
ล ำดับ ชือ่ผู้ได้รับรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชือ่ผลงำนวิจัย

1 รศ.ดร.สาธติ พุทธพิิพัฒน์ขจร คณะเภสัชศาสตร์

รางวลั FAPA Isidate Award

สาขาวจิัยเภสัชศาสตร์

สมาพันธเ์ภสัชกรรมสมาคมแห่งเอเชีย

ผลงานการใช้ไคโตซาน ซ่ึงเป็นพอลิ –

เมอร์ธรรมชาติทีไ่ด้จากเปลือกกุง้ กากเหลือทิง้จาก

อุตสาหกรรมอาหารทะเล ส าหรับเตรียมยาเม็ดหลายชัน้

ออกฤทธิน์าน ทีม่ีคุณสมบัติปลดปล่อยยาในอัตราคงที ่และ

ผลงานการพัฒนายาต้านมาลาเรียไดไฮโดรอาร์เตมิซินิน ซ่ึง

พัฒนาจากสมุนไพรจีนชิงเฮา เร่ิมพัฒนาในรูปแคปซูล และ

ประสบความส าเร็จในการเตรียมผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าวใน

รูปยาแขวนตะกอนนาโน (Nanosuspension) ด้วยวธิกีาร

บดร่วมซ่ึงไม่ใช้ตัวท าละลายอินทรีย์

2 ผศ.ดร.จุรีพร จิตจ ารูญโชคชัย สถาบันวจิัยโภชนาการ

รางวลั OARDE William E.Krauss Director's Award for

 Excellence in Research

การประชุมประจ าปีด้านการเกษตรและสุขภาพของรัฐ

โอไฮโอ สหรัฐอเมริกา

ผักใบเขียวลดความเส่ียงต่อการเกิดต้อกระจก

3 อ.ทพญ.ศรันยา ตันเจริญ คณะทันตแพทยศาสตร์
รางวลั IADR/Lion Dental Research Award

International Association for Dental Research

Aquaporin Water Channel Gene: A Novel 

Predictor for Human Periodontith

4 รศ.ดร.พรทิพย ์เพ็ชรมิตร คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัลอรีอัล เพือ่สตรีดีเด่นในงานวทิยาศาสตร์

ส านักงานเลขาธกิารคณะกรรมการแห่งชาติวา่ด้วย

การศึกษาวทิยาศาสตร์และวฒันธรรม

แห่งสหประชาชาติ และบริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย

การศึกษากลไกการลอกแบบและซ่อมแซมดีเอ็นเอของ

เอนไซม์ในเชือ้มาลาเรีย เพือ่เป็นแนวทางในการพัฒนายา

รักษาโรคมาลาเรีย

5 นางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย
คณะวทิยาศาสตร์ 

(หน่วยวจิัยเพือ่ความเป็นเลิศเทคโนโลยชีีวภาพกุง้)

รางวลัลอรีอัล เพือ่สตรีดีเด่นในงานวทิยาศาสตร์

ส านักงานเลขาธกิารคณะกรรมการแห่งชาติวา่ด้วย

การศึกษาวทิยาศาสตร์และวฒันธรรม

แห่งสหประชาชาติ และบริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย

การหาพาหะของเชือ้ไวรัสทีเอสว ี(TSV) ซ่ึงเป็นสาเหตุของ

โรคในกุง้ขาว รวมถึงพัฒนาวธิกีารเก็บเลือดกุง้ เพือ่ใช้

ตรวจหาเชือ้ไวรัส
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6 ศ.พญ.พรสวรรค์ วสันต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
The Pfizer Overseas Fellowship Award

สมาคมเมตาบอลิก ประเทศญีปุ่น่

โรคพันธกุรรมเมตาบอลิกในเด็กไทย โดยการตรวจ

วเิคราะห์ด้วยเคร่ืองมือวเิคราะห์หาชนิดและปริมาณสาร

ตัวอยา่งในปัสสาวะ โดยใช้เทคนิค GC/MS

7 รศ.ดร.ณัฐนันท์ สินชัยพานิช คณะเภสัชศาสตร์

รางวลั Agglomeration Award

European Federation of Chemical Engineering, 

Society of Power Technology of Japan, Particle 

Technology Forum of the A.I.CH.E

ผลงานด้าน Pelletization และ Hot Melt Coating

8

รศ.ดร.วนัดี กฤษณพันธ์

รศ.ดร.ลีณา สุนทรสุข

น.ส.ปิยนุช โรจน์สง่า

(นักศึกษาปริญญาเอก)

คณะเภสัชศาสตร์

รางวลั Poster ดีเด่น

International Conference on Promotion and 

Development of Botanicals with International 

Coordination: Exploring Quality, Safety, Efficacy 

and Regulations, Indian Institute of Chemical 

Biology, Jadavpur Kolkata, India

Variation of Berberine Content in the Stem 

Extracts of Cosinium fenestratum

9 รศ.ดร.ลีณา สุนทรสุข คณะเภสัชศาสตร์

รางวลั Nagai Award Thailand 2004

The Nagai Foundation Tokyo

โดย คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

Precision Improvement for the Qualitative and 

Quantitative Precision Improvement for the 

Qualitative and Quantitative Capillary 

Electrophoresis

10

น.ส.บังอร เสริมสาตร์

นายสมพงษ์ ศรีโพธิช์้าง

น.ส.ทองดี สุวจีจารัณ

ผศ.รัชฎา เกียรติเฟือ่งฟู

คณะเภสัชศาสตร์
รางวลั Most Attractive Poster Third Prize

Joint International Tropical Medicine Meeting 2004

Molluscicidal Activities of some Euphorbia Milli 

Hybrids
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1 รศ.ดร.ปล้ืมจิตต์ โรจนพันธุ์ คณะเภสัชศาสตร์

รางวลัถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวฯ

ภูมิพลอดุลยเดช

งาน Bangkok Business Challenge 2004

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธรุกิจ, สถาบันการเงิน – เกียรตินาคิน

 และสถาบันบัณฑิตบริหารธรุกิจ – ศศินทร์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

โครงการโปรตีนสกัดจากไหม เพือ่ใช้ทางการแพทยแ์ละ

เคร่ืองส าอาง

2
รศ.ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์

รศ.ดร.พิณทิพ ร่ืนวงษา
คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัผลงานดีเด่น (Best Practice) ประเภทส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ ทีช่่วยการเรียนรู้ E – Learning ทางด้าน

ความปลอดภัยชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ

กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ความเส่ียงและอันตรายจากวตัถุเคมี

3 ศ.เกียรติคุณ พญ.ถนอมศรี ศรีชัยกุล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี

รางวลัมหาวทิยาลัยมหิดล บี – บราวน์

มหาวทิยาลัยมหิดล ร่วมกับ

บริษัท บี บราวน์ ประเทศไทย จ ากัด

ผลงานเกีย่วกับโรคมาเรีย โรคไข้เลือดออก มะเร็งของเซลล์

ในต่อมน้ าเหลือง และโรคเลือดออกจากเกร็ดเลือดต่ า

4 ศ.ดร.วรเรณ บรอคเคลแมน คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
รางวลันักอนุรักษ์ดีเด่น สาขาการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

กระทรวงต่างประเทศ

ชาวต่างประเทศทีท่ างานในประเทศไทยและมีผลงานดีเด่น

 อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศไทย

5 ศ.ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวสัดิวตัน์ คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัอาจารยดี์เด่นแห่งชาติ

สาขาวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี

ทีป่ระชุมประธานสภาอาจารย ์มหาวทิยาลัยแห่งประเทศ

ไทย (ปอมท.)

ผู้บุกเบิกงานวจิัยด้านโครงสร้าง ส่วนประกอบและหน้าที่

การท างานของโปรตีนอยา่งต่อเนือ่ง และได้จัดต้ังศูนยว์จิัย

เพือ่ความเป็นเลิศทางด้านโครงสร้างและการท างานของ

โปรตีนทีส่มบูรณ์แบบขึน้เป็นหน่วยแรกของประเทศไทย

รำยชือ่นักวจิัย/ผลงำนวจิัยที่ได้รับรำงวลั ประจ ำปีงบประมำณ 2548
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6 ศ.พญ.ลีนา องอาจยทุธ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัอาจารยดี์เด่นแห่งชาติ

สาขาวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี

ทีป่ระชุมประธานสภาอาจารย ์มหาวทิยาลัยแห่งประเทศ

ไทย (ปอมท.)

ผู้อุทิศตนท างานและเป็นต้นแบบทีดี่ของอาจารยแ์พทย์

และนักศึกษาแพทย ์ทัง้ด้านวชิาการและจริยธรรม มี

ผลงานทางวชิาการ งานเขียนต าราบทความวชิาการ 

งานวจิัยทีตี่พิมพ์ในวารสารวชิาการต่างประเทศ การประชุม

เสนอผลงานทางวชิาการมากมาย ทัง้ยงัได้ท าคุณประโยชน์

ให้สังคมในการด ารงต าแหน่งนายกสมาคมโรคไตแห่ง

ประเทศไทย

7 ศ.เกียรติคุณพรชัย มาตังคสมบัติ

รางวลันักวทิยาศาสตร์อาวโุส

มูลนิธส่ิงเสริมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีในพระบรม

ราชูปถัมภ์

-

8 ศ.รัชตะ รัชตะนาวนิ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี

รางวลันักวทิยาศาสตร์ดีเด่น

มูลนิธส่ิงเสริมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีในพระบรม

ราชูปถัมภ์

งานวจิัยเกีย่วกับโรคกระดูกพรุน

9 ศ.บุญส่ง องค์พิพัฒน์กุล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี

รางวลันักวทิยาศาสตร์ดีเด่น

มูลนิธส่ิงเสริมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีในพระบรม

ราชูปถัมภ์

เป็นผู้ผลิตงานวจิัยพืน้ฐานทีม่ีคุณภาพดีเด่นต่อเนือ่ง 

เกีย่วกับความผิดปกติของโรคทางต่อมไร้ท่อ และมุง่ศึกษา

โรคกระดูกพรุนและโรคเบาหวาน โดยเฉพาะปัจจัยทาง

พันธกุรรม

10 ผศ.ดร.ยทุธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย คณะวทิยาศาสตร์

รางวลันักวทิยาศาสตร์รุ่นใหม่

มูลนิธส่ิงเสริมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีในพระบรม

ราชูปถัมภ์

-

11 ผศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเยน็ คณะวทิยาศาสตร์

รางวลันักวทิยาศาสตร์รุ่นใหม่

มูลนิธส่ิงเสริมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีในพระบรม

ราชูปถัมภ์

-



ล ำดับ ชือ่ผู้ได้รับรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชือ่ผลงำนวิจัย

ระดับชำติ

12 รศ.ดร.จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ คณะวทิยาศาสตร์

รางวลันักเทคโนโลยรุ่ีนใหม่

มูลนิธส่ิงเสริมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีในพระบรม

ราชูปถัมภ์

-
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1 อ.ดร.จิรันดร ยวูะนิยม คณะวทิยาศาสตร์
รางวลัมหาวทิยาลัยมหิดล สาขาการวจิัย

มหาวทิยาลัยมหิดล

โครงสร้างสามมิติของเอนไซม์ DHFR – TS 

(Dihydrofolate Reductase – Thymidylate 

Synthase) ของเชือ้ Plasmodium falciparum

2 ศ.นพ.ธารา ตริตระการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รางวลัมหาวทิยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู

มหาวทิยาลัยมหิดล

แพทยผู้์ปฏิบัติตนเป็นตัวอยา่งในด้านการศึกษา งานวจิัย

และงานวชิาการทางวสัิญญีวทิยาในทุกระดับ

3 รศ.ดร.มธรุส พงษ์ลิขิตมงคล คณะวทิยาศาสตร์
รางวลัมหาวทิยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู

มหาวทิยาลัยมหิดล

อาจารยผู้์มีผลงานการสอนและวจิัยดีเด่น เป็นแบบอยา่งทีดี่

ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

4

น.ส.สุพรรษา ยอดเมือง

(นักศึกษาปริญญาโท สาขาอณูพันธศุาสตร์และ

พันธวุศิวกรรมศาสตร์: นานาชาติ)

(ทีป่รึกษา: ผศ.ดร.อภินันท์ อุดมกิจ)

สถาบันอณูชีววทิยาและพันธศุาสตร์

รางวลัวทิยานิพนธดี์เด่น

สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยมหิดล

Molecular Characterization and Biological Assays 

of a Putative Molt – Inhabiting Hormone of 

Penaeus monodon

5

นางสุรางค์ ธรรมเธยีรกุล

(นักศึกษาปริญญาเอก

สาขาเทคโนโลยชีีวภาพ: นานาชาติ)

(ทีป่รึกษา: ศ.ดร.วฒันาลัย ปานบ้านเกร็ด)

คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัวทิยานิพนธดี์เด่น

สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยมหิดล

Construction of Chromosomal Engineered Bacillus 

thruringiensis Serovar Aizawai Expressing a 

Transciptionally Fused Citinase Gene during 

Sporulation

6

น.ส.สุจิตรา ชัยสวนียากรณ์

(นักศึกษาปริญญาเอก สาขาจุลชีววทิยา: 

นานาชาติ)

(ทีป่รึกษา: รศ.ดร.ศันสนีย ์ไชยโรจน์)

คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัวทิยานิพนธช์มเชย

สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยมหิดล

Cytoadherence Characteristics of Plasmodium 

falciparum Isolates and Cytokine Response in 

Placental Malaria Infection

7

น.ส.อรพินท์ ชัยก าพลเลิศ

(นักศึกษาปริญญาโท สาขาวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยพีอลิเมอร์: นานาชาติ)

(ทีป่รึกษา: ผศ.ดร.กฤษฎา สุชีวะ)

คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัวทิยานิพนธช์มเชย

สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยมหิดล

Isolation and Structural Characterization of 

Hemicelluloses from Vetiver Grass

รำยชือ่นักวจิัย/ผลงำนวจิัยที่ได้รับรำงวลั ประจ ำปีงบประมำณ 2548

ระดับสถำบัน



ล ำดับ ชือ่ผู้ได้รับรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชือ่ผลงำนวิจัย

ระดับสถำบัน

8

นายศรีสกุล สังข์ทองจีน

(นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเภสัชการ: นานาชาติ)

(ทีป่รึกษา: รศ.ดร.สาธติ พุทธพิิพัฒน์ขจร)

คณะเภสัชศาสตร์

รางวลัวทิยานิพนธดี์เด่น

สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยมหิดล

Development of Pulsatilet Tablets with Swllable 

and Rupturable Coatings

9

นายวฒันะ เชือ้น้อย

(นักศึกษาปริญญาโท สาขาจุลชีววทิยา)

(ทีป่รึกษา: อ.ดร.เทอดศักด์ิ พราหมณะนันทน์)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัวทิยานิพนธดี์เด่น

สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยมหิดล

Evaluation of Polymerase Chain Reaction and 

Restriction Enzyme Analysis (PCR – REA) for 

Identificaiton of Mycobacterial Species

10

น.ส.ดวงพร แจ่มใส

(นักศึกษาปริญญาเอก สาขาอณูพันธศุาสตร์และ

พันธวุศิวกรรมศาสตร์: นานาชาติ)

(ทีป่รึกษา: ศ.นพ.สุทัศน์ ฟูเ่จริญ)

สถาบันอณูชีววทิยาและพันธศุาสตร์
รางวลัวทิยานิพนธช์มเชย สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยมหิดล

Production of Humanized Mouse Models for 

Hemoglobin E and Beta Thalassemia

11

น.ส.จิราพร ชลธชิาชลาลักษณ์

(นักศึกษาปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่)

(ทีป่รึกษา: อ.ดร.พรทิพย ์มาลาธรรม)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี
รางวลัวทิยานิพนธช์มเชย สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยมหิดล

The Effect of Music Therapy on Anxiety, 

Physiological Responses, and Weaning Parameters 

in Patients during Weaning form Mechanical 

Ventilation

12

น.ส.พิชณี สวสัด์ิตยวงศ์

(นักศึกษาปริญญาโท สาขาภาษาศาสตร์)

(ทีป่รึกษา: ศ.ดร.สุวไิล เปรมศรีรัตน์)

สถาบันวจิัยภาษาและวฒันธรรมเพือ่พัฒนาชนบท

รางวลัวทิยานิพนธช์มเชย

กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยมหิดล

Chinese Auspicious Signs: A Study of Sematic 

Representations and Application in the Chaozhou 

Chinese Community of Bangkok


