
ล ำดับ ชือ่ผู้ได้รับรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชือ่ผลงำนวิจัย

1 รศ.ดร.ศันสนีย ์ชูแวว คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

Ramsa Wetland Conservation Award and Avian 

Special Prize for 2008

Ramsa convention on wetlands, Switzerland

บุคคลผู้อุทิศตนต่อการอนุรักษ์พืน้ทีชุ่ม่น้้า และการใช้

ประโยชน์พืน้ทีชุ่ม่น้้าอยา่งแท้จริง

2 ศ.ดร.สุวไิล เปรมศรีรัตน์ สถาบันวจิัยภาษาและวฒันธรรมเพือ่พัฒนาชนบท
CIPL Award Winner 2008

Comité International Permanent des Linguistes
ผลงานด้านภาษาศาสตร์

3 ดร.พัลลภา ปีติสันต์ วทิยาลัยการจัดการ

2007 Emeral/EFMD Outstanding Doctoral 

Research Award Winners

The International Network for Excellence in 

Management Development

Value based localization strategies of automobile 

subsidiaries in Thailand

4 น.ส.วรียา การพานิช สถาบันวจิัยโภชนาการ

Best Paper Award

International Conference of Environment Health 

2007 (ICEH) มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ กรุงเทพฯ 25

 – 26 ธนัวาคม 2550

Distribution and Accumulation of some heavy 

Mentals in Greasyback shrimp, Metapenaeus ensis 

from Markets of the Upper Gulf of Thailand

5 นายเอกราช เกตวลัย์ สถาบันวจิัยโภชนาการ

Best Presentation Award of TJSE 2007

The 2nd Thai-Japanese Students' Exchange 

Meeting, OSAKA University, 2 November 2007

Human cultured skin fibroblast cell injuries 

induced by UV-B irradiation and protective effects 

of exogenous coenzyme Q10

6 อ.ดร.สมหญิง โลหะรังสิกุล คณะเทคนิคการแพทย์

Poster Presentation

Bill & Melinda Gates Foundation Scholarship, 

Austria

Expression of Toll – Like Receptor2 on Peripheral 

Blood Monocytes and Myeloid Dendritic Cell in 

Falciparum Malria Patients

7
น.ส.อัมพร อธคิมรัตนกุล

(ทีป่รึกษา : ผศ.ดร.จ้ารัส พร้อมมาศ)
คณะเทคนิคการแพทย์

Oral Presentation

PACCON (Pure and Applied Chemistry 

International Conference)

จัดโดย มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสมาคมเคมีแห่ง

ประเทศไทย

การพิมพ์โมเลกุลโพลิเมอร์สังเคราะห์เพือ่ใช้ตรวจสาร

ตกค้างไนโตรฟิวแรนและเมตาบอไลต์ในผลิตภัณฑ์อาหาร

รำยชือ่นักวจิัย/ผลงำนวจิัยที่ได้รับรำงวลั ประจ ำปีงบประมำณ 2551

ระดับนำนำชำติ
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8
นายสุวทิย ์ด้วงมโน

(ทีป่รึกษา : รศ.ดร.พิมพิชฌา ปัทมสิริวฒัน์)
คณะเทคนิคการแพทย์

Poster Presentation

The Sixth Princess Chulabhon International 

Science Congress

Effects of Cucurbitacin B on Telomerase Activity 

in Human Breast Cancer Cell Lines

9 รศ.ชาญชุติ จรรยาสัณห์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
รางวลัการน้าเสนอด้วยโปสเตอร์ดีเด่น

Asia Pacific Academic Consortium for Public Health
-

10 ผศ.ลักขณา เติมศิริกุลชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์
World No Tobacco Day Awards 2008

World Health Organization SEARO Region
-

11 อ.ศรีประภา เพชรมีศรี บัณฑิตวทิยาลัย

Ka Pepe Diokno Award of Recognition for Human 

Rights

De La Salle Professional Schools Ramon V.del 

Rosario Sr.Graduate School of Business ประเทศ

ฟิลิปปินส์

-

12 ทพญ.ดร.นามรัฐ ฉัตรไชยยนัต์ คณะทันตแพทยศาสตร์

KIM AWARD for The Best Oral Presentation

Asian of Academics of Prosthodontics (The 5th 

Biennial Congress of AAP, Kobe Hyogo, Japan)

-

13 ศ.อภิชาต จิตต์เจริญ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี

International Session Award

The 60th Annual Congress of the Japan Society of 

Obstetrics

-
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1 ศ.นพ.สุทัศน์ ฟูเ่จริญ สถาบันวจิัยและพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวลันักวจิัยดีเด่นแห่งชาติ

สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ส้านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ

-

2 ศ.ดร.มนัส พรหมโคตร คณะวทิยาศาสตร์

รางวลันักวจิัยดีเด่นแห่งชาติ

สาขาวทิยาศาสตร์เคมีและเภสัช

ส้านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ

-

3 นางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัผลงานวจิัยดีเยีย่ม

สาขาเกษตรศาสตร์และชีววทิยา

ส้านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ

การตรวจหาเชือ้ไวรัสก่อโรคทอร่าในกุง้แบบใหม่ โดยการ

ผนวกเทคนิค LAMP ร่วมกับเทคนิค LFD

4 รศ.ดร.พรรณี บุตรเทพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี

รางวลัผลงานวจิัยดีเยีย่ม (ผู้ร่วมวจิัย)

สาขาเกษตรศาสตร์และชีววทิยา

ส้านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ

การป้องกันภาวะไตวายเร้ือรังขัน้สุดท้าย : ยทุธศาสตร์แนว

ใหม่ของไทย

5 รศ.ดร.มนต์ทิพย ์เทียนสุวรรณ คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัผลงานวจิัยชมเชย

สาขาวทิยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

ส้านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ

การสร้างตัวแบบเชิงสถิติของผู้ป่วยมาลาเรียและผู้ป่วย

โรคมะเร็งในประเทศไทย

6 รศ.สาธติ พุทธพิิพัฒน์ขจร คณะเภสัชศาสตร์

รางวลัผลงานวจิัยชมเชย (ผู้ร่วมวจิัย)

สาขาวทิยาศาสตร์เคมีและเภสัช

ส้านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ

ระบบน้าส่งยาลอยตัวรูปแบบหลายหน่วยโดยใช้เทคนิคการ

ท้าให้เกิดแก๊ส

7 ผศ.ดร.พงศ์ราม รามสูต คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

รางวลัผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวลัชมเชย

สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ส้านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ

วธิกีารตรวจอยา่งรวดเร็วเพือ่หาเชือ้วณัโรคและลิเจียน

เนลลาจากตัวอยา่งอากาศโดยวธิ ีModified impinger 

และPolymerase chain reaction

8 รศ.จุมพล วลิาศรัศมี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี

รางวลัผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวลัชมเชย

สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์

ส้านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ

Mesh Plug ทีตั่ดเยบ็ขึน้เองส้าหรับการผ่าตัดรักษาไส้เล่ือน

รำยชือ่นักวจิัย/ผลงำนวจิัยที่ได้รับรำงวลั ประจ ำปีงบประมำณ 2551

ระดับชำติ
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ศ.ยวุดี เชีย่ววฒันา

ผศ.ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา

และคณะ

คณะวทิยาศาสตร์

อ.ชุติมา มัธยสัถ์สุข คณะเภสัชศาสตร์

10 อ.ดร.กิติกร จามรดุสิต คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

รางวลันักเทคโนโลยรุ่ีนใหม่

มูลนิธส่ิงเสริมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนพระบรม

ราชูปถัมภ์

พลาสติกใสทนแรงกระแทก

11 ศ.ดร.นันทวนั บุณยะประภัศร คณะเภสัชศาสตร์
ผลงานวจิัยเด่น สกว. 2550

ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย
การวจิัยและพัฒนาพริกและผลิตภัณฑ์

12 ศ.ดร.วรเรณ บรอคเคลแมน สถาบันวจิัยและพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลงานวจิัยเด่น สกว. 2550

ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย

ประชากรและพันธศุาสตร์เชิงประชากรของช้างป่าในเขต

รักษาพันธุสั์ตวป์่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี

13 ผศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ คณะวทิยาศาสตร์

รางวลันักวทิยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาสรีรวทิยา

มูลนิธส่ิงเสริมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนพระบรม

ราชูปถัมภ์

ใช้เทคนิคด้านวทิยาศาสตร์การแพทยแ์บบข้ามศาสตร์ ทัง้

ในแนวต้ังและแนวระนาบ ท้าให้ได้แนวคิดใหม่เร่ืองกลไก

การดูดซึมแคลเซียมของล้าไส้รวมถึงความเข้มข้นของ

แคลเซียมในโพรงล้าไส้ทีเ่หมาะสมต่อการดูดซึม น้าไปสู่

วธิกีารเพิม่ประสิทธภิาพยาเสริมแคลเซียมและอาหาร

แคลเซียมสูง การสร้างแบบจ้าลองทางชีวฟิสิกส์ การ

วเิคราะห์วงจรทางไฟฟ้า การพัฒนาซอฟต์แวร์และวสัดุ

ศาสตร์ เพือ่ช่วยอธบิายกลไกทีร่่างกายน้าแคลเซียมทีดู่ดซึม

ได้จากล้าไส้ไปเสริมความแข็งแรงของกระดูก

14 ผศ.ดร.วารุณี เงินงามเลิศ คณะเทคนิคการแพทย์
Cerebos Awards 2007

บริษัท Cerebos (Thailand)

ฤทธิต้์านหนอนพยาธใินหลอดทดลองของสมุนไพรไทยต่อ

ตัวอ่อนพยาธปิากขอ

15 รศ.ดร.ปล้ืมจิตต์ โรจนพันธุ์ คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชกรดีเด่น สาขาเภสัชกรการศึกษา พัฒนาและวจิัย

เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
-

9

รางวลัผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวลัชมเชย

สาขาวทิยาศาสตร์เคมีและเภสัช

ส้านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ

นวตักรรมการตรวจวดัชนิดอ่านผลเร็วจากร้ัวกันภัย : ชุด

ทดสอบสารรักษ์ส่ิงแวดล้อมและเคร่ืองวดัคุณภาพแก๊ส

โซฮอล์
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16 ผศ.ดร.จีรพันธ ์วงพงษ์ คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัชนะเลิศ Popular Vote ประเภท RPUS

การแสดงผลงานโครงการ IRPUS ประจ้าปี 2550 ของ

ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย

การประยกุต์ใช้เชือ้ราเอนโดไฟท์ Muscodor albus MFC2

 และเชือ้เอนโดไฟท์สายพันธุอ์ืน่ๆ เพือ่ใช้ในการควบคุมเชือ้

ก่อโรคเน่าด้า (Xanthomonas campestris) ในต้น

ผักกาดหอม

17 รศ.ดร.ไสยวชิญ์ วรวนิต คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัผลงานวจิัยชมเชย

ด้านการเกษตรเชิงพาณิชย ์ประจ้าปี 2551

ส้านักงานพัฒนาการวจิัยการเกษตร (องค์กรมหาชน)

การดัดแปรแป้งข้าวโปรตีนต้่าทางเคมีเพือ่ใช้เป็นแป้งฝุ่น

และแป้งเคร่ืองส้าอาง

18 ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

รางวลั TICA Awards ประเภทการประชุมและนิทรรศการ

ดีเด่น หรือ Best National Convention Award ด้าน

การบูรณาการวชิาการทางการแพทย ์ของ ศิริราช-

รามาธบิดี มหาวทิยาลัยมหิดลในวโรกาสทีพ่ระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่ัวฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี การ

ท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยร่วมกับการบินไทย

-

19 รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข วทิยาลัยดุริยางคศิลป์

เหรียญเกียรติคุณ

สถาบันเกอเธ ่แห่งประเทศไทย (Goethe – Institute 

Thailand)

ผู้พัฒนาการศึกษาดนตรีและผู้ก่อต้ังวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิ

คแห่งประเทศไทย

20 ผศ.เบญจพร ศักด์ิศิริ วทิยาลัยราชสุดา

รางวลัชนะเลิศกลุ่มผู้พิการด้านการได้ยนิ/ส่ือความหมาย

การประกวด "นวตักรรมเพือ่ผู้พิการ" งานถนนเทคโนโลยี

ประจ้าปี 2551

โดย บริษัท อสมท จ้ากัด(มหาชน) ร่วมมือกับภาคเอกชน ณ

 ศูนยแ์สดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

นวตักรรมภาษามือ 3 มิติ
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21 น.ส.วรียา การพานิช สถาบันวจิัยโภชนาการ

รางวลัที ่1 การแสดงโปสเตอร์ทางวชิาการ

การประชุมวชิาการสมาคมพิษวทิยาแห่งประเทศไทย 

ประจ้าปี 2550 ระหวา่งวนัที ่22 – 23 พฤศจิกายน 2550

โครงการวจิัยปรับปรุงประกาศ วา่ด้วยเร่ืองวตัถุเจือปน

อาหาร-สีสังเคราะห์ผสมอาหาร-ตามความเส่ียงทีเ่หมาะสม

ต่อผลิตภัณฑ์อาหารทีม่ีการปรับลดสถานโดยใช้หลักการ

ประเมินความเส่ียง

22 รศ.ดร.พิทยา จารุพูนผล คณะสาธารณสุขศาสตร์

ประกาศเกียรติคุณและโล่เกียรติยศ

นักบริหารดีเด่น สาขาวจิัยและพัฒนา

นิตยสารเส้นทางไทย

-

23 ศ.พญ.ลีนา องอาจยทุธ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

สาขาอาจารยร์ะดับอุมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม

มูลนิธอินุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

-

24 รศ.ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร สถาบันแห่งชาติเพือ่การพัฒนาเด็กและครอบครัว

รางวลัเทพทอง

สมาคมนักวทิยแุละโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ์

บุคคลดีเด่นด้านวทิยโุทรทัศน์

25 รศ.ดร.คล้ายอัปสร พงศ์รพีพร คณะสาธารณสุขศาสตร์
รางวลัสุดยอดธรุกิจนวตักรรมไทย อันดับ 5

ส้านักงานนวตักรรมแห่งชาติ (สนช.)
การถอดรหัสพันธกุรรม โดยใช้เทคโนโลยชีีวภาพ

26
รางวลัชนะเลิศอันดับหนึง่

ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย

โครงงานเร่ือง "การสกัดไลเปสจากเศษและเปลือกผลไม้เมือ่

ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล"

27
รางวลัชนะเลิศอันดับสอง

ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย

โครงงานเร่ือง "การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษและเปลือก

ผลไม้ของโรงงานผลไม้กระป๋อง

28 อ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวสัด์ิ คณะวศิวกรรมศาสตร์

รางวลัชนะเลิศ นวตักรรมเพือ่ผู้พิการ

ในโครงการถนนเทคโนโลย ี2551

บริษัท อสมท. จ้ากัด (มหาชน)

อุปกรณ์ควบคุมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าด้วยสัญญาณสมองเพือ่คน

พิการทางกายภาพ

29 ศ.ดร.สมจิต หนุเจริญกุล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี

รางวลัเกียรติคุณพยาบาลดีเด่น

การประชุมพยาบาลแห่งชาติคร้ังที ่13

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

ผู้น้าในการพัฒนาวชิาชีพ

ผศ.ดร.สุภางค์ จุฬาลักษณานุกูล คณะวศิวกรรมศาสตร์



ล ำดับ ชือ่ผู้ได้รับรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชือ่ผลงำนวิจัย

ระดับชำติ

30 รศ.สมนึก สังฆานุภาพ และคณะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี
Research Hilight

ราชวทิยาลัยอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย
-

31 รศ.ชาครีย ์กิตติยากร และคณะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี
Research Hilight

ราชวทิยาลัยอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย
-

32 รศ.ศุภชัย ถนอมทรัพย ์และคณะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี
Research Hilight

ราชวทิยาลัยอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย
-



ล ำดับ ชือ่ผู้ได้รับรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชือ่ผลงำนวิจัย

1 ศ.นพ.สัญญา สุขพณิชนันท์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รางวลัมหาวทิยาลัยมหิดล ประเภทดีเลิศ

มหาวทิยาลัยมหิดล

ผลงานต้ารา "Lymphoma: การวนิิจฉัยและความรู้ทาง

โลหิตพยาธวิทิยา ผลงานวจิัย

1.) Malingnant Lymphoma in Thailand. Changes in

the Frequency of Malingnant Lymphoma 

Determined from a Histopathologic nd 

immunophenotypic analysis of 425 cases

at Siriraj Hospital.

2.) Analysis of 1983 cases of malignant

lymphoma in Thailand according to the WHO 

classification. Hum Pathol.

3.) Gastrointestinal lymphoma in Thailand : a

clinicopathologic analysis of 120 cases at Siriraj 

Hospital according to WHO classification.

4.) Intravascular Lymphomatosis : an Analysis of 

20 cases in Thaland and a Review of the literature.

5.) Pitfalls in classifying lymphomas

2 รศ.ศิริวรรณ จิรสิริธรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี
รางวลัมหาวทิยาลัยมหิดล สาขาการแต่งต้ารา

มหาวทิยาลัยมหิดล
ต้าราวสัิญญีวทิยาส้าหรับการปลูกถ่ายไต

3 ศ.นพ.สุรพล อิสรไกรศีล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รางวลัมหาวทิยาลัยมหิดล สาขาการวจิัย

มหาวทิยาลัยมหิดล
The Epidemiology of Aplastic Anemia in Thailand

รำยชือ่นักวจิัย/ผลงำนวจิัยที่ได้รับรำงวลั ประจ ำปีงบประมำณ 2551

ระดับสถำบัน



ล ำดับ ชือ่ผู้ได้รับรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชือ่ผลงำนวิจัย

ระดับสถำบัน

4 ผศ.ปนิษฎี อวรุิทธน์ันท์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รางวลัมหาวทิยาลัยมหิดล สาขาการวจิัย

มหาวทิยาลัยมหิดล

Vascular Leakage in Serve Dengue Virus Infections: 

a Potential Role for the Nonstructural Viral 

Protein NSI and Complement

5 อ.กิติกร จามรดุสิต คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยาการศาสตร์
รางวลัมหาวทิยาลัยมหิดล สาขาการประดิษฐ์

มหาวทิยาลัยมหิดล

การพัฒนาพลาสติกใสทนแรงกระแทกสูงและแผ่นอะคริลิก

ใสใส่ใจส่ิงแวดล้อม

6 ผศ.ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา และคณะ คณะวทิยาศาสตร์
รางวลัมหาวทิยาลัยมหิดล สาขาการประดิษฐ์

มหาวทิยาลัยมหิดล

ชุดเคร่ืองวดัคุณภาพแก๊สโซฮอล์ (Meters for Quality 

Control of Gasohol)

7 ศ.ดร.พญ.นภาธร บานชืน่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รางวลัมหาวทิยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู

มหาวทิยาลัยมหิดล
-

8 ศ.สุมาลี เกียรติบุญศรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รางวลัมหาวทิยาลัยมหิดล สาขาการบริการ

มหาวทิยาลัยมหิดล
-

9 ผศ.สุนันทา วบิูลยจ์ันทร์ คณะวทิยาศาสตร์
รางวลัมหาวทิยาลัยมหิดล สาขาการบริการ

มหาวทิยาลัยมหิดล
-

10
อ.ดร.ชนินทร์ นันทเสนามาตร์

(ทีป่รึกษา: รศ.ดร.วรีะพงศ์ ปรัชชญาสิทธกิุล)
คณะเทคนิคการแพทย์

รางวลัมหาวทิยาลัยมหิดล ประเภทวทิยานิพนธดี์เด่น

(ระดับปริญญาเอก)

มหาวทิยาลัยมหิดล

กระบวนการออกแบบชีวโมเลกุล และพอลิเมอร์ โดยอาศัย

วธิทีาง Quantum Chemical และ Machine Learning 

เพือ่ประยกุต์ใช้ทางเคมีและชีววทิยา

11
น.ส.ขนิษฐา ศรีนวล

(ทีป่รึกษา: รศ.ดร.ปานทิพย ์วฒันพิบูลย)์
คณะเทคนิคการแพทย์

Poster Presentation

จากการประชุมวชิาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

คร้ังที ่7

Study of Apoptosis and Ineffective Erythropoiesis 

in Thalassemia using Transgenic Mice as a Model


