
ล ำดับ ชือ่ผู้ได้รับรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชือ่ผลงำนวิจัย

1 รศ.ดร.ประภาศรี ภูวเสถียร สถาบันวจิัยโภชนาการ
Reference Material Achievement Award

AOAC International
-

2

IFIA Scientific Gold Medal

International Federation of Inventor Association 

(IFIA)

3

Silver Prize

Korea Invention Promotion Association (KIPA) ใน

งาน Seoul International Inventions Fair 2008

4 อ.ดร.สุธ ียกส้าน สถาบันวจิัยและพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2009 APSMV Excellence Award 8th Asia – Pacific 

Congress of Medical Virology

Executive Committee and Members of The Asia 

Pacific Medical Virology (APSMV)

ศักยภาพด้านการพัฒนาวคัซีนไข้เลือดออก Dengue ของ

ประเทศไทย

5

Young Scientist Awards สาขา Medicine

Association of Southeast Asian Institutions of 

Higher Learning (ASAIHL)

-

6

รางวลั TRF-CHE-SCOPUS Researcher Award 2009 

สาขา Life Sciences

จากฐานข้อมูล SCOPUS ร่วมกับส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวจิัย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

-

อ.นพ.วศิิษฎ์ ทองบุญเกิด คณะแพทยศาสาสตร์ศิริราชพยาบาล

รำยชือ่นักวจิัย/ผลงำนวจิัยที่ได้รับรำงวลั ประจ ำปีงบประมำณ 2552

ระดับนำนำชำติ

ผศ.ดร.พงศ์ราม รามสูต

ดร.ชมรัช ศิริกุล

น.ส.ปานน  าทิพย ์พิทักษ์สัจจะกุล

นายพลศักด์ิ ปิยะทัต

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

Rapid Detection of Aerosol MDR – TB and 

Legionella Using Modified Impinger and 

Polymerase Chain Reaction (PCR)
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7 ศ.ดร.ณรงค์ สาริสุต คณะเภสัชศาสตร์

Ishidate FAPA Award 2008 สาขา Industrial 

Pharmacy

Federation of Asian Pharmaceutical Associations 

ในการประชุมวชิาการ 22nd Federation of Asian 

Pharmaceutical Associations Congress (FAPA 2008)

Development and manufacture of liposomes of 

antifungal drugs: from classical to novel 

techniques

8 ศ.ดร.นทีทิพย ์กฤษณามระ คณะวทิยาศาสตร์

รางวลันักวทิยาศาสตร์สตรีดีเด่น เพือ่การพัฒนาทีย่ัง่ยนื

บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จ ากัด เนือ่งในโอกาส

ครบรอบ 100 ปี ของลอรีอัล ในประเทศฝร่ังเศส

ในฐานะนักวทิยาศาสตร์ผู้ริเร่ิมและทุม่เทให้กับการวจิัย

เกีย่วกับแคลเซียมและกระดูกในประเทศไทยมากวา่ 30 ปี 

และเป็นผู้ผลักดันให้เกิดเครือข่ายวจิัยด้านแคลเซียมและ

กระดูก (COCAB) เป็นครั งแรกในประเทศไทย

9 อ.ดร.ชุติเพ็ญ บูรณะสินทรัพย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

JALAS International Award

Japanese Association for Laboratory Animal 

Science (JALAS)

Expression of Estrogen and Progesterone 

Receptor in Mammary Tumors : A Study of Canine 

Mammary Tumors

10

Dr.Roy Sone Hovijitra

ผศ.ม.ล.ธรีธวชั ศรีธวชั

ผศ.สิตา ถาวรนันท์

อ.ณัฐดนัย โชติประเสริฐ

คณะทันตแพทยศาสตร์

Best Poster Presentation Award

The 50th Anniversary of KAP, International 

Prosthodontic Congress & The 6th Meeting of the 

Asian Academy of Prosthodontics (AAP) Seoul, 

Korea

Implant – Supported Speech Aid Prosthesis in a 

Soft Palate Defec Patient : Case Report

11 ศ.เกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกุล คณะแพทยศาสาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลั A Lifetime Achievement Award

The World Congress of Arts, Sciences and 

Communications (ได้รับการคัดเลือกจาก Board 

Committee of International Biographical Center 

(IBC)

กรุงเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ)

-



ล ำดับ ชือ่ผู้ได้รับรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชือ่ผลงำนวิจัย

1 ดร.คัมภีร์ พรหมพราย คณะวทิยาศาสตร์

รางวลั Wiley – CST Award for Outstanding 

Publication 2008

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย และ Global Publisher 

John Wiley & Sons, Inc.

บทความวจิัย เร่ือง "Facile alcoholysis of L – lactide 

catalysed by group 1 and 2 metal complexes"

2 รศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเยน็ คณะวทิยาศาสตร์

รางวลันักชีวเคมีและชีววทิยาโมเลกุลรุ่นใหม่

สาขาชีวเคมีและชีววทิยาโมเลกุล ประจ าปี 2552

สมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

-

3 ผศ.นพ.ตวงสิทธิ ์วฒักนารา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลันักเทคโนโลยรุ่ีนใหม่

มูลนิธส่ิงเสริมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีในพระบรม

ราชูปถัมภ์

การพัฒนาวธิกีารตรวจวนิิจฉัยทารกในครรภ์ โดยการ

ตรวจหาสารพันธกุรรมของทารกในกระแสโลหิตของมารดา

 ด้วยวธิเีรียลไทม์ – ฟลูออเรสเซนซ์พอลิเมอร์ เป็นรีแอคชัน่

 (Real – Time Fluorescence Polymer Chain 

Reaction)

4 ผศ.ดร.เวณิกา เบ็ญจพงษ์ สถาบันวจิัยโภชนาการ

รางวลัการน าเสนอผลงานดีเด่น

ประเภทโปสเตอร์ สาขา Experimental Nutrition

การประชุมวชิาการโภชนาการแห่งชาติ ครั งที ่3 ณ ศูนย์

แสดงสินค้าและการประชุมไบเทค บางนา ระหวา่งวนัที ่1

 – 3 ตุลาคม 2551

การประเมินความเส่ียงในการได้รับอะฟลาทอกซินจากการ

บริโภคเคร่ืองแกงเผ็ดแดง ทีผ่ลิตในครัวเรือนของประชากร

 กรุงเทพมหานคร

5 น.ส.ไพรวลัย ์ตันติวฒันเสถียร สถาบันวจิัยโภชนาการ

รางวลัการน าเสนอผลงานดีเด่น

ประเภทการบรรยาย สาขา Community Nutrition

การประชุมวชิาการโภชนาการแห่งชาติ ครั งที ่3 ณ ศูนย์

แสดงสินค้าและการประชุมไบเทค บางนา ระหวา่งวนัที ่1

 – 3 ตุลาคม 2551

กระบวนการส่ือสารในงานวจิัยสหสาขาวชิา เพือ่พัฒนา

ความมัน่คงทางอาหารและโภชนาการในประชากรกลุ่ม

ชาติพันธุ ์(กะเหร่ียง)

รำยชือ่นักวจิัย/ผลงำนวจิัยที่ได้รับรำงวลั ประจ ำปีงบประมำณ 2552

ระดับชำติ
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6 น.ส.สินี โชติบริบูรณ์ สถาบันวจิัยโภชนาการ

รางวลัการน าเสนอผลงานดีเด่น

ประเภทการบรรยาย สาขา Experimental Nutrition

การประชุมวชิาการโภชนาการแห่งชาติ ครั งที ่3 ณ ศูนย์

แสดงสินค้าและการประชุมไบเทค บางนา ระหวา่งวนัที ่1

 – 3 ตุลาคม 2551

คุณค่าสารอาหารต ารับท้องถิน่กะเหร่ียง : จังหวดักาญจนบุรี

7 นายวรีชาติ ศรีจันทร์ สถาบันวจิัยโภชนาการ

รางวลัการน าเสนอผลงานดีเด่น

ประเภทโปสเตอร์ สาขา Clinical Nutrition

การประชุมวชิาการโภชนาการแห่งชาติ ครั งที ่3 ณ ศูนย์

แสดงสินค้าและการประชุมไบเทค บางนา ระหวา่งวนัที ่1

 – 3 ตุลาคม 2551

การวดัไขมันในวยัรุ่นไทย โดยใช้ 4 – Compartment 

Model

8 ศ.ดร.พญ.นภาธร บานชืน่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

ประเภทอาจารยร์ะดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม

มูลนิธหิม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

ผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของ

นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

9 ศ.นพ.สัญญา สุขพณิชนันท์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อาจารยดี์เด่นแห่งชาติ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทีป่ระชุมประธานสภาอาจารยม์หาวทิยาลัย แห่งประเทศ

ไทย (ปอมท)

อาจารยท์ีป่ฏิบัติงานในมหาวทิยาลัย / สถาบันของรัฐทีม่ี

ความรู้และความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ

และอุทิศตนเพือ่ส่วนรวม

10
ทพญ.ดร.สุธาสินี เกษมศานต์ิ

ผศ.ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช (ผู้ร่วมวจิัย)
คณะทันตแพทยศาสตร์

รางวลัชมเชย ผลงานประดิษฐ์คิดค้นด้านการแพทยแ์ละ

สาธารณสุข

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ

เดนตี แพลน : ซอฟต์แวร์ช่วยวางแผน การผ่าตัดรากฟัน

เทียม

11

ผศ.ดร.พงศ์ราม รามสูต

นายพลศักด์ิ ปิยะทัต

น.ส.ปานน  าทิพย ์พิทักษ์สัจจักุล

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

รางวลัชมเชย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น

ด้านการแพทยแ์ละสาธารณสุข

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ

เคร่ืองเก็บเชื อโรคจากอากาศทีส่ามารถเก็บได้จากทุก

สถานที ่และเคร่ืองมือทดสอบประสิทธภิาพการกรองเชื อ

โรคของเคร่ืองฟอกอากาศ

12 นางพรพรรณ์ สมบูรณ์ (ผู้ร่วมวจิัย) วทิยาลัยราชสุดา

รางวลัดีเยีย่ม ผลงานประดิษฐ์คิดค้น

ด้านพัฒนาสังคมและวฒันธรรม

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ

ครัวส าหรับคนพิการทางการเห็น
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13 รศ.ดวงพร ค านูณวฒัน์ และคณะ สถาบันวจิัยภาษาและวฒันธรรมเพือ่พัฒนาชนบท

รางวลั Inventor Award ระดับดี ด้านมนุษยศาสตร์

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ

บัญชีสุขภาพ…นวตักรรมส่ือสร้างสุขภาพ (จากโครงการวจิัย

 "การส่ือสารเพือ่การเปล่ียนแปลงสังคม" หนึง่ใน

โครงการวจิัยบูรณาการเชิงพื นที ่เพือ่แก้ปัญหาความ

ยากจนอยา่งมีส่วนร่วมในภูมิภาคตะวนัตก)

14 ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจ ารัส สถาบันนวตักรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
รางวลั Inventor Award ระดับดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ

ชุดการเรียนรู้ไตรรงค์ปฐมภูมิ (Primary Tricolor 

Demonstration Apparatus)

15 อ.นพ.วศิิษฎ์ ทองบุญเกิด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลันักวจิัยรุ่นกลางดีเด่น

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัยและส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา

การศึกษาการตอบสนองของเซลล์ท่อไตต่อการเกาะจับ

ของผลึกแคลเซียมอ๊อกซาเลททีเ่ป็นกลไกส าคัญในการเกิด

โรคนิว่ในไต

16 วทิยาลัยดุริยางคศิลป์ วทิยาลัยดุริยางคศิลป์

รางวลัหน่วยงานดีเด่นของชาติ ประจ าปี 2551

สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทย ประเภทหน่วยงาน

จากส านักนายกรัฐมนตรี

โดยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ

-
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1 ศ.นพ.สุชาย สุนทราภา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัมหาวทิยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู

มหาวทิยาลัยมหิดล

เป็นครูแพทยท์ีม่ีความรู้ความสามารถมีวธิถี่ายทอดความรู้

อยา่งหลากหลาย และมีความตั งใจมุง่มัน่ในการอุทิศตน

อยา่งเต็มก าลังความสามารถถ่ายทอดวชิาทางด้านยโูร

วทิยาแก่นักศึกษาแพทยแ์ละแพทยป์ระจ าบ้าน ผลงาน

ดีเด่นทางวชิาการ ได้แก่ การประดิษฐ์และคิดค้น "สารสกัด

 Capsaicin จากพริกกระเหร่ียง เพือ่น ามาใช้รักษาผู้ป่วยที่

มีอาการของกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินและรับรู้ไวเกิน"

 ซ่ึงได้รับอนุสิทธบิัตร เมือ่ปี 2549

2 รศ.ทพ.สุรินทร์ สูอ าพัน คณะทันตแพทยศาสตร์
รางวลัมหาวทิยาลัยมหิดล สาขาการบริการ

มหาวทิยาลัยมหิดล

เป็นผู้มีบทบาทในการก ากับดูแล และพัฒนาการปฏิบัติงาน

โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ให้บริการอุดฟัน 

ถอนฟัน ขูดหินน  าลาย เคลือบหลุมร่องฟันป้องกันฟันผุ ใส่

ฟันเทียมถอดได้ชนิดฐานพลาสติก และทันตสุขศึกษา

มาแล้วกวา่ 100,000 คน นอกจากนี ได้ริเร่ิมโครงการวจิัย

เร่ืองการรักษาเพือ่ให้เกิดสภาพหยดุผุเองส าหรับฟันกราม

น  านมเด็กก่อนวยัเรียนในท้องถิน่ทุรกันดาร เพือ่ประยกุต์ใช้

ในการรักษาฟันกรามน  านมเด็กในการออกหน่วยทันตกรรม

พระราชทาน

3 ดร.กวพีงษ์ เลิศวชัรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
รางวลัเชิดชูเกียรตินักวจิัย

งานวนันักวจิัย มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
-

รำยชือ่นักวจิัย/ผลงำนวจิัยที่ได้รับรำงวลั ประจ ำปีงบประมำณ 2552

ระดับสถำบัน


