
ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

1 ผศ.ดร.ชนิพรรณ บตุรยี่ สถาบนัโภชนาการ

ได้รับทนุ SEAMEO RECFON , South East Asian 

Ministers of Education Organization Regional

Center for Food and Nutrition, University of

Indonesia เพื่อร่วมประชุมปฏบิติัการ 9th South

East Asian Nutrition Leadership Program

ณ เมืองจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย

- 5 - 9 พ.ย. 2555

2 รศ.ดร.อาทร ร้ิวไพบลูย์ คณะเภสัชศาสตร์

High Quality Research Award จาก 

International Society for Vaccine และ Bill Gate

 and Melinda Foundation ประเทศจีน

ต้นทนุของการเจ็บปว่ยในการประเมินทาง

เศรษฐศาสตร์: กรณีศึกษาต้นทนุของโรคทอ้งเสีย

เนื่องจากการติดเชื้อ Rota Virus ในประเทศเวยีดนาม

14 ต.ค. 2555

3 ผศ.ดร.เทยีนทอง ทองพนัชั่ง คณะวทิยาศาสตร์

รางวลั Asian core program lectureship award 

จาก New Phase Asian Core Program On 

Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia. 

ประเทศไต้หวนั

- ต้นป ี2556

4 ดร.ธารารัตน์ เจริญสนธชิัย
สถาบนัวจิัยภาษาและวฒันธรรม

เอเชีย

รางวลัประเภทการเขียนงานชาติพนัธุย์อดเยี่ยมและ

สร้างสรรค์ประจาป ี2555 จาก The Society for 

Humanistic Anthropology หน่วยงานหนึ่งของ 

The American

- 1 พ.ย. 2555

ระดับนำนำชำติ

รำยชื่อนักวิจัย/ผลงำนวิจัยทีไ่ดร้ับรำงวัล ประจ ำปีงบประมำณ 2556



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับนำนำชำติ

5

ภญ.ชมพนูุช แสวงศักด์ิ

(อ.ที่ปรึกษา: ศ.ดร.ณัฐนันท ์สินชัย

พานิช)

คณะเภสัชศาสตร์

"Best Presentation Award" TJIA 2012 สาขา 

Medical and Life Sciences: Pharmacology 

ประเภทการน าเสนอแบบปากเปล่า (oral 

presentation) งานประชุมวชิาการ 5th 

Thailand-Japan International Academic 

Conference 2012 ณ ประเทศญี่ปุ่น

Intranasal Influenza Vaccine Made of 

Chitosan-DNA Complex: Preparation and 

Immunological Evaluation

20 ต.ค. 2555

6
น.ส.มุกดา จันทร์เกษม

(อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.วนัดี กฤษณพนัธ)์
คณะเภสัชศาสตร์

รางวลั The Best Abstracts ประเภทการ น าเสนอ

แบบปากเปล่า (oral presentation) ในงานประชุม

วชิาการ International Conference on Medicinal

 Plants 2012 “Scientification of Jamu:A 

Breakthrough Program from Plant to Medicine

 for Health Care” ประเทศอินโดนีเซีย

Antifungal activity and stability of long term 

storage of turmeric cream preparations
11 ต.ค. 2555

7
นายภาณุพล คุ้มสุพรรณ

(อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.วนัดี กฤษณพนัธ)์
คณะเภสัชศาสตร์

รางวลั The Best Abstracts ประเภทการ น าเสนอ

แบบปากเปล่า (oral presentation) ในงานประชุม

วชิาการ International Conference on Medicinal

 Plants 2012 “Scientification of Jamu:A 

Breakthrough Program from Plant to Medicine

 for Health Care” ประเทศอินโดนีเซีย

Extraction and isolation of alpha- mangostin 

from Garcinia mangostana fruit rind
11 ต.ค. 2555



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับนำนำชำติ

8
นายบญุดิศย์ วงศ์ศักด์ิ

(อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.วนัดี กฤษณพนัธ)์
คณะเภสัชศาสตร์

รางวลั The Best Abstracts ประเภทการ น าเสนอ

แบบปากเปล่า (oral presentation) ในงานประชุม

วชิาการ International Conference on Medicinal

 Plants 2012 “Scientification of Jamu: A 

Breakthrough Program from Plant to Medicine

 for Health Care” ประเทศอินโดนีเซีย

Comparison of bioactive components 

content and free radical scavenging activities 

of Moringa oleifera leaves at two stages of 

maturity

11 ต.ค. 2555

9
นายสุเมธ คงเกียรติไพบลูย์

(อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.วนัดี กฤษณพนัธ)์
คณะเภสัชศาสตร์

รางวลั The Best Abstracts ประเภทการ น าเสนอ

แบบปากเปล่า (oral presentation) ในงานประชุม

วชิาการ International Conference on Medicinal

 Plants 2012 “Scientification of Jamu:A 

Breakthrough Program from Plant to Medicine

 for Health Care” ประเทศอินโดนีเซีย

Insecticidal activity and alkaloids composition 

of Stemona curtisii roots growing in Thailand
11 ต.ค. 2555

10

รางวลัเหรียญทองเกียรติยศ (Gold medal with the

 congratulation of the jury) จากนิทรรศการงาน 

"41st International Exhibition of Inventions of

 Geneva" ณ กรุงเจนีวา สมาพนัธรัฐสวสิ

11
รางวลัพเิศษ (Special award) จาก Taiwan 

Invention Association

ผศ.ดร.ปณัรสี ฤทธปิระวติั
ภาควชิาวศิวกรรมชีวการแพทย์

คณะวศิวกรรมศาสตร์

ผลงาน "หุ่นยนต์เสริมการกระตุ้น พฒันาการเด็กออทิ

สติก"

10 - 14 เม.ย. 

2556



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับนำนำชำติ

12

รางวลัเหรียญทองแดง (Bronze medal) จาก

นิทรรศการงาน "41st International Exhibition of 

Inventions of Geneva" ณ กรุงเจนีวา สมาพนัธรัฐ

สวสิ

13

รางวลัเกียรติยศ (The Cll glory medal) จากการ

แข่งขัน The 3 rd world cup of computer 

implemented inventions โดย International 

Federation of Inventors' Associations

14 รศ.ดร.ภญิโญ พานิชพนัธ์ คณะวทิยาศาสตร์

รางวลั Asian for Distinguished Contribution to 

Chemical Education 2013 จาก The Federation

 of Asian Chemical Societies (FACS) Asian

- 2556

15

นศพ.จิดาภา เอี่ยมวฒัน์

นศพ.ณัฏฐวฒิุ จิรอร่าม

นศพ.ณัฐภทัร วงศ์ถิรวทิย์

นศพ.ธชัดนัย ธชัประมุข

นศพ.วศิรุต นันทะสี

นศพ.สิทธยา บวัทอง

นศพ.มัณฑิตา ทพิพาวณิช

นศพ.อลิฟ น้อยคา

(นักศึกษาแพทย์ ปทีี่ 3)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัชนะเลิศจากการนาเสนอผลงานวจิัย ในการ

ประชุมประจาป ี(East Asian Medical Medical 

Student, s Conference ) 2013 สมาพนัธน์ิสิต

นักศึกษาแพทย์เอเชีย ประเทศญี่ปุ่น (กรุงโตเกียว)

หวัข้อ “Disaster Medicin : Transition: Transition

 from emergency care to routine/long term 

medical Care in the context of overall 

recovery and development”: เร่ือง “Quality of

 Life and Factors Associated with PTSD 

Symptoms, 92 Months after 2004 Tsunami 

among Residences of Takuapa District, 

Phangnga,Thailand”

31 ธ.ค. 2555

ผลงาน "อิ่มเอม: ซอฟต์แวร์เพื่อ การวนิิจฉัยโรคมะเร็ง"
10 - 14 เม.ย. 

2556

ผศ.ดร.ปณัรสี ฤทธปิระวติั
ภาควชิาวศิวกรรมชีวการแพทย์

คณะวศิวกรรมศาสตร์



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับนำนำชำติ

16 ศ.เกียรติคุณไกรสิทธิ ์ตันติศิรินทร์

ภาควชิากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิดี

Lifetime Achievement Award ในการประชุม 

20th International Congress of Nutrition 2013

 จาก International Union for Nutritional 

Sciences (IUNS) ประเทศสเปน (เมืองGranada)

- 2556

17 อ.รัชนีวรรณ สินิทธิก์ุล

ภาควชิากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิดี

Poster Award Presentation ในงานประชุม

วชิาการนานาชาติ Asian Pacific Association of 

Pediatric Allergy, Respirology & Immunology 

2013

Poster Award Presentation: Immunological 

Studies of Food Allergy in Pediatric Liver 

Transplant Recipients

2556

18 พญ.อรพร ด ารงวงศ์ศิริ

ภาควชิากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิดี

รางวลันาเสนอผลงานวจิัย ในการประชุม 20th 

International Congress of Nutrition 2013 จาก 

International Union for Nutritional Sciences 

(IUNS) ประเทศสเปน (เมืองGranada)

แบบโปสเตอร์: “Maternal zinc status is 

associated with breast milk concentration 

and zinc statusof 4-6 month-old infants”

2556

19

นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญา

เอก

(อ.ที่ปรึกษา: ดร.ยศชนัน วงศ์สวสัด์ิ)

ภาควชิาวศิวกรรมชีวการแพทย์

คณะวศิวกรรมศาสตร์

รางวลัชนะเลิศ i - CREATE 2013 จากการแข่งขัน

นานาชาติ เร่ืองวศิวกรรมฟื้นฟสูมรรถภาพและ

เทคโนโลยีส่ิงอานวยความสะดวกสาหรับคนพกิารคร้ัง

ที่ 7 ประเทศเกาหลี

Student Design Challenge:SDC:Ankle-Foot 

Passive Motion Device for Footdrop

29 - 31 ส.ค. 

2556

20

รางวลั ‘Bronze medal Award’ ในงาน The 9th 

Taipei International Invention Show & 

Technomart (Taipei INST) 2013 ประเทศไต้หวนั 

(Taipei) ส่ิงประดิษฐ์: ชุดการส่ือสารแบบข้อมูลหลายชุดผ่าน

เส้นใยแก้วนาแสงอย่างง่าย
ผศ.ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจ ารัส สถาบนันวตักรรมการเรียนรู้

26 - 29 ก.ย. 

2556



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับนำนำชำติ

21

รางวลั ‘Honor of Invention’ จาก World 

Invention Intellectual Property Associations 

(WIIPA) ประเทศไต้หวนั (Taipei)

22
รศ.ดร.สุขสรรค์ กันตะบตุร

ผศ.ดร.พลิศา รุ่งเรือง
วทิยาลัยการจัดการ

Highly Commended Paper Award Winner at 

the Emerald Literati Network Awards for 

Excellence 2013 UK

“Perceived vision-based leadership effects on 

staff satisfaction and commitment at a Thai 

energy provider”

2556

23 ผศ.ดร.Randall Shannon วทิยาลัยการจัดการ
winning the SEAMEO-Australia Education Links 

Award 2013

the research proposal: Learning Styles and 

Perceptions of Thai and Australian Students
2556

24
Mr.Kongphop Sahasakula

(MM Student)
วทิยาลัยการจัดการ

won the “the Capsim’s Global Challenge 

Award” 2013 จาก the Capsim’s Fall Capstone

 Challenge

- 2556

25 รศ.ดร.Gerard Tocquer วทิยาลัยการจัดการ

รางวลั the "Best Professor in Marketing 

Management" 2013 จาก Chief Marketing 

Officer Asia with CMO Council Singapore

- 1 ส.ค. 2556

26

MR.Anuch Chantanaskul

(Master’s Degree Student; 

Majoring in Entrepreneurship 

Management)

วทิยาลัยการจัดการ

รางวลั the ASEAN University Network-Credit 

Transfer System (AUN-ACTS) Exchange 

Program scholarship 2013 Singapore

- 27 ก.พ. 2556

ส่ิงประดิษฐ์: ชุดการส่ือสารแบบข้อมูลหลายชุดผ่าน

เส้นใยแก้วนาแสงอย่างง่าย
ผศ.ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจ ารัส สถาบนันวตักรรมการเรียนรู้

26 - 29 ก.ย. 

2556



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

1 รศ.ดร.สิริจิต วงศ์ก าชัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ 2

นวตักรรมแหง่ชาติด้านสังคม ประจ าป ี2555

เนื่องในวนันวตักรรมแหง่ชาติ

ชุดตรวจวนิิชฉัยโรคเทา้ช้างแบบรวดเร็ว 5 ต.ค. 2555

น.ส.ชนนิกานต์ ง้วนประเสริฐ

น.ส.ชุติมา ฉ. โรจน์ประเสริฐ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร

น.ส.ปยิะรัตน์ สุธรรมพทิกัษ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์

(อ.ที่ปรึกษา: ดร.เซง เลิศมโนรัตน์ 

ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟา้ คณะ

วศิวกรรมศาสตร์, ผศ.ดร.วสักา วสุิทธิ

วเิศษ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร, พญ.วภิาว ีลักษณากร 

ศูนย์การแพทย์กาญจนภเิษก)

3 ดร.เทวญั จันทร์วไิลศรี
ภาควชิาชีวเคมี

คณะวทิยาศาสตร์
รางวลัทนุวจิัยเซเรบอส อวอร์ด 2012

ฤทธิก์ารต้านมะเร็งของสารสกัดจากฟา้ทะลายโจร 

Andrographolide ต่อเซลล์มะเร็งทอ่น้าดี 

(Anticancer activity of Andrographis 

paniculata extract, andrographolide, against 

cholangiocarcinoma cells)

10 ต.ค. 2555

ระดับชำติ

รำยชื่อนักวิจัย/ผลงำนวิจัยทีไ่ดร้ับรำงวัล ประจ ำปีงบประมำณ 2556

รางวลัชนะเลิศ จากการประกวด "เจ้าฟา้ไอที

รัตนราชสุดา สารสนเทศ คร้ังที่ 7" รับถ้วย

พระราชทานจากสมเด็จจากพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ

 ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา

- 26 ต.ค. 25552



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับชำติ

4 ศ.พญ.ศรีวชิา ครุฑสูตร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

รางวลัโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะเปน็ผู้ใหค้วาม

อนุเคราะหแ์ละทาคุณประโยชน์ใหแ้ก่โรงพยาบาล

ต ารวจ ในงานประชุมวชิาการ และคล้ายวนัสถาปนา

ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ คร้ังที่ 23 ณ หอ้งประชุม 

พลต ารวจเอกสันต์ ศรุตานนท ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ

 60 พรรษามหาราชินี (ฉกร.) ชั้น 9 โรงพยาบาลต ารวจ

11 ต.ค. 2555

5 ผศ.ดร.จิรพล สินธนุาวา
คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร

ศาสตร์

ประกาศเกียรติคุณ จากวฒิุสภา เพื่อยกย่องเชิดชู

เกียรติในฐานะเปน็ผู้ที่มีผลงานในการน าความรู้ทาง

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์

ต่อสังคมอย่างเปน็รูปธรรมเปน็ที่ประจักษ์

การลดภาวะโลกร้อน 5 พ.ย. 2555

6

นายรติกร ชัยวฒันธรรม

นายจิรวฒัน์ จิตประสูตวทิย์

(อ.ที่ปรึกษา: ดร. เซง เลิศมโนรัตน์)

คณะวศิวกรรมศาสตร์
ได้รับทนุพฒันาผลงานและผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

ในที่โครงการเถ้าแก่
เดินดี – อุปกรณ์แก้ปลายเทา้ตก 5 พ.ย. 2555

7 ดร.เพิ่มศักด์ิ มกราภริมย์
สถาบนัสิทธมินุษยชนและสันติ

ศึกษา

ผลงานวจิัยดีเด่น ส านักงานกองทนุสนับสนุนการวจิัย 

(สกว.) ประจาป ี2555

การพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ

ลุ่มน้ าสายบรีุ
20 ธ.ค. 2555

ผศ.ดร.ปณัรสี ฤทธปิระวติั
ภาควชิาวศิวกรรมการแพทย์

คณะวศิวกรรมศาสตร์

ดร.พลัลภา ปติิสันต์

ดร.วรพรรณ เรืองผกา
วทิยาลัยการจัดการ

9 ผศ.ดร.อทติยา ศิริภญิญานนท์
ภาควชิาเคมี

คณะวทิยาศาสตร์

ทนุวจิัย ลอรีอัล ประเทศไทย "เพื่อสตรีในงาน

วทิยาศาสตร์" ประจ าป ี2555 สาขาเคมี
- 21 ธ.ค. 2555

8

รางวลัชนะเลิศการประกวดแผนธรุกิจ ในโครงการ 

"นวตักรรมวาณิชย์ 2555 ภาคค้นหา Thai IT 

Tycoon"

ซอฟทแ์วร์อิ่มเอม (IM - AIM: Image and Artificial 

Intelligence in Medicine) เปน็นวตักรรม

ซอฟทแ์วร์มะเร็งอัจฉริยะแรกของโลก

21 ธ.ค. 2555



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับชำติ

10
รศ.ดร.พลังพล คงเสรี

และผู้ร่วมวจิัย
คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ าป ี2556 รางวลั

ประกาศเกียรติคุณ ด้านวทิยาศาสตร์เคมีและเภสัช 

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ

ชุดตรวจสอบฟอร์มัลดีไฮด์ในอาหาร โดยใช้การ

เปล่ียนแปลงสี และการเรืองแสง
2556

11 ศ.นพ.พภิพ จิรภญิโญ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ าป ี2556 ระดับดี 

ด้านวทิยาศาสตร์การแพทย์ ส านักงานคณะกรรมการ

วจิัยแหง่ชาติ

การผลิตนมจากเนื้อไก่ และนมข้าว อะมิโนเพื่อใช้

รักษาทารกที่แพ ้โปรตีนในนมววั
5 ม.ค. 2556

12
ดร.ชัญญา พทุธขิันธ์

นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ าป ี2556 รางวลั

ประกาศเกียรติคุณ ด้านวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ

วธิกีารตรวจหาโปรตีน NS1 ของไวรัส เด็งกี่ที่แยกซี

โรทยัปไ์ด้ทนัที
2556

ผศ.ดร.รัชภาคย์ จิตต์อารี คณะวทิยาศาสตร์

ดร.ทศันียา ร. นพรัตน์แจ่มจ ารัส สถาบนันวตักรรมการเรียนรู้

14 รศ.ดร.ภญิโญ พานิชพนัธ์ คณะวทิยาศาสตร์

รางวลันักเคมีศึกษาดีเด่น (CST Award for 

Distinguished Contribution to Chemical 

Education 2012) จากสมาคมเคมีแหง่ประเทศไทย

- 23 ม.ค. 2556

15 รศ.ดร.กัมปนาท ภกัดีกุล
คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร

ศาสตร์

โล่เชิดชูเกียรติในฐานะนักวชิาการแหง่ป ีในการ

ประชุมภยัพบิติั ประจ าป ี2555
- 16 ธ.ค. 2555

16 รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข วทิยาลัยดุริยางคศิลป์

โล่เกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ 

พระบรมราชินีนาถ ในฐานะผู้ท าคุณประโยชน์ ด้าน

นันทนาการ และมีผลงานกิจกรรมนันทนาการ ดีเด่น 

ประจ าป ี2555

- 8 ก.พ. 2556

13
รางวลัประกาศเกียรติคุณ ด้านสังคมศาสตร์ สาขา

การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ
- 2556



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับชำติ

17 ศ.เกียรติคุณ ดร.พไิล พลูสวสัด์ิ คณะวทิยาศาสตร์
รางวลัสตรีดีเด่นในเวท/ีเครือข่ายระดับสากล จาก

กระทรวงการพฒันาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์
- 8 มี.ค. 2556

18

นายสิทธโิชติ ฉัตรธนะกุล

นายกฤตินันท ์สิโรดม

นายศิริศักด์ิ นาคะวฒัน์

(อ.ที่ปรึกษา: ดร.ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ

 อยุธยา)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร

รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดแข่งขันพฒันา

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ แหง่ประเทศไทย คร้ังที่ 15 จัด

โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์

แหง่ชาติ (NECTEC)

-
12 - 14 ก.พ. 

2556

19

น.ส.รสิตา เสถียรภาพงษ์

น.ส.ณัฐพร วรากูลศิริวรรณ

นายวรัตม์ แก้วพจิิตร

(อ.ที่ปรึกษา: ดร.อนันต์ ศรีสุภาพ)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร

รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Mobile 

Application ประกวดแข่งขันพฒันาโปรแกรม

คอมพวิเตอร์ แหง่ประเทศไทย คร้ังที่ 15 จัดโดยศูนย์

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แหง่ชาติ 

(NECTEC)

ผลงาน “GuideMy Tour: แอพพลิเคชั่นน าทางด้วย

การผสมผสานแผนที่ส่วนบคุคล กับเทคโนโลยี 

Augmented reality และพกิัดดาวเทยีมบน

ระบบปฏบิติัการ Android”

12 - 14 ก.พ. 

2556

20

นายภทัรวทิย์ กิจเจตนี

นายมนตรี ต้ังประยูรเลิศ

นายสมโภชน์ อรัญพนัธ์

(อ.ที่ปรึกษา: ดร.เซง เลิศมโนรัตน์)

คณะวศิวกรรมศาสตร์
รางวลัชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท IDEA SEED จาก 

True Innovation Award 2012

ผลงาน "จดจ า" เคร่ืองจดบนัทกึ ส าหรับคนตาบอด 

หรือ Braille Note Taker
14 ก.พ. 2556

21

นางสาวจิราพร ตระกลธนสุนทร

(อ.ที่ปรึกษา: ดร.บญุยนิตย์ มัธยมจันทร์

 วทิยาลัยนานาชาติ, อ.ธรรม จตุนาม 

วทิยาลัยราชสุดา)

รางวลัชนะเลิศ “การแข่งขันพฒันาโปรแกรม 

คอมพวิเตอร์แหง่ประเทศไทย คร้ังที่ 15 (NSC 2013)

 สาขาโปรแกรมเพื่อช่วยคนพกิาร และผู้สูงอายุ จัด

โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์

แหง่ชาติ (NECTEC)

- 2556



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับชำติ

22 ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล สถาบนัวจิัยประชากรและสังคม
รางวลัผลงานวจิัยดีเด่น ประจาป ี2555 จาก

ส านักงานกองทนุสนับสนุนการวจิัย (สกว.)

การสร้างระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยการเสริมสร้าง

ศักยภาพชุมชน โดยผ่านกระบวนการการวจิัย
20 ธ.ค. 2555

23 อ.ดร.ศุทธดิา ชวนวนั สถาบนัวจิัยประชากรและสังคม
รางวลัผลงานวจิัยดีเด่น ประจาป ี2555 จาก

ส านักงานกองทนุสนับสนุนการวจิัย (สกว.)

การพฒันาส่ือและโปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อการจด

บนัทกึบญัชีครัวเรือน ภายใต้โครงการการบรูณาการ

การจัดการเชิงพื้นที่ เพื่อแก้ปญัหาความยากจน

20 ธ.ค. 2555

24

นพ.อารีศักด์ิ โชติวจิิตร

นพ.ทายาท บรูณกาล

นายวนิิจ ฤทธิฉ์ิ้ม

ภาควชิาศัลยศาสตร์ออโธปดิิกส์

และกายภาพบ าบดั

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ด้านสังคม

รางวลันวตักรรมแหง่ชาติ (National Innovation 

Awards 2012) จากส านักงานนวตักรรมแหง่ชาติ

ผลงาน "อุปกรณ์ผ่าตัดดามกระดูก สันหลังหลายระดับ" -

25 ศ.ดร.กนกวรรณ กิตตินิยม

ภาควชิาจุลชีววทิยาคลินิกและ

เทคโนโลยีประยุกต์

คณะเทคนิคการแพทย์

รางวลัชนะเลิศการน าเสนอผลงานแบบปากเปล่า 

ด้านการศึกษาเทคนิคการแพทย์ จากสภาคณบดี 

สถาบนัผลิตบณัฑิตเทคนิคการแพทย์แหง่ประเทศไทย

 ในโครงการงานเทคนิคการแพทย์ศาสตร์คร้ังที่ 6 เร่ือง

 ทศิทางสู่ความเปน็เลิศแหง่เทคนิคการแพทย์ศาสตร์

ศึกษา

ผลงาน "การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบนัดาล

ใจในการเรียนรู้ในรายวชิาไวรัสวทิยาทางการแพทย"์
29 มี.ค. 2556

26 ผศ.พญ.สุมนา มัสอูดี
ภาควชิาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

คณะเทคนิคการแพทย์

รางวลัชนะเลิศการน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ด้าน

การศึกษาเทคนิคการแพทย์ จากสภาคณบดี สถาบนั

ผลิตบณัฑิตเทคนิคการแพทย์แหง่ประเทศไทยใน

โครงการงานเทคนิคการแพทย์ศาสตร์คร้ังที่ 6 เร่ือง 

ทศิทางสู่ความเปน็เลิศแหง่เทคนิคการแพทย์ศาสตร์

ศึกษา

ผลงาน "การส่งต่อทกัษะและองค์ความรู้จาก

ประสบการณ์ เพื่อการจัดการศึกษาเทคนิคการแพทย์"
29 มี.ค. 2556



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับชำติ

27 ศ.ดร.Timothy William Flegel คณะวทิยาศาสตร์

รางวลันักวจิัยดีเด่น ประจ าป ี2556 สาขา

เกษตรศาสตร์และชีววทิยา จากส านักงาน

คณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ

- 2556

28
ดร.ดนยา ปโกฏปิระภา

(อ.ที่ปรึกษา: Prof.Gregory L.Verdine)
 คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัวทิยานิพนธร์ะดับดีเด่น 2556 จากส านักงาน

คณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ

สาขาวทิยาศาสตร์เคมีและเภสัช: การศึกษาทาง

ชีววทิยาโครงสร้างและชีวเคมีของโปรตีนที่ท าหน้าที่

ซ่อมแซมดีเอ็นเอแบบนิวคลีโอไทด์เอ็กซิชั่น 

(Structural and Biochemical Studies of 

Bacterial Nucleotide Excision Repair)

2556

ผศ.ดร.จ ารัส พร้อมมาศ คณะเทคนิคการแพทย์

ดร.วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย คณะวทิยาศาสตร์

30
นสพ.ดร.พงศ์ราม รามสูต

ดร.ปานน้ าทพิย์ พทิกัษสั์จจะกุล
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

รางวลัผลงานวจิัย ระดับดีเด่น ประจ าป ี2556 สาขา

วทิยาศาสตร์การแพทย์ จากส านักงานคณะกรรมการ

วจิัยแหง่ชาติ

โมโนโคลนอลแอนติบอดี เพื่อวนิิจฉัยและรักษาโรค

เขตร้อน (Therapeutic and diagnostic 

Monoclonal antibodies against Tropical 

diseases)

2556

29 2556

รางวลัผลงานวจิัย ระดับดีเยี่ยม ประจ าป ี2556 สาขา

วทิยาศาสตร์การแพทย์ จากส านักงานคณะกรรมการ

วจิัยแหง่ชาติ

การพฒันาการวนิิจฉัยการติดเชื้อวณัโรคชนิดมัยโค

แบคทเีรีรยมทเูบอร์คูโลซิส ด้วยดีเอ็นเอเซนเซอร์ 

(Development of DNA sensor for diagnosis of 

Mycobacterium tuberculosis)



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับชำติ

31
ดร.สรนันทร์ จันทรางศุ

(อ.ที่ปรึกษา: ศ.ดร.วสันต์ จันทราทติย)์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิดี

วทิยานิพนธร์ะดับดี ประจ าป ี2556 สาขา

วทิยาศาสตร์การแพทย์ จากส านักงานคณะกรรมการ

วจิัยแหง่ชาติ

การศึกษาลักษณะทางพนัธกุรรมที่สัมพนัธก์ับการเกิด

ผ่ืนแพอ้ันเนื่องมาจากยกเนวริาปนีในผู้ปว่ยไทยที่ติด

เชื้อเอชไอวโีดยวธิกีารคัดเลือกยีนส์ และวธิกีารศึกษา

ในระดับทั่วจีโนม (Genetic Association Study of 

Nevirapine-Induced Skin Rash in Thai HIV-

Infected Patients by Candidate Genes and 

Genome-Wide Approaches)

2556

32
ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พชัราภา

(อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.วชิิตา รักธรรม)
วทิยาลัยการจัดการ

รางวลัวทิยานิพนธ ์ระดับดี ประจ าป ี2556 สาขา

เศรษฐศาสตร์ จากส านักงานคณะกรรมการวจิัย

แหง่ชาติ

การรับรู้ความรู้โดยการเรียนรู้จากผู้อื่นในที่ท างาน 

(Knowledge Acquisition in the Workspace by 

Learning from others)

2556

33 ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร

รางวลัผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ าป ี2556 ประกาศ

เกียรติคุณ ด้านวทิยาศาสตร์การแพทย์ จากส านักงาน

คณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ

ระบบการวดัและวเิคราะหก์ารเคล่ือนไหวของข้อเข่า

ส าหรับการประเมินการเดินในการฟื้นฟสูมรรถภาพ
2556

34 ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพนัธุ์ คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัประเภทอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น สาขา

วทิยาศาสตร์สุขภาพ (ASAIHL-Thailand 

Award2013 in Health Science) ประจ าป ี2556 

จากสมาคมสถาบนัการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแหง่

ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (สออ. ประเทศไทย)

- 2556

35 รศ.พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
รางวลันักเวชศาสตร์ปอ้งกันดีเด่นแหง่ชาติ 2556 จาก

สมาคมเวชศาสตร์ปอ้งกันแหง่ประเทศไทย
เวชศาสตร์ปอ้งกันคลินิก 2556



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับชำติ

36 ศ.ดร.สกล พนัธุย์ิ้ม คณะวทิยาศาสตร์

โล่เกียรติยศศาสตราจารย์วจิัยดีเด่น ประจ าป ี2556 

จากพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี

- 2556

37

รางวลัรองชนะเลิศ Best Medical Performance 

Award 2556 งานประกาศผลรางวลัเกียรติยศ 

ประจ าป ี“Allianz Ayudhya Hospital Service 

Awards”

Group B 2556

38

รางวลักิตติกรรมประกาศ HA ขั้น 1, 2, Patient 

Safety Goals Award, รางวลั Diabetes Patient 

Care Team Award ในการประชุมระดับชาติ 14th 

HA National Forum 2556 จากสถาบนัรับรอง

คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

“องค์กรที่น่าไวว้างใจ” (High Reliability 

Organization)
15 มี.ค. 2556

39 คุณจุภาภรณ์ กังวานภมูิ
งานการพยาบาลผู้ปว่ยนอก

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัผลงาน R2R ดีเด่น 2556

การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากงานประจ าสู่งานวจิัย

 Routine to Research (R 2 R) คร้ังที่ 6 โดย

สถาบนัวจิัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และภาคี

เครือข่าย R2R

กลุ่มงานบริการระดับตติยภมูิ: ผลงานวจิัยเร่ือง 

“ประสิทธผิลของการใช้ส่ือสนับสนุนในการดูแลแผลที่

เทา้ด้วยตัวเองในผู้ปว่ยเบาหวาน”

2 ส.ค. 2556

40 คุณวภิาวนิ วฒันะประการชัย

งานการพยาบาลระบบหวัใจและ

หลอดเลือด

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัผลงาน R2R ดีเด่น 2556

การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากงานประจ าสู่งานวจิัย

 Routine to Research (R 2 R) คร้ังที่ 6 โดย

สถาบนัวจิัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และภาคี

เครือข่าย R2R

กลุ่มงานบริการระดับตติยภมูิ: ผลงานวจิัยเร่ือง “ผล

ของรูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือในการตรวจ

หวัใจด้วยคล่ืนเสียงสะทอ้นความถี่สูงผ่านผนังทรวงอก

ในผู้ปว่ยเด็กอายุ 6 เดือน - 3 ป ีต่อการใช้ยา chloral

 hydrate”

2 ส.ค. 2556

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับชำติ

41 ศ.นพ.วษิณุ ธรรมลิขิตกุล
สถานส่งเสริมการวจิัย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัผลงาน R2R ดีเด่น 2556

การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากงานประจ าสู่งานวจิัย

 Routine to Research (R 2 R) คร้ังที่ 6 โดย

สถาบนัวจิัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และภาคี

เครือข่าย R2R

กลุ่มงานบริการระดับตติยภมูิ: ผลงานวจิัยเร่ือง 

“Antibiotics Smart Use (ASU) ที่โรงพยาบาลศิริ

ราช”

2 ส.ค. 2556

42 คุณจารุวรรณ คงตระกูล
งานการพยาบาลผู้ปว่ยพเิศษ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัผลงาน R2R ดีเด่น 2556

การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากงานประจ าสู่งานวจิัย

 Routine to Research (R 2 R) คร้ังที่ 6 โดย

สถาบนัวจิัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และภาคี

เครือข่าย R2R

กลุ่มงานบริการระดับตติยภมูิ: ผลงานวจิัยเร่ือง 

“Effects of adding concentration therapy to 

Kegel exercise to treat incontinence in post 

radical prostatectomy”

2 ส.ค. 2556

43 ดร.ภญ.ฐนิตา ทวธีรรมเจริญ
ฝ่ายเภสัชกรรม

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัผลงาน R2R ดีเด่น 2556

การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากงานประจ าสู่งานวจิัย

 Routine to Research (R 2 R) คร้ังที่ 6 โดย

สถาบนัวจิัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และภาคี

เครือข่าย R2R

กลุ่มงานบริการระดับสนับสนุนบริการและบริหาร:

ผลงานวจิัยเร่ือง “ความตรงและความเที่ยงของ

แบบสอบถามฉบบัย่อจาก KDQOL-SF v. 1.3 ใน

ผู้ปว่ยโรคไต”

2 ส.ค. 2556

44 พญ.ปรีชญา วงษก์ระจ่าง
ภาควชิาพยาธวิทิยาคลินิก

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัผลงาน R2R ดีเด่น 2556

การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากงานประจ าสู่งานวจิัย

 Routine to Research (R 2 R) คร้ังที่ 6 โดย

สถาบนัวจิัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และภาคี

เครือข่าย R2R

กลุ่มงานบริการระดับสนับสนุนบริการและบริหาร:

ผลงานวจิัยเร่ือง “การศึกษาเกณฑ์ที่เหมาะสมในการ

ดูตะกอนปสัสาวะหลังการตรวจด้วยเคร่ืองตรวจ

ปสัสาวะอัตโนมัติ Sysmex UX 2000”

2 ส.ค. 2556



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับชำติ

45 คุณประกอบ บญุมาดี
งานการพยาบาลผ่าตัด

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัผลงาน R2R ดีเด่น 2556

การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากงานประจ าสู่งานวจิัย

 Routine to Research (R 2 R) คร้ังที่ 6 โดย

สถาบนัวจิัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และภาคี

เครือข่าย R2R

กลุ่มส่ิงประดิษฐ์: ผลงานวจิัยเร่ือง “ประกอบ-วรา 

Stand”
2 ส.ค. 2556

46 คุณกัณฑ์ธมิา แดงนิ่ม

งานการพยาบาลอายุรศาสตร์

และจิตเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัผลงานวจิัยที่ได้รับการตีพมิพใ์นหนังสือ

บทคัดย่อผลงาน R2R ป ี2556

การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากงานประจ าสู่งานวจิัย

 Routine to Research (R 2 R) คร้ังที่ 6 โดย

สถาบนัวจิัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และภาคี

เครือข่าย R2R

ผลงานวจิัยเร่ือง “ผลการเปรียบเทยีบประสิทธภิาพ

ของการใช้ Recycle Oxygen reservoir bag และ 

Commercial Oxygen reservoir bag”

2 ส.ค. 2556

47 ผศ.ผดุงศักด์ิ ศิลากรณ์

สถานเทคโนโลยีการศึกษา

แพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัผลงานวจิัยที่ได้รับการตีพมิพใ์นหนังสือ

บทคัดย่อผลงาน R2R ป ี2556

การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากงานประจ าสู่งานวจิัย

 Routine to Research (R 2 R) คร้ังที่ 6 โดย

สถาบนัวจิัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และภาคี

เครือข่าย R2R

ผลงานวจิัยเร่ือง “การพฒันายางซิลิโคนสาหรับผลิต

ส่ือหุ่นจาลองทางการแพทย”์
2 ส.ค. 2556



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับชำติ

48 คุณสวนีย์ พุ่มสีนิล
งานการพยาบาลผ่าตัด

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัผลงานวจิัยที่ได้รับการตีพมิพใ์นหนังสือ

บทคัดย่อผลงาน R2R ป ี2556

การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากงานประจ าสู่งานวจิัย

 Routine to Research (R 2 R) คร้ังที่ 6 โดย

สถาบนัวจิัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และภาคี

เครือข่าย R2R

ผลงานวจิัยเร่ือง "อุปกรณ์ช่วยใส่ Stereotactic" 2 ส.ค. 2556

49 ศูนย์รังสีวนิิจฉัยก้าวหน้า (ไอแมค)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิดี

รางวลัหน่วยงานดีเด่นของชาติ 2556

จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2556

50 รศ.ประชา นันทน์ฤมิต

ภาควชิากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิดี

รางวลัอาจารย์แพทย์ที่เปน็แบบอย่างประพฤติตน

ดีเด่น 2556 จากแพทยสภา
เชิงคุณธรรม จริยธรรม 2556

51 อ.ปองทอง ปรูานิธี

ภาควชิากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิดี

รางวลัชมเชย National Asthma Meeting 2556 

จากสมาคมสภาองค์กรโรคหดืแหง่ประเทศไทย
- 2556

52 อ.อรพร ด ารงวงศ์ศิริ

ภาควชิากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิดี

รางวลัน าเสนอผลงานเปน็ภาษาอังกฤษ Best oral 

presentation award ในงานประชุมวชิาการ

โภชนาการแหง่ชาติ คร้ังที่ 7 2556 จากสมาคม

โภชนาการแหง่ประเทศไทย

แบบปากเปล่ายอดเยี่ยม : “ความแตกต่างของความ

ชุกของภาวะการขาดเหล็กในทารกสุขภาพดีอายุ 4-6 

เดือน ตามลักษณะการใหอ้าหารและปจัจัยที่เกี่ยวข้อง

 (Different prevalence of iron deficiency in 

healthy infants aged 4-6 months according to 

feeding types and the associated factors)”

2556



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับชำติ

53 ผศ.ดร.ปณัรสี ฤทธปิระวติั
ภาควชิาวศิวกรรมชีวการแพทย์

คณะวศิวกรรมศาสตร์

รางวลันักประดิษฐ์ และนักวจิัยที่มีผลงานประดิษฐ์

คิดค้นและนวตักรรมดีเด่น Thailand Award For 

Best International Invertion 2556 จากส านักงาน

คณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ (วช.)

ผลงานหุ่นยนต์เสริมการกระตุ้นพฒันาการเด็กออกทิ

สติกและผลงานซอฟแวร์อิ่มเอมเพื่อการวนิิจฉัย

โรคมะเร็ง

19 เม.ย. 2556

54

นายนฤนาถ ลาภปริสุทธิ

น.ส.เกศินี แดงคง

นายศิริภมูิ ลัพธกิุลธรรม

(อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.สุรทศ)

ภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์

คณะวศิวกรรมศาสตร์

รางวลัชนะเลิศ จากการแข่งขัน INNOVATION FOR 

CRIME COMBATING CONTEST 2556 จากกรม

สอบสวนคดีพเิศษ กระทรวงยุติธรรม

ประเภทชิ้นงานนวตักรรมเพื่อสนับสนุนงานสืบสวน

สอบสวนคดีพเิศษ: “ยูเอสบแีฟลชไดรฟส์าหรับเก็บ

รวบรวมหลักฐานดิจิทลัที่อยู่ในแรม (RAM) และ

รีจิสทรีบนระบบปฏบิติัการวนิโดว์” (USB Flash 

Drive for Digital Evidence Acquisition from 

Memory (RAM) and Registry of Windows)

2556

55 นักศึกษาชั้นปทีี่ 4
ภาควชิาวศิวกรรมเคมี

คณะวศิวกรรมศาสตร์

"รางวลัความคิดริเร่ิมทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน คร้ังที่ 6" 2556 จาก

สมาคมวศิวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แหง่ประเทศ

ไทย ร่วมกับ ร่วมกับ SCG Chemicals และ Dow 

Chemical

โครงการภายใต้แนวคิด "FROM MICRO TO 

MACRO" (STISA 6)
6 มิ.ย. 2556

56

บษุบา ทมุวารี

อรรถ นานา

วรีวฒัน์ ล้ิมรุ่งเรืองรัตน์

วภิาว ีลักษณากร

วทิยาลัยวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการกีฬา

รางวลัโปสเตอร์ดีเด่น 2556 การประชุมวชิาการ

ระดับนานาชาติ The 4th International 

Conference on Sport and Exercise Science 

(ICSES)

Effects of 8-week Wheel Chair Tai Chi Training 

on Cardiorespiratory Fitness in Individuals 

with Spinal Cord Injury

26 - 29 มี.ค. 

2556



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับชำติ

57

นัทธมน หรัิญสมุทร

วรีวฒัน์ ล้ิมรุ่งเรืองรัตน์

เมตตา ปิ่นทอง

โอภาส สินเพิ่มสุขสกุล

วทิยาลัยวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการกีฬา

รางวลัผลงานวจิัยแบบโปสเตอร์ดีเด่น 2556 การ

ประชุมวชิาการและน าเสนอผลงานวจิัยด้าน

วทิยาศาสตร์การกีฬาระดับชาติ คร้ังที่ 5 ประจ าป ี

2556

การศึกษาเวลาตอบสนองและผลทางคิเนเมติกส์ของ

ทา่เตะเหยียดของขานาโดยเปรียบเทยีบระหวา่ง

นักกีฬาเทควนัโดทมีชาติไทย และนักกีฬามหาวทิยาลัย

19 - 20 ก.ย. 

2556

58
นส.ณัฐทชิา ต้ังพานิชยานนท์

น.ส.วรัญญา เต็มทวี

หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร

วทิยาเขตกาญจนบรีุ

รางวลัที่ 4 (รางวลัชมเชย) จากการแข่งขันตอบปญัหา

วชิาการ (FoSTAT – Nestlé Quiz Bowl ) 2556 

ของสมาคมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร

แหง่ประเทศไทย และบริษทั เนสทเ์ล่ (ไทย) จากัด

ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร 15 มิ.ย. 2556

59

นักศึกษา

หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร

วทิยาเขตกาญจนบรีุ

หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร

วทิยาเขตกาญจนบรีุ

รางวลัรองชนะเลิศอันดับที่สอง จากโครงการประกวด

นวตักรรมผลิตภณัฑ์อาหาร หรือ Food Innovation 

Contest 2556 ของสมาคมวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีทางอาหารแหง่ประเทศไทย

กลุ่มพฒันาผลิตภณัฑ์ยาแหนมบอลแช่แข็ง 14 มิ.ย. 2556

60 ทพ.ธรีณัฐ ชัยยะสมุทร คณะทนัตแพทยศาสตร์

รางวลัชนะเลิศ ในการประชุมวชิาการสมาคม

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียลแหง่ประเทศ

ไทย คร้ังที่ 1/2556

ผลงาน: Monophasic synovial sacroma: a rare 

case of spindlecell lesion
1 - 3 พ.ค. 2556

61 ทพญ.ดวงพร อนุอัน คณะทนัตแพทยศาสตร์

รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ2 ในการประชุมมวชิาการ

สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียลแหง่

ประเทศไทย คร้ังที่ 1/2556

ผลงาน: Vertical ridge augmentation with 

simultaneous implant placement in 

mandible: A casereport

1 - 3 พ.ค. 2556



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับชำติ

62 ทพญ.ฑาริกา เขียนสาร์ คณะทนัตแพทยศาสตร์

รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ2 ในการประชุมมวชิาการ

สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียลแหง่

ประเทศไทย คร้ังที่ 1/2556

ผลงาน: Midface reconstructionusing tissue 

expansion andPMMA cheek implant: A case 

report

1 - 3 พ.ค. 2556



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

1 รศ.น.สพ.ดร.กัมพล แก้วเกษ คณะสัตวแพทยศาสตร์
รางวลัยกย่องเชิดชูเกียรตินักวจิัย รุ่นกลางดีเด่น

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล

1.) Effect of Gamma-Oryanol-Enriched Rice 

Bran Oil on Quality of Crypreserved Boar 

Semen

2.) Improvement of the frozen boar semen 

quality by docosahexaenoic acid (DHA) and L-

cysteine supplementation

3.) A preliminary study on using autologous 

and heterologous boar sperm supernatant 

from freezing : its effect on sperm motility

4.) The Effect of Using Long Term and Short 

Term Extenders during Cooling Process on 

the Quailty of Frozen Boar semen

5.) Comparative Study on six Different Long 

Term Commercial Extenders for Fresh Boar 

Semen

6.) Effect of Using Supernatant for Post-

thawing Solution and Semen Extender prior 

to Insemination on Sow Reproductive 

Performance

7.) Effect of Docosahexaenoic Acid on Quality 

of Crypreserved Boar Semen in Different 

Breeds

21 ต.ค. 2555

ระดับสถำบนั

รำยชื่อนักวิจัย/ผลงำนวิจัยทีไ่ดร้ับรำงวัล ประจ ำปีงบประมำณ 2556



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับสถำบนั

2 ผศ.สุกัญญา มณีอินทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
รางวลัยกย่องเชิดชูเกียรตินักวจิัย รุ่นใหม่ดีเด่น

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล

1.) Immunolocalization of Estrogen Receotor 

beta, Androgen Receptor and Ki-67 Protein in 

Testicular Tissues of Unilateral Crytorchidism 

Boar

2.) Proliferation and apoptosis in normal bitch 

mammary tissues in relation to progesterone 

level

21 ต.ค. 2555

3 ผศ.ชุติเพญ็ บรูณะสินทรัพย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
รางวลัยกย่องเชิดชูเกียรตินักวจิัย รุ่นใหม่ดีเด่น

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล

1.) Bone Markers in the Healthy Thai People

2.) Correlation between the Circulating Bone

Markers and Vitamin D in the Healthy Thai 

People

3.) Prediction of Cadmium (Cd) Toxicity in 

Cattle

4.) Investigation of Sensitive Biomarkers to 

Determine Cadmium Inducing Hepato-and 

Nephro-toxicity in Cattle by 

Immunofluorescence Method

21 ต.ค. 2555



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับสถำบนั

4 น.ส.ปานวาด ปรียานนท์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
รางวลัยกย่องเชิดชูเกียรตินักวจิัย สายสนับสนุนดีเด่น

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล

1.) Fators Effecting in Class Attendance 

Behavior among Students in Faculty of 

Veterinary Science Mahidol University

2.) A Study of Learning Behavior in Students 

with High Academic Achievement in Faculty 

of Veterinary Science Mahidol University

21 ต.ค. 2555

5 ผศ.นพ.ก าธร มาลาธรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิดี
รางวลั Patient Safety Goals Award (ดีเด่น)

อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ ลดลงได้อย่าง

ต่อเนื่องยาวนาน
15 มี.ค. 2556

6
นายนพงศ์ เกษทรัพย์

(อ.ที่ปรึกษา: ศ.วฒันาลัย ปานบา้นเกร็ด)
คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัดีเด่น การน าเสนอผลงานวจิัยระดับ 

บณัฑิตศึกษา กลุ่มวทิยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological 

Science) ในงานประชุมวชิาการ Mahidol 

University Research Expo 2555

STUDY OF XYLITOL PRODUCTION FORM 

XYLOSE IN CANDIDA SP.

31 ต.ค. - 1 พ.ย.

 2555

7
น.ส.หทยักาญจน์ เหล็กกล้า

(อ.ที่ปรึกษา: รศ.สุระ พฒันเกียรติ)

คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร

ศาสตร์

รางวลัดีเด่น การน าเสนอผลงานวจิัยระดับ 

บณัฑิตศึกษา กลุ่มวทิยาศาสตร์กายภาพ และ

เทคโนโลยี (Physical Science and Technology) 

ในงานประชุมวชิาการ Mahidol University 

Research Expo 2555

APPLIED GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM 

FOR NATURAL HABITAT ASSESSMENT OF 

TERMITE MUSHROOMS IN LOWER KWAI NOI 

WATERSHED, KANCHANABURI PROVINCE, 

THAILAND

31 ต.ค. - 1 พ.ย.

 2555

8
น.ส.นันทวนั วงัเมือง

(อ.ที่ปรึกษา: ศ.ดร.วนิดา อิฐรัตน์)
คณะเทคนิคการแพทย์

รางวลัดีเด่น การน าเสนอผลงานวจิัยระดับ 

บณัฑิตศึกษา กลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ (Health 

Science) ในงานประชุมวชิาการ Mahidol 

University Research Expo 2555

DEVELOPMENT OF THE SILVER QCM FOR 

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF THE α-

THALASSEMIA 1 (SEA DELETION)

31 ต.ค. - 1 พ.ย.

 2555



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับสถำบนั

9
นายศรัณยู โสตะวงศ์

(อ.ที่ปรึกษา: รศ.เยาวพา มณีรัตน์)
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

รางวลัดีเด่น การน าเสนอผลงานวจิัยระดับ 

บณัฑิตศึกษา กลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ (Health 

Science) ในงานประชุมวชิาการ Mahidol 

University Research Expo 2555

PLASMODIUM FALCIPARUM HAEMOZOIN 

INDUCES HUMAN MONOCYTES TO EXPRESS 

THE TUMOR NECROSIS FACTOR FAMILY 

LIGANDS BAFF AND APRIL

31 ต.ค. - 1 พ.ย.

 2555

10
น.ส.เพทาย อุ่นผล

(อ.ที่ปรึกษา: อ.ณัฐวฒัน์ อ่อนลมูล)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัดีเด่น การน าเสนอผลงานวจิัยระดับ 

บณัฑิตศึกษา กลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ (Health 

Science) ในงานประชุมวชิาการ Mahidol 

University Research Expo 2555

DETERMINATION OF CD38 AND HLA-DR 

EXPRESSION IN HIV- INFECTED CHILDREN 

RECEIVING AN INFLUENZA A H1N1 2009 

VACCINE

31 ต.ค. - 1 พ.ย.

 2555

11
น.ส.SARITA CHOTIWONG

(อ.ที่ปรึกษา: อ.ราชา มหากันธา)
วทิยาลัยการจัดการ

รางวลัดีเด่น การน าเสนอผลงานวจิัยระดับ 

บณัฑิตศึกษา กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

ศึกษาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ (Humanities,Social 

Science, Education and Arts) ในงานประชุม

วชิาการ Mahidol University Research Expo 2555

THE EFFECT OF MARKETING ELEMENTS ON 

BRAND EQUITY IN FURNITURE AND HOME 

FURNISHING SECTOR

31 ต.ค. - 1 พ.ย.

 2555

12

นายภทัรพล ลีธนัชอุดม

(อ.ที่ปรึกษา: Prof.Dr.Duncan R. 

Smith)

สถาบนัชีววทิยาศาสตร์โมเลกุล

รางวลัวทิยานิพนธดี์เด่น ประจ าป ี2555 กลุ่ม

วทิยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับปริญญาเอก จากบณัฑิต

วทิยาลัย

EFFECTS OF STRESS ON CD34+ ERYTHROID 

PROGENITOR CELLS
-

13

น.ส.ชลิตา คงฤทธิ์

(อ.ที่ปรึกษา: Prof.Dr.Warren Y. 

Brockelman)

คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัวทิยานิพนธดี์เด่น ประจ าป ี2555 กลุ่ม

วทิยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับปริญญาเอก จากบณัฑิต

วทิยาลัย

POPULATION STRUCTURE AND GENETIC 

ANALYSES OF WILD ASIAN ELEPHANTS IN 

SALAKPHRA WILDLIFE SANCTUARY, THAILAND, 

USING NONINVASIVE GENETIC METHOD

-



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับสถำบนั

14
นายโอภาส โชคทรัพย์มณี

(อ.ที่ปรึกษา: อ.ดร.ศรินทร์ ฉิมณรงค์)
สถาบนัชีววทิยาศาสตร์โมเลกุล

รางวลัวทิยานิพนธดี์เด่น ประจ าป ี2555 กลุ่ม

วทิยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับปริญญาโท จากบณัฑิต

วทิยาลัย

OVEREXPRESSION AND CHARACTERIZATION 

OF THE INTACT MEMBRANE INTEGRAL 

DENGUE VIRAL PROTEASE COMPLEX

-

15

น.ส.สุกันยา ศรีเอี่ยม

(อ.ที่ปรึกษา: Prof.Dr.Duncan R. 

Smith)

สถาบนัชีววทิยาศาสตร์โมเลกุล

รางวลัวทิยานิพนธดี์เด่น ประจ าป ี2555 กลุ่ม

วทิยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับปริญญาโท จากบณัฑิต

วทิยาลัย

MOLECULAR DETERMINANTS OF ALPHA-

THALASSEMIA
-

16

น.ส.จิราพร เล่ือนผลเจริญชัย

(อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.พมิลพรรณ พทิยา

นุกุล)

คณะเภสัชศาสตร์

รางวลัวทิยานิพนธดี์เด่น ประจ าป ี2555 กลุ่ม

วทิยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี ระดับปริญญา

เอก จากบณัฑิตวทิยาลัย

INHIBITORY POTENTIAL OF PLANT PHENOLIC 

COMPOUNDS ON LOCAL TISSUE DAMAGE 

INDUCED BY SNAKE VENOMS AND THE 

DEVELOPMENT OF ICROEMULSION 

FORMULATIONS CONTAINING PLANT 

PHENOLIC COMPOUNDS

-

17
นายอัษฎาวธุ ศรีขาว

(อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ศิวพร มีจู สมิธ)
คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัวทิยานิพนธดี์เด่น ประจ าป ี2555 กลุ่ม

วทิยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท

 จากบณัฑิตวทิยาลัย

PREPARATION OF FLOWER- LIKE ZnO AND 

CuO.3H2O/ZnO COMPOSITE AND THEIR 

CATALYTIC APPLICATIONS FOR DEGRADATION 

OF METHYL ORANGE

-

18
น.ส.นันทนา นุชถาวร

(อ.ที่ปรึกษา: ศ.ดร.ลีณา สุนทรสุข)
คณะเภสัชศาสตร์

รางวลัวทิยานิพนธดี์ ประจ าป ี2555 กลุ่ม

วทิยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี ระดับปริญญา

เอก จากบณัฑิตวทิยาลัย

NOVEL TRENDS IN ANALYTICAL SCIENCES: 

CAPILLARY ELECTROPHORESIS AND 

MICROCHIP CAPILLARY ELECTROPHORESIS

-

19

นายพชิิต บญุครอง

(อ.ที่ปรึกษา: ศ.ดร.เบญจวรรณ ววิฒัน

ปฐมพ)ี

คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัวทิยานิพนธดี์ ประจ าป ี2555 กลุ่ม

วทิยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท

 จากบณัฑิตวทิยาลัย

STABILITY ANALYSIS OF EPIDEMIC MODELS 

AND THEIR APPLICATION ON A SOCIAL 

NETWORK

-



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับสถำบนั

20
นายฐิติวฒัน์ สังขวร

(อ.ที่ปรึกษา: ศ.ดร.วรนุช ฉัตรสุทธพิงษ์)
คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัวทิยานิพนธดี์เด่น ประจ าป ี2555 กลุ่ม

วทิยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาเอก จากบณัฑิต

วทิยาลัย

THE PHYSIOLOGICAL SIGNIFICANCE OF THE 

DISTRIBUTION PATTERN OF A CELL-SURFACE 

G-PROTEIN COUPLED RECEPTOR ON SIGNAL 

TRANSDUCTION

-

21

นายศราวธุ ลาภมณีย์

(อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.นพ.นรัตถพล 

เจริญพนัธุ)์

คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัวทิยานิพนธดี์เด่น ประจ าป ี2555 กลุ่ม

วทิยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาโท จากบณัฑิต

วทิยาลัย

COMPARISON BETWEEN EFFICIENCY OF 

EXERCISE AND ANXIOLYTIC DRUGS IN THE 

REDUCTION OF ANXIETY-LIKE BEHAVIORS IN 

STRESSED MALE RATS

-

22
น.ส.อลิสา ทบัสุวรรณ

(อ.ที่ปรึกษา: ศ.นพ.สุทศัน์ ฟู่เจริญ)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัวทิยานิพนธดี์ ประจ าป ี2555 กลุ่ม

วทิยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาเอก จากบณัฑิต

วทิยาลัย

BETA-THALASSEMIA/ HEMOGLOBIN E: DISEASE 

MODIFIERS AND INDUCED PLURIPOTENT STEM 

CELL- BASED GENE THERAPY

-

23

น.ส.รัศมน แก้ววชิิต

(อ.ที่ปรึกษา: ศ.ดร.โกวทิ พฒันาปญัญา

สัตย)์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัวทิยานิพนธดี์ ประจ าป ี2555 กลุ่ม

วทิยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาโท จากบณัฑิต

วทิยาลัย

PLATELET ACTIVATION AND LEUKOCYTE -

PLATELET INTERACTION IN THALASSEMIA 

PATIENTS

-

24
สพ.ญ.วรางคณา พนัธุว์าณิช

(อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวสัด์ิ)
คณะวศิวกรรมศาสตร์

รางวลัวทิยานิพนธดี์เด่น ประจ าป ี2555 วทิยาศาสตร์

สุขภาพประยุกต์ ระดับปริญญาโท จากบณัฑิตวทิยาลัย

ANIMAL-ASSISTED THERAPY FOR PERSONS 

WITH DISABILITIES
-

25

นายสมธนึก โชติช่วงฉัตรชัย

(อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.สมภพ ประธานธุ

รารักษ์)

โครงการร่วม คณะวทิยาศาสตร์ 

คณะเภสัชศาสตร์

รางวลัวทิยานิพนธดี์ ประจ าป ี2555วทิยาศาสตร์

สุขภาพประยุกต์ ระดับปริญญาโท จากบณัฑิตวทิยาลัย

MEDICINAL PLANTS USED AND FACTORS 

RELATED TO UTILIZATION OF TRADITIONAL 

MEDICINE IN KABCHOENG HOSPITAL,SURIN 

PROVINCE, THAILAND

-



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับสถำบนั

26
นายสิงหา ประสิทธิพ์งศ์

(อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.รัชภาคย์ จิตต์อารี)
สถาบนันวตักรรมการเรียนรู้

รางวลัวทิยานิพนธดี์เด่น ประจ าป ี2555 มนุษยศาสตร์

 สังคมศาสตร์ และ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 

จากบณัฑิตวทิยาลัย

THE FRICTIONAL FORCE LEARNING MODULE 

BASED ON HANDS-ON AND INTERACTIVE 

LECTURE DEMONSTRATION APPROACHES

-

27
MR.RAMESH ADHIKARI

(อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.อารี จ าปากลาย)
สถาบนัวจิัยประชากรและสังคม

รางวลัวทิยานิพนธดี์ ประจ าป ี2555 มนุษยศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ และ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 

จากบณัฑิตวทิยาลัย

THE IMPACT OF PARENTAL MIGRATION ON 

THE HEALTH OF CHILDREN LIVING 

SEPARATELY FROM PARENTS

-

28
นายสุชาติ หาญมนตรี

(อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.สุชาดา ทวสิีทธิ)์
สถาบนัวจิัยประชากรและสังคม

รางวลัวทิยานิพนธดี์ ประจ าป ี2555 มนุษยศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ และ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 

จากบณัฑิตวทิยาลัย

GROWING UP POSITIVE: LIVED EXPERIENCES 

OF YOUTH INFECTED WITH HIV AT BIRTH
-

29
ร.ต.อ.เจษฎา โสมนัส

(อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.สมชาย ปฐมศิริ)
คณะวศิวกรรมศาสตร์

รางวลัวทิยานิพนธดี์ ประจ าป ี2555 มนุษยศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ และ ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 

จากบณัฑิตวทิยาลัย

THE APPLICATION OF INFORMATION 

TECHNOLOGY FOR MAKING THE CRIME 

MAPPING AND CRIMINAL CLOCK

-

30
น.ส.มนสิการ พร้อมสุขกุล

(อ.ที่ปรึกษา: อ.ดร.สมชัย ตระการรุ่ง)
วทิยาลัยดุริยางคศิลป์

รางวลัวทิยานิพนธดี์เด่น ประจ าป ี2555 ศิลปศาสตร์ 

ระดับปริญญาเอก จากบณัฑิตวทิยาลัย

ACQUISITION OF ABSOLUTE PITCH IN THAI 

TRADITIONAL MUSIC TRAINING
-

31
นายสนอง คลังพระศรี

(อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข)
วทิยาลัยดุริยางคศิลป์

รางวลัวทิยานิพนธดี์ ประจ าป ี2555 ศิลปศาสตร์ 

ระดับปริญญาเอก จากบณัฑิตวทิยาลัย

KHAEN: SOUND SYSTEM AND THEORY OF 

PLAYING
-

32 รศ.นพ.ทนงชัย สิริอภสิิทธิ์
ภาควชิารังสีวทิยา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัมหาวทิยาลัยมหดิล ประจ าป ี2555 ประเภท

ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการแต่งตารา

ผลงาน: เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ของ หวัใจและหลอด

เลือด
-

33 รศ.ดร.มธรุส พงษลิ์ขิตมงคล
ภาควชิาชีวเคมี

คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัมหาวทิยาลัยมหดิล ประจ าป ี2555 ประเภท

ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการวจิัย

ผลงาน: โปรตีน E6*l จากฮิวแมน พาพวิโลมาไวรัส

ชนิด 16 ส่งเสริม การด้ือยาในเซลล์มะเร็งปากมดลูก
-



ล ำดับ ชื่อผู้ได้รบัรำงวัล สังกัด ประเภทรำงวัล ชื่อผลงำนวิจัย วัน/เดือน/ปี

ระดับสถำบนั

34 รศ.ดร.สิริจิต วงศ์ก าชัย
ภาควชิาปรสิตวทิยา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัมหาวทิยาลัยมหดิล ประจ าป ี2555 ประเภท

ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการประดิษฐ์
ผลงาน: ชุดตรวจวนิิจฉัยโรคเทา้ช้าง แบบรวดเร็ว -

35 ผศ.ดร.เซง เลิศมโนรัตน์
ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟา้

คณะวศิวกรรมศาสตร์

รางวลัมหาวทิยาลัยมหดิล ประจ าป ี2555 ประเภท

ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการประดิษฐ์
ผลงาน: เดินดี - เคร่ืองกระตุ้นไฟฟา้ แก้ปลายเทา้ตก -

36 ผศ.ดร.อทติยา ศิริภญิญานนท์
ภาควชิาเคมี

คณะวทิยาศาสตร์

รางวลัมหาวทิยาลัยมหดิล ประจ าป ี2555 ประเภท

ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาความเปน็ครู
- -

37 รศ.ดร.นพ.ภทัรชัย กีรติสิน
ภาควชิาจุลชีววทิยา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัมหาวทิยาลัยมหดิล ประจ าป ี2555 ประเภท

ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาความเปน็ครู
- -

38 ศ.คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์

ภาควชิาออร์โธปดิิกส์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิดี

รางวลัมหาวทิยาลัยมหดิล ประจ าป ี2555 ประเภท

ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการบริการ
- -

39 รศ.นพ.ประดิษฐ์ สมประกิจ
ภาควชิาวสัิญญีวทิยา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวลัมหาวทิยาลัยมหดิล ประจ าป ี2555 ประเภท

ดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการบริการ
- -

40 Ms.Courtney Joy Reynolds

สาขาวชิาพฤฒิวทิยาเชิง

ประชากรและสังคม

สถาบนัวจิัยประชากรและสังคม

รางวลั Dean’s List Award ปริญญาโท 2555 จาก

มหาวทิยาลัยมหดิล
- 2556

41 รศ.อนันต์ โฆษติเศรษฐ

ภาควชิากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิดี

รางวลัต ารารามาธบิดีในระดับ “ดี” 2555 จาก

มหาวทิยาลัยมหดิล

เร่ือง “คล่ืนไฟฟา้หวัใจในเด็ก : การแปลผลและ

วนิิจฉัยในเวชปฏบิติั (ฉบบัปรับปรุงแก้ไขพมิพค์ร้ังที่ 

2)” ประจ าป ี2555

2556
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42 รศ.อนันต์นิตย์ วสุิทธพินัธ์

ภาควชิากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิดี

รางวลัต ารารามาธบิดีในระดับ “ดีมาก” 2555 จาก

มหาวทิยาลัยมหดิ
เร่ือง "โรคลมชักในเด็ก" 2556


