
ลําดับที่ ชื่อผูไดรับรางวัล สังกัด ประเภทของรางวัล ชื่อผลงานวิจัย วัน/เดือน/ป

1 อาจารย ดร.อินทิรา รูปสวาง โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี

เนื่องในโอกาสบทความวิจัยไดรับการตีพิมพ

ในวารสารระดับนานาชาติ

The Gerontologis

7 ต.ค.2564

2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลรัตน กิตติ

พิมพานนท และ อาจารย ดร.สุพิชญา 

หวังปติพาณิชย

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี

เนื่องในโอกาสบทความวิจัยไดรับการตีพิมพในวารสารระดับ

นานาชาติ Journal of Multidisciplinary Healthcare

22 ก.ย.64

3 อาจารย ดร.นันทนิจ แวน กูลิค โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี

เนื่องในโอกาสบทความวิจัยไดรับการตีพิมพ

ในวารสารระดับนานาชาติ

Nurse Education in Practice

26 ต.ค.64

4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สตรีรัตน ธาดากานต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี 

เนื่องในโอกาสบทความวิจัยไดรับการตีพิมพในวารสารระดับ

นานาชาติ Belitung Nursing Journa

3 พ.ย.64

5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรีมาลย นีละไพจิตร โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี 

เนื่องในโอกาสบทความวิจัยไดรับการตีพิมพ

ในวารสารระดับนานาชาติScientific reports

และ Asia Pacific Journal of Public Health

15 พ.ย.64

6 รองศาสตราจารย ดร.สุภาพ อารีเอื้อ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี 

เนื่องในโอกาสไดรับรางวัลอันทรงเกียรติระดับนานาชาติ 

“Distinguished Educator in Gerontological Nursing 

Award”

จาก National Hartford Center of Gerontological 

Nursing Excellence

2 ธ.ค.64

7 รศ.ดร.วันทนา มณีศรีวงศกูล และทีมรวม

วิจัย

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี 

เนื่องในโอกาสไดรับรางวัลอันทรงเกียรติระดับนานาชาติ 

Pacific Rim International Journal of Nursing Research

24 ธ.ค.64

รายชื่อนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร/รางวัล และผลงานวิจัยดีเดน ประจําปงบประมาณ 2565
ระดับนานาชาติ
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8 นายสิทธิกร สายวุฒิกุล ผศ.ดร.อภิญญา ศิริ

พิทยาคุณกิจ ผศ.ดร.สุมลชาติ ดวงบุบผา

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี 

เนื่องในโอกาสไดรับรางวัลอันทรงเกียรติระดับนานาชาติ 

Bilitung Nursing Research

24 ธ.ค.64

9 นายพงศศักดิ์ ธรรมกุลศักดิ์ อ.ดร.อินทิรา 

รูปสวาง รศ.ดร.สุภาพ อารีเอื้อ

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี 

เนื่องในโอกาสไดรับรางวัลอันทรงเกียรติระดับนานาชาติ 

Pacific Rim International Journal of Nursing Research

24 ธ.ค.64

10 อ.พรศิริ พฤกษชาติ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี 

เนื่องในโอกาสไดรับรางวัลอันทรงเกียรติระดับนานาชาติ 

Pacific Rim International Journal of Nursing Research

24 ธ.ค.64

11 Nguyen Hoang My Thuyen รศ.ดร.

นพวรรณ เปยซื่อ ผศ.ดร.สิริรัตน ลีลาจรัส

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี 

เนื่องในโอกาสไดรับรางวัลอันทรงเกียรติระดับนานาชาติ 

Pacific Rim International Journal of Nursing Research

24 ธ.ค.64

12 อาจารย ดร.จันทรา แกวภักดี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี

เนื่องในโอกาสบทความวิจัยไดรับการตีพิมพในวารสารระดับ

นานาชาติ Trends in Sciences

8 ก.พ.65

13 ผูชวยอาจารย ดลฤดี คําขอด โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี

เนื่องในโอกาสบทความวิจัยไดรับการตีพิมพในวารสารระดับ

นานาชาติ 

Nursing Research

28 เม.ย.65
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1 อาจารย ดร.วิชชุดา พยุหกฤษ

คุณธิดารัตน คุมสังข

คุณจักรพงศ สังโชติ

คุณชนภัทร นาคทับทิม

คณะวิทยาศาสตร รางวัลชนะเลิศ การนําเสนอผลงานวิจัย แบบบรรยาย (Oral

 Presentation) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากการ

ประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 โมกวิชาการ'64 : 

พัฒนางานวิจัยจากงานประจําเพื่อสรงนวัตกรรมสูความเปน

เลิศ

ระหวางวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2564

ผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพ

ของกรดไฮโดรคลอริกในเอทานอลตอ

การชะลางสีฮีมาท็อกไซลิน และอีโอซินอ

อกจากเนื้อเยื่อหนูทดลอง

7 ต.ค.2564

2 ศาสตราจารยพิเศษ ดร. เดวิด จอหน รูฟ

โฟโล

คณะวิทยาศาสตร รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ 30 พ.ย.2564

3 รศ. ดร. พงศกร กาญจนบุษย  และคณะ

นายกช อามระดิษฐ

นางสาวจิตประภัสสร พลชัย

นางสาวปภาดา แกวอุไร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิพัฒน เรือนคา 

ดร.พิศิษฐ คาหนอแกว

นางสาวพิมพสุดา ภารสงัด

นางสาวกุสุมา ปนสุวรรณ

คณะวิทยาศาสตร รางวัลผลงานวิจัย ไดรับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก สาขา

วิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร

จากผลงานเรื่อง “กระบวนการผลิตโซลา

เซลลชนิดเพอรรอฟ สไกตแบบหลายชั้น

ทีละชั้นที่ควบคุมไดเปนครั้งแรกของโลก

 ที่มีประสิทธิภาพและความทนทาน

ความชื้นสูง”

4 ศ. ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ คณะเวชศาสตรเขตรอน ไดรับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร

การแพทย
จากผลงานเรื่อง “การกาจัดโรคไข

มาลาเรียใหหมดไปตามนโยบายกระทรวง

สาธารณสุขแหงประเทศไทย”

5 ผศ. ดร.โชติกา เมืองสง  และคณะ รอง

ศาสตราจารย ดร.นาฏสุดา ภูมิจํานงค

Dr.Binggui Cai

ดร.สุภาภรณ บัวจันทร

โครงการจัดตั้งวิทยาเขต

อํานาจเจริญ

 ไดรับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาวิทยาศาสตรกายภาพ

และคณิตศาสตร

จากผลงานเรื่อง “ความผันแปรของลม

มรสุมฤดูรอนในทวีปเอเชียสมัยโฮโลซีน :

 การศึกษาเพื่อสังเคราะหขอมูลที่บันทึก

ในหินงอกและวงปไมจากประเทศไทย

และจีน”

รายชื่อนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร/รางวัล และผลงานวิจัยดีเดน ประจําปงบประมาณ 2565

ระดับชาติ
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6 ดร. เภสัชกรสุดจิต ลวนพิชญพงศ และคณะ

 นางสาวจิรารัตน ภูหัดสวน

นายพัชรณัฏฐ คลายหมน

ศาสตราจารย นายแพทยสุรพล อิสรไกรศีล

Dr. Xing Kang

นางสาวกานตพิชชา ตั้งเกียรติตระกูล

คณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล

ไดรับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาวิทยาศาสตรการแพทย จากผลงานเรื่อง “การกระตุน

กระบวนการสรางเซลลเมกะคาริโอไซท

และเกล็ดเลือดจากเซลลตนกําเนิดเม็ด

โลหิตโดยการยับยั้งกระบวนการโอ-กลุค

แนกซิลเลชัน”

7 รศ. ดร.รักชาติ ไตรผล และคณะ นางสาว

อโณทัย คาพันธ

ดร.ธนัชพร พัฒนาธรชัย

ดร.ชนิตา ขนันทอง

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรือโทหญิงนิภาภัทร

 เจริญไทย

รองศาสตราจารย ดร.นิศานาถ ไตรผล

คณะวิทยาศาสตร ไดรับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาวิทยาศาสตรเคมีและ

เภสัช

จากผลงานเรื่อง “การควบคุมพฤติกรรม

การเปลี่ยนสีของพอลิไดอะเซทติลีน

แอสเซมบล:ี อิทธิพลของการจัดเรียงตัว

สายโซ สารเติมแตง แอลกอฮอล พอลิ

เมอร และตัวทําละลาย”

8 รศ. ดร.วรพันธ คูสกุลนิรันดร และคณะ 

นายสัตวแพทยอุดม เจือจันทร

รองศาสตราจารย ดร.นายสัตวแพทยอนุวัตน

 วิรัชสุดากุล

นายบพิธ ปุยะติ

นางสาวสุนิสา กินาวงศ

นายอภิชาติ ภะวัง

นายสุรพงษ เสนาใหญ

นางธีราภรณ พรหมภักดี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

ไดรับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และนิเทศศาสตร

จากผลงานเรื่อง “โครงการการพัฒนา

วิธีการระบุเอกลักษณเฉพาะตัวของ

กระบือปลักดวยเทคโนโลยีไบโอเมตริก”



ลําดับที่ ชื่อผูไดรับรางวัล สังกัด ประเภทของรางวัล ชื่อผลงานวิจัย วัน/เดือน/ป

รายชื่อนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร/รางวัล และผลงานวิจัยดีเดน ประจําปงบประมาณ 2565

ระดับชาติ

9 ดร.ศราวุธ ลาภมณีย สังกัดคณะ

วิทยาศาสตร โดยมีศาสตราจารยเกียรติคุณ 

ดร.นทีทิพย กฤษณามระ เปนอาจารยที่

ปรึกษา

สังกัดคณะวิทยาศาสตร รางวัลวิทยานิพนธ ระดับดีเดน สาขาเกษตรศาสตรและ

ชีววิทยา

จากผลงานเรื่อง  “ผลของการออกกําลัง

กายตามความตองการและการปรับการ

ทํางานของระบบโมโนเอมีนในการ

ปองกันระบบประสาทของหนูเพศผูที่ถูก

กระตุนใหเกิดความเครียด”

10 ดร.กิตติรัฐ กลับอําไพ สังกัดคณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล โดยมี 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.วันเพ็ญ ชัยคํา

ภา  เปนอาจารยที่ปรึกษา

สังกัดคณะแพทยศาสตรศิริ

ราชพยาบาล

ไดรับรางวัลวิทยานิพนธ ระดับดี สาขาวิทยาศาสตรการแพทย จากผลงานเรื่อง “การผลิตแอนติบอดีจิ๋ว

ซึ่งโมเลกุลถูกสังเคราะหใหเหมือนกับ

โมเลกุลแอนติบอดีของมนุษยและ

แอนติบอดีสายเดี่ยวของมนุษยที่สามารถ

ลบลางหนาที่ของโปรตีนเอนเอส 4 บี 

และเอนเอส 5 เอ ของไวรัสตับอักเสบซ”ี

11 อ.ดร.มรกต เชิดเกียรติกุล (อจ.ที่ปรึกษาหลัก

 Associate Professor Dr. Hoa Khanh 

Dam)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

ไดรับรางวัลวิทยานิพนธ ระดับดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และนิเทศศาสตร

การพัฒนารูปแบบจําลองการวิเคราะห

ขอมูลสําหรับการบริหารจัดการงาน

โครงการซอฟตแวร

12 ศ.ดร.นพ.ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์ และคณะ รศ.

ดร.วรพันธ คูสกุลนิรันดร และ Professor 

Dr. Peter Fereed Haddawy

คณะแพทย-ศิริราช ไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ระดับดี สาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศและนิเทศศาสตร

ปรามิดกราฟคัด : การแบงสวนภาพโทน

สีเทาทางการแพทยดวยการผสมผสาน

ขอมูลความเขมและการไลระดับสีของ

ภาพ

13 ผศ. ดร.รสสุคนธ แกวขาว  และคณะ 

นางสาวดวงพร แสงวิมล

ศ.นพ.สุรเดช หงสอิง

พญ.ดวงเนตร โรจนาภรณ

คณะแพทยศาสตร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตรการแพทย จากผลงานเรื่อง “นวัตกรรมสรางกอน

เนื้อมะเร็งจําลองของมะเร็งจอประสาท

ตาในเด็ก”



ลําดับที่ ชื่อผูไดรับรางวัล สังกัด ประเภทของรางวัล ชื่อผลงานวิจัย วัน/เดือน/ป

รายชื่อนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร/รางวัล และผลงานวิจัยดีเดน ประจําปงบประมาณ 2565

ระดับชาติ

14 ผศ. ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ และคณะ นาย

ธีรภัทร พบครุฑ นายชญานิน คุณารักษ นาย

เศรษฐา สียัง

คณะวิทยาศาสตร ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิศวกรรมศาสตรและ

อุตสาหกรรมวิจัย

จากผลงานเรื่อง “แพลตฟอรมเซนเซอร

ตรวจวัดกลิ่นแบบไอโอทีสําหรับโรงงานสี

เขียวและสิ่งแวดลอมอัจฉริยะ”

15 รศ. ดร.วรพันธ คูสกุลนิรันดร และคณะ 

ศ.ดร.นพ.ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์ นางสาว

ศุภาวรรณ หลีสกุล นางสาวเพ็ญพิชชา ทอง

นรินทร นางสาวอภิชญา เกื้อมา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และนิเทศศาสตร

จากผลงานเรื่อง “การวัดอัตราสวนหัวใจ

และทรวงอกอัตโนมัติโดยผลเอกซเรย

ทรวงอก”

16 รศ.ดร.โสรยา จาตุรงคกุล สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล

กลุมสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร

การแพทยฯ

ทุนชวยเหลือทางดานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งที่

 28 พ.ศ. 2564 จากมูลนิธิโทเรเพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร

 ประเทศไทย

โครงการที่ 6 	การประยุกตใชความรูดาน

จีโนมของโปรไบโอติกสเพื่อพัฒนาอาหาร

เสริมตานโรค

ในสัตวน้ํา

20 ธ.ค.64

17 ศาสตราจารยเกียรติคุณ

ดร.พิไลพันธ พุธวัฒนะ

ที่ปรึกษาศูนยวิจัยพัฒนา

นวัตกรรม คณะเทคนิค

การแพทย

รางวัลนักวิทยาศาสตรการแพทยเกียรติยศ รางวัลในการ

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย

ครั้งที่ 30 ประจาปงบประมาณ 2565

27 ก.ค.65

18 รศ. นพ.ปติ ธุวจิตต ภาควิชาวิทยาภูมิคุมกัน คณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

รางวัล DMSc Award ชนะเลิศประเภทงานวิจัยและพัฒนา

ทางวิทยาศาสตร

การแพทยรางวัลในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร

การแพทย

ครั้งที่ 30 ประจาปงบประมาณ 2566

ความสามารถในการวินิจฉัยมะเร็งทอนา

ดีของการตรวจหมูเมทิลในดีเอ็นเอใน

ตัวอยางเซลล

จากการสองกลอง

27 ก.ค.65

19 รศ. นพ.ทิตพงษ สงแสง ภาควิชารังสีวิทยา คณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

รางวัล DMSc Award ชนะเลิศประเภทหนังสือตาราทาง

วิทยาศาสตร

การแพทย  รางวัลในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร

การแพทย

ครั้งที่ 30 ประจาปงบประมาณ 2567

จากผลงาน

หนังสือเรื่อง ตาราโรคสมองขาดเลือด

เฉียบพลัน

27 ก.ค.65



ลําดับที่ ชื่อผูไดรับรางวัล สังกัด ประเภทของรางวัล ชื่อผลงานวิจัย วัน/เดือน/ป

รายชื่อนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร/รางวัล และผลงานวิจัยดีเดน ประจําปงบประมาณ 2565

ระดับชาติ

20 ศ.ดร.นพ. วิปร วิประกษิต ภาควิชากุมารเวชศาสตร 

คณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล

รางวัลนักวิทยาศาสตรดีเดน ประจําป พ.ศ. 2565 จากมูลนิธิ

สงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ

16 ส.ค.65



ลําดับที่ ชื่อผูไดรับรางวัล สังกัด ประเภทของรางวัล ชื่อผลงานวิจัย วัน/เดือน/ป

1 รศ. พญ.พนัสยา เธียรธาดากุล ภาควิชา

พยาธิวิทยาคลินิก (อาจารยดีเดนระดับปรี

คลินิก)

คณะเเพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล

รางวัล "ทุนเจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบด"ี ประจําป

การศึกษา 2563

13 ม.ค.65

2 รศ. นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ ภาควิชาสูติ

ศาสตร - นรีเวช (อาจารยดีเดนระดับคลินิก)

คณะเเพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล

รางวัล "ทุนเจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบด"ี ประจําป

การศึกษา 2563

13 ม.ค.65

3 รศ.นพ.รุงนิรันดร ประดิษฐสุวรรณ ภาควิชา

อายุรศาสตร (อาจารยที่ไดรับโลประกาศ

เกียรติคุณจากเเพทยสภา)

คณะเเพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล

รางวัล "ทุนเจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบด"ี ประจําป

การศึกษา 2563

13 ม.ค.65

4 ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.สุทัศน ฟูเจริญ สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล รางวัล "มหิดลทยากร" ประจําป 2564 จากสมาคมศิษยเกา

มหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ

4 ม.ค.65

5 รศ. ดร.พญ.ฉันทชา สิทธิจรูญ 

(อาจารยดีเดนระดับปรีคลินิก)

ภาควิชาสรีรวิทยา  คณะเเพทย

ศาสตรศิริราชพยาบาล

รางวัล “ทุนเจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบด”ีเเละ 

อาจารยดีเดนดานคุณธรรมจริยธรรม ผูไดรับโลประกาศ

เกียรติคุณแพทยสภา ประจําปการศึกษา 2564

25 ส.ค.65

6 ศ. นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี (อาจารยดีเดน

ระดับคลินิก)

ภาควิชาอายุรศาสตร  

คณะเเพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล

รางวัล “ทุนเจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบด”ีเเละ 

อาจารยดีเดนดานคุณธรรมจริยธรรม ผูไดรับโลประกาศ

เกียรติคุณแพทยสภา ประจําปการศึกษา 2565

25 ส.ค.65

7 อ.นพ. เอกรินทร ภูมิพิเชฐ 

(อาจารยที่ไดรับโลประกาศเกียรติคุณจาก

เเพทยสภา)

ภาควิชาอายุรศาสตร 

คณะเเพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล

รางวัล “ทุนเจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบด”ีเเละ 

อาจารยดีเดนดานคุณธรรมจริยธรรม ผูไดรับโลประกาศ

เกียรติคุณแพทยสภา ประจําปการศึกษา 2566

25 ส.ค.65

8 รศ. ดร.โธมา อี. กวาดามูซ ภ.สังคมและสุขภาพ ค.

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเดนเฉพาะทาง สาขา

การวิจัย

HIV prevention among yong men 

who have sex with men in Thailand 

5 ก.ย. 65

รายชื่อนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร/รางวัล และผลงานวิจัยดีเดน ประจําปงบประมาณ 2565

ระดับสถาบัน



ลําดับที่ ชื่อผูไดรับรางวัล สังกัด ประเภทของรางวัล ชื่อผลงานวิจัย วัน/เดือน/ป

รายชื่อนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร/รางวัล และผลงานวิจัยดีเดน ประจําปงบประมาณ 2565

ระดับสถาบัน

9 ศ. พญ. อรทัย พิบูลโภคานันท ภ.กุมารเวชศาสตร ค.

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเดนเฉพาะทาง สาขา

การวิจัย

Specific allergy to Penaeus 

monodon (seawater shrimp) in 

shrimp-allergic children

5 ก.ย. 65

10 ผศ. ดร.ภก. บรมพจน พฤฒิวนาสัณฑ ภ.เคมี ค.เภสัชศาสตร รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเดนเฉพาะทาง สาขา

การประดิษฐและนวัตกรรม

ปญญาประดิษฐสําหรับการพิสูจน

เอกลักษณผลิตภัณฑยาเม็ดโดยการพิมพ

ขอความ

5 ก.ย. 65

11 รศ. ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ ภ.เภสัชวิทยา ค.ทันต

แพทยศาสตร

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเดนเฉพาะทาง สาขา

การประดิษฐและนวัตกรรม

น้ํายาบวนปากจากสารสกัดขาวสีดํา 5 ก.ย. 65
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