
ป พ.ศ. เรื่อง ผูขอทุน วงเงิน หนังสือเลมที่ 
2510 Ferrokinetic Studies and Erythropoiesis in 

Malaria  
Tanomari Srichaikul, MD; 20,000 1 

2510 ละอองเกสรในอากาศในพระนคร พ.ท.สฤษดิ์วงศ  วงศถวยทอง 17,200 1 
2511 ปฏิกิริยาของ Dimethylpolysiloxane ตอ

เนื้อเยื่อของกระตาย 
น.ต.ศิริ  หรุมประดิษฐ 
ร.อ.หญิง สุมาลี  ทิพยสาร 
พ.อ.อ.ชูทิพย  ขาวรัตน 

20,000 1 

2511 การถนอมน้ํายาฟลูออเรซีนใหขจัดการ
แปลกปลอมจากเชื้อซูโดโมนาส ออรูจีโนซา 

น.อ.พัว  สุวรรณประกร 
น.ต.สุรพจน  แนวพนิช ร.น. 
ร.ต.ม.ล.นฤเทพ  สวัสดิกุล 

13,000 1 

2511 หมัด และ ไร ของหนูบาน ซ่ึงอาจเปนพาหะนํา
โรคในเขตเทศบาลนครธนบุรี 

พล.ร.ท.สนิท  โปษกฤษณะ ร.น. 
และ คณะ 

12,000 1 

2513 การซีดในมาเลเรียซ่ึงเกี่ยวกบัชนิดของเชื้อและ
ขอสังเกตบางประการทางคลินิก 

น.อ.นอย  ปาณิกบุตร 
พ.ญ.พวงศรี  เจียมตระกูล 
น.ต.หญิง ถนอมศรี  ศรีชัยกลุ 

20,000 1 

2513 คริพโตคอคคัส นีโอฟอรมานส จากมูลนกใน
ประเทศไทย 

พ.ท.หญิง มาลี  นิสสัยสรการ 36,000 1 

2517 Reappaisal of the Nitroblue Tetrazolium 
Reduction test 

Li. Col. Mayuree Balankura M.D. 
Vanich Vanapruks, M.D. 
Dumrong Cheawsilp, M.D. 

10,000 1 

2517 การรักษาลูคีเมียชนิดเฉยีบพลัน ในผูใหญ ดวย 
อิมมูโนเธอรราป 

พ.อ.สมมาตร  สมรภูมิพิชิต 15,000 1 

2518 การทดสอบเสบียงทรงชีพในหนวยทหารของ
สามเหลาทัพ 

น.อ.สกล  ชลออยู ร.น. และคณะ 25,000 1 

2519 ความสัมพันธทางคลินิก ผิวหนังและไตใน
ผูปวยโรค Systemic Lupus Erythematosus 

พ.อ.ชนะ  แยมบุญเรือง 
พ.ท.สุจินต  อุบลวัตร 
พ.ญ.อุษณา  ลุวีระ 

20,000 1 

2519 สถิติบางประการจากการแขงขันกีฬามวยของ
สนามมวยเวทลุีมพินี 

พ.ท.ไพบูลย  เดชะไกศยะ 7,000 1 

2520 การรักษาผูปวยเสพติดเฮโรอนีดวยเมธาโดน 
แบบผูปวยนอก 

พ.อ.อรุณ  เชาวนาศยั 
ร.อ.สมบัติ  เกษมโอสถ 
ร.อ.วีระ  เขื่องศิริกุล 
ร.อ.ชีวิน  วิชพันธุ 

7,500 1 

     
     
     



ป พ.ศ. เรื่อง ผูขอทุน วงเงิน หนังสือเลมที่ 
2522 PLASMA PHENYTION IN EPILEPTIC 

PATIENTS A preliminary report. 
Col.  Vandee Punyadasaniya, M.D. 
Naovarat  Suwanabun, M.D. DIH  
Col.  Vandee Punyadasaniya, M.D. 
Naovarat  Suwanabun, M.D. DIH 
(Toronto) 
Sagob  Sriprapradang, BSc: (Med 
Tech) 

10,000 1 

2522 การศึกษากลไกการทําลายของไทรรอคซีนใน
ผูปวยโรคตอมไทรอยด 

พ.อ.หญิง สายสุดใจ  ตูจนิดา 15,000 1 

2522 MEASUREMENT OF INTERNAL 
CEREBRAL VEIN 

พ.ญ.อัฐณีวรรณ  วงศสถาพร 
พ.อ.ประสิทธิพร  บุญ-หลง 
พ.อ.ไพบูลย  เดชะไกศยะ 
พ.อ.บัวจันทร  สกุลณมรรคา 

10,000 1 

2513 Clinical Trial of Methadone Li Col. Aroon Shaowanasat 
Lt. Chudas – Vadee Muang Ya. 

10,000 2 

2515 การรักษาคนไขติดยาเสพตดิใหโทษดวยเมธา
โดนในประเทศไทย 

พ.ท.อรุณ  เชาวนาศยั 
คุณละออ  พงษพานิช 

5,000 2 
 

2513 คริพโตคอคคัส นีโอฟอรมานส จากมูลนกใน
ประเทศไทย (ภาคที่ 2) 

พ.ท.หญิง มาลี  นิสสัยสรการ 36,000 2 

2515-16 คุณคาของการใชคอยลซํ้าในการทําไดอะไล
ซีสเลือด 

พ.อ.ชนะ  แยมบุญเรือง 
พ.ต.สุจินต  อุบลวัตร 

40,000 2 

2517 สมุนไพรสําหรับใชในทางยาเพื่อใชแทน
สมุนไพรที่ส่ังจากตางประเทศ 

ร.อ.หญิง เฉลิมศรี  เกสร 
คุณ จิตวิมล  ปวิตรปก 

15,000 2 

2517 รายงานการปฏิบัติงานติดตามผล  เยาวชนผูติด
ยาเสพติดใหโทษ  ตั้งแตเดือนมีนาคม – 
ธันวาคม กองจิตเวชและประสาทวิทยา (พ.ศ. 
2517) รพ.พระมงกุฎเกลา 

พ.อ.อรุณ  เชาวนาศยั 
คุณพรรณี  ขันธวิทย 
คุณวภิาดา  ศรีเศรษฐนิล 

10,000 2 

2519-20 การสํารวจขวญัของทหาร – ตํารวจฯ ที่ปฏิบัติ
หนาที่อยูตามยุทธภูมิตาง ๆ ภายในประเทศ 

น.อ.ประมุข  สรรกําเนิด ร.น. 
น.อ.พิเชฎฐ  สวัสดิ –ชูโต 
พ.ต.อ.จีระ  จารุแสน 
พ.ต.อ.เรียง   สนิกะวาท ี
น.อ.สุพจน  เสยยงคะ 
น.อ.ศุภวณัณ  ขันธหิรัญ 
พ.ต.ต.สมศักดิ ์ วิวัฒนอนันต 
พ.ท.วิลาศ  วฒุิโภศล 

80,000 2 



ป พ.ศ. เรื่อง ผูขอทุน วงเงิน หนังสือเลมที่ 
2520-21 การวัดศีรษะเด็กในครรภดวยเครื่องอูลตราซา

วนด 
พ.อ.หญิง ประมูล  สุขวัฒนา 
พ.อ.หญิง สายสุดใจ  ตูจนิดา 
ร.อ.หญิง อาภรณภิรมย  เกตปุญญา 

30,000 2 

2523 การตรวจสารพิษตกคางจากยาฆาแมลงใน
เลือดของประชากรกรุงเทพฯ 

พล.อ.ต. สิทธิบูรณ  บุรณเวช 
พ.ท.หญิง พิทยา  วิริยานนท 
ร.ต.หญิง จริมจิต  กาญจนโหต ิ
ร.ต.หญิง วัลภาภรณ  สุตะพาหะ 
ร.ต.หญิง พรแข  คชสังขสีห 
ดร. เทียนชยั  ธงสินธุศักดิ์ 
คุณ สาวิตร  วรรณพิณ 
คุณ สุรพันธ  สงสวาสดิ์ 
ดร. ประยูร  ดมีา 

10,000 2 

2523 อุบัติเหตุในโรงเรียน พ.ต.ท. พิพัฒน  ชูวรเวช 
พ.ต.ท.หญิง นพมาศ  ชูวรเวช 

10,000 2 

2523 การศึกษากลไกการทํางานของไทรอคซีนใน
ผูปวยโรคตอมไทรอยด (ภาคที่ 2)  

พ.อ.หญิง สายสุดใจ  ตูจนิดา 
ร.ท.หญิง สุเนตรา  ใจวัฒนาสวัสดิ์ 
วาที่ ร.ต. ภิญโญ  กตัญู 
ร.ต. เกียรติชัย  เกษมสุวรรณ 

12,000 2 

2524 Oral Rehydration Therapy with Different 
Concentration of Sodium containing 
Solutions in Infants with Acute Diarrhea 

พ.ท.หญิง วณชิ  วรรณพฤกษ 10,000 3 

2524 การคนหาภาวะธาลาสซีเมียในหญิงมีครรภ พ.ท.หญิง ทิพยสุรีย  นาคประสิทธิ์ 30,000 3 
2526 โครงการสํารวจการกระจายผูดื่มแอลกอฮอล

จากผูปวยโรคพิษสุราในโรงพยาบาลของรัฐใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

พ.อ.หญิง เพลินพิศ  วัชรโชติ 17,000 3 

2526 สุขภาพและอนามัยของขาราชการทหารบกต่ํา
กวาสัญญาบัตรและครอบครัว 

พ.อ.หญิงประมูล  สุขวัฒนา และคณะ 10,000 3 

2527 Enzyme-linked Immunosorbant Assays 
(ELISA) for Antithyroglobulin 
Autoantibodies 

ร.อ.หญิง สุเนตรา  ดํารงพิสุทธิกุล 20,000 3 

2528 Arthroscopic Surgery พล.ต. ธํารงรัตน  แกวกาญจน 25,000 3 
2528 กรุปบี สเตร็ปโรคอคคัส ในหญิงมีครรภและ

ทารกแรกเกิด 
พ.ท.หญิง ทิพยสุรีย  นาคประสิทธิ์ 25,000 3 

     
     



ป พ.ศ. เรื่อง ผูขอทุน วงเงิน หนังสือเลมที่ 
2532 อัตราเร็ว ระยะเวลาทนทาน และการ

เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาระหวางการเสีย
เลือดจากเสนเลือดแดงใหญที่ขา 

พ.อ.สมศักดิ์  บวรสิน 10,000 3 

2532 “สาเหตุการตายของทหารบก” พ.อ.วิเชียร  สกลรักษ 10,000 3 
2532 ปจจัยที่มีผลตอการไมปฏิบัติตามคําส่ังแพทย

ในการใชยาของตํารวจ 
พ.ต.ต. นภดล  ทองนพเนื้อ 15,000 3 

 


