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การประชมุวิชาการและ
ประชมุใหญ่สามญัประจ าปี
ครัง้ท่ี 26 (1/2559) 
เรื่อง "Controversies in 
Maxillofacial Trauma"  
ณ โรงแรมเมอรล์ินบีชรีสอรท์ 
จ.ภเูก็ต วนัท่ี 11-13 พ.ค.59  

รางวัลชนะเลิศ ประเภทรายงานผู้ป่วย 
(โปสเตอร)์ 
เรื่อง Reduction malarplasty using L-shaped 
osteotomy: a case report  

ทพญ.ปรารถนา นิยมไทย สมาคมศลัยศาสตรช์่องปาก 
และแม็กซิลโลเฟเชียลแหง่
ประเทศไทย ในพระบรม
ราชปูถมัภ ์
 

รางวลัวิจยัดีเดน่เน่ืองใน
โอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 48 
ปี คณะทนัตแพทยาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหิดล  
วนัท่ี 7 มิ.ย.59 

บุคลากรทีเ่ป็นผู้วิจัยหลักทีม่ีผลงานวิจัยตพีมิพ์
ในระดับนานาชาตมิากทีสุ่ด ประจ าปี พ.ศ. 
2558 

รศ. ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ ์
รศ. ทพ.รัฐพงษ ์วรวงศว์สุ 

คณะทนัตแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหิดล 

บุคลากรทีเ่ป็นผู้วิจัยหลักทีม่ีการอ้างอิงผลงาน
สูงสุดในรอบ 5 ปี (2553-2557)                                      

ศ. ดร.ทพญ.วรานันท ์บัวจีบ 

บุคลากรทีม่ีผลงานวิจัย h-index สูงสุด 
(ผลงานวิจัยตพีมิพใ์นระดับนานาชาต ิปี พ.ศ. 
2556-2557) 

รศ. ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ 

ในการประชมุวิชาการ 
ประจ าปี 2559 Expanding 
Knowledge for Better 
Dental Practices ณ เซ็นทา

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดผลงาน
วิชาการ 
เรื่อง An ex vivo comparison of cone beem 
and micro computed tomography in the 
detection, of unseen canals in the digital 

ทพญ.ชยาภรณ ์ศิรินิมิตรผล 
อาจารยท่ี์ปรกึษา : ผศ. ทพญ.กลัยา ยนัตพ์ิเศษ 
และ ผศ. ดร.ทพญ.จิรา กิติทรพัยก์าญจนา  
 

ราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์หง่
ประเทศไทย รว่มกบั สมาคม
ศลัยศาสตรช์อ่งปาก 
และแม็กซิลโลเฟเชียลแหง่
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ราแกรนด ์แอท เซ็นทรลัเวิลด ์
วนัท่ี 14-16 ก.ย.59 

(periapical) radiography ประเทศไทยฯ ชมรมเอ็นโด
ดอนตกิสแ์หง่ประเทศไทย 

ในงานประชมุ The 9th 
Annual Meeting of the 
Federation of Asian Dental 
Anesthesiology Societies 
ณ Shanghai, PR. China 
วนัท่ี 24-26 ก.ย.59 
 

ได้รับรางวัลที ่2 Poster Presentation  
เรื่อง Antimicrobial effect of topical local 
anesthetic spray on oral microflora 

Dr.Kamonpun Sawang 
อาจารยท่ี์ปรกึษา : รศ. ดร.รชัชพิน ศรีสจัจะลกัษณ์
อ. ดร.นพ.ทพ.บวร คลองนอ้ย 
และ ศ. ทพ.ณฐัเมศร ์วงศส์ิริฉตัร  

The Federation of Asian 
Dental Anesthesiology 
Societies (FADAS) 

ได้รับรางวัลที ่3 Poster Presentation  
เรื่อง Success rates of the first inferior alveolar 
nerve block administered by dental 
practitioners 

Dr.Hieu Tran 
อาจารยท่ี์ปรกึษา : อ. ทพ.ยทุธศกัดิ ์เกรียงเชิดศกัดิ์

อ. ทพ.สมชาต ิเราเจรญิพร, อ. ทพ.ธีรณฐั ชยัยะ
สมทุร และศ. ทพ.ณฐัเมศร ์วงศส์ิรฉิตัร  

งานประชมุ The 11th 
International Dental 
Collaboration of the 
Mekong River Region 
Congress (IDCMR) ณ 
Faculty of Dentistry, 
Universiti Teknologi MARA, 
ประเทศมาเลเซีย  
วนัท่ี 17-19 พ.ย.59 

อันดับ 1 ในการน าเสนอ Oral Presentation 
เรื่อง Different Photobiomodulations of Light 
Emitting Diodes on Chondrocyte Proliferation 
and Matrix Accumulation 

ผศ. ดร.ดุษมณี เสรีวัฒนาชัย International Dental 
Collboration of the 
Mekong River Region 
Congress (IDCMR), 
Malaysia อันดับ 3 ในการน าเสนอ Proter Presentation 

เรื่อง Induction of Maspin in Oral Carcinoma 
Cell by TGF-b1   

ผศ. ดร.คงธวัช  ชัยรัชวิทย ์




