
รางวัลด้านวิจัย ประจ าปี พ.ศ. 2560 

กิจกรรมทางวิชาการ ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล ชื่อหน่วยงานทีม่อบรางวัล 

ประชมุวิชาการของสมาคม
ศลัยศาสตร ์ชอ่งปากและแม็ก
ซิลโลเฟเซียลในพระบรม
ราชปูถมัภ ์ครัง้ท่ี  1/2560 
พทัยา จ.ชลบรุี  
วนัท่ี 2-4 พ.ค.60 

รางวัลชนะเลิศ ในการน าเสนอ แบบโปสเตอร ์
ประเภทรายงานผู้ป่วย 
เรื่อง High condylectomy with simultaneous 
bimaxillary orthognathic surgery of unilateral 
condylar hyperplasia 

ทพญ.เสาวภาพ วิหครัตน ์ สมาคมศลัยศาสตรช์่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล ใน
พระบรมราชปูถมัภ ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการน าเสนอ
แบบปากเปล่า ประเภทรายงานผู้ป่วย 
เรื่อง The treatment of limit mouth opening by 
coronoidectomy and pterygomasseteric sling 
stripping 

ทพญ.ธิตมิา  ธุระมนวงศ ์

รางวลัวิจยัดีเดน่เน่ืองใน
โอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 49 
ปี คณะทนัตแพทยาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหิดล  
วนัท่ี 7 มิ.ย.60 

รางวัลบุคลากรทีม่ีผลงานวิจัยตพีมิพใ์นระดับ
นานาชาตสูิงสุด ประจ าปี พ.ศ. 2559 

รศ. ดร.ทพ.นครินทร ์กิตก าธร คณะทนัตแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหิดล 

รางวัลบุคลากรทีม่ีผลงานวิจัยตพีมิพใ์นระดับ
นานาชาตสูิงสุด ประจ าปี พ.ศ. 2559 

รศ. ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ ์

รางวัลบุคลากรทีม่ีผลงานวิจัยตพีมิพใ์นระดับ
นานาชาตทิีไ่ด้รับการอ้างอิงสูงสุด ในรอบ 5 ปี 
(2554-2558)                                      

รศ. ดร.ทพ.นครินทร ์กิตก าธร 

รางวัลบุคลากรทีม่ีผลงานวิจัย h-index สูงสุด 
(ผลงานวิจัยตพีมิพใ์นระดับนานาชาต ิปี พ.ศ. 
2554-2558) 
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กิจกรรมทางวิชาการ ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล ชื่อหน่วยงานทีม่อบรางวัล 
ภาควิชาคลินิกทีม่ีผลงานวิจัยต่อบทความวิจัย
ทีไ่ด้รับการอ้างอิงสูงสุด ปี 2554-2558  

ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโด
ดอนต ์

ภาควิชาพรีคลินิกทีม่ีผลงานวิจัยต่อบทความ
วิจัยทีไ่ด้รับการอ้างอิงสูงสุด ปี 2554-2558  

ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก 

งานประชมุ The 10th annual 
meeting of the Federation 
of Asian Dental 
Anesthesiology Societies 
(FADAS 2017), South 
Korea วนัท่ี 17-18 ก.ค.60 

Best Poster Presentation Award 
เรื่อง Postoperative nausea and vomiting after 
general anesthesia for oral and maxillofacial 
surgery 

Dr.Manop Khanijou The Federation of Asian 
Dental Anesthesiology 
Societies (FADAS) 

Best Poster Presentation Award 
เรื่อง Double dose versus single dose of 4% 
articaine infiltration injection at retromolar 
region in lower third molar surgery 

Dr.Kamonpun Sawang 

งานประชมุ The 15th 
National Scientific 
Conference of the Dental 
Faculty Consortiunm of 
Thailand (DFCT) คณะทนัต
แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยั

รางวัลชนะเลิศ อันดับที ่2 (2nd Place 
Undergraduate Poster Award) 
เรื่อง Electro-osmosis in Human Dentine in 
Vitro 

นางสาวณัฐหทัย มดทอง  
อาจารยท่ี์ปรกึษา : อ. ดร.ทพญ.กนิษฐา กิจสมาน
มิตร, ศ. ดร.ทพ.นพคณุ วงษส์วรรค ์
และรศ. ทพญ.เพรชรตัน ์ไกรวพนัธุ ์

การประชมุวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจยัสาขาทนัต
แพทยศาสตร ์อ.บ.ท.ท. 

รางวัลชนะเลิศ อันดับที ่3 (3rd Place 
Undergraduate Poster Award) 
เรื่อง In Vitro Evaluation of Local Antibiotic 

นางสาวสลิลธร พิสิฐพพิัฒนา  
อาจารยท่ี์ปรกึษา : อ. ดร.ทพญ.นิศารตัน ์เรือง
สวสัดิ,์ ภญ.ทิพรตัน ์ปาระแกว้  



รางวัลด้านวิจัย ประจ าปี พ.ศ. 2560 

กิจกรรมทางวิชาการ ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล ชื่อหน่วยงานทีม่อบรางวัล 
นเรศวร วนัท่ี 19-21 ก.ค.60 
ณ โรงแรมอมรินทรล์ากนู 
จงัหวดัพิษณโุลก 

Delivery by a Fibrin Hydrogel และภญ.จิรนนัท ์โชตธิรรมนาวี 
รางวัลชมเชย (Honorable Undergraduate 
Poster Award) 
เรื่อง Excessive Daytime Sleepiness in Thai 
Patients with Temporomandibular Disorders 

นางสาวสุขวสา หรัิญเมฆาวนิช  
อาจารยท่ี์ปรกึษา : รศ. ดร.ทพ.สมศกัดิ ์ไมตรี 
รตันกลุ และอ. ทพญ.สภุาวดี จรยิะสกลุโรจน ์ 

รางวัลชมเชย (Honorable Undergraduate 
Poster Award) 
เรื่อง Effect of Nicotine and Porphyromonas 
gingivalis on Differentiation Properties of 
Periodontal Ligament Cell   

นางสาวสุขวสา หรัิญเมฆาวนิช  
อาจารยท่ี์ปรกึษา : รศ. ดร.ทพ.สมศกัดิ ์ไมตรี 
รตันกลุ และอ. ทพญ.สภุาวดี จรยิะสกลุโรจน ์ 

ในการประชมุวิชาการและการ
ประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 
2560  สาขาวิชาการและวิจยั 
วนัท่ี 18 ก.ย.60 

ศาสตราจารยเ์กียรตคุิณ ทพ.อิศระ ยุกตะ
นันทน ์ประจ าปี 2560  
ปาฐกถาพิเศษ ศาสตราจารยเ์กียรตคิณุ ทพ.อิศระ 
ยกุตะนนัทน ์

รศ. ทพ.ยศวิมล คูผาสุข สมาคมปรทินัตวิทยาแหง่
ประเทศไทย 

 


