
รางวัลด้านวิจัย ประจ าปี พ.ศ. 2561 

กิจกรรมทางวิชาการ ชื่อรางวัล ผู้ได้รับรางวัล ชื่อหน่วยงานทีม่อบรางวัล 

รางวลัวิจยัดีเดน่เน่ืองในโอกาส
เฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี คณะ
ทนัตแพทยาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหิดล  
วนัท่ี 7 มิ.ย.61 

บุคลากรทีเ่ป็นผู้วิจัยหลักทีม่ีผลงานวิจัย
ตพีมิพใ์นระดับนานาชาติมากทีสุ่ด  
ประจ าปี พ.ศ. 2560 
 

ศ.คลินิกเกียรตคุิณ ทพ.สุรชัย เดชคุณากร 
รศ. ทพ.นิวัต อนุวงศนุ์เคราะห ์
ศ. ทพ.ณัฐเมศร ์วงศส์ิริฉัตร 

คณะทนัตแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหิดล 

บุคลากรทีเ่ป็นผู้วิจัยหลักทีม่ีการอ้างอิง
ผลงานสูงสุดในรอบ 5 ปี (2555-2559) 

รศ. ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ 

บุคลากรทีม่ีค่า h-index สูงสุด (ผลงานวิจัย
ตพีมิพใ์นระดับนานาชาต ิปี 2555-2559) 

รศ. ดร.ทพ.นครินทร ์ กิตก าธร 
รศ. ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ 

ภาควิชาคลินิกทีม่ีผลงานวิจัยต่อบทความ
วิจัยทีไ่ด้รับการอ้างอิงสูงสุด ปี 2555-2559  

ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโด
ดอนต ์

ภาควิชาพรีคลินิกทีม่ีผลงานวิจัยต่อบทความ
วิจัยทีไ่ด้รับการอ้างอิงสูงสุด ปี 2555-2559  

ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก 

งานประชมุ The 16th National 
Scientific Conference of the 
Dental Faculty Consortiunm 
of Thailand (DFCT) คณะทนัต
แพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์ณ 
โรงแรมบีพี สมิหลา บีช  
จ.สงขลา วนัท่ี 18-20 ก.ค.61 

รางวัลที ่2 ประเภทการน าเสนอผลงานแบบ
ปากเปล่า (นักวิจัยท่ัวไป) 

อ. ดร.ทพญ.นิศารัตน ์เรืองสวัสดิ ์ การประชมุวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจยัสาขาทนัต
แพทยศาสตร ์อ.บ.ท.ท. 
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International Dental 
Collaboration of the Mekong 
River Region Congress 
(IDCMR Congress 2018) 
with the theme“Bringing 
friendship from Mekong to 
Ayeyawady” during August 
24-25, 2018 at Sedona 
Hotel, Yangon, Myanmar 

3rd Place award for Oral Presentation  
(Basic Sciences and Clinical Sciences)                 

อ. ทพญ.วรรณี เลิศสุขสวัสดิ ์ International Dental 
Collaboration of the 
Mekong River Region 
Congress (IDCMR) 
Yangon, Myanmar 
Myanmar 
 

งานประชมุวิชาการประจ าปี 
2561 ราชวิทยาลยัทนัตแพทย์
แหง่ประเทศไทย ณ โรงแรมเซ็น
ทาราแกรนด ์เซ็นทรลัเวิลด ์
กรุงเทพฯ วนัท่ี 4-5 ต.ค.61 

รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานวิชาการ  
เรื่อง การพฒันากาวทางทนัตกรรมจดัฟันชนิดบม่
ตวัดว้ยแสงของไทย: การศกึษาทาง
หอ้งปฏิบตักิาร (Development of Thai Light-
cured Orthodontic Adhesive: An 
Experimental Study.) 

ทพ.คณิน นิม้เจริญสุข  
อาจารยท่ี์ปรกึษา : รศ. ทพ.นิวตั อนวุงศน์เุคราะห,์  
ศ.คลินิกเกียรติคณุ ทพ.สรุชยั เดชคณุากร,  
รศ. ดร.พนัธญ์า สนุินทบรูณ ์ 
และผศ. ดร.ทพ.วรรณธนะ สตัตบรรณสขุ 

ราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์หง่
ประเทศไทย 

งานประชมุวิชาการ IFEA 11th 
World Endodontic Congress 
2018 ณ ประเทศเกาหลีใต ้วนัท่ี 
6 ต.ค.61 

รางวัล “Best Presentation Award”  
เรื่อง Pulpal Responses after Direct Pulp 
Capping with Two Calcium-Silicate cements 
in Rat Model. 

ทพญ.ปานฤทัย ตรงกิจ  
อาจารยท่ี์ปรกึษา : ศ.คลินิกเกียรติคณุ ทพ.ศภุชยั 
สทุธิมณัฑนกลุ, ผศ. ดร.ทพ.ดนชุิษณ ์พนมพงค,์ 
ผศ. ดร.ทพญ.พวงวรรณ ลาภธนทรพัยก์ลุ  

IFEA 11th World 
Endodontic Congress 
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และอ. ทพ.ชิตพล ชยัมานะการ 

งานประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 
2561 และการประชมุวิชาการ 
ครัง้ท่ี 107(2/2561) ณ เซ็นทา
ราแกรนดเ์ซ็นทรลัเวิลด ์
กรุงเทพฯ วนัท่ี 20 ธ.ค.61 

รางวัลชนะเลิศอันดับที ่2 "DAT -Oral 
Science Researh Award Manual"  
เรื่อง Effect of Fish Collagen on Wound 
Healing. 

นศ.ทพ.กนกพร เลิศอภริมย,์  
นศ.ทพ.แพรววนิต อัศวหน้าเมือง,  
นศ.ทพ.เสน่หา พละพงศพ์านิช  
อาจารยท่ี์ปรกึษา : รศ. ดร.ฤดี สรุาฤทธ์ิ  
และผศ. ดร.อารี วนสนุทรวงศ ์

ทนัตแพทยสมาคมแหง่
ประเทศไทย ในพระบรม
ราชปูถมัภ ์

 


