
ประกาศรายช่ือผู้ได้รับรางวัล งานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปี 2562

ล าดับท่ี ช่ือ คณะ

1 ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ คณะศิลปศาสตร์

1 ศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา

1 ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล คณะนิติศาสตร์

2 ศาสตราจารย์ ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์
3 ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

1 ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระม่ันคง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

1 ศาสตราจารย์ ดร.เกษียร เตชะพีระ  คณะรัฐศาสตร์

1 รองศาสตราจารย์ชูศักด์ิ ภัทรกุลวณิชย์ คณะศิลปศาสตร์

1 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุขเกษม โฆษิตเศรษฐ คณะแพทยศาสตร์ 

1 อาจารย์ ดร.พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
2 รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา วีสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ศตสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์
4 รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา มิตรเอม คณะวิศวกรรมศาสตร์
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา คงคะจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย รักสุนทร คณะวิศวกรรมศาสตร์
7 อาจารย์ทัศฐา ศรีวาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
8 รองศาสตราจารย์ ดร.นิพันธ์ วิเชียรน้อย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
9 อาจารย์ ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธ์ิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
10 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสด์ิสุทธ์ิ คณะเศรษฐศาสตร์
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
13 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
14 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ บุญญภิญโญ คณะวิศวกรรมศาสตร์
15 อาจารย์ ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์

1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.พีระศักด์ิ เภาประเสริฐ                           
นางสาวณิชาพัฒน์ ทองใส

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขามนุษย์ศาสตร์

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านส านักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ได้รับการก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนข้ันสูง

ผู้ได้รับการโปรดเกล้าฯ และแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์

ผู้ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 

ผู้ได้รับทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว.

ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ล าดับท่ี ช่ือ คณะ
16 อาจารย์ ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์ วิทยาลัยนวัตกรรม
17 ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ คณะนิติศาสตร์
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรดร แก้วลาย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักร ชวนอาษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
21 รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
22 อาจารย์ ดร.คมน์ พันธรักษ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญณิฐา ดิษฐานนท์ วิทยาลัยนวัตกรรม
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์ คณะรัฐศาสตร์

25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพพิศ มุทิตาเจริญ คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร เรืองวานิช คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
27 อาจารย์ ดร.ศราวุธ แรมจันทร์ วิทยาลัยนวัตกรรม
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพล สังข์โพธ์ิ วิทยาลัยนวัตกรรม
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณะเศรษฐศาสตร์

1 ศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
2 รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี เทพรักษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี ศรีชนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 ศาสตราจารย์ ดร.ธนัญชัย ลีภักด์ิปรีดา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
3 อาจารย์ ดร.วิรัช ศรเลิศล ้าวาณิช สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
4 อาจารย์กิตติพงษ์ เกียรติวิภาค ศิลปกรรมศาสตร์
5 อาจารย์ศรีชนา เจริญเนตร ศิลปกรรมศาสตร์
6 อาจารย์กัมพล แสงเอี ยม ศิลปกรรมศาสตร์
7 อาจารย์รัชภูมิ ปัญส่งเสริม ศิลปกรรมศาสตร์

1 อาจารย์ ดร.กฤติยา เข่ือนเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ศากยวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศราภา ลีละรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี เทพรักษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 อาจารย์ ดร.หยาดนภา ผาเจริญ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
6 รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชญานิน อ่างทอง คณะแพทยศาสตร์
7 อาจารย์ แพทย์หญิงเนตรยา น่ิมพิทักษ์พงศ์ คณะแพทยศาสตร์

ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

ผู้มีผลงานจดอนุสิทธิบัตร

ผู้มีผลงานจดสิทธิบัตร
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ล าดับท่ี ช่ือ คณะ

1 รองศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
2 ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักด์ิ รัตนเดโช คณะวิศวกรรมศาสตร์
3 ศาสตราจารย์ ดร.เกศรา ณ บางช้าง วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

1 รองศาสตราจารย์ ดร.ปิเตอร์ รักธรรม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
2 Professor Dr. Sandhya Babel สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
3 รองศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล อังคเศกวินัย คณะสหเวชศาสตร์

1 อาจารย์เฉลิมวุฒิ ศรีพรหม คณะนิติศาสตร์
2 อาจารย์ ดร.ประพิมพ์ฝัน เชียงกูล คณะรัฐศาสตร์
3 อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ มีสันฐาน คณะศิลปศาสตร์
4 อาจารย์สรัญญา เตรัตน์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
5 อาจารย์ ดร.สนันตน์เขม อิจโรจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
6 อาจารย์การันต์ พงษ์พานิช คณะสหเวชศาสตร์
7 อาจารย์กัมพล แสงเอี ยม คณะศิลปกรรมศาสตร์
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิสชา อุทปา คณะสาธารณสุขศาสตร์
9 อาจารย์ ดร.ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
10 อาจารย์สุภาวดี ด้วงพรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
11 อาจารย์ ดร.อดิพล เอื อจรัสพันธ์ุ วิทยาลัยนวัตกรรม
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี วิทยาลัยสหวิทยาการ
13 อาจารย์ ดร.มณฑินี ธีระมังคลานนท์ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี  พนมยงค์

1 นางสาวคริษฐา อ่อนแก้ว สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
2 นางสาวธนัชชา  ชัยดา ส้านักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั นสูง

1 ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต คณะนิติศาสตร์
2 รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท คณะนิติศาสตร์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ คณะนิติศาสตร์
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ คณะนิติศาสตร์
5 ศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธ์ิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
6 รองศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
7 รองศาสตราจารย์ ดร.ปิเตอร์  รักธรรม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
8 ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงดาว วงค์สาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ท่ีมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI, SCOPUS ท่ีมีค่า Impact Factor รวมจ านวนบทความ
มากท่ีสุด (ผลงานต้ังแต่ ปี พ.ศ.  2560-2561)

นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประเภทอาจารย์

นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประเภทนักวิจัยหรือผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัย

ผู้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก

ผู้ท่ีมีผลงานวิจัยท่ีถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล ISI, SCOPUS รวมจ านวนคร้ังสูงท่ีสุด (ผลงานท่ีถูกอ้างอิงในปี พ.ศ.  2557-2561)
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ล าดับท่ี ช่ือ คณะ
11 รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร ยังวิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 นางสาวธนัชชา ชัยดา ส้านักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั นสูง
13 อาจารย์ ดร.ธนาธร ทะนานทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14 อาจารย์ ดร.วิลาวรรณ์ เชื อบุญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย หาระโคตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16 อาจารย์ ดร.กฤติยา เข่ือนเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18 อาจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ ตั งนรวิชญ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 อาจารย์ ดร.ณัฐพล นาคปฐมกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22 อาจารย์ ดร.เอกรัฐ พงศ์โอภาส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23 อาจารย์อิสรพงษ์ เชื อสันเทียะ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภารัตน์ ศรีธเรศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศราภา ลีละวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26 รองศาสตราจารย์ ดร.จิรดา สิงขรรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ คณะวิศวกรรมศาสตร์
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศาล แก้วประภา คณะวิศวกรรมศาสตร์
29 ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักด์ิ รัตนเดโช คณะวิศวกรรมศาสตร์
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
31 รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา วีสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
32 รองศาสตราจารย์ ดร.นคร ภู่วโรดม คณะวิศวกรรมศาสตร์
33 ศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์
34 อาจารย์ ดร.วรุณศักด์ิ เล่ียมแหลม คณะวิศวกรรมศาสตร์
35 รองศาสตราจารย์ ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ โหรานนท์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
37 รองศาสตราจารย์ ดร.ภคินี เอมมณี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
38 ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระม่ันคง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
39 อาจารย์ ดร.ณัฐสุดา เกาทัณฑ์ทอง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารณี จารีมิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
41 อาจารย์ ดร.วิญญู อาจรักษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬวดี สันทัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
43 ศาสตราจารย์ ดร.วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณวพล กาญจนารัณย์ คณะแพทยศาสตร์
45 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศักด์ิชัย วงศกิตติรักษ์ คณะแพทยศาสตร์
46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ธรรมนาถ เจริญบุญ คณะแพทยศาสตร์
47 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์บัญชา ช่ืนชูจิตต์ คณะแพทยศาสตร์
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ล าดับท่ี ช่ือ คณะ
48 รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณพร อิฐรัตน์ คณะแพทยศาสตร์
49 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรพรรณ โพชนุกูล คณะแพทยศาสตร์
50 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมัญชิมา มะกรวัฒนะ คณะแพทยศาสตร์
51 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมบัติ มุ่งทวีพงษา คณะแพทยศาสตร์
52 ศาสตราจารย์ พิเศษ พลตรีหญิง ดร.อ้อยทิพย์ ณ ถลาง คณะสหเวชศาสตร์
53 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรกุล  อาภรณ์สุวรรณ คณะสหเวชศาสตร์
54 รองศาสตราจารย์ ดร.วรดา สโมสรสุข คณะสหเวชศาสตร์
55 รองศาสตราจารย์ ดร.กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์ คณะสหเวชศาสตร์
56 รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อิศรางกูร ณ อยุธยา คณะสหเวชศาสตร์
57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ ศรีมาโนชญ์ คณะสหเวชศาสตร์
58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฌลณต เกษตร คณะสหเวชศาสตร์
59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินารถ ชูเมียน คณะสหเวชศาสตร์
60 อาจารย์ ดร.สายรัก สอาดไพร คณะสหเวชศาสตร์
61 อ.ดร.ภิญญาพัชญ์ ค้าพิค้า คณะสหเวชศาสตร์
62 อาจารย์การันต์ พงษ์พานิช คณะสหเวชศาสตร์
63 ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงศิริวรรณ สืบนุการณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์
64 รองศาสตราจารย์ ดร.จิณพิชญ์ชา มะมม คณะพยาบาลศาสตร์
65 อาจารย์สุภาวดี ทับกล้่า คณะพยาบาลศาสตร์
66 อาจารย์ ดร.น ้าฝน เอกตาแสง คณะสาธารณสุขศาสตร์

67 อาจารย์ ดร.ญาณสินี สุมา คณะสาธารณสุขศาสตร์
68 ศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ โฆษิตานนท์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
69 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาษา ตั งจิตสมคิด วิทยาลัยนวัตกรรม
70 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ อุตตมากร วิทยาลัยนวัตกรรม
71 อาจารย์จารุวรรณ เทียนมหาสาทิศ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
72 อาจารย์ ดร.มณฑินี ธีระมังคลานนท์ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
73 ศาสตราจารย์ ดร.เกศรา ณ บางช้าง วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
74 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชัยเจริญกุล วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
75 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลยากร เปล่งสุริยการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
76 อาจารย์ ดร.สุภาพร  กุลธินี วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
77 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภาพร  เงินยวง วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
78 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภมณี คอนทอง วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
79 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภะรุจ เล่ืองอรุณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
80 นางสาวสุกัญญา ใหม่ซ้อน ศูนย์สัตว์ทดลอง 
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ล าดับท่ี ช่ือ คณะ

1 นายวศิน พิพัฒนฉัตร คณะนิติศาสตร์
2 นางสาวขวัญชนก  สืบสุข คณะศิลปศาสตร์
3 นายเกรียงไกร  วรรธนะเลาหะ สถาบันภาษา
4 นางสาววรวรรณ  เฟ่ืองขจรศักด์ิ คณะศิลปศาสตร์
5 นางสาวอรทัย  แย้มโอษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 นางสาวพัชราภรณ์  วงศ์ชาดากุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
7 นายอภิณัฐ  นิลศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 Mrs.Pahalagedara Indika Thushari สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
9 นางสาวกฤติยา  อ่องวุฒิวัฒน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
10 นางสาวณัทญา  ตรีภูริเดช คณะแพทยศาสตร์
11 นางสาวศิริพร  แก้วกลม คณะสหเวชศาสตร์ 
12 Mr.Vivek Bhakta Mathema วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
13 นายดิศรณ์  ลิขิตวิทยาวุฒิ คณะนิติศาสตร์
14 นางสาวกมลทิพย์  พงษ์พิพัฒน์วัฒนา วิทยาลัยนวัตกรรม
15 นางสาวกรรณิกา  สงวนสินธุกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
16 นางสาวธนัฏฐา  เจริญฟุ้ง คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน
17 นางสาวภูมิสิริ  พูลเพ่ิม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
18 นายรัชพล  แย้มกลีบ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
19 นางสาวชญาณิศา  ใจซ่ือกุล คณะเศรษฐศาสตร์
20 นางสาววลัยพร  สายเสมา วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์
21  นายธีระนิตย์  อุ่นหล้า คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
22 นายฐนพงศ์  ลือขจรชัย คณะศิลปศาสตร์
23 นายอิทธิพล  โคตะมี คณะรัฐศาสตร์
24 นายณัฐพงษ์  ศิริจันทร์ช่ืน สถาบันภาษา
25 นายเมธี  เกียรติก้องขจร คณะศิลปศาสตร์
26 นางสาวกานต์ธิดา  แจ้งยุบล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
27 นางสาวกนกวรรณ  จันทาวี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
28 นายอภิชาติ  บัวติก คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
29 นางสาวกมลชนก  ฐานานุกูล สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
30 นางสาวนัดดา  มูหะหมัด วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
31 นางสาววัลลภา  กิตติมาสกุล คณะพยาบาลศาสตร์
32 นางสาวปาลิดา  เอมมาโนชญ์ คณะสหเวชศาสตร์
33 นายวินชนะ  ศรีวิไลทนต์ คณะแพทยศาสตร์
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