
ล าดับที่ ชื่อ คณะ

1 ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตรา วเิชียรชม คณะนิติศาสตร์

1 ศาสตราจารยภ์าสกร ศรีทิพยสุ์โข คณะแพทยศาสตร์

1 ศาสตราจารย ์ดร.ทันตแพทยห์ญิงศิริวรรณ สืบนุการณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์

1 ศาสตราจารย ์ดร.ผดุงศักด์ิ รัตนเดโช คณะวศิวกรรมศาสตร์

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์

1 รองศาสตราจารย ์ดร.สุรสิทธิ ์อมรวณิชศักด์ิ คณะศิลปศาสตร์

1 รองศาสตราจารย ์ดร.ศรุต อ ามาตยโ์ยธนิ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 ศาสตราจารย ์ดร.นายแพทยภ์าคภูมิ เขียวละม้าย คณะแพทยศาสตร์

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ภิรมย ์น้อยส าแดง คณะสาธารณสุขศาสตร์

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชัยวฒัน์ อุตตมากร วทิยาลัยนวตักรรม
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วนิัย รักสุนทร คณะวศิวกรรมศาสตร์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จิรพล สังข์โพธิ์ วทิยาลัยนวตักรรม
4 อาจารย ์ดร.ชุมพล บุญมี คณะวศิวกรรมศาสตร์
5 รองศาสตราจารย ์ดร.ชัยยทุธ ปัญญสวสัด์ิสุทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์
6 รองศาสตราจารยสุ์พจน์ ชวววิรรธน์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
7 ศาสตราจารย ์ดร.ธนารักษ์ ธรีะมั่นคง สถาบันเทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร
8 รองศาสตราจารย ์ดร.อุรุยา วสีกุล คณะวศิวกรรมศาสตร์
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.นพพร เรืองวานิช คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
10 ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ณรงค์ จันใด คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
11 ศาสตราจารย ์ดร.สัญญา มิตรเอม คณะวศิวกรรมศาสตร์
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณะเศรษฐศาสตร์
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อัญณิฐา ดิษฐานนท์ วทิยาลัยนวตักรรม
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ทวศัีกด์ิ กิจกาญจนารัตน์ คณะวศิวกรรมศาสตร์
15 รองศาสตราจารย ์ดร.ธรี เจียศิริพงษ์กุล คณะวศิวกรรมศาสตร์
16 อาจารย ์ดร.สุรพชิย ์พรหมสิทธิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
17 อาจารย ์ดร.ชยกฤต อัศวธติานนท์ วทิยาลัยนวตักรรม
18 ศาสตราจารยว์ทิวสั รุ่งเรืองผล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วศินี หนุนภักดี วทิยาลัยนวตักรรม
20 ศาสตราจารย ์ดร.อาณัติ ลีมัคเดช คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วสิศ ล้ิมประเสริฐ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ได้รบัทุนวิจัยโครงการขนาดใหญผ่่านส านักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรกึษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์(จ านวน 32 โล่รางวัล)

ผู้ได้รบัรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์(จ านวน 4 โล่รางวัล)
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ

รายชื่อผู้ได้รับรางวลั งานวนันักวจิัย มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าป ี2563

ผู้ได้รบัการก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ ได้รบัเงินเดือนขั้นสูง (จ านวน 1 โล่รางวัล)

ผู้ได้รบัโปรดเกล้าฯ และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ (จ านวน 1 โล่รางวัล)

ผู้ได้รบัรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจ าป ี2563 (จ านวน 1 โล่รางวัล)

ผู้ได้รบัโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรยีญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจ าป ี2562 (จ านวน 1 โล่รางวัล)



ล าดับที่ ชื่อ คณะ

22 ศาสตราจารย ์ดร.ศุภวจัน์ รุ่งสุริยะวบิูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์
23 รองศาสตราจารย ์ดร.พรีดร แก้วลาย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
25 ศาสตราจารยณ์รงค์ ใจหาญ นิติศาสตร์
26 รองศาสตราจารย ์ดร.อรพรรณ คงมาลัย วทิยาลัยนวตักรรม
27 รองศาสตราจารย ์ดร. ภาวณีิ เอี่ยมตระกูล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
28 รองศาสตราจารย ์ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต คณะวศิวกรรมศาสตร์
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พรรษา รอดอาตม์ คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. วไิลวรรณ จงวไิลเกษม คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กฤดายทุธ ์ชมภูมิ่ง คณะวศิวกรรมศาสตร์
32 อาจารย ์ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.แก้วชวญั ต้ังติพงศ์กูล คณะเศรษฐศาสตร์
2 ศาสตราจารย ์ดร. สมนึก ต้ังเติมสิริกุล สถาบันเทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พจนีย ์ศรีมาโนชญ์ คณะสหเวชศาสตร์
4 อาจารย ์ดร.ญาดา อรรถอนันต์ คณะวทิยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

1 รองศาสตราจารยว์ีระจกัร์ สุเอยีนทรเมธี คณะศิลปกรรมศาสตร์
2 ผู้ชว่ยศาสตราจารยศ์รีชนา เจริญเนตร คณะศิลปกรรมศาสตร์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารยก์ิตติพงษ์ เกียรติวภิาค คณะศิลปกรรมศาสตร์
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.รัชภูมิ ปัญส่งเสริม คณะศิลปกรรมศาสตร์
5 อาจารยเ์สรณี ศรีสุข คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 รองศาสตราจารย ์ดร.นภาพร ยงัวเิศษ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1 รองศาสตราจารย ์ดร.เทพปัญญา เจริญรัตน์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 รองศาสตราจารย ์ดร.ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 รองศาสตราจารย ์ดร.วรางคณา สมพงษ์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.นิรมล ศากยวงศ์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 รองศาสตราจารย ์ดร.นรินทร์ วฒันกุล คณะวศิวกรรมศาสตร์
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ธรียทุธ โหรานนท์ สถาบันเทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สิริลักษณ์ กาญจโนมัย คณะสหเวชศาสตร์
8 นางสาวพชิามญชุ์ ค้าแพรดี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
9 นางเพญ็ศรี จะนู โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
10 นางสาวนันทิกา ขอดเตชะ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
11 นางสาวนพรัตน์ ชูพรัีตน์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
12 นางวไิลลักษณ์ วภิาดาวฒิุกุล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
13 นางสาวรัศมี แสงภักด์ิ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
14 นายวรวฒิุ รับงาน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ผู้ได้รบัทุนวิจัยโครงการขนาดใหญผ่่านคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์(จ านวน 4 โล่รางวัล)

ผู้มีผลงานจดสิทธิบตัรหรอือนุสิทธิบตัร
ผู้มีผลงานจดสิทธิบตัร (ประเภทเดี่ยว จ านวน 6 โล่รางวัล)

ผู้มีผลงานจดอนุสิทธิบตัร (ประเภทเดี่ยว จ านวน 14 โล่รางวัล)



ล าดับที่ ชื่อ คณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ทันตแพทยห์ญิงณัฏฐิรา สุขสุเดช คณะทันตแพทยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ทันตแพทยสุ์ธ ีสุขสุเดช คณะทันตแพทยศาสตร์
อาจารยธ์ญัญารัตน์ บุญโทย คณะพยาบาลศาสตร์
นางวรรณา บรรจงรักษา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ปรียก์มล รัชนกุล คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารยพ์ชัรพร แก้ววมิล คณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารยว์ภิาดา แสงนิมิตรชัยกุล คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารยศ์ยามล รมพพิฒัน์ คณะพยาบาลศาสตร์
นางสาวปียานุช ลาหล้าเลิศ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นางอุไร ค ามาก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นายถาวร วาจนศิริ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นายเอกลักษณ์ มณีเสาวภาคย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

1 รองศาสตราจารย ์ดร.จุฑาทิพย ์จงวนิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์
2 รองศาสตราจารย ์ดร.วฒิุพล สินธนุาวารัตน์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 ศาสตราจารยพ์เิศษ พลตรีหญิง ดร.อ้อยทิพย ์ณ ถลาง คณะสหเวชศาสตร์

1 รองศาสตราจารย ์ดร.รุธร์ิ พนมยงค์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
2 ศาสตราจารย ์ดร.ศรัทธา อาภรณ์รัตน์ สถาบันเทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร

3 รองศาสตราจารย ์ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ คณะสหเวชศาสตร์

1 อาจารยดิ์ศรณ์ ลิขิตวทิยาวฒิุ คณะนิติศาสตร์

2 อาจารยว์ศิน ปั้นทอง คณะรัฐศาสตร์
3 อาจารยอ์ัครนัย ขวญัอยู่ คณะสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา

4 อาจารยช์นม์ธดิา อุ้ยกูล คณะศิลปศาสตร์
5 อาจารย ์ดร.สุรภาพ แก้วสวสัด์ิวงศ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์

6 อาจารยธ์รรม์ เด่นดวง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
7 อาจารย ์ดร.ชลิดา จูงพนัธ์ คณะวทิยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
8 อาจารยพ์สิิฐ รุ่งโรจน์วฒันศิริ คณะพยาบาลศาสตร์
9 อาจารย ์ดร.ประดับดวง เกียรติศักด์ิศิริ คณะสาธารณสุขศาสตร์

10 อาจารย ์ดร.สายรัก สอาดไพร คณะสหเวชศาสตร์
11 อาจารย ์ดร.กานต์ แสงไพโรจน์ คณะแพทยศาสตร์
12 อาจารย ์นายแพทยฑิ์ยภัทร เลาหเวชวานิช วทิยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

13 อาจารย ์ดร.วรุธ ปานนักฆ้อง สถาบันเทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร

1 นางสาวอุไรวรรณ รุ่งไหรัญ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์

5

ผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI, SCOPUS ที่มีค่า Impact Factor รวมจ านวน

บทความมากที่สุด (ผลงานตั้งแต่ ป ีพ.ศ. 2561-2562) (จ านวน 3 โล่รางวัล)

ผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล ISI, SCOPUS รวมจ านวนครัง้สูงที่สุด (ผลงานที่ถูกอ้างอิงในป ีพ.ศ. 

2558-2562) (จ านวน 3 โล่รางวัล)

นักวิจัยรุน่ใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประเภทอาจารย์ (จ านวน 13 โล่รางวัล)

นักวิจัยรุน่ใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประเภทนักวิจัยหรอืผู้ปฏิบตัิงานที่เก่ียวข้องกับการวิจัย (จ านวน 3 โล่รางวัล)

ผู้มีผลงานจดอนุสิทธิบตัร (ประเภทกลุ่มจ านวน 5 โล่รางวัล)
1

2

3

4



ล าดับที่ ชื่อ คณะ

2 นางสาวงามพกัตร์ ทายะนา ส านักงานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยชีั้นสูง
3 นายแพทยช์นะภัย ไชยกุลศิลป์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

1 รองศาสตราจารย ์ดร.สุวดี ก้องพารากุล คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กฤติยา เขื่อนเพชร คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 รองศาสตราจารย ์ดร.ดุสิต อธนิุวฒัน์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 รองศาสตราจารย ์ดร.ประภาศรี เทพรักษา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 รองศาสตราจารย ์ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุธรีา วฒันกุล คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เบญญา เชิดหิรัญกร คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 รองศาสตราจารย ์ดร.กรอนงค์ ยนืยงชัยวฒัน์ คณะสหเวชศาสตร์
9 ผู้ช่วยศาสตราจารยก์ารันต์ พงษ์พานิช คณะสหเวชศาสตร์
10 อาจารยสุ์ภาวดี ทับกล่ า คณะพยาบาลศาสตร์
11 รองศาสตราจารย ์นายแพทยธ์นา ขอเจริญพร คณะแพทยศาสตร์
12 ศาสตราจารย ์ดร.ผดุงศักด์ิ รัตนเดโช คณะวศิวกรรมศาสตร์
13 รองศาสตราจารย ์ดร.ยกุติ มุกดาวจิิตร คณะสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เสน่ห์ ทองรินทร์ คณะศิลปศาสตร์
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ประเสริฐ รุนรา คณะศิลปศาสตร์
16 ผู้ช่วยศาสตราจารยศ์รีชนา เจริญเนตร คณะศิลปกรรมศาสตร์
17 อาจารยก์ัมพล แสงเอี้ยม คณะศิลปกรรมศาสตร์
18 อาจารย ์ดร.ไพเราะ ไพรหิรัญกิจ คณะสหเวชศาสตร์
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นายแพทยศุ์ภะรุจ เล่ืองอรุณ วทิยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
20 รองศาสตราจารย ์ดร.อาษา ต้ังจิตสมคิด วทิยาลัยนวตักรรม
21 รองศาสตราจารย ์ดร.ดุลยโชติ ชลศึกษ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ คณะวศิวกรรมศาสตร์
23 รองศาสตราจารย ์ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต คณะวศิวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย ์ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายปิยะพงษ์ สอนแก้ว ศูนยเ์คร่ืองมือวทิยาศาสตร์เพื่อการวจิัยขั้นสูง 

ส านักวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีั้นสูง
รองศาสตราจารย ์ดร.ชิราวฒิุ เพชรเยน็ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.นิภารัตน์ ศรีธเรศ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พชัรี ประทุมพงษ์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย ์ดร.ชิราวฒิุ เพชรเยน็ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย ์ดร.ณัฐพล นาคปฐมกุล คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย ์ดร.ชิราวฒิุ เพชรเยน็ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พชัรี ประทุมพงษ์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พชัรี คุณค้ าชู คณะสหเวชศาสตร์
นายภูวรินทร์ นามแดง คณะสหเวชศาสตร์
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ผู้ได้รบัรางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
(ประเภทเดี่ยว จ านวน 23 โล่รางวัล)

(ประเภทกลุ่ม จ านวน 15 โล่รางวัล)



ล าดับที่ ชื่อ คณะ

รองศาสตราจารย ์ดร.จิณพชิญ์ชา มะมม คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ คณะวศิวกรรมศาสตร์
ศาสตราจารยณ์รงค์ ใจหาญ คณะนิติศาสตร์
รองศาสตราจารย ์ดร.ปกป้อง ศรีสนิท คณะนิติศาสตร์
รองศาสตราจารย ์ดร.ณภัทร สรอัฑฒ์ คณะนิติศาสตร์
รองศาสตราจารย ์ดร.มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล คณะนิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์.ดร.กรศุทธิ ์ขอพว่งกลาง คณะนิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์.ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณ คณะนิติศาสตร์
อาจารยภ์ัทรพงษ์ แสงไกร คณะนิติศาสตร์
อาจารยอ์ัครวฒัน์ เลาวณัยศิ์ริ คณะนิติศาสตร์
ศาสตราจารยร์ะพพีรรณ ค าหอม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชญานี ชวะโนทย์ คณะเศรษฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ดวงมณี เลาวกุล คณะเศรษฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ทรงชัย ทองปาน คณะศิลปศาสตร์
อาจารยน์ิธมิา เนื่องจ านงค์ คณะศิลปศาสตร์
รองศาสตราจารย ์ดร.ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เรวตัร ใจสุทธิ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย ์ดร.นภาพร ยงัวเิศษ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย ์ดร.สุภาดา คนยงั คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศาสตราจารย ์พเิศษ พลตรีหญิง ดร.อ้อยทิพย ์ณ ถลาง คณะสหเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กัมพล อินทรนุช คณะสหเวชศาสตร์
นางสาวชลิดา ธนรงค์ธญักร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นางปราณี วารีนิล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
รองศาสตราจารย ์ดร.นายแพทยช์ญานิน อ่างทอง คณะแพทยศาสตร์
รองศาสตราจารย ์ดร.ดุลยโชติ ชลศึกษ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พศิาล แก้วประภา คณะวศิวกรรมศาสตร์
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