
ล ำดับท่ี ช่ือ คณะ

1 ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักด์ิ รัตนเดโช คณะวิศวกรรมศาสตร์

1 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภาสกร ศรีทิพย์สุโข คณะแพทยศาสตร์

1 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วิเชียรชม คณะนิติศาสตร์

1 ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงศิริวรรณ สืบนุการณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์

1 รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์

1 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธ์ิ อมรวณิชศักด์ิ คณะศิลปศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรุต อ ามาตย์โยธิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภาคภูมิ เขียวละม้าย คณะแพทยศาสตร์

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิรมย์ น้อยส าแดง     คณะสาธารณสุขศาสตร์

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ อุตตมากร วิทยาลัยนวัตกรรม
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย รักสุนทร คณะวิศวกรรมศาสตร์
3 รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล สังข์โพธ์ิ วิทยาลัยนวัตกรรม
4 อาจารย์ ดร.ชุมพล บุญมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
5 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสด์ิสุทธ์ิ คณะเศรษฐศาสตร์
6 รองศาสตราจารย์สุพจน์ ชววิวรรธน์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
7 ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระม่ันคง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
8 รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา วีสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร เรืองวานิช คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณรงค์ จันใด คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
11 ศาสตราจารย์ ดร.สัญญา มิตรเอม คณะวิศวกรรมศาสตร์
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณะเศรษฐศาสตร์
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญณิฐา ดิษฐานนท์ วิทยาลัยนวัตกรรม
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักด์ิ กิจกาญจนารัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
15 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
16 อาจารย์ ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธ์ิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์ วิทยาลัยนวัตกรรม
18 ศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศินี หนุนภักดี วิทยาลัยนวัตกรรม

ผู้ได้รับโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนเหรียญดุษฎีมำลำ เข็มศิลปวิทยำ ประจ ำปี 2562

ผู้ได้รับโปรดเกล้ำฯ แต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ประจ ำปี 2563 

ผู้ได้รับกำรก ำหนดต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ได้รับเงินเดือนข้ันสูง ประจ ำปี 2563 

ผู้ได้รับรำงวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชำติ ประจ ำปี 2563

สำขำสังคมศำสตร์

 สำขำมนุษยศำสตร์ 

สำขำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี 

สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ  

ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงกำรขนำดใหญ่ผ่ำนส ำนักงำนศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ประจ ำปี 2563

ผู้ได้รับรำงวัลผลงำนวิจัยดีเด่น มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ประจ ำปี 2563

รำยช่ือผู้ได้รับรำงวัลในงำนวันนักวิจัย มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ประจ ำปี 2563 
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ล ำดับท่ี ช่ือ คณะ

20 ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสิศ ล้ิมประเสริฐ วิทยาลัยสหวิทยาการ

22 ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์
23 รองศาสตราจารย์ ดร.พีรดร แก้วลาย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
25 ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ คณะนิติศาสตร์
26 รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ คงมาลัย วิทยาลัยนวัตกรรม
27 รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี เอ่ียมตระกูล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
28 รองศาสตราจารย์ ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรษา รอดอาตม์ คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดายุทธ์ ชมภูม่ิง คณะวิศวกรรมศาสตร์
32 อาจารย์ ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แก้วขวัญ ต้ังติพงศ์กูล คณะเศรษฐศาสตร์
2 ศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ต้ังเติมสิริกุล สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ ศรีมาโนชญ์ คณะสหเวชศาสตร์
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาดา อรรถอนันต์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

1 รองศาสตราจารย์วีระจักร์ สุเอียนทรเมธี คณะศิลปกรรมศาสตร์
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีชนา เจริญเนตร คณะศิลปกรรมศาสตร์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงษ์ เกียรติวิภาค คณะศิลปกรรมศาสตร์
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชภูมิ ปัญส่งเสริม คณะศิลปกรรมศาสตร์
5 อาจารย์เสรณี ศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร ยังวิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1 รองศาสตราจารย์ ดร.เทพปัญญา เจริญรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา สมพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ศากยวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ วัฒนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ โหรานนท์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริลักษณ์ กาญจโนมัย คณะสหเวชศาสตร์
8 นางสาวพิชามญช์ุ ค้าแพรดี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
9 นางเพ็ญศรี จะนู โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
10 นางสาวนันทิกา ขอดเตชะ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
11 นางสาวนพรัตน์ ชูพีรัตน์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
12 นางวิไลลักษณ์ วิภาดาวุฒิกุล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
13 นางสาวรัศมี แสงภักด์ิ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงกำรขนำดใหญ่ผ่ำนคณะ/หน่วยงำนของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ประจ ำปี 2563

ผู้มีผลงำนจดสิทธิบัตร ประจ ำปี 2563

ผู้มีผลงำนจดอนุสิทธิบัตร ประจ ำปี 2563



ล ำดับท่ี ช่ือ คณะ

14 นายวรวุฒิ รับงาน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นายถาวร วาจนศิริ
นายเอกลักษณ์ มณีเสาวภาคย์
อาจารย์ธัญญารัตน์ บุญโทย คณะพยาบาลศาสตร์
นางวรรณา บรรจงรักษา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นางสาวปียานุช ลาหล้าเลิศ
นางอุไร ค ามาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงณัฏฐิรา สุขสุเดช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สุธี สุขสุเดช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรพร แก้ววิมล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา แสงนิมิตรชัยกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศยามล รมพิพัฒน์

1 รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์

1 รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1 ศาสตราจารย์พิเศษ พลตรีหญิง ดร.อ้อยทิพย์ ณ ถลาง คณะสหเวชศาสตร์

1 ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

1 ศาสตราจารย์ ดร.ศรัทธา อาภรณ์รัตน์    สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

1 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์   คณะสหเวชศาสตร์

1 อาจารย์ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ คณะนิติศาสตร์

2 อาจารย์วศิน ป้ันทอง คณะรัฐศาสตร์

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครนัย ขวัญอยู่ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

4 อาจารย์ชนม์ธิดา อุ้ยกูล คณะศิลปศาสตร์

ผู้ได้รับรำงวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประเภทอำจำรย์ ประจ ำปี 2563

ผู้ท่ีมีผลงำนวิจัยท่ีถูกอ้ำงอิง (Citation) ในฐำนข้อมูลสำกล ISI, SCOPUS รวมจ ำนวนคร้ังสูงท่ีสุด (ผลงำนท่ีถูกอ้ำงอิงในปี พ.ศ. 2558-2562) 

สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ

15

16

ผู้ท่ีมีผลงำนวิจัยตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูลสำกล ISI, SCOPUS ท่ีมีค่ำ Impact Factor รวมจ ำนวน

บทควำมมำกท่ีสุด (ผลงำนต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2561-2562) สำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์

ผู้ท่ีมีผลงำนวิจัยท่ีถูกอ้ำงอิง (Citation) ในฐำนข้อมูลสำกล ISI, SCOPUS รวมจ ำนวนคร้ังสูงท่ีสุด (ผลงำนท่ีถูกอ้ำงอิงในปี พ.ศ. 2558-2562) 

สำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์

17

18

19

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ท่ีมีผลงำนวิจัยตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูลสำกล ISI, SCOPUS ท่ีมีค่ำ Impact Factor รวมจ ำนวน

บทควำมมำกท่ีสุด (ผลงำนต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2561-2562) สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ท่ีมีผลงำนวิจัยตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูลสำกล ISI, SCOPUS ท่ีมีค่ำ Impact Factor รวมจ ำนวน

บทควำมมำกท่ีสุด (ผลงำนต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2561-2562) สำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ

ผู้ท่ีมีผลงำนวิจัยท่ีถูกอ้ำงอิง (Citation) ในฐำนข้อมูลสำกล ISI, SCOPUS รวมจ ำนวนคร้ังสูงท่ีสุด (ผลงำนท่ีถูกอ้ำงอิงในปี พ.ศ. 2558-2562) 

สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
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5 อาจารย์ ดร.สุรภาพ แก้วสวัสด์ิวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

6 อาจารย์ธรรม์ เด่นดวง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิดา จูงพันธ์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
8 อาจารย์พิสิฐ รุ่งโรจน์วัฒนศิริ คณะพยาบาลศาสตร์
9 อาจารย์ ดร.ประดับดวง เกียรติศักด์ิศิริ คณะสาธารณสุขศาสตร์

10 อาจารย์ ดร.สายรัก สอาดไพร คณะสหเวชศาสตร์
11 อาจารย์ ดร.กานต์ แสงไพโรจน์ คณะแพทยศาสตร์

12 อาจารย์ นายแพทย์ฑิยภัทร เลาหเวชวานิช วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุธ ปานนักฆ้อง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

1 นางสาวอุไรวรรณ รุ่งไหรัญ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
2 นางสาวงามพักตร์ ทายะนา ส านักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช้ันสูง
3 นายแพทย์ชนะภัย ไชยกุลศิลป์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

1 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวดี ก้องพารากุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา เข่ือนเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี เทพรักษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 รองศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีรา วัฒนกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 รองศาสตราจารย์ ดร.เบญญา เชิดหิรัญกร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 รองศาสตราจารย์ ดร.กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์ คณะสหเวชศาสตร์
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ พงษ์พานิช คณะสหเวชศาสตร์
10 อาจารย์สุภาวดี ทับกล่ า คณะพยาบาลศาสตร์
11 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนา ขอเจริญพร คณะแพทยศาสตร์
12 ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักด์ิ รัตนเดโช คณะวิศวกรรมศาสตร์
13 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ ทองรินทร์ คณะศิลปศาสตร์
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ รุนรา คณะศิลปศาสตร์
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีชนา เจริญเนตร คณะศิลปกรรมศาสตร์
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัมพล แสงเอ้ียม คณะศิลปกรรมศาสตร์
18 อาจารย์ ดร.ไพเราะ ไพรหิรัญกิจ คณะสหเวชศาสตร์
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภะรุจ เล่ืองอรุณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
20 รองศาสตราจารย์ ดร.อาษา ต้ังจิตสมคิด วิทยาลัยนวัตกรรม
21 รองศาสตราจารย์ ดร.ดุลยโชติ ชลศึกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ คณะวิศวกรรมศาสตร์
23 รองศาสตราจารย์ ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ได้รับรำงวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประเภทนักวิจัยหรือผู้ปฏิบัติงำนท่ีเก่ียวข้องกับกำรวิจัย  ประจ ำปี 2563

ผู้ได้รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณทำงด้ำนกำรวิจัยจำกหน่วยงำนภำยนอก ประจ ำปี 2563

24
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นายปิยะพงษ์ สอนแก้ว ส านักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช้ันสูง
รองศาสตราจารย์ ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภารัตน์ ศรีธเรศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ประทุมพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร.ณัฐพล นาคปฐมกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ประทุมพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี คุณค้ าชู คณะสหเวชศาสตร์
นายภูวรินทร์ นามแดง คณะสหเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.จิณพิชญ์ชา มะมม คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ คณะนิติศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท คณะนิติศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร สรอัฑฒ์ คณะนิติศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล คณะนิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรศุทธ์ิ ขอพ่วงกลาง คณะนิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณ คณะนิติศาสตร์
อาจารย์ภัทรพงษ์ แสงไกร คณะนิติศาสตร์
อาจารย์อัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิริ คณะนิติศาสตร์
ศาสตราจารย์ระพีพรรณ ค าหอม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานี ชวะโนทย์ คณะเศรษฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี เลาวกุล คณะเศรษฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงชัย ทองปาน คณะศิลปศาสตร์
อาจารย์นิธิมา เน่ืองจ านงค์ คณะศิลปศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวัตร ใจสุทธิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร ยังวิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร.สุภาดา คนยัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศาสตราจารย์พิเศษ พลตรีหญิง ดร.อ้อยทิพย์ ณ ถลาง คณะสหเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล อินทรนุช คณะสหเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชญานิน อ่างทอง คณะแพทยศาสตร์
นางสาวชลิดา ธนรงค์ธัญกร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นางปราณี วารีนิล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุลยโชติ ชลศึกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศาล แก้วประภา คณะวิศวกรรมศาสตร์
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