
ล ำดับท่ี ช่ือ คณะ

1 ศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
2 ศาสตราจารย์ ดร.ภวิดา ปานะนนท์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
3 ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
4 ศาสตราจารย์ ดร.พินัย ณ นคร คณะนิติศาสตร์
5 ศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
6 ศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสริฐสุข คณะรัฐศาสตร์
7 ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ คณะรัฐศาสตร์
8 ศาสตราจารย์ธเนศ วงศ์ยานนาวา คณะรัฐศาสตร์
9 ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ คณะรัฐศาสตร์
10 ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ สันติกุล คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
11 ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นิราทร คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

1 ศาสตราจารย์ ดร.เกศรา ณ บางช้าง วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

1 ศาสตราจารย์ ดร.เกศรา ณ บางช้าง วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
2 ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ คณะศิลปศาสตร์

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิจ ตันติศิรินทร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
2 Assistant Professor. Adam Reekie คณะนิติศาสตร์

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ รุนรา คณะศิลปศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ อุ่นแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์
ดร.ณัฐภรณ์ กลับทวี คณะสหเวชศาสตร์
นายอนุรักษ์ เช้ือม่ัง คณะสหเวชศาสตร์

1 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐพล ธรรมโชติ คณะแพทยศาสตร์

1 อาจารย์ ดร.พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ศตสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์
3 รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อโณทัยไพบูลย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย รักสุนทร คณะวิศวกรรมศาสตร์
5 รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ มีโภคี คณะเศรษฐศาสตร์
6 รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ คงมาลัย วิทยาลัยนวัตกรรม
7 รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา วีสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณรงค์ จันใด คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงกำรขนำดใหญ่ผ่ำนส ำนักงำนศูนย์วิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ประจ ำปี 2564 

รำยช่ือผู้ได้รับรำงวัลในงำนวันนักวิจัย มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ประจ ำปี 2564 

ผู้ได้รับโปรดเกล้ำฯ แต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ประจ ำปี 2564 

ผู้ได้รับรำงวัลเมธีวิจัยอำวุโส ประจ ำปี 2563

ผู้ได้รับรำงวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชำติ ประจ ำปี 2564 

ผู้ได้รับรำงวัลผลงำนวิจัยดีเด่น มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ประจ ำปี 2564 
สำขำสังคมศำสตร์ 

 สำขำมนุษยศำสตร์ 

 สำขำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี 

 สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ  
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ล ำดับท่ี ช่ือ คณะ

9 รองศาสตราจารย์ ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10 อาจารย์ ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธ์ิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
11 อาจารย์ ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญณิฐา ดิษฐานนท์ วิทยาลัยนวัตกรรม

1 อาจารย์ ดร.วิรัช ศรเลิศล้้าวาณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์
2 ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักด์ิ รัตนเดโช คณะวิศวกรรมศาสตร์
3 ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระม่ันคง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
4 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอัจฉรา ต้ังสถาพรพงษ์ คณะแพทยศาสตร์ 
5 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมบัติ มุ่งทวีพงษา คณะแพทยศาสตร์ 

1 อาจารย์สุกฤษฏ์ิ วินยเวคิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

2 อาจารย์ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

3 อาจารย์ถิรวัฒน์ พิมพ์เวิน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

4 อาจารย์ ดร.ชนะชัย ทองโฉม คณะวิศวกรรมศาสตร์
5 อาจารย์ ดร.สุพัตรา สุภาวงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล อินทรนุช คณะสหเวชศาสตร์
7 อาจารย์ ดร.บุษราคัม ฐิตานุวัฒน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพัทธ์ธีรา โสดาตา คณะเภสัชศาสตร์

1 นายนิวาน ผลพันธิน สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์

1 ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักด์ิ รัตนเดโช คณะวิศวกรรมศาสตร์
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ พงษ์พานิช คณะสหเวชศาสตร์
3 รองศาสตราจารย์ ดร.จิณพิชญ์ชา มะมม คณะพยาบาลศาสตร์
4 อาจารย์สุภาวดี ทับกล้่า คณะพยาบาลศาสตร์
5 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร บุญยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 รองศาสตราจารย์ ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
7 รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กัมพล อ้านวยพัฒนพล คณะแพทยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.จิณพิชญ์ชา มะมม คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ได้รับรำงวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประเภทนักวิจัยหรือผู้ปฏิบัติงำนท่ีเก่ียวข้องกับกำรวิจัย  ประจ ำปี 2564 

ผู้ได้รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณทำงด้ำนกำรวิจัยจำกหน่วยงำนภำยนอก ประจ ำปี 2564 

ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงกำรขนำดใหญ่ผ่ำนคณะ/หน่วยงำนของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ประจ ำปี 2564 
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ผู้ได้รับรำงวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประเภทอำจำรย์ ประจ ำปี 2564 


