
ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล ส่วนงำน

1 ศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ เชวงกิจวณิช คณะศิลปศาสตร์
2 ศาสตราจารย์ ดร.เรือโทนภดล ชาติประเสริฐ คณะศิลปศาสตร์
3 ศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ สิงหปรีชา สถาบันภาษา
4 ศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล มะโนจันทร์ คณะแพทยศาสตร์
5 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภาคภูมิ เขียวละม้าย คณะแพทยศาสตร์
6 ศาสตราจารย์ ดร.นคร ภู่วโรดม คณะวิศวกรรมศาสตร์
7 ศาสตราจารย์ ดร.สัญญา มิตรเอม คณะวิศวกรรมศาสตร์

1 ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักด์ิ รัตนเดโช คณะวิศวกรรมศาสตร์

1 รองศาสตราจารย์ ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์

1 ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ คณะนิติศาสตร์
2 ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

1 ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ คณะนิติศาสตร์
2 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร คณะแพทยศาสตร์

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ เจริญวัฒนนุกูล คณะรัฐศาสตร์

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน โบษกรนัฏ คณะศิลปศาสตร์

1 รองศาสตราจารย์ ดร.พีระศักด์ิ เภาประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 อาจารย์ ดร.พนิชากรณ์ ใจยงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภาสกร ศรีทิพย์สุโข คณะแพทยศาสตร์
2 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนา ขอเจริญพร คณะแพทยศาสตร์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พิชญ ตันติยวรงค์ คณะแพทยศาสตร์
4 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอารยา ศรัทธาพุทธ คณะแพทยศาสตร์
5 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงผกาทิพย์ ศิลปมงคลกุล คณะแพทยศาสตร์
6 อาจารย์ นายแพทย์ชนะภัย ไชยกุลศิลป์ คณะแพทยศาสตร์
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณศจี ด ารงค์เลิศ คณะแพทยศาสตร์
8 รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์บุญย่ิง ศิริบ ารุงวงศ์ คณะแพทยศาสตร์
9 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอัจฉรา ต้ังสถาพรพงษ์ คณะแพทยศาสตร์
10 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรอ าภา บรรจงมณี คณะแพทยศาสตร์
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิระ นันทพิศาล คณะแพทยศาสตร์
12 รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ช านาญ แท่นประเสริฐกุล คณะแพทยศาสตร์
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย ม่ิงมาลัยรักษ์ คณะแพทยศาสตร์
14 ศาสตราจารย์ นายแพทย์อนุชา อภิสารธนรักษ์ คณะแพทยศาสตร์
15 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันตรา สุวันทารัตน์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

ผู้ได้รับโล่รำงวัลพระรำชทำน สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี "เมธีวิจัยอำวุโส ประจ ำปี 2565"

ผู้ได้รับโล่รำงวัลพระรำชทำน สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี "นักวิจัยดีเด่นแห่งชำติ ประจ ำปี

รำยช่ือผู้ได้รับเหรียญรำงวัลในงำนวันเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ประจ ำปี 2565

ผู้ได้รับกำรโปรดเกล้ำฯ แต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์

ผู้ได้รับโล่รำงวัลพระรำชทำน สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี "ศำสตรำจำรย์วิจัยดีเด่น ประจ ำปี 2565"

ผู้ได้รับกำรก ำหนดต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ได้รับเงินเดือนข้ันสูง 

สำขำสังคมศำสตร์

สำขำมนุษยศำสตร์ 

สำขำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี 

สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ  

ผู้ได้รับรำงวัลผลงำนวิจัยดีเด่น มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ประจ ำปี 2565



ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล ส่วนงำน

1 อาจารย์ ดร.พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
2 รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา วีสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย รักสุนทร คณะวิศวกรรมศาสตร์
4 รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล สังข์โพธ์ิ วิทยาลัยนวัตกรรม
5 รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
6 ศาสตราจารย์ ดร.สัญญา มิตรเอม คณะวิศวกรรมศาสตร์
7 รองศาสตราจารย์ ดร.วราวุธ เสือดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 อาจารย์ ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธ์ิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
9 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
10 รองศาสตราจารย์ดนัย ปรีชาเพ่ิมประสิทธ์ิ คณะศิลปศาสตร์

1 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา ศิลปบรรเลง คณะสหเวชศาสตร์
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์กฤษสิทธ์ิ วารินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพงศ์ ศิริสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท คงพุนพิน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ เจริญวัฒนนุกูล คณะรัฐศาสตร์

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ าใส ตันติสุข คณะศิลปศาสตร์
7 อาจารย์ ดร.ปุณยวัจน์ ไตรจุฑากาญจน์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
8 อาจารย์พรรณวดี ประยงค์ คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน
9 Dr. Pham Duc Tai สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรา พวงประยงค์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์
11 อาจารย์ แพทย์หญิงวีร์วะรินทร์ เจริญพร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

1 นายสุทธิเกียรติ อังกาบูรณะ สถาบันไทยคดีศึกษา

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี ทับกล่ า คณะพยาบาลศาสตร์
2 รองศาสตราจารย์ ดร.จิณพิชญ์ชา สาธิยมาส คณะพยาบาลศาสตร์
3 รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี คุณค้ าชู คณะสหเวชศาสตร์
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายรัก สอาดไพร คณะสหเวชศาสตร์
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา ศิลปบรรเลง คณะสหเวชศาสตร์
6 นางสาววินิธา ผ้ึงถนอม คณะสหเวชศาสตร์
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ คณะวิศวกรรมศาสตร์
8 รองศาสตราจารย์ ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย วรพจน์พิศุทธ์ิ คณะวิศวกรรมศาสตร์
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวิภาค คณะศิลปกรรมศาสตร์
11 ศาสตราจารย์ ดร.เกศรา ณ บางช้าง วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
12 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมบัติ มุ่งทวีพงษา คณะแพทยศาสตร์
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา เข่ือนเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14 รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 รองศาสตราจารย์ ดร.สุเปญญา จิตตพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16 รองศาสตราจารย์ ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ได้รับรำงวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับส่วนงำน ประจ ำปี 2565 ประเภทนักวิจัยหรือผู้ปฏิบัติงำนท่ีเก่ียวข้องกับกำรวิจัย   

ผู้ได้รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณทำงด้ำนกำรวิจัยจำกหน่วยงำนภำยนอก ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงกำรขนำดใหญ่ผ่ำนส่วนงำนของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงกำรขนำดใหญ่ผ่ำนสถำบันวิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (TU-RAC) 

ผู้ได้รับรำงวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับส่วนงำน ประจ ำปี 2565 ประเภทอำจำรย์ 



ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล ส่วนงำน
17 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร บุญยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริยา ณ นคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขียนศักด์ิ แสงเกล้ียง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
20 นางอุไร ค ามาก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
21 นางสาวเพชรรัตน์ ยอดเจริญ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ


