
 
 
 

รายช่ือผู้ได้รับรางวลัอาจารย์ท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น 
ระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2562 

 
 

รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจําปี 2557 
1. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 - รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศา   แซ่เตียว คณะศิลปศาสตร์ 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 - ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง   เตชะโต คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
 - ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์   วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์ 
 - ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์   เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
3. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 - ศาสตราจารย์ ดร.รวี   เถียรไพศาล คณะทันตแพทยศาสตร์ 

รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจําปี 2558 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 - รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์   คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร์ 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 - รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงปริศนา ปริพัฒนานนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 - รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดีกร   วิวัฒนปฐพี คณะเภสัชศาสตร์ 

รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจําปี 2559 
1. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 - รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี   สุทธรังษี คณะพยาบาลศาสตร์ 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 - ศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข   ประเสริฐสรรพ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
3. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 - รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ   พาณิชยูปการนันท์ คณะเภสัชศาสตร์ 

รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจําปี 2560 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 - ศาสตราจารย์ ดร.นพ.วีระศักดิ์   จงสู่วิวัฒน์วงศ์ คณะแพทยศาสตร์ 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 - ศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส   เชียรศิลป์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็ตถวา   บุญปราการ คณะศิลปศาสตร์ 
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รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจําปี 2561 

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 - ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ   เลียบสื่อตระกูล คณะแพทยศาสตร์ 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก้ืออนันต์   เตชะโต คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 - รองศาสตราจารย์ ดร.เกษตรชัย   และหีม คณะศิลปศาสตร์ 

รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจําปี 2562 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 - ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล  ศรีชนะ คณะเภสัชศาสตร์ 
 - ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงสาวิตรี  อัษณางค์กรชัย คณะแพทยศาสตร์ 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 - รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์  มณีรัตน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 - รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  คงสุวรรณ  คณะพยาบาลศาสตร์ 
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