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4 แกนหลัก U2T FOR BCG4 แกนหลัก U2T FOR BCG
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ใช้ผลิตภัณฑ์เต็มวงจรชีวิต
(REUSE, REFURBISH, SHARING)

หมุนเวียนนํากลับมาใช้ใหม่
(RECYCLE,UPCYCLE)

CROSS-CUTTING TECHNOLOGY/ 
DIGITAL TECHNOLOGY 

การทําให้ของเสียเป�นศูนย์
(ZERO-WASTE)



TRACK 1: FOOD AND AGRICULTURETRACK 1: FOOD AND AGRICULTURE  
ด้านการเกษตรและอาหารด้านการเกษตรและอาหาร
        อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเป�นหนึ�งในแหล่งอาหารหลักสําหรับทุก 
คน เนื�องจากมีบทบาทสําคัญต่อความมั�นคงและความเป�นอยู่ของโลก ซึ�งเป�น
อุตสาหกรรมที�พึ� งพาเทคโนโลยีและฐานข้อมูลมากกกว่าการพึ� งพิงลมฟ�า 
อากาศ ดังนั�นการหันมาให้ความสนใจต่อการปรับตัวโดยอาศัยเทคโนโลยีที�ทัน 
สมัยเข้ามาช่วยในด้านการเกษตรและอาหารจะช่วยเพิ� มประสิทธิผลทางการ 
เกษตรมากขึ�น 
        รวมถึงการให้ความใส่ใจกับสิ�งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศที�ส่งผล 
ต่อความเจริญเติบโตของผลผลิตทางการเกษตร ด้วยการลดการพึ� งพาสาร 
เคมีต่างๆ  ทําให้กลายเป�นเกษตรอินทรีย์เต็มรูปแบบ ลดความเสี�ยงในการ 
เจ็บป�วยจากการใช้สารเคมีต่าง ๆ  มีผลผลิตมากมายเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหาร
ตลอดจนการพัฒนาเป�นอาหารเลี�ยงปากท้องทุกคนได้อย่างพอเพียง รวมถึง
สุขภาพเฉพาะบุคคล   
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ใช้เทคโนโลีที�ไม่ซับซ้อน เพื�อเพิ�มผลผลิต และเกษตรแม่นยํา

ใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ในการพัฒนาอาหารเสริมสุขภาพจําเพาะบุคคล



TRACK 2: MEDICAL AND WELLNESSTRACK 2: MEDICAL AND WELLNESS  
ด้านสุขภาพและการแพทย์ด้านสุขภาพและการแพทย์

                อุตสาหกรรม การแพทย์ของโลกมีแนวโน้มเติบโตขึ�นอย่างต่อเนื�องและ 
มีมูลค่ามหาศาล ซึ�งมีป�จจัยขับเคลื�อนที�สําคัญคือ เพิ�มความปลอดภัยและมีคุณภาพ 
มากยิ�งขึ�น โดยการพัฒนาระบบสาธารณสุข,ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการ 
แพทย์ให้มีประสิทธิภาพ  ในป�จจุบัน ประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ด้านสุขภาพและการแพทย์โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ จึงต้องเร่งรัด 
การพัฒนาขีดความสามารถด้านการสร้างนวัตกรรม ยา วัคซีน ยาชีววัตถุ อุปกรณ์ 
ทางการแพทย์ รวมถึงการวิจัย ด้วยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลพันธุกรรม รวมถึงการ 
สร้างแพล็ตฟอร์มการวิจัย
               นําไปสู่การต่อยอดที�มีอยู่อย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา แผนการแพทย์ 
เป�นเครื�องมือในการช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื�นได้อย่าง 
เต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพอย่างยั�งยืน
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ด้านสุขภาพและการแพ
ทย์

ใช้เทคโนโลยีในการตรวจพันธุกรรมใช้เทคโนโลยีในการตรวจพันธุกรรม  ยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้มีคุณภาพและปลอดภัยยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้มีคุณภาพและปลอดภัย

ศึกษาสารออกฤกธิ�ในสมุนไพรศึกษาสารออกฤกธิ�ในสมุนไพร  ใช้เทคโนโลยีในการตรวจพันธุกรรมใช้เทคโนโลยีในการตรวจพันธุกรรม  ความแม่นยําทางการแพทย์ความแม่นยําทางการแพทย์



TRACK 3: BIOENERGY, BIOMATERIAL AND BIOCHEMICALTRACK 3: BIOENERGY, BIOMATERIAL AND BIOCHEMICAL  
ด้านพลังงานและวัสดุด้านพลังงานและวัสดุ

           ประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพอย่างมาก 
เนื�องจากเป�นแหล่งทรัพยากรชีวภาพที�สมบูรณ์ เพียบพร้อมไปด้วยวัตถุดิบทางการ
เกษตร นอกจากนี�ยังมีระบบนิเวศที�เอื�อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเชื�อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ นําไปสู่การใช้เทคโนโลยีแปรรูปวัสดุเหลือใช้เป�นพลังงานชีวภาพ 
พลังงานธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และการเกษตร ส่งผลให้มีอุตสาหกรรม
การผลิตเชื�อเพลิงชีวภาพ รวมถึงสารเคมีที�มีความเข้มแข็ง
           การพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพจึงได้รับความสนใจอย่างมากในด้าน 
การเป�นอุตสาหกรรมการผลิตที�มีความยั�งยืน รวมถึงเป�นมิตรต่อสิ�งแวดล้อมเป�น 
ทางเลือกที�มีศักยภาพอย่างยิ�งในการขับเคลื�อนเศรษฐกิจของประเทศ
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พัฒนาวัสดุเพื� อผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์พัฒนาวัสดุเพื� อผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เพิ� มมูลค่าสารเคมีเพิ� มมูลค่าสารเคมี

ใช้เทคโนโลยีเคมีและชีวภาพแปรรูปวัสดุเหลือทิ�ง สู่พลังงานชีวภาพรวมถึงเคมีชีวภาพสมัยใหม่ใช้เทคโนโลยีเคมีและชีวภาพแปรรูปวัสดุเหลือทิ�ง สู่พลังงานชีวภาพรวมถึงเคมีชีวภาพสมัยใหม่



TRACK 4: TOURISM AND CREATIVE ECONOMYTRACK 4: TOURISM AND CREATIVE ECONOMY
ด้านการท่องเที�ยวและบริการด้านการท่องเที�ยวและบริการ

         อุตสาหกรรมการท่องเที�ยวมีบทบาทที�ช่วยกระตุ้นในการนําเอาทรัพยากร 
ของประเทศมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป�นการนําของที�อยู่ในท้องถิ�น 
มาประดิษฐ์เป�นหัตถกรรมพื�นบ้าน หรือการนําเอาวัสดุที�เคยเห็นว่าปราศจากคุณค่า 
มาทําให้เกิดประโยชน์ โดยการพัฒนาต่อยอดและการปรับตัวทางเทคโนโลยี ตลอด 
จนการเตรียมพร้อมรับความเสี�ยงต่อการเปลี�ยนแปลงที�จะเกิดขึ�นของคนในชุมชน 
โดยการส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที�ยวของแต่ละพื�นทีควบคู่กับการส่งเสริมสิ�ง 
แวดล้อม เพื� อก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน การสร้างงานสร้างอาชีพที�เชื�อม 
โยงกับภาคการท่องเที�ยวและภาคเศรษฐกิจอื�นอย่างยั�งยืน มีบทบาทในการกระตุ้น 
ให้เกิดการผลิต 
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แหล่งท่องเที�ยวคุณภาพ
สูง

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื�อพัฒนารูปแบบการท่อง
เที�ยว

ใช้เทคโนโลยีฟ�� นฟูระบบนิเวศให้กับแหล่งท่องเที�ยว ใช้เทคโนโลยียกระดับให้เป�นแหล่งท่องเที�ยวเชิงความ
รู้



รอบคัดเลือกระดับจังหวัด
AUDITION HACKATHON 

ROAD TO HACKATHONROAD TO HACKATHON
โดยแบ่งออกเป�น 3 รอบโดยแบ่งออกเป�น 3 รอบ  

จาก 7,435 ตําบล
ค้นหา 308 ทีมจาก 77 จังหวัด 

โดยมหาวิทยาลัยส่วนหน้าคัดเลือก
จังหวัดละ 4 ทีม ทีมละ 1 แกนหลัก 
***คัดเลือกจากสไลด์ 5 หน้า***



รอบคัดเลือกระดับจังหวัด
AUDITION HACKATHON 

ROAD TO HACKATHONROAD TO HACKATHON
โดยแบ่งออกเป�น 3 รอบโดยแบ่งออกเป�น 3 รอบ  

จาก 7,435 ตําบล
ค้นหา 308 ทีมจาก 77 จังหวัด 

โดยมหาวิทยาลัยส่วนหน้าคัดเลือก
จังหวัดละ 4 ทีม ทีมละ 1 แกนหลัก 
***คัดเลือกจากสไลด์ 5 หน้า***

จาก 308 ทีม
ค้นหา 36 ทีมผู้เข้ารอบ

 

รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค
REGIONAL HACKATHON 



รอบคัดเลือกระดับจังหวัด
AUDITION HACKATHON 

ROAD TO HACKATHONROAD TO HACKATHON
โดยแบ่งออกเป�น 3 รอบโดยแบ่งออกเป�น 3 รอบ  

จาก 36 ทีมรอบภูมิภาค
ค้นหา 4 ทีม ผู้ชนะระดับประเทศ

รอบชิงชนะเลิศ
NATIONAL HACKATHON  

จาก 7,435 ตําบล
ค้นหา 308 ทีมจาก 77 จังหวัด 

โดยมหาวิทยาลัยส่วนหน้าคัดเลือก
จังหวัดละ 4 ทีม ทีมละ 1 แกนหลัก 
***คัดเลือกจากสไลด์ 5 หน้า***

จาก 308 ทีม
ค้นหา 36 ทีมผู้เข้ารอบ

 

รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค
REGIONAL HACKATHON 



เงินรางวัลผู้ชนะระดับประเทศ
TRACK ละหนึ�งทีม ทีมละ 100,000 บาท 



U2T FO
R BCG 

HA
CKA

THO
N TIM

ELINE  

21 สิงหาคม 2565
การแข่งขันนําเสนอผลงาน

 NATIONAL HACKATHON

19-20 สิงหาคม 2565
กิจกรรมให้คําแนะนํา (MENTORING)

3 - 7 สิงหาคม 2565
9 มหาวิทยาลัยจัดแข่งขันรอบภูมิภาค
เพื�อคัดเลือกตัวแทนภูมิภาคละ 4 ทีม

11 สิงหาคม 2565
ประกาศรายชื�อ 36 ทีมผู้เข้ารอบ

27 กรกฎาคม 2565
มหาวิทยาลัยส่วนหน้าคัดเลือกทีมเข้าสู่
HACKATHON ทั�งหมด 308 ทีม

22 กรกฎาคม 2565
สามารถส่งสไลด์ HACKATHON ผ่าน   

GOOGLE FORM ได้ถึง 12:00 น. 



QR CODE ลิงก์ GOOGLE FORM สําหรับส่งสไลด์ HACKATHON 5 หน้า 
ส่งได้ถึงวันที� 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 12:00 น. (เที�ยงวัน)

HTTPS://FORMS.GLE/QHGN9HW9ZSK4W5ZH6
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVwHtRXGcSlNR11wnlWW1yMQZGFn6TFhIuBQbOFq3b8kPtYA/viewform




      การเข้าร่วมกิจกรรม HACKATHON โดยการส่งสไลด์นําเสนอโครงการ 5 หน้า ใน C-01
ผ่าน BCG-ASSIGNMENT ซึ�งมหาวิทยาลัยส่วนหน้าจะเป�นผู้คัดเลือกทีมผู้เข้ารอบจังหวัดละ 4 ทีม  
ทีมละ 1 แกนหลัก จนได้ผู้เข้ารอบจาก 308 ทีมทั�วประเทศ เพื� อเข้าสู่รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค
และการแข่งขันระดับประเทศต่อไป 

     โดยทางมหาวิทยาลัยส่วนหน้าจะได้รับไฟล์ EXCEL และ GOOGLE FORM เพื� อส่งรายชื�อ
ทีมที�ผ่านการคัดเลือก 4 ทีม ภายใต้ 4 เกณฑ์หลัก ได้แก่ 

U2T for BCG รอบ Audition Hackathon

ด้านพลังงานและวัสดุ ด้านการเกษตรและอาหาร

ด้านสุขภาพและการแพทย์ ด้านการท่องเที�ยวและบริการ 



บัณฑิต

ผู้เข้าร่วมผู้เข้าร่วม

ประชาชน

อาจารย์

บัณฑิตที�สําเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ป� และมีความรู้ความสามารถที�ตรงต่อภารกิจในการ 
ปฏิบัติงานที�ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทนค่าจ้างจากหน่วยงานอื�นของภาครัฐและ 
ภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที�ให้การช่วยเหลืออยู่

ผู้ที�ถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพื�นที� เป�นผู้ที�อยู่ในพื�นที�หรือพื�นที�ใกล้เคียง 
ที�ว่างงานหรือ ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื�นของภาครัฐและภาค 
เอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงาน จากภาครัฐที�ให้การช่วยเหลืออยู่

ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที�สถาบันอุดมศึกษากําหนด 



จํานวนอย่างน้อยชุดละ 3 ท่าน
+ ประธานจาก อว.ส่วนหน้า  จํานวน 1 ท่าน 
+ คณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยอื�นในพื� นที�  จํานวน 2-3 ท่าน

เกณฑ์การจัดตั�งคณะกรรมการ อว. ส่วนหน้าเกณฑ์การจัดตั�งคณะกรรมการ อว. ส่วนหน้า
เพื� อคัดเลือกผู้เข้ารอบในแต่ละจังหวัดเพื� อคัดเลือกผู้เข้ารอบในแต่ละจังหวัด

ประธานจาก อว.ส่วนหน้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จํานวน 1 ท่าน
กรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จํานวน 1 ท่าน
กรรมการจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จํานวน 1 ท่าน 

ตัวอย่างเช่น
1.
2.
3.



ส่งรายชื�อผู้เข้ารอบ 
จังหวัดละ 4 ทีม 

จากทีมละ 1 แกนหลัก

วิธีการคัดเลือกผู้เข้ารอบ

 ได้รับรายชื�อผู้สมัคร
ในแต่ละจังหวัด

คัดเลือกจากสไลด์ 
และเกณฑ์การให้คะแนน
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คะแนน เกณฑ์การตัดสิน คําอธิบายเพิ�มเติม

20 Problem Selection การเลือกป�ญหาที�มีความสอดคล้องกับพื�นที� และเป�นป�ญหาที�ต้องมีการแก้ไขจริง

20 Solution Fit แนวทางแก้ไขป�ญหาที�ใช้ได้จริง

20 Resources &
Collaboration

การใช้ทรัพยากรในตําบลเพื�อสร้างคุณค่า 
ความร่วมมือระหว่างบัณฑิต ประชาชน และชุมชน

20 Business Model &
Scalability

มีโมเดลธุรกิจที�ชัดเจน สามารถสร้างรายได้หรือต่อยอดได้ผ่านช่องทางการขายต่างๆ ใน 
ขณะเดียวกันก็ยังสร้างความยั�งยืนให้กับชุมชน

20 Innovation & Creativity มีความคิดสร้างสรรค์ มีการนําเทคโนโลยี/ความรู้มาใช้ในการแก้ป�ญหาอย่างเหมาะสม

คะแนนรวม 100 คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน 



รายละเอียดในอีเมลที�ท่านจะได้รับ

1

1. เอกสารที�ผู้เข้าแข่งขันได้นําเสนอข้อมูล 

2. ตารางเพื�อทําการให้คะแนน (ในรูปแบบ EXCEL) 

3. GOOGLE FORM สําหรับข้อมูลทีมชนะเลิศในแต่ละเกณฑ์ 

4. คู่มือการคัดเลือก U2T FOR BCG HACKATHON 2022 รอบ AUDITION



แนวทางแก้ไขป�ญหา 
(SOLUTION) 

ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

สร้างคุณค่าอย่างไร 
(VALUE PROPOSITION) 
 สร้างคุณค่าให้ใคร อย่างไร

โมเดลธุรกิจ 
(BUSINESS MODEL) 

อธิบายโมเดลธุรกิจคร่าว ๆ

คะแนนพิเศษเพื�อเข้าสู่ HACKATHON
เพียงส่งไฟล์แนะนําทีมแบบสรุป ไม่เกิน 5 สไลด์ ดังนี�

 ปก  
ชื�อทีม หรือชื�อผลิตภัณฑ์

ป�ญหา (PROBLEM) 
แก้ไขป�ญหาอะไร ให้ใคร

21 3

4 5



ตัวอย่างไฟล์ที�ทางมหาวิทยาลัยจะได้รับตัวอย่างไฟล์ที�ทางมหาวิทยาลัยจะได้รับ  



ตัวอย่าง Template Excel สําหรับการกรอกคะแนนตัวอย่าง Template Excel สําหรับการกรอกคะแนน  



ตัวอย่าง Google Form (1)ตัวอย่าง Google Form (1)



ตัวอย่าง Google Form (2)ตัวอย่าง Google Form (2)



ตัวอย่าง Google Form (3)ตัวอย่าง Google Form (3)

โดยฟอร์มจะแบ่งออกเป�น 4 ส่วนตาม 4 แกนหลัก 
กรุณากรอกข้อมูลทีมที�ได้รับการคัดเลือก

และเกณฑ์คะแนนที�ทีมได้รับให้ครบทั�ง 4 ทีม 



ตัวอย่างการทําสไลด์เพื�อเข้าสู่ HACKATHONตัวอย่างการทําสไลด์เพื�อเข้าสู่ HACKATHON



1.ปก
***ตัวอย่างสไลด์นําเสนอทีม PALM PACKAGING



2.ป�ญหาและผลกระทบ
***ตัวอย่างสไลด์นําเสนอทีม PALM PACKAGING



3.แนวทางการแก้ป�ญหา
***ตัวอย่างสไลด์นําเสนอทีม PALM PACKAGING



***ตัวอย่างสไลด์นําเสนอทีม PALM PACKAGING

4.โครงการสร้างคุณค่าอย่างไร



5.โมเดลธุรกิจ
***ตัวอย่างสไลด์นําเสนอทีม PALM PACKAGING





มหาวิทยาลัย 9 ภูมิภาคมหาวิทยาลัย 9 ภูมิภาค  



มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - จังหวัดเชียงใหม่  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - จังหวัดลําพูน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง - จังหวัดลําปาง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย - จังหวัดเชียงราย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  - จังหวัดแพร่ 
มหาวิทยาลัยพะเยา - จังหวัดพะเยา 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน - จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน - จังหวัดน่าน

ภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนบน



มหาวิทยาลัยนเรศวร -  จังหวัดพิษณุโลก 
มหาวิทยาลัยนเรศวร - จังหวัดพิจิตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก - จังหวัดตาก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ - จังหวัดเพชรบูรณ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ - จังหวัดอุตรดิตถ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม - จังหวัดสุโขทัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร - จังหวัดกําแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ - จังหวัดนครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ - จังหวัดอุทัยธานี 

ภาคเหนือตอนล่างภาคเหนือตอนล่าง



มหาวิทยาลัยขอนแก่น - จังหวัดขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ - จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
มหาวิทยาลัยนครพนม - จังหวัดนครพนม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - จังหวัดมหาสารคาม 
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร - จังหวัดมุกดาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด - จังหวัดร้อยเอ็ด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย - จังหวัดเลย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร - จังหวัดสกลนคร 
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู - จังหวัดหนองบัวลําภู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี - จังหวัดอุดรธานี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น - จังหวัดหนองคาย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ - 

    จังหวัดบึงกาฬ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - จังหวัดนครราชสีมา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ - จังหวัดชัยภูมิ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ - จังหวัดบุรีรัมย์ 
วิทยาลัยชุมชนยโสธร - จังหวัดยโสธร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ - จังหวัดศรีสะเกษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ - จังหวัดสุรินทร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - จังหวัดอุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอํานาจเจริญ - จังหวัดอํานาจเจริญ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง



มหาวิทยาลัยบูรพา - จังหวัดชลบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - จังหวัดฉะเชิงเทรา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี - จังหวัดสมุทรปราการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก - จังหวัดระยอง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพรรณี - จังหวัดจันทบุรี 
วิทยาลัยชุมชนตราด - จังหวัดตราด 
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว - จังหวัดสระแก้ว 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - จังหวัดนครนายก 
     วิทยาเขตปราจีนบุรี - จังหวัดปราจีนบุรี

ภาคตะวันออกภาคตะวันออก

https://www.rmutto.ac.th/index.php


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - จังหวัดชัยนาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี - จังหวัดลพบุรี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี - จังหวัดสิงห์บุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา - จังหวัดอ่างทอง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - จังหวัดสระบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ - จังหวัดปทุมธานี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - จังหวัดนนทบุรี 

ภาคกลางตอนบนภาคกลางตอนบน



มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี - จังหวัดกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน - จังหวัดนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี - จังหวัดเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร - จังหวัดราชบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา - จังหวัดสมุทรสาคร 
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - จังหวัด
สมุทรสงคราม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ - จังหวัดสุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ - จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ภาคกลางตอนล่างภาคกลางตอนล่าง

https://www.pbru.ac.th/
https://www.bsru.ac.th/
https://th-th.facebook.com/CollegeOfAlliedHealthSciences/posts


ภาคใต้ตอนบนภาคใต้ตอนบน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร - จังหวัดชุมพร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง -

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี - จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต - จังหวัดภูเก็ต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต - จังหวัดพังงา 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  - จังหวัดกระบี� 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - จังหวัดนครศรีธรรมราช 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง - จังหวัดพัทลุง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง - จังหวัดตรัง 

     จังหวัดระนอง 



มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา - จังหวัดสตูล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - จังหวัดสงขลา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตป�ตตานี - จังหวัดป�ตตานี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - จังหวัดยะลา 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ - จังหวัดนราธิวาส 

 

ภาคใต้ตอนล่างภาคใต้ตอนล่าง


