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ลําดับท่ี มหาวิทยาลัย/สถาบัน ชื่อ สกุล คณะวิชา/สํานักวิชา/วิทยาลัย

001 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธีมา หมึกทอง สถาปัตกรรมศาสตร์

002 มหาวิทยาลัยขอนแก่น กุลวรา ธาริยะ ทันตแพทย์ศาสตร์

003 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จันทร์ธิดา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ทันตแพทยศาสตร์

004 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณัฐนันท์ หงษ์ศรีจันทร์ ปรสิตวอทยา

005 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณัฐพงษ์ กันตรง ทันตแพทยศาสตร์

006 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นิษณา นามวาท ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์

007 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาวนา กิตติวิมลชัย กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา

008 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รัชฎา ฉายจิต ทันตแพทย์ศาสตร์

009 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วรานุช ปิติพัฒน์ ทันตแพทยศาสตร์

010 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วัชรินทร์ ลอยลม แพทยศาสตร์

011 มหาวิทยาลัยขอนแก่น สุจิตรตรา ไชยเดช คณะแพทยศาสตร์

012 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อชิรวุธ สุพรรณเภสัช ทันตแพทยศาสตร์

013 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อังสนา ใจแน่น ทันตแพทยศาสตร์

014 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โอปอล์ พิทักษ์สกุลรัตน์ แพทยศาสตร์

015 มหาวิทยาลัยทักษิณ กรีฑา รักเล่ง คณะนิติศาสตร์

016 มหาวิทยาลัยทักษิณ กฤษฎา อภินวถาวรกุล นิติศาสตร์

017 มหาวิทยาลัยทักษิณ จิดาภา พรยิ่ง คณะนิติศาสตร

018 มหาวิทยาลัยทักษิณ ชนิกา ชุมทอง นิติศาสตร์

019 มหาวิทยาลัยทักษิณ ชลีรัตน์ มเหสักขกุล นิติศาสตร์

020 มหาวิทยาลัยทักษิณ ชาโลมา กองสวัสด์ิ คณะนิติศาสตร์

021 มหาวิทยาลัยทักษิณ ณัฐวุฒิ คงไข่ นิติศาสตร์

022 มหาวิทยาลัยทักษิณ ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร วิทยาศาสตร์

023 มหาวิทยาลัยทักษิณ ธานินทร์ เงินถาวร คณะนิติศาสตร์

024 มหาวิทยาลัยทักษิณ นิจกานต์ หนูอุไร เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

025 มหาวิทยาลัยทักษิณ ภาณุวัฒน์ ปานแก้ว นิติศาสตร์

026 มหาวิทยาลัยทักษิณ วาสนา สุวรรณวิจิตร คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

027 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิรัตน์ นาทิพเวทย์ นิติศาสตร์

028 มหาวิทยาลัยทักษิณ ศิริจันทร์ ภักดี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

029 มหาวิทยาลัยทักษิณ ศิริชัย กุมารจันทร์ นิติศาสตร์

030 มหาวิทยาลัยทักษิณ สุดารัตน์ ดำฝ้าย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

031 มหาวิทยาลัยทักษิณ หทัยกาญจน์ กําเหนิดเพชร นิติศาสตร์

032 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์ สัตวแพทยศาสตร์

033 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉารีฝ๊ะ หัดยี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

034 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ชนาธิป ลีนิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

035 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นนลษร บุญเลิศ บริหารธุรกิจ

036 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมธาสุ จันทรอด คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

037 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โศรฎา แข็งการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

038 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กิตติชัย แซ่ล้ี เศรษฐศาสตร์

039 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉัตรชัย ม่ิงมาลัยรักษ์ แพทยศาสตร์

040 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชนยา ด่านสวัสด์ิ คณะศิลปศาสตร์

041 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดวงกมล มูลป้อ คณะแพทยศาสตร์

042 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปรรณณวัชญ์ ไชยวัฒนนันท์ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์

043 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พญ.ศิริภัทร เกียรติพันธ์ุสดใส คณะแพทยศาสตร์
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044 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พวงผกา คงวัฒนานนท์ คณะพยาบาลศาสตร์

045 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พีระ เจริญพร เศรษฐศาสตร์

046 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มยุรี นิรัตธราดร พยาบาลศาสตร์

047 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิมลมาส เนียระสะ เศรษฐศาสตร์

048 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศุภชัย ศรีสุชาติ เศรษฐศาสตร์

049 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อัมพร ธำรงลักษณ์ สาขาบริหารรัฐกิจ/รัฐศาสตร์

050 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อารี เทเลอร์ คณะแพทยศาสตร์

051 มหาวิทยาลัยนครพนม เจริญชัย หม่ืนห่อ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

052 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กฤษกร ไชยยาว วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

053 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เกศแก้ว ประดิษฐ์ คณะวิทยาการจัดการ

054 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ชนาธิป หวังวรวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ

055 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ชลธิศา รัตนชู คณะวิศวกรรมศาสตร์

056 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นิศิดา อุตมารัตน์ วิศวกรรมศาสตร์

057 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ บงกช กมลเปรม คณะวิทยาการจัดการ

058 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วิชานันท์ ชะม้าย คณะวิศวกรรมศาสตร์

059 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สมเกียรติ สุทธิยาพิวัฒน์ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

060 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สมพล มะสิกะ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

061 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สุธี ตุลยาพงศ์ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

062 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สุมาลี กรดกางก้ัน คณะวิทยาการจัดการ 

063 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อับดุลรอยะ บินเซ็ง สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา

064 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อัมพรรณดี ยูโซะ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

065 มหาวิทยาลัยนเรศวร กมล ไม้กร่าง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

066 มหาวิทยาลัยนเรศวร กรกาญจน์ ปานสุวรรณ คณะพยาบาลศาสตร์

067 มหาวิทยาลัยนเรศวร กัญ จน์ณัฏฐ์ เทอญ ชูชีพ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ 

068 มหาวิทยาลัยนเรศวร กัลยา บุญหล้า คณะวิทยาศาสตร์ 

069 มหาวิทยาลัยนเรศวร จงรักษ์ อรรถรัฐ วิทยาศาสตร์การเเพทย์

070 มหาวิทยาลัยนเรศวร จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล คณะวิทยาศาสตร์

071 มหาวิทยาลัยนเรศวร ชมนาด วรรณพรศิริ พยาบาลศาสตร์

072 มหาวิทยาลัยนเรศวร ชยพล ศรีพันนาม วิทยาศาสตร์การแพทย์

073 มหาวิทยาลัยนเรศวร ชาคริยา พรมสุบรรณ์ คณะวิทยาศาสตร์การเเพทย์

074 มหาวิทยาลัยนเรศวร ณัฐวุฒิ เจริญผล วิทยาศาสตร์การแพทย์

075 มหาวิทยาลัยนเรศวร ดามรัศมน สุรางกูร วิทยาศาสตร์การแพทย์

076 มหาวิทยาลัยนเรศวร ทิพย์ภาพร บัวเลิง  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

077 มหาวิทยาลัยนเรศวร ธเนศ สอนดา วิทยาศาสตร์การแพทย์

078 มหาวิทยาลัยนเรศวร ธารทิพย์ บุญส่ง วิทยาศาสตร์การแพทย์

079 มหาวิทยาลัยนเรศวร นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ สาธารณสุขศาสตร์

080 มหาวิทยาลัยนเรศวร พนมขวัญ ริยะมงคล วิศวกรรมศาสตร์

081 มหาวิทยาลัยนเรศวร พันธ์ ทิพย์ หินหุ้มเพ็ชร สาธารณ สุขศาสตร์

082 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิชย จำนงค์ประโคน วิทยาศาสตร์การแพทย์

083 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิสุทธ์ิ อภิชยกุล วิศวกรรมศาสตร์

084 มหาวิทยาลัยนเรศวร เมธวี ศรีคํามูล คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

085 มหาวิทยาลัยนเรศวร รัชนี ชนะสงค์ วิทยาศาสตร์การแพทย์

086 มหาวิทยาลัยนเรศวร รุ่ง วงศ์วัฒน์ สาธารณสุขศาสตร์
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087 มหาวิทยาลัยนเรศวร วรศักด์ิ แก้วก่อง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

088 มหาวิทยาลัยนเรศวร วราภรณ์ เชิดชู มนุษยศาสตร์

089 มหาวิทยาลัยนเรศวร วราภรณ์ เกษกาญจน์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

090 มหาวิทยาลัยนเรศวร ศศิประภา ขุนชัย วิทยาศาสตร์การแพทย์

091 มหาวิทยาลัยนเรศวร สังกัป สุดสวาสด์ิ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

092 มหาวิทยาลัยนเรศวร สายศิริ มีระเสน วิทยาศาสตร์การแพทย์

093 มหาวิทยาลัยนเรศวร สุกัญญา ฮ้อเผ่าพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

094 มหาวิทยาลัยนเรศวร สุชาดา พิมเสน วิทยาศาสตร์การแพทย์

095 มหาวิทยาลัยนเรศวร สุทธิรัตน์ สิทธิศักด์ิ วิทยาศาสตร์การแพทย์

096 มหาวิทยาลัยนเรศวร สุทิสา ถาน้อย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

097 มหาวิทยาลัยนเรศวร อชิรญา ธรรมศักด์ิชัย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

098 มหาวิทยาลัยนเรศวร อนามัย นาอุดม วิทยาศาสตร์

099 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กาญจนา กิริยางาม คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์

100 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขจี พงศธรวิบูลย์ คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์

101 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จันทิมา ลาภส่งผล วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง

102 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จุฑารัตน์ อัครวงศ์วิศิษฎ์ คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์

103 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นางสมบัติ ริยาพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์

104 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นิตยา สุขชัยสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์

105 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นิศารัตน์ ชูชาญ คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์

106 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช บุญทิวา สู่วิทย์ คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์

107 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปาริชาติ ทาโน พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์

108 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพียงขวัญ ภูทอง คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์

109 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ยุพา วงศ์รสไตร คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์

110 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลดาพร ทองสง พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์

111 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วารีรัตน์ จิตติถาวร คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์

112 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ศศวรรณ อัตถวรคุณ การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์และเวชศาสตร์เขตเมือง

113 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สิริรัก สินอุดมผล คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์

114 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สุภาพ ไทยแท้ คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์

115 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อรุณี เฮงยศมาก สํานักงานอธิการบดี

116 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อัญชณา บ่มทองหลาง คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์

117 มหาวิทยาลัยบูรพา กนกพร ศรีญาณลักษณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

118 มหาวิทยาลัยบูรพา กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์ร่ี คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

119 มหาวิทยาลัยบูรพา จารุวรรณ รักเร่ิมวงษ์ คณะศึกษาศาสตร์

120 มหาวิทยาลัยบูรพา จินต์จุฑา โอวกุสุมสิริสกุล ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

121 มหาวิทยาลัยบูรพา ชัยศักด์ิ อิสโร วิทยาศาสตร์

122 มหาวิทยาลัยบูรพา ณัฎฐกานต์ พฤกษ์สรนันทน์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

123 มหาวิทยาลัยบูรพา ทัศวิญา พัดเกาะ คณะสหเวชศาสตร์

124 มหาวิทยาลัยบูรพา ธนะวัฒน์ วรรณประภา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

125 มหาวิทยาลัยบูรพา ธนิดา จุลวนิขย์พงษ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา.

126 มหาวิทยาลัยบูรพา ธรรมนูญ รัศมี มาส เมือง วิศวกรรมศาสตร์ 

127 มหาวิทยาลัยบูรพา นภัสสร ฉันทธํารงศิริ เภสัชศาสตร์

128 มหาวิทยาลัยบูรพา ปาจรา โพธิหัง คณะพยาบาลศาสตร์

129 มหาวิทยาลัยบูรพา พัชรวดี พูลสําราญ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
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130 มหาวิทยาลัยบูรพา วัลลภ ใจดี คณะสาธารณสุขศาสตร์

131 มหาวิทยาลัยบูรพา สายฝน ม่วงคุ้ม คณะพยาบาลศาสตร์

132 มหาวิทยาลัยบูรพา อรวรีย์ อิงคเตชะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

133 มหาวิทยาลัยบูรพา อาภา เพชรสัมฤทธ์ิ เภสัชศาสตร์

134 มหาวิทยาลัยพะเยา น้ําเงิน จันทรมณี สํานักงานอธิการบดี

135 มหาวิทยาลัยพะเยา ปะราลี โอภาสนันท์ คณะพยาบาลศาสตร์

136 มหาวิทยาลัยพะเยา สรวิศ บุญญฐี สํานักงานอธิการบดี

137 มหาวิทยาลัยพะเยา สรายศ ร่าเริงใจ คณะสหเวชศาสตร์

138 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ซาการียา หะมะ อิสลามศึกษาและนิติศาสตร์

139 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระศรีศาสนบัณฑิต นักการเรียน คณะพุทธศาสตร์

140 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

141 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์ คณะศึกษาศาสตร์

142 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ธนารัตน์ เหล่าอรรคะ คณะศึกษาศาสตร์

143 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นุชนาฎ บัวศรี คณะวิทยาการสารสนเทศ

144 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปานใจ ส่ือประเสริฐสิทธ์ิ คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

145 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศศิธร แก้วม่ัน คณะวิทยาการสารสนเทศ

146 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สุมัทนา กลางคาร สาธารณสุขศาสตร์

147 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อดุลย์ บุญฉํ่า คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

148 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จักรพงษ์ พวงงามช่ืน ผลิตกรรมการเกษตร

149 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ กองพัฒนาคุณภาพ สํานักงานมหาวิทยาลัย

150 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปรีดา ศรีนฤวรรณ บริหารธุรกิจ

151 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รจพรรณ นิรัญศิลป์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน

152 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โสภณ ฟองเพชร คณะบริหารธุรกิจ

153 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อานนท์ ปะเสระกัง สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

154 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภัครวรรธน์ สิทธิประภาพร เวชศาสตร์ชะลอลัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ

155 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สุวรรณา เดชาทัย ผู้ช่วยอธิการบดี  (สำนักวิชาวิทยาศาสตร์)

156 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พูลสิทธ์ิ หิรัญสาย ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

157 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สุขุมาล กลํ่าแสงใส สํานักวิชาการจัดการ

158 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อวยพร เรืองศรี ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

159 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จิตติมา มานะกิจ เภสัชศาสตร์

160 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชูเดช โลศิริ คณะสังคมศาสตร์

161 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นิศา อุบลทิพย์ เภสัชศาสตร์

162 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิมลวรรณ เลิศวงศ์เผ่าพันธ์ุ พยาบาลศาสตร์

163 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สิรินันท์ พงศ์เมธีกุล วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืน

164 มหาวิทยาลัยศิลปากร โกสินทร์ เตชะนิยม คณะวิทยาการจัดการ

165 มหาวิทยาลัยศิลปากร จันทร์จิรา สิทธิยะ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

166 มหาวิทยาลัยศิลปากร เฉลิมชัย กิตติศักด์ินาวิน คณะวิทยาการจัดการ

167 มหาวิทยาลัยศิลปากร เดชาพันธ์ รัฐศาสนศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

168 มหาวิทยาลัยศิลปากร ธนาทร เจียรกุล คณะมัณฑนศิลป์

169 มหาวิทยาลัยศิลปากร นัจ พงษ์หาญยุทธ คณะมัณฑนศิลป์

170 มหาวิทยาลัยศิลปากร นันทนา แซ่ลี คณะมัณฑนศิลป์

171 มหาวิทยาลัยศิลปากร รัชดาพร คณาวงษ์ วิทยาศาสตร์

172 มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล คณะวิทยาการจัดการ
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173 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิชุดา เมตตานันท วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

174 มหาวิทยาลัยศิลปากร สวรรยา ธรรมอภิพล วิทยาการจัดการ

175 มหาวิทยาลัยศิลปากร สุภาวี ศิรินคราภรณ์ คณะมัณฑนศิลป์

176 มหาวิทยาลัยศิลปากร โสภณ ผู้มีจรรยา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

177 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กนกวรรณ สุวรรณรัตน์ คณะทันตแพทยศาสตร์

178 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กัลรภัสณ์ พัฒนบดีพงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

179 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จารุวัฒน์ นวลใย คณะวิเทศศึกษา

180 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เจ๊ะมัยฮัน มาหิเละ คณะศิลปกรรมศาสตร์

181 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชไมพร อินทร์แก้ว คณะศึกษาศาสตร์

182 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชัยวัฒน์ โยธี รัฐศาสตร์

183 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์ ศึกษาศาสตร์

184 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซอลีฮีน เจะเลาะ คณะรัฐศาสตร์

185 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดวงพร เกิดผล คณะทันตแพทยศาสตร์

186 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดุษณ์ดาว เลิศพิพัฒน์ คณะรัฐศาสตร์

187 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นพรัฐ เสน่ห์ ศึกษาศาสตร์

188 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประภัสรา กิจไพบูลย์ทวี คณะวิเทศศึกษา

189 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พันธ์ุพิพิธ พิพิธพันธ์ุ คณะรัฐศาสตร์

190 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พิชชาพร สุนทรนนท์ ศึกษาศาสตร์

191 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภัทรา สหะวิริยะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

192 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยาสมิน ซัตตาร์ คณะรัฐศาสตร์

193 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยุพาวัฒน์ อุ้มชูวัฒนา ศึกษาศาสตร์

194 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รอฮานา ซนีเย็ง คณะศึกษาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

195 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุศดา ณัฐภาสวิรตา ศึกษาศาสตร์

196 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฤสา แม็คแนล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

197 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศรุต ศรีสินธร แพทยศาสตร์

198 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศิริพร ทองนวลจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

199 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศุภกาญจน์ บัวทิพย์ ศึกษาศาสตร์

200 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สรินฎา ปุติ ศึกษาศาสตร์

201 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สายใจ ตัณฑนุช คณะทันตแพทยศาสตร์

202 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สุธิกา วาระหัส รัฐศาสตร์

203 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สุพรรษา สุวรรณชาตรี ศึกษาศาสตร์

204 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง รัฐศาสตร์

205 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สุไรนี สายนุ้ย รัฐศาสตร์

206 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แสงสุรีย์ วสุพงอัยยะ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

207 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อสมา มังกรชัย รัฐศาสตร์

208 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันวาร์ กอมะ รัฐศาสตร์

209 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อัยพิจยา ศวัสร์กุลกร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

210 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เอกรินทร์ ต่วนศิริ รัฐศาสตร์

211 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฮาฟีส สาและ รัฐศาสตร์

212 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฮามีด๊ะ มูสอ คณะศึกษาศาสตร์

213 มหาวิทยาลัยสยาม สุภัทรา เอ้ือวงศ์ บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาตร์ และสำนักประกันคุณภาพ

214 มหาวิทยาลัยสยาม สุภาพร พงษ์มณี คณะวิทยาศาสตร์ / สํานักวิชาการ

215 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุภาภรณ์ ต้ังดําเนินสวัสด์ิ บัณฑิตวิทยาลัย
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ลําดับท่ี มหาวิทยาลัย/สถาบัน ชื่อ สกุล คณะวิชา/สํานักวิชา/วิทยาลัย

216 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กาญจนา ศรีสวัสด์ิ พยาบาลศาสตร์

217 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รัฐพล แม่นธนู กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี

218 มหาวิมยาลัยสยาม พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก คณะบริหารธุรกิจ

219 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ครองชัย ภูริเมธางกูร คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

220 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฐิติพงษ์ ปล่ังแสงมาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

221 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นิธิมา ตติยอภิรดี คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

222 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปรัชญา พุมอุทัยวิรัตน์ สํานักวิชาการศึกษาคลินิกช้ันสูง

223 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พิชญ์นาฏ สุทธิสมณ์ สํานักวิชาการศึกษาคลินิกช้ันสูง

224 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สุชาติ สิริเศรษฐานนท์ คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

225 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสวก เกียรติสมภพ คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

226 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อรอุมา สิงหศิวานนท์ คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

227 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก บุษยา วงษ์ชวลิตกุล วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

228 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก อําพล นววงศ์เสถียร บัญชีและวิทยาการจัดการ

229 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ณัฐภูมิ คล้ายคลึง ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา

230 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ภควัต ศรียารัตน์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา

231 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ศุภนิตย์ สุดวิไล ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา

232 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กนกลักษณ์ เพ็ชรรัก สํานักงานอธิการบดี

233 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กานต์พิชชา อสัมภิณวงศ์ คณะบริหารธุรกิจ

234 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชุติมา ชัยชนะ บริหารธุรกิจ

235 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณัฐ ภัทร เมธาดําเกิงหิรัญ สุข บริหารธุรกิจ 

236 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พิณณลิยณย์ วุฒิประเสริฐ บริหารธุรกิจ

237 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มุจลินท์ ม่วงยาน คณะบริหารธุรกิจ

238 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมริน ม่ันสติ บริหารธุรกิจ

239 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รัตนาภรณ์ สุวรรณรัตน์ บริหารธุรกิจ

240 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วรกฤต วรนันทกิจ คณะวิทยาศาสตร์

241 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เตวิช เสวตไอยาราม คณะภาษาและการส่ือสาร

242 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทิพวรรณ แม่นสำรวจการ กองแผนงาน

243 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิสาขา ภู่จินดา คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม

244 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สรุจ ศุภศิรประภา คณะภาษาและการส่ือสาร

245 สถาบันพระบรมราชชนก กรกนก ลัธธนันท์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ


