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กลุ่มที่-ลําดับที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน ช่ือ สกุล คณะวิชา/สํานักวิชา/วิทยาลัย

01-1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กริญา งามสมสุข การจัดการ

01-10 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ญาลิสาฐ์ ต้นสอน วิทยาการจัดการ

01-2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภูตะวัน โฮ การจัดการ

01-3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สุนิดา ธิว่อง การจัดการ

01-4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาทิตยา ปาทาน การจัดการ

01-5 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แสงแข บุญศิริ การจัดการการท่องเที่ยว

01-6 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ธนิดา ลครศรี การท่องเที่ยวและการโรงแรม

01-7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ธราธร บุ้งทอง การท่องเที่ยวและการโรงแรม

01-8 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปภาดา อนันต์กีรติการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม

01-9 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปารณีย์ บุญไชย การท่องเที่ยวและการโรงแรม
01-10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อรอุมา สําลี เทคโนโลยีการจัดการ

02-1 มหาวิทยาลัยพะเยา ณัฐวุฒิ สมยาโรน บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

02-2 มหาวิทยาลัยพะเยา นวพร เกษสุวรรณ บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

02-3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จิตอุษา ขันทอง บริหารธุรกิจเพ่ือสังคม

02-4 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สุภาวดี ปัตทวีคงคา บริหารธุรกิจ

02-5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทยา ดํารงฤทธิกุล เศรษฐศาสตร์
02-6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มณเฑียร สติมานนท์ เศรษฐศาสตร์

03-1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมจิตร เมืองพิล พยาบาลศาสตร์

03-2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร.ต.อ.หญิงฐิติมา สุขเลิศตระกูล พยาบาลศาสตร์

03-3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิมันต์ สุนทรไชยา พยาบาลศาสตร์

03-4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สุภาวดี ทับกลํ่า พยาบาลศาสตร์

03-5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พวงผกา คงวัฒนานนท์ พยาบาลศาสตร์ 

03-6 มหาวิทยาลัยนเรศวร ณิชกานต์ ทรงไทย พยาบาลศาสตร์

03-7 มหาวิทยาลัยนเรศวร ธิดารัตน์ คําบุญ พยาบาลศาสตร์

03-8 มหาวิทยาลัยนเรศวร ประทุมา ฤทธ์ิโพธ์ิ พยาบาลศาสตร์ 
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03-9 มหาวิทยาลัยนเรศวร ยุวยงค์ จันทรวิจิตร พยาบาลศาสตร์

03-10 มหาวิทยาลัยนเรศวร อัมราภรณ์ ภู่ระย้า พยาบาลศาสตร์ 
03-11 มหาวิทยาลัยนเรศวร อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์ พยาบาลศาสตร์

04-1 มหาวิทยาลัยบูรพา นิสากร ชีวะเกต พยาบาลศาสตร์

04-2 มหาวิทยาลัยบูรพา ปาจรา โพธิหัง พยาบาลศาสตร์

04-3 มหาวิทยาลัยบูรพา ยุพิน ถนัดวณิชย์ พยาบาลศาสตร์

04-4 มหาวิทยาลัยบูรพา ศิริวรรณ แสงอินทร์ พยาบาลศาสตร์

04-5 มหาวิทยาลัยบูรพา สราวลี สุนทรวิจิตร พยาบาลศาสตร์

04-6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล พยาบาลศาสตร์

04-7 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดวงพร ผาสุวรรณ พยาบาลศาสตร์

04-8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทัศนีย์ ตริศายลักษณ์ พยาบาลศาสตร์

04-9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วรางคณา สายสิทธ์ิ พยาบาลศาสตร์

04-10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ศิริพร ฉายาทับ พยาบาลศาสตร์

04-11 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กาญจนา กิริยางาม พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์

04-12 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นุศ ทิพย์แสนคำ พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์

04-13 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วราภรณ์ ดีน้ําจืด พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์
04-14 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จินตนา ฤทธารมย์ พยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์

05-1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิตติ อินทุยศ แพทยศาสตร์

05-2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เบญจมาศ พระธานี แพทยศาสตร์

05-3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปาริฉัตร ประจะเนย์ แพทยศาสตร์

05-4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาลินี ธานี แพทยศาสตร์

05-5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รักษวรรณ ดีโนนโพธ์ิ แพทยศาสตร์

05-6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วริษา สุนทรวินิต แพทยศาสตร์

05-7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น สกาวรัตน์ กันทะวงศ์ แพทยศาสตร์

05-8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น สิรินาถ อารมย์เสรี แพทยศาสตร์
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กลุ่มที่-ลําดับที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน ช่ือ สกุล คณะวิชา/สํานักวิชา/วิทยาลัย

05-9 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อรนุช แสนพูล แพทยศาสตร์

06-1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กนลา ชาญวิรัตน์ แพทยศาสตร์

06-2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กัญญารัตน์ ถึงอินทร์ แพทยศาสตร์

06-3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ธีรยา สีมาวรานนท์ แพทยศาสตร์

06-4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สนอง สุขแสวง แพทยศาสตร์

06-5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาวิตรี เต็มสระน้อย แพทยศาสตร์

06-6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นภาภรณ์ ต้ังอดุลย์รัตน์ แพทยศาสตร์

06-7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภารดี แสงวัฒนกุล แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
06-8 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภารดี แสงวัฒนกุล แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

07-1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จิตติมา ชัชวาลย์สายสินธ์ เภสัชศาสตร์

07-2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วรธัช ฐิติกรพงศ์ เภสัชศาสตร์

07-3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สุนทรี วัชรดํารงกุล เภสัชศาสตร์
07-4 มหาวิทยาลัยพะเยา จันทิมา ชูรัศมี เภสัชศาสตร์

08-1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ชมนาด อินทจามรรักษ์ มนุษยศาสตร์

08-2 มหาวิทยาลัยนเรศวร รัชดาพร สุคโต มนุษยศาสตร์

08-3 มหาวิทยาลัยนเรศวร สุดสรวง ยุทธนา มนุษยศาสตร์
08-4 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภัทราวุธ เจริญรูป ภาษาและการส่ือสาร

09-1 มหาวิทยาลัยทักษิณ คุณัชญ์ สมชนะกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

09-2 มหาวิทยาลัยทักษิณ พจนา เดชสถิตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

09-3 มหาวิทยาลัยทักษิณ พัชราภรณ์ นิลอุบล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

09-4 มหาวิทยาลัยทักษิณ ศิรินทร์ญา เปียกล่ิน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

09-5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทัศน์ธนิต ทองแดง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

09-6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปิยวรรณ ปิยะกาญจน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
09-7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สุจิตรา ประวงษ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10-1 มหาวิทยาลัยทักษิณ นิลุบล นวลจันทร์คง วิทยาศาสตร์
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10-2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นวลน้อย จูฑะพงษ์ วิทยาศาสตร์

10-3 มหาวิทยาลัยบูรพา กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล วิทยาศาสตร์

10-4 มหาวิทยาลัยบูรพา ผศ.ดร. ธนัสถา รัตนะ วิทยาศาสตร์

10-5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประวรดา โภชนจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10-6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ เกษตรศาสตร์
10-7 มหาวิทยาลัยพะเยา วัชระ แลน้อย เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

11-1 มหาวิทยาลัยนเรศวร สุทิสา ถาน้อย วิทยาศาสตร์การแพทย์

11-2 มหาวิทยาลัยนเรศวร อชิร ญา ธรรมศัก ด์ิชัย วิทยาศาสตร์การแพทย์

11-3 มหาวิทยาลัยพะเยา วิทวัส สัจจาพงศ์ วิทยาศาสตร์การแพทย์

11-4 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จุฬณี สังเกตชน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

11-5 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อจิรา เที่ยงตรง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

11-6 มหาวิทยาลัยพะเยา มนชนก ชูวรรธนะปกรณ์ สาธารณสุขศาสตร์
11-7 มหาวิทยาลัยพะเยา อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ สาธารณสุขศาสตร์

12-1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศิริพร แสนศรี วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

12-2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สังคม ศรีสมพร วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

12-3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จิตติมา วระกุล วิศวกรรมศาสตร์

12-4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โศรฎา แข็งการ วิศวกรรมศาสตร์

12-5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สัจจากาจ จอมโนนเขวา วิศวกรรมศาสตร์

12-6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สุทธิพงษ์ มีใย วิศวกรรมศาสตร์
12-7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อภิลักษณ์ หล่อนกลาง วิศวกรรมศาสตร์

13-1 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นัตพงศ์ โชติพันธ์ วิศวกรรมศาสตร์

13-2 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นิดา แซ่จอง วิศวกรรมศาสตร์

13-3 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นิโอะ ปูซู วิศวกรรมศาสตร์

13-4 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สมาน วิวรรธนโรจน์ วิศวกรรมศาสตร์

13-5 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อาฟีพ จิการะจิ วิศวกรรมศาสตร์
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13-6 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ฮาฟีซ แมแรกาเจ วิศวกรรมศาสตร์
13-7 มหาวิทยาลัยศิลปากร เดชาพันธ์ รัฐศาสนศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

14-1 มหาวิทยาลัยทักษิณ ศรัทธา จันทมณีโชติ ศิลปกรรมศาสตร์

14-2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อดุลย์ บุญฉํ่า ศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

14-3 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กามีลียา หะยีหะซา ศิลปศาสตร์

14-4 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กามีลียา หะยีหะซา ศิลปศาสตร์

14-5 มหาวิทยาลัยพะเยา จินตนา แปบดิบ ศิลปศาสตร์

14-6 มหาวิทยาลัยพะเยา สุวิทย์ ติคํา ศิลปศาสตร์

14-7 มหาวิทยาลัยศิลปากร ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ มัณฑนศิลป์
14-8 มหาวิทยาลัยศิลปากร อติวรรธน์ วิรุฬห์เพชร มัณฑนศิลป์

15-1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สุกัญญา แช่มช้อย ครุศาสตร์

15-2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ธนารัตน์ เหล่าอรรคะ ศึกษาศาสตร์

15-3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ธินัฐดา พิมพ์พวง ศึกษาศาสตร์

15-4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นพรัฐ เสน่ห์ ศึกษาศาสตร์

15-5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศุภกาญจน์ บัวทิพย์ ศึกษาศาสตร์

15-6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สรินฎา ปุติ ศึกษาศาสตร์

15-7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สุพรรษา สุวรรณชาตรี ศึกษาศาสตร์
15-8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฮามีด๊ะ มูสอ ศึกษาศาสตร์

16-1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เดช ชูจันอัด สังคมศาสตร์

16-2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ธิติวุฒิ หม่ันมี สังคมศาสตร์

16-3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า สังคมศาสตร์
16-4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภูษิต ปุลันรัมย์ สังคมศาสตร์ 

17-1 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นิธิมา ตติยอภิรดี สัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

17-2 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สุทัศน์ แสงชูวงศ์ สัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

17-3 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อรอุมา สิงหศิวานนท์ สัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์
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กลุ่มที่-ลําดับที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน ช่ือ สกุล คณะวิชา/สํานักวิชา/วิทยาลัย

17-4 มหาวิทยาลัยศิลปากร มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

18-1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กิติศักด์ิ ผิวบางกูล พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

18-2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตีรภัสร์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
18-3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พีรดา ผลเพ่ิม พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

19-1 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พัชราภา อินทพรต การศึกษาทั่วไป

19-2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขันทอง วัฒนะประดิษฐ หลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

19-3 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ซาการียา หะมะ อิสลามศึกษาและนิติศาสตร์

19-4 มหาวิทยาลัยพะเยา อุดมศักด์ิ จิรกาลกุลเกษม นิติศาสตร์

19-5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธนสิน ชุตินธรานนท์ นิเทศศาสตร์
19-6 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ อนันต์ ธรรมชาลัย รัฐศาสตร์

20-1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วริยา จันทร์ขำ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

20-2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สุวรรณา เดชาทัย ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

20-3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณัฏฐยา กุลศรี ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

20-4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุรงค์ ตันนุกูล สํานักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเส่ียง

20-5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์ สํานักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเส่ียง
20-6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


