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กลุ่มท่ี-ลําดับท่ี สถาบัน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล คณะ/สํานักวิชา ภาควิชา

01-1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาจารย์ ดร. ชัชชญา ยอดสุวรรณ การจัดการ การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
01-2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ ศุภาวิณี กิติวินิต วิทยาการจัดการ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
01-3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาจารย์ นฤบดี วรรธนาคม วิทยาการจัดการ การตลาด
01-4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพยอม นาจันทร์ วิทยาการจัดการ การบัญชี
01-5 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สถาบัน การจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำนักงานใหญ่) เลขที่ผู้เสียภาษี 0994000633980การจัดการธุรกิจอาหาร การจัดการธุรกิจภัตตาคาร
01-6 สยาม ดร.  รุ่งโรจน์ สงสระบุญ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไปและผู้ประกอบการ
01-7 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุรีย์ เจี่ยสกุล บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ การจัดการ-การเป็นผู้นำและผู้ประกอบการทางธุรกิจ
02-1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์ ดร. สุวัฒน์ จุฑาพฤทธ์ิ โครงการจัดต้ังคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ทรัพยากรประมง
02-2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิกันดา รัตนพันธ์ โครงการจัดต้ังคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
02-3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์ ดร. รพีวรรณ โสวรรณปรีชา โครงการจัดต้ังคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
03-1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี วงศ์ต้ังถ่ินฐาน เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
03-2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นาย ธีรวินท์ บัวมา ทรัพยากรธรรมชาติ นวัตกรรมการผลิตสัตว์
03-3 มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย เอกจีน เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค
03-4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุศรา สุระโคตร เทคโนโลยี เทคโนโลยีธรณี
05-1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รองศาสตราจารย์ ดร. สุนันทา ทองทา เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร
05-2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาจารย์ ดร. เทวิกา กีรติบูรณะ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร
06-1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาจารย์ ดร. นิเฟาซาน ระเด่นอาหมัด เทคโนโลยีการจัดการ การจัดการ
06-2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาจารย์ ดร. ณพิชญา เฉิดโฉม เทคโนโลยีการจัดการ การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศทางธุรกิจ
07-1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิติวรญา รัตนมณี นิติศาสตร์ -
07-2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรี อดุลนิรัตน์ นิติศาสตร์ -
07-3 มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาว ศุทธินี อยู่สวัสด์ิ นิติศาสตร์ -
07-4 มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรพร หาระบุตร นิติศาสตร์ -
07-5 มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรรยารักษ์  สุวพันธ์ นิติศาสตร์ -
07-6 มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาถวดี ฟักคง นิติศาสตร์ -
07-7 มหาวิทยาลัยนเรศวร ดร. จตุภูมิ ภูมิบุญชู นิติศาสตร์ -
07-8 มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์ ดร. เกศราภรณ์ ปานงาม นิติศาสตร์ นิติศาสตร์
08-1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร. ชัจคเณค์ แพรขาว พยาบาลศาสตร์ การพยาบผู้ใหญ่
08-2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาดา แสงนิมิตรชัยกุล พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
08-3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ กาละ พยาบาลศาสตร์ กลุ่มวิชาการพยาบาลการผดุงครรภ์
08-4 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รองศาสตราจารย์ ดร. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
09-1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา อาจารย์ ณัฐติพร อ้นด้วง พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลเด็ก
09-2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา อาจารย์ ดร. ดลนภา ไชยสมบัติ พยาบาลซาสตร์ การพยาบาลชุมชน
09-3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา อาจารย์ วราภรณ์ ศรีจันทร์พาล พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลผู้ใหญ่
09-4 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา อาจารย์ ดร. ชุติมา เทียนชัยทัศน์ พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์
10-1 สถาบันพระบรมราชชนก อาจารย์ ดร. กมลพรรณ วัฒนากร พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
10-2 สถาบันพระบรมราชชนก นาย ปิ่นนเรศ กาศอุดม พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
10-3 สถาบันพระบรมราชชนก อาจารย์ ดร. เกศราภรณ์ ชูพันธ์ พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลจิตเวช
10-4 สถาบันพระบรมราชชนก อาจารย์ คอย ละอองอ่อน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10-5 สถาบันพระบรมราชชนก นาย นิกร จันภิลม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
10-6 สถาบันพระบรมราชชนก ดร. สุวัฒนา เกิดม่วง สาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
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11-1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ ดร. มารุต เลาหวิโรจน์ แพทยศาสตร์ จุลชีววิทยา
11-2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุปราณี พันธ์ุธนวิบูลย์ แพทยศาสตร์ จุลชีววิทยา
11-3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุมาพร ยอดประทุม แพทยศาสตร์ จุลชีววิทยา
11-4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ ดร. พิมาน โภคาทรัพย์ แพทยศาสตร์ เภสัชวิทยา
11-5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ ดร. ชลทิพย์ พิพัฒนาบูรณ์ แพทยศาสตร์ จุลชีววิทยา 
12-1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีโสภา เรืองหนู แพทยศาสตร์ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
12-2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร. สุมาลี ปานทอง แพทยศาสตร์ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
12-3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร. ผกากรอง ทองดียิ่ง แพทยศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
13-1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นาง เพ็นนี สิงหะ แพทยศาสตร์ จักษุ
13-2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฤษณา เรืองรัตน์ แพทย์ศาสตร์ ชีวเวชศาสตร์
13-3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาจารย์ ดร. รุ่งนภา ศรานุชิต การแพทย์บูรณาการ การแพทย์บูรณาการ
13-4 มหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ ดร. ช่ืนจิตร กองแก้ว เภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมปฏิบัติ
14-1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางสาว เยาวลักษณ์ อภิวัฒนเสวี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร -
14-2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นาง ภัทร์ธนกัลย์ เต่ียไพบูลย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร -
14-3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางสาว นาตาลี อาร์ ใจเย็น มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ำชายฝ่ัง
15-1 มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ ดร. ศิรินันต์ สุวรรณโมลี มหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
15-2 มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ ตรีพรหม วิทยาเขตกาญจนบุรี กลุ่มสาขาวิชาสหวิทยาการ
15-3 มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ ดร. จุฑามาส แก้วสุข วิทยาเขตกาญจนบุรี วิศวกรรมส่ิงแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
15-4 มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ ดร. ลักษณารีย์ มณีโชติ วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
15-5 มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ ดร. วิมลมาศ บุญยั่งยืน สหวิทยาการ วิทยาเขตกาญจนบุรี วิศวกรรมส่ิงแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
16-1 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ อาจารย์ สิทธิชัย วงศ์หน่อ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมเคร่ืองกล
16-2 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ อาจารย์ ศุภลักษณ์ สุวรรณ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมอุตสาหการ
16-3 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ อาจารย์ นุชนาฎ เชียงชัย วิทยาลัยนานาชาติ การจัดการธุรกิจการบิน การท่องเที่ยวและการบริการ
16-4 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ อาจารย์ สามชัย จิระภัทรศิลป วิทยาลัยนานาชาติ นานาชาติ
17-1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นาง หทัยรัตน์ ขาวเน วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต วิศวกรรมดนตรีและส่ือประสม
17-2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รองศาสตราจารย์ ดร. สันติ ตันตระกูล วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต วิศวกรรมดนตรีและส่ือประสม
18-1 มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์ ดร. มารุตพงศ์ ภู่อ่ำ วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
18-2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษณ์ ตันตนะรัตน์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชีวเคมี
18-3 มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พาช่ืน โพทัพ สหเวชศาสตร์ รังสีเทคนิค
19-1 มหาวิทยาลัยรามคําแหง นางสาว มาริสา แก้วสุวรรณ วิทยาศาสตร์ สถิติ
19-2 มหาวิทยาลัยรามคําแหง อาจารย์ พรรณนา เอ่ียมสุวรรณ์ วิทยาศาสตร์ สถิติ
19-3 มหาวิทยาลัยรามคําแหง อาจารย์ ดร. วริษา ต่างใจ วิทยาศาสตร์ สถิติ
19-4 มหาวิทยาลัยรามคําแหง อาจารย์ ดร. ธัญยธรณ์ วราพงศ์พิศาล วิทยาศาสตร์ สถิติ
20-1 มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์ ดร. เขมิสา ศรีเสน วิทยาศาสตร์การแพทย์ กายวิภาคศาสตร์
20-2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ดร. ณัฐวุฒิ เจริญผล วิทยาศาสตร์การแพทย์ กายวิภาคศาสตร์
20-3 มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์ ดร. นรา วดี ชมภู วิทยาศาสตร์ การแพทย์ กายวิภาค ศาสตร์ 
20-4 มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐธิยา สกุลศักด์ิ วิทยาศาสตร์การแพทย์ กายวิภาคศาสตร์
20-5 มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์ ดร. สังกัป สุดสวาสด์ิ วิทยาศาสตร์การแพทย์ กายวิภาคศาสตร์
20-6 มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิทธิพล พวงเพชร วิทยาศาสตร์การแพทย์ กายวิภาคศาสตร์
21-1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย แสง อํานาจ เดช วิทยา ศาสตร์ การแพทย์ จุล ชีววิทยา และ ปรสิต วิทยา 
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21-2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีสุดา กวยาสกุล วิทยาศาสตร์การแพทย์ จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
21-3 มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์ ดร. สงกรานต์ เช้ือครุฑ วิทยาศาสตร์การแพทย์ จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
21-4 มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์ ดร. อัญชลี ฐานวิสัย วิทยาศาสตร์การแพทย์ จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
21-5 มหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงกมล ขันธเลิศ วิทยาศาสตร์การแพทย์ จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
21-6 มหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี ศิษยนเรนทร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
21-7 มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาคริต สวัสดิดล วิทยาศาสตร์การแพทย์ จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
21-8 มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ วิทยาศาสตร์การแพทย์ จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
22-1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมนึก ศรีสวัสด์ิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
22-2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุไรวรรณ อินทร์แหยม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
22-3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทยา พุ่มพวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
22-4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี ทองกําเหนิด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
22-5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาจารย์ ดร. พิเชฐ คุณากรวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
22-6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา ประสาทแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
23-1 มหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร. วิศณุสรรค์ ชาติอารยะวดี วิทยาศาสตร์ เคมี
23-2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาจารย์ ปรีชา มันสลาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
23-3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รองศาสตราจารย์ ดร. อมร ไชยสัตย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี
24-1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี พฤกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาหารและโภชนาการ
24-2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารณี โชติโก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
24-3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันทนีย์ เขตต์กรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
24-4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนศักด์ิ ล้อมทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
25-1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศราวุธ ใจเย็น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์
25-2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นริศร์ บาลทิพย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์
25-3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธิวัฒน์ ชูสกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์
26-1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาจารย์ ดร. ปภามญช์ุ ซีประเสริฐ วิทยาศาสตร์สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
26-2 มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมนูญ รัศมี มาส เมือง วิศวกรรม ศาสตร์ วิศวกรรม โยธา 
26-3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รองศาสตราจารย์ ดร. พรศิริ จงกล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
27-1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาจารย์ ดร. ชยาภรณ์ เคารพไทย ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
27-2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาจารย์ ปรัชญ์ อ่าวสาคร ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
27-3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาจารย์ ดร. พิรุฬคณา พิเชียรเสถียร ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
27-4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาจารย์ ดร. พรสวรรค์ อินทร์ปิ่น ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
27-5 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรนุช อนุฤทธ์ิ ศิลป ศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
28-1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มารศรี สอทิพย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย
28-2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์
28-3 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อาจารย์ ดร. ภัสร์ธีรา ฉลองเดช ศิลปศาสตร์ ภาษาไทย
28-4 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อาจารย์ ฟารีดา กิตติวิโรจน์ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
29-1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาจารย์ สัญญา สดประเสริฐ ครุศาสตร์ สังคมศึกษา
29-2 มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ โซะเฮง รัฐศาสตร์ การปกครอง
29-3 มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ ดร. ภัทร์ธีรา เทียนเพ่ิมพูล ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษานานาชาติ
29-4 มหาวิทยาลัยพายัพ อาจารย์ ดร. พัชร บุญธีรารักษ์ วิทยาลัยนานาชาติ การสอนภาษาอังกฤษ
29-5 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อับดุลรอยะ บินเซ็ง สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา กฏหมายอิสลาม
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30-1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางสาว ฐิตารีย์ พรหมเศรษฐการ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ -
30-2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นาง จันทร์ธิมา เตโช สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ -
30-3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นาย สุระศักด์ิ อาษา สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ


