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ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
หน่วยงำน
1 ดร.มณฑล วิสุทธิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2 ดร.จตุพล จันทร์ทิพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3 นายคมสัน มุ่ยสี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
4 ดร.จันทร์ทิพย์ ทองจันทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
5 ดร.ปวีณอิศรัชต์ เคนจันทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
6 นางสาวศศิธร เริงทัย
สานักงานโครงการพัฒนา กรุงเทพฯ
7 ดร.จิราภรณ์ พจานาอารีย์วงศ์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
8 ผศ.ดร.อนิวัช แก้วจานงค์
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 นายพชร แก้วดี
วิทยาลัยชุมชนตราด
10 นางสาวอรดี ตรีวิสูตร
วิทยาลัยชุมชนตราด
11 นางสาวอมร ไชยแสน
วิทยาลัยชุมชนตราด
12 ดร.จันทร์จิรา นันตา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จ.แพร่
13 นางสาวทิพารัตน์ สถิตสุข
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จ.แพร่
14 นายยุทธนา พรรคอนันต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
15 ว่าทีร่ ้อยตรีปฏิพัทธ์ ตันมิ่ง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม จ.ขอนแก่น
16 นางสาวณัฐกานต์ เพ็ญหาพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม จ.ขอนแก่น
17 ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ
18 นางสาวทัศนีย์ รอดมั่นคง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
19 ดร.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
20 นายวิศิษย์ศักดิ์ อุดมมาลา
มหาวิทยาลัยรังสิต
21 นางสาวกรกันยา เพ็งผลา
โรงพยาบาลมหาสารคาม จ. มหาสารคาม
22 นายวัฒกานต์ ลาภสาร
กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน กระทรวงมหาดไทย
23 นางสาววรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
24 นางสาวจัตตาร์พร กลางสวัสดิ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
25 นางสาวปฏิมาภรณ์ กังวานศรีเพชร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
26 นายวิทยา อมรอินทพิเชฐ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
27 นายทวิช แสงอรุณ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
28 ดร.จุไรรัตน์ พุทธรักษ์
มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตตรัง
29 ดร.จิราพร เยี่ยมคานวณ
มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตตรัง
30 นางสาวสุรีย์วรรณ สีลาดเลา
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
31 นางสาวสุปรานี พุย้ มอม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ.สุพรรณบุรี
32 นางสาวเพียงฤทัย เสงี่ยมศิลป์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ.สุพรรณบุรี

33 นายธง คาเกิด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ.สุพรรณบุรี
34 นางสาวดวงกมล นีรพัฒนกุล
คณะการจัดการและการท่องเทีย่ ว มหาวิทยาลัยบูรพา
35 นางสาวกรวิภา เทียนภาสกร
คณะการจัดการและการท่องเทีย่ ว มหาวิทยาลัยบูรพา
36 นางสาวชลิยา ใจเย็น
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา
37 นางสาววรัมพา สุวรรณรักษ์
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา
38 นายสุภัทรชัย จีบแก้ว
คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
39 อาจารย์ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ
คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
40 ดร.ภควรรณ เศรษฐมงคล
คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ว.จันทบุรี
41 นางสาวสัมปตี สงวนพวก
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
42 ดร.กนกพร ศรีญาณลักษณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
43 นางสมฤทัย ธีรเรืองสิริ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
44 นางสาวกุลญาดา เนื่องจานงค์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
45 ดร.จริยาวดี สุริยพันธุ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
46 ดร.ธนพล พุกเส็ง
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ว.จันทบุรี
47 ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ว.จันทบุรี
48 ดร.สิรินารี เงินเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ว.สระแก้ว
49 ดร.นงนุช ศรีสุข
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ว.สระแก้ว
50 ดร.นพมณี เชื้อวัชรินทร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
51 ดร.สุกัลยา สุเฌอ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
52 ดร.ณัฐภาณินี ถนอมศรีเดชชัย
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
53 นางสาวอุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
54 นางสาวจุรีรัตน์ สารรัตน์
คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ว.จันทบุรี
55 นายศุภชัย สมนวล
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
56 นางสาวณัฐวรรณ เฉลิมสุข
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
57 นางสาวเสาวคนธ์ ดีด้วยชาติ
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
58 ดร.จักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
59 นางสาวเกษมศรี อิทธิพงษ์
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
60 ดร.เปขณางค์ ยอดมณี
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
61 ผศ.ดร.ยอดยิ่ง ธนทวี
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
62 ดร.ศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
63 นางสาวสุพรรณิการ์ กาลังหาญ
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา
64 นายนิวัฒน์ วุฒิศรีศิริพร
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา
65 นายธนกฤต คุ้มเศรณี
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
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