
ชว่งเวลาที่จะด าเนินการ ชื่อนักศึกษา รุ่นที่ ชื่ออาจารย์ มหาวิทยาลัย
9-13 ม.ีค.58 น.ส. พชัรา นธิิโรจนภ์กัดี 9 ศ.ดร. เฟรเดอริค วิลเล่ียม เอช บมีชิ มหาวิทยาลัยบรูพา

น.ส. ศิรินภา ศรีเบญ็จา 11 ศ.ดร. โสพศิ วงศ์ค า มหาวิทยาลัยขอนแกน่
น.ส. นติิมา ชัยเสนสุข 11 รศ.ดร. สรศักด์ิ ล้ีรัตนาวลี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายสมพล สกลุหลง 11 รศ.ดร. พงษเ์จต พรหมวงศ์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั
น.ส. สุพตัรา โพธิเศษ 11 รศ.ดร. สงวนศรี เจริญเหรียญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

16-20 ม.ีค.58 นางอารีรัตน ์สง่าแสง 7 อ.ดร.จินตนา ภทัรโพธิกลุ มหาวิทยาลัยมหดิล
นายวันจักร สาทสนทิ 9 ศ.ดร.อ านวย ขนนัไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
น.ส. ปทมุา  สินธุเจริญ 9 ศ.ดร. อมรรัตน ์ พงศ์ดารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
น.ส. ดวงตา ทองสกลุ 10 รศ.ดร. สนอง เอกสิทธิ์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายธรรณพ อารีพรรค 10  ผศ.ดร. สิริพร ศุภราทิตย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
น.ส. ธิติปฏิมา สกลุเทอดเกยีรติ 10 ศ.ดร. รัชนีย ์อุดมแสงเพ็ชร มหาวิทยาลัยมหิดล
น.ส. มนัสวี เลิศปัญญาสัมปทา 10 รศ.ดร.  จรัญญา ณรงคะชวนะ มหาวิทยาลัยมหิดล
น.ส. สุธาสิน ีบญุเชียงมา 11 รศ.ดร. ศุภลักษณ์ ศรีจารนยั มหาวิทยาลัยขอนแกน่
น.ส. ปฏมิาพร สุขมาก 11 ศ.ดร. สุขสันต์ิ หอพบิลูสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นาย ศิระ นธิิยานนทกจิ 11 ผศ.ดร. ปกรณ์ วรานศุุภากลุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายกติิพงษ ์คงพนิจิบรรจง 11 รศ.ดร. ภาณุวรรณ จันทวรรณกรู มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายนพพร ตันติรังสี 12 รศ.ดร.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

23-27 ม.ีค.58 น.ส. จิตวดี  พทิกัษโ์รจนกลุ 9 อ.ดร. สุทพิา  ธนพงศ์พพิฒัน์ มหาวิทยาลัยมหดิล
น.ส. สุนสิา  ชิระกลุ 9 รศ.ดร. รศนา  วงศ์รัตนชีวิน มหาวิทยาลัยขอนแกน่
นายอ านาจ เพชรรุ่งนภา 10 ผศ.ดร. เฉลิมพร องศ์วรโสภณ มหาวิทยาลัยมหิดล
นายภัทรพล ลีธนัชอุดม 10 ศ.ดร.  Duncan Richard Smith มหาวิทยาลัยมหิดล
น.ส. พิชนันท์ ลีฬหรัตนรักษ์ 10 รศ.ดร. เกวลี ฉตัรดรงค์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส. ณัชชา หล่อสุวรรณรัตน์ 10 ศ.ดร. ประเสริฐ โศภน มหาวิทยาลัยมหิดล
น.ส. วีรินทร์ดา อปัมานะ 11 ศ.ดร. สุทธิชัย อสัสะบ ารุงรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส. ยิ่งรัก พรายอนิทร์ 11 รศ.ดร. เมธา รัตนากรพทิกัษ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นายฉัตรชัย จารุมณีโรจน์ 11 ศ.ดร. สุวบญุ จิรชาญชัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส.ทิพวรรณ ตระกลูยิง่เจริญ 12 รศ.ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

30 ม.ีค. - 3 เม.ย.58 น.ส. มจุลินท ์ เหมอืนจันทร์ 9 รศ.ดร. ศักดา  ดาดวง มหาวิทยาลัยขอนแกน่
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น.ส.นจัภคั สุขสวัสด์ิ 9 ศ.ดร.มาลียา เครือตราชู มหาวิทยาลัยมหดิล
น.ส. มณี   ศรีชะนนัท์ 9 ผศ. ดร. ชุติมา  ตันติกติติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
น.ส. อลิสา คงใจมั่น 10 ศ.ดร. พีระศักด์ิ ศรีนิเวศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายอดุลย ์นิ่มไพบูลย์ 10 ศ.ดร.  จติต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
น.ส. พัทธมน วิโรจนาภิรมย์ 10 ศ.นพ. ธีระวัฒน์ เหมะจฑุา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส. ธนิกา ขนัอาสา 10 รศ.ดร. วินิช พรมอารักษ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
น.ส. ชนิดา วินะยานุวัติคุณ 10 ผศ.ดร. วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นาย ธีระ ชูแกว้ 11 รศ.ดร. พนูสุข ประเสริฐสรรพ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายวินติ บวัเพช็ร์ 11 รศ.ดร. ธงไชย ศรีนพคุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายเอกสิทธิ ์ปั้นรัตน์ 11 ศ.ดร. อรวรรณ ชัยลภากลุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส.กติติมา เลิศศักด์ิวิมาน 12 ผศ.ดร.ชูวงศ์ พงศ์เจริญพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง
นายประมุข อัมรินทร์นุเคราะห์ 12 รศ.ดร.กญัญา ศุภปีติพร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7-10 เม.ย.58 น.ส. บญุนภา กนกทพิย์พรชัย 9 รศ.ดร. จริยา  ชมวารินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่
นายสิทธิชน รัตนจันทร์ 9 ผศ.ดร.สุขศิริ วิชาศรี กรามส์ มหาวิทยาลัยมหดิล
น.ส. ศศิรดี จนัทสี 10 รศ.ดร. บรรเจดิ จงสมจติร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส. ประภาพร บุญมา 10 รศ.ดร. สมหญิง ธัมวาสร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส. นุชสุภา สุนทมาลา 10 รศ.พญ. ทิพยา เอกลักษณานันท์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่
น.ส.ธัญรัตน์ เพ็งน่วม 10 รศ.ดร. วรพจน์ สุนทรสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี
นายศิระ สุเหร็น 11 รศ.ดร. อรุา ปานเจริญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายศักดินนัท ์ นนัตัง 11 ผศ.ดร. ชวลิต งามจรัสศรีวิชัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายพศิาล สุขวิสูตร 11 รศ.ดร. นนัทกาญจน ์มรุศิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายเกริกเกยีรติ จดิา 12 ศ.ดร.นิพนธ์ ฉตัรทิพากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายศรัญญู ชูศรี 12 ศ.ดร.วีระศักด์ิ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20-24 เม.ย.58 นายสุบฮาน สาและ 9 รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศ. ดร. นสัินต์ สัตยาศัย 9 น.ส. ภทัราพร ศิริพพิฒัน มหาวิทยาลัยขอนแกน่
น.ส. สกลุรัตน์ พิชัยยทุธ์ 10 รศ.ดร. เจริญ นาคะสรรค์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
น.ส. ญาณี คีรีต๊ะ 10 รศ.ดร.  ธิติพันธุ ์ทองเต็ม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
น.ส. ชมภูนุช วิริยะพันธ์ 10 รศ.ดร. จริวัฒน์ ยงสวัสดิกลุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี
น.ส. เจนจริา หม่องอ้น 10 ศ.ดร. เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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น.ส. กชมน ยอดข า 11 รศ.ดร. ธวัชชัย แพชมดั มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายณัฐวัชช์ โชคพฒันวุฒิเลิศ 11 ผศ.ดร. สิริพล อนนัตวรสกลุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

27-30 เม.ย.58 น.ส. ปทัมาวดี เกยีรติเบญจกลุ 9 รศ.ดร. กนกอร อนิทราพเิชฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
น.ส. สายรุ้ง แฉ่มข าโฉม 9 รศ.ดร. อนวุัฒน ์ศิริวัฒน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส. รวมพร  เล่ียมแกว้ 9 สสว ผศ.ดร. อาลักษณ์  ทพิยรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ
น.ส. รุจวิรรณ เหล่าไพโรจน์ 10 รศ.ดร. โสภนา ศรีจ าปา มหาวิทยาลัยมหิดล
นายขวัญชัย กมุภาพงษ์ 10 รศ.ดร. เยาวลักษณ์ สุขธนะ มหาวิทยาลัยมหิดล
นายกติติชัย จนัธิมา 10 รศ.ดร. ชโลบล วงศ์สวัสด์ิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
น.ส. อรพรรณ แพะเจริญชัย 11 รศ.ดร. ปราณีต โอปณะโสภติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
น.ส. สายปา่น ปริุวรรณชนะ 11 ศ.ดร. ศิราพร ณ ถลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


