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โรงเรียนสุคนธีรวิทย์   อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  

นางสาวปภา   กวีกิจวณิชย์

คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นางสาวนภัสรพี   ภาสนวัฒน์ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

นายศุภวิชญ์   สุนทรชัชเวช

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

นายทศพร   ภู่ทอง    
คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

นางสาวอนัญญา   ไร่เหนือ 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

นายธนาธิป   เพชรพรศิริกุล 

คณะแพทยศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

นายภัทรดนัย เจนจิตมั่น 

คณะสัตวแพทย์  

Western University 

นางสาวณิชกานต์  ทุ่งกระโทก 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

นางสาวสมัชญา   สุขเกษมสุนทร 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

นายกมลภพ  ค่าเจริญ 

คณะเทคนิคการแพทย์  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

นางสาวรัสรินทร์   ปึงสุขสมบูรณ์ 

การแพทย์แผนจีน  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 

นางสาวทิฆัมพร   ทันตสุวรรณ 

คณะทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

นางสาวสิรีฐาภรณ์   ศรีพะเนิน 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   
สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

นางสาวกรณิกา   สร้อยพุดตาน 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

นางสาวสุธาศินีย์   นิลรักษา 
คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาปฏิบตัิการ

ฉุกเฉินการแพทย์   

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

นางสาวศุภวรรณ   ฤทธิวุฒิยากร 

คณะเภสัชศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นางสาวศศิพิมพ์ภา  ธิติชวาลนนท์ 

คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นางสาวปัทมพร  สาลี 

คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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นายศุภณัฐ  ทัศน์ศรีสกุล 

คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสยาม 

 

นางสาวณภัสร์  ชัยยะศิริสุวรรณ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

นางสาวณัฐกาญจน์  นัคราโรจน์ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

นางสาวปาริชาติ   วงศ์ยะลา 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

นางสาวภัทรมน  เปี่ยมพงษ์สานต์ 

คณะสาธารณสุข 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 

นางสาวบุญสิตา   ทองเผือก 

คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

นางสาวคณิตกุล  แพชมัด 

คณะพยาบาลศาสตร์  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

 

นางสาวชาลิสา  ชื่นวิเศษ 

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี 

นางสาวฐิตาภา   ล่าทา 

คณะพยาบาลศาสตร์  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

 

นางสาวศศิกานต์ คล้ายขำ 

คณะพยาบาลศาสตร์   

สถาบันพระบรมราชชนก 

นางสาวธิติยา   พงษ์สวัสดิ์ 

คณะกายภาพบำบัด 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นางสาวมายาวี   ปิงเมือง 
คณะกายภาพบำบัด  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

นายตะวัน    เทาศรีดี 
คณะกายภาพบำบัด   

มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ 

 

นางสาวณัฏฐพิชา อชโชติพงศ์ 
คณะสหเวชศาสตร์  

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

นางสาวธัญพร  กงประดิษฐ์ 

คณะสหเวชศาสตร์  

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

นางสาวทรรศนกมล   ถาวรเจริญสุโข 

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

นางสาวอิงอร   ด้วงเจริญ 

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

นายพัฒนกิจ    แก้วอุดร 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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โรงเรียนสุคนธีรวิทย์   อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  

นายรพีพัฒน์   ปกพัฒนกุล 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

 มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

นายชวการ   ยิ้มมาก 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์

 สาขาคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

นางสาวกุลธญานันท์  ภัทรโชติกาญจน์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

นายดนัยวัชต์   บ่อเกิด 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

นายวรินทร   โชควัฒนคุปต์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  

 สิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

นายณัชพล   จิตตุรงค์อาภรณ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

นายปรีดียาธร   ศรีวงษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

นายศิวกร  โพธิ์เงิน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  

ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

นายพีรวัส  วงศ์เมฆ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  

สาขาคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

นางสาวณัฐกานต์  ฐิติดำรงชัย 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์

(หลักสูตรนานาชาติ) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 

นางสาวญาตา   เลี้ยงรักษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

นายณัฐภัทร   ทองอ่วมใหญ่ 
คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

นายชยทัต   จูประเสริฐพร 
คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

นางสาวภัคจีรา  สุรเสน 
คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

นายทินภัทร   แก้วนิตย์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นางสาวนรากร  อำมาตย์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

นายธนวัฒน์   ไพบูลย์วณิชย์กิจ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นางสาวปริฐา  นาวิเศษ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
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นายศุภณัฏฐ ์  จีนประชา 

คณะวิศวกรรมปิโตรเคมี

และวัสดุพอลิเมอร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

นายศุภวิชญ์   บุญนิธิธาดา 

คณะวิศวกรรมปิโตรเคมีและ

วัสดุพอลิเมอร์ 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

นายธนกฤต   สุจจิตจูร 

คณะวิศวกรรมปิโตรเคมี 

และวัสดุพอลิเมอร์  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

นายณดล   ศรศรีวิชัย 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นายณัฏฐ์   บัวไชย 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  

สาขาการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 

 

นายพิสูจน์   เลี้ยงรักษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

นายอภิวิชญ์   ภัยสูญสิ้น 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  

สาขาการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 

 

นายธีรเทพ   หอมขจร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  

ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 

นางสาวไปรยา   เลิศสำราญ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  

สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 

นายธิติวุฒิ   เกิดผล 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

นายสภัทร์พร   ชมขุนทด 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยศรันครินทรวิโรฒ 

นายพนารักษ์  กังวาลสิงหนาท 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์

 สาขาคอมพิวเตอร์  

สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น 

 

 

นายวิชชากร   ยุทธไกร 
คณะวิศวกรรมเครื่องกลเรือ   

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาว ี

 

นายฐานทัพ  อินทรสาลี 
พาณิชย์นาวี   

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี   

กรมเจ้าท่า จังหวดัสมุทรปราการ 

 

นายณัทพงศ์  พนาถิรกุล 

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

นางสาวศุภกานต์  พันนิทา 

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี   

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

นางสาวมัณฑนา  อิทธิรักษ์ชัยกุล 

คณะวิทยาศาสตร์ 

สาขาจุลชีววิทยา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทย์ 

นายสุขนิพัทธ์   สันตมนัส 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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โรงเรียนสุคนธีรวิทย์   อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  

นางสาวกัญจนา  คล้ายวิจิตร 

คณะวิทยาศาสตร์  

สาขาวิชาเคมี    

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นางสาวณัฐชมพร โสมวงษ์ 

คณะวิทยาศาสตร์ 

 สาขาวิชาเคมี    

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

นางสาวณัฏฐ์นรี  พานตะโก 

คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นางสาวอนัญญา พูลเลิศ 

คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

นายธนโชติ   แป้นทอง 

คณะวิทยาศาสตร์  

สาขาวิชาเคมี   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 

นางสาวณัฏฐพัชร  มาพิศาลพงษ์ 

คณะวิทยาศาสตร์  

สาขาวิชาเคมี   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

นางสาวณัฏฐณิชา  ใจสุทธิ์  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

นายสุทัศน์    โลหะกิจสงคราม 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

นายภัทรพล   แคล้วโรคา 

คณะวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

นางสาวอินดา   กิจกอบชัย 

คณะวิทยาศาสตร์   

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

นางสาวภัทรภร   เพ็งปรีชา 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 

นางสาวธนวัน  พนาพงศ์ไพศาล 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบุรี 
 

นายปฐมพงษ์   ศรีกิจเกษมวัฒน์ 

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

นางสาวฐิติรัตน์   สุกิจประเสริฐ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร(หลักสูตรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

นางสาวปยุดา   มากผาสุข 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นายนวภพ   ชื่นอนุสรณ์ 

คณะวิทยาศาสตร์  

สาขาสถิติ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

นายปาณัสม์   อ่อนมั่นคง 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบุรี 
 

นายรวิศ   น้อยวงศ์ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบุรี 
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โรงเรียนสุคนธีรวิทย์   อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  

นางสาวภิชณดา  ตั้งสิริฤกษ์ 

คณะสถาปัตยกรรมภายใน  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

นายดลพงศ์  จรดล 

คณะสถาปัตยกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

 

นางสาวพิชชาภา  จิตรศิลป์ฉายากุล 

คณะสถาปัตยกรรม  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

นายธนกฤต  อ่อนละมูล 

คณะสถาปัตยกรรม  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

นางสาวณัฐวดี  วชิระนภศูล 

คณะอุตสาหกรรมบริการ 

วิทยาลัยดุสิตธานี 

 

นายสิริวัฒก์   ใจยั่งยืน 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบุรี 
 

นายนิติธร  วราสินธุ์ 

คณะอุตสาหกรรมบริการ 

วิทยาลัยดุสิตธานี 

 

นางสาวธวัลรัตน์  เหลียวตระกูล 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

นางสาวพัทธ์ธีรา ถิ่นมีผล 

สถาบันเทคโนโลยีการบิน 

(Universiti  Kuala  Lumpur) 

นางสาวสุวภัทร  สุดประเสริฐ 

คณะพลศึกษาวิทยาศาสตร์ 

การกีฬาและการออกกำลังกาย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

นายณัฐชนน   มากปรางค์ 

คณะพลศึกษา วิทยาศาสตร์ 

การกีฬาและการออกกำลังกาย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

นายปรัชญา  อภิรักษ์ขิต 

คณะสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

 

นางสาวหทัยวัลย์  ทองพรรณ 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

นางสาวสุรภา ค้าธัญญะมงคล 

คณะเกษตร สาขาสัตวศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

นายยศพนธ์  โชคมีรัศมีศิริ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

นางสาวอุ้มกมล  ต่ายกระทึก 

คณะสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

 

นางสาวภัทรภรณ์ เมืองมนประเสริฐ 

คณะสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

 

นายพัฒน  เอื้อโอภาพัฒน์ 

คณะสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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โรงเรียนสุคนธีรวิทย์   อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  

นางสาวบุณยานุช  ขจรกิตติพรรณ 

คณะประมง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

นายอธิกวัฒน์   สกุลตันเจริญชัย 

คณะประมง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 

นายชินพรรธน์   อภินันท์ธนากร 

คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

นายสุภนิช   มูลทรงเกียรต

คณะนิติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

นายอมรวุฒิ ศรีสุวรรณ 

คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

นางสาวอสญาภรณ์   เรืองจำเนียร 

คณะรัฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) 

สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นายธุวานนท์   โพธิสัตย์ 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

นางสาวปภาดา  สิงห์โตทอง 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

สาขาวิชานิติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยบูรพา 

นางสาวกานติมา  อัศวธนวัต 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

นายสุรเชษฐ์   สิริศักดิ์วิสุทธิ์ 

คณะเศรษฐศาสตร์   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

นายชิษณุพงศ์  เติมทรัพย์รติ 
คณะเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

(วิทยาลัยนานาชาติ)  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

นางสาวเสาวลักษณ์  อินทิราวรนนท์ 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

นางสาวมนัสวี  โพธิ์ชื่น 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

นางสาวภูริชญา  ชูรัศมี 

สำนักวิชานิติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 

นางสาวพิมชญา   เชื้อดี 

คณะอักษรศาสตร ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

 

นายชยากร  วริวงษ์ 

คณะอักษรศาสตร ์

 มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
 

นางสาวกนกพร   ชดเจริญ 

คณะสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

นางสาววิชาดา   นิติธัญกุล 

สำนักวิชานิติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
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โรงเรียนสุคนธีรวิทย์   อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  

นางสาวสิรินทรา  ทองย้อย 

คณะศิลปศาสตร์ 

และวิทยาศาสตร์การปกครอง   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 

นายวีรยุทธ   กิจบุญชู 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

นางสาวพัทธ์ธีรา  บุญญกานนท์ 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

นางสาวกิตติ์ธิชา  กิตติพิบูลย์ 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

นายณัฐดนัย   เซี่ยงผุง 

คณะศิลปศาสตร์ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

นางสาวภัคมน  บุญนิยม 

คณะศิลปศาสตร์  

สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

นางสาวกรกนก   เหล่าเผ่าพันธ์ 

คณะศิลปศาสตร์   

มหาวิทยาลัยมหิดล 

นางสาวภัณฑิลา แก้วสว่าง  

คณะศิลปศาสตร์  

สาขาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า

หลวง 

นางสาวฐาน์วดี   ทับทิม 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

นางสาวชนกนันท์   ตั้งพิพัฒนพงศ์ 
คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 

นายสุรกิจ   คนคล่อง 

คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

นายสุกฤษฎ์   พฤกษะศรี 
คณะบริหารธุรกิจบัณฑติ (การจดัการครัว

และศิลปะการประกอบอาหาร) 

วิทยาลยัดุสติธานี 

 

นายณภัทร   จารุกิตติภัค 
คณะบริหารธุรกิจบัณฑติ (การจดัการครัว

และศิลปะการประกอบอาหาร) 

วิทยาลยัดุสติธานี 

 

นางสาวธนนันท์  เอื้อศักดิ์ 

คณะศิลปศาสตร์ 

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล 

นายวรรณกรณ์   ไชยสุวรรณ 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

นายภัทรพล   รัตนผล 
คณะบริหารธุรกิจบัณฑติ (การจดัการครัว

และศิลปะการประกอบอาหาร) 

วิทยาลยัดุสติธานี 

 

นางสาวสุทธิกานต์   ฉัตรสุริยวงศ์ 
คณะบริหารธุรกิจบัณฑติ (การจดัการครัว

และศิลปะการประกอบอาหาร) 

วิทยาลยัดุสติธานี 

 

นางสาวกนกอร  เหล่าเผ่าพันธ์ 

คณะบริหารธุรกิจ   

มหาวิทยาลัยมหิดล 
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โรงเรียนสุคนธีรวิทย์   อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  

นางสาวมีน่า   พรประชานุวัฒน์ 

คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

นายศุภวิชญ์์   วิทยานันท์ 

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 

นางสาวณัฐณิชา ปานบำรุง 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นางสาวธิดาเทพ   ชำนาญเสือ 

คณะบริหารศาสตร์  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

นายชิษณุพงศ์  เมตตา 

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

นางสาวภัคจิรา   บรรพกาญจน์ 

คณะคหกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

นางสาวธัชปรีดา  ชะอุ่ม 

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นางสาวพิชชา  วัฒนะอนุรักษ์ 

คณะวิทยาการจัดการ  

 สาขาการบัญชี  

 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นางสาวพรรณรัตน์   แก้วรัตนศักดิ์ 

คณะสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

นายวุฒิชัย   รอดกำพล 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 


