
ล ำดับท่ี ส่วนรำชกำร
๑ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำงนภำทิพย์ ภักดีเจริญ
๒ นำงสำวรพีพรรณ แสงกระจ่ำง
๓ กรมวิทยำศำสตร์บริกำร นำยจรูญ จันทร์สมบูรณ์
๔ นำงสำวจิตวิไล เวฬุวนำรักษ์
๕ ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ นำงสำวปำริชำติ ว่องไว
๖ ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ นำงสำวศิริพร พุ่มไสว
๗ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ รองศำสตรำจำรย์ชัชพล ชังชู
๘ นำยฉัตรชัย จรูญพงศ์
๙ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย รองศำสตรำจำรย์นพดล พิฬำรัตน์

๑๐ นำงสำวสุณี ศิริวิชยกุล
๑๑ มหำวิทยำลัยขอนแก่น รองศำสตรำจำรย์อรรจนี มหรรฆำนุเครำะห์
๑๒ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เอ้ือมแข สุขประเสริฐ
๑๓ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ รองศำสตรำจำรย์จิรำพร กุลสำริน
๑๔ นำยกิตติชัย ทิพย์ทำ
๑๕ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ นำงฐิติมำ เธียรอนันตกุล
๑๖ นำงประไพ เทียนเทพ
๑๗ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ รองศำสตรำจำรย์วิชัย อุตสำหจิต
๑๘ มหำวิทยำลัยบูรพำ นำยสุเมตต์ ปุจฉำกำร
๑๙ มหำวิทยำลัยมหิดล ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรนภำ ต้ังสุขสันต์
๒๐ นำงฐำนิศวร์ ธนะเจริญพงศ์
๒๑ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิริลักษณ์ เจิมจิตต์พรชัย
๒๒ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภูวนำท รัตนรังสิกุล
๒๓ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ นำยองอำจ บุญล้วน
๒๔ มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์ รองศำสตรำจำรย์เจ๊ะเหล๊ำะ แขกพงศ์
๒๕ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช รองศำสตรำจำรย์วรวุฒิ เทพทอง
๒๖ นำงสุมณฑำ สุขชำลักษณ์
๒๗ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์
๒๘ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี รองศำสตรำจำรย์ณัฎฐำ เลำหกุลจิตต์
๒๙ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ นำยเอกชัย คุณวุฒิปรีชำชำญ
๓๐ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี นำงสำวมะลิวัลย์ สินน้อย
๓๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บุบผำ ใจเท่ียง
๓๒ มหำวิทยำลัยนครพนม ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ว่ำท่ีร้อยตรี ภูมินทร์ ฮงมำ
๓๓ มหำวิทยำลัยกำฬสินธ์ุ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภัชรินทร์ ซำตัน
๓๔ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธง บุญเรือง
๓๕ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร รองศำสตรำจำรย์ปำจรีย์ ผลประเสริฐ
๓๖ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม นำงสำวจันทิมำ ชุลีกรำน
๓๗ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ รองศำสตรำจำรย์กัลทิมำ พิชัย
๓๘ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กันยำ บำร์นท์
๓๙ มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี นำยสุทธิชัย ฉำยเพชรำกร
๔๐ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม นำยชัยยุธ มณีรัตน์
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๔๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ นำยสมพงษ์ อินทร์พงษ์
๔๒ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ขนิษฐำ กีรติภัทรกำญจน์
๔๓ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ รองศำสตรำจำรย์อรสำ เตติวัฒน์
๔๔ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เผด็จ ก๋ำค ำ
๔๕ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กระพัน ศรีงำน
๔๖ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จุฑำทิพย์ พหลภำคย์
๔๗ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บัญชำ ศรีสมบัติ
๔๘ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปัญญำ ทองนิล
๔๙ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ นำงพัชริยำ ศรีสด
๕๐ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต รองศำสตรำจำรย์ชญำนิศ ลือวำนิช
๕๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พูนศักด์ิ ศิริโสม
๕๒ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ นำยศิริชัย นำมบุรี
๕๓ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ นำยอุดม คุ้มภัย
๕๔ มหำวิทยำลัยรำชภัฏร ำไพพรรณี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปรียนันท์ สิทธิจินดำร์
๕๕  มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประหยัด ช่วยงำน
๕๖  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ผกำรัตน์ พินิจวัฒน์
๕๗ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
๕๘ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชำคริต ชำญชิตปรีชำ
๕๙ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ นำยมนตรี เด่นดวง
๖๐ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต นำงเอ้ืออำรี จันทร
๖๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ รองศำสตรำจำรย์นิพนธ์ ศศิธรเสำวภำ
๖๒ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุกัญญำ ไหมเครือแก้ว
๖๓ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นันทำ สมเป็น
๖๔ มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
๖๕ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี รองศำสตรำจำรย์จุฬำมำศ จันทร์ศรีสุคต
๖๖ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ นำยชลำยุทธ์ ครุฑเมือง
๖๗ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี รองศำสตรำจำรย์มำลี ไชยเสนำ
๖๘ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ นำงสุภำพร จันทร์คง
๖๙ ว่ำท่ีพันตรี สมชำย อุดร
๗๐ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี รองศำสตรำจำรย์สุจิระ ขอจิตต์เมตต์
๗๑ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เจทญำ กิจเกิดแสง
๗๒ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประนอม ต้ังปรีชำพำณิชย์
๗๓ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย รองศำสตรำจำรย์ชุตินุช สุจริต
๗๔ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เทพนำรินทร์ ประพันธ์พัฒน์
๗๕ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก รองศำสตรำจำรย์สุธัญญำ พรหมสมบูรณ์
๗๖ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ รองศำสตรำจำรย์กัญฐณำ ดิษฐ์แก้ว
๗๗ รองศำสตรำจำรย์เดชำ นำวำนุเครำะห์
๗๘ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุรพจน์ วัชโรภำกุล
๗๙ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุริยำ แก้วอำษำ
๘๐ สถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธวัชชัย จิตต์สนธ์ิ
๘๑ สถำบันวิทยำลัยชุมชน นำยมนตรี พันธ์กสิกร
๘๒ นำงสำวสุธิมำ เทียนงำม
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