
ที� สถาบนั คณะ ทีมที� 1 ทีมที� 2

1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รศ.ดร.ประจิต หาวัตร อาจารย์นัฐวุฒิ สวุรรณยั&งยืน

นางสาวขวัญชนก ไกรกุลชูโชค นายเอกสกุล มานะกุลอสิสระ

นางสาวกมลชนก สนสร้อย นายคุณัชญ์ สระประเทศ

นายสรวิศ นทรัีตนกาํจาย นางสาวรงรอง เดชรุ่งโรจน์ปัญญา

2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบัญชี อาจารย์วาสนา จีนะวัฒน์

ผศ.ภัสพร ตั3งใจกตัญ5ู

นายสมบุญ กงัวาลวุฒิพงศ์

นางสาวศุภรา พิชญ์เสถียร

นางสาวยศวิภา อรรถปรียางกูร

3 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอสี
เทร์ิน

อาจารย์วาสนา ศรีมะเรือง อาจารย์เขม็ทอง แก้วประทุม

นางสาวพรพิมล ตะคาํ นางสาวสมานใจ เผ่าผม

นางสาวเจนจิรา แซ่งั3ง นางสาวฑภัิช ประภาสวัติ

นายกฤษฎาภรณ์ โพธสิาร นางสาวปวีณา อารีย์

4 มหาวิทยาลัยเกริก คณะบริหารธุรกจิ อาจารย์ดาวพระศุกร์ ทองกลิ&น อาจารย์ดาวพระศุกร์ ทองกลิ&น

นายธรีวัฒน์ รอดเจริญ นางสาวเกษรา เทยีนมณี

นางสาวภัทราภรณ์ สนิเปียง นางสาวกนกนาถ ประคอง

นายธนบัตร ทาํลา นายเอกรัตน์ พัฒชู

5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกจิ ภาควิชาบัญชี อาจารย์ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์ อาจารย์คมกฤษณ์ สงิห์ใจ

นางสาวธญัวรัตน์ แจ่มเจริญ นายเกษม ศิริบุญมา

นางสาวปรารถนา หนูยิ3ม นายอนุสรณ์ เหล่ารัตนไพบูลย์

นางสาวมรกต จิรเมตตรัย นายอานนท ์เริงสมัย

6 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ คณะบริหารธุรกจิ อาจารย์กรด สองเมือง อาจารย์กลมใบ อุ่นฤทธิC

นางสาวกนกวรรณ มูลสบื นางสาววนัสรินทร์ อุสมาน

นางสาวณัฐฐา นัยเนตร นางสาวจันจิรา โตะ๊มอง

นางสาวอนัญญา แช่มช้อย นางสาวศิริวิมล บดีศรีสกุล

7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาการจัดการ

นางสาวสนุทรี จิตต์ธรรม นางสาวบุศรา เตียถาวรชัย

นางสาวอริสา สถาผล นายสาธติ เคยสนิท

นายรัชนาท เกษมสขุ นางสาวพัชรินทร์ ปริมา

8 มหาวิทยาลัยคริสเตียน คณะบัญชี ธุรกจิ และมัลติมีเดีย อาจารย์อนุธดิา ประเสริฐศักดิC อาจารย์อนุธดิา ประเสริฐศักดิC

นายพิพัฒน์ บุญจริง นางสาวทติยา เชียงทองคาํ

นางสาวฌญาภัฒ พิบูลย์สวัสดิC นางสาววรรณวิสาข์ เอกชาวนา

นางสาวกญัญารัตน์ สร้อยคาํ นางสาวสวิุมล วนา

9 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น คณะบริหารธุรกจิ นางสาววริสสรา เทยีมทดั นางวัชริณี ตระการสาธติ

นางสาววิลาวัณย์ อนิทพรหม นางสาวกรรณิการ์ ธนวัฒน์วาณิชย์

นางสาวศิญาภร ครุครรชิต นายวิษณ ุภู่อนิทร์

นายธวัชชัย ขันชีกรด นางสาวฐิติพร คัมภีระ

10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะบริหารธุรกจิ

นางสาวจริยา เขมดาํรง นางสาวนุชนารถ สนิจันทร์

นางสาวหทยัพร สขีาํ นางสาวพิมพิไล สวยงาม

นางสาวปวินตา คนึงเหตุ นางสาวรัชนีกร ฮุนตระกูล
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11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกจิ นางสาวกมลศิริ คงสมัย นางปทดิา ลิ3มชัยเจริญ

นางสาวทพิย์วรัต พลรักดี นายชูเกยีรติ โสภณกจิวณิชกุล

นางสาวนันทวรรณ ตวนกู นางสาวธนัยธร เกตุยั&งยืนวงศ์

นางสาวเพญ็นภา มัตตาริ นางสาวรวิวรรณ สงิห์โตทอง

12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ผศ.สรีุย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์ อาจารย์กาญจนา ผลาผล

ทมีที& 1 วิทยาเขตจักรพงษภวูนารถ
คณะบริหารธุรกจิและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายพงศกร ยรรยงพาณิชย์

นายจตุรงค์ นองเนือง

ทมีที& 2 วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสงัคม นางสาวปรียานุช อยู่สงัข์ นางสาวภัทรา พิมสอน

นายทศพร เฮงวิวัฒน์ชัย นางสาวกลัยา อิ&มสอน

13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี คณะบริหารธุรกจิ อาจารย์นภาพร เตรียมมีฤทธิC อาจารย์กิ&งกาญจน์ มูลเมือง

นางสาวกญัญ์ณพัชญ์ ศรีสงัข์งาม นางสาวสภุาวดี พินิจ

นางสาวชนัดดา เสาวรส นายประวิทย์ พรมโยธา

นางสาวแคทรียา บุญมา นางสาวศศิกานต์ หาผลดี

14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกจิ อาจารย์กาํธร นิมิตภัทร อาจารย์คัมภีร์ เนตรอมัพร

นางสาวนงลักษณ์ แสงพราย นายธาดา เซ่งสมหวัง

นางสาวอญัชนา บุรีธาร นางสาวรัตนา แก้วอาํภา

นางสาวนิภาดา พลอยสระศรี นางสาวกนกวรรณ แตงทอง

15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสนิทร์ คณะบริหารธุรกจิ อาจารย์ฉ้อยฝ้า แซ่คู่ อาจารย์ชฎาณัฎฐ์ ปิยะวิบูลย์

นางสาวปรนิน สทุรกจิวิทยา นางสาวนฤมล ลัดดาวัลย์

นางสาวพัชรินทร์ สญัจร นางสาววรรณา ทองมาก

นางสาวสมฤทยั ภิญโญภาพสกุล นายจักรพรรดิC ผลประดับ

16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ลาํปาง

คณะบริหารธุรกจิและศิลปะศาสตร์ อาจารย์ณัฐยา สกัเสด็ อาจารย์ณัฐนรี ทองดีพันธ์

นางสาวนิตยา จาปัญญา นางสาวจันทร์ฉาย กนัทวิงศ์

นางสาวพิมภารัตน์ อนิพิรุด นางสาวสภุาวดี แซ่กี3

นางสาวดาริกา พิมกาํเนิด นางสาวกรรณิการ์ เจตวิรุฬ

17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาจารย์สพิุนดา โจนส์ อาจารย์อญัชลี สนดี

ทมีที& 1 นางสาวฝาตีมะ๊ หมาดเตะ๊ นางสาวบุษบา บัวทอง

ทมีที& 2 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไส
ใหญ่) คณะเทคโนโลยีการจัดการ นางสาวสาวิตรี สงเรือง นางสาวดารัณ ศรีอ่อน

นางสาวหทยัทพิย์ ฤทธจัินทร์ นางสาวภัทรพร แก้วคงจันทร์

18 ผศ.สรุชัย เอมอกัษร อาจารย์สกุญัญา วงษ์ลคร

นางสาวสดุารัตน์ สงิห์สม นางสาวยุวธดิา ดาํรงค์ภักดี

นางสาวภัสสร ธญัญเจริญ นางสาววรรวิภา แสงทอง

นายคมสนัต์ หวานชะเอม นางสาวสภุาณี ปานเพช็ร

19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน คณะบริหาร ดร.ชุติมา นาคประสทิธิC อาจารย์เกศชฎา ธงประชา

นางสาววราภรณ์ กองแก้ว นางสาวชมพูนุท ชื&นโคกกรวด

นางสาวจิราภรณ์ ศรีวิเศษ นางสาวอุษา หมายถมกลาง

นางสาวศรสวรรค์ วอนอก ว่าที& ร.ต.หญิงมยุรา พฤฒามาตย์

20 มหาวิทยาลัยธนบุรี คณะบัญชี อาจารย์ธนวรรณ แฉ่งขาํโฉม อาจารย์ศิริวัลย์ จันทร์แก้ว

นางสาวดารารัตน์ นิ&มขวัญ นางสาวศรีวรรณ แสงอรุณ

นางสาวนภาพร แก้วบ้านสงิห์ นางสาวรัตนา บุญนาค

นางสาวกณิศา หมวดพล นางสาวอจัฉรา จอมผล

21 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณ
ภมิู ศูนย์สพุรรณบุรี



นางสาวจิณห์สภุา เข้มแขง็ นางสาวพลอยรุ้ง พันธมี์เชาว์

นางสาวเสาวณีย์ ผดุงศักดิCวิริยะ นางสาวชลดา องักุรรัตน์

นางสาวรุจพร จันทร์ศิริโพธา นายธนวัฒน์ ทรงประกอบ

22 มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ คณะการบัญชี

นางสาวอารยา เสรีพาณิชย์การ นางสาววิลาวรรณ ทองเตี&ยง

นายสงิหา แก้วไซนาม นางสาวเขมจิรา เพียรวิบูลย์กจิ

นางสาวมนัสชนก เกยีรติCธรรมกุล นางสาวจิราพร ภู่ทบัทมิ

23 มหาวิทยาลัยนครพนม คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศอาจารย์ฉัตรชัย แสงจันทร์

นางสาวมณีรัตน์ ราชานนท์

นางสาวหนึ&งฤทยั พลแก้ว

นางสาวสรีุพร นิสาวัน

24 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ คณะบริหารธุรกจิ อาจารย์ธนธร จงศิริฐิติศักดิC อาจารย์วิชุตา นาคเถื&อน

นางสาวปนัดดา สโุพธิC นางสาวธญัจิรา ศิลาสานต์

นางสาวสภุาพร ฤทธเิดช นางสาวมธุรส ไชศรีจันทร์

นางสาวฐิติพร ทบัทอง นางสาวจุฑามาศ กมิะพงษ์

25 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะการจัดการและการทอ่งเที&ยว ดร.อสิราภรณ์ พลนารักษ์ อาจารย์กมลวรรณ รอดหริ&ง

นางสาวอุ้ม บรรเทงิใจ นายสมมนัส วุฒิสนิธุ์

นายนฤเบศ ศรีวิเชียร นายณัทพงศ์ อุทุมพันธ์

นางสาวมานิตา ปธานราษฎร์ นางสาวพิมพ์พาณี นาธศัิกดิC

26 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ อาจารย์องัคณา ปานเทอืก อาจารย์ขวัญฤทยั บุญถึง

นางสาวประณิตา ศิริสทิธิC นางสาวเยาวลักษณ์ คาํใจวุฒิ

นางสาววรรณนิกา ข่ายสวุรรณ นายทรงยศ โอวาสทิธิC

นางสาวภิพาดา ฟูเทพ นางสาวเบญจวรรณ นาคสวุรรณ

27 มหาวิทยาลัยฟาร์อสีเทอร์น คณะบริหารธุรกจิ อาจารย์ฐานันดร ปรีดากญัญารัตน์ อาจารย์เจนจิรา ขันแก้ว

นางสาวภาณมุาศ หินแปง นางสาวธนาภรณ์ จันทร์คล้าย

นางสาววราพรรณ ตะ๊แปงปัน นางสาวสทุธลัิกษณ์ เรืองศรี

นายกาํพล แสงศรีจันทร์ นางสาวสดุารัตน์ สายเทพ

28 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะบริหารธุรกจิ อาจารย์นีรนาท ศรีเจริญ อาจารย์มัธนา แขง็แรง

นางสาวนิตยา สาลัง นางสาวรัตนา สดุสะอาด

นายกฤษณะ ศรีพนา นายสาธติ โมราเจริญ

นางสาวนิพาภรณ์ โพธิCดาํ นางสาวดวงหทยั พนาธคุิณ

29 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการบัญชีและการจัดการ ดร.ณัฐวุฒิ ตันติเศรษฐ อาจารย์จิระพันธ ์ชูจันทร์

นางสาวพรรณพร ในอรชร นายไกรษร จุมานนท์

นางสาวสปุราณี ยังแสนภู นางสาวปิยะดา บุญประกอบ

นางสาวศิริมล เวียนนอก นางสาวพรทพิย์ แฝงสมศรี

30 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยการจัดการ ดร.วรพรรณ เรืองผกา อาจารย์กติติชัย ราชมหา

นายเกรียงไกร ชวลิตทพิากร นางสาวกรีติกาญจน์ บ่อเกดิ

นางสาวชวิศา ครุธรรมตาจารย์ นางสาวชาดา ใจประเสริฐ

นางสาวอสิราภรณ์ ตระการมณีรัตน์ นายธนบดี นันทนาวรางกูร

31 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะบริหารธุรกจิ อาจารย์ดลยา ไชยวงค์ ผศ.ชลลดา ชะโลมกลาง

นายพิชัย น้อยบุญญะ นางสาวรุ้งไพจิต ภมูาตนา

นางสาวธนันดา ทาริยะ นางสาวองัคณา ไชยนรินทร์

นางสาวศิโรรัตน์ รินนายรักษ์ นางสาวนิติยา ใจอ้าย



32 มหาวิทยาลัยรังสติ คณะบัญชี อาจารย์วรงค์ ผ่องใส อาจารย์วัฒนี รัมมะพ้อ

นางสาววสกุานต์ ประจง นางสาวชนาภา คงดี

นางสาวจันทมิา มาอยู่วัง นางสาวจันจิรา ปั3นเขียว

นางสาววรวรรณ แสงแก้ว นายมนตรี งอกภเูขียว

33 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑติ อาจารย์อุทยั ฉาวเกยีรติคุณ อาจารย์อรุณี เทพเจริญ

นางสาวภิรมย์ญา วันหรั&ง นางสาวแพรวนภา บาลนคร

นางสาวศิริลักษณ์ บุญพูล นางสาวเยาวดี เสอืเหลือง

นางสาวอรวี จุลหงษ์ นางสาวเพญ็นภา ทองทพิวัน

34 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

นายสกุฤษฏิC สงวนไพบูลย์ นางสาวชาดา ปิโย

นายเอกพงษ์ คงศิริ นางสาววรารัตน์ ราษฎรดี

นางสาวศิรินาถ เบ้าหล่อเพช็ร์ นางสาวลลิตา พัฒนวงศ์กาํจร

35 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สาํนักวิชาบัญชี คุณนิรุตติC ชัยโชค

นางสาวฐิติพร ใจกุศลสงูยิ&ง

นางสาวอจัฉรา เกเยน็

นางสาวดาริน ถิ&นจันทร์

36 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์วีรกจิ อุฑารสกุล อาจารย์สทุศิา ไพบูลย์วัฒนกจิ

นายวัชรพงษ์ ค้าทวี นางสาวกุลนิษฐ์ พิพิธพงศานนท์

นางสาวดวงรัตน์ ยิ3มตา นายจีรพงษ์ อนิคลํ3า

นางสาวลัดดา ศรียอดแส นางสาวณัฏฐณิชา จาํเริญ

37 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์จิตติชัย ห่อทอง อาจารย์กิ&งแก้ว บุญสขุ

นางสาวศุภักษร เจิมขุนทด นางสาวปวีรวรรณ กรองมะเริง

นางสาวพรทพิย์ เทยีนขุนทด นางสาวฐิติมา พานันท์

นางสาวรุ่งอรุณ ไพราม นางสาวสายพิน กาํกระโทก

38 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์อศัวเดช คล้ายแสง อาจารย์อภินันท ์ชานันโท

นายอสิริยวรรษ จาํปา นางสาวธร์ีธาดาอร บัวเทศ

นางสาวเกวลิน แก่นกสกิารณ์ นางสาวนํ3าฝน ตริดโน

นายเอกรัฐ คุ้มวงษ์ นางสาวอจัฉรา นาเจริญ

39 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์นิยม คาํบุญทา อาจารย์เพญ็นภา หวังที&ชอบ

นางสาวสมพร ปาคาํ นางสาวสญมภรณ์ ศรีจันทร์

นางสาวมยุรี กนัเขียว นางสาวธาราวรรณ ดีลี

นางสาวปรียานุช รัตน์นุ่มน้อย นางสาวสรัญญา มั&นศรีจันทร์

40 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ชลกร อาสนะนนท์ ผศ.ชลกร อาสนะนนท์

นางสาวรัชนีวรรณ นันทะพรม นางสาวนิภาดา กลึงกลิ&น

นางสาวนภสร โสนนอก นางสาวศิริพร จันทร์เจาะ

นางสาวชื&นนภา มนตรี นางสาวจุฑามาศ กลิ&นแย้ม

41 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะวิทยาการจัดการ ผศ.พิมลพรรณ พชรสงิห์ อาจารย์จันทรา ธนีเพียร

นางสาวดารา ยิ3มแย้ม นางสาวณัฐวรรณ หุ่นพวง

นางสาวราตรี จาํปาหอม นางสาวรัญชิดา กุฎีศรี

นางสาวอุษา ลือทอง นางสาวสทุธาวรรณ ทองคุ้ม

42 มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์วัชรินทร์ หอมประเสริฐ ผศ.ฉวี สงิหาดี

นางสาวสกุญัญา พรมหมวงษ์ นางสาวอลิษา ประสมผล

นางสาวนิศารัตน์ ม่วงมูลตรี นางสาวพัชรีวรรณ เวชมณีศรี



นางสาวสจิุตรา ส้มป่อย นายกนก วิเชียรศิลป์

43 มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์สธุรีา ทพิย์วิวัฒน์พจนา อาจารย์ฐิฏกิานต์ สริุยะสาร

นายณรงค์ฤทธิC กรรณิกา นางสาวดวงหทยั สติแน่

นายดนุพงษ์ เชียงชัย นางสาวเยาวมาลย์ ปัญญาช่วย

นายวุฒิศักดิC สลีวงค์ นางสาวรุ่งนภา อาศัยบุญ

44 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ศักดาเดช กุลากุล อาจารย์จินตนา แพงดวงแก้ว

นางสาวมัลลิกา พรหมดี นางสาวนรีรัตน์ พูดเพราะ

นางสาวนภาวรรณ บุตตัสสะ นางสาวอภิญญา โทขนาด

นางสาวพรรณิภา ติยะวัน นางสาวพรพิมล นารถชมสา

45 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ณิชภัทร บุญรัตน์ อาจารย์จุไรรัตน์ ทองบุญชู

นางสาวจารุวรรณ แก้วประดิษฐ์ นางสาวปรียาพร ทรัพย์แก้ว

นางสาวฮูด้า หลาํเบญ็สะ นางสาวพยุดา ขาวพิมล

นางสาววรรณภา ชุมประยูร นางสาวสภุาพร คลิ3 งโต

46 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์รุ่งนภา สนัติธรรมา อาจารย์วรนารถ ศรีพงษ์

นางสาวสายฤดี จันทะดวง นายกติติศักดิC พงษ์ศรี

นายอานนท ์สมใจหมาย นางสาวมลทพิย์ ประเสริฐศิลปกุล

นางสาวอภิวรรณ แก้วเจริญ นายอดิเทพ สนิพรหม

47 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนัุนทา คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์รุ่งลักษมี รอดขาํ อาจารย์อโนชา กมิกง

นายณัฐพจน์ ชาญวิทย์สถาพร นายอภิรักษ์ ประยูรชาญ

นายศรัณยู ท้าวฮ้าย นายประเสริฐศักดิC มีเสม

นางสาวสพัุตรา นามไพโรจน์ นายอรรนพ ชูจันทร์

48 มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์กณัฐาภรณ์ ชัยกติติกุล อาจารย์เนตรนภา รักษายศ

นางสาววนิดา คงภชูงค์ นายกุลกร อมัรปรานนท์

นางสาวสรีุภรณ์ ชินทะเล นายอดิศักดิC วันดี

นางสาวปิยะธดิา ชวนประสทิธิC นางสาวจันทมณี หนูใหม่

49 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์สริุสา จัตุชัย อาจารย์วันวิสา เนื&องสมศรี

นางสาวเสาวลักษ์ รัตนปัญญา นางสาวสกุญัญา ปิ& นโพธิC

นางสาววิภาวี จันทรา นางสาวอธติญา พรพงษ์

นางสาวสพุรรณา ชมภนิูมิตร นางสาววิภาวดี ไชยมูล

50 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะบริหารธุรกจิและการจัดการ อาจารย์รัชนิกร วรรณสถิตย์ อาจารย์รวิ กลางประพันธ์

นางสาวปิยดา มีอรุณ นางสาววาสนา พรมดาว

นางสาวพัชราภรณ์ บุตรแต้ม นางสาวศิริเรียม พิมประจิตร

นางสาวสนิุสา จันทะรักษ์ นางสาวนํ3าฝน เสพศรีสขุ

51 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล คณะบริหารธุรกจิ อาจารย์ธาริณี องัค์ยศ อาจารย์สนัุนทา ปาสาเลา

นางสาวปราณี จันทร์งาม นางสาวอรพรรณ บุพศิริ

นางสาวกญัญารัตน์ ดีพังเทยีม นางสาวรุ่งทวิา กลิ&นสคุนธ์

นางสาวเจนจิรา ชายขุนทด นางสาวจุฑามาศ บุญเผย

52 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาจารย์วชรวรรษ พรหมมา อาจารย์ปานแก้วตา ลัคนาวานิช

นายอภินันท ์อทิธศัิกดิCสกุล นางสาวณัฐสดุา เตง็รัง

นางสาวจินต์ศุจี นิธวัิฒน์ นางสาวณัฐฐาพร อุตมะมุณีย์

นางสาววรนาฏ บุญทวิโรจน์ นางสาวกุลชวัล ดวงคงทอง

53 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะสงัคมศาสตร์ อาจารย์รสติา สงัข์บุญนาค ผศ.ผจงศักดิC หมวดสง

นายพิลาศ ทองกาํผลา นายธรีวัต อารยะพงษ์



นายธชัพงษ์ อมาตยกุล นายวนัสพล ศิริศักดิCวิเศษ

นางสาวก้านแก้ว ควรรวม นางสาวปวิตรา มายิ&งเจริญ

54 มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารย์สวุรรณี รุ่งจตุรงค์ อาจารย์อุราภรณ์ รักมิตร

ทมีที& 1 คณะบัญชี นางสาววรรณวิมล พลประสทิธิC อาจารย์วันดี บุญเดด็

ทมีที& 2 วิทยาเขตชลบุรี คณะบัญชี นางสาวขนิษฐา ชาติบัวใหญ่ นางสาวบุษกร สายทอง

นางสาวชุติมา วิสทุธิC นางสาวรุจิรา นิมมานภติู

นางสาววนิดา อนิทรแย้ม

55 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์จิตติมา วิเชียรรักษ์ อาจารย์นิพัฒน์ โพธิCวิจิตร

ทมีที& 1 คณะวิทยาการจัดการ นางสาวสมุาลินธ ์หมัดร่วม นางสาวฐิติยา ภิญโญคม

ทมีที& 2 วิทยาเขตตรัง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ นางสาวณัฐฐิญา สตันนท์ นางสาวชญานิศ จรูญวรรธนะ

นางสาวพัทธวดี กติติพร้อมพงษ์ นางสาวปิยะวรรณ ทองคณารักษ์

56 มหาวิทยาลัยสยาม คณะบริหารธุรกจิ อาจารย์มยุรี วงศ์จรัสเกษม อาจารย์พิจักษณ์ จันทวิโรจน์

นางสาวขวัญเรือน แซ่หลี นางสาวเครือมาศ รุ่งเรือง

นางสาวบุณยรัตน์ บุญมี นางสาวศิริกุล สวัสดิภาพพันธ์

นางสาวจามจุรี โรจน์ธนากร นายชัยวุฒิ เปรมจันทน์

57 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นายณัฐพล สขุเสวี นางสาวกมลชนก ศรีดอนจันทร์

นางสาววรัญญา ตั3งจิตคาํนวณการ นางสาวเบญจรัตน์ ขันทอง

นางสาวณทุศันา อนันต์ไวทยะกจิ นางสาวเปรมวดี ฐิตวัฒนกุล

58 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ คณะบริหารธุรกจิ อาจารย์สวุรรณา อนิคล้าย อาจารย์ลาวรรณ์ อนันต์ชลาลัย

นายไววิชญ์ ฉันทศรีวิโรจน์ นางสาวฐิติมา ลีลาวัฒนพาณิชย์

นายมนัส วังสตุรค นางสาวนันม์ฐฉัตศ์ ก้อยหะกูล

นางสาววรกานต์ กจิสารทอง นางสาวอจัฉราพร เพช็รพัฒน์

59 มหาวิทยาลัยอสีเทร์ินเอเชีย คณะบริหารธุรกจิ อาจารย์ชวรัตน์ ศิริค้างคาวทอง อาจารย์ศุภลักษณ์ บุญถนอม

นางสาวกนกรส พานิชย์พิพัฒน์ นางสาวเสาวรส พันธแ์ตง

นางสาวนิตยา ศรีแก้ว นางสาวศันศนีย์ กลองใหญ่

นายปฏญิญา อรัญโชติ นางสาวรัตน์ติกาญจน์ กุลสทุธิ

60 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะบริหารศาสตร์ อาจารย์ฐิติมา พราวศรี นายอนุชา บุญเกษม

นางสาวกรรณิการ์ จาํปาไชยศรี นายภาณพุงศ์ รังคพุทธมานะ

นางสาวกรรณิการ์ สมบูรณ์ นางสาวสพุรรณี พรมบุตร

นางสาวกมลชนก งามแก้ว นางสาวขวัญใจ อนิธง

61 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ คณะบริหารธุรกจิ อาจารย์ฉลวย ทองสมบูรณ์ อาจารย์สบุรรณ พัดเพง็

นางสาวสจิุตรา วังวีระกุล นางสาววนิดา กองเขียว

นางสาวกนกวรรณ ปัณณกาญจนวงศ์นางสาววารินทร์ วงศ์วิทยานนท์

นางสาวพิมลทพิ เหล่าจารุวงศ์ นางสาววรนุช อศัวพงศ์พร

62 วิทยาลัยเซาธอ์สีทบ์างกอก อาจารย์นงลักษณ์ เหรียญทอง อาจารย์รัตนาภรณ์ ขาววัด

นางสาวนิรชา เดชาวัฒนากุล นายศุภนันท ์ปุ่มเพช็ร

นางสาววิมลรัตน์ ทองสขุ นางสาวสพุรรษา สขุเกษม

นางสาวพัชราพร ตองติดรัมย์ นางสาวอรอนงค์ ผายภักดิC

63 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม คณะบัญชี อาจารย์พิมพ์ผกา ใจมุข อาจารย์กุลฑรีา ดอกพุทธา

นางสาวอมรรัตน์ คุ้มผล นางสาวอรพินท ์ตัดป่วง

นางสาวดวงฉัตร แหวนวงษ์ นางสาวณัฐพร ประเจกสกุล

นางสาวรัตนา ยอดเพชร นางสาวกานต์ชนก จอมมงคล



64 วิทยาลัยอนิเตอร์เทคลาํปาง คณะบัญชี อาจารย์จิรนันท ์บุพพัณหสมัย อาจารย์ทรายทอง เลิศเปียง

นายนรบดี เทพนันตา นางสาวสพุรรษา โปร่งสยุา

นางสาวประภัสสร เปียงกนัธา นางสาววัชราภรณ์ เสริมสขุ

นางสาวสดุหทยั ปงผาบ นางสาวสดุธดิา มะโนสม

รวม 125 ทีม


