ผลการสอบเข้ าศึกษาต่ อในมหาวิทยาลัยต่ าง ๆ ปี การศึกษา 2556

ม.6/1

ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 6 รุ่ นที่ 8 โรงเรี ยนสุคนธีรวิทย์ จ.นครปฐม
จํานวน 150 คน สอบได้ ทัง้ หมด 150คน
1. นาย อิฎฐะ ชั ยบุญ
* คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- คณะธุ รกิจวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. นายวุฒิชัย โขเจริญผล
* คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
3. นายพิช�ุตม์ จิตรศิลป์ ฉายากุล
* คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
- คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
4. นายธนพณ ฤดีรัชต์
* คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ม.เกษตรศาสตร์
- คณะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5. นายศุภวิช ทองพนัง
* คณะเภสั ชศาสตร์ มหาวิทยามหิดล
- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
6. นายพีรณัฐ ทวีปฐมวัฒน์
* คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบําบัด ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิ ตศาสตร์ ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
7. นายชวัลณัฎฐ์ ปรีชาบริสุทธิ์กุล
* คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สถาบันการเงิน (นักบินพาณิ ชย์) มหาวิทยาลัยรังสิ ต
- คณะบัญชี มหาวิทยาลัยมหิ ดล

8. นายณภัทร โรจน์ เอกจิตต์
* คณะเภสั ชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาปิ โตรเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะบริ หารธุ รกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
9. นายปกรณ์ บริการกุล
* คณะวิทยาศาสตร์ การเดินเรือ วิทยาลัยพาณิชยนาวี
- คณะพาณิ ชย์นาวี สาขาวิศวกรรมเครื่ องกลเรื อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม สาขาครุ ศาสตร์ วศิ วกรรม ลาดกระบัง
10. นายรณกฤต พรภคกุล
* คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ อินเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
11. นายณัฐวัชต์ สุ เมธาอักษร
* คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาปิ โตรเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาปิ โตรเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะมีเดียการแพทย์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
12. นายพงศกร ขาวสํ าอาง
* คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิ สิ กส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการโอลิมปิ กวิชาการ
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิ สิ กส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทุนเรี ยนดีตรี -โท-เอก)
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมปิ โตรเคมีและวัสดุโพลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยมหิ ดล
13. นายศุภลักษณ์ ฤทธิวุฒิยากร
* คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิ สิ กส์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (ทุนเรียนดีวทิ ยาศาสตร์ ตรี-โท-เอก)
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาปิ โตรเคมีและโพลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
14. นายอิทธิพันธ์ แก่ นสวาท
* คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่ องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม สาขาครุ ศาสตร์ วศิ วกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

15. นายศุภกร พงษ์ ภักดี
* คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรบางเขน (ทุน พสวท.)

- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาพันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(ทุนเรี ยนดีวทิ ยาศาสตร์ ตรี -โท-เอก)
- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

16. นายโอภาส จันทร์ พ่วง
* คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมวัสดุ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาปิ โตรเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาครุ ศาสตร์วศิ วกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

17. นายชวัลวิทย์ หลีอาภรณ์
*คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวทิ ยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาพลังงานไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขานาโนเทคโนโลยีและวัสดุข้ นั สูง มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่ องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

18. นายบวร ตรโนดม
* คณะบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาปิ โตรเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะมีเดียการแพทย์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

19. นายวงศกร อุ่นจันทร์ เรือง
* คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศววัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาปิ โตรเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขานาโนเทคโนโลยีและวัสดุข้ นั สูง มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

20. นางสาวนลพรรณ แสงสกุล
* คณะแพทย์ แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ ม.เกษตรศาสตร์

21. นางสาวนภัสวรรณ ทองสิ มา
* คณะเภสั ชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร (ทุน พสวท.)
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

22. นางสาวศกลวรรณ แก้ วสมบูรณ์
* คณะวิทยาศาสตร์ สาขาพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ทุนเรียนดีวทิ ยาศาสตร์ ตรี-โท-เอก)
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร (ทุน พสวท.)
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร บางเขน (ทุน พสวท.)
23. นางสาวอรทัย มากมีทรัพย์
* คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาสัตวศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
24. นางสาวอัญชิ สา จันทร์ สมวงศ์
* คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร บางเขน
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
25. นางสาวเบญญาทิพย์ พ่ วงเจริญ
* คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ม.มหิดล
26. นางสาวณฐปานีย์ แขวงเมืองปักษ์
* คณะวิทยาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- คณะบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27. นางสาววิรัลพัชร ศรีเสมาเมือง
* คณะบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตร บางเขน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิ ดล
28. นางสาวนฤมล สาลาด
- คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
29. นางสาววรรัตน์ เพรี ยวสามพราน
* คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

30. นางสาวณัฐพิชา พิทกั ษ์ วทิ ยกูล
* คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ ประกันภัย (หลักสู ตรนานชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
31. นางสาวสมฤดี บุญประกอบ
* คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประกันภัย (หลักสู ตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิ ตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขานาโนเทคโนโลยีและวัสดุข้ นั สู ง มหาวิทยาลัยศิลปากร
32. นางสาวชมสชา จันทราสกุล
* คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
33. นางสาวภูษิตา รักษารัตน์
* คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขานาโนเทคโนโลยีและวัสดุข้ นั สู ง มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
- คณะแพทย์แผนจีน
34. นางสาวกมลวรรณ สร้ อยทอง
* คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
35. นางสาวเกวริ นทร์ เหลืองสั จจกุล
* คณะบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร (ทุน พสวท.)
36. นางสาวมทินา ลีลาวิวัฒน์
* คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

37. นางสาววรรัตน์ วุฒิเสถียร
* คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ ตรี -โท-เอก จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- คณะวิศวกรรมไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร (ทุน พสวท.)
- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
38. นางสาวญาติประภา พลสิ งห์
* คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะมีเดียการแพทย์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคณทหารลาดกระบัง
39. นางสาวพัชญ์ วติ รา กุลธนาเรืองนนท์
* คณะสถาปัตยกรรม สาขาศิลปะอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้ า
คุณทหารลาดกระบัง
- คณะวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- คณะสถาปั ตยกรรม สาขาออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น
- คณะบริ หารธุ รกิจ สาขาจัดการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
40. นางสาววรินดา เทิดตระกูล
* คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ทุนเรียนดี ตรี -โท-เอก มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาปิ โตรเคมี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขานาโนเทคโนโลยีและวัสดุข้ นั สู ง
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร (ทุน พสวท.)
41. นางสาวจารุ วดี คํา้ พันธุ์
* คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะสังคมศาสตร์ สาขาธุ รกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- คณะครุ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและสื่ อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
- คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี าชา

42. นางสาวธีรตา ศรีเขียวพงษ์
* คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอาหาร ม.มหิดล
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
43. นางสาวพิชญา ตั้งสิ ริฤกษ์
* คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
44. นางสาวพฤติพร คลํา้ ประดิษฐ์
* คณะแพทย์ แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
45. นางสาวศุภรัตน์ นาคไร่ ขิง
* คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการจัดการและโลจิสติก มหาวิทยาลัยศิลปากร
46. นางสาวช่ อรัก วงศ์ สวรรค์
- คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
47. นางสาวปณภัทร ปัดทุมแฝง
* คณะพยาบาลศาสตร์ (รามาธิบดี) มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะวิศวกรมศาสตร์ สาขาการจัดการและโลจิสติก มหาวิทยาลัยศิลปากร
48. นางสาวจณิสตา สาริกา
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ ประกันภัย หลักสู ตรนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
49. นางสาววรันธร ปุยนุเคราะห์
* คณะเภสั ชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

50. นางสาวปนัดดา วงษ์ สกุล
* คณะพยาบาลศาสตร์ สภากาชาดไทย
- คณะมีเดียการแพทย์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหาร ลาดกระบัง
51. นางสาวภรภัทร คุ้มสวัสดิ์
* คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
52. นางสาววรนิชชา เหมรัตน์
* คณะเศรษฐศาสตร์ นานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอัญมณี และเครื่ องประดับ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- คณะบริ หารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์ วโิ รฒ
- คณะธุ รกิจวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศิลปกร
53. นางสาวธัญรัตน์ ธนรั ตน์ สุวรรณ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา (ทุน 250,000บาท) Asian University
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาปิ โตรเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะวิศวกรรมโยธา ภาคอินเตอร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยี ไทย- ญี่ปุ่น

--มีหน้ าต่ อไป--

ผลการสอบเข้ าศึกษาต่ อในมหาวิทยาลัยต่ าง ๆ ปี การศึกษา 2556

ม.6/2

ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 6 รุ่ นที่ 8 โรงเรี ยนสุคนธีรวิทย์ จ.นครปฐม
จํานวน 150 คน สอบได้ ทัง้ หมด 150คน
1. นายเจษฎา เกตุบ้านท่า
* คณะวิทยาศาสตร์ สาขาประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวสั ดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. นายอนิวรรต มณีโชติ
* คณะพาณิชนาวี นานาชาติ สาขาเครื่องกลเรือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา
- คณะบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. นายณัฐวัฒน์ ศิวปฐมชั ย
* คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะศิลปศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาซอฟแวร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
- คณะเคมีอุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4. นายภานุพงศ์ ฟักแก้ ว
* คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5. นายสมัชฌา แววสอน
* คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาการจัดการวิศวะ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
6. นายเมธา บุญอิม่ ยิง่
* คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- คณะสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิ ดล

7. นายธนวิชญ์ ลิม้ สงวน
* คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา

- คณะวิศวกรรมการจัดการการผลิตและอุตสาหกรรม
มหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- คณะวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
- คณะวิศวกรรมยานยนต์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คณะบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

8. นายพงศกร เสนะวัต
* คณะออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์ และสื่ อดิจิตอล
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- คณะเทคโนโลยีมลั ติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- MTA แม่ฟ้าหลวง
9. นายฐาปกรณ์ มั่งมีทรัพย์
* คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาธุ รกิจวิศวะ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะบริ หาร สาขาบริ หารธุ รกิจระหว่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
10. นายนิติพนธ์ ศิวปฐมชั ย
* สํ านักการจัดการธุรกิจการบิน แม่ ฟ้าหลวง
- คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวสั ดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- คณะธุ รกิจการบินสาขาโลจิสติก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- คณะธุรกิจวิศวะ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11. นายคณิน วัฒนะนนท์ชัย
* คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม สาขาครุ ศาสตร์ วศิ วกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

12. นายระพี เบญจอุณห์
* คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
13. นายสารสิ น ปทะวานิช
* คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาธุรกิจวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- คณะบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

14. นายอนุชิต แสงสว่ าง
* คณะการแพทย์ แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
- คณะบัญชี สาขาธุ รกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- คณะเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
- คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (Western University)
15. นายวรพล ฉัตรพัฒนเดช
* คณะบริหารธุรกิจการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะการบินนานาชาติ การบริ หารการบิน มหาวิทยาลัยนครพนม
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- คณะสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คณะบริ หารธุ รกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
16. นายณัฎฐกมล วิบูลย์ปิ่น
* คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร
17. นายศุภณัฐ เฟื่ องมะนะกูล
* คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
18. นายพิริยจิตต เดชป้อง
* คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะสถาปั ตยกรรมสาขาการออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- คณะนิเทศ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

19.นายชั ยวัฒน์ เกติพนั ธ์
* คณะสั ตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คณะอุตสาหกรรมบริ การ วิทยาลัยดุสิตธานี
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
20.นายชั ชวาล เกติพนั ธ์
* คณะบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คณะอุตสาหกรรมบริ การ วิทยาลัยดุสิตธานี
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
21.นายฑีคชน เหลืองมาตรฐาน
* คณะวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ Asian University
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรดินและสิ่ งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

22.นายธนพล แก้ วประชา
* คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

23.นายกฤษณ์ชัยพน อาชีวปาริสุทธิ
* คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
24.นายไกรสิ ทธิ์ ศาลิคุปต์
* คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- คณะบัญชี เทคโนโลยีพระจอมเจ้าพระนครเหนือ
25.นางสาวรั ญชนา สุ ขสงวน
* คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวเชิงอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
26.นางสาวณิชากร สั งวาลเดช
* คณะบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- คณะบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- วิทยาลัยสวนดุสิต สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
- คณะอุตสาหกรรมบริ หาร วิทยาลัยดุสิตธานี

27.นางสาวนันทัชพร แสงผึง้
* คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชี วอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
28.นางสาวธัญวรัตม์ ลิม้ วัฒนานุกูล
* คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- คณะคณิ ตศาสตร์ประกันภัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิ ดล

29.นางสาวนภัสรวัลย์ กะสี วฒ
ั น์
* คณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง ม.เชียงใหม่
- คณะวิทยาลัยดุสิตธานี สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
30.นางสาวธนภรณ์ ศุภสิ ฐดิกูล
* คณะพยาบาลศาสตร์ เกือ้ การุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
- คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยว
31.นางสาวพิชาณี ภารักษา
* คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะธุ รกิจการบิน สาขาการปฏิบตั ิทางการบิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- คณะบริ หารธุ รกิจ Asian University
- คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยว
32.นางสาวกฤติยาภรณ์ บูรณัติ
* คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

-

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาปิ โตรเคมีและวัสดุโพลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะเกษตรอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีการทอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

33.นางสาวสุ ดารัตน์ แก้วเพ็ชรพลาย
* คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี การบริ หาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา
- คณะจุลชีวอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยว
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
34.นางสาวชฎาพร จันทรวงษ์
* คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คณะการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

35.นางสาวชโลธร ชโลปถัมภ์
* คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ ประกันภัย มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวัสดุนาโน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
36.นางสาวอาภากร ศรีบุญเรือง
* สํ านักวิชาการจัดการ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทาน มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
37.นางสาวภาพิมล ภักดีศุภผล
* คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะกายภาพ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
38.นางสาวเมทิกา โชคปิ ยะกุล
* คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ หลักสู ตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คณะบริ หารธุ รกิจ ทุน 150,000บาท Asian University
39.นางสาวอภิชญา ตั้งจุฑารัตน์
* คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีวะอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- คณะครุ ศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
40.นางสาวสุ พชิ ญา พงศ์ เนตรวิไล
* คณะบริหาร สาขาการเงิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอัญมณี และเครื่ องประดับ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (Western University)
41.นางสาวเกวลี แต้ พานิช
* คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา
- คณะอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
42.นางสาวรัชดาภรณ์ ตันติวฒ
ั น์ พานิช
* คณะบริหาร สาขาการเงิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะศิลปะศาสตร์ สาขาการเงิน
- คณะเคมีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

43.นางสาวศิรดา จุลนิพิฐวงษ์
* คณะบริหาร สาขาเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหิดล

44.นางสาวณัฐณิชา ไข่ แสงศรี
* คณะเศรษฐศาสตร์ การเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
45.นางสาววรัษยา วุฒิเสถียร
* คณะอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนาศาสตร์ สาขาเกษตรและสิ่ งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กําแพงแสน
46.นางสาวชุ ติกาญจน์ รัตนกิจรุ่ งเรือง
* คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะนวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- คณะเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
47.นางสาวนวินดา สกาวรั ตน์
* คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- คณะภาษาเพื่อธุ รกิจ (B.A.) ทุน 150,000 บาท Asian University
- คณะบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
48.นางสาวชาลินี จิรายุวฒ
ั น์
* คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- คณะบริ หารสาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาการพัฒนาซอฟแวร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
- คณะนิเทศ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
- คณะบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุ นนั ทา

49.นางสาวชุ ติมณฑน์ กมลวิสัยยิง่
* คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศรีราชา
- คณะอุตสาหกรรมการเกษตรสาขาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- คณะแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
50.นางสาวพชรวรรณ ตระกูลชัยศรี
* คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร

--มีหน้ าต่ อไป--

ผลการสอบเข้ าศึกษาต่ อในมหาวิทยาลัยต่ าง ๆ ปี การศึกษา 2556

ม.6/3

ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 6 รุ่ นที่ 8 โรงเรี ยนสุคนธีรวิทย์ จ.นครปฐม
จํานวน 150 คน สอบได้ ทัง้ หมด 150คน
1.นายภาณุวฒ
ั น์ รุ จินานนท์
* คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.นายนิธิภัทร อธิวฒ
ั น์ กุลภัทร
* คณะสั ตวศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3.นายทศพร ศรีสันติเวศน์
- คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ โควตา ข มหาวิทยาลัยศิลปากร
4.นายภาณุภณ เดชธนาวรกิตต์
* คณะการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี
- คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม สาขาครุ ศาสตร์ วศิ วกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5.นายถิรวุฒิ เฉยบํารุ ง
* คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
คุณทหารลาดกระบัง
6.นายณัฐภัทร มาชมสมบูรณ์
* คณะพาณิชย์ นาวี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา
- คณะวิศวกรรมไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร
- คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
7.นายจิรายุ ชี วนั
* คณะธุรกิจวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

8.นายวัชรพงศ์ ชาวหงษา
* คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขายานยนต์ เทคโนโลยีไทย - ญีป่ ุ่ น
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ โควต้า ข มหาวิทยาลัยศิลปากร
9.นายปรัชญา พรอนันต์
* พาณิชย์ นาวี ศูนย์ ใหญ่ สมุทรปราการ
10.นายเกรี ยงไกร ภุชชงค์
* นายช่ างบํารุงรั กษาอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน
- คณะธุ รกิจการบิน นานชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
- พาณิ ชย์นาวี (กรมเจ้าท่า)
11.นายกสานติ์ ประดิษฐ์
* คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12.นายหฤษฎ์ สั จจมาศ
* ธุรกิจวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวะโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร
- ธุ รกิจการบิน นานชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
13.นายนิธิศ มหาวงศ์ ตระกูล
* คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14.นายจิรายุ เส็ งสมวงศ์
* คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
15.นายธนากร แสนนรินทร์
* คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
16.นายสรัล เทาศรีดี
* คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่ อความหมาย
มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิ ต
- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาปิ โตรเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชานาโนและเทคโนโลยีและวัสดุข้นั สูง มหาวิทยาลัยศิลปากร

17.นายธนชัย ผุยมนตรี
* คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
- คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร
18.นายธนพงษ์ ทันตสุ วรรณ
* คณะทันตแพทย์ Western University
- คณะวิศวกรรมเครื่ องกลการผลิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
19.นายนรวิชญ์ สิ งห์ ทอง
* คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้า เอกคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยบูรพา
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้ าสื่ อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี (ทุนเรี ยนฟรี 2 ปี )
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่ มหาวิทยาลัยสงขลา
- คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
- คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
20.นายณัฐพงศ์ เอี่ยมพงษ์ ไพบูลย์
* คณะแพทย์ แผนไทย อภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา
- คณะบัญชี สาขาธุ รกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- คณะกายภาพ มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยว
21.นายถิรนัย พุทธประสาท
* คณะสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ ภาคสนาม สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้ า มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะวิศวกรรมหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
22.นางสาวอัญญารัตน์ เลาหบุตร
* คณะการจัดการธุรกิจการบิน สาขาธุรกิจโลจิสติกส์ ทางการบิน มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
- คณะธุ รกิจการบิน (อินเตอร์ ) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ ด

23.นางสาวสิ ริกาญจน์ ชู ชาติพชิ ั ย
* คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะเศรษฐศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง
- คณะFood Science มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
24.นางสาวมัลลิกา แก้วพวง
* คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะพยาบาลศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง
25.นางสาววัชราพร บํารุ งภักดี
* คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
- คณะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- คณะบริ หารธุ รกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง
- คณะการจัดการการโรงแรมและธุรกิจที่พกั มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุ นนั ทา
26.นางสาวนภสร สวัสดิวุฒิพงศ์
* คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
- คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
27.นางสาวณัฐชยา เกตุแก้ว
* คณะศึกษาศาสตร์ วัฒนธรรมสิ่ งแวดล้อมและการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุ นนั ทา
28.นางสาวเปมิกา ภุชชงค์
* หลักสู ตรบริหารธุรกิจ นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- คณะธุ รกิจการบิน สาขาการบริ การ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ธุ รกิจการบิน (นานชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
- Asian University ได้รับทุนการศึกษา 150,000 บาท
29.นางสาวประภาศรี บัวผาย
* ผู้ช่วยพยาบาล คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริ สเตียน

30. นางสาวรติมา ชาญชั ยเดชาชั ย
* คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย
- คณะวิทยาการการจัดการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
- คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
31. นางสาวพิชชานันท์ ปานนาค
* คณะการจัดการท่ องเทีย่ ว มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
- คณะศิลปะศาสตร์ (เอกอังกฤษ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- คณะทันตแพทยศาสตร์ Western University
32. นางสาวนิรชา สิ มณี
* คณะสาธารณสุ ข สาขาอนามัยสิ่ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
- คณะศิลปะศาสตร์ สาขามัลติมีเดีย ทุน120,000 บาท Asian University
- คณะเลขานุการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- คณะสิ่ งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- สาขาเคมีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง
33. นางสาวนัชชา สิ มณี
* ผู้ช่วยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
- คณะบริ หารธุ รกิจ สาขาการเงินการธนาคาร Asian University ทุน 120,000 บาท
- คณะจิตวิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
34. นางสาวนพรัตน์ ภู่พลับ
* คณะสหเวชศาสตร์ กายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- คณะอุตสาหกรรมเกษตรสาขาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- คณะเทคโนโลยีและการจัดการสิ่ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
35. นางสาวญาดา บุญเสริม
* คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (หลักสู ตรนานชาติ) ม.มหิดล
- คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
- คณะธุ รกิจการบิน(อินเตอร์ )สาขาธุ รกิจการบินวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุ นนั ทา

36. นางสาวกมลพร วัฒนทรัพย์ โสภณ
* คณะวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะวิทยาการจัดการสาขาการตลาด มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
- คณะเทคโนโลยีโพลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- คณะบริ หารธุ รกิจ Asian University ได้รับทุนการศึกษา 200,000 บาท
37. นางสาวกมลวรรณ ชาตรี
* คณะวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล

์

38. นางสาวฐิ ติรัตน์ กสิ กรรม
* คณะวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการหมักและอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- คณะอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
39. นางสาวกฤตกนก กิ่งโคกกรวด
* คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาเทคโนโลยีสุรนารี
- คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม สาขามีเดียการแพทย์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คณะวิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
- คณะสังคมศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ เพื่อธุรกิจ ทุน 150,000บาท Asian University
40. นางสาวธนัยนันท์ ศรีศักราภิคุปต์
* คณะวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะจุลชีวะอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบัง
41. นางสาวสุ ทธิดา นาคใหญ่
* คณะสหเวชศาสตร์ สาขาส่ งเสริมสุ ขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
- คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
- คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
- คณะพยาบาลศาสตร์ คริ สเตียน
42. นางสาวณิชชาพัชญ์ อัครวนิชนันท์
* คณะการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง

43. นางสาวปวริ ศา ธนโชติจิรกร
* คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
- วิทยาลัยดุสิตธานี สาขาศิลปะการจัดการครัว
44. นางสาววงศ์ ชนก สิ งห์ วงศ์
* คณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
- คณะสาธารณสุ ข มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- คณะอนามัยสิ่ งแวดล้อม มหาลัยวลัยลักษณ์
45. นางสาววิภาดา สุ ภวัฒนางกูร
* คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
- คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ สาขาการจัดการสุ ขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยบูรพา
- คณะการจัดการทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
46. นางสาวปุณยนุช ช่ อฉาย
* คณะบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุ รกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น
- คณะบัญชี มหาวิทยาลัยนานาชาติ Stamford
- คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยฉางชา
- คณะบริ หารธุ รกิจ ทุน 150,000บาท Asian University
- คณะบริ หารธุ รกิจ ภาษาเกาหลี Kyunghee University
- คณะแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
47. นางสาวชนิดา สุ จริต
* คณะเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการจัดการสาขาการประกันภัย
และการจัดการความเสี่ ยง มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
- คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

