
ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนชัน้ ม.๖ รุ่นที่ ๑๖ (RA16) 

ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณะที่เรียน มหาวทิยาลัย 

๑ นายภมูิภทัร อษุาประทมุบาน เท็น Photography and Video School of  Visual Art  America 

๒ นายณธน นิถานานนท์ ปัน ปัน สถาปัตยกรรมศาสตร์และผงัเมือง - การจดัการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๓ นายอิสรา สทิธิโชติ ไท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๔ นายกษิดิเ์ดช พนูสนอง เมฆ วิศวการบิน มหาวิทยาลยัรังสติ 

๕ นายปวิธชาต แซเ่จ่ีย ยุ้ง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวยานยนต์ สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น 

๖ นายนิธิศ ตัง้วงศ์กิจ ปุ่ น ช่วยงานครอบครัวที่บ้าน  - 

๗ นายเมฆ ชวรัตนานนัท์ สายฟา้ การทอ่งเที่ยวและอตุสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

๘ นายกรชิต บญุสถิต์ภกัด ี นาย บริหารธุรกิจ Business  Administration มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

๙ น.ส.พสชนนั อธิยตุภคัพล แวน สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมไทย จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

๑๐ นายณฏัฐชยั พฤทธ์ิวิสทุธ์ิ พี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

๑๑ นายบริุศร์ ปณุณะหิตานนท์ เคป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

๑๒ นายสรวิศ ติยะวชัรพงศ์ สอง บริหารและการจดัการ (นานาชาติ) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

๑๓ นายสรวิศ กรสถาพร เทอร์โบ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคร่ืองกลและพลงังาน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

๑๔ น.ส.จารุวรรณ แปน้เพชร ก๊ิฟ ศิลปกรรมศาสตร์ (นาฏศิลป์ไทย) มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

๑๕ น.ส.ณภทัร จงูพงศ์ เอย จิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

๑๖ น.ส.นริศรา กิติเวชโภคาวฒัน์ ปอ้ มณัฑณศิลป์-ออกแบบผลติภณัฑ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

๑๗ น.ส.วาดไว้ เจนวฒันวิทย์ จีน แฟชัน่ดีไซน์ มหาวิทยาลยัรังสติ 

๑๘ น.ส.เวฬิกา อฬุารตินนท์ น า้ ครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจภุณัฑ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

๑๙ น.ส.สริภทัร ปานเคลอืบทอง เตา๋ Communication Design (School of Architecture and Design) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

๒๐ นายกญัจน์ภาน ุ วชัระเรืองรุ่ง ศศิน วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวสัดศุาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 



๒๑ นายธนตัถ์ ศรีชยัยงพานชิ จีม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอตุสาหการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

๒๒ นายณฐกร แซเ่จ็ง กิมเล้ง รอสอบปีหน้า   

๒๓ น.ส.ปีย์วรา เสมวิมล มายด์ นวตักรรมการสือ่สาร เอกนวตักรรมการสือ่สารเพื่อสขุภาพ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

๒๔ น.ส.ณิชา ดีรุ่งโรจน์ กสัจงั ศิลปกรรมศาสตร์ สาขานฤมิตรศลิป์ วิชาเอกหตัถศิลป์ (เซรามกิ) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

๒๕ น.ส.ปภาวรินท์ สทิธิโชติ ทราย บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

๒๖ นายณชนก อิศราพฤกษ์ แท็ป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาต)ิ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

๒๗ น.ส.นวินดา อศัวไชยชาญ น า้ฝน วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และสิง่แวดล้อม จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

๒๘ น.ส.สติานนั อกัษรานเุคราะห์ ข้าวต ู จิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

๒๙ น.ส.สมิดา อกัษรานเุคราะห์ ข้าวตงั ศิลปศาสตร์ สาขาจิตวิทยา  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๓๐ นายวรรณ ธรรมร่มด ี วรรณ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบภายใน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

๓๑ น.ส.ญดา จกัรภีร์ศิริสขุ พาย วิศวกรรมดนตรีและสือ่ประสม สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

๓๒ น.ส.วรนิพิฏ วิชพนัธุ์ พิม แพทย์แผนจีน  มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ 

๓๓ นายอธิวฒัน์ ลเีลศิพนัธ์ ปลืม้ Bellerbys (BBA) ไปศกึษาตอ่ที่ประเทศองักฤษ 

๓๔ น.ส.รมิตา เลศิชยัศิริสกลุ เพลนิ วิทยาศาสตร์ สาขาอญัมณีและเคร่ืองประดบั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

๓๕ น.ส.เคนญ่า วงศ์ไพบลูย์ เคนญ่า นิติศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

๓๖ น.ส.นีร ณ นคร นีร บริหารธุรกิจ สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

๓๗ น.ส.ชนิดา เผา่ไพสฐิศรีอนนัต์ ผิง ศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๓๘ น.ส.วนา ภษิูตาศยั ลกูแตง วิทยาการเรียนรู้และศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๓๙ น.ส.บญุนารี ลาภบญุทรัพย์ ทบัทิม แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาการแพทย์แผนไทยประยกุต์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

๔๐ นายพนัธ์วริศ เตชะปัญญารักษ์ วิน Mechanical Engineer Management Dalhousie University 

๔๑ น.ส.เจนนิสสา ตริยางกรูศรี เจน สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาศิลปอตุสาหกรรม(ID) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

๔๒ น.ส.ณฐัชา เลาหบตุร ณฐั ดริุยางคศิลป์ สาขาวชิาละครเพลง มหาวิทยาลยัมหิดล 



๔๓ น.ส.ศภุานนั ลลีารุจาวานิช เน ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทศันศิลป์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

๔๔ นายพิชํตุม์ คณุะนิติสาร โจนา่ พาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

๔๕ น.ส.พรนภสั เชาว์ชยัพร ฟา้ใส สงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ หลกัสตูรวิทยาศาสตร์บณัฑติ (เวชระเบียน) มหาวิทยาลยัมหิดล 

๔๖ น.ส.นิชาภา เลศินิมิตรธรรม แนท วิศวกรรมศาสตร์ (เคม)ี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

๔๗ น.ส.นภิสา ศภุนนัธร ป่าน สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะอตุสาหกรรม (ID) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

๔๘ นายสองเมือง ไชยฤทธ์ิ สองเมือง นิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

๔๙ น.ส.ศภุพิชญ์ มนสัศิริวิทยา เม็ดทราย ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมติศิลป์ วิชาเอกเรขศิลป์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

๕๐ น.ส.สวิตตา จนัทรี เกือ้  ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาทศันศิลป์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

๕๑ น.ส.ณฐัพิไล จารุโชคทวีชยั มิว พาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
๕๒ น.ส.ปณุณภา ปณุโณทก แก้มยุ้ย สถาปัตยกรรมศาสตร์ หลกัสตูรการออกแบบนิเทศศิลป์ (นานาชาติ) 

(Communication Design) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (สอบเทียบ) 

๕๓ น.ส.ณชัชา ธนะชานนัท์ เพลนิ สถาปัตยกรรมศาสตร์ หลกัสตูรการออกแบบสถาปัตยกรรม (นานาชาติ) (Inda) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (สอบเทียบ) 
 


