
ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนชัน้ ม.๖ รุ่นท่ี ๑๗ (RA17) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๕๘ คน 

 ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณะที่เรียน มหาวทิยาลัย 
1 นาย คณาทรัพย์   ฉฐัธนิน ห้าง ศิลปศาสตร์ สาขาฝร่ังเศส มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2 นาย ปณิธาน   ตัง้ศตนนัท์ เจ BBA Xi'an Jiaotong-Liverpool University Shanghai England 

3 นาย เสฏฐนนัท์   ธนกิจโกเศรษฐ์ นนั อกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

4 นางสาว ชนิดาภา   เลศิธนสาร เอม สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลกัสตูรนานาชาติ) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

5 นาย ธนภทัร   เติมสนิทว ี กฤต ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาทศันศิลป์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

6 นาย ณฐภทัร   ชินวสสุนิ ซอล วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

7 นาย พชร   ดีมัน่คงวณิช แก๊งค์ ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบหตัถอตุสาหกรรม (ศนูย์ล าปาง) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

8 นาย พลพล   ลูว่ีระพนัธ์ เกือ้ กายบ าบดั สาขาวชิาการสง่เสริมสขุภาพ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 

9 นาย พสษิฐ์   แปน้งาม ปัน้ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพวิเตอร์หุน่ยนต์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

10 นาย สรัล   สอีไุรย์ ข้าวปัน้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัติมีเดยี สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น 

11 นางสาว ณิชนนัทน์   ชวูิทย์ แพรว จิตรกรรม สาขาประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

12 นางสาว ชาลสิา   วิริยะพานชิ ลสิา สงัคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

13 นางสาว ณฐัฌาน์   พนารัตน์ นุน่ ดริุยางคศิลป์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

14 นางสาว ปวีณ์กร   พงษ์มณี แมงปอ กายภาพบ าบดั สาขาวชิากายภาพบ าบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 

15 นางสาว ปัณณ์รว ี  เสริฐสวุรรณกลุ น้อยหนา่ แพทยศาสตร์ วิทยาลยัแพทย์ศาสตร์พระมงกฎุเกล้า 

16 นางสาว กรชญา   คงสวสัดิเ์กียรต ิ จีน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบแอนิเมชนั 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 



17 นางสาว ฟา้สร้าง   วฒันศพัท์ ฟา้ สถาปัตยกรรมศาสตร์ หลกัสตูรสถาปัตยกรรมไทย มหาวิทยาลยัศิลปากร 

18 นาย กลย์ภทัร์   บญุเหลอื แทน วิศวกรรมศาสตร์หุน่ยนต์และระบบอตัโนมตัิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

19 นาย สรวิศ   พานสกิุจ ฮ้วง ศาสตร์แหง่แผน่ดินเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

20 นางสาว ธนนัทร์อร   จงรักษ์สริิกลุ นิษฐ์ คณะอตุสาหกรรมบริการ สาขาศลิปะการประกอบอาหาร 
อยา่งมืออาชีพ (หลกัสตูรนานาชาติ) 

วิทยาลยัดสุติธานี 

21 นางสาว สติานนั  พรรณพนูศกัดิ ์ ซิน การสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหาร (BUSEM) มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

22 นาย ฐานสทิธ์ิ   สวุรรณโพธ์ิศรี เมน่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลกัสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

23 นาย ธญัพงศ์   เปลง่วิทยา ธญั Computer Science Fraser International College 

24 นาย ปีย์มนสั   คตูระกลู เอิร์ธ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

25 นาย พีรวิชญ์   เวทยากร เซฟ Games Design Sheffield Hallam University, England 

26 นาย พฒุิพงศ์ ปรารถนวนิช ไฮฟราย Visual Effect Savannah College of Art and Design  
Hong Kong 

27 นาย รตน   อยัยวงศ์ ปัน ปัน 3D Computer Media Emily Carr University of Art and Design 

28 นาย นนัทวฒัน์   กฤษฏ์ินิพทัธ์ พาย เศรษฐศาสตร์ (หลกัสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัมหิดล 

29 นางสาว ณฐัชา   ตงัวชัรินทร์ ฟา้ Letters and Science University of California, Santa Barbara, USA 

30 นางสาว ปาณิศา   ขตัติโยทยัวงศ์ พิม รอผลการสอบ   

31 นางสาว มทุิตา   เจริญวศิาล อิงค์ สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาการออกแบบอตุสาหกรรม 
(หลกัสตูรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

32 นาย ศิลา   วิริยะอตุสาหกลุ ลกูหิน Zoology University Of Otago New Zealand 

33 นาย ศภุฤกษ์   ประรักกะโม เอก เศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

34 นางสาว ปณุยภา   ศิริพฒันกลุขจร ปณุ สตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 



35 นาย นทัธ์ิ  เลาหระว ี จีฟ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลกัสตูรนานาชาติ)  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

36 นางสาว รมิดา   เมธียนต์พิริยะ วินน่ี Media Communication (หลกัสตูรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลยัมหิดล 

37 นาย กนัตวฒัน์   เจียมสนิกลุ ไนกี ้ สโมสรกีฬาแบดมินตนั ประเทศมาเลเซีย 

38 นางสาว ชญัญา   บรรยงค์กลุ ฟอง เศรษฐศาสตร์ (หลกัสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

39 นาย ปัณณทตั   เลาหธนาสาร ปอนด์ เศรษฐศาสตร์ (หลกัสตูรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

40 นางสาว สจิุตรภคั   ศรีสพุรรณราช กานพล ู ศิลปศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

41 นางสาว สธุาแก้ว   กจัฉมาภรณ์ มดัหมี ่ Gap year  - 

42 นางสาว ณฐัวรา   พจนาเกษม ปุม้ เทคนิคการแพทย์ สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

43 นางสาว ชมนาด   ธาน ี ย ู หลกัสตูรนายชา่งภาคพืน้ดิน สาขาวชิาช่างเคร่ืองบิน สถาบนัการบินพลเรือน 

44 นางสาว ธนัยพร   ถนิมมาลย์ เจน Faculty of Letters Soka University Japan 

45 นางสาว ณิษา   ปิติทรงสวสัดิ ์ ฟราน สหเวชศาสตร์ สาขาวชิากายภาพบ าบดั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

46 นางสาว ศิรภสัสร   เทียมประสทิธ์ิ ปริม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาระบบควบคมุและเคร่ืองมือวดั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

47 นางสาว อนัติกา   เจนฐิติกลุ ฮ้วง รอผลการสอบ  - 

48 นางสาว วลัย์ลดา  ศภุทรงกลด นุน่ สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

49 นาย พีรวสั   เอี่ยมรานนท์ เชียร์ Business Shoreline Community College 

50 นาย ชยับญัชา   เอมอมรจิต กู๊ด ดิจิทลัมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

51 นาย ไพสฐิ   เกวลนิ จิน้ Bachelor in International culinary arts management  Institute Paul Bocuse France 

52 นาย ภีมพล   พิทยาวิภาส บมู Department of Food and Beverage Management Cheng Shiu University 

53 นาย ชลธี   อนนัตศิริรัตน์ โอโม การท าอาหาร โรงเรียนอาจารย์ยิ่งศกัดิ ์

54 นางสาว ณฐัณิชา  นพคณุ เทเรซา่ การท าอาหารและโภชนาการ วิทยาลยัเทคโนโลยีครัววนัด ี

55 นาย ปัถย์   วสวุตั ซี Gap year   



56 นาย สรรชยัสร กอสนาน เปียว ศาสตร์แหง่แผน่ดินเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน (โครงการพิเศษ) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

57 นางสาว ณราดา   ดิษยบตุร แปม วารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

58 นางสาว ปรมา   เหลา่ปิยะสกลุ อาโป จิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปกกร 

 


