
ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ (รุ่นที่ ๑๔) 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนรุ่งอรุณ จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตรทั้งสิ้น ๔๐ คน  

 

 ชื่อ -สกุล ชื่อเล่น คณะที่ศึกษา สถานศึกษา 

๑ นางสาวกิตติกญัญา  ดํารงศิร ิ พิม วิศวกรรมศาสตร ์หลักสูตรนานาชาติ ภาควิศวกรรมยานยนตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๒ นายเพชร   ศรีศุภผล เพชร รัฐศาสตร ์ภาคภาษาอังกฤษ ธรรมศาสตร ์

๓ นายวรภพ   ชัยพิพรรธ ยูเค นักกอล์ฟอาชีพ - 

๔ นายอาชวิต   ฟองสมุทร โบอิ้ง แฟช่ันดีไซด ์ มหาวิทยาลยัรังสติ 

๕ นางสาวณภัทร   ดีมั่นคงวณิช เกท ครุศิลป ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๖ นางสาวณัฐณิชา   วนกําจร น้ําหวาน นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

๗ นางสาวณัฐมณฑ์   พัชรภิญโญพงศ์ มิว มิว ทันตแพทย์ มหาวิทยาลยัรังสติ 

๘ นางสาวสาริศา   เลิศวัฒนากิจกุล เฟอร ์ นิเทศศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๙ นายกันต ์  จรรยางค์ดีกุล กัน การแสดง เอกขับร้อง มหาวิทยาลยัสยาม 

๑๐ นายวิพุธ   อัศวเวทวุฒิ อัง สถาปัตยกรรมศาสตร ์และการออกแบบ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ นานาชาติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

๑๑ นายดิษฐ์สกลุ   สกุลดิษฐ ์ โซน วารสารศาสตร ์ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

๑๒ นายณัฐพงค์   กฤษฏิ์นิพัทธ์ พี Engineering environment ประเทศออสเตรเลยี 

๑๓ นายศิวัช   ลู่วีระพันธ์ บาส เทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลยัไทย-ญี่ปุ่น 

๑๔ นางสาวณฤดี   พงค์ธเนศวร ไหม วิศวคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

๑๕ นางสาวธัญทินี   รุจิภาสกุล เฌอแตม ดิจิตทัลมีเดยี สาขาคอมพิวเตอร์ แอนิเมชั่นและวิชวลเอฟเฟกต ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

๑๖ นางสาวนัชชา   ลุจินตานนท์ ป.ปลา จิตวิทยา ภาคภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 



๑๗ นายคณิน   สิงหละชาต ิ ณิน วิทยาศาสตร์การกีฬา เอกฟุตบอล มหาวิทยาลยัมหิดล 

๑๘ นายณปภัช   วิชญเวทางค ์ นนท์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 ภาษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

๑๙ นายพัทธ   พัฒนาปัญญาสัตย ์ พัทธ วิศวกรรมศาสตร ์สาขาเครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตรส์ิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

๒๐ นายธีรภาพ   เศวตสมภพ เอี๋ยว Commerce ประเทศออสเตรเลยี 

๒๑ นายสรธร   ติยะวัชรพงศ ์ สรณ ์ วิศวกรรมศาสตร ์วิศวกรรมการบนิและนักบินพาณิชย์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง 

๒๒ นางสาวปฐมาวดี   กระชอนสุข ปิงปอง แพทย์แผนไทย มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

๒๓ นางสาวธรณ์ธันย์   อุดมศักดิไ์พบูลย ์ อุ๊กอิ๊ก อักษรศาสตร ์ภาคภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๒๔ นางสาวพริม   ผสมทรัพย ์ แสปม รัฐศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๒๕ นางสาวณัชชา   เธียรทนุกิจ แนน แพทย์ศาสตร ์ มหาวิทยาลยัรังสติ 

๒๖ นายวันรุ่ง   ภู่นภานนท์ วันรุ่ง 
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์สาขาการจัดการโรงแรม และท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) 
รูปแบบที่ ๑ วิทยาเขตกําแพงแสน 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

๒๗ นางสาวเพ็ญพิชชา   ภาระสุวรรณ ลูกหว้า เศรษฐศาสตร ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

๒๘ นายณัฎฐ์   อัศวไชยชาญ นัด เศรษฐศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๒๙ นางสาวอรกานต ์  เรืองฤทธิ์สกลุ ออม Business administration มหาวิทยาลยัมหิดล 

๓๐ นางสาววาริธร   ชัยปณิธิพันธ ์ เบลล ์ อักษรศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๓๑ นางสาวปราง   สายะศิลป ี ปราง จิตรกรรม ประตมิากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

๓๒ นางสาววรัศมิ์   พิทักษ์วรรัตน ์ หนูด ี รัฐศาสตร ์สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๓๓ นางสาวณิชารยี์   ถนิมมาลย ์ จีน Business administration Soka Univercity  Japan 

๓๔ นายจรัญพัฒน์   โควาวสิารัช ชิน โบราณคดี เอกภาษาไทย มหาวิทยาลยัศิลปากร 

๓๕ นางสาวกนกกร   แสงทอง มีมี ่ สถาปัตยกรรมศาสตร ์ออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง 



๓๖ นางสาววรินทร์ยุพา   ฐิตยานันท ์ พริ้ม วิทยาลัยนานาชาต ิ มหาวิทยาลยัมหิดล 

๓๗ นางสาวกัลป์ยกร   สงวนวิชัยกุล ขนุน นิติศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๓๘ นางสาวชนิดา   มีคุณเอีย่ม นุ๊ก บริหารธรุกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

๓๙ นางสาวศุภสิรา   คุณะนิตสิาร นีน่า Hotel institute Montreux (HIM) Switzerland 

๔๐ นายชญณัฐ   ศุภทรงกลด บีหนึ่ง Global study and Social enterprise มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 


