
ผลการสอบเข้ามหาวทิยาลัยของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศกึษาปีที่ ๖ ปีการศกึษา ๒๕๕๙ โรงเรียนรุ่งอรุณ 

จ านวนนักเรียนรุ่นที่ ๑๕ ที่จบหลักสูตร รวม ๖๑ คน 

 ช่ือ -สกุล ช่ือเล่น คณะที่ศกึษา-สถานศกึษา 

๑ นายดาวเหนือ   พรวนสขุ โกเมน คณะนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

๒ นายสนกุทรัพย์   ฉฐัธนิน หวย Automotive, Technology Arts Sciences, Germany 

๓ นายศภุกร   วฒันศริิชยัพร มาร์ค คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

๔ นางสาวทรรศนีย์   พงศ์พนางาม ทวลิเกิล้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควชิาสถาปัตยกรรมภายใน 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

๕ นายปณิธิ   ตัง้ศตนนัท์ จิมม่ี Culinary Arts Academy, Switzerland 

๖ นายศภุกฤต   ศริิพานิชกร น า้ซุป Bachelor of Business Administration (BBA) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
๗ นายขนิษฐ   วชิญเวทางค์ ปัน้ Economy, Dublin institute of Technology, Ireland 

๘ นายชสัมา   จนัทร์อมัพร ยพีู สาขาวชิาการจดัการครัวและศลิปะการประกอบอาหาร 
วทิยาลยัดสุิตธานี 

๙ นายธชัศรัณย์   เปลง่วทิยา ไก ่ Commerce, University of  Melbourne, Australia 

๑๐ นายนราวชิญ์   ทรงธมัจิตต ิ ปัน้ คณะวศิวกรรมศาสตร์ ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
๑๑ นายพทัธดนย์   เลศิปัญญาวทิย์ เปตอง มีเดียอาร์ต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

๑๒ นายพชิญ์ณัฐ   คณุาวชิยานนท์ อลั
มอนด์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศลิป์ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

๑๓ นายภาวติ   สทิธิโชติ แทน สาขาวชิาการตลาด วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหิดล  (MUIC) 

๑๔ นายรชต   พงศาช านาญกิจ วนิ คณะแพทยศาสตร์  (ศริิราชพยาบาล) มหาวทิยาลยัมหิดล 

๑๕ นางสาวชนานนัท์   ตณัฑพฤกษ์ผล โอม คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

๑๖ นางสาวฐิตา   โพธิเพียรทอง ใบตอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

๑๗ นางสาวณัฐณิชา   จ.จิตต์เจริญชยั เดล สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบอตุสาหกรรม (ภาคภาษาองักฤษ) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

๑๘ นางสาวณิชาพชัร์   สภุณัวงษ์ เกิร์ล สาขาจีนศกึษา หลกัสตูรนานาชาต ิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

๑๙ นางสาวนนัทิมา   เมืองกรุง แนน คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

๒๐ นายชนเนตร   มหาผาสกุวฒัน์ เนม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

๒๑ นายชนาธิป   วทิยเลศิปัญญา ลกูหมี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัศลิปากร 

๒๒ นายญาณิน   รุ่งสงัข์ จ๊อบ สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาติสริินธร (SIIT) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 



๒๓ นายธนดล   สมมิตร ปัน้ คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาเคร่ืองกล  ประเทศเยอรมนนี 

๒๔ นายภวตั   เพช็ร์ดี เพร์ิธ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

๒๕ นายภธูยาณ์   สกลุชยัวาณิชย์ พ ู คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

๒๖ นายศภุวฒุิ   ธีระวฒันชยั ลีโอ Architecture, University College London 

๒๗ นางสาวจนัฑากร   อรุานกุลู โม Bachelor of Business Administration (BBA) 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

๒๘ นางสาวตระการตา   ววิฒันะอมรชยั เจ้าจอม คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

๒๙ นางสาวปาณัสม์   อศัวเหม มกุ คณะมณัฑนศลิป์ สาขานิเทศศิลป์ มหาวทิยาลยัศลิปากร 

๓๐ นางสาวอธิชา   แสงสว่าง ข้าวฟ่าง คณะศลิปกรรมศาสตร์ สาขาวชิาการละคอน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

๓๑ นายปราชญ์   อมฤตกลุ ปราชญ์ โครงการพเิศษ ประเทศญ่ีปุ่ น 

๓๒ นายพสักร   รัตนกลุวรานนท์ ดวิส์ สถาบนัวทิยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม สาขาวศิวกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อตัโนมตั ิมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

๓๓ นายวีรภทัร   เกิดโภคา โต้ง มีเดียอาร์ต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

๓๔ นางสาวนภสร   พาณิชพฒัน์ ฟา้ใส คณะศลิปกรรมศาสตร์ สาขาแฟชัน่ดีไซน์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

๓๕ นางสาวนนัทิตา   เมืองกรุง แนท คณะศลิปกรรมศาสตร์ สาขาวชิาการละคอน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

๓๖ นางสาวอชิรญาณ์   หวาดเปีย อช ิ คณะศลิปกรรมศาสตร์ สาขาวชิาศิลปะการแสดง 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

๓๗ นางสาวอรอินทุ์   อณุหเทพารักษ์ ริน Bachelor of Business Administration (BBA) 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

๓๘ นายศภุพล   นวมงคล จิง้ สาขาวชิาการตลาด วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหิดล  (MUIC) 

๓๙ นางสาวณัฐณิชา   ซ่ือตรง พลอย คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

๔๐ นางสาวณัฐวรา   ใจช่ืน ออม คณะเศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

๔๑ นางสาวณิชาภา   ขจรโกวทิย์ พมิ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

๔๒ นางสาวธณัย์สติา   พธิาเจริญธรณ์ นิง้ คณะนิตศิาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

๔๓ นายธญั   ศริิเจริญสถาพร ธญั โครงการพเิศษ ประเทศญ่ีปุ่ น 

๔๔ นายธชัชยั  พฒันาประทีป เหวนิ คณะนิเทศศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

๔๕ นายตลุย์   ตลุยาภรณ์โชต ิ ตลุย์ คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวศิวกรรมอากาศยาน (หลกัสตูรนานาชาติ) 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั/ /ประเทศไอซ์แลนด์ 

๔๖ นายสาริศ    เจียมธรรมจินดา แมค็ นกัเรียนโครงการพเิศษ 

๔๗ นายตณิณภพ  เกษมสวุรรณ กาย คณะนิตศิาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

๔๘ นายสริวชิญ์  ศริินิมติรวงศ์ จเูนียร์ ภาษาและวฒันธรรม  ประเทศไต้หวนั 



๔๙ นายพสิทุธ์ิ   มโนรัตน์ ภฟูา้ คณะเศรษฐศาสตร์ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

๕๐ นายชชัวศิ  โง้วตระกลู ชาจีน คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

๕๑ นายณัฐภทัร  เตจ๊๋ะ เต้ สถาบนัวทิยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม สาขาวศิวกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อตัโนมตั ิมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

๕๒ นายอณัณ์  จารุจิตต์ จอม คณะบริหารธรุกิจ สาขาการตลาดเชิงสร้างสรรค์ สถาบนัไทย-ญ่ีปุ่ น 

๕๓ นางสาวกมลมาศ  จิตตประมวลบญุ ฟา้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศลิป์ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

๕๔ นางสาวจณิฐา  ถาวรการ แบม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

๕๕ นางสาวภณิูศา  วงศ์สวุรรณนิธิ จีนน่ี คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติชิน้ส่วนยานยนต์ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
๕๖ นางสาวรศญา  โอสถานนท์ ป๋าย คณะศลิปกรรมศาสตร์ วชิาเอกการแสดงและการก ากบัการแสดง 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

๕๗ นางสาวรัตนาภรณ์  ตัง้ศริิพงศ์เมธ เมย์ คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวชิาจิตวทิยา มหาวทิยาลยัศลิปากร 

๕๘ นายนภสนิธุ์  เทียมประสทิธ์ิ ปนู สถาบนัวทิยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม สาขาวศิวกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อตัโนมตั ิมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

๕๙ นางสาวณัฐธยาน์  จารุโชคทวีชยั มาย คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมระบบควบคมุฯ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
๖๐ นางสาวกฤษิกร  ธนทัรัชต์ เกล คณะมนษุยศาสตร์ สาขาจิตวทิยา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

๖๑ นางสาวสวรส  ตรีบริรักษ์ เตย คณะจิตวทิยา  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 


