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ผลการสอบเขา้มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของนักเรียนชัน้ ม.๖ รุ่นที่ ๑๘ โรงเรียนรุ่งอรุณ 

นักเรียนที่จบหลกัสตูร จ านวน ๔๘ คน 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเลน่ คณะ/สาขา มหาวทิยาลัย 

1 นางสาวปณิตา  ตัง้ศตนนัท ์ จีน International business with a language BA Xi an jiao tong-Liverpool University 

2 นายกรดนยั มารค์  เด๊าทเ์ซนเบอรก์ มารค์   

3 นายณฐัภทัร  มุง่พฒันกิจ แนท วิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิศวกรรมเครือ่งกล เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุ ี

4 นายเมธาสทิธ์ิ  ปาจรยี ์ กระวาน Bachelor of Economics, International program (BE) ธรรมศาสตร ์

5 นายสรลั  เป็นซอ ดอม วิศวกรรมโยธา (ภาคภาษาองักฤษ) เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุ ี

6 นางสาวชนิตรา  ดวงปฎิ แนน วิทยาศาสตรก์ารกีฬา เกษตรศาสตร ์

7 นางสาวญาณิศา  แซเ่จ่ีย พลอย การสรา้งเจา้ของธุรกิจและการบรหิารจดัการ กรุงเทพ 

8 นางสาวณฐัชา  บญุญนนัทกิ์จ จินเจอร ์ วิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิศวกรรมเครือ่งกล เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุ ี

9 นางสาวธฤตา  ธนาประเสรฐิกรณ ์ ตน้หอม ทนัตแพทยศาสตร ์ สงขลานครนิทร ์

10 นางสาวพชัชาภา  อ าพนักาญจน ์ พีล การแพทยบ์รูณาการ สาขากายภาพบ าบดั แมฟ่า้หลวง 

11 นางสาวอยักมล  จนัทรอ์มัพร อยัโกะ Hospitality Management ICMS (International College of Management ,Sydney) 

12 นายชินวชัร ์ ลลีาประชากลุ ทิว ดีจิตลัมเีดีย กรุงเทพ 

13 นายพชร  พงศาช านาญกิจ นิว Communication Design  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

14 นายพสธร  ศรชียัยงพานชิ จ๊าบ สถาปัตยกรรมศาสตร ์ UCL (University College London) 

15 นายภาดา  เชิดชไูทย ดา้ วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์(ภาคภาษาองักฤษ) เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุ ี

16 นายภเูบศ  เพช็รด์ ี เตอร ์ สถาปัตยกรรมศาสตร ์ เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุ ี

17 นางสาวณชัชา  ทรงธมัจิตต ิ แพร มณัฑนศิลป์  สาขาออกแบบภายใน   ศิลปากร 

18 นางสาวณฐันร ี ปรารถนวนิช ซีด ี Business oriented Shanghai International studies University 

19 นางสาวพรลภสั  สขุทรพัยว์ศิน มาย แพทยศาสตร ์ สงขลานครนิทร ์

20 นางสาวสรุชัชา  กมลพนสั ฝัน วิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาวศิวกรรมยานยนต ์ สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น 

21 นายณรญัชน ์ ตัง้ศรวีงศ ์ เบอรด์ี ้ Bachelor of Business Administration (BBA) ธรรมศาสตร ์
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22 นายทิวทศัน ์ อษุาประทมุบาน ทิว วิศวกรรมไฟฟา้เครือ่งกลการผลติ (ภาคภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร ์

23 นายธนกร  เบญจพฒันมงคล ปอ้ง ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการออกแบบนเิทศศิลป์ วิทยาลยันานาชาติ มหิดล 

24 นายรชต  อนวุนาวงศ ์ กอ้นเมฆ Bachelor of Economics, International program (BE) ธรรมศาสตร ์

25 นางสาวณภทัร  พงศพ์นางาม กีกี ้ ดิจิทลัมีเดียและศิลปะภาพยนตร ์สาขาภาพยนตร ์ กรุงเทพ 

26 นางสาวอรสิรากรณ ์ อณุหเทพารกัษ ์ โอดีน Communication Design Program MUIC (Mahidol University International College) 

27 นางสาวอญัญา  วงศศ์ิรทิรพัย ์ อนั อนั สถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ (มีเดียอาตส)์ เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุ ี

28 นายณิชวิทย ์ อิศราพฤกษ ์ แทน สถาปัตยกรรมศาสตร ์สาขาวิชาการถา่ยภาพ เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

29 นายปรมะ  ผลติผลการพิมพ ์ ปอ วิศวกรรมคอมพิวเตอร(์ภาคภาษาองักฤษ) เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุ ี

30 นางสาวณิชา  โอบชลานเุคราะห ์ นีน่ี วฒันธรรมสิง่แวดลอ้มและการทอ่งเที่ยวเชิงนเิวศ ศรนีครนิทรวิโรฒ 

31 นางสาวมา้หมนุ  เตชภิญโญ มา้หมนุ 
The International Studies (ASEAN-China) 
International Program (IAC) 

ธรรมศาสตร ์

32 นายวรงคพ์ทัธ ์ เตชะปัญญารกัษ ์ เคน Bachelor of Management (BMgmt) Dalhousie University Canada 

33 นายณฐัเดช  สนัทดัพานิช ภรู ิ เรยีนท าอาหารกบัอาจารยย์ิง่ศกัดิ ์  

34 นายปิง  ไชยฤทธ์ิ ปิง วิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิศวกรรรมทั่วไป จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

35 นายนา่น  ไชยฤทธ์ิ นา่น วิทยาศาสตร ์ มหิดล 

36 นายเดชดนยั  จนัทรเ์รอืง กลอรี ่ สถาปัตยกรรมศาสตร ์หลกัสตูรนานาชาติ เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุ ี

37 นายราเชน  บรุนิทรธ์นฉตัร ป่ันป๊ัน สถาปัตยกรรมศาสตร ์ ศิลปากร 

38 นางสาวธนพร  ธนาพรสมบตั ิ ปัน ปัน วิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิศวกรรมสิง่แวดลอ้ม นานาชาติ เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุ ี

39 นางสาวเจลกิา  พฒันไพศาลชยั ฟรอ้น Communication Design  เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุ ี

40 นายตอ่สกลุ  ตณัฑธี์ระชาต ิ อิก จิตวิทยาชมุชน เกษตรศาสตร ์

41 นายวนัชนะ  ทะค าสอน กั๊ว   

42 นางสาวนลนิทิพย ์ ทองใบ พราว Traditional Chinese Medicine Tianjin University 

43 นางสาวปภสัสรณ ์ แตต่รงจิตต ์ พลอย Communication Design  เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุ ี

44 นายตน้รกั  พนัธิสนุทร โยงโหยว จิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ ์ ศิลปากร 
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45 นายภรูณิฐั  เลศินิมติธรรม นิว วิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิศวกรรมทั่วไป จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

46 นายภาสพงศ ์ แสงทอง แมมมอส วิศวกรรมเคมี (ภาคภาษาองักฤษ) เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุ ี

47 นางสาวรุจิดา  อมรสงิห ์ มะล ิ   

48 นางสาวปารณีา  วิศรมัวนั ปยุฝา้ย Chinese Language and Literature Yunnan University 

 


