
ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเลน คณะ/สาขา มหาวิทยาลัยที่เขาศึกษาตอ

1  นายชยุต ธนกิจโกเศรษฐ นลธ  วิศวกรรม ศาสตร  / วิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2  นายสิรภัทร พินธุรักษ ปงปอนด  แพทยศาสตร / แพทยศาสตร รพ.นพรัตนราชธานี  รังสิต

3  นางสาวปาวาตรี วิภาณุรัตน น้ํา  วิศวกรรมศาสตร / วิศวกรรมอากาศยาน หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ  เกษตรศาสตร

4  นายอิทธินันท เวทยากร เซน  Zoology / Zoology  University Of Sheffield

5  นางสาวชวิศา เคียมเส็ง ขาวปุน  วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน / วิชาสื่อศึกษา (หลักสูตรนานาชาต)ิ  ธรรมศาสตร

6  นางสาวปญชาน วรุณวงศ โจเซลีน  วิทยาศาสตรบัณฑิต / วิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาต)ิ  ธรรมศาสตร

7  นายธนิทธิ์พล ถิรมงคลชัย พี  วิศวกรรมศาสตร  / วิศวกรรมส่ิงแวดลอม  เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน

8  นายภรูิ มุงวิริยะ ภู  เทคโนโลยีสารสนเทศ / วิทยาการคอมพิวเตอร  เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

9  นายวรินทร เชาอนาจิณ พจ  International College of Innovation / - (รอเลือกตอนป 3 ครับ)  National Chengchi University, Taiwan

10  นายกัณฑสีห ตั้งศรีสงวน อานูร  เทคโนโลยีสารสนเทศ / วิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

11  นายภาณุเมธ คงสวัสดิ์เกียรติ ไท  วิศวกรรมศาสตร / วิศวกรรมคอมพิวเตอร  เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

12  นางสาวณภทัร ธงสินธุศกัดิ์ ปุปปป  กายภาพบําบัด / กายภาพบําบัด  มหิดล

13  นางสาวพรรณนลิน บุรีเศรษฐกร ไผหลิว  วิทยาศาสตร / พันธุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

14  นางสาวสิรภัธ กรสถาพร มิสซายด  พาณิชยศาสตรและการบัญชี / บริหารธุรกิจ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

15  นายปณณพัฒน เลิศชัยศริิสกุล ซกูัส  วิทยาศาสตร / คณิตศาสตรประกันภยั หลักสูตรนานาชาติ  มหิดล

16  นางสาวชมบงกช หลอประพันธ แจนนี่  วิทยาศาสตร / พันธุศาสตร  เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน

17  นายภมูิสิทธิ์ หิรัญมุทราภรณ บิ๊กกา  สหเวชศาสตร / วิทยาศาสตการกีฬา  ธรรมศาสตร

18  นางสาวธมลวรรณ ประดิษฐ เอ็มมา  School of architecture and design / Communication design  เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

19  นายปาฏิโมกข เมตตาจิตร โมกข  เศรษฐศาสตร / Entrepreneurial Economics  เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน

20  นายตราภูมิ ตริยางกูรศรี ภูมิ  วิศวะ / ดิจิทอล  สถาบันไทย ญี่ปุน

21  นายพฤกษณพล ทองใบ พอ  Architecture (internationals program) / Architecture (สถาปตย หลัก)  เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

22  นางสาวเจนจิรา ดิษฐานุสรณ เจนนี่  สิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร / วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  มหิดล

23  นายปราชญ คูหศรีวินิจ ปม  BBA / Finance  Mahidol University International College

24  นางสาวภัคจิรา ประรักกะโม หญิง  สถาปตยกรรมศาสตรเเละผังเมือง / Design, Business & Technology Management  ธรรมศาสตร

25  นายปยภัทร ตั้งยืนยง วิน  Business Administration  National Chengchi University

26  นายเศรษฐศิริ หวาดเปย อโชะ   ยังไมเรียนตอ

ผลการสอบเขามหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้น ม.6 รุนที่ 19 โรงเรียนรุงอรุณ

นักเรียนที่จบหลักสูตร จํานวน 53 คน



ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเลน คณะ/สาขา มหาวิทยาลัยที่เขาศึกษาตอ

ผลการสอบเขามหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้น ม.6 รุนที่ 19 โรงเรียนรุงอรุณ

นักเรียนที่จบหลักสูตร จํานวน 53 คน

27  นางสาวณฤดี เบญจพัฒนมงคล ม้ินท  Bachelor of economics  ธรรมศาสตร

28  นางสาวปาลิตา พรรณพูนศักดิ์ หลิงหลิง  สถาปตยกรรม / Innovation design  เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

29  นางสาวอรณัฐ คงบัว บัว  ศิลปกรรมศาสตร / ออกแบบนิเทศศิลป  ราชภัฏสวนสุนันทา

30  นายกอไผ นนทเปารยะ กอไผ  School of Architecture and Design / Architecture Program  เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

31  นายธงไท โพธิ์นทีไท จงไท  School of Entrepreneurship and Management / Entrepreneurship  กรุงเทพ

32  นายพศวีร จันทรคํา อิม  วิทยาศาสตรการกีฬา / การจัดการการกีฬา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

33  นายพีรวัส จันทรคํา อั้ม  นิเทศศาสตร / วิชาการผลิตเน้ือหาสรางสรรคและประสบการณดิจิทัล  กรุงเทพ

34  นางสาวธัญกร บุญเจริญ บั๊บเบิ้ล  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต / วิชานนาฎศลิปสรางสรรคและการจัดการ เอกนาฎศลิปสากล  ศรีนครินทวิโรฒ

35  นางสาวปานชีวา มาเลิศฤทัย ใบเตย  BBA / International Business  มหิดล อินเตอร

36  นายศรุจ เปนซอ ดอน  รอผล  รอผล

37  นายสิทธา บุรกาญจนานนท ซนั  Dual Bachelor Degree  Culinary Arts Academy Switzerland

38  นางสาวเจตนิพิฐ เมธีพุทธิพงศ ปณณ  มัณฑนศิลป / ประยุกตศิลปศกึษา  ศิลปากร

39  นางสาวบุษกร นุชจรีพร พลอย  มัณฑนศิลป / ประยุกตศิลปศกึษา  ศิลปากร

40  นายธนภัทร โกมลโรจนาภรณ เต้ิล  School of Entrepreneurship and Management / เจาของธุรกิจ  กรุงเทพ

41  นายเจษฎ พ่ึงชาญชัยกุล เจแปน  ศีกษาศาสตร / วิทยาศาสตรการกีฬา  ศิลปากร

42  นางสาวชัญญา ประดับพิทยกุล พิม  ดิจิทัลมิเดีย / คอมพิวเตอรเเอนิเมชั่นเเละวิชวลเอฟเฟกต  ศรีปทุม

43  นางสาวพัทธธีรา เจียมสินกุล นิกกี้  ดิจิตอลอารต / ดิจิตอลอารต  ศรีปทุม

44  นางสาวกุลกานต รังษีวงศ กอหญา  Business chinese  Xian jiaotong 

45  นายธัชพล เมธียนตพิริยะ ออง  Bachelor of Arts in Communication Management (International Program) / Communication Arts  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

46  นายธัชชัย เมธียนตพิริยะ อู  Bachelor of Business Administration International Program  / Commerce and Accountancy  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

47  นายอินธีร โงวตระกูล ที  สถาปตยกรรมเเละการออกเเบบ / นวัตกรรมการออกเเบบ  เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

48  นางสาวนัชชา ศิริมหาโชคสกุล ถิงถิง  พณิชยศาสตรและการบัญชี / บริหารธุรกิจ  ธรรมศาสตร

49  นางสาวศศลักษณ ทรงประไพ ปาน  International academy of aviation industry  / Logistics Management  King MongKut's Institute of Technology Ladkrabang

50  นางสาวศศมน ทรงประไพ ปอ  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ /  ศิลปากร

51  นายธรณภัทร ลัคนาศิโรรัตน ฟฟา  School of architecture and design / Communication art and design  เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

52  นายภมีกณิศ รักษพันธุ ภมี  มหาลัยชีวิต

53  นางสาวยมลภทัร ขจิตวิชยานุกูล น้ํามนต  ศิลปศาสตร / เอเชียตะวันออกเฉียงใตศกึษา  ธรรมศาสตร


