
Assumption College Thonburi 
English Program 

รายช่ือนักเรียน Grade 12A ปีการศึกษา 2554                                                       
ทีผ่่านการคดัเลอืกของสถาบันระดบัอุดมศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

(รายงานข้อมูลวนัที ่20 กมุภาพนัธ์ 2555) 
 

เลขประจําตวั รายช่ือนกัเรียน สถาบนั 

 
15989 

นาย จิรภทัร์ เอกภกัดิส์กลุ - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาตสิริินธร       
คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

- มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์                         
สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 
16009 

นาย จารุพตัร วิจิตรสาธุวตัร - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาตสิริินธร       
คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเคมี 

- มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์                      
สาขาวิศวกรรมเคมี 

  
16020 

นาย ศริิพงศ์ มงคลสมบตัศิริิ - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาตสิริินธร        
คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

  
16064 

นาย กฤตนิ ธนสหวรคณุ - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาตสิริินธร       
คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเคมี 

- มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์                         
สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 
16137 

นาย ชวรัตน์ ชลสายพนัธ์ - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาตสิริินธร       
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 
 
 



   
16223 

นาย พีรณฐั ลาภประกอบกิจ - มหาวิทยาลยันานาชาตมิหิดล สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 

 

 
16237 

นาย สทุธิพงษ์ หรูประกายอกัษร - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาตสิริินธร     
คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

- มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์                             
สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 
16350 

นาย กวิน พฒันะพีระพงศ์ - มหาวิทยาลยันานาชาตมิหิดล สาขาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ 

 
16437 

นาย โชคชยั พวงศริิ - มหาวิทยาลยันานาชาตมิหิดล สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 
- มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ภาควิชาวิศวกรรมการบนิและอวกาศ  

สาขาวิชาวิศวกรรมการบนิและอวกาศและบริหารธุรกิจ (นานาชาต)ิ  

 
20200 

นาย วิสตูร บญุนทีพิสฐิ - มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ภาควิชาวิศวกรรมการบนิและอวกาศ  
สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีจดัการการบนิ 

 
20250 

นาย เสริมวฒุ ิจตรุงค์โชค - มหาวิทยาลยันานาชาตมิหิดล สาขาสงัคมศาสตร์ 
- มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์  สาขาความสมัพนัธ์

ระหวา่งประเทศ 
  
 



 
20339 

นาย ภริู จนัทร์กระจ่าง - มหาวิทยาลยันานาชาตมิหิดล สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 
22353 

น.ส. จฑุามาศ คณุหิรัญกนก - มหาวิทยาลยันานาชาตมิหิดล สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
- มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาตสิริินธร      

คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ 
- มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์                      

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 
22366 

น.ส. ประภาพร ประทมุดี - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาตสิริินธร     
คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเคมี 

- มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์                         
สาขาวิศวกรรมเคมี 

 
22375 

น.ส. สภุาวดี ล้อมเลก็ - Chemical and Environmental Engineering, Nottingham 
University, UK 

- มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาตสิริินธร     
คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเคมี 

- มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์                          
สาขาวิศวกรรมเคมี 

 
22512 

น.ส. วชินก ศรีสทุธี - มหาวิทยาลยันานาชาตมิหิดล สาขาธุรกิจระหวา่งประเทศ 

 
16118 

นาย วชัรพงศ์ คําเรืองฤทธ์ิ - มหาวิทยาลยันานาชาตมิหิดล สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 
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(รายงานข้อมูลวนัที ่20 กมุภาพนัธ์ 2555) 
 

เลขประจําตวั รายช่ือนกัเรียน สถาบนั 

 
16126 

นาย ณฐัดนยั ไตรสวสัดิพ์านิช - มหาวิทยาลยันานาชาตมิหิดล                                                          
คณะบริหารธรุกิจ สาขาการตลาด  

 
16163 

นาย ณฐัพล เสริฐสวุรรณกลุ - มหาวิทยาลยันานาชาตมิหิดล                                                          
คณะบริหารธรุกิจ สาขาการเงิน 

 
16177 

นาย พงศ์ภคั ชินะภคั - มหาวิทยาลยันานาชาตมิหิดล คณะบริหารธุรกิจ                        
สาขาธุรกิจระหวา่งประเทศ 

 
16217 

นาย ยทุธภมู ิฉตัรบรุานนท์ - มหาวิทยาลยันานาชาตมิหิดล คณะบริหารธุรกิจ                           
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 



 
20176 

นาย กฤษณธร ธีรศกัดิม์นตรี - มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ คณะศลิปกรรม 
- มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีรัตนโกสนิทร์ วทิยาเขตเพาะช่าง       

สาขาวิชาออกแบบตกแตง่ภายใน 

 
20207 

นาย ธญัวิสฐิ ศริิเพ็ญพร - มหาวิทยาลยันานาชาตมิหิดล คณะบริหารธุรกิจ                            
สาขาธุรกิจระหวา่งประเทศ 

 
20208 

นาย ชโนภาส ถาวรตระกลูกิจ - มหาวิทยาลยันานาชาตมิหิดล สาขากลุม่ศลิปะสร้างสรรค์ส่ือบนัเทิง 

 
20271 

นาย จิรสนิ เอ่ียมอรุณกิจ - มหาวิทยาลยันานาชาตมิหิดล คณะบริหารธุรกิจ                       
สาขาการตลาด 

 
22338 

น.ส. ธนพร เลาห์เกริกเกียรต ิ - มหาวิทยาลยันานาชาตมิหิดล คณะบริหารธุรกิจ                       
สาขาธุรกิจระหวา่งประเทศ 

 
22348 

น.ส. วรินทร พรมดา - มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั (ทนุ)  คณะนิตศิาสตร์ 



 
22368 

น.ส. ปริยฉตัร เลศิอนนัต์ - มหาวิทยาลยันานาชาตมิหิดล คณะบริหารธุรกิจ                                
สาขาธุรกิจระหวา่งประเทศ 

 
22605 

น.ส. ปิยรัตน์ โรเก้ - มหาวิทยาลยันานาชาตมิหิดล สาขา กลุม่ศลิปะสร้างสรรค์ส่ือบนัเทิง 
- มหาวิทยาลยัศลิปากร คณะจิตรกรรม 

  
24379 

นายวรัตถ์พล กลอ่มแก้ว - มหาวิทยาลยันานาชาตมิหิดล คณะบริหารธุรกิจ                       
สาขาธุรกิจระหวา่งประเทศ 

 
 
 
 

        23591 

น.ส. พรปวีณ์ จินตนา - มหาวิทยาลยันานาชาตมิหิดล คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน 
- มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาตสิริินธร   

สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 

 
 


