
เด็ก WE สอบติดวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยดัง 2560

อัพเดตข้อมูล	25	มี.ค.2560

โรงเรียน สาขา โครงการ คณะที่สอบติด มหาวิทยาลัย
วิมลมาศ  พรหมศร สายปัญญารังสิต ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต รับตรง วิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี                 

พระจอมเกล้าธนบุรี

สุพิชฌาย์ ศรีสังข์ สายปัญญารังสิต ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต รับตรง วิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ญานิกา  จันทบุรี สายปัญญารังสิต ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต รับตรง วิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปุณยรักษ ์ มโนยศ ปทุมวิไล ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต โควตา วิศวกรรมศาสตร ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า       
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สรวิศ  พิมพ์อักษร สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต โควตา วิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี                 
พระจอมเกล้าธนบุรี

ป้อง เจริญบุญพัชร อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี รับตรง วิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี                 
พระจอมเกล้าธนบุรี

ธนพนธ ์ สุรบัณฑิตทิพย์ อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี รับตรง วิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชลภัทร ธิแปงวงศ์ อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี รับตรง วิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วัชรากร ชิณวงษ์ ชลราษฎรอํารุง ชลบุรี รับตรง วิศวกรรมศาสตร ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า       
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นนท์นพันธ ์ จันทโร ชลราษฎรอํารุง ชลบุรี รับตรง วิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อติกานต ์ ปรีชาผล บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห"์ ชลบุรี โควตา วิศวกรรมศาสตร ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

กรกฎ มานะวรพงศ์ วัดป่าประดู่ ระยอง รับตรง วิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี                 
พระจอมเกล้าธนบุรี

ศิรวิชญ ์ คิม วัดป่าประดู่ ระยอง ช้างเผือก วิศวกรรมศาสตร ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า       
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กษิดิ์เดช  ภู่ธงทอง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี รับตรง วิศวกรรมศาสตร ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า       
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อ - นามสกุล
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โรงเรียน สาขา โครงการ คณะที่สอบติด มหาวิทยาลัยชื่อ - นามสกุล
ธิรวริทธิ ์ ปิติพิพัฒน์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี รับตรง วิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี                 

พระจอมเกล้าธนบุรี

จิราย ุ ตุมภู่ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี รับตรง วิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเกษตรฯ บางเขน   
วรเมธ พงษ์เฉย พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี รับตรง วิศวกรรมศาสตร ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า       

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คเณศ จันทร์รัตน์ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี รับตรง วิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศิลปกร

จิรภฎา กลัดนุ่ม พระนารายณ์ ลพบุรี รับตรง วิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศิลปกร

เพ็ญพิชชา  มงคลทิพย์วาที กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี รับตรง วิศวกรรมศาสตร ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า       
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ฤชุกร ฉันท์แต่ง อ่าทองปัทมโรจน์วิทยาคม สุพรรณบุรี รับตรง วิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี                 
พระจอมเกล้าธนบุรี

ธนุส ทองสม วิเชียรมาต ุจ.ตรัง ตรัง รับตรง วิศวกรรมศาสตร ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า       
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ญาณาธิป ภู่เจริญ บูรณะรําลึก จ.ตรัง ตรัง รับตรง วิศวกรรมศาสตร ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า       
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ณิศรา พาณิชย์กิตติกุล สภาราชิน ีจ.ตรัง ตรัง รับตรง วิศวกรรมศาสตร ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า       
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ธณบด ี สุขโต เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช รับตรง วิศวกรรมศาสตร ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า       
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สรวิศ ส่งแสง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช รับตรง วิศวกรรมศาสตร ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า       
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อติกานต ์ จุลบล เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช รับตรง วิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไพพัน ฟักทอง พัทลุง พัทลุง โควตา วิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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โรงเรียน สาขา โครงการ คณะที่สอบติด มหาวิทยาลัยชื่อ - นามสกุล
อัยย ์ เก่งสุรการ ธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ รับตรง วิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิชนนท ์ ธีรกุลพจนีย์ หาดใหญ่วิทยาลัย หาดใหญ่ รับตรง วิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภีม สัมพันธรัตน์ หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา หาดใหญ่ รับตรง วิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กฤตภาส แก้วมิตร ลําปางกัลยาณี ลําปาง รับตรง วิศวกรรมศาสตร ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า       
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ณภัทร ปัญญาจงเลิศ บุญวาทย์วิทยาลัย ลําปาง รับตรง วิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจชนะ ตุ้ยสืบ ลําปางกัลยาณี ลําปาง โควตา วิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชนณภัทร ทองวิภาวรรณ์ นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ รับตรง วิศวกรรมศาสตร ์ Northwestern Polytechnic 
University

วศิน ี อินทรภู่ นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ รับตรง วิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี                 
พระจอมเกล้าธนบุรี

มาลียวัลย ์ เวียงคํา นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ รับตรง วิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิมชนิกา สีปานแก้ว ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย รับตรง วิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี                 
พระจอมเกล้าธนบุรี

ณัฐณิชา ประวิเศษ ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย รับตรง วิศวกรรมศาสตร ์  มหาวิทยาลัยมหิดล

นภัสสร ฉายจรุง ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย โควตา วิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิ
จ.สกลนคร

ธีรภัทร ์ เจริญรัมย์ ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย โควตา วิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปิยะธิดา กงนาง ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย โควตา วิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


