
เด็ก WE สอบติดคณะยอดฮิต มหาวิทยาลัยดัง 2560

อัพเดตข้อมูล	25	มี.ค.2560

โรงเรียน สาขา โครงการ คณะที่สอบติด มหาวิทยาลัย
จินตพร  ปภูสะโร สายปัญญารังสิต ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต รับตรง พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปิยวด ี ผูกพันธ์ สายปัญญารังสิต ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต รับตรง สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ครองขวัญ  บุษราคํา สายปัญญารังสิต ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต รับตรง สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า       
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มณีกาญจน ์ กล้าหาญ กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี รับตรง พยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี
สุพรณบุรี

ธนภัทร โกสัจจะ ชลราษฎรอํารุง ชลบุรี รับตรง ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภัทรานิษฐ ์ ปานเพชร สาธิตมหาวิทยาลัยบูรพา 
"พิบูลย์บําเพ็ญ"

ชลบุรี รับตรง เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ณัฐมล สิงห์โตทอง บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห"์ ชลบุรี โควตา บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

กมลภพ เอื้อสัมพันธ์ชัย อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี โควตา สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศิรินญา พันผูก สระแก้ว ชลบุรี โควตา วิทยาศาสตร์พลังงาน   
และสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี                
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สุทธิดา พุ่มพัว พัทลุง พัทลุง รับตรง ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ฉัตรพงษ ์ คชภักดี พัทลุง พัทลุง รับตรง เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บุญนิธิดา อภิรักษ์ พัทลุง พัทลุง รับตรง เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วรรณภา สุวรรณมณี จุฬาภรณราชวิทยาลัย               
นครศรีธรรมราช

พัทลุง รับตรง พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นราวิชญ ์ วารีกุล หาดใหญ่วิทยาลัย หาดใหญ่ กสพท ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุวิมล เตียวสกุล หาดใหญ่วิทยาลัย หาดใหญ่ รับตรง สัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชื่อ - นามสกุล
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โรงเรียน สาขา โครงการ คณะที่สอบติด มหาวิทยาลัยชื่อ - นามสกุล
พณปภัส วรรณเพ็ชร หาดใหญ่วิทยาลัย หาดใหญ่ รับตรง รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พชร คํามาก พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่ รับตรง เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศุภกิตติ ์ หงส์พิทักษ์ชน พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่ รับตรง เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วินิตรา ชัยทอง นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ รับตรง วิทยาศาสตร์ประยุกต ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี                
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ณฐพร อินทะจักร์ นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ รับตรง วิทยาศาสตร ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า       
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปณิตตรา  รัตนกันทา นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ รับตรง วิทยาศาสตร ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า       
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กัณฐมณ ี นาพรม นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ รับตรง สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปณิตตา  ไชยบัญดิษฐ นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ โควตา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แสนแข  แก้วผา นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ โควตา วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปุญชรัสมิ์ บุตรชา นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ โควตา รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิรฎา สั่งสอน นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ โควตา เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โชติกา  มหาคีตะ สตรีศรีน่าน น่าน โควตา เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณัฐชา สุขสันต์ศิริกุล สตรีศรีน่าน น่าน โควตา ทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จิตสุภา เสริมศรี ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ          รับตรง ทันตแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปิยฉัตร บุญรอด ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย รับตรง นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ณัฐภูม ิ จันทร ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย รับตรง เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ธัญญลักษณ ์ ปาละบุตร ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย รับตรง ทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จ.สุพรรณบุรี
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โรงเรียน สาขา โครงการ คณะที่สอบติด มหาวิทยาลัยชื่อ - นามสกุล
อินทิพร พลศักดิ์ ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย รับตรง เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว                    

เฉลิมพระเกียรต ิ

กานต์รว ี ใสมรรคา ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย รับตรง สถาปัตยกรรมศาสตร์      
และการผังเมือง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไตรรัตน ์ ยาพรม ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย โควตา วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วนศักดิ ์ บุญพุธ ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย โควตา สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พรวิภา ทองสัจจา ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย โควตา บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แพรวพรรณ จริยานุกูลวงศ์ ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย โควตา บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บุณยาพร แก้ววันดี ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย โควตา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


