
ประกาศรายชื่อน้องๆ ผู้โชคดี
จากกิจกรรมต้อนรับ 3 แสน LIKE “อยากบอกอะไร กับคนที่ยังไม่เคยเรียน WE’’

ยินดีกับน้องๆ ทั้ง 200 คน ที่ได้รับกระเป๋าเป้ WE NEW COLLECTION นะคะ
สามารถติดต่อรับของรางวัลได้ที่เคาน์เตอร์สาขาที่น้องเรียนได้ทุกวันทำาการ ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย. เป็นต้นไป

ลำ�ดับ ชื่อ น�มสกุล ส�ข�
1 ปพิชญา ศรีจันทร์ ขอนแก่น

2 นิปัจการ บัวเเพง ขอนแก่น

3 ณัฐฐ์พณณ์ สุพรรณนอก ขอนแก่น

4 กัญญาวีร์ ชวนจิต ขอนแก่น

5 สุปรียา วัฒนากลาง ขอนแก่น 

6 สหัสวรรษ พาคำา ขอนแก่น 

7 ชยาพร ปัญจมาสกุล งามวงค์วาน

8 ปิยะรัตน์ ชดช้อย งามวงศ์วาน 

9 พลภัทร กุลชนะพุฒิ งามวงศ์วาน 

10 ตระการ กิตติธรรม งามวงศ์วาน

11 ภัทรชนก ยิ้มเปรม งามวงศ์วาน 

12 กัลยกร แกล้วกล้า งามวงศ์วาน

13 ภัทรศักดิ์ คำาสังฆะ งามวงศ์วาน

14 แพรวา ทองพิทักษ์ งามวงศ์วาน

15 พรปวีณ์ ภู่แพร งามวงศ์วาน 

16 สโรชา กิตติปัญญากร งามวงศ์วาน 

17 กุลกันยา เสริมศักดิ์ศศิธร ชลบุรี

18 พงษ์ธเนศ ธนะวัฒน์ชานนท์ ชลบุรี

19 ธนิตนันท์ คำาม่วง ชลบุรี

20 พีรพล เอี่ยมวสันต์ ชลบุรี

21 สรัญญา วัฒนานุกิจ ชลบุรี

22 วัชรากร ชิณวงษ์ ชลบุรี

23 ภัทรภรณ์ เภาเนือง ชลบุรี

24 อินทนน อนันต์เนติกุล ชลบุรี

25 ภัทรมาศ เภาเนือง ชลบุรี

26 ชัญญานุช ด้วงผึ้ง ชลบุรี

27 กวินณา สีหาวัตร ชลบุรี

28 ปรัญญา พลับนิ่ม ชลบุรี

29 รุ่งกิจ รัตนผล ชลบุรี 

30 ปกรณ์กานต์ นุ้ยสุข ชุมพร

ลำ�ดับ ชื่อ น�มสกุล ส�ข�
31 นภัสนันท์ ตรีสัตยตระกูล ชุมพร

32 ภาสวิชญ์  สุทธิเสริม ชุมพร

33 กาญจนา กาญจนี ชุมพร 

34 ธันยธรณ์ บุญมากาศ เชียงราย

35 บุริศร์ อาทิตย์สาม เชียงราย

36 กัญญาณัฐ สันติภูบาล เชียงราย

37 อัครวัติ สารศรี เชียงราย

38 ธฤต สุนิลหงษ์ เชียงใหม่

39 บัณฑิต ไตรอักษร เชียงใหม่ 

40 เกียรติศักด์ จูกันทา เชียงใหม่

41 กัลยาณี ใบสุขันธ์ เชียงใหม่

42 ณัฐกิตติ์ ชัยงามเมือง เชียงใหม่

43 รัตนาวดี ยี่ลังกา เชียงใหม่

44 กนกวรรณ สิงห์โตะวนา เชียงใหม่ 

45 ภูมิรัตน์ ไกรเสม ตรัง

46 ภูมิรพี ชูเกิด ตรัง

47 พิชญาภา เรืองณรงค์ ตรัง

48 ชนกชนม์ เข็มดี ตรัง

49 ธนพร เพ็ชรไทยพงศ์ ตรัง

50 สิรินุช คงรักษา ตรัง

51 นิดานุช สมาธิ ตรัง 

52 สมจินตนา ชัยวีรพันธ์เดช นครราชสีมา

53 ชญานนท์ ขอบังกลาง นครราชสีมา

54 ศศิวิมล ถกลอดิสัย นครราชสีมา

55 กฤติกร มุ่งชิดกลาง นครราชสีมา

56 ณัฐธยา กาลชัย นครราชสีมา

57 ธนันญา ชูทอง นครศรีธรรมราช

58 นันทณัฏฐ์ พงศ์ถาวราเดช นครศรีธรรมราช

59 บุณยาภา ดิษฐนวล นครศรีธรรมราช

60 ธัญญาลักษณ์ โยมา นครศรีธรรมราช
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ลำ�ดับ ชื่อ น�มสกุล ส�ข�
61 กชกร วงษ์รวยดี นครศรีธรรมราช

62 สรายุทธ นามเสน นครศรีธรรมราช

63 อรรถวิทย์ นิยกิจ นครศรีธรรมราช 

64 อรรถพงษ์ สาทะโพน นครสวรรค์

65 จุฑาทิพย์ อัตตกิจกุล นครสวรรค์

66 ณัฐพร อัตตกิจกุล นครสวรรค์

67 ดาวรุ่ง รักวงศ์วิถี นครสวรรค์

68 ศุภวิชญ์ จันทร์ศิริตระกูล นครสวรรค์

69 ปรัชญ์วรา สุวราช นครสวรรค์

70 ชนากานต์ ฉนานุกูล นครสวรรค์

71 ณัฐภรณ์ จริงโพธิ์ นครสวรรค์ 

72 สิรินดา ขาวแก้ว นครสวรรค์

73 กนิษฐา ชัยพิพัฒน์ นครสวรรค์

74 ณัฐณิชา สีแดง นครสวรรค์

75 ปุณวรา สุวราช นครสวรรค์ 

76 กนกวรรณ โอฬารรุ่งเรือง บางกะปิ 

77 เพชรา เสือสุข บางกะปิ

78 อภิชญา คูณพิทักษ์สกุล บุรีรัมย์

79 ณัฐพร ชาติรัมย์ บุรีรัมย์

80 พรภวิษย์ จารุสาร บุรีรัมย์

81 จิราพร ยางคำา บุรีรัมย์

82 นภัสวรรณ์ แก้วลา บุรีรัมย์

83 พรปรียา อ่อนสลุง บุรีรัมย์

84 ศศิพร สิรัมย์ บุรีรัมย์

85 จิรภัทร นาคดี บุรีรัมย์

86 นภาพร  เพชรเลิศ บุรีรัมย์

87 รุจิรัตน์ ฤทธิ์มหา บุรีรัมย์ 

88 ศุภกร ชื่นแขก ปิ่นเกล้า

89 คมเดช ยังประโคน ปิ่นเกล้า

90 จิรัฏฐ์ สายสนั่น ณ อยุธยา ปิ่นเกล้า 

ลำ�ดับ ชื่อ น�มสกุล ส�ข�
91 จิรัชญา เครือนิล พญาไท

92 สุธิมา คะเชนทร์เชื้อ พญาไท

93 จิรนันท์ ไชยพินิจ พญาไท

94 ณัฐวุฒิ สุขีรัตน์ พญาไท

95 ณัฐวัฒน์ เรือนเพ็ชร์ พญาไท

96 น้ำาเพชร แสงอรุณ พญาไท

97 สวโรจน์ สวัสดิโยธิน พญาไท

98 กฤตย์ติศรณ์ อุ้ยวงศ์ พญาไท 

99 สิรีธร ยามมา พญาไท 

100 รวินันท์ เหลืองสุขฤกษ์ พญาไท 

101 สมัชญา ทองฉิม พัทลุง

102 วริศรา ปุรินทราภิบาล พัทลุง 

103 กนกวรรณ ศรีสุโพธิ์ พิษณุโลก

104 อาทิตยา เงินดิเรก พิษณุโลก

105 อริศรา วรรณฤกษ์งาม พิษณุโลก

106 กุลปริยา วงศ์สถาน พิษณุโลก

107 ชมพูนุช นาคำา พิษณุโลก

108 สุรมณ หุ่นสุวรรณ์ พิษณุโลก

109 ชาญวิทย์ จันทน์ต้น พิษณุโลก

110 ธนดล ห้อยพิกุล พิษนุโลก 

111 ณัฐกานต์ จันทร์ดำา แพร่

112 ณัฏฐนิช เรือนแก้ว แพร่

113 จันทิมา ตันตระกูล ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

114 จริยาภรณ์ พงศ์อัมพรสิทธิ์ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

115 ณัฐณิชา จิตต์ซื่อ ภูเก็ต

116 สิริยากรณ์ ประเทืองศรี มหาสารคาม

117 นิติพัศณ์ วรแก่นทราย มหาสารคาม

118 อรยา ทาตระกูล มหาสารคาม

119 ชลิดา แสศรี มหาสารคาม

120 วันชาติ จันทร์ศรี มหาสารคาม
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121 พรนัชชา คล้ายหนองสรวง ร้อยเอ็ด

122 พีระวัฒน์ สีหานาม ร้อยเอ็ด

123 อารยา ภูแย้มไสย์ ร้อยเอ็ด

124 ณัฐนรี ฝุ่นมะนาว ร้อยเอ็ด

125 ธัญญ์พิศุทธิ์ พลสะทอน ร้อยเอ็ด

126 ภัทรสุดา ดวงสนาม ร้อยเอ็ด

127 ปภาพรรณ คำาศรีนวน ร้อยเอ็ด

128 ศิริลักษณ์ นิลวารีย์ ร้อยเอ็ด

129 ธนัสพร ศรีเจริญวิจิตร ร้อยเอ็ด

130 ญาดา ผุยบัวค้อ ร้อยเอ็ด 

131 ศิมาธร จันทร์ฉาย ระยอง

132 ธันย์พิชา ภูวปรีชยาพงศ์ ระยอง

133 ชวัลวิทย์ เปรมศักดิ์ ราชบุรี

134 ชุติกาญจน์ แก้วสะอาด ราชบุรี

135 พิชาญา วีระไทย ลพบุรี

136 จิรทีปต์ อึงสะกาว ลพบุรี

137 สิดามัน บุญญาภากร ลพบุรี

138 ลดา นิ่มนวลรัตน์ ลพบุรี

139 คณิติน  มุกดา ลพบุรี

140 ชัชชน ต้นแก้ว ลำาปาง

141 พัสกร ปัญญาจงเลิศ ลำาปาง

142 วีรดา ก๋าจารี ลำาปาง

143 ณภัทร ปัญญาจงเลิศ ลำาปาง

144 นุตประวีณ์ อกกว้าง ลำาปาง

145 จินดาลักษณ์ ไชยลังกา ลำาปาง 

146 พิณทิรา เจนบุญลาภ วงเวียนใหญ่ 

147 กมลวรรณ โยธินอุปไมย วงเวียนใหญ่ 

148 ธนะทรัพย์ พรหมประเสริฐ วงเวียนใหญ่

149 นิธิพร กิจจำาเนียร วงเวียนใหญ่ 

150 ทศพล ภิญโญบูรณ์ ศรีนครินทร์
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151 ชยาภรณ์ สีดาว ศรีนครินทร์

152 เจตน์จุฑา ใจหลัก ศรีนครินทร์ 

153 พุฒิพงศ์ สุรเกษมสวัสดิ์ ศรีนครินทร์. 

154 นิศาชล อมรโรจน์วรวุฒิ ศรีสะเกษ

155 นภสวรรณ เขตสกุล ศรีสะเกษ 

156 ดนุพร โรจน์ธีรวนิช ศรีสะเกษ 

157 ภัทรพร ขาววงศ์ ศรีสะเกษ 

158 ธนพร คำาชาลี ศรีสะเกษ 

159 บุษราลินน์ ลาลุน ศรีสะเกษ

160 บุษบา วันเวียน ศรีสะเกษ

161 ธมลวรรณ  เครืออาจ ศรีสะเกษ

162 สิรินนา สืบสิมมา ศรีสะเกษ 

163 วริศรา เถายะบุตร สกลนคร

164 ณิชกานต์ ตันวาณิชกุล สกลนคร

165 ณัฐกานต์ บุตรชา สกลนคร

166 ปิยาภา ยุววิทยา สระบุรี

167 ธนัญญา เเสงสุวรรณ์ สระบุรี

168 เตชินท์ กุลมณี สระบุรี 

169 พิชญ์สินี ประกอบนา สระบุรี

170 สุชาครีย์ คงคะสุวรรณ สระบุรี

171 เซารัภกุมาร ตรีปาที สระบุรี 

172 ปัณณวิชญ์ สิทธิจิรฉัตร์ สระบุรี 

173 ภูมิณัฐ ศรีธรรมรัชต์ สุพรรณบุรี

174 ภราฎา ตั้งชนม์จำารัส สุพรรณบุรี

175 ปัณฑิตา เชตประพันธ์ สุพรรณบุรี

176 ธิติ วรศรีวิศาล สุราษฎร์ธานี

177 สุพิชชานันท์ แสงอุไร สุราษฎร์ธานี 

178 พชรพงศ์ ภูมิพานิชย์ สุรินทร์

179 นราทร ประมวญธัญทัศน์ หนองคาย

180 ชัยชนะ พันตัน หนองคาย
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181 กัญญาพัชร โคตรชมภู หนองคาย

182 หทัยภัทร สุนทรธรรมาสน์ หาดใหญ่

183 สุไลด้า บิลลาเตะ หาดใหญ่

184 การัณย์ นุ่นละออง หาดใหญ่

185 สืบศักดิ์ ท้วมพิบูลย์ หาดใหญ่

186 อิศรีย์ สาแมแน็ง หาดใหญ่

187 ยศภัทร โชติธรรม หาดใหญ่

188 อาดีลัน  ซาเฮาะ หาดใหญ่

189 พิมชนิกา สีปานแก้ว อุดรธานี

190 วชิราภรณ์ ดารารัตน์ อุดรธานี

191 วชิรวิชญ์  ทองมั่น อุดรธานี

192 ณัฐฤทธิ์ เศวตวรานนท์ อุดรธานี 

193 ธนพล จันทร์ศรีนวล อุดรธานี

194 เฉลิมเกียรติ  ยะพลหา อุดรธานี

195 วิภวานี อ่อนน้อม อุดรธานี

196 ณัฐทรียา บัววัน อุดรธานี

197 นิรัชดา เหมือนชาติ อุบลราชธานี

198 อสมาภรณ์ อาสนรัตนจินดา อุบลราชธานี

199 เปรมศักดิ์ วิลาวัลย์ อุบลราชธานี

200 ศุภเดช  วิสุทธิ อุบลราชธานี


