บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
โครงการสนับสนุนการจั ดต้องห้ องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลั ย
(โครงการ วมว.) เริ่มดาเนินงานมาตั้งแต่ปี 2551 โดยมีจุดมุ่งหมายสาคัญในการสร้างฐานนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ
สูงจากเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหลักสูตร
การจัดการศึกษา และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ซึ่งมีการดาเนินงานมาแล้ว 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ระหว่างปี 2551 – 2555 ประกอบด้วย 7 คู่มหาวิทยาลัย –
โรงเรียน และระยะที่ 2 ระหว่างปี 2556 – 2563 โดยในปัจจุบันประกอบด้วย 16 คู่มหาวิทยาลัย – โรงเรียน
การดาเนินงาน 11 ปีที่ผ่านมามีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สาเร็จการศึกษาจากโครงการ
วมว. และเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศจานวนทั้งสิ้น 1,863 คน โดยเข้าศึกษาต่อ
ในคณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,700 คน คิดเป็นร้อยละ 91.25 และคณะทางด้านสังคมศาสตร์ 163 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.75 ของนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อทั้งหมด โดยมีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาทั้งจากภาครัฐ มหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อต่อยอดเข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และผลักดันเข้าสู่วิชาชีพวิจัยต่อไป
นักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 8 (เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปี 2558) ที่จบการศึกษาในปี
การศึกษา 2560 ทั้ งสิ้ น 506 คน โดยเข้าศึกษาต่อในปี การศึกษา 2561 จ านวน 495 คน แบ่ งเป็นคณะด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 447 คน คิดเป็นร้อยละ 90.30 และคณะทางด้านสังคมศาสตร์ 48 คน คิดเป็นร้อยละ
9.70 ของนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อทั้งหมด และมีนักเรียนรอศึกษาต่อในปี 2562 จานวน 11 คน แนวโน้มการเข้า
ศึกษาต่อในคณะด้านวิทยาศาสตร์ มีจานวนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 27.41 ในรุ่นที่ 5 (ระยะที่ 1) เป็นร้อยละ 36.97
ในรุ่นที่ 8 (ระยะที่ 2) จากการที่นักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพิ่มขึ้น ส่วนคณะด้าน
แพทย์ศาสตร์มีแนวโน้มลดลง คณะด้านวิศวกรรมศาสตร์ในภาพรวมทั้ง 8 รุ่นมีแนวโน้มคงที่ ในขณะที่คณะ
สังคมศาสตร์มีจานวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
การเลือกมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาต่อ นักเรียนโครงการ วมว. รุ่น 8 เลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่กากับ
ดูแลจานวน 115 คน (ร้อยละ 23.23) และเลือกมหาวิทยาลัยอื่นที่อยู่ภายใต้โครงการ วมว. จานวน 173 คน (ร้อยละ
34.95) โดยมหาวิทยาลัยที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและชัดเจนสามารถบ่มเพาะและดึงดูดให้นักเรียนในโครงการ วมว. เข้า
ศึกษาต่อในแนวทางของมหาวิทยาลัยได้แม้ว่าจะไม่ได้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่กากับ ซึ่งเป็นผลมาจากการวางแนว
ทางการบ่มเพาะนักเรียนของคู่ศูนย์ผ่านทางการพัฒนาหลักสูตร
โดยสรุ ปการเข้ าศึ กษาต่ อของนั กเรี ยนโครงการ วมว. รุ่ นที่ 8 นั กเรี ยนมี ความสนใจศึ กษาต่ อด้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามจุดมุ่งหมายของโครงการ สะท้อนให้เห็นถึงความสาเร็จในรูปแบบและแนวทางการ
บ่มเพาะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโครงการ เพื่อให้มีนักวิทยาศาสตร์
และนักวิจัยให้เป็นฐานกาลังคนที่สาคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
พฤศจิกายน 2561
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รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2
1. บทนํา
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550
เห็นชอบให้ดําเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะแรก 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2555) และเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555
เห็นชอบให้ดําเนินโครงการระยะที่ 2 ระยะเวลา 10 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2565) จัดการเรียนการ
สอน 24 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน โดยในปีที่ 8 ของการดําเนินงานมีคู่มหาวิทยาลัยและโรงเรียนเข้าร่วม
โครงการ จํานวน 16 แห่ง ดําเนินการเรียนการสอน 18 ห้องเรียน รวมรับนักเรียนรุ่นที่ 8 ในปีการศึกษา 2558
จํานวน 529 คน (มีนักเรียนสละสิทธิ์ในการมอบตัว 11 คน) รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงมหาวิทยาลัย-โรงเรียนในโครงการ วมว. และจํานวนนักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 8 ที่รับเข้า
โครงการในปีการศึกษา 2558
ที่

มหาวิทยาลัย – โรงเรียน

1.
2.
3.
4.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพะเยา - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร - โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบําเพ็ญ"
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน - โรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี - โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ - โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
รวม

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

จํานวนห้องเรียน
(ห้อง)
1
1
1
1

จํานวนนักเรียนที่รับ
(คน)
25
30
30
30

1

30

1
1
1
2
1
1
1

30
30
30
60
26
30
30

1

30

2
1

58
30

1
18

30
529
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1

2

บัดนี้ นักเรียนรุ่นที่ 8 ของห้องเรียนวิทยาศาสตร์โครงการ วมว. ได้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ในปีการศึกษา 2561 แล้ว จํานวน 506 คน โดยมีนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยจํานวน จํานวน
493 คน และศึกษาต่อในสถาบันวิชาชีพ จํานวน 2 คน โดยมีนักเรียนที่รอศึกษาต่อในปีการศึกษา 2561
จํานวน 11 คนรายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงสภาพนักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 8 ทีส่ ําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

จํานวนนักเรียน จํานวนนักเรียนที่ จํานวนนักเรียน จํานวนนักเรียนที่
เข้าศึกษาต่อใน ที่เข้าศึกษาต่อใน รอศึกษาต่อในปี
ที่สําเร็จ
มหาวิทยาลัย – โรงเรียน
การศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย สถาบันวิชาชีพ การศึกษา 2562
(คน)
อื่นๆ (คน)
(คน)
ชั้น ม.6 (คน)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - โรงเรียนสาธิต
24
22
0
2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร - โรงเรียนสาธิต
30
30
0
0
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพะเยา - โรงเรียนสาธิต
30
30
0
0
มหาวิทยาลัยพะเยา
29
28
0
1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น - โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา
(ศึกษาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น - โรงเรียนสาธิต
29
26
0
3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา
(มอดินแดง)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - โรงเรียน
30
27
0
3
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - โรงเรียนลือคํา
29
29
0
0
หาญวารินชําราบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - โรงเรียน
29
29
0
0
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 56
56
0
0
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
25
24
1
0
ธนบุรี - โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร - โรงเรียนสิรินธร
29
28
0
1
ราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา - โรงเรียนสาธิต
26
24
1
1
"พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
26
26
0
0
กําแพงแสน - โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - โรงเรียน
58
58
0
0
มอ.วิทยานุสรณ์
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2

3

จํานวนนักเรียน จํานวนนักเรียนที่ จํานวนนักเรียน จํานวนนักเรียนที่
ที่สําเร็จ
เข้าศึกษาต่อใน ที่เข้าศึกษาต่อใน รอศึกษาต่อในปี
ที่
มหาวิทยาลัย – โรงเรียน
การศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย สถาบันวิชาชีพ การศึกษา 2562
ชั้น ม.6 (คน)
(คน)
อื่นๆ (คน)
(คน)
27
27
0
0
15. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี - โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
16. มหาวิทยาลัยทักษิณ - โรงเรียนป่า
29
29
0
0
พะยอมพิทยาคม
รวม
506
493
2
11

โดยนักเรียนที่จบการศึกษามีจํานวนน้อยกว่าจํานวนนักเรียนที่รับเข้าโครงการ วมว. รุ่น 8 เนื่องจาก
สาเหตุต่างๆ ดังนี้
1. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศและกลับมาเรียนพร้อมรุ่นที่ 9 จํานวน 12 คน
2. นักเรียนรุ่นที่ 7 กลับมาจากโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ 5 คน
3. นักเรียนที่ศึกษาต่อในปีการศึกษา 2561 (ต้องการเข้าเรียนในคณะที่ตั้งใจ) 11 คน
4. ลาพักการศึกษา 1 คน
5. พ้นสภาพ 13 คน
6. ลาออก 2 คน
ทั้งนี้ มีนักเรียนประสงค์ที่จะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562 จํานวน 11 คน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนนักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 8 ในสถานภาพอื่นๆ
เข้าร่วมโครงการ นักเรียนรุ่นที่ 7
กลับมาจาก
แลกเปลี่ยนใน
โครงการแลก
ต่างประเทศและ
ที่
มหาวิทยาลัย – โรงเรียน
เปลี่ยนใน
กลับมาเรียนพร้อม
ต่างประเทศ (คน)
รุ่น 9 (คน)
1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 มหาวิทยาลัยนเรศวร - โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
3 มหาวิทยาลัยพะเยา - โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น - โรงเรียน
1
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่าย
มัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
1
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น - โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่าย
มัธยมศึกษา (มอดินแดง)
6 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลา
พ้น
สละสิทธิ์ ลาพัก
การศึกษา สภาพ ออก
ใน
(คน) (คน) (คน)
ขั้นตอน
มอบตัว
(คน)
5
1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

3

4

ที่

มหาวิทยาลัย – โรงเรียน

7

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี - โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร - โรงเรียน
สิรินธรราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา - โรงเรียนสาธิต
"พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน - โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี - โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ - โรงเรียนป่า
พะยอมพิทยาคม

8
9
10
11
12
13

14
15
16

รวม

เข้าร่วมโครงการ นักเรียนรุ่นที่ 7
กลับมาจาก
แลกเปลี่ยนใน
โครงการแลก
ต่างประเทศและ
เปลี่ยนใน
กลับมาเรียนพร้อม
ต่างประเทศ (คน)
รุ่น 9 (คน)
-

ลา
พ้น
สละสิทธิ์ ลาพัก
การศึกษา สภาพ ออก
ใน
(คน) (คน) (คน)
ขั้นตอน
มอบตัว
(คน)
1
-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

3

-

2

1

4

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

3

-

-

-

-

-

3

1

3

3

2

-

-

-

4

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

12

5

11

1

13

2
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4

5

2. ภาพรวมการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของนักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 8
นักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 8 จํานวน 506 คน เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ ดังนี้
ก. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 จํานวน 447 คน คิดเป็นร้อยละ 90.30
 คณะวิทยาศาสตร์พื้นฐาน จํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 8.69
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จํานวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 28.28
 คณะแพทยศาสตร์ จํานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 32.32
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 21.01
ข. ด้านสังคมศาสตร์2 จํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 9.70
โดยคิดเป็นร้อยละเทียบจํานวนผู้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาปี 2561 สรุปแสดงในแผนภาพที่ 1 และ 2
สังคมศาสตร์
9.70%
(48 คน)

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
8.7% (43 คน)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
90.30% (447 คน)

วิศวกรรมศาสตร์
21.01%
(104 คน)
แพทย์ศาสตร์
32.32%
(160 คน)

คณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์ประยุกต์
28.28%
(140 คน)

คณะด้านสังคมศาสตร์

แผนภาพที่ 1 แสดงสัดส่วนของนักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 8 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีใน
ปีการศึกษา 2561 จําแนกตามด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์

1

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย
- คณะวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้แก่ คณะด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (สาขาชีววิทยา สาขา
ฟิสิกส์ สาขาเคมี และสาขาคณิตศาสตร์) และคณะ/สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี (อุตสาหกรรมเกษตร
คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์/สารสนเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์
และคณะเกษตรศาสตร์ เป็นต้น)
- คณะแพทย์ศาสตร์ ได้แก่ คณะแพทย์ศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา
2
ด้านสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะครุศาสตร์
สาขาทางด้านสังคมศาสตร์ เป็นต้น
รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

5

6
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (1 คน) 0.20%
คณะนิติศาสตร์/รัฐศาสตร์/รัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ (8 คน) 1.62%
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/คณะ
ศิลปศาสตร์/คณะอักษรศาสตร์
(9 คน) 1.82%
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี/
บริหารธุรกิจ (18 คน) 3.64%

คณะเศรษฐศาสตร์
(4 คน) 0.81%

คณะสังคมศาสตร์ (3 คน) 0.61%

คณะกายภาพบําบัด (1 คน) 0.20%

คณะศึกษาศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์
(4 คน) 0.81%

คณะจิตวิทยา (3 คน) 0.61%
คณะเทคนิคการแพทย์ (7 คน) 1.41%
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร
ทางน้ํา/เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2 คน) 0.40%

คณะวิทยาศาสตร์
(43 คน) 8.69%

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

คณะนิเทศศาสตร์ (1 คน) 0.20%

คณะนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
(1 คน) 0.20%

คณะวิทยาศาสตร์
(45 คน) 9.09%

คณะทันตแพทย์ศาสตร์ (17 คน) 3.43%

คณะพยาบาลศาสตร์ (3 คน) 0.61%
คณะเภสัชศาสตร์
(37 คน) 7.47%

คณะแพทยศาสตร์
(143 คน) 28.89%

คณะวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
(97 คน) 19.60%

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์ชีว
การแพทย์ (7 คน) 1.41%
คณะศึกษาศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์/
วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์/คุรุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม (12 คน) 2.42%
คณะสหเวชศาสตร์ (2 คน) 0.40%
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ (11 คน) 2.22%

คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์
(1 คน) 0.20%
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (4
คน) 0.81%
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (1 คน)
0.20%

คณะพลศึกษา (1 คน) 0.20%

คณะสาธารณสุขศาสตร์ (1 คน) 0.20%
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าลาดกระบัง (1 คน) 0.20%

สถาบันการบินพลเรือน (1 คน) 0.20%
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (3 คน) 0.61%
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (3 คน) 0.61%

6

แผนภาพที่ 2 แสดงสัดส่วนของนักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 8 ที่เข้าศึกษาต่อระดับในปริญญาตรีในปีการศึกษา 2561 จําแนกตามคณะต่างๆ

7

ทั้งนี้ สามารถจัดจําแนกนักเรียนดังกล่าวตามมหาวิทยาลัยต้นสังกัดที่กํากับดูแลการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโครงการ วมว. รายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ตารางแสดงการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 8 ในคณะสาขาวิชาด้านต่างๆ จําแนกตามมหาวิทยาลัยต้นสังกัดของห้องเรียนวิทยาศาสตร์
คณะ
รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.
7

ก. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 คณะวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะกายภาพบําบัด
คณะจิตวิทยา
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ํา/เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพลศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์
ชีวการแพทย์
คณะศึกษาศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์/
วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์/คุรุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะสหเวชศาสตร์
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

มช. มน. มพ. มข.
ศศ.
18 28 27 27
1
2
7
10 13 11 2
2
3
7
1
1
-

จํานวนนักเรียน (คน)
รวม
มข. มมส. มอบ. มธ. มทส. มจธ. มศก. มบ. มก.
มอ.
มอ. มทษ. คน ร้อยละ
มด.
กพส. หาดใหญ่ ปัตตานี
22 23 29 23 54 21 28 21 23
50
27
26 447 90.30
3
1
9
3
4
1
3
2
1
2
4
43 8.69
4
12
9
6
6
5
16 9
10
10
3
14 140 28.28
1
2
3
1
10 5
6
2
1
2
44 9.09
1
1
0.20
1
1
3
0.61
2
2
1
1
1
7
1.41
1
2
0.40

4
1

5
1

1
2
-

2
-

3
-

2
-

1
3
-

1
2

4
1

1
-

1
1
2
1

2
-

1
-

5
-

1

1
-

1
3
1
37
7

0.20
0.61
0.20
7.47
1.41

-

-

-

-

-

6

1

-

-

-

-

-

-

-

-

5

12

2.42

1

2
1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

1

1

1

-

2

2
11

0.40
2.22
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คณะสาธารณสุขศาสตร์
สถาบันการบินพลเรือน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 คณะแพทยศาสตร์

มช. มน. มพ. มข.
ศศ.
2
2
9
1 23

จํานวนนักเรียน (คน)
รวม
มข. มมส. มอบ. มธ. มทส. มจธ. มศก. มบ. มก.
มอ.
มอ. มทษ. คน ร้อยละ
มด.
กพส. หาดใหญ่ ปัตตานี
1
1
0.20
1
1
0.20
1
3
0.61
1
2
3
0.61
8
6
3
5 36
7
2
6
5
31
15
1 160 32.32

- คณะแพทยศาสตร์

1

7

1

22

7

6

3

5

34

3

2

4

5

27

15

1

143

28.89

- คณะทันตแพทยศาสตร์

1

2

-

1

1

-

-

-

2

4

-

2

-

4

-

-

17

3.43

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์
ข. ด้านสังคมศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี/
บริหารธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/
คณะศิลปศาสตร์/คณะอักษรศาสตร์
คณะนิติศาสตร์/รัฐศาสตร์/รัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์

5
5

4
4

8
8

2
2

7
7

4
4

8
7

9
9

8
7

8
5

7
6

6
5

6
6

8
8

7
7

7
7

104
97

21.01
19.60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

0.20

4
1

2
-

3
-

1
-

4
1
2

4
-

1
0
-

6
3

1
2
2

1
2
4
3

0
-

1
4
2

3
2

8
3

-

3
-

1
4
1
48
1
18

0.20
0.81
0.20
9.70
0.20
3.64

1

2

2

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

2

9

1.82

2

-

-

-

1

1

-

-

-

1

-

-

-

3

-

-

8

1.62

คณะ

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.
8

9

คณะ

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์
รวม

มช. มน. มพ. มข.
ศศ.
1
22 30 30 28

จํานวนนักเรียน (คน)
รวม
มข. มมส. มอบ. มธ. มทส. มจธ. มศก. มบ. มก.
มอ.
มอ. มทษ. คน ร้อยละ
มด.
กพส. หาดใหญ่ ปัตตานี
1
1
0.20
1
1
1
1
4
0.81
1
1
1
3
0.61
2
4
0.81
26 27 29 29 56 25 28 25 26
58
27
29 495 100.00

9
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3. การเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของนักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 8 เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นที่ 1 – 7

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

90.30

89.32

9.70

รุ่นที่ 8

รุ่นที่ 7

10.68

10.81

89.19

รุ่นที่ 6

7.11

รุ่นที่ 5

6.03

รุ่นที่ 4

5.07

รุ่นที่ 3

รุ่นที่ 2

92.89

93.97

94.93
6.03

93.97

91.15
8.85

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

รุ่นที่ 1

ร้อยละ

การศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 8 เมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนรุ่นที่ 1 – 7
พบว่านักเรียนรุ่นที่ 8 เลือกเรียนต่อในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 90.30 ซึ่งมากกว่ารุ่นที่ 7 ร้อยละ 0.98
โดยมี ค่ า เฉลี่ ย นั ก เรี ย นทั้ ง 8 รุ่ น เลื อ กเรี ย นต่ อ ในด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 91.25
รายละเอียดดังแผนภาพที่ 3

ด้านสังคมศาสตร์

รุ่นที่ 2

คณะด้านวิทยาศาสตร์

รุ่นที่ 3

คณะด้านแพทย์ศาสตร์

รุ่นที่ 4

รุ่นที่ 5

คณะด้านวิศวกรรมศาสตร์

19.42

21.01

36.97
32.32

39.16

รุ่นที่ 6

รุ่นที่ 7

9.70

10.68

7.11

10.81

20.27

30.41

30.74

38.51

43.65
6.03

22.11

27.41

32.16
5.07

18.84
6.03

8.85

รุ่นที่ 1

21.83

39.70

42.03
34.06

32.76
33.62
27.59

38.94
30.09

50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

22.12

ร้อยละ

แผนภาพที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 1 – 8
จําแนกตามด้านที่เข้าศึกษาต่อ

รุ่นที่ 8

คณะด้านสังคมศาสตร์

แผนภาพที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 1 – 8
จําแนกคณะวิชาทางด้านต่างๆ

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.
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21.01
9.70

10.68

8.69

22.65

19.42

16.50

20.27
10.81

7.11

6.03

16.55
13.85

21.83
13.71
13.71

19.60

5.07

12.56

18.84

18.84
15.22

22.11

30.74

28.28
32.32

38.51

33.62
27.59

30.09
22.12

18.97
13.79
6.03

10.00

8.85

20.00

25.66

30.00

13.27

ร้อยละ

40.00

39.70

42.03

50.00

43.65

จากแผนภาพที่ 4 จะพบว่าแนวโน้มการเข้าศึกษาต่อในคณะด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนใน
โครงการ วมว. มีจํานวนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 27.41 ในรุ่นที่ 5 เป็นร้อยละ 36.97 ในรุ่นที่ 8 คณะด้านแพทย์
ศาสตร์ มี แ นวโน้ ม ลดลง คณะด้ า นวิ ศ วกรรมศาสตร์ ใ นภาพรวมทั้ ง 8 รุ่ น มี แ นวโน้ ม คงที่ ในขณะที่ ค ณะ
สังคมศาสตร์มีจํานวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อนําแผนภาพที่ 5 มาประกอบการพิจารณาพบว่าแนวโน้มการเข้าศึกษา
ต่อในคณะด้านวิทยาศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นในแผนภาพที่ 4 เนื่องจากนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะด้านวิทยาศาสตร์
ประยุกต์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 22.65 ในรุ่นที่ 7 เป็นร้อยละ 29.29 ในรุ่นที่ 8

0.00

รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 2

ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
คณะด้านวิศวกรรมศาสตร์

รุ่นที่ 3

รุ่นที่ 4

รุ่นที่ 5

ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะด้านสังคมศาสตร์

รุ่นที่ 6

รุ่นที่ 7

รุ่นที่ 8

คณะด้านแพทย์ศาสตร์

แผนภาพที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 1 – 8
จําแนกคณะวิชาทางด้านต่างๆ (แยกวิทยาศาสตร์พื้นฐานจากวิทยาศาสตร์ประยุกต์)

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.
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4. ช่องทางการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของนักเรียน โครงการ วมว. รุ่นที่ 8
เนื่องจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้มีการเปลี่ยนแปลงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นระบบ Thai University Central Admission หรือ
TCAS โดยแบ่งการรับสมัครออกเป็น 5 รอบ รายละเอียดดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงระบบการรับสมัคร TCAS ประจําปีการศึกษา 2561
รอบที่

รายละเอียด

กลุ่มเป้าหมาย

การสมัครและคัดเลือก

การสอบ/การคัดเลือก

1

การยื่นด้วยแฟ้มสะสม นักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษและนักเรียนโควตาที่ไม่
ผลงาน (Portfolio)
ต้องสอบข้อเขียน
โดยไม่มีการสอบ
ข้อเขียน

รับสมัครโดยมหาวิทยาลัยแต่ คัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยแต่
ละแห่ง
ละแห่ง

2

การรับแบบโควตาที่มี
การสอบปฏิบัติและ
ข้อเขียน

รับสมัครโดยมหาวิทยาลัยแต่ คัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยแต่
ละแห่ง
ละแห่ง

3

การรับตรงร่วมกัน

4

การรับแบบ
Admission
การรับตรงแบบอิสระ

5

นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค
นักเรียนในโครงการเครือข่าย
นักเรียนโครงการความสามารถ
พิเศษ
นักเรียนในเขตพิเศษของประเทศ
ผู้สมัคร/นักเรียนจากทั่ว
ประเทศ

ผู้สมัคร/นักเรียนจากทั่ว
ประเทศ
ผู้สมัคร/นักเรียนจากทั่ว
ประเทศ

รับสมัครผ่านระบบของ
ทปอ. หลังจากนั้นจะส่ง
ข้อมูลผู้สมัครไปให้
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ประมวล
คัดเลือก

เลือกสอบได้ 4 สาขาวิชา
หรือ 4 มหาวิทยาลัย (โดย
ไม่มีลําดับ) โดยจัดสอบใน
เวลาเดียวกัน ทั้งนี้เกณฑ์
การคัดเลือกกําหนดโดย
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
รับสมัครผ่านระบบของ
เลือกสอบได้ 4 สาขาวิชา
ทปอ.
(โดยมีลําดับ)
รับสมัครโดยมหาวิทยาลัยแต่ นักเรียนสามารถสมัครสอบ
ละแห่ง
ได้ตามความต้องการ โดย
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเป็น
ผู้กําหนดวิธีการคัดเลือก

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละรอบการคัดเลือกจะต้องกดยืนยันสิทธิ์การศึกษาในมหาวิทยาลัยที่
ได้รับคัดเลือก เมื่อกดยืนยันสิทธิ์ในรอบนั้นๆ แล้วจะไม่สามารถสมัครสอบใหม่รอบอื่นๆ ได้อีก ซึ่งเรียกวิธีการ
ดังกล่าวว่า Clearing House โดยนักเรียนในโครงการ วมว. รุ่นที่ 8 ผ่านการคัดเลือกในแต่ละรอบดังนี้
รอบที่ 1 (Portfolio) จํานวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 26.06
รอบที่ 2 (โควตา) จํานวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 30.30
รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) จํานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 25.25
รอบที่ 4 (Admission) จํานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33
รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 3.43
และไม่เข้าระบบ TCAS จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 1.62 โดยคิดเป็นร้อยละเทียบจํานวนผู้เข้าศึกษาต่อใน
ระดับมหาวิทยาลัยในปี 2561 รายละเอียดดังตารางที่ 6
รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.
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ตารางที่ 6 แสดงจํานวนนักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 8 ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในแต่ละรอบการ
คัดเลือกตามระบบ TCAS

ที่

มหาวิทยาลัย – โรงเรียน

รอบที่ 1
การยื่นด้วย
แฟ้มสะสม
ผลงาน
(Portfolio)

รอบที่ 2 รอบที่ 3
การรับ การรับ
ตรง
แบบ
โควตา ร่วมกัน

รอบที่ 4 รอบที่ 5 ไม่เข้า
การรับแบบ การรับ ระบบ
Admission ตรง TCAS1
แบบ
อิสระ

รวม

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3

6

9

4

-

0

22

2. มหาวิทยาลัยนเรศวร - โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

4

13

6

5

-

2

30

3. มหาวิทยาลัยพะเยา - โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

14

5

5

4

1

1

30

4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น - โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่าย
มัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น - โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่าย
มัธยมศึกษา (มอดินแดง)
6. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
7. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ
8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี - โรงเรียนดรุณสิกขาลัย

3

20

1

2

2

-

28

5

6

2

2

11

-

26

1

12

13

-

-

1

27

10

9

5

5

-

-

29

22

-

2

3

2

-

29

5

25

17

8

-

1

56

6

-

12

6

-

1

25

11. มหาวิทยาลัยศิลปากร - โรงเรียน
สิรินธรราชวิทยาลัย

13

8

5

2

-

-

28

12. มหาวิทยาลัยบูรพา - โรงเรียน
สาธิต "พิบูลบําเพ็ญ"
มหาวิทยาลัยบูรพา

7

5

10

2

-

1

25

(มีต่อ)
1

ไม่เข้าระบบ TCAS เช่น กรณีได้รับทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ การสมัครศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ หรือการเข้า
ศึกษาในสถาบันเฉพาะทาง เช่น โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นต้น
รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.
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ที่

มหาวิทยาลัย – โรงเรียน

13. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกําแพงแสน - โรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการศึกษา
14. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
15. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี - โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
16. มหาวิทยาลัยทักษิณ - โรงเรียนป่า
พะยอมพิทยาคม
รวม

รอบที่ 1
การยื่นด้วย
แฟ้มสะสม
ผลงาน
(Portfolio)

รอบที่ 2 รอบที่ 3
การรับ การรับ
แบบ
ตรง
โควตา ร่วมกัน

รอบที่ 4 รอบที่ 5 ไม่เข้า
การรับแบบ การรับ ระบบ
Admission ตรง TCAS1
แบบ
อิสระ

รวม

8

8

7

3

-

-

26

10

18

18

11

-

1

58

11

14

1

1

-

-

27

7

1

12

8

1

-

29

129

150

125

66

17

8

495

การเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของนักเรียนในโครงการ วมว. รุ่น 8 จํานวน 495 คนดังกล่าว
ข้างต้น พบว่า มีจํานวนนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการ โควตา และทุนการศึกษาต่างๆ จํานวนทั้งหมด
243 คน คิดเป็นร้อยละ 50.30 เมื่อเทียบกับจํานวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (495 คน) โดย
สามารถจําแนกได้ 5 สาขาวิชาดังนี้ (รายละเอียดในตารางที่ 7)
1. ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน มีผู้ได้รับคัดเลือกโดยทุน/โควตา/โครงการจํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ
53.49 ของจํานวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยโรงเรียนที่มีนักเรียนผ่านการคัดเลือก
ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานมากที่สุดคือ โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ คู่ศูนย์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 21.74 ของผู้ที่ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
(รายละเอียดในตารางที่ 8) เมื่อพิจารณาประเภททุน/โควตา/โครงการที่นักเรียนเลือกมากที่สุดได้แก่ โครงการ
พสวท. จํานวน 8 คน (ร้อยละ 34.78) และโควตาโครงการ วมว. โดยมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง จํานวน 4 คน (ร้อยละ
17.39) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 9
2. ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มีนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อโดยผ่านการคัดเลือกจากโครงการทุน/โควตา/
โครงการพิเศษอื่นๆ จํานวน 57 คน จากจํานวนนักเรียนที่ศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์จํานวน 140 คน
คิดเป็นร้อยละ 40.71 โดยนักเรียนจากโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร ผ่านการ
คัดเลือกได้รับทุนจํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 19.30 ของผู้ที่ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์
สําหรับประเภทของทุน/โควตา/โครงการที่นักเรียนเลือกมากที่สุดคือ โควตาโครงการ วมว. โดยมหาวิทยาลัยพี่
เลี้ยง จํานวน 9 คน (ร้ อยละ 15.79) รองลงมาคือ โครงการครูคืนถิ่น จํานวน 8 คน (ร้อยละ 14.04) โดย
พิจารณาจากจํานวนที่ได้รับทุน/โควตา/โครงการเข้าศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที่ 10)

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.
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3. ด้านแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ มีจํานวนนักเรียนที่ได้รับทุน/โควตา/โครงการพิเศษอื่นๆ
รวมจํ า นวน 120 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 75 จากจํ านวนนั กเรี ยนที่ เ ข้ าศึ ก ษาต่ อด้ า นแพทยศาสตร์ แ ละทั น ต
แพทยศาสตร์ทั้งหมดจํานวน 160 คน โดยโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับ
ทุนด้านนี้มากที่สุดจํานวน 34 คน (ร้อยละ 28.33) จากจํานวนนักเรียนเข้าศึกษาต่อด้านแพทยศาสตร์และทันต
แพทยศาสตร์ โดยทุน/โควตา/โครงการที่นักเรียนเลือกมากที่สุดได้แก่ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทของ
มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 26 คน (ร้อยละ 21.67) รองลงมาคือโครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จํานวน 16 คน (ร้อยละ 13.33) จากจํานวนนักเรียนที่ได้รับทุน/โควตา/โครงการ
เข้าศึกษาต่อด้านแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ทั้งหมด (รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 11)
4. ด้านวิศวกรรมศาสตร์ มีนักเรียนได้รับทุน/โควตา/โครงการรวมจํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ
42.31 จากจํานวนนักเรียนที่เข้าศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ทั้งหมดจํานวน 104 คน โดยนักเรียนจากคู่ศูนย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี – โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ มีนักเรียนที่ได้รับทุนมากที่สุดจํานวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.91 ของจํานวนนักเรียนที่ได้รับทุนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อพิจารณาที่ประเภทของทุน/โควตา/
โครงการที่นักเรียนเลือกพบว่า โครงการรับนักเรียนโครงการ วมว. โดยมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในโครงการ วมว. มี
นักเรียนเลือกมากที่สุดจํานวน 6 คน (ร้อยละ 13.64) รองลงมาคือโครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและ
ทุนเพชรพระจอมเกล้า จํานวน 5 คน (ร้อยละ 11.36) จากจํานวนนักเรียนที่ได้รับทุนด้านวิศวกรรมศาสตร์
ทั้งหมด (รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 12)
5. ด้านสังคมศาสตร์ มีนักเรียนได้รับทุน/โควตา/โครงการรวมจํานวน 5 คน จากจํานวนนักเรียนที่เข้า
ศึกษาต่อด้านสังคมศาสตร์ทั้งหมด 48 คน คิดเป็นร้อยละ 10.42 โดยนักเรียนจากคู่ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ –
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนักเรียนได้รับทุนจํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60 จากจํานวนนักเรียนที่
ได้รับทุนในด้านสังคมศาสตร์ โดยเป็นโควตาทั่วไปโดยมหาวิทยาลัยที่ดูแล (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ทั้งหมด
(รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 13)
ตารางที่ 7 แสดง ทุน/โควตา/โครงการที่นักเรียนได้รับในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของนักเรียน
โครงการ วมว. รุ่นที่ 8 จําแนกตามคณะวิชาด้านต่างๆ
การเข้าศึกษาต่อ
ก. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
- คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
- คณะแพทยศาสตร์/ทันตแพทยศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
ข. ด้านสังคมศาสตร์
- คณะด้านสังคมศาสตร์
รวม

จํานวนนักเรียน (คน)
447
43
140
160
104
48
48
495

ทุน/โควตา/โครงการ
244
23
57
120
44
5
5
249

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

ร้อยละ
54.59
53.49
40.71
75.00
42.31
10.42
10.42
50.30
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16

ตารางที่ 8 แสดง ทุน/โควตา/โครงการที่นักเรียนได้รับในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของนักเรียน
โครงการ วมว. รุ่นที่ 8 จําแนกตามคณะวิชาและมหาวิทยาลัย
ลํา
ดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16

คู่มหาวิทยาลัย-โรงเรียน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร - โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพะเยา - โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น - โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่าย
มัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น - โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่าย
มัธยมศึกษา (มอดินแดง)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - โรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี - โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร - โรงเรียน
สิรินธรราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา - โรงเรียนสาธิต
"พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกําแพงแสน - โรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี - โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ - โรงเรียนป่า
พะยอมพิทยาคม
รวม

คณะด้าน คณะด้าน คณะด้าน คณะด้าน คณะด้าน
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทย์ วิศวกรรม สังคม รวม ร้อยละ
พื้นฐาน
ประยุกต์ ศาสตร์
ศาสตร์
ศาสตร์
0
6
2
2
3
13 5.22
1

9

7

2

0

19

7.63

2

1

0

1

0

4

1.61

0

1

22

0

0

23

9.24

1

1

4

4

0

10

4.02

0

6

3

0

1

10

4.02

5

4

2

7

0

18

7.23

1

1

1

0

1

4

1.61

1

1

34

4

0

40

16.06

0

0

0

4

0

4

1.61

3

11

1

4

0

19

7.63

0

1

2

3

0

6

2.41

2

5

5

4

0

16

6.43

2

5

24

2

0

33

13.25

1

2

13

5

0

21

8.43

4

3

0

2

0

9

3.61

23

57

120

44

5

249

100

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.
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17

ตารางที่ 9 แสดง การรับทุน/โควตา/ของนักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 8 ที่ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
คณะ

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

โควตาเฉพาะนักเรียนในโครงการ วมว.
โดยมหาวิทยาลัยที่กํากับ
ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียน
วิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
โครงการช้างเผือก
ทุนศรีตรัง
โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ
โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รวม

มช. มน. มพ. มข.
ศศ.
2
-

จํานวนนักเรียน (คน)
รวม
มข. มมส. มอบ. มธ. มทส. มจธ. มศก. มบ. มก.
มอ.
มอ. มทษ. คน ร้อยละ
มด.
กพส. หาดใหญ่ ปัตตานี
2
4 17.39

-

1
-

-

-

-

-

5

-

-

-

1

-

-

-

-

4

1
10

4.35
43.48

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

4.35

-

-

-

-

-

-

-

1
-

1

-

-

-

1
1
-

-

-

-

1
1
1
1

4.35
4.35
4.35
4.35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

-

3

13.04

0

1

2

0

1

0

5

1

1

0

3

0

2

2

1

4

23

100
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ตารางที่ 10 แสดง การรับทุน/โควตา/ของนักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 8 ที่ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะ

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

โควตาเฉพาะนักเรียนในโครงการ วมว.
โดยมหาวิทยาลัยที่กํากับ
ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โควตาทั่วไปโดยมหาวิทยาลัยที่ดูแล
(ไม่ได้รับเฉพาะนักเรียนโครงการ วมว.)

มช. มน. มพ. มข.
ศศ.
1
4
1

จํานวนนักเรียน (คน)
รวม
มข. มมส. มอบ. มธ. มทส. มจธ. มศก. มบ. มก.
มอ.
มอ. มทษ. คน ร้อยละ
มด.
กพส. หาดใหญ่ ปัตตานี
1
2
9 15.79

2

-

1
-

-

-

1
-

-

-

-

-

-

-

-

1
-

-

-

3
2

5.26
3.51

โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียน
วิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

2

-

1

-

-

-

4

7.02

โครงการโอลิมปิควิชาการ
โครงการครูคืนถิน่
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
โครงการ Active Recruitment 2561
โครงการ กสพท.
โครงการทุนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ทุนศรีตรัง
ทุนสถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น
โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ
โครงการรับนักเรียนดีเด่นจาก รร.สาธิต มก.
โควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากร
โครงการดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1
2
-

1
1
-

-

-

-

5
-

2
1
-

1
-

1
-

-

1
1
1
1
2
-

-

1
3
-

2
-

-

2
1

5
8
1
1
5
1
1
1
1
3
2
1

8.77
14.04
1.75
1.75
8.77
1.75
1.75
1.75
1.75
5.26
3.51
1.75
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คณะ

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

มช. มน. มพ. มข.
ศศ.
โครงการ Joint International Psychology 1
Program - Chulalongkorn University University of Queensland, Australia
โควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
โควตาพื้นที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการผู้มีทักษะพิเศษของคณะพลศึกษา มศว. โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยและปริมณฑล
โครงการช้างเผือก
โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการความร่วมมือรับนักศึกษา
ชายแดนภาคใต้ร่วมกับศูนย์บริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้
รวม
6
9
1
1

จํานวนนักเรียน (คน)
รวม
มข. มมส. มอบ. มธ. มทส. มจธ. มศก. มบ. มก.
มอ.
มอ. มทษ. คน ร้อยละ
มด.
กพส. หาดใหญ่ ปัตตานี
1
1.75
1
-

-

-

-

-

-

1
1

-

-

-

-

-

2
1
1
1

3.51
1.75
1.75
1.75

-

-

-

-

-

-

-

1
-

-

-

1

-

1
1

1.75
1.75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1.75

1

6

4

1

1

0

11

1

5

5

2

3

57

100

ตารางที่ 11 แสดงการรับทุน/โควตา/ของนักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 8 ที่ศึกษาด้านแพทยศาสตร์/ทันตแพทยศาสตร์
คณะ

19

โควตาทั่วไปโดยมหาวิทยาลัยที่ดูแล
(ไม่ได้รับเฉพาะนักเรียนโครงการ วมว.)
โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาว
ชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD)

มช. มน. มพ. มข.
ศศ.
1
- 10
-

-

-

4

จํานวนนักเรียน (คน)
รวม
มข. มมส. มอบ. มธ. มทส. มจธ. มศก. มบ. มก.
มอ.
มอ. มทษ. คน ร้อยละ
มด.
กพส. หาดใหญ่ ปัตตานี
11 9.17
3

3

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

9.17

20

คณะ

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.
20

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์
เพื่อชุมชน (CPIRD)
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศ
ไทย กลุ่มลดความเลื่อมล้ํา (CPIRD :
Inclusive track)
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศ
ไทย กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD :
Community track)
โครงการการรับพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (โครงการ 001)
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (MD02)
โครงการ กสพท.
โครงการช้างเผือก
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ม.มหิดล
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ใน
สถาบันสมทบ ม.มหิดล
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ม.
ธรรมศาสตร์
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มอ.
หาดใหญ่
โควตามหาวิทยาลัยมหิดล
โควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มช. มน. มพ. มข.
ศศ.
-

จํานวนนักเรียน (คน)
รวม
มข. มมส. มอบ. มธ. มทส. มจธ. มศก. มบ. มก.
มอ.
มอ. มทษ. คน ร้อยละ
มด.
กพส. หาดใหญ่ ปัตตานี
2
2
1.67

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

0.83

-

5

-

-

-

-

-

-

7

-

-

-

-

-

-

-

12

10.00

-

-

-

-

-

-

1

-

3

-

-

-

-

-

-

-

4

3.33

-

-

-

3

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

5

4.17

1
-

-

-

1
-

1
-

-

-

-

4
16
-

-

1

-

2
3
-

5
5
6
-

-

-

13
5
26
1

10.83
4.17
21.67
0.83

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0.83

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

0.83

-

2

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
2

0.83
1.67
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คณะ

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

โควตามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โควตาพื้นที่ภาคอีสาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
โครงการรับตรงในเขตพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการนักเรียนเรียนดี "กลุ่มนักศึกษา
ช้างเผือก"
โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการเรียนดีภาษาอังกฤษ มอ.หาดใหญ่
รวม

มช. มน. มพ. มข.
ศศ.
1
2

จํานวนนักเรียน (คน)
รวม
มข. มมส. มอบ. มธ. มทส. มจธ. มศก. มบ. มก.
มอ.
มอ. มทษ. คน ร้อยละ
มด.
กพส. หาดใหญ่ ปัตตานี
1
0.83
2
1.67

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

0.83

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

1.67

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

9

-

16

13.33

2

7

0

22

4

3

2

1

34

0

1

2

5

24

2
13

0

2
120

1.67
100

ตารางที่ 12 แสดงการรับทุน/โควตา/ของนักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 8 ที่ศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์
คณะ

21

โควตาเฉพาะนักเรียนในโครงการ วมว.
โดยมหาวิทยาลัยที่กํากับ
โควตาทั่วไปโดยมหาวิทยาลัยที่ดูแล
(ไม่ได้รับเฉพาะนักเรียนโครงการ วมว.)
โครงการรับนักเรียนโครงการ วมว. โดย
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ในโครงการ วมว.
โครงการโอลิมปิควิชาการ
โครงการ JSTP

มช. มน. มพ. มข.
ศศ.
-

จํานวนนักเรียน (คน)
รวม
มข. มมส. มอบ. มธ. มทส. มจธ. มศก. มบ. มก.
มอ.
มอ. มทษ. คน ร้อยละ
มด.
กพส. หาดใหญ่ ปัตตานี
1
1
2
4.55

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.27

-

1

-

-

1

-

2

-

-

-

-

-

1

-

1

-

6

13.64

-

1
-

-

-

-

-

1
-

-

1
-

1

-

-

-

-

1
-

-

4
1

9.09
2.27
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คณะ

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.
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ทุน SIIT ครึ่งจํานวน
โครงการรับนักศึกษาความสามารถ
พิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า
โครงการ Active Recruitment 2561
โครงการเด็กดีมีที่เรียน
โควตาเรียนดี มจธ.
ทุนสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)
โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น
โครงการ มจธ. ราชบุรี
โครงการรับนักเรียนดีเด่นจาก รร.สาธิต มก.
โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการนักเรียนเรียนดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น
โควตาสถานศึกษาที่อยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล หรือ
จังหวัดในภาคตะวันออก มจธ.
โควตานครชัยบุรินทร์
โครงการช้างเผือก
โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 1
ทุนลูกพระบิดา 1
ทุนสถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น
โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา
รวม

มช. มน. มพ. มข.
ศศ.
-

จํานวนนักเรียน (คน)
รวม
มข. มมส. มอบ. มธ. มทส. มจธ. มศก. มบ. มก.
มอ.
มอ. มทษ. คน ร้อยละ
มด.
กพส. หาดใหญ่ ปัตตานี
1
1
2.27
1
1
1
2
5 11.36

1
-

-

1
-

-

-

-

2
-

-

-

1
-

1
-

-

2
-

-

1
1

-

4
1
1
1
1
1
2
1

9.09
2.27
2.27
2.27
2.27
2.27
4.55
2.27

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

4.55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

2

4.55

2

2

1

0

4

0

1
1
7

0

2
1
4

4

4

1
3

4

1
1
2

5

2

2
2
1
1
1
1
44

4.55
4.55
2.27
2.27
2.27
2.27
100

1
1
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ตารางที่ 13 แสดงการรับทุน/โควตา/ของนักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 8 ที่ศึกษาด้านสังคมศาสตร์
คณะ

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

โควตาทั่วไปโดยมหาวิทยาลัยที่ดูแล
โครงการครูคืนถิน่
ทุนเพชรในชัยพฤกษ์
รวม

มช. มน. มพ. มข.
ศศ.
3
3 0
0
0

จํานวนนักเรียน (คน)
รวม
มข. มมส. มอบ. มธ. มทส. มจธ. มศก. มบ. มก.
มอ.
มอ. มทษ. คน ร้อยละ
มด.
กพส. หาดใหญ่ ปัตตานี
3 60.00
1
1 20.00
1
1 20.00
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
100
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5. การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยทีก่ ํากับดูแลและมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการ วมว.
นักเรียนในโครงการ วมว. รุ่นที่ 8 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยที่กํากับดูแลและ
มหาวิทยาลัยภายใต้โครงการ วมว. พบว่า ในภาพรวมมีนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงคิดเป็น
ร้อยละ 23.23 (จํานวน 115 คน) ของนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อทั้งหมด โดยคู่มหาวิทยาลัย – โรงเรียนที่นักเรียน
ในโครงการ วมว. เลือกเรียนต่อมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงมากที่สุดคือ คู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น – โรงเรียนโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร้อยละ 71.43 (จํานวน 20 คน) รองลงมาคือ
คู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร้อยละ 54.55 (จํานวน 12 คน) และมี
นักเรียนที่เลือกเรียนต่อในมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการ วมว. คิดเป็นร้อยละ 34.95 (จํานวน 173 คน) ของ
นักเรียนที่เข้าศึกษาต่อทั้งหมด โดยนักเรียนจากคู่มหาวิทยาลัย – โรงเรียนที่เลือกเรียนต่อในมหาวิทยาลัย
ภายใต้โครงการ วมว. มากที่สุด ได้แก่ คู่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี – โรงเรียนสาธิต
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 88.89 (จํ า นวน 24 คน) รองลงมาคื อ คู่ ม หาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คิดเป็นร้อยละ 70.37 (จํานวน 19 คน) รายละเอียด
ดังแสดงในตารางที่ 14
ตารางที่ 14 แสดงนักเรียนในโครงการ วมว. รุ่นที่ 8 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยที่กํากับ
ดูแลและมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการ วมว.
ลํา
ดับ
ที่
1
2
3

4
5

คู่มหาวิทยาลัย-โรงเรียน

ศึกษาต่อใน
ศึกษาต่อใน
ศึกษาต่อใน
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่นักเรียน วมว.
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย/
มหาวิทยาลัย
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยภายใต้
ภายใต้โครงการ สถาบันอื่นๆ
กํากับ (คน)
โครงการ วมว. (คน)
วมว. (คน)
(คน)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - โรงเรียน
12
2
8
สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ร้อยละ 54.55) (ร้อยละ 9.09) (ร้อยละ 36.36)
มหาวิทยาลัยนเรศวร - โรงเรียน
11
7
12
สาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
(ร้อยละ 36.67) (ร้อยละ 23.33) (ร้อยละ 40.00)
มหาวิทยาลัยพะเยา - โรงเรียนสาธิต
2
20
8
มหาวิทยาลัยพะเยา
(ร้อยละ 6.67) (ร้อยละ 66.67) (ร้อยละ 26.67)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น - โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่าย
มัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น - โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่าย
มัธยมศึกษา (มอดินแดง)

20
5
(ร้อยละ 71.43) (ร้อยละ 17.86)

มหาวิทยาศิลปากร 1 คน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 คน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 คน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 คน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 คน
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2 คน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7 คน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 5 คน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 คน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3 คน
3
มหาวิ
ทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 คน
(ร้อยละ 10.71)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 คน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 คน
8
8
10
(ร้อยละ 30.77) (ร้อยละ 30.77) (ร้อยละ 38.46) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1 คน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3 คน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 คน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 คน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 คน

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.
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ลํา
ดับ
ที่
6

7

8
9

คู่มหาวิทยาลัย-โรงเรียน

ศึกษาต่อใน
ศึกษาต่อใน
ศึกษาต่อใน
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่นักเรียน วมว.
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย/
มหาวิทยาลัย
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยภายใต้
ภายใต้โครงการ สถาบันอื่นๆ
กํากับ (คน)
โครงการ วมว. (คน)
วมว. (คน)
(คน)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 คน
4
19
4
(ร้อยละ 14.81) (ร้อยละ 70.37) (ร้อยละ 14.81) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 คน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ

มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2 คน
4
17
8
(ร้อยละ 13.79) (ร้อยละ 58.62) (ร้อยละ 27.59) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 คน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 คน
มหาวิทยาลัยบูรพา 1 คน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 8
3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (ร้อยละ 27.59) (ร้อยละ 10.34)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 14
10
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
(ร้อยละ 25.00) (ร้อยละ 17.86)

10

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
3
6
เกล้าธนบุรี - โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (ร้อยละ 12.00) (ร้อยละ 24.00)

11

มหาวิทยาลัยศิลปากร - โรงเรียน
สิรินธรราชวิทยาลัย

6
9
(ร้อยละ 21.43) (ร้อยละ 32.14)

12

มหาวิทยาลัยบูรพา - โรงเรียนสาธิต
"พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

0
8
(ร้อยละ 0.00) (ร้อยละ 32.00)

13

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
0
4
เขตกําแพงแสน - โรงเรียนสาธิตแห่ง (ร้อยละ 0.00) (ร้อยละ 15.38)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา มีนักเรียนศึกษาต่อ
เขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนา ที่มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
การศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 คน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 5 คน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 คน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2 คน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 คน
18
(ร้อยละ 62.07) มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 คน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 คน
32
(ร้อยละ 57.14) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 คน
มหาวิทยาลัยพะเยา 1 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 คน
16
มหาวิ
ทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 คน
(ร้อยละ 64.00)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 คน
มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 คน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 คน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
13
6
(ร้อยละ 46.43) คน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 คน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 คน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1 คน
17
(ร้อยละ 68.00) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 คน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 คน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 คน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 คน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 คน
15
(ร้อยละ ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2 คน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7 คน

บางเขน จํานวน 7
คน (ร้อยละ 26.92)

14

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
23
12
23
(ร้อยละ 39.66) (ร้อยละ 20.69) (ร้อยละ 39.66) เกล้าธนบุรี 1 คน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 7 คน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 คน
มหาวิทยาลัยบูรพา 1 คน

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

25

26

ลํา
ดับ
ที่
15

16

คู่มหาวิทยาลัย-โรงเรียน

ศึกษาต่อใน
ศึกษาต่อใน
ศึกษาต่อใน
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่นักเรียน วมว.
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย/
มหาวิทยาลัย
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยภายใต้
ภายใต้โครงการ สถาบันอื่นๆ
กํากับ (คน)
โครงการ วมว. (คน)
วมว. (คน)
(คน)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี - โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 คน
0
24
3
(ร้อยละ 0.00) (ร้อยละ 88.89) (ร้อยละ 11.11) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

มหาวิทยาลัยทักษิณ - โรงเรียนป่า
พะยอมพิทยาคม

19
0
(ร้อยละ 0.00) (ร้อยละ 65.52)
มีนักเรียนศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขต
สงขลา จํานวน 2 คน
(ร้อยละ 6.90)

รวมจํานวนนักเรียน

หาดใหญ่ 15 คน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4 คน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 คน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 9 คน
8
(ร้อยละ 27.59) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน 2 คน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาเขตบางมด 2 คน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาเขตบางขุนเทียน 1 คน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 คน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 คน
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 2 คน

115
173
207
(ร้อยละ 23.23) (ร้อยละ 34.95) (ร้อยละ 41.82)

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

26

27

6. สรุปการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาที่เป็นความโดดเด่นของมหาวิทยาลัยในโครงการ วมว.
มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมในโครงการ วมว. แต่ละมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการ
สอนที่แตกต่างกันตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่และบริบทของมหาวิทยาลัย การบ่มเพาะนักเรียนด้วยวิธีการที่มีความ
แตกต่างกันเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะเฉพาะและบ่มเพาะความชอบในสาขาวิชาที่เป็นอัตลักษณ์
อั น โดดเด่ น ของคู่ ศู น ย์ จากภาพรวมของการเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ของนั ก เรี ย นในโครงการ วมว. รุ่ น ที่ 8 พบว่ า
มหาวิทยาลัยที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและชัดเจนจะสามารถบ่มเพาะและดึงให้นักเรียนในโครงการ วมว. เข้า
ศึกษาต่อในแนวทางของมหาวิทยาลัย แม้ว่ าจะไม่ได้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่กํากั บ เช่น มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งมีความโดดเด่นในด้านวิศวกรรมศาสตร์ สามารถบ่มเพาะนักเรียนให้เข้า
ศึกษาต่อในคณะด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้คิดเป็นร้อยละ 32 (จํานวน 8 คน) ของผู้ที่เข้าศึกษาต่อทั้งหมด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มีความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และการวิจัย มีนักเรียน
เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในสาขาดั ง กล่ า วร้ อ ยละ 23.21 (จํา นวน 13 คน) ของนั ก เรี ย นที่ เ ข้ าศึ ก ษาต่อ ทั้ ง หมด และ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีความโดดเด่นเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม (วัสดุนาโนเพื่อผันพลังงานและ
ประหยัดพลังงาน เคมีอินทรีย์ขั้นสูงเพื่อพลังงาน การพัฒนาพลังงานเอทานอลและพืชพลังงาน การคํานวณ
และการจําลองแบบวัสดุพลังงาน และด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้อง
กับพลังงานและสิ่งแวดล้อมคิดเป็นร้อยละ 17.24 (จํานวน 5 คน) ของนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อทั้งหมด
การที่มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและชัดเจน เป็นการบ่งบอกถึงแนวทางในการบ่มเพาะ
นักเรียนในโครงการ วมว. ของคู่ศูนย์ ผ่านทางการพัฒนาหลักสูตรให้ไปในทิศทางดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะทําให้
นักเรียนของคู่ศูนย์สามารถระบุอัตลัก ษณ์ของตนได้แ ล้ว ยังเป็นการกระตุ้น ให้นักเรียนใคร่รู้ใ นสาขาวิชา
ดังกล่าว ก่อให้เกิดความสนใจในการทําโครงงานและการศึกษาต่อทางด้านที่เป็นความโดดเด่นของคู่ศูนย์ต่อไป
โดยรายละเอียดแสดงในตารางที่ 15

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.
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ตารางที่ 15 แสดงข้อมูลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาที่เป็นความโดดเด่นของมหาวิทยาลัยในโครงการ วมว.
มหาวิทยาลัย

ความโดดเด่น

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

จํานวนนักเรียนที่ศึกษา
จํานวนนักเรียนที่เข้า
ต่อตรงตามความโดด
ศึกษาต่อทั้งหมด (คน)
เด่นของคู่ศูนย์ (คน)
25
8
56
13
29
5
22
3
25
2

ร้อยละ

28

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัย
บูรพา

วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และการวิจัย
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศน์
สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ทางทะเล

32.00
23.21
17.24
13.63
8.00

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน - โรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา

วิทยาศาสตร์เกษตรและอาหาร

26

2

7.69

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี - โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม
เทคโนโลยีการยาง วิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ
(ฮาลาล) และเทคโนโลยีประมง

27
27

2
2

7.41
7.41

มหาวิทยาลัยขอนแก่น - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่าย
มัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

วิทยาศาสตร์ นาโนเทคโนโลยี

28

ไม่มีนักเรียนศึกษา
ตามความโดดเด่น

-

มหาวิทยาลัยนเรศวร - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

นวัตกรรมชีวการแพทย์ และการพัฒนาเกษตร
ปลอดภัยและการแปรรูปหลากหลาย

30

-

มหาวิทยาลัยพะเยา - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และภาษาอังกฤษ

30

ไม่สามารถเจาะจง
สาขาวิชาได้อย่าง
ชัดเจน
ไม่สามารถเจาะจง
สาขาวิชาได้อย่าง
ชัดเจน

-

29

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่าย
มัธยมศึกษา (มอดินแดง)
รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร - โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ - โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

จํานวนนักเรียนที่ศึกษา
จํานวนนักเรียนที่เข้า
ความโดดเด่น
ต่อตรงตามความโดด
ศึกษาต่อทั้งหมด (คน)
เด่นของคู่ศูนย์ (คน)
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ประยุกต์
26
ไม่สามารถเจาะจง
เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาได้อย่าง
ชัดเจน
การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
29
ไม่สามารถเจาะจง
สร้างสรรค์นวัตกรรมกและเทคโนโลยี
สาขาวิชาได้อย่าง
ชัดเจน
บูรณาการวิทยาศาสตร์และศิลป์ ศึกษาสสารและวัสดุ
28
ไม่สามารถเจาะจง
พัฒนาพลังงานทดแทน ประสานสู่สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาได้อย่าง
ชัดเจน
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ-สุขภาพ และเทคโนโลยี
58
ไม่สามารถเจาะจง
สาขาวิชาได้อย่าง
ชัดเจน
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พลังงานทางเลือกและการใช้
29
ไม่สามารถเจาะจง
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มมูลค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น
สาขาวิชาได้อย่าง
ชัดเจน

ร้อยละ
-

29

30

7. ข้อมูลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 8 ของคู่มหาวิทยาลัย –
โรงเรียน 16 แห่ง
7.1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศึกษาต่อปี 62
(2 คน) 8.33%

คณะนิติศาสตร์
(1 คน) 4.17%
คณะรัฐศาตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์
(1 คน) 4.17%

คณะวิทยาศาสตร์
(3 คน) 12.50%

คณะอักษรศาสตร์
(1 คน) 4.17%
คณะเภสัชศาสตร์
(4 คน) 16.67%

คณะบริหารธุรกิจ
(1 คน) 4.17%
คณะทันตแพทยศาสตร์
(1 คน) 4.17%
คณะแพทยศาสตร์ (1
คน) 4.17%

คณะวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
(1 คน) 4.17%
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (5
คน) 20.83%

คณะสัตวแพทย์
(1 คน) 4.17%
คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ (2 คน) 8.33%

คณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะด้านสังคมศาสตร์

รอศึกษาต่อในปี 2562

แผนภาพที่ 6 แสดงสัดส่วนของนักเรียนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2561 จําแนกตามสาขาในคณะต่างๆ
จากแผนภาพที่ 6 นักเรียนโครงการ วมว.-มช. จํานวน 24 คน มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อในปี
การศึกษา 2 จํานวน 2 คน และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจํานวน 22 คน ในคณะต่างๆ ดังนี้
1) คณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนักเรียนโครงการ วมว.-มช. ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 75 ของนักเรียนทั้งหมด โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นคณะที่นักเรียนเลือก
เรียนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 21 (5 คน) รองลงมาคือคณะเภสัชศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 16.67 (4 คน) และ
คณะวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 12.50 (3 คน)
2) คณะด้านสังคมศาสตร์ มีนักเรียนโครงการ วมว.-มช. ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จํานวน 4 คน
คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของนักเรียนทั้งหมด โดยนักเรียนเลือกเรียนในคณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ จํานวนคณะละ 1 คน
รายละเอียดการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนรายบุคคลดังแสดงในตารางที่ 16
รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.
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ตารางที่ 16 ข้อมูลการศึกษาต่อปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

ชื่อ

1

นาย กฤตธนยศ

ยนต์นิยม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์

2

น.ส. ขวัญธิรา

แท่นนาค

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3

นาย จตุรวิทย์

เมธีวัฒนากุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

4

นาย ชนกพล

อมรเวชยกุล

5

น.ส. ชนากานต์

มณีกาศ

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรม
ศาสตร์
คณะ
แพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์

6

นาย ณัฐชนน

วังพฤกษ์

7
8

นาย ธนชาต
นาย ธนบดี

หาญสารกิจ
แก้ววิเชียร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9

นาย ธนาณัฐ

แสงหงษ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ

แพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

สาขาบริบาล
เภสัชกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์
หลักสูตร 6 ปี

คณะวิศวกรรม
สาขา
ศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
รอเข้าศึกษาต่อในปี 2562

คณะ
สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

คณะเภสัชศาสตร์
รอเข้าศึกษาต่อในปี 2562


สกุล

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก
1 2 3 4 5


ลํา
ดับ

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

10 น.ส. นภัสสร
11 นาย บุรัสกร

สารข้าวคํา
นิ่มวิลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12 น.ส. ปารดา

นนธิจันทร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะ

สาขาวิชา

คณะวิศวกรรม
สาขาวิศวกรรม
ศาสตร์
เครื่องกล
คณะวิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา



ไม่ผ่าน
ชื่อโครงการรับตรง/
ระบบ
โควตา
TCAS
โควตามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
โครงการรับนักเรียน
ผู้มีผลการเรียนดีเด่น
โครงการ กสพท

รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับทุน*

โครงการ กสพท
โควตามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

โครงการ กสพท

31

โควตามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
โควตาโครงการ วมว. สิทธิสําหรับนักเรียน
พสวท. สพฐ.และ วมว.

32

ลํา
ดับ

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

สกุล

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ

13 น.ส. ปุณยนันท์

ยิ่งสมบูรณ์ชัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14 น.ส. พรพรรณ

ขาวสิทธิวงษ์

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อ

15 น.ส. พิทยาภรณ์ ภาคกุล
16 น.ส. ภาวสุทธิ์

สนโพธิ์กลาง

17 น.ส. วรรณพร

ศรีสิทธิ์

18 น.ส. วิมลพรรณ ตาแก้ว
19 น.ส. ศศิริลักษณ์ ทิมจันทร์
20 น.ส. ศุภกานต์

ผาทอง

21 น.ส. ศุภาวรรณ

มณีวรรณ์

22 น.ส. สุพิชญา

พัดเจริญ

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาศิลปากร

คณะ
คณะทันต
แพทยศาสตร์
คณะสถาปัตย
กรรมศาสตร์
คณะสถาปัตย
กรรมศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์

สาขาวิชา

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก
1 2 3 4 5


รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับทุน*



สาขาสถาปัตย
กรรมภายใน
สาขา
สถาปัตยกรรม
สาขาบริบาล
เภสัชกรรม



โควตามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่


คณะบริหารธุรกิจ



คณะสัตวแพทย์



คณะอักษรศาสตร์ โครงการเอเชีย
ศึกษา เอก
ภาษาจีน
สาขา
สถาบันเทคโนโลยีพระ คณะวิศวกรรม
วิศวกรรมไฟฟ้า
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ศาสตร์
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา
สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ สาขา ฟิสิกส์และ
วัสดุศาสตร์

ไม่ผ่าน
ชื่อโครงการรับตรง/
ระบบ
โควตา
TCAS
โควตามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

โควตามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่






โควตาโอลิมปิก
วิชาการ
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สิทธิพิเศษสําหรับ
นักเรียนที่แข่งขันค่าย
โอลิมปิกวิชาการ

33

ลํา
ดับ

ชื่อ

สกุล

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

23 น.ส. อริสรา

อินทแสง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

24 น.ส. อัณณ์เกตุ

ปาจรียพันธุ์

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

คณะ

สาขาวิชา

คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชาการ
และรัฐประศาสน ระหว่างประเทศ
ศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก
1 2 3 4 5



ไม่ผ่าน
ชื่อโครงการรับตรง/
ระบบ
โควตา
TCAS
โควตามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับทุน*
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7.2 มหาวิทยาลัยนเรศวร – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะมนุษยศาสตร์
(2 คน) 6.67%

คณะทันตแพทยศาสตร์
(2 คน) 6.67%
คณะวิทยาศาสตร์
(5 คน) 16.67%

คณะแพทยศาสตร์
(7 คน) 23.33%

คณะจิตวิทยา (1 คน)
3.33%

คณะเภสัชศาสตร์
(5 คน) 16.67%

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (1 คน)
3.33%

คณะวิศวกรรมศาสตร์
(4 คน) 13.33%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
(1 คน) 3.33%
คณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะสหเวชศาสตร์
(2 คน) 6.67%
คณะด้านสังคมศาสตร์

แผนภาพที่ 7 แสดงสัดส่วนของนักเรียนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยนเรศวร – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
นเรศวร ที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2561 จําแนกตามสาขาในคณะต่างๆ
จากแผนภาพที่ 7 นักเรียนโครงการ วมว.-มน. รุ่น 8 ที่จบการศึกษาในปี 2561 จํานวน 30 คน เข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในคณะต่างๆ ดังนี้
1) คณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนักเรียนโครงการ วมว.-มน. ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของนักเรียนทั้งหมด โดยคณะแพทยศาสตร์ เป็นคณะที่นักเรียนเลือก
เรียนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 23.33 (7 คน) รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 16.67 (5 คน) และคณะ
เภสัชศาสตร์ ร้อยละ 16.67 (5 คน)
2) คณะด้านสังคมศาสตร์ มีนักเรียนโครงการ วมว.-มน. ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จํานวน 2 คน
คิดเป็นร้อยละ 6.67 ของนักเรียนทั้งหมด โดยนักเรียนเลือกเรียนในคณะมนุษยศาสตร์
รายละเอียดการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนรายบุคคลดังแสดงในตารางที่ 17

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.
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ตารางที่ 17 ข้อมูลการศึกษาต่อปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยนเรศวร – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ลํา
ดับ
รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

1

ชื่อ

สกุล
เข็มมงคล

3

นางสาว
นลพรรณ
นางสาว
ธมจรรณธร
นายนิติพันธุ์

4

นายณัฐวัฒน์

อารยิกานนท์

5

นางสาว
โยษิตา
นายพันธ
กานต์
นางสาว
พิมพ์รัฐชฎา

หลวงเรือง

2

6
7

ธนเจริญ
บริบูรณ์
สุอินทร์

นิ่มแสวงกุล
กาญจนศุภศิริ

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศา
สตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศา
สตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

คณะ

สาขาวิชา

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก
1

มนุษย์ศาสตร์
มนุษย์ศาสตร์
คณะวิศวกรรม
ศาสตร์
คณะวิศวกรรม
ศาสตร์

ปรัชญาและ
ศาสนา
วิชาวรรณคดี
ภาษาอังกฤษ
วิศวกรรมศาสตร์

2

3

4


ฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์

เคมี

คณะวิทยาศาสตร์

ชีวเคมี

ชื่อโครงการรับตรง/
โควตา

รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับทุน*

โครงการโอลิมปิก
วิชาการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

ใช้สิทธิที่ได้รับคัดเลือก
เข้า สสวท. โอลิมปิก
วิชาการ สาขาฟิสิกส์

โครงการโอลิมปิก
วิชาการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

ใช้สิทธิที่ได้รับคัดเลือก
เข้า สสวท. โอลิมปิก
วิชาการ สาขาฟิสิกส์




วิศวกรรมศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์

5

ไม่ผ่าน
ระบบ
TCAS
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ลํา
ดับ

ชื่อ

สกุล

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ

คณะ

สาขาวิชา

1


2

3

4

5

ไม่ผ่าน
ระบบ
TCAS

ชื่อโครงการรับตรง/
โควตา

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

8

นายณัฐวุฒิ

กุลแก้ว

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

คณะจิตวิทยา

9

นายณฐกร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โควตาภาคเหนือ

นายพิชญุตม์



โควตาภาคเหนือ

11

เสมียนเพชร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



โควตาภาคเหนือ

12

นางสาว
ปิยะธิดา
นายพชร

คณะทันต
แพทยศาสตร์
คณะทันต
แพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์



10

เงาวัฒนา
ประทีป
สารเจริญ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเภสัชศาสตร์



โควต้าภาคเหนือ

13

นายภูมิระพี

สัมพันธ์
ประชาชน
มหาธร

14

นายวสุ

เกตุเผือก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรม
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี คณะวิศวกรรม
พระจอมเกล้าธนบุรี
ศาสตร์

วิทยาศาสตร์
จิตวิทยา
(นานาชาติ)

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก

วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรม
เครื่องกล

Admission Joint
International
Psychology Program
- Chulalongkorn
University University of
Queensland,
Australia




โครงการรับนักเรียน
วมว
การรับแบบ Admission
ในระบบ TCAS

รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับทุน*
หลักสูตรผลิตนักวิจัยสาขา
วิทยาศาสตร์จิตวิทยา
neuroscience, behaviorism
และ East meet West
Psychology-dual- degree
B.Sc.Psychological Science
Chulalongkorn University &
B.A. Psychology University
of Queensland, Australia(อยู่ในระหว่างการพิจารณา
คัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาด้าน
ต่างๆในปีงบประมาณถัดไป)

36

37

ลํา
ดับ

ชื่อ

สกุล

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ

คณะ

สาขาวิชา

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก
1

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.
37

15

นางสาว
ศกลมาศ

จินดารักษ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

2


16

นายวงศธร

จันทโสภณโน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์



17

นางสาว
ศศิกานต์

บางชะวงษ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์



18

นายสิรวิชญ์

วุฒิศิรินุกูล

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์



19

นางสาว
นันทัชพร

สุโขดมโชติ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์



20

นายณัชพงษ์

สุขนา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะเภสัชศาสตร์

บริบาลเภสัชกรรม



3

4

5

ไม่ผ่าน
ระบบ
TCAS

ชื่อโครงการรับตรง/
โควตา
โครงการผลิตแพทย์
เพิ่มแห่งประเทศไทย
(CPIRD) กลุ่มแพทย์
เพื่อชุมชน (CPIRD:
Community Track)
โครงการผลิตแพทย์
เพิ่มแห่งประเทศไทย
(CPIRD) กลุ่มแพทย์
เพื่อชุมชน (CPIRD:
Community Track)
โครงการผลิตแพทย์
เพิ่มแห่งประเทศไทย
(CPIRD) กลุ่มแพทย์
เพื่อชุมชน (CPIRD:
Community Track)
โครงการผลิตแพทย์
เพิ่มแห่งประเทศไทย
(CPIRD) กลุ่มแพทย์
เพื่อชุมชน (CPIRD:
Community Track)
โครงการผลิตแพทย์
เพิ่มแห่งประเทศไทย
(CPIRD) กลุ่มแพทย์
เพื่อชุมชน (CPIRD:
Community Track)
โครงการรับนักเรียน วมว

รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับทุน*

38

ลํา
ดับ

ชื่อ

สกุล

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ

คณะ

สาขาวิชา

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก
1

2


รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

21

นายรักษกร

วรรณทอง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะเภสัชศาสตร์

บริบาลเภสัช
กรรม

22

นางสาว
บุษยรัช

สุขประเสริฐ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะเภสัชศาสตร์

วิทยาศาสตร์
เครื่องสําอางและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

23

นางสาวกรณิศ อ่อนนุ่ม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

24

นายภานุวัฒน์

ปั้นแจ่ม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เทคโนโลยีหัวใจ
และทรวงอก
รังสีเทคนิค



25

นายณัฐธนชัย

ประสิทธิ์สากล มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะสหเวช
ศาสตร์
คณะสหเวช
ศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์ประยุกต์



26

ตัสมา

มหาวิทยาลัยมหิดล

ล้อมวงษ์
โสภณ
กุลหกูล

มหาวิทยาลัยมหิดล

28

นางสาว
ณัฐสิปาง
นางสาว
พิมพ์ชล
นางสาวณกุล

29

นางสาวพิชญา สุธาภรณ์

30

นายสรวิชญ์

27

มังมติ

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เทพสตรี
Northern state
medical university

คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล
คณะสัตว
แพทยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
Faculty Of
General
Medicine

3

4

5

ไม่ผ่าน
ระบบ
TCAS

ชื่อโครงการรับตรง/
โควตา

รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับทุน*

โครงการรับนักเรียน
วมว


โครงการรับนักเรียน
วมว
โครงการรับนักเรียน
วมว




โครงการครูคืนถิน่


ทุนกระทรวง
วิทยาศาสตร์



Admission Joint Faculty
Of General Medicine Northern State Medical
University,Russia

สาขา Statistics

38
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7.3 มหาวิทยาลัยพะเยา – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาการเรียนรู้และ
ศึกษาศาสตร์
(1 คน) 3.33%

คณะอักษรศาสตร์
(1 คน) 3.33%
คณะศิลปศาสตร์
(1 คน) 3.33%
คณะแพทยศาสตร์
(1 คน) 3.33%

คณะวิศวกรรมศาสตร์
(8 คน) 26.67%

คณะเภสัชศาสตร์
(2 คน) 6.67%

คณะพยาบาลศาสตร์
(1 คน) 3.33%

คณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์
(14 คน) 46.67%

คณะเทคโนโลยีการ
ประมงและทรัพยากรทาง
น้ํา (1 คน) 3.33%

คณะด้านสังคมศาสตร์

แผนภาพที่ 8 แสดงสัดส่วนของนักเรียนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยพะเยา – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
พะเยา ที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2561 จําแนกตามสาขาในคณะต่างๆ
จากแผนภาพที่ 8 นักเรียนโครงการ วมว.-ม.พะเยา รุ่น 8 ที่จบการศึกษาในปี 2561 จํานวน 30 คน
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในคณะต่างๆ ดังนี้
1) คณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนักเรียนโครงการ วมว.-มน. ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 90 ของนักเรียนทั้งหมด โดยคณะวิทยาศาสตร์ เป็นคณะที่นักเรียนเลือกเรียน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.67 (14 คน) รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 26.67 (8 คน)
2) คณะด้านสังคมศาสตร์ มีนักเรียนโครงการ วมว.-ม.พะเยา ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จํานวน 3
คน คิดเป็นร้อยละ 10 ของนักเรียนทั้งหมด โดยนักเรียนเลือกเรียนในคณะศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ และ
วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ คณะละ 1 คน
รายละเอียดการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนรายบุคคลดังแสดงในตารางที่ 18

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

39

40

ตารางที่ 18 ข้อมูลการศึกษาต่อปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยพะเยา – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.
40

ลํา
ดับ

ชื่อ

1

กัณฐิกา

จันแย้

สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี

2
3

นัทธมน
ภูมิพัฒน์

หน่อใจ
ทําดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

4

มนัสนันท์

เวียงคํา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5

วรปรัชญ์

ชาวเมือง

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

6

อภิษฎา

รัตน์สกุล
วงศ์

มหวิทยาลัยศิลปากร

สกุล

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ

คณะ

สาขาวิชา

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก
1

2

3

พลังงาน Biofuel

คณะศิลปศาสตร์
คณะ
วิทยาศาสตร์
คณะ
วิทยาศาสตร์
คณะ
วิทยาศาสตร์
คณะอักษร
ศาสตร์

จิตวิทยา
เคมี
เคมี เคมี
อุตสาหกรรม
ชีวเคมีและชีวเคมี
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
ปรัชญา








4

5

ไม่
ผ่าน ชื่อโครงการรับตรง/
ระบบ
โควตา
TCAS
 ทุนกระทรวง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับทุน*
- ทุนรัฐบาลทีจ่ ัดสรรให้
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตามความ
ต้องการของกระทรวง กรม
หรือหน่วยงานของรัฐ
ประจําปี 2561
- ได้รับทุนต่อเนื่องจนจบ
ปริญญาเอก
- ศึกษาทีส่ หพันธรัฐ
เยอรมนี สาขาพลังงาน
Biofuel

41

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

ลํา
ดับ

ชื่อ

7

คุณากร

อินต๊ะฟู

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

8

งามจิต

สุวรรณทา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

9

ชุติเบญญา

ปาโต

มหาวิทยาลัยพะเยา

10 เฌอพัชญ์
11 ณิชกานต์
12 ปรมินทร์
13 ปวันรัตน์
14 ปาลิตา
15 พัชรมัย

สกุล

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ

คณะ

สาขาวิชา

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก
1

คณะ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
คณะ
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมศาสตร์ สื่อสารและ
อิเล็กทรอนิกส์

คณะ
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์
วุฒิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
คณะ
วิศวกรรมระบบ
พระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมศาสตร์ ควบคุมเครื่องมือ
เครื่องวัด
ศรีบัวคลี่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะ
ชีวเคมีและชีวเคมี
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
อุทธโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอม คณะ
วิศวกรรมไฟฟ้า
เกล้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมศาสตร์
ชํานาญวงศ์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ คณะ
วิศวกรรมไฟฟ้า
ศรีธร
วิศวกรรมศาสตร์
กุญชร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะ
ชีววิทยา จุล
วิทยาศาสตร์
ชีววิทยา สัตว
วิทยา
ไชยชนะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะ
เคมีและชีวเคมี
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี

2

3

4

5

ไม่
รายละเอียดโดยสรุป
ผ่าน ชื่อโครงการรับตรง/
ของโครงการรับตรง/
ระบบ
โควตา
โควตาและการรับทุน*
TCAS












โครงการ Active
โครงการที่อาจารย์ใน
Recruitment 2561 คณะนั้นๆดึงนักเรียนที่
เห็นว่ามีความเหมาะสม
เข้าสู่คณะนั้นโดยตรง
โควตาโครงการ
วมว.

41

42

ลํา
ดับ

ชื่อ

16 ภูริทัศน์

สกุล

คณะ

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

25 ณัฐนิช
26 สิริวิมล

ไชยมงคล

18 ศศิกานต์
19 ศุภกฤต
20 ศุภาพิชญ์
21 สิริกร
22 อริสา
23 ชญามาศ
24 ณัฐธิดา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาวิชา

1

คณะเทคโนโลยี
การประมงและ
ทรัพยากรทางน้ํา
คงตะเเบก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
คณะ
พระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาศาสตร์
มีสอง
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ คณะ
วิทยาศาสตร์
เครือดวงคํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรม
พระจอมเกล้าธนบุรี
ศาสตร์
ระวิโสด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์
สีเงิน
มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะ
วิทยาศาสตร์
วะรินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิศวกรรม
ศาสตร์
บัวแดง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
ศรีวิราช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์
ไชยมงคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์

17 มณีพร

พอใจ

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก
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คณะวิศวกรรม
ศาสตร์

การประมง

คณิตศาสตร์
เคมี
วิศวกรรมเครื่องกล
เคมี

วิทยาศาสตร์
ภสัชกรรม
วิศวกรรมไฟฟ้า

3

4

5








ชีววิทยา
วิศวกรรมอุตสา
หการ
วิศวกรรมอุตสา
หการ
สัตวแพทยศาสตร์

2

ไม่
รายละเอียดโดยสรุป
ผ่าน ชื่อโครงการรับตรง/
ของโครงการรับตรง/
ระบบ
โควตา
โควตาและการรับทุน*
TCAS

โควตาโครงการ
วมว.
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ลํา
ดับ

ชื่อ

สกุล

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

27 ณวัชญา

อุ่นกอง

28 อสมาภรณ์

ไทยนอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

29 นันทาวดี
30 สุภาภรณ์

อยู่อิ่ม
ชูเชิดรัตนา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะ

สาขาวิชา

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก
1

คณะ
เทคโนโลยีชีวภาพ
วิทยาศาสตร์
คณะวิทยาการ
เรียนรู้และ
ศึกษาศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะพยาบาล
ศาสตร์

2

3

4

5






ไม่
รายละเอียดโดยสรุป
ผ่าน ชื่อโครงการรับตรง/
ของโครงการรับตรง/
ระบบ
โควตา
โควตาและการรับทุน*
TCAS
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7.4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
(1 คน) 3.45%

ศึกษาต่อปี 62 (1 คน)
3.45%

เภสัชศาสตร์
(2 คน) 6.90%
วิศวกรรมศาสตร์
(2 คน) 6.90%

ทันตแพทยศาสตร์
(1 คน) 3.45%

แพทยศาสตร์ (22 คน)
75.86%

คณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะด้านสังคมศาสตร์

รอศึกษาต่อในปี 2562

แผนภาพที่ 9 แสดงสัดส่วนของนักเรียนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยขอนแก่น – โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2561
จําแนกตามสาขาในคณะต่างๆ
จากแผนภาพที่ 9 นักเรียนโครงการ วมว.-มข.ศึกษาศาสตร์ จํานวน 29 คน มีความประสงค์เข้าศึกษา
ต่อในปีการศึกษา 2562 จํานวน 1 คน และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจํานวน 28 คน ในคณะต่างๆ ดังนี้
1) คณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนักเรียนโครงการ วมว.-มข.ศึกษาศาสตร์ ศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีจํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 93.10 ของนักเรียนทั้งหมด โดยคณะแพทยศาสตร์ เป็นคณะที่
นักเรียนเลือกเรียนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75.86 (22 คน) รองลงมาคือคณะเภสัชศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 6.90
(4 คน) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 6.90 (2 คน)
2) คณะด้านสังคมศาสตร์ มีนักเรียนโครงการ วมว.-มข.ศึกษาศาสตร์ ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
จํานวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 3.45 ของนักเรียนทั้งหมด โดยเลือกเรียนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียดการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนรายบุคคลดังแสดงในตารางที่ 19

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.
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ตารางที่ 19 ข้อมูลการศึกษาต่อปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยขอนแก่น - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา
(ศึกษาศาสตร์)

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

ลํา
ดับ

ชื่อ

1

นายกิจจา

2

สกุล

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ

คณะ

สาขาวิชา

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

แพทยศาสตร์

2 3


นายโขมพัสตร์ ชูศรีทอง

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

แพทยศาสตร์



3

นางสาว
จิรประภา

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

แพทยศาสตร์

4

นางสาวใจงาม ปิยะวัฒน์กูล

วิศวกรรมศาสตร์

5

นายฐิติภูมิ

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

ครุจิต

คทาเหม

วุฒิสาร

1

แพทยศาสตร์

4

5

ไม่ผ่าน
ระบบ
TCAS

ชื่อโครงการรับตรง/
โควตา
โครงการ กสพท.
โครงการผลิตแพทย์
เพิ่มเพื่อชาวชนบท
กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
(CPIRD)



รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับทุน*
กลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (กสพท.)
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
เพื่อชาวชนบท กลุม่ แพทย์
เพื่อชุมชน (CPIRD) ร่วมกับ
โรงพยาบาลขอนแก่น
(MD03) โควตาแพทย์
ชนบท cpird

โครงการผลิตแพทย์
เพิ่มร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา (MD02)



โครงการผลิตแพทย์
เพิ่มเพื่อชาวชนบท
กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
(CPIRD)
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โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
เพื่อชาวชนบท กลุม่ แพทย์
เพื่อชุมชน (CPIRD) ร่วมกับ
โรงพยาบาลขอนแก่น
(MD03) โควตาแพทย์
ชนบท cpird
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ลํา
ดับ

ชื่อ

สกุล

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ

คณะ

สาขาวิชา

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

6

นางสาว
ณัฏฐณิชา

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

แพทยศาสตร์

1 2


7

นางสาวณัฏฐา จันทร์วรชัยกุล มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

แพทยศาสตร์



8

นายณัฐกิตติ์

แพทยศาสตร์



ทันตแพทยศาสตร์



9

จักรแก้ว

สงวนญาติ
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นางสาว
นภัสสร
10 นายนันทกิจ

ทิพวงศา

11 นางสาว
นันท์นภัส
12 นางสาว
ปราณปริยา

รังสิยาภรณ์
รัตน์
บูรณะอุดม

วงศ์นิโลบล

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

3

แพทยศาสตร์



แพทยศาสตร์



5

ชื่อโครงการรับตรง/
โควตา
โครงการผลิตแพทย์
เพิ่มร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา (MD02)
โครงการผลิตแพทย์
เพิ่มเพื่อชาวชนบท
กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
(CPIRD)



แพทยศาสตร์

4

ไม่ผ่าน
ระบบ
TCAS

โควตามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
โควตามหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
โครงการผลิตแพทย์
เพิ่มเพื่อชาวชนบท
กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
(CPIRD)
โควตามหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
โควตามหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับทุน*

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
เพื่อชาวชนบท กลุม่ แพทย์
เพื่อชุมชน (CPIRD) ร่วมกับ
โรงพยาบาลขอนแก่น
(MD03) โควตาแพทย์
ชนบท cpird

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
เพื่อชาวชนบท กลุม่ แพทย์
เพื่อชุมชน (CPIRD) ร่วมกับ
โรงพยาบาลสุรินทร์ โควตา
แพทย์ชนบท cpird
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ลํา
ดับ

ชื่อ

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

13 นางสาวปวิต
รา
14 นางสาว
ปัณฑารีย์
15 นางสาวปิย
รัตน์
16 นายสุวิจักขณ์
17 นางสาว
พิรญาณ์
18 นายภูมินทร์

สกุล
นาเจริญ

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

คณะ

สาขาวิชา

1
แพทยศาสตร์

เตียรถ์สุวรรณ
ผ่านบุตร
วัฒนโชติวิชช์
ชํานาญ
นฤมาณ
ยศกําธร

19 นายรัชชานนท์ สุริยาอรุณ
โรจน์
20 นางสาวรัตนิน ตรันวัน
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21 นายวรินทร

เกียรติสยมภู

22 นางสาว
ศิรกาญจน์
23 นางสาว
โศภิสรา

ภัทรากรทวี
วงศ์
มนิมนากร

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก
2 3


4

5

ไม่ผ่าน
ระบบ
TCAS

ชื่อโครงการรับตรง/
โควตา
โควตาพื้นที่ภาคอีสาน

รอเข้าศึกษาต่อในปี 2562


มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
แพทยศาสตร์

ภาษาญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

แพทยศาสตร์



แพทยศาสตร์



แพทยศาสตร์



แพทยศาสตร์





แพทยศาสตร์



แพทยศาสตร์



แพทยศาสตร์



โควตามหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
โควตามหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
โควตาพื้นที่ภาคอีสาน
โครงการผลิตแพทย์
เพิ่มร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา (MD02)
โควตา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โควตา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โควตา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับทุน*
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ลํา
ดับ

ชื่อ

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

24 นางสาวสิริ
พรรณ
25 นางสาว
สิริวรากร
26 นางสาว
สุพิชญา
27 นางสาวอริสรา

สกุล
พงษ์ศิริ
ห่านสกุล
เมตุลา
กูดอั้ว

28 นายเอกดนัย

อันปัญญา

29 นางสาว
พิชญาภา

มนิระพงศ์

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

คณะ

สาขาวิชา

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก
1

แพทยศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์

2 3


5

ชื่อโครงการรับตรง/
โควตา
โควตา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ไฟฟ้า

เภสัชศาสตร์



แพทยศาสตร์



โควตามหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
โควตามหาวิทยาลัย
มหิดล


เภสัชศาสตร์
แพทยศาสตร์

4

ไม่ผ่าน
ระบบ
TCAS



โควตามหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับทุน*
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7.5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

คณะนิติศาสตร์
(1 คน) 3.45%

ศึกษาต่อปี 62
(3 คน) 10.34%

คณะวิทยาศาสตร์
(3 คน) 10.34%
คณะเภสัชศาสตร์
(3 คน) 10.34%

บริหารธุรกิจ (2 คน)
6.90%

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
(1 คน) 3.45%

คณะนิเทศศาสตร์
(1 คน) 3.45%

คณะทันตแพทย์ศาสตร์
(1 คน) 3.45%

คณะแพทยศาสตร์
(7 คน) 24.14%

คณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์
(7 คน) 24.14%

คณะด้านสังคมศาสตร์

รอศึกษาต่อในปี 2562

แผนภาพที่ 10 แสดงสัดส่วนของนักเรียนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยขอนแก่น – โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2561
จําแนกตามสาขาในคณะต่างๆ
จากแผนภาพที่ 10 นักเรียนโครงการ วมว.-มข.มอดินแดง จํานวน 29 คน มีความประสงค์เข้าศึกษา
ต่อในปีการศึกษา 2562 จํานวน 3 คน และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจํานวน 26 คน ในคณะต่างๆ ดังนี้
1) คณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนักเรียนโครงการ วมว.-มข.ศึกษาศาสตร์ ศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีจํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 75.86 ของนักเรียนทั้งหมด โดยคณะที่นักเรียนเลือกเรียนมาก
ที่สุดมีจํานวน 2 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 24.14 (7 คน) และคณะแพทยศาสตร์ ร้อยละ
24.14 (7 คน)
2) คณะด้านสังคมศาสตร์ มีนักเรียนโครงการ วมว.-มข.มอดินแดง ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
จํานวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 13.79 ของนักเรียนทั้งหมด โดยเลือกเรียนในคณะบริหารธุรกิจร้อยละ 6.90 (2
คน) คณะนิเทศศาสตร์ ร้อยละ 3.45 (1 คน) และคณะนิติศาสตร์ ร้อยละ 3.45 (1 คน)
รายละเอียดการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนรายบุคคลดังแสดงในตารางที่ 20

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.
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ตารางที่ 20 ข้อมูลการศึกษาต่อปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยขอนแก่น - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
ลํา
ดับ

ชื่อ

สกุล

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ

คณะ

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

1
2

นายกฤติธี
อุดมฤทธิ์
นายกันตพัฒน์ ต้นเชื้อ

3
4

นายเกียรติ
ศักดิ์
นายณัฐบูรณ์

5

นายทิวัตถ์

จุฬาลงกรณ์
นิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศิริเเสงตระกูล จุฬาลงกรณ์
วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
รุจิรกาล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์

6

นายธนกฤต

กะการดี

7

นายนาวิน

ลี้ลิขิตกุล

8
9

นายปรานต์
นายพัฒนากร

พิทักษานุรัตน์
บรรจงเรวดี
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10 นายพิพัฒน์
พงศ์
11 นายวรพล

สาขาวิชา

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก
1 2 3 4 5
รอเข้าศึกษาต่อในปี 2562


มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์

พัวตนะ
บุญประเสริฐ
สิทธิ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทันตแพทศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริหารธุรกิจและ
การบัญชี
มหาวิทยาลัยศรีนคริ วิทยาศาสตร์
นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์

ชื่อโครงการรับตรง/
โควตา

โครงการนักเรียนเรียน
ดีภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ



พุฒศรี

มหาวิทยาลัยธรรมศาส วิศวกรรมศาสตร์
ตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์

ไม่ผ่าน
ระบบ
TCAS


คอมพิวเตอร์



โครงการรับนักเรียน
โครงการ วมว.


ทั่วไป



โครงการนักเรียนเรียน
ดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ



การจัดการ


คณิตศาสตร์


โครงการผลิตแพทย์
เพื่อชาวชนบท

รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับทุน*
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ลํา
ดับ

ชื่อ

สกุล

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

คณะ

12 นายวรเมธ

สิทธิพรมมา

วิศวกรรมศาสตร์

13 นายวานิช

พาพิทักษ์

14 นายวิทยชัย
15 นายศิวกร

แดนสีแก้ว
ยอดอินทร์

16 นายอนาวิล

โภคทรัพย์

17 นางสาวกชกร
18 นางสาว
กันยกานต์
19 นางสาวจีรดา

ศรีสุข
วิทยา

มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จิตรดาภา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น แพทยศาสตร์

แพทยศาสตร์

สาขาวิชา
วิศวกรรมการ
ผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก
1


2

3

4

ชื่อโครงการรับตรง/
โควตา

รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับทุน*

โครงการรับนักเรียน
โครงการ วมว.
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โครงการผลิตแพทย์
เพิ่มเพื่อชาวชนบท
กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
(CPIRD)

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อ
ชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อ
ชุมชน (CPIRD) ร่วมกับ
โรงพยาบาลมหาสารคาม
(MD11) โควตาแพทย์
ชนบท cpird

โครงการผลิตแพทย์
เพิ่มเพื่อชาวชนบท
กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
(CPIRD)

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
เพื่อชาวชนบท กลุม่ แพทย์
เพื่อชุมชน (CPIRD)
ร่วมกับ โรงพยาบาล
ขอนแก่น (MD03) โควตา
แพทย์ชนบท cpird




แพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์

5

ไม่ผ่าน
ระบบ
TCAS




วิทยาศาสตร์
เภสัชศาสตร์
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ลํา
ดับ

ชื่อ

สกุล

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

20 นางสาว
ชนาพร

สายแก้ว

21 นางสาว
ธนัชชา
22 นางสาวน
ภัสวรรณ

ไฝเจริญมงคล

23 นางสาว
นันท์นภัส

อุไรวรรณ

บุญเจริญ

24 นางสาว
ศรีบุตรราช
ปิยฉัตร
25 นางสาวพิชชา พุ่มจําปา
26 นางสาว
ยวงคํามา
พีระชนก

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

คณะ

สาขาวิชา

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก
1

2

3

วิศวกรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจ

5




ชีววิทยา

โครงการผลิตแพทย์
เพิ่มเพื่อชาวชนบท
กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
(CPIRD)

รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับทุน*

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
เพื่อชาวชนบท กลุม่ แพทย์
เพื่อชุมชน (CPIRD)
ร่วมกับ โรงพยาบาล
มหาสารคาม
(MD11) โควตาแพทย์
ชนบท cpird
โครงการรับนักเรียนจาก สิทธิ์สําหรับ นร.
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
โครงการ วมว.
และโรงเรียนในโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์



รอเข้าศึกษาต่อในปี 2562
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการรับตรง/
โควตา



การตลาด

แพทยศาสตร์

วิทยาศาสตร์

4

ไม่ผ่าน
ระบบ
TCAS
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ลํา
ดับ

ชื่อ

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

27 นางสาว
ภาพิมล
28 นางสาว
วิภาดา
29 นางสาว
ทัตพิชา

สกุล
จันทะโพธิ์

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

คณะ

สาขาวิชา

1
เภสัชศาสตร์

การบริบาล
ทางเภสัชกรรม

อดุลย์ดิศร
สิงคเสลิต

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก
2


3

4

5

เภสัชศาสตร์

การบริบาล
ทางเภสัชกรรม

ชื่อโครงการรับตรง/
โควตา
โควตาพื้นที่

รอเข้าศึกษาต่อในปี 2562
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ไม่ผ่าน
ระบบ
TCAS



รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับทุน*
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7.6 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะศึกษาศาสตร์ด้าน
สังคมศาสตร์
(2 คน) 6.67%

ศึกษาต่อปี 62
(3 คน) 10.00%

คณะวิทยาศาสตร์ (2 คน)
6.67%
คณะเทคนิคการแพทย์
(2 คน) 6.67%

คณะเศรษฐศาสตร์
(1 คน) 3.33%

คณะเภสัชศาสตร์
(2 คน) 6.67%

คณะรัฐศาสตร์
(1 คน) 3.33%
คณะศึกษาศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์
(6 คน) 20.00%

คณะแพทยศาสตร์
(6 คน) 20.00%

คณะวิศวกรรมศาสตร์
(4 คน) 13.33%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
(1 คน) 3.33%
คณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะด้านสังคมศาสตร์

รอศึกษาต่อในปี 2562

แผนภาพที่ 11 แสดงสัดส่วนของนักเรียนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2561 จําแนกตามสาขาในคณะต่างๆ
จากแผนภาพที่ 11 นักเรียนโครงการ วมว.-ม.มหาสารคาม จํานวน 30 คน มีความประสงค์เข้าศึกษา
ต่อในปีการศึกษา 2562 จํานวน 3 คน และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจํานวน 27 คน ในคณะต่างๆ ดังนี้
1) คณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนักเรียนโครงการ วมว.-ม.มหาสารคาม ศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีจํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 76.67 ของนักเรียนทั้งหมด โดยคณะที่นักเรียนเลือกเรียนมาก
ที่สุดมีจํานวน 2 คณะ ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 20 (6 คน) และคณะแพทยศาสตร์
ร้อยละ 20 (6 คน) รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 13.33 (4 คน)
2) คณะด้านสังคมศาสตร์ มีนักเรียนโครงการ วมว.-ม.มหาสารคาม ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
จํานวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 13.33 ของนักเรียนทั้งหมด โดยเลือกเรียนในคณะศึกษาศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์
ร้อยละ 6.67 (2 คน) คณะเศรษฐศาสตร์ ร้อยละ 3.33 (1 คน) และคณะรัฐศาสตร์ ร้อยละ 3.33 (1 คน)
รายละเอียดการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนรายบุคคลดังแสดงในตารางที่ 21

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.
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ตารางที่ 21 ข้อมูลการศึกษาต่อปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ลําดับ
รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

1

ชื่อ

สกุล

นางสาว
กุลปริยา
นายโกเมศ

อภิเมธีธํารง

3

4

2

5
6
7
8
9

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ

คณะ

สาขาวิชา

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก
1

2

นามโคตร

มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์
ธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาศาสตร์

เศรษฐศาสตร์
บัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา



นางสาว
ขวัญจิรา

โกสุมภ์ศิริ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น แพทยศาสตร์

แพทยศาสตร์



นางสาว
จิรประภา
นางสาวจิ
รัชญา
นางสาว
จุฑามาศ
นายชินดนัย
นายชูสกุล

อรรคพงษ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาศาสตร์

คณิตศาสตรศึกษา



นางสาว
วริมน

3


4

โครงการผลิตครู
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

รอเข้าศึกษาต่อในปี 2562

ถุงจันทร์

รอเข้าศึกษาต่อในปี 2562
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาศาสตร์

นนทะมาตย์

มหาวิทยาลัยขอนเเก่น คณะเภสัชศาสตร์

ฟิสิกส์
คณิตศาสตรศึกษา

ชื่อโครงการรับ
ตรง/โควตา

โครงการผลิตครู
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
โครงการผลิตแพทย์
เพิ่มเพื่อชาวชนบท
กลุ่มแพทย์เพื่อ
ชุมชน (CPIRD)

พูลเจริญ

บุบผาทาเต
สิงคิบุตร

5

ไม่ผ่าน
ระบบ
TCAS




โครงการผลิตครู
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น


รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับ
ทุน*

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
เพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์
เพื่อชุมชน (CPIRD) ร่วมกับ
โรงพยาบาลมหาสารคาม
(MD11) โควตาแพทย์
ชนบท cpird

55

56

ลําดับ
10

ชื่อ

สกุล

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.
56

นางสาว
ดลวรรณ
นายธราธร
นางสาว
ปัณฑิญา
นายปุณยกิจ

ศิริบุตร

14

นางสาวง
พรชนัน

ผลรักษา

15

นางสาว
พัชรพร
นางสาว
พัชริดา
นางสาว
พิชามญชุ์
นางสาว
พิมพ์ลภัส
นางสาว
เพ็ญพิชชา
นายภูมิพิชญ์

แก้วตา

11
12
13

16
17
18
19
20

มุ่งหมาย
รักษาภักดี
น้อยนนท์

วงศ์กมลา
ไสย
พูนสวัสดิ์
พงศ์
เปี่ยง
สันเทียะ
มุ่งงาม
พิไลวงศ์

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ

คณะ

สาขาวิชา

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก
1

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาศาสตร์

การสอน
ภาษาอังกฤษ

2


3

4

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

วิศวกรรมการบิน
และอวกาศ

โครงการผลิตครู
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น




มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตร์
ธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

แพทยศาสตร
บัณฑิต
จิตวิทยา
กายภาพบําบัด

รัฐศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์






วิศกรรมศาสตร์
การระหว่าง
ประเทศ
วิศวกรรมชีวะการ
เเพทย์

ชื่อโครงการรับ
ตรง/โควตา

รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับ
ทุน*

โครงการผลิตครู
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

รอเข้าศึกษาต่อในปี 2562

คณิตศาสตรศึกษา

วิศวกรรมศาสตร์

5

ไม่ผ่าน
ระบบ
TCAS




ทุนกระทรวง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ศึกษา ตรี-โท-เอก ต่อ
ณ สหรัฐอเมริกา ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ
เน้นพลังงานทดแทน
เทคโนโลยีชีวภาพ

57

ลําดับ
21

ชื่อ

สกุล

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ

คณะ

สาขาวิชา

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก
1

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.
57

นางสาว
วันทนีย์
นายศิวกร

ศรีมนตรี
เทียงดาห์

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล

23

นาย
สหัสวรรษ

จินดารัตน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น แพทยศาสตร์

แพทยศาสตร
บัณฑิต
วิศวกรรมชีวการแพทย์ 
(ภาคอินเตอร์)

แพทยศาสตร์

24

นางสาว
สาธิดา
นางสาว
สาริศา
นายสิรวิชญ์

คํายอด

แพทยศาสตร
บัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา



แก้วไชย

มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาศาสตร์

บุญลอด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น แพทยศาสตร์

แพทยศาสตร์



นางสาว
สุชาดา

ปกครอง

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

22

25
26

27

แพทยศาสตร์

2


วิศวกรรมศาสตร์

ศิลปศาสตร์

3

4

5

ไม่ผ่าน
ระบบ
TCAS

ชื่อโครงการรับ
ตรง/โควตา

โครงการผลิตแพทย์
เพิ่มเพื่อชาวชนบท
กลุ่มแพทย์เพื่อ
ชุมชน (CPIRD)



โครงการผลิตครู
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
โครงการผลิตแพทย์
เพิ่มเพื่อชาวชนบท
กลุ่มแพทย์เพื่อ
ชุมชน (CPIRD)



รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับ
ทุน*

โครงการผลิตแพทย์
เพิ่มเพื่อชาวชนบท
กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
(CPIRD) ร่วมกับ
โรงพยาบาลขอนแก่น
(MD03) โควตา
แพทย์ชนบท cpird

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
เพื่อชาวชนบท กลุม่
แพทย์เพื่อชุมชน
(CPIRD) ร่วมกับ
โรงพยาบาลมหาสารคาม
(MD11) โควตาแพทย์
ชนบท cpird

58

ลําดับ

ชื่อ

สกุล

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

28

นางสาวสุธีมา สุวรรณเรือง

29

นางสาว
ฉายะโคตร
สุพรรณวนารี
นางสาว
ภูนาคํา
สุพิชญา

30

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ

คณะ

สาขาวิชา

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก
1

2

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา

สัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์

3


คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์



มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

เทคนิคการแพทย์ กายภาพบําบัด



4

5

ไม่ผ่าน
ระบบ
TCAS

ชื่อโครงการรับ
ตรง/โควตา

รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับ
ทุน*
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7.7 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี – โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ
คณะแพทยศาสตร์
(3 คน) 10.34%
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์
ภาคสนาม (1 คน)
3.45%
คณะวิทยาศาสตร์
(11 คน) 37.93%
คณะวิศวกรรมศาสตร์
(7 คน) 24.14%

คณะศึกษาศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์ (1 คน)
3.45%

คณะเทคนิคการแพทย์
(2 คน) 6.90%
คณะเภสัชศาสตร์ (3 คน)
10.34%

คณะนวัตกรรมการผลิต
ขั้นสูง (1 คน) 3.45%

คณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนภาพที่ 12 แสดงสัดส่วนของนักเรียนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี – โรงเรียนลือคําหาญ
วารินชําราบ ที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2561 จําแนกตามสาขาในคณะต่างๆ
จากแผนภาพที่ 12 นักเรียนโครงการ วมว.- ม.อุบลฯ จํานวน 29 คน เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ในคณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด โดยคณะที่
นักเรียนเลือกเรียนมากที่สุด ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 37.93 (11 คน) รองลงมาคือ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 24.14 (7 คน) รายละเอียดการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนรายบุคคลดังแสดงใน
ตารางที่ 22

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

59

60

ตารางที่ 22 ข้อมูลการศึกษาต่อปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี – โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ
ลํา
ดับ

ชื่อ

สกุล

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ

คณะ

สาขาวิชา

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

1 2


60

1

นายสมยศ

เกิดสุวรรณ

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหาร
ลาดกระบัง

วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนส่ง
ทางราง

2

นายชนกฤต

ตั้งวรรณ
วิบูลย์

3

นายปรมพล

ดวงทอง

มหาวิทยา
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

สถาบันวิทยาการ วิศวกรรมหุ่นยนต์ 
และระบบอัตโนมัติ
หุ่นยนต์
ภาคสนาม

วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ทรัพยากรน้ํา

4

นายชลปกรณ์

นีระพันธ์

5

นายธนาวุฒิ

แก้วมุงคุณ

วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
ทั่วไป
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

6

นายภัทรธร

คําแน่น

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

แพทยศาสตร์

แพทยศาสตร์

7

นายศาสตรา

บุญญาจันทร์

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์
ประยุกต์

3

4

ไม่ผ่าน
ระบบ
5 TCAS

ชื่อโครงการรับตรง/
โควตา

รายละเอียดโดยสรุปของ
โครงการรับตรง/โควตาและ
การรับทุน*

โครงการช้างเผือก

โควตาสําหรับนักเรียนเกรด
เฉลี่ยลําดับที่ 1-30 ของ
โรงเรียน สายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ โดยติดต่อทาง
โรงเรียนให้เป็นผู้ยนื่ ชื่อในการ
สมัคร (ไม่มีทุนการศึกษา)

โครงการ Active
Recruitment 2561

โครงการที่อาจารย์ในคณะนั้นๆ
ดึงนักเรียนที่เห็นว่ามีความ
เหมาะสมเข้าสูค่ ณะนั้นโดยตรง
สิทธิสําหรับนักเรียนที่ผ่าน
การเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ
ทุกสาขาตั้งแต่ 2 ค่ายขึ้นไป

โครงการโอลิมปิก
วิชาการ




โควตาโครงการ วมว.

สิทธ์สําหรับ นร. โครงการ
วมว.เท่านั้น
โครงการการรับพื้นที่ภาค สําหรับผู้ที่มีภูมิลําเนา 20
ตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดในภาค
(โครงการ 001)
ตะวันออกเฉียงเหนือ และสอบ
ผ่านข้อสอบ และสอบสัมภาษณ์
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ลํา
ดับ

ชื่อ

สกุล

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

8

นางสาว
ชลลดา

สิงห์คง

9

นางสาวศศิธร

สันติกุลธานี

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

คณะ

1
นวัตกรรมการ
ผลิตขั้นสูง

วิศวกรรมการผลิต

วิทยาศาสตร์

สาขาวิชา
คณิตศาสตร์หรือ
เคมีหรือฟิสิกส์หรือ
ชีววิทยา
แพทยศาสตร์

10 นางสาวกมล
ชนก

เจริญรัตน์

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

แพทยศาสตร์

11 นางสาว
กมลลักษณ์
12 นางสาว
กฤชญาภา
13 นางสาว
จณิสตา

ทองทั่ว

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

เภสัชศาสตร์

ทานะขันธ์
เจียวิทยนันท์

สาขาวิชา

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก

เทคนิค
การแพทย์
วิทยาศาสตร์

2



ชื่อโครงการรับตรง/
โควตา

รายละเอียดโดยสรุปของ
โครงการรับตรง/โควตาและ
การรับทุน*

โครงการ พสวท.

- ได้รับทุนการศึกษาโดยการ
สอบคัดเลือกและการสัมภาษณ์
- ได้รับทุนต่อเนื่องจนจบ
ปริญญาเอก
โครงการร่วมผลิต
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาว
แพทย์เพิ่มเพื่อชาว
ชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
ชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อ (CPIRD) ร่วมกับ โรงพยาบาล
ชุมชน (CPIRD)
สรรพสิทธิประสงค์
(MD04) โควตาแพทย์ชนบท
cpird





การบริบาลทาง
เภสัชกรรม
เทคนิคการแพทย์
สาขาวิชา
คณิตศาสตร์หรือ
เคมีหรือฟิสิกส์หรือ
ชีววิทยา

3 4


ไม่ผ่าน
ระบบ
5 TCAS




ทุนผู้มีความสามารถ
พิเศษทางด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
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-โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-ได้รับทุนจากสิทธิสําหรับ
นักเรียนวมว.และค่ายโอลิมปิก
วิชาการ โดยการสอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์
-ได้รับทุนต่อเนื่องถึงปริญญาเอก
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ลํา
ดับ

ชื่อ

สกุล

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ

คณะ

สาขาวิชา

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก
1

2

ชื่อโครงการรับตรง/
โควตา

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

ทุนผู้มีความสามารถ
พิเศษทางด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
โครงการโอลิมปิก
วิชาการ

รายละเอียดโดยสรุปของ
โครงการรับตรง/โควตาและ
การรับทุน*
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14 นางสาว
ชฎาวรรณ

คําด่าง

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

วิทยาศาสตร์

15 นางสาวชุติมา

พิมพ์พงษ์

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

เทคนิค
การแพทย์

16 นางสาว
ชูศาสน์
17 นางสาว
ญาณินท์

เพชรแก้วสุข

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ผิวผัน

วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม



โครงการ Active
Recruitment

18 นางสาว
ญาณิศา

บุตรมาศ

วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัย
เภสัชศาสตร์
อุบลราชธานี

การบริบาลทาง
เภสัชกรรม



โควตาโอลิมปิก
วิชาการ

สิทธิสําหรับนักเรียนที่ผ่าน
การเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ
สาขาเคมีหรือชีววิทยาตั้งแต่
2 ค่ายขึ้นไป

19 นางสาว
ประภัสสร
20 นางสาว
พัชราภา

หลุบเหลา

โครงการ พสวท.

- ได้รับทุนการศึกษาโดยการ
สอบคัดเลือกและการสัมภาษณ์
- ได้รับทุนต่อเนื่องจนจบ
ปริญญาเอก

21 นางสาว
ภัคนภัสส์

ธานี

ศรีโชค

สาขาวิชา
คณิตศาสตร์หรือ
เคมีหรือฟิสิกส์หรือ
ชีววิทยา
เทคนิคการแพทย์ 

3 4


ไม่ผ่าน
ระบบ
5 TCAS

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

วิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สาขาวิชา
คณิตศาสตร์หรือ
เคมีหรือฟิสิกส์หรือ
ชีววิทยา
เทคโนโลยีชีวภาพ

สิทธิสําหรับนักเรียนที่ผ่าน
การเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ
ทุกสาขาตั้งแต่ 2 ค่ายขึ้นไป
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ลํา
ดับ

ชื่อ

22 นางสาวรมิตา

สกุล
วังไพศาล

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

23 นางสาววชิรดา ทางาม
24 นางสาววรรัตน์ ศรีสุรัตน์

25 นางสาว
ศิริรัตน์
26 นางสาว
สิยามณฑ์
27 นางสาว
สุทธิดา
28 นางสาวอัญชลี
29 นางสาว
เก็จมณี

กันหาวัน
คําล้าน
ศิริพันธ์
ผลาเลิศ
บุญช่วย

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ

คณะ

สาขาวิชา

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตร์

ธรณีวิทยา

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

วิทยาศาสตร์

เคมี

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก
1 2


4

ศึกษาศาสตร์

คณิตศาสตร์

โครงการ พสวท.

โควตาโครงการ วมว.




แพทยศาสตร์

วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

รายละเอียดโดยสรุปของ
โครงการรับตรง/โควตาและ
การรับทุน*

โครงการรับนักเรียน สิทธ์สําหรับ นร. โครงการ
วมว. และห้องเรีนยนพิเศษ
จากโรงเรียนวิทยา
ศาสตรและโรงเรียนใน อืน่ ๆ
โครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

แพทยศาสตร์

ชื่อโครงการรับตรง/
โควตา




สาขาวิชา
คณิตศาสตร์หรือ
เคมีหรือฟิสิกส์หรือ
ชีววิทยา

มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรม
เชียงใหม่
อุตสาหการ
มหาวิทยาลัยมหิดล เภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

3

ไม่ผ่าน
ระบบ
5 TCAS




โควตาขยายโอกาส
ทางการศึกษา
โครงการผลิตครูเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น

- ได้รับทุนการศึกษาโดยการ
สอบคัดเลือกและการสัมภาษณ์
- ได้รับทุนต่อเนื่องจนจบ
ปริญญาเอก
- สิทธ์สําหรับ นร. โครงการ
วมว.เท่านั้น
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7.8 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
คณะอักษรศาสตร์
(1 คน) 3.45%

คณะศิลปกรรมศาสตร์
(1 คน) 3.45%

คณะเศรษฐศาสตร์
(1 คน) 3.45%

คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี (3 คน)
10.34%
คณะวิทยาศาสตร์
(6 คน) 20.69%
คณะเภสัชศาสตร์
(1 คน) 3.45%
คณะแพทยศาสตร์
(5 คน) 17.24%

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (2 คน)
6.90%
คณะวิศวกรรมศาสตร์
(9 คน) 31.03%

คณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะด้านสังคมศาสตร์

แผนภาพที่ 13 แสดงสัดส่วนของนักเรียนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
รังสิต ที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2561 จําแนกตามสาขาในคณะต่างๆ
จากแผนภาพที่ 13 นักเรียนโครงการ วมว.-มธ. จํานวน 29 คน เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
จํานวน 29 คน ในคณะต่างๆ ดังนี้
1) คณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนักเรียนโครงการ วมว.-มธ. ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 79.31 ของนักเรียนทั้งหมด โดยคณะที่นักเรียนเลือกเรียนมากที่สุด ได้แก่ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 31.03 (9 คน) รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 20.69 (6 คน)
2) คณะด้านสังคมศาสตร์ มีนักเรียนโครงการ วมว.-มธ. ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จํานวน 6 คน
คิดเป็นร้อยละ 20.69 ของนักเรียนทั้งหมด โดยเลือกเรียนในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ร้อยละ 10.34
(3 คน) คณะเศรษฐศาสตร์ ร้อยละ 3.45 (1 คน) คณะอักษรศาสตร์ ร้อยละ 3.45 (1 คน) และคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ ร้อยละ 3.45 (1 คน)
รายละเอียดการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนรายบุคคลดังแสดงในตารางที่ 23

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.
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ตารางที่ 23 ข้อมูลการศึกษาต่อปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ลํา
ดับ

ชื่อ

สกุล

มหาวิทยาลัยที่ศึกษาต่อ

คณะ

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

1
2

นายจีรเมธ
นายชานน

กล่อมสิงห์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์
มานะเสถียร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

3
4
5
6
7
8

นายทะคะฮิโระ
นายธิติวุฒิ
นายธีรวัฒน์
นายนาวา
นายพงศกร
นายพงศ์
ปกรณ์
นายพศิณ

ฮาบุ
ไชยะโท
พุฒพัฒน์
พงศดีเลิศ
น้อยชุมแพ
จิระชัยประ
สิทธิ
อินทรขาว

9
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10 นายวชิเรศ
11 นายศุภฤกษ์

วงศ์อภัย
วัชรเสถียร

12 นายสหรัฐ

แสงสว่าง

13 นายเกษม
สันต์

วารีนิล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
แพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
วิทยาศาสตร์

แพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พาณิชยศาสตร์
และการบัญชี

สาขาวิชา

1



2

3

4

5

จุลชีววิทยา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ
อาหาร
วิศวกรรมเครื่องกล 

ฟิสิกส์

วิศวกรรมไฟฟ้า



คณิตศาสตร์
ประกันภัย




มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันเทคโนโลยีพระ
วิศวกรรมศาสตร์
จอมเกล้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก

วิศวกรรมศาสตร์




บริหารธุรกิจ



วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์



ไม่ผ่าน
ระบบ
TCAS

ชื่อโครงการรับ
ตรง/โควตา

รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับทุน*
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ลํา
ดับ

ชื่อ

สกุล

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

เกียรติสกุล
ขจร
15 นายชัชรินทร์ แก้วอัมพร
16 นายปัญนกฤช ลาภบริสุทธิ์
17 นายวิศรุต
โรจน
ประศาสน์

มหาวิทยาลัยที่ศึกษาต่อ

คณะ

14 นายชวณัฐ

มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร์
แพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์

18 นายโศธนะ

วิชาเรือง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

19 นายอภิวิชญ์

สนโสภณ

20 นางสาว
พันธุขะวงษ์
เจนิสา
21 นางสาว
ง่วนสําเริง
ญาณิศา
22 นางสาวฐิติภา เสือยันต์
23 นางสาวณัฐ
ชนน

สนหลักสี่

24 นางสาวบุษบา ช่วยรักษ์
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25 นางสสาวอ
สมาภรณ์

กมลรัตน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา
วิศวกรรม
ปิโตรเลียม

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก
1


2

3

4

5

ไม่ผ่าน
ระบบ
TCAS

ชื่อโครงการรับ
ตรง/โควตา
โครงการศรีตรัง
ทอง


จุลชีววิทยา
วิศวกรรมแมคคา
ทรอนิกส์
วิศวกรรมอุตสา
หการ






วิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พาณิชยศาสตร์
และการบัญชี
สถาบันเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์
นานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์

คณิตศาสตร์
ประกันภัย
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พาณิชยศาสตร์
และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

คณิตศาสตร์
ประกันภัย



โครงการศรีตรัง
ทอง



โครงการผลิต
แพทย์เพื่อชาว
ชนบท







รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับทุน*
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ลํา
ดับ

ชื่อ

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

26 นางสาว
จิราพัชร
27 นางสาว
ธมนวรรณ
28 นางสาว
เบญญาภา
29 นางสาว
สุภาภรณ์

สกุล

มหาวิทยาลัยที่ศึกษาต่อ

คณะ

สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก
1


มูลศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์

เงาศรี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แพทยศาสตร์

อยู่ออง

มหาวิทยาลัยศิลปากร

อักษรศาสตร์



ลอยพูล

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ศิลปกรรมศาสตร์ ออกแบบแฟชั่น
และสิ่งทอ



2

3

4

5

ไม่ผ่าน
ระบบ
TCAS

ชื่อโครงการรับ
ตรง/โควตา



ทุนเพชรใน
ชัยพฤกษ์

รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับทุน*
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7.9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี – โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณะบริหารธุรกิจ (2 คน)
3.57%

คณะวิทยาศาสตร์
(4 คน) 7.14%

คณะเภสัชศาสตร์
(4 คน) 7.14%
คณะวิทยาศาสตร์ชีว
การแพทย์ (1 คน)
1.79%

คณะทันตแพทย์ศาสตร์
(2 คน) 3.57%

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
(1 คน) 1.79%

คณะวิศวกรรมศาสตร์
(7 คน) 12.50%

คณะแพทยศาสตร์ (34
คน) 60.71%

คณะวิศวกรรมชีว
การแพทย์ (1 คน)
1.79%

คณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะด้านสังคมศาสตร์

แผนภาพที่ 14 แสดงสัดส่วนของนักเรียนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี – โรงเรียนราชสีมา
วิทยาลัย ที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2561 จําแนกตามสาขาในคณะต่างๆ
จากแผนภาพที่ 14 นักเรียนโครงการ วมว.-มทส. จํานวน 56 คน เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีใน
คณะต่างๆ ดังนี้
1) คณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนักเรียนโครงการ วมว.-มทส. ศึกษาต่อในระดับปริญญา
ตรีจํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 96.43 ของนักเรียนทั้งหมด โดยคณะที่นักเรียนเลือกเรียนมากที่สุด ได้แก่
คณะแพทยศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 60.71 (34 คน) รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 12.50 (7 คน)
2) คณะด้านสังคมศาสตร์ มีนักเรียนโครงการ วมว.-มทส. ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จํานวน 2
คนคิดเป็นร้อยละ 3.57 ของนักเรียนทั้งหมด โดยมีคณะที่นักเรียนเลือกเพียง 1 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ
รายละเอียดการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนรายบุคคลดังแสดงในตารางที่ 24

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.
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ตารางที่ 24 ข้อมูลการศึกษาต่อปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี – โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

ลํา
ดับ

ชื่อ

1

นายกิติภัสส์

ธรรมทวี

2

นายบูรพา

เจริญวัฒน์

3

นายทยุต

4

นายนภสินธุ์

5

นายปรมัตถ์

6

นายไผท

7

นายภูธเนศ

8

นายภูริพงศ์

สกุล

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

คณะ

สาขาวิชา

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก
1

แพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศา วิศวกรรมศาสตร์
สตร์
เลิศวุฒิชัยกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์พระ
บรมราชชนก
บุปผเศวต
มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
กานต์
เทคโนโลยีสุรนารี
นานาชาติ
จันทน์หอม มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสุรนารี
ตติยนันทพร จุฬาลงกรณ์
วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
สีโท
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Bachelor of
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
Business
Administration(BBA)
ธีรพัฒนพงศ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์พระ
บรมราชชนก

แพทยศาสตร์

วิศวกรรมศาส
ตร์
แพทยศาสตร์

2 3


4

5

ไม่ผ่าน
ระบบ
TCAS

ชื่อโครงการรับตรง/
โควตา
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
แห่งประเทศไทย กลุ่มลด
ความเลือ่ มล้ํา (CPIRD :
Inclusive track)

รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับ
ทุน*
โควตานครชัยบุรินทร์





วิศวกรรมศาส
ตร์

วิศวกรรมศาส
ตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า 
International 
Business
Management

แพทยศาสตร์

โครงการผลิตแพทย์เพื่อ
ชาวชนบท
โควตาชัยบุรินทร์

โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา

โควตานครชัยบุรินทร์
โควตาโอลิมปิควิชาการ

ได้รับเข้าศึกษาโดย
เลือกสาขา

โครงการผลิตแพทย์เพื่อ
ชาวชนบท

โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา
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ลํา
ดับ

ชื่อ

9

นายศุภวิชญ์

สกุล
ศิริญญามาศ

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ

คณะ

สาขาวิชา

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก
1

2 3


รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

แพทยศาสตร์

แพทยศาสตร์

10 นายภาสวิชญ์ เลิศวิไลรัต
นพงศ์
11 นายศิวกร
ดังกลาง

มหาวิทยาลัยมหิดล

เภสัชศาสตร์

เภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น แพทยศาสตร์

แพทยศาสตร์

12 นายจักรินทร์ เดชโนนสังข์

มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทยศาสตร์



13 นาย
ชิษณุพงศ์
14 นายเมธา

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยมหิดล

เเพทยศาสตร์



พรหมเมือง
ขวา
สวัสดิ์รัมย์

แพทยศาสตร์พระ
บรมราชชนก
เเพทยศาสตร์

แพทยศาสตร์พระ
บรมราชชนก
15 นายเอมิล
ไอแซกซัน
Umeå universitet in Biomedicine
Sweden
16 นายรชานนท์ สวนสระน้อย มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์พระ
บรมราชชนก
17 นายจิรภัทร เพชรเลิศ
จุฬาลงกรณ์
วิศวกรรมศาสตร์
อนันต์
มหาวิทยาลัย

4

5

ไม่ผ่าน
ระบบ
TCAS

รายละเอียดโดยสรุป
ชื่อโครงการรับตรง/
ของโครงการรับตรง/
โควตา
โควตาและการรับ
ทุน*
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่ง โควตานครชัยบุรินทร์
ประเทศไทย กลุ่มแพทย์เพื่อ
ชุมชน (CPIRD :
Community track)




แพทยศาสตร์

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
ร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา (MD02)
โครงการผลิตแพทย์เพื่อ
ชาวชนบท

โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา



โครงการผลิตแพทย์เพื่อ
ชาวชนบท

โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา



โครงการผลิตแพทย์เพื่อ
ชาวชนบท

โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา


แพทยศาสตร์
วิศวกรรมศาส
ตร์
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ลํา
ดับ

ชื่อ

สกุล

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ

คณะ

สาขาวิชา

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก
1

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

18 นายธนวันต์

ปัญญาเฟื่อง

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

แพทยศาสตร์

แพทยศาสตร์

2 3


19 นางสาว
ณัฐสินี

รุ่งรัศมีทวี
มานะ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

แพทยศาสตร์

แพทยศาสตร์



20 นางสาว
วาริศา
21 นางสาว
ลลนันทน์
22 นางสาว
สุทธิดา
23 นางสาว
มัฌฌิมา

ศิริพลไพบูลย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทยศาสตร์



ธนบัตรชัย

แพทยศาสตร์พระ
บรมราชชนก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทันตแพทยศาสตร์



เหล็กอิ่ม

มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันต
แพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์

ศรีสุวรรณ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

แพทยศาสตร์



24 นางสาว
ณิชกุล

เอื้ออนันต์
ตระกูล

มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทยศาสตร์



แพทยศาสตร์พระ
บรมราชชนก
แพทยศาสตร์

แพทยศาสตร์พระ
บรมราชชนก



4

5

ไม่ผ่าน
ระบบ
TCAS

ชื่อโครงการรับตรง/
โควตา
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
แห่งประเทศไทย กลุ่ม
แพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD :
Community track)
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
แห่งประเทศไทย กลุ่ม
แพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD :
Community track)
โครงการผลิตแพทย์เพื่อ
ชาวชนบท
โครงการรับตรงในเขตพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการผลิตแพทย์เพื่อ
ชาวชนบท
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
แห่งประเทศไทย กลุ่ม
แพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD :
Community track)
โครงการผลิตแพทย์เพื่อ
ชาวชนบท

รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับ
ทุน*
โควตานครชัยบุรินทร์

โควตานครชัยบุรินทร์

โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา
โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา
โควตานครชัยบุรินทร์

โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา
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ลํา
ดับ

ชื่อ

สกุล

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ

คณะ

สาขาวิชา

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก
1

2 3


4

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

25 นางสาว
วรรณวิดา

ธีระเจตกูล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น แพทยศาสตร์

แพทยศาสตร์

26 นางสาว
สิดาพร
27 นางสาว
วิรินทร
28 นางสาว
ชยากร
29 นางสาวศรุตา

วิริยะไชโย

มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทยศาสตร์



มณีนิล

มหาวิทยาลัยมหิดล

เภสัชศาสตร์



คิดดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

จินดาศรี

มหาวิทยาลัยมหิดล

30 นายธนพงษ์

ลําเพย

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

31 นายภูสิษฐ์

บุญเกิด

มหาวิทยาลัยมหิดล

32 นายพีรณัฐ

อินทะโส

33 นายจิรพนธ์

บูรณรัช

มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

แพทยศาสตร์พระ
บรมราชชนก
เภสัชศาสตร์

แพทยศาสตร์



แพทยศาสตร์



วิศวกรรมศาส
ตร์



แพทยศาสตร์



แพทยศาสตร์พระ
บรมราชชนก
แพทยศาสตร์พระ
บรมราชชนก
วิศวกรรมศาสตร์
(หลักสูตร
นานาชาติ)
แพทยศาสตร์พระ
บรมราชชนก
วิทยาศาสตร์
แพทยศาสตร์

แพทยศาสตร์

5

ไม่ผ่าน
ระบบ
TCAS

ชื่อโครงการรับตรง/
โควตา
โครงการการรับพืน้ ที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(โครงการ 001)

รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับ
ทุน*
สําหรับผู้ที่มีภูมิลําเนา
20 จังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และสอบผ่านข้อสอบ
และสอบสัมภาษณ์

โครงการผลิตแพทย์เพื่อ
ชาวชนบท
โครงการผลิตแพทย์เพื่อ
ชาวชนบท

โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา
โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา

โครงการผลิตแพทย์เพื่อ
ชาวชนบท

โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา



คณิตศาสตร์


72

โควตานครชัยบุรินทร์
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
แห่งประเทศไทย กลุ่ม
แพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD :
Community track)

73

ลํา
ดับ

ชื่อ

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

34 นายธน
ปกรณ์
35 นาย
พลวรรธน์

41 นายนพณัฏฐ์

ไม่ผ่าน
ระบบ
TCAS

คณะ

ลินดาวรรณ

มหาวิทยาลัยมหิดล

บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ

อินทกุล

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

แพทย์ศาสตร์

แพทย์ศาสตร์



แพทย์ศาสตร์



โควตานครชัยบุรินทร์
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
แห่งประเทศไทย กลุ่ม
แพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD :
Community track)
โครงการ กสพท.

แพทย์ศาสตร์



โครงการ กสพท.

สาขาวิชา

1

มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทยศาสตร์
รามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์พระ
บรมราชชนก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น แพทยศาสตร์

เสียงไพรพันธ์ มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสุรนารี
นพตลุง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น แพทยศาสตร์



แพทย์ศาสตร์
แพทย์ศาสตร์

2



ชีววิทยา



แพทยศาสตร์



3

4 5


ชื่อโครงการรับตรง/
โควตา

รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับ
ทุน*

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ

สกุล

36 นายพัชศกรส์ นามวิชัยศิริ
กุล
37 นาย
ภุมรินทร์
สหัสวรรษ
38 นายกรฤต
เปรมฤดีชัย
ศักดิ์
39 นายถิรวัฒน์ ทรงกลด

40 นายวิศรุต

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก

โครงการผลิตแพทย์เพื่อ
ชาวชนบท
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
ร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา (MD02)
โควต้าพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการการรับพืน้ ที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(โครงการ 001)

โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา
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สําหรับผู้ที่มีภูมิลําเนา
20 จังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และสอบผ่านข้อสอบ
และสอบสัมภาษณ์

74

ลํา
ดับ

ชื่อ

สกุล

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ

คณะ

สาขาวิชา

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

42 นายนพสิทธิ์

ลิ้มประสิทธิ์
ชน

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

แพทยศาสตร์

แพทยศาสตร์

2 3


43 นายสาริน

ศิลปชัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทยศาสตร์



44 นางสาว
ชมนาด
45 นางสาว
พิชญากร
46 นางสาว
นิพพิชฌน์
47 นางสาว
ปภาวรินท์

สตาภรณ์

แพทยศาสตร์พระ
บรมราชชนก
สัตวแพทยศาสตร์

สร้อยสวัสดิ์

แพทยศาสตร์พระ
บรมราชชนก
วิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ทานกระโทก มหาวิทยาลัยมหิดล

1

สัตว
แพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์

74

วิทยาศาสตร์

เหลืองจารุ

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนเเก่น แพทยศาสตร์

48 นางสาว
ชนากานต์

พลัดเมือง

มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทยศาสตร์

49 นางสาว
ณิชาภัทร
50 นางสาว
บงกชมาศ

เนตรกลาง

มหาวิทยาลัยพะเยา

บัวระย้า

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทันตแพทยศาสตร์

แพทยศาสตร์
โรงพยาบาล
รามาธิบดี
เภสัชศาสตร์

แพทยศาสตร์

บริบาลเภสัช
กรรม
ทันต
แพทยศาสตร์

4

5

ไม่ผ่าน
ระบบ
TCAS

ชื่อโครงการรับตรง/
โควตา

รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับ
ทุน*
โควตานครชัยบุรินทร์

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
แห่งประเทศไทย กลุ่ม
แพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD :
Community track)
โครงการผลิตแพทย์เพื่อ โรงพยาบาลมหาราช
ชาวชนบท
นครราชสีมา
โครงการ กสพท.




โครงการผลิตแพทย์เพื่อ
ชาวชนบท

โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา

โครงการการรับพืน้ ที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(โครงการ 001)

สําหรับผู้ที่มีภูมิลําเนา
20 จังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และสอบผ่านข้อสอบ
และสอบสัมภาษณ์






โครงการ กสพท.




โครงการ กสพท.

75

ลํา
ดับ

ชื่อ

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

51 นางสาว
ธีรนันท์
52 นางสาว
พัทธนันท์
53 นางสาว
ณิชกานต์
54 นางสาวสุว
ภัทร
55 นางสาว
ฐิตาภรณ์
56 นางสาว
ณิชาภัทร

สกุล
ชวติ
สารานพกุล
ศิริเทพทวี
เกิดทอง

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาวิชา

1

มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสุรนารี
สถาบันเทคโนโลยีไทย- วิศวกรรมศาสตร์
ญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์พระ
บรมราชชนก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เภสัชศาสตร์

ทรัพย์โคกสูง มหาวิทยาลัยรังสิต
สุขสิน

คณะ

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก

วิศวกรรมชีว
การแพทย์
แพทยศาสตร์พระ
บรมราชชนก

2

วิทยาศาสตร์

3 4


วิศวกรรมยาน 
ยนต์

แพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์



วิศวกรรมชีว
การแพทย์
แพทยศาสตร์




5

ไม่ผ่าน
ระบบ
TCAS

ชื่อโครงการรับตรง/
โควตา

รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับ
ทุน*

โครงการผลิตแพทย์เพื่อ
ชาวชนบท

ได้รับทุนการศึกษาตลอด
หลักสูตรปริญญาตรี
โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา

โครงการผลิตแพทย์เพื่อ
ชาวชนบท

โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา

75
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7.10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี – โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
คณะนิติศาสตร์
(1 คน) 4.00%

คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี (3 คน)
12.00%

คณะจิตวิทยา
(1 คน) 4.00%

คณะวิทยาศาสตร์
(2 คน) 8.00%

คณะพยาบาลศาสตร์
(1 คน) 4.00%
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
(1 คน) 4.00%
คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์
(1 คน) 4.00%

คณะทันตแพทย์ศาสตร์
(4 คน) 16.00%
คณะแพทยศาสตร์
(3 คน) 12.00%

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์
ภาคสนาม (2 คน)
8.00%

คณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์
(5 คน) 20.00%

สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร (1 คน)
4.00%

คณะด้านสังคมศาสตร์

แผนภาพที่ 15 แสดงสัดส่วนของนักเรียนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี –
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2561 จําแนกตามสาขาในคณะต่างๆ
จากแผนภาพที่ 15 นักเรียนโครงการ วมว.-มจธ. จํานวน 25 คน มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีจํานวน 25 คน ในคณะต่างๆ ดังนี้
1) คณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนักเรียนโครงการ วมว.-มธจ. ศึกษาต่อในระดับปริญญา
ตรีจํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 84.00 ของนักเรียนทั้งหมด โดยคณะที่นักเรียนเลือกเรียนมากที่สุด ได้แก่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 20 (5 คน) รองลงมาคือ คณะทันตะแพทย์ศาสตร์ ร้อยละ 12 (3 คน)
2) คณะด้านสังคมศาสตร์ มีนักเรียนโครงการ วมว.-มธจ. ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จํานวน 4
คนคิดเป็นร้อยละ 16 ของนักเรียนทั้งหมด โดยเลือกเรียนในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ร้อยละ 12 (3
คน) และคณะนิติศาสตร์ ร้อยละ 4 (1 คน)
รายละเอียดการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนรายบุคคลดังแสดงในตารางที่ 25

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.
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ตารางที่ 25 ข้อมูลการศึกษาต่อปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี – โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
ลํา
ดับ

ชื่อ

สกุล

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ

คณะ

สาขาวิชา

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

1


2

3

1

กฤตพัฒน์

รัตนภูผา

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์

แพทยศาสตร์และ
สาธารณสุข

หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ข้อมูล
สุขภาพ

2

ศุภณัฐ

ตั้งสินมั่นคง

L3 Flight Academy

-

-

3
4

ปรมา
ณัฏฐภัทร์

อุดมจรรยา
ทรัพย์เดชญาณ
กร

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช

ทันตแพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์
วชิรพยาบาล

ทันตแพทย์ศาสตร์
แพทยศาสตร์




5

ณิชาภา

ธานินทร์ธราธาร

มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทยศาสตร์

ทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต



6

พัชรพร

ปัญญานาม

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

พาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี

หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต



7

ฉัฐม์ธนาพร

เจริญสุขพัฒนา

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

พาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี

บัญชีบัณฑิต



8

กฤษฎา

ศิวิลัยซ์

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ทันตแพทยศาสตร์

ทันตเเพทย์



9

นางสาววิภาวัส

ต้องประสงค์

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

วิศวกรรมศาสตร์

คอมพิวเตอร์



4

5

ไม่ผ่าน
ระบบ
TCAS



ชื่อโครงการรับตรง/
โควตา

รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับทุน*
มีสิทธิ์ได้รับทุนสองแบบ คือ
แบบ ก. เป็นทุนที่ได้รบั เต็ม
จํานวน และแบบ ข. เป็นทุนที่
ได้รับค่าธรรมเนียมการศึกษา
เป็นสถาบันการบินในอเมริกา,
ไม่เกี่ยวกับระบบ TCAS, ใช้ทุน
ส่วนตัว, ไม่ได้วุฒิปริญญาตรี
ไม่มีคณะ ไม่มีสาขา เป็นแค่
สถาบัน (Academy)

77

78

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

ลํา
ดับ

ชื่อ

10

จิณห์นิภา

ศิรินุกูลพิพัฒน์

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

พาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี

บริหารธุรกิจบัณฑิต

11

รณญา

กิตติโกมลเดช

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

พยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตร์
บัณฑิต

12

ชิดชนก

มูลศรี

จิตวิทยา

13

เบญญาภา

รุ่งเรืองพลางกูร

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

14

ปุณยวีร์

นาคะสนธิ์

สถาบันเทคโนโลยีเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง

15

นภัสสร

ย้อยดี

16

ศิวนาถ

กองทิพย์

17

วรัชญา

วีระนนท์ชัย

18

ธนาดล

19

สกุล

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ

คณะ

สาขาวิชา

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก
1

2

3 4


5

ไม่ผ่าน
ระบบ
TCAS

ชื่อโครงการรับตรง/
โควตา

รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับทุน*




สถาปัตยกรรม
ศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์

สถาปัตยกรรม



อิเล็กทรอนิกส์



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

วิศวกรรมศาสตร์

เคมี

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมศาสตร์

สถาบันวิทยาการ
หุ่นยนต์ภาคสนาม

หุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมะติ



โครงการ Active
Recruitment 2561

นัคลาจารย์

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร

Computer
Engineering



ทุนครึ่งจํานวน โครงการยื่น
แฟ้มสะสมผลงาน

ได้รับทุนต่อเนื่อง 4 ปีจาก
SIIT (ลดค่าเล่าเรียนกึ่งหนึ่ง)

ภัทรนันท์

อุปมานรเศรษฐ์

ทันตแพทยศาสตร์

ทันตแพทยศาสตร์

20

พัฐสุดา

ไอยรากาญจน
กุล

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมชีว
การแพทย์

ทุนโครงการ JSTP

ได้รับทุนถึงปริญญาเอก
โครงการ JSTP

21

ชนกชนม์

ทองเครือ

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย



โครงการรับนักเรียน
โครงการ วมว.

สิทธิ์สําหรับ นร.โครงการ
วมว.







78

79

ลํา
ดับ

ชื่อ

สกุล

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ

คณะ

สาขาวิชา

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก
1

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

22

ภูมิ

สุธาสินีนนท์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

แพทยศาสตร์

แพทยศาสตร์

3 4


23

ธัชพรรณ

ลีฬหาวงศ์

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์



24

วิภู

ศรีทองกิติกูล

25

พีรเศรษฐ์

เขตต์อนันต์

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี



สัตวแพทยศาสตร์
สถาบันวิทยาการ
หุ่นยนต์ภาคสนาม

2

วิศวกรรมหุ่นยนต์
เเละระบบอัตโนมัติ



5

ไม่ผ่าน
ระบบ
TCAS

ชื่อโครงการรับตรง/
โควตา

รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับทุน*

79

80

7.11 มหาวิทยาลัยศิลปากร – โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
รอศึกษาต่อปี 62 (1 คน)
3.45%
คณะแพทยศาสตร์
(2 คน) 6.90%
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง
(1 คน) 3.45%

คณะวิทยาศาสตร์
(13 คน) 44.83%

คณะวิศวกรรมศาสตร์
(6 คน) 20.69%

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (1 คน)
3.45%
คณะเภสัชศาสตร์ (2 คน)
6.90%
คณะพลศึกษา (1 คน)
3.45%

คณะพยาบาลศาสตร์
(1 คน) 3.45%

คณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1 คน) 3.45%
รอศึกษาต่อในปี 2562

แผนภาพที่ 16 แสดงสัดส่วนของนักเรียนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยศิลปากร – โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
ที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2561 จําแนกตามสาขาในคณะต่างๆ
จากแผนภาพที่ 16 นักเรียนโครงการ วมว.-ม.ศิลปากร จํานวน 29 คน มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อ
ในปีการศึกษา 2562 จํานวน 1 คน และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจํานวน 28 คน โดยเลือกเข้าคณะด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 96.55 ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งคณะที่นักเรียน
เลือกเรียนมากที่สุด ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 44.83 (13 คน) รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อย
ละ 20.69 (6 คน) รายละเอียดการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนรายบุคคลดังแสดงในตารางที่ 26

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

80

81

ตารางที่ 26 ข้อมูลการศึกษาต่อปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยศิลปากร – โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
ลํา
ดับ

ชื่อ

สกุล

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

1

นางสาว
แก้วเก้า

ศรีคําพร

2

นางสาว
ณัฐธิดา

อินทร์พรหม

3

นางสาว
นันท์นภัส

4

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ

คณะ

สาขาวิชา

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก
1

มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
ศิลปากร

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ
อาหาร
คณิตศาสตร์

ฟูกระเดื่อง

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

วิศวกรรม
ชีวการแพทย์

นางสาว
ภัคจีรา

ชอบประดิถ

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตร์

5

นางสาว
มนัสวี

พุ่มพยอม

6

นางสาว
ร่มฉัตร

พ่วงฉ่ํา

วิศวกรรมศาสตร์

2

3

4

ไม่ผ่าน
ระบบ
5 TCAS

ชื่อโครงการรับตรง/
โควตา

รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับทุน*



โครงการ Active
Recruitment 2561

คัดเลือกโดยตรง โดย
ภาควิชา



โควตาโครงการ วมว.



โครงการเด็กดีมีที่เรียน

ได้รับทุนการศึกษาโดย
การสัมภาษณ์ ได้รับทุน
ต่อเนื่องจนจบปริญญา
ตรี สิทธ์สําหรับ นร.
โครงการ วมว.เท่านั้น
คัดเลือกจากผลงานใน
ด้านต่างๆ ของนักเรียน
เช่น การช่วยเหลือ
สังคม และความเป็น
เลิศทางวิชาการ

81


คณิตศาสตร์
อุตสาหการ
(หลักสูตรนานาชาติ)

สถาบันการจัดการ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรม
ปัญญาภิวัฒน์
และเทคโนโลยี
หุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ

มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรม
เทคโนโลยีพระจอม
สิ่งแวดล้อม
เกล้าธนบุรี
(หลักสูตรนานาชาติ)

ทุนสถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

ได้รับทุน 100% ของ
สถาบัน สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
โครงการรับนักศึกษา
ได้รับทุนเพชรพระจอม
ความสามารถพิเศษและ เกล้า สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ทุนเพชรพระจอมเกล้า ตลอดหลักสูตร

82

ลํา
ดับ

ชื่อ

สกุล

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ

คณะ

สาขาวิชา

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก
1

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

7

นางสาว
ศิริญากร

สีวลีพันธ์

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีอาหาร



8

นายคณธัช

ตั้งพัฒนา
ประดิษฐ์

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

วิทยาศาสตร์

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์



9

นายจิรภัทร

ศักดิ์ศรีสกุล

มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
ศิลปากร

วิศวกรรมเครื่องกล 
ชีววิทยา



จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ธรณีวิทยา



10 นายณัฐพงศ์

ขจิตเมธี

11 นายธีธัช

พิราณรัมย์

วิทยาศาสตร์

2

3

4

ไม่ผ่าน
ระบบ
5 TCAS

ชื่อโครงการรับตรง/
โควตา
โครงการรับนักเรียนจาก
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
และโรงเรียนในโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์
โควตาโครงการ วมว.

รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับทุน*
สิทธิพิเศษสําหรับ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทย์ วมว สพฐ สสวท

82

ได้รับทุนการศึกษาโดย
การสัมภาษณ์ ได้รับทุน
ต่อเนื่องจนจบปริญญา
ตรี สิทธ์สําหรับ นร.
โครงการ วมว.เท่านั้น
โครงการ มจธ. ราชบุรี ได้รับทุน residential
College Camp ของ
มจธ.ราชบุรี
โควตาโครงการ วมว.
ได้รับทุนการศึกษาโดย
การสัมภาษณ์ ได้รับทุน
ต่อเนื่องจนจบปริญญา
ตรี สิทธ์สําหรับ นร.
โครงการ วมว.เท่านั้น
โครงการรับนักเรียนจาก สิทธิพิเศษสําหรับ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
และโรงเรียนในโครงการ วิทย์ วมว สพฐ สสวท
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์

83

ลํา
ดับ

ชื่อ

สกุล

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ

คณะ

สาขาวิชา

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก
1

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

วิทยาการข้อมูล
และการวิเคราะห์
เชิงลึก
สถิติ

2



3

4

ไม่ผ่าน
ระบบ
5 TCAS

ชื่อโครงการรับตรง/
โควตา

12 นายพรภัทร

สามารถเลิศดี สถาบันเทคโนโลยี
ไทย - ญี่ปุ่น

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทุนสถาบันเทคโนโลยี
ไทย - ญี่ปุ่น

13 นายอภิชัย

พงษ์สนาม

มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

14 นางสาว
ณัฐพร

เอมถมยา

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีชีวภาพ



โครงการส่งเสริมความ
ถนัดทางวิชาชีพ

15 นางสาว
ธัญวรัตน์

ขวัญราช

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

พลศึกษา



โครงการผู้มีทักษะพิเศษ
ของคณะพลศึกษา

16 นางสาว
ธัวรัตม์

จารุพุทธิศิริ
พจน์

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

พยาบาลศาสตร์

วิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออก
กําลังกาย
พยาบาลศาสตร์



17 นางสาว
ศุภากร

อุดมสุข

มหาวิทยาลัยมหิดล แพทยศาสตร์
โรงพยาบาล
รามาธิบดี

พยาบาลศาสตร์



โครงการโรงเรียนในเขต
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย
และปริมณฑล
โครงการทุนศูนย์
การแพทย์กาญจนา
ภิเษก



รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับทุน*
ได้รับทุนการศึกษาของ
สถาบัน สนับสนุน
ค่าใช้จา่ ยตลอดหลักสูตร
รับเข้าในกลุ่มที่ 1 (สิทธิ
สําหรับ นร. ห้องเรียน
พิเศษวิทย์ (วมว. สพฐ.
และ สสวท.) หรือ ผ่านการ
คัดเลือกโครงการโอลิมปิก
วิชาการ สอวน. ค่าย 2
ได้รับทุนศรีตรังทอง
สนับสนุนค่าใช้จา่ ย
ตลอดหลักสูตร

รับนักเรียนที่อยู่ในเขต
พื้นที่ที่มหาวิทยาลัยดูแล

83

รับนักเรียนที่อยู่ในเขต
พื้นที่ และเมื่อสําเร็จ
การศึกษาจะต้องทํางาน
ที่ศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก

84

ลํา
ดับ

ชื่อ

สกุล

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ

คณะ

สาขาวิชา

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก
1

2

3

4

ไม่ผ่าน
ระบบ
5 TCAS

ชื่อโครงการรับตรง/
โควตา

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

วิทยาศาสตร์

ชีววิทยา



โครงการ พสวท

เภสัชศาสตร์

เภสัชศาสตร์



โควตา 28 จังหวัด

เภสัชศาสตร์

เภสัชศาสตร์



โควตา 28 จังหวัด

ฤกษ์ชัยมงคล มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์
แพทยศาสตร์
ศึกษา
โรงพยาบาล
ราชบุรี

แพทยศาสตร์



โครงการผลิตแพทย์เพื่อ
ชนบท ในสถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยมหิดล

18 นางสาวอริสา ไหลสุพรรณ
วงศ์
19 นายกุลธวัช แสนสุข
สําราญ

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

20 นายณัฐนันท์

ธเนศกัณฑ์
บวร

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

21 นายพีรพัฒน์

22 นางสาวอติภา ทางสกุล
23 นางสาว
อภิชญา
24 นายธนดล

ภักดีพิน

25 นายศตพล

ฟักเขียว

วุฒิกุลภักดี

84

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

วิทยาศาสตร์

เคมีวิศวกรรม



วิทยาศาสตร์



วิศวกรรมศาสตร์

วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมโยธา





รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับทุน*
ได้รับทุนต่อเนื่องจนจบ
ปริญญาเอก
รับนักเรียนที่ศึกษาอยู่ใน
เขตพื้นที่ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 28 จังหวัด
รับนักเรียนที่ศึกษาอยู่ใน
เขตพื้นที่ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 28 จังหวัด
รับนักเรียนในเขตพื้นที่
ดูแลของศูนย์
แพทยศาสตร์ศึกษา
รพ.ราชบุรี (นครปฐม
สุพรรณบุรี กาญจนบุรี
ราชบุรี เพชรบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ์)

85

ลํา
ดับ

ชื่อ

26 นายอนันต์
รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

27 นางสาว
พรนภา
28 นางสาว
อติญา
29 นางสาว
เภสัชพร

สกุล

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ

อุดมกิจมงคล สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
ธิวรรณลักษณ์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ทางสกุล
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มนัสฉัตร
โสภณ

คณะ

สาขาวิชา

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก
1

วิทยาลัยนาโน
วิศวกรรม
เทคโนโลยีพระจอม วัสดุนาโน
เกล้าลาดกระบัง
วิทยาศาสตร์
ชีวเคมี
วิทยาศาสตร์

เคมีวิศวกรรม

2

3

4

ไม่ผ่าน
ระบบ
5 TCAS




รอเข้าศึกษาต่อในปี 2562

ชื่อโครงการรับตรง/
โควตา

รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับทุน*

85
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7.12 มหาวิทยาลัยบูรพา - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะสังคมศาสตร์
(1 คน) 3.85%
คณะเศรษฐศาสตร์
(1 คน) 3.85%

รอศึกษาต่อปี 62 (1 คน)
3.85%

คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี (2 คน) 7.69%
คณะวิทยาศาสตร์
(5 คน) 19.23%

คณะเทคนิคการแพทย์
(1 คน) 3.85%

คณะทันตแพทยศาสตร์
(2 คน) 7.69%
คณะเภสัชศาสตร์
(2 คน) 7.69%

คณะแพทยศาสตร์
(4 คน) 15.38%
คณะวิศวกรรมศาสตร์
(5 คน) 19.23%

คณะสัตวแพทยศาสตร์
(1 คน) 3.85%

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์
ภาคสนาม (1 คน)
3.85%
คณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะด้านสังคมศาสตร์

รอศึกษาต่อในปี 2562

แผนภาพที่ 17 แสดงสัดส่วนของนักเรียนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยบูรพา - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบําเพ็ญ"
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2561 จําแนกตามสาขาในคณะต่างๆ
จากแผนภาพที่ 17 นักเรียนโครงการ วมว.-ม.บูรพา จํานวน 30 คน มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อในปี
การศึกษา 2562 จํานวน 1 คน และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจํานวน 25 คน ในคณะต่างๆ ดังนี้
1) คณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนักเรียนโครงการ วมว.-ม.บูรพา ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีจํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 80.77 ของนักเรียนทั้งหมด โดยคณะที่นักเรียนเลือกเรียนมากที่สุดมี
จํานวน 2 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 19.23 (5 คน) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 19.23 (5
คน) รองลงมาคือ คณะแพทย์ศาสตร์ ร้อยละ 15.38 (4 คน)
2) คณะด้านสังคมศาสตร์ มีนักเรียนโครงการ วมว.-ม.บูรพา ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จํานวน 4
คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 ของนักเรียนทั้งหมด โดยเลือกเรียนในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ร้อยละ
7.69 (2 คน) คณะเศรษฐศาสตร์ ร้อยละ 3.85 (1 คน) และคณะสังคมศาสตร์ ร้อยละ 3.85 (1 คน)
รายละเอียดการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนรายบุคคลดังแสดงในตารางที่ 27

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.
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ตารางที่ 27 ข้อมูลการศึกษาต่อปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยบูรพา - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบําเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
ลํา
ดับ
รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

1
2

ชื่อ
นาย
กฤตเมธ
นาย
ฐานศักดิ์

สกุล
ขาวเกลี้ยง
พงศ์พระเกตุ

มหาวิทยาลัยที่ศึกษา
ต่อ
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

คณะ

สาขาวิชา

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก
1

เภสัชกรรม
อุตสาหการ
สถาบันวิทยาการ วิศวกรรม
หุ่นยนต์
หุ่นยนต์และ
ภาคสนาม
ระบบอัตโนมัติ
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรม

2

เภสัชศาสตร์

3

นายธีรภัทร แก่งศิลาลัย

4

นายปิยพัทธ์ ศรีสมปอง

5

อินทรฑูต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สัตวแพทยศาสตร์

6

นาย
นนทวัฒน์
นายพิทวัส

แววสุวรรณ

แพทยศาสตร์

7

นายพีร์

สินธุมงคล

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

8

นาย
ภาสวิชญ์

ภัทราภัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร์

3


4

5

ไม่ผ่าน
ระบบ
TCAS

ชื่อโครงการ
รับตรง/โควตา

รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับทุน*





แพทยศาสตร์

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาว โควตาภาคตะวันออก
ชนบทร่วมกับกระทรวง
สาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อ
ชุมชน (CPIRD)





แพทยศาสตร์

คณิตศาสตร์
ประกันภัย



โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาว โควตาภาคตะวันออก
ชนบทร่วมกับกระทรวง
สาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อ
ชุมชน (CPIRD)

87

88

ลํา
ดับ

ชื่อ

9

นายมุขพล

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

10
11
12
13
14

สกุล

มหาวิทยาลัยที่ศึกษา
ต่อ

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
นาย
ฤกษ์อวนศรี
มหาวิทยาลัย
ศตวรรษ
เกษตรศาสตร์
นายสิรวิชญ์ แนบเนียน
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
นายอัคเดช เชาว์ปัญญเวช มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
นายอรุภงษ์ คงสกุล
โรงเรียนเตรียมทหาร
นางสาว
เมฆศิขริน
มหาวิทยาลัยมหิดล
กฤติยา

15 นางสาว
จุฑามาส
16 นางสาว
ญาณินท์
17 นางสาว
ณัฐณิชา
18 นางสาว
ธนพร

สนธิอัชชรา

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์

สาขาวิชา

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก

1 2
วิศวกรรมเครื่องกล 
(นานาชาติ)

วิทยาศาสตร์พื้น
พิภพ

3

4

5

ไม่ผ่าน
ระบบ
TCAS

ชื่อโครงการ
รับตรง/โควตา

โครงการช้างเผือก


ทันต
แพทยศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
(นานาชาติ)




แพทยศาสตร์
โรงพยาบาล
รามาธิบดี



แพทยศาสตร์
บัณฑิต

เหรียญทอง

รอเข้าศึกษาต่อในปี 2562
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ยนจอหอ

สถาบันเทคโนโลยีพระ วิศวกรรมศาสตร์
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

วิศวกรรมขนส่ง
ทางราง

พิมพ์ถนอม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

จิตวิทยา

ชื่นภิรมย์

สถาบันเทคโนโลยีพระ วิศวกรรมศาสตร์
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

สังคมศาสตร์

วิศวกรรมชีว
การแพทย์
หลักสูตรนานาชาติ



โควตาสถานศึกษาที่อยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล หรือ
จังหวัดในภาคตะวันออก




โควตาสถานศึกษาที่อยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล หรือ
จังหวัดในภาคตะวันออก

รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับทุน*

89

ลํา
ดับ

ชื่อ

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

19 นางสาว
บัณฑิตา
20 นางสาว
ผาณิตา
21 นางสาว
พรรษชล
22 นางสาว
รัฐสวดี
23 นางสาว
ลักษิกา
24 นางสาว
ลลิลิล
25 นางสาว
สุปรียา
26 นางสาว
อภิสรา

สกุล

มหาวิทยาลัยที่ศึกษา
ต่อ

คณานันท์

มหาวิทยาลัยรังสิต

วีระพงษ์

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

วชิระสิริกุล
เพลินสุขดี
สุขสวัสดิ์
งามพันธ์
ประเสริฐ
ผสมทรัพย์
ก่อปฐมกุล

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

คณะ

สาขาวิชา

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก
1

ทันต
แพทยศาสตร์
พาณิชยศาสตร์
และการบัญชี
เภสัชศาสตร์

บริหารธุรกิจ

วิทยาศาสตร์

ชีวเคมี

วิทยาศาสตร์

3

4

5

ชื่อโครงการ
รับตรง/โควตา






เทคนิคการแพทย์
พาณิชยศาสตร์
และการบัญชี
วิศวกรรมศาสตร์

2


ไม่ผ่าน
ระบบ
TCAS



บัญชีบัณฑิต
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์



ธรณีวิทยา



โครงการช้างเผือก

รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับทุน*
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7.13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน - โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการศึกษา
คณะสังคมศาสตร์ (1 คน)
3.85%
คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี (2 คน)
7.69%

คณะแพทยศาสตร์
(5 คน) 19.23%

คณะวิทยาศาสตร์
(8 คน) 30.77%

คณะวิศวกรรมศาสตร์
(6 คน) 23.08%

คณะเภสัชศาสตร์
(1 คน) 3.85%
คณะสัตวแพทยศาสตร์
(1 คน) 3.85%
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
(1 คน) 3.85%

คณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะสาธารณสุขศาสตร์
(1 คน) 3.85%

คณะด้านสังคมศาสตร์

แผนภาพที่ 18 แสดงสัดส่วนของนักเรียนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ที่เข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2561 จําแนกตามสาขาในคณะต่างๆ
จากแผนภาพที่ 18 นักเรียนโครงการ วมว.-มก.กพส. จํานวน 26 คน เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ในคณะต่างๆ ดังนี้
1) คณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนักเรียนโครงการ วมว.-มก.กพส. ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีจํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 88.46 ของนักเรียนทั้งหมด โดยคณะที่นักเรียนเลือกเรียนมากที่สุด
ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 30.77 (8 คน) รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 23.08 (6 คน)
2) คณะด้านสังคมศาสตร์ มีนักเรียนโครงการ วมว.-มก.กพส. ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จํานวน
3 คน คิดเป็นร้อยละ 11.54 ของนักเรียนทั้งหมด โดยเลือกเรียนในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ร้อยละ
7.69 (2 คน) และคณะสังคมศาสตร์ ร้อยละ 3.85 (1 คน)
รายละเอียดการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนรายบุคคลดังแสดงในตารางที่ 28

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.
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ตารางที่ 28 ข้อมูลการศึกษาต่อปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.
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ลํา
ดับ

ชื่อ

1

นางสาวศินี

ประสงค์

มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทยศาสตร์

2

นางสาว
ฐานิตา
นางสาว
ทศวรรณ
นางสาว
กุลวรากร
นางสาว
จุติกานต์
นางสาว
ฐิติวรรณ
นางสาว
ณิชกมล
นางสาว
ณัฏฐณิชา
นายณัฐภาส

ค้ายาดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร์



เยี่ยมสวัสดิ์

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

สัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์



3
4
5
6
7
8
9

10 นางสาว
ณัฐรุจา

สกุล

ปกรณ์พิมุข
อุตตะโมท
ทองดีเลิศ
อยู่ยง
แย้มทิม
เลี้ยงประไพ
พันธิ์
รักษาสัตย์

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน - โรงเรียนสาธิตแห่ง

คณะ

สาขาวิชา

1
สถาบันพระบรมราช
ชนก

พาณิชยศาสตร์
และการบัญชี
วิทยาศาสตร์

บัญชีและบริหารธุรกิจ
หลักสูตรควบป.ตรี-ป.โท
พฤกษศาสตร์

สาธารณสุข
ศาสตร์
อุตสาหกรรม
เกษตร
วิศวกรรมศาสตร์

อนามัยสิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์

2

4

5

ชื่อโครงการรับตรง/
โควตา
โครงการผลิตแพทย์เพื่อ
ชาวชนบท
โครงการส่งเสริมความ
ถนัดทางวิชาชีพ
โครงการรับนักเรียน
ดีเด่นจาก รร.สาธิต มก.

รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับทุน*
โควตาพื้นที่ จ.
กาญจนบุรี
สิทธิ์สําหรับนักเรียน
จาก รร.สาธิต มก.




โครงการรับนักเรียน
สิทธิ์สําหรับนักเรียน
ดีเด่นจาก รร.สาธิต มก. จาก รร.สาธิต มก.




วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
เคมี

3


ไม่ผ่าน
ระบบ
TCAS

โครงการรับนักเรียน
สิทธิ์สําหรับนักเรียน
ดีเด่นจาก รร.สาธิต มก. จาก รร.สาธิต มก.





โครงการโอลิมปิค
วิชาการ
โครงการช้างเผือก

ได้รับสิทธิ์จาก สอวน.
คะแนน O-NET ของ
รร. อยู่ในลําดับ1-400

92

ลํา
ดับ

ชื่อ

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

11 นางสาว
ตรีญาพร
12 นายธนกฤต

สกุล

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ

คณะ

สาขาวิชา

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก
1

92

ป้องขันธ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทยศาสตร์

สุนทรวาทีดี

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี

วิศวกรรมศาสตร์

13 นางสาวธนินี รุ่งสถาพร

มหาวิทยาลัยมหิดล

วิศวกรรมศาสตร์

14 นางสาว
ธัญญ์นรี
15 นางสาว
นริศรา
16 นางสาว
พนัชกร
17 นางสาว
พิชญ์สินี

รัตนมุง

มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทยศาสตร์

โพธิ์วัฒนะชัย

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

วิทยาศาสตร์

วิศวกรรมนาโน
(นานาชาติ)
สถาบันพระบรม
ราชชนก
วัสดุศาสตร์

วิศวกรรมศาสตร์

ไฟฟ้า

สังคมศาสตร์

18 นางสาว
พิมพ์ลภัส
19 นางสาว
พรสม

วงศ์พานิช

มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร์

ธีรธรรมคุปต์

มหาวิทยาลัยนวมินท แพทยศาสตร์
ราธิราช

รัฐศาสตร์
(ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ)
คณิตศาสตร์ประกันภัย 
(นานาชาติ)
วชิรพยาบาล

ศรียาภัย
จิรพัฒนพิบูล

สถาบันพระบรมราช
ชนก

เคมี

2 3


4

5

ไม่ผ่าน
ระบบ
TCAS

ชื่อโครงการรับตรง/
โควตา
โครงการผลิตแพทย์เพื่อ
ชาวชนบท
โครงการรับนักศึกษา
ความสามารถพิเศษและ
ทุนเพชรพระจอมเกล้า

รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับทุน*
โควตาพื้นที่ จ.นครปฐม
- ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
GPAX ไม่ต่ํากว่า 3.50
- GPA คณิต, วิทย์ และ
ภาษาต่างประเทศ ไม่กําหนด
ขั้นต่ํา
- มีผลงานประกอบการ
พิจารณาเป็นที่ประจักษ์




โครงการผลิตแพทย์เพื่อ โควตาพื้นที่ จ.ราชบุรี
ชาวชนบท




โครงการรับนักเรียน
สิทธิ์สําหรับนักเรียน
ดีเด่นจาก รร.สาธิต มก. จาก รร.สาธิต มก.




โครงการ กสพท.
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ลํา
ดับ

ชื่อ

สกุล

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ

คณะ

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

20 นายรวิภาส

ศิริพิทยกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร์

21 นางสาว
วริษา
22 นางสาว
สัณห์สินี

ขาวผ่อง

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

พาณิชยศาสตร์
และการบัญชี
วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

เภสัชศาสตร์

ทรัพย์ศิริสิน

23 นางสาว
อธิชา
24 นายอภิสร
25 นางสาว
อมลมณี

สุขวิบูลย์

26 นายอัคร
วินท์

เชื้อบ้านเกาะ

อยู่ยืน
เทพมณี

สาขาวิชา
คณิตศาสตร์
ประกันภัย
(นานาชาติ)
บัญชี
วิทยาศาสตร์
ทางทะเล

แพทยศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์

การบริบาลทาง
เภสัชกรรม
ศิริราชพยาบาล
อุตสาหการ

วิศวกรรมศาสตร์

ไฟฟ้า

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก
1


2

3

4

5

ไม่ผ่าน
ระบบ
TCAS

ชื่อโครงการรับตรง/
โควตา

รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับทุน*




โครงการรับนักเรียนจาก สิทธิ์สําหรับ นร.
โรงเรียนวิทยาศาสตร์และ โครงการ วมว.
โรงเรียนในโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์






โครงการ กสพท.
โครงการรับนักเรียน
โครงการ วมว.

สิทธิ์สําหรับ นร.
โครงการ วมว.

โครงการรับนักเรียน
สิทธิ์สําหรับนักเรียน
ดีเด่นจาก รร.สาธิต มก. จาก รร.สาธิต มก.
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7.14 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
คณะนิติศาสตร์ (3 คน)
คณะมนุษยศาสตร์
5.17%
(1 คน) 1.72%

คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (3 คน)
(1 คน) 1.72%
5.17%

คณะจิตวิทยา (1 คน)
1.72%

คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี (3 คน) 5.17%

คณะเทคนิคการแพทย์
(1 คน) 1.72%

คณะเภสัชศาสตร์
(5 คน) 8.62%

คณะทันตแพทยศาสตร์
(4 คน) 6.90%

คณะสัตวแพทยศาสตร์
(1 คน) 1.72%

คณะวิศวกรรมศาสตร์
(8 คน) 13.79%

คณะแพทยศาสตร์
(27 คน) 46.55%

คณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะด้านสังคมศาสตร์

แผนภาพที่ 19 แสดงสัดส่วนของนักเรียนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
ที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2561 จําแนกตามสาขาในคณะต่างๆ
จากแผนภาพที่ 19 นักเรียนโครงการ วมว.-มอ.หาดใหญ่ จํานวน 58 คน เข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีในคณะต่างๆ ดังนี้
1) คณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนักเรียนโครงการ วมว.-มอ.หาดใหญ่ ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีจํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 86.21 ของนักเรียนทั้งหมด โดยคณะที่นักเรียนเลือกเรียนมากที่สุด
ได้แก่ คณะแพทย์ศาสตร์ ร้อยละ 46.55 (27 คน) รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 13.79 (8 คน)
2) คณะด้านสังคมศาสตร์ มีนักเรียนโครงการ วมว.-มอ.หาดใหญ่ ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 13.79 ของนักเรียนทั้งหมด โดยคณะที่นักเรียนเลือกเรียนมากที่สุดมี 2 คณะ
ได้แก่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ร้อยละ 5.17 (3 คน) และคณะนิติศาสตร์ ร้อยละ 5.17 (3 คน) รอง
ลงคือ คณะมนุษย์ศาสตร์ ร้อยละ 1.72 (1 คน) และคณะเศรษฐศาสตร์ ร้อยละ 1.72 (1 คน)
รายละเอียดการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนรายบุคคลดังแสดงในตารางที่ 29

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.
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ตารางที่ 29 ข้อมูลการศึกษาต่อปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
ลํา
ดับ

ชื่อ

สกุล

มหาวิทยาลัยที่ศึกษาต่อ

คณะ

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เภสัชศาสตร์

สาขาวิชา

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก
1 2
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1
2

วิริญจ์
นพรุจ

บริสุทธิ์
บุญนํา

3
4
5

กุลนันทน์
ปาณิสรา
พีรันธร

อ่องแก้ว
ทองสร้อย
โอคง

6

วิภาดา

7

ขวัญชนก

8

จันทร์ภัสสร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันต
แพทยศาสตร์
ชุมภูทอง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล
เกล้าธนบุรี
หลักเมือง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทันต
แพทยศาสตร์
ปฐมพาณิชรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
แพทยศาสตร์

9

พีรยา

ทีฆสกุล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แพทยศาสตร์



10 สิรินทร์กิตติ์
11 ณิชกานต์

หุ่นทอง
พุทธชู

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แพทยศาสตร์




12 พรนภัส

อภิวัฒน์การุญ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แพทยศาสตร์



บริบาล

3

4

5

ไม่ผ่าน
ระบบ
TCAS

ชื่อโครงการ
รับตรง/โควตา

รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับทุน*

โครงการช้างเผือก
โครงการรับตรง 14
จังหวัดภาคใต้





โครงการ กสพท.





โครงการรับตรง 14
จังหวัดภาคใต้
โครงการรับตรง 14
จังหวัดภาคใต้
โครงการรับตรง 14
จังหวัดภาคใต้
โครงการ กสพท.
โครงการผลิตแพทย์ โครงการร่วมกับ
เพื่อชาวชนบท
กระทรวงสาธารณสุข
โควต้าภูมิภาค 14
จังหวัดภาคใต้
โครงการรับตรง 14
จังหวัดภาคใต้
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ลํา
ดับ

ชื่อ

สกุล

มหาวิทยาลัยที่ศึกษาต่อ

คณะ

สาขาวิชา

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก
1 2


รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

13 อวิกา
14 กวิภัฏ
15 จิรภัทร

แก้วทวี
ดาบทอง
จิตรสะอาด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แพทยศาสตร์

16 ชนกชนม์
17 พิสิษฐ์

พลเกษตร
อัครธีรพิศาล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมศาสตร์

18 พีรวิชญ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

เภสัชศาสตร์

19 สุตฤกษ์
20 จิตรติมา

กองพัฒน์
พาณิชย์
ธีรสิงห์
ชูสุริแสง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เทคนิคการแพทย์ กายภาพบําบัด

21 ชนัญญา

โครงการรับตรง 14
จังหวัดภาคใต้




โครงการดาวรุ่ง
คอมพิวเตอร์
ประเภทที่ 1
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22 ฐิตาภรณ์

สังข์สิงห์

มหาวิทยาลัยมหิดล



23 ณัฏฐนิช
24 ทักษภร

ศักดิ์แก้ว
อภิลักษ์นุกูล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25 ธนภรณ์

แซ่ตั้ง

26 นิษฐ์รดา

อนุสรณ์
ประเสริฐ

แพทยศาสตร์

สัตว
แพทยศาสตร์

5

โครงการช้างเผือก



คําเงิน

มหาวิทยาลัยมหิดล

4

ชื่อโครงการ
รับตรง/โควตา



ทันต
แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แพทยศาสตร์

นิติศาสตร์
พาณิชยศาสตร์
และการบัญชี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาศาสตร์

3

ไม่ผ่าน
ระบบ
TCAS

โครงการรับตรง 14
จังหวัดภาคใต้
โครงการผลิตแพทย์
เพื่อชาวชนบท



วิทยาการ
คอมพิวเตอร์




โครงการรับตรง 14
จังหวัดภาคใต้
โครงการ กสพท.

รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับทุน*
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ลํา
ดับ

ชื่อ

สกุล

มหาวิทยาลัยที่ศึกษาต่อ

คณะ

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

27 ปาณิสรา

ปล้องคง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แพทยศาสตร์

28 พิมพ์นารา

จันทร์บ่อน้อย

29 วรรณารัตน์

หนูแก้ว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ เภสัชศาสตร์
โรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แพทยศาสตร์

30 สิรภัทร
31 ณัฐนนท์

วรรณศรี
งามสง่า

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มนุษยศาสตร์

32 นิธิพร

ไทยสยาม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

33 รชวัชร

วิริยพงษ์สุกิจ

มหาวิทยาลัยมหิดล

34 อภิชญา

ธานีรัตน์

35 เตโชดม

ชูรักษ์

36 วรเมธ
37 ญานิกา
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38 ธัญกมล

พาณิชยศาสตร์
และการบัญชี
แพทยศาสตร์

สาขาวิชา
แพทยศาสตร
บัณฑิต

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก
1 2


3

4

5

ไม่ผ่าน
ระบบ
TCAS

ชื่อโครงการ
รับตรง/โควตา

รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับทุน*

โครงการช้างเผือก




แพทยศาสตร
บัณฑิต

โครงการรับตรง 14
จังหวัดภาคใต้



จิตวิทยาอุ
ตสากหรรม
และองค์การ




แพทยศาสตร
บัณฑิต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม วิศวกรรมศาสตร์ การบิน
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
โฆสิตไพบูลย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมศาสตร์
เจียมจรัสรังษี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พาณิชยศาสตร์
และการบัญชี
เจริญพิทักษ์พร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์

โครงการ กสพท.







ทุนกระทรวง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ได้รับทุนต่อเนื่องจนจบ
ปริญญาเอก (เน้นสาขา
Geology)
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ลํา
ดับ

ชื่อ

สกุล

มหาวิทยาลัยที่ศึกษาต่อ

คณะ

สาขาวิชา

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก
1

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

39 ชิติพัทธ์

ชูสุดรักษ์

40 ภูธน
41 ศุภกฤต
42 เกวลี

ดวงสุวรรณ์
ชูชาติวรรณกุล
พรทวีโชคสกุล

43 จงพิสุทธิ์

มหาวิทยาลัยรังสิต
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คงสวัสดิ์

ทันต
แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แพทยศาสตร์
(รังสี)
มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์

44 จิดาภา

จงเจริญวัฒนา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



45 ชาลิสา
46 ธนพร
47 ปิ่นชนก

รัตนพฤกษ์ขจร มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์
อันชูฤทธิ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์
ธีรธรรมวงศ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แพทยศาสตร์

48 ปิยธิดา

อนันตสุข

มหาวิทยาลัยมหิดล

49 ผาติรัตน์

ชุมภู

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แพทยศาสตร์

50 พัชรา
51 พัทธนันท์
52 รดา

ชุมวงศ์
คณานุรักษ์
ศรีอ่อนนวล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
แพทยศาสตร์

53 วีรภัทรา

นรินรัตน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทยศาสตร์

3

4

5

ชื่อโครงการ
รับตรง/โควตา
โครงการรับตรง 14
จังหวัดภาคใต้


ทุนลูกพระบิดา 1



แพทยศาสตร์

แพทยศาสตร์

2


ไม่ผ่าน
ระบบ
TCAS

โครงการผลิตแพทย์
เพื่อชาวชนบท
โครงการเรียนดี
โอลิมปิกวิชาการ



แพทยศาสตร
บัณฑิต
แพทยศาสตร
บัณฑิต
แพทยศาสตร
บัณฑิต
บริบาล



โครงการ กสพท.



โครงการผลิตแพทย์
เพื่อชาวชนบท
โครงการช้างเผือก




โครงการ กสพท.


แพทยศาสตร
บัณฑิต
แพทยศาสตร
บัณฑิต




โครงการ กสพท.
โครงการผลิตแพทย์
เพื่อชาวชนบท

รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับทุน*
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ลํา
ดับ

ชื่อ

สกุล

มหาวิทยาลัยที่ศึกษาต่อ

คณะ

สาขาวิชา

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก
1

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

54 ศิรดา

บัวทอง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แพทยศาสตร์

55 ศิรษา

รจิตานนท์

มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทยศาสตร์

56 ศุทธภา

ตั้งทับสุนทร

มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทยศาสตร์

57 ศุภณิดา
58 สิรโิ สภา

รัตนบุรี
สุวรรณจินดา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เศรษฐศาสตร์
จิตวิทยา

แพทยศาสตร
บัณฑิต
แพทยศาสตร
บัณฑิต
แพทยศาสตร
บัณฑิต

2

3



4 5


ไม่ผ่าน
ระบบ
TCAS

ชื่อโครงการ
รับตรง/โควตา
โครงการช้างเผือก
โครงการผลิตแพทย์
เพื่อชาวชนบท
โครงการผลิตแพทย์
เพื่อชาวชนบท





รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับทุน*

99
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7.15 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เทคนิคการแพทย์
(1 คน) 3.70%

วิทยาศาสตร์
(3 คน) 11.11%

แพทยศาสตร์
(15 คน) 55.56%

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
(1 คน) 3.70%

วิศวกรรมศาสตร์
(7 คน) 25.93%

คณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนภาพที่ 20 แสดงสัดส่วนของนักเรียนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี –
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2561 จําแนกตาม
สาขาในคณะต่างๆ
จากแผนภาพที่ 20 นักเรียนโครงการ วมว.- มอ.ปัตตานี จํานวน 27 คน เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา
ตรี ในคณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด โดยคณะ
ที่นักเรียนเลือกเรียนมากที่สุด ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 55.56 (15 คน) รองลงมาคือ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 25.93 (7 คน) รายละเอียดการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนรายบุคคลดังแสดงใน
ตารางที่ 30

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

100

101

ตารางที่ 30 ข้ อมู ลการศึ กษาต่ อปี การศึ กษา 2561 ของนั กเรี ยนรุ่ นที่ 8 โครงการ วมว. มหาวิ ทยาลั ยสงขลานคริ นทร์ วิ ทยาเขตปั ตตานี –
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.
101

ลํา
ดับ

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ

ชื่อ

สกุล

1

คชาธิป

หวังทวี
ทรัพย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2

กฤษฎ์

ชัยจิต

3

ชาติศิริ

รัตนะรัต

4

ณัฐชนน

สุขไชยะ

มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
สงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
พระจอมเกล้าธนบุรี
แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะ

สาขาวิชา

แพทยศาสตร์

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก
1 2 3 4 5




เมคาทรอนิค
อุตสาหการ




ไม่ผ่าน
ระบบ
TCAS

ชื่อโครงการรับ
ตรง/โควตา
โครงการเรียนดี
ภาษาอังกฤษ

โครงการรับตรง
14 จังหวัดภาคใต้
โควตาโครงการ
วมว.
โครงการรับตรง
14 จังหวัดภาคใต้

โรงเรี ยนสาธิ ต
รายละเอียดโดยสรุปของ
โครงการรับตรง/โควตาและ
การรับทุน*
- รับนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่
ต่ํากว่า 3.75
- มีผลงานด้านวิชาการ
- มีผลงานด้านภาษาอังกฤษต่างๆ
- เป็นผู้ที่มีความโดดเด่นทาง
ภาษาอังกฤษ โดยแสดงหลักฐานผลการ
สอบความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งที่สอบ
ภายใน 2 ปี (นับถึงวันสุดท้ายที่รับ
สมัคร) ดังนี้ 1) ได้คะแนนสอบ TOEFL
iBT มากกว่าหรือเท่ากับ 79 หรือ 2) ได้
คะแนนสอบ IELTS มากกว่าหรือเท่ากับ
6.5 หรือ 3) มีผลการสอบภาษาอังกฤษ
ที่เทียบเท่าข้อ 1) และ 2) เช่น CMUeTEG มากกว่าหรือเท่ากับ 80, CU-TEP
มากกว่าหรือเท่ากับ 80

102

ลํา
ดับ

ชื่อ

สกุล

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

5

วันอานัน แวสะ
แลแม

6

สันติ

7

สิรวิชญ์

หลําเบ็ญ
สะ
สร้อยแก้ว

8

หริศ

หริรัตนกุล

9

อัมรินทร์

ตานีเห็ง

10 เอกปวีร์

เจ๊ะโส๊ะ

11 ฮิลมีย์

แวสแลแม

12 กัญญา
ณัฐ

แก้วแหลม
หญ้า

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะ

สาขาวิชา

แพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ วิทยาการประกัน
เทคโนโลยี
แพทยศาสตร์

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก
1 2 3 4 5


ชื่อโครงการรับ
ตรง/โควตา
โครงการรับตรง
14 จังหวัดภาคใต้



แพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์

ไม่ผ่าน
ระบบ
TCAS



โครงการรับตรง
14 จังหวัดภาคใต้



โครงการรับตรง
14 จังหวัดภาคใต้



แพทยศาสตร์



แพทยศาสตร์



แพทยศาสตร์



รายละเอียดโดยสรุปของ
โครงการรับตรง/โควตาและ
การรับทุน*
โควตาภูมิภาค คณะ
แพทยศาสตร์กลุ่มแพทย์ชนบท
จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส
ได้รับทุนถึงระดับปริญญาเอก
โควตาภูมิภาค คณะ
แพทยศาสตร์กลุ่มแพทย์ชนบท
จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส
โควตาภูมิภาค คณะ
แพทยศาสตร์กลุ่มแพทย์ชนบท
จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส

โครงการนักเรียน
เรียนดี "กลุ่ม
นักศึกษาช้างเผือก"
โครงการรับตรง
โควตาภูมิภาค คณะ
14 จังหวัดภาคใต้ แพทยศาสตร์กลุ่มแพทย์ชนบท
จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส
โครงการรับตรง
โควตาภูมิภาค คณะ
14 จังหวัดภาคใต้ แพทยศาสตร์กลุ่มแพทย์ชนบท
จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส
โครงการรับตรง
โควตาภูมิภาค คณะ
14 จังหวัดภาคใต้ แพทยศาสตร์กลุ่มแพทย์ชนบท
จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส
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ลํา
ดับ

ชื่อ

13 เกาซัร

สกุล
เจะนิ

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

14 จิรภิญญา เจะอาลี
15 ชรินพัชร

ภู่ขจี
ตระกูล

16 โซเฟีย

เฮงตาแกะ

17 ญาดา

พันธุ์รักษ์

18 ฑิตยา

ดีภัทรกุล

19 ณัชชา
20 นวพรรษ

แก้วเพ็ชร
พรหมมี
ฤทธิ์

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะ

สาขาวิชา

แพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีชีวภาพ

วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรม
ซอฟต์แวร์
(Soft-en)
เคมีวิศวกรรม

แพทยศาสตร์

รังสีเทคนิค

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวะอุตสาหการ

วิทยาศาสตร์
เทคนิคการแพทย์ กิจกรรมบําบัด

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก
1 2 3 4 5



ไม่ผ่าน
ระบบ
TCAS

ชื่อโครงการรับ
ตรง/โควตา
โครงการรับตรง
14 จังหวัดภาคใต้

รายละเอียดโดยสรุปของ
โครงการรับตรง/โควตาและ
การรับทุน*
โควตาภูมิภาค คณะ
แพทยศาสตร์กลุ่มแพทย์ชนบท
จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส

โครงการรับตรง
14 จังหวัดภาคใต้




โควตาเรียนดี




โครงการโอลิมปิก
วิชาการ



โครงการความร่วมมือ
รับนักศึกษาชายแดน
ภาคใต้ร่วมกับศูนย์
บริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

สิทธิพเิ ศษสําหรับนักเรียนที่มี
ภูมิลาํ เนาและมีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้านในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่
ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล
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104

ลํา
ดับ

ชื่อ

สกุล

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

21 บัลกิส

มูดอ

22 ปภาวี

ไกรฤกษ์

23 ประภา
ศิริ
24 ปริยา
ภัทร

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะ

สาขาวิชา

แพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
สงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
ภูมิวณิชกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานค แพทยศาสตร์
รินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่
นิลฉิม
มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์
สงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก
1 2 3 4 5




วิทยาศาสตร์




ไม่ผ่าน
ระบบ
TCAS

ชื่อโครงการรับ
ตรง/โควตา
โครงการเรียนดี
ภาษาอังกฤษ

รายละเอียดโดยสรุปของ
โครงการรับตรง/โควตาและ
การรับทุน*
- รับนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ํา
กว่า 3.75 - มีผลงานด้านวิชาการ - มี
ผลงานด้านภาษาอังกฤษต่างๆ - เป็นผู้ที่
มีความโดดเด่นทางภาษาอังกฤษ โดย
แสดงหลักฐานผลการสอบความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใด
อย่างหนึ่งที่สอบภายใน 2 ปี (นับถึงวัน
สุดท้ายที่รับสมัคร) ดังนี้ 1) ได้คะแนน
สอบ TOEFL iBT มากกว่าหรือเท่ากับ
79 หรือ 2) ได้คะแนนสอบ IELTS
มากกว่าหรือเท่ากับ 6.5 หรือ 3) มีผล
การสอบภาษาอังกฤษที่เทียบเท่าข้อ 1)
และ 2) เช่น CMU-eTEG มากกว่าหรือ
เท่ากับ 80, CU-TEP มากกว่าหรือ
เท่ากับ 80

โครงการรับตรง
14 จังหวัดภาคใต้
โควตาภูมิภาค
โครงการนักเรียน
เรียนดี "กลุ่ม
นักศึกษาช้างเผือก"
โครงการรับตรง
โควตาภูมิภาค คณะแพทยศาสตร์
14 จังหวัดภาคใต้ กลุ่มแพทย์ชนบทจังหวัดปัตตานี
ยะลา นราธิวาส

104

105

ลํา
ดับ

ชื่อ

สกุล

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ

คณะ

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

25 ภคนันท์

รตะ
ไพบูลย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
พระจอมเกล้าธนบุรี

26 วงศ์รวี

เด่นปรีชา
วงศ์
อร่ามศรี
ธรรม

มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสนามจันทร์

27 สาธิตา

สาขาวิชา
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก
1 2 3 4 5




แพทยศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์

ปิโตรเคมีและวัสดุ 
พอลิเมอร์

ไม่ผ่าน
ระบบ
TCAS

ชื่อโครงการรับ
ตรง/โควตา
โครงการรับ
นักศึกษา
ความสามารถ
พิเศษและทุนเพชร
พระจอมเกล้า

รายละเอียดโดยสรุปของ
โครงการรับตรง/โควตาและ
การรับทุน*
ได้ทุนเพชรพระจอมเกล้า
หลักสูตรนานาชาติ
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7.16 มหาวิทยาลัยทักษิณ - โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
คณะสังคมศาสตร์
(1 คน) 3.45%

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
(1 คน) 3.45%

คณะศึกษาศาสตร์ด้าน
สังคมศาสตร์ (1 คน)
3.45%

คณะแพทย์แผนไทย
(1 คน) 3.45%

คณะวิทยาศาสตร์
(6 คน) 20.69%
คณะกายภาพบําบัด
(1 คน) 3.45%

คณะวิศวกรรมศาสตร์
(7 คน) 24.14%

คณะเภสัชศาสตร์
(1 คน) 3.45%
คณะศึกษาศาสตร์
(3 คน) 10.34%

คณะอุตสาหกรรม
การเกษตร
(2 คน) 6.90%

สถาบันการบินพลเรือน
(1 คน) 3.45%

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
(2 คน) 6.90%

คณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะคุรุศาสตร์
อุตสาหกรรม (2 คน)
6.90%
คณะด้านสังคมศาสตร์

แผนภาพที่ 21 แสดงสัดส่วนของนักเรียนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยทักษิณ - โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ที่
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2561 จําแนกตามสาขาในคณะต่างๆ
จากแผนภาพที่ 21 นักเรียนโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ จํานวน 29 คน เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ในคณะต่างๆ ดังนี้
1) คณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนักเรียนโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีจํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 89.66 ของนักเรียนทั้งหมด โดยคณะที่นักเรียนเลือกเรียนมากที่สุด
ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 24.14 (7 คน) รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 20.69 (6 คน)
2) คณะด้านสังคมศาสตร์ มีนักเรียนโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จํานวน
3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.34 ของนักเรียนทั้งหมด โดยคณะที่นักเรียนเลือกเรียนในคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 3.45 (1 คน) คณะสังคมศาสตร์ ร้อยละ 3.45 (1 คน) และคณะศึกษาศาสตร์ด้าน
สังคมศาสตร์ ร้อยละ 3.45 (1 คน)
รายละเอียดการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนรายบุคคลดังแสดงในตารางที่ 31

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.
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ตารางที่ 31 ข้อมูลการศึกษาต่อปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยทักษิณ - โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
ลํา
ดับ

ชื่อ

สกุล

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

1

นายจักรพันธ์

ทรัพย์นอง

2

นายจิรวัฒน์

จันทร์เกตุ

3

นายณรงค์พล

สมาธิ

4

นายธนาวิทย์

ชูกูล

5

นายปองเทพ

เตี้ยวซี

6

นายภาณุพงศ์

เอียดหนักขัน

7

นายภูมิศักดิ์

แก้วรุ่งเรือง

8

นายวรวุธ

มะโณสงค์

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
สถาบันการบินพล
เรือน
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาเขตบางมด

คณะ

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก

สาขาวิชา
1

คณะวิศวกรรม
ศาสตร์
คณะคุรุศาสตร์
อุตสาหกรรม

วิศวกรรมศาสตร์

2

3


4

5

ไม่ผ่าน
รายละเอียดโดยสรุป
ชื่อโครงการ
ระบบ
ของโครงการรับตรง/
รับตรง/โควตา
TCAS
โควตาและการรับทุน*



สาขาวิชาคุรุ
ศาสตร์เกษตร

หลักสูตร
การจัดการการบิน 
เทคโนโลยีการบิน
บัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรม
ศาสตร์

วิศวกรรมเครื่องกล 

คณะวิศวกรรม
ศาสตร์
คณะวิศวกรรม
ศาสตร์

วิศวกรรมชีว
การแพทย์
วิศวกรรม
ชลประทาน

คณะวิศวกรรม
ศาสตร์

วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์



โครงการ
พสวท.





โครงการรับนักศึกษา
ความสามารถพิเศษและ
ทุนเพชรพระจอมเกล้า

- ได้รับทุนต่อเนื่องจน
จบปริญญาเอก
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รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

ลํา
ดับ

ชื่อ

9

นายสิทธิเกียรติ

สวัสดิโรจน์

10

นายเสาวภาคย์

แก้วชาย

11

นางสาวอริสา

อินทระสังขา

12

ชูดํา

16

นางสาว
กนกวรรณ
นางสาว
จินห์จุฑา
นางสาว
ณัฏฐณิชา
นางสาว
ทรรศนีย์
นางสาวธนพร

17

นางสาวบุษกร

ภู่สุวรรณ

18

นางสาวปรัญญา บัวแก้ว

13
14
15

สกุล

พุมมา
บรรพชา
แก้วมณี
ราชสีห์

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
วิทยาเขตบางมด
มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี วิทยาเขต
บางขุนเทียน
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา
มหาวิทยาลัยมหิดล
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มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

คณะ
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก
1


2

3

4

5

ไม่ผ่าน
รายละเอียดโดยสรุป
ชื่อโครงการ
ระบบ
ของโครงการรับตรง/
รับตรง/โควตา
TCAS
โควตาและการรับทุน*
โครงการรับนักศึกษา
ความสามารถพิเศษและ
ทุนเพชรพระจอมเกล้า



โครงการ
พสวท.

- ได้รับทุนต่อเนื่องจน
จบปริญญาเอก

คณะวิทยาศาสตร์



โครงการ
พสวท.

- ได้รับทุนต่อเนื่องจน
จบปริญญาเอก

คณะสัตวแพทย์
ศาสตร์
คณะอุตสาหกรรม
การเกษตร
คณะแพทย์แผน
ไทย
คณะศึกษาศาสตร์



คณะวิทยาศาสตร์
มีเดียทาง
คณะคุรุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ การแพทย์และ
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี

คณะ
กายภาพบําบัด
คณะศิลปศาสตร์

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร
การแผนแพทย์
ไทย
คณิตศาสตร์







โครงการครูคืน
ถิ่น

วิชากายภาพบําบัด



วิชาภาษาอังกฤษ
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ลํา
ดับ
19
รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.

20
21
22

ชื่อ

สกุล

นางสาว
สุชาติพงศ์
พรรษชล
นางสาว
ว่องไวโรจน์
วนัสนันท์
นางสาวปภัชญา เขียวย้อย

25

นางสาว
วันวิสาข์
นางสาว
ศุภวรรณ
นางสาว
สิริลักษณ์
นางสาวสุพิชญา

26

นางสาวอภิษฎา แก้วสม

27

นางสาวอร
พรรณ

แซ่ลก

28

นางสาว
อาทิตยาภรณ์
นางสาวศิวพร

สายน้อย

23
24

29

รัตนบุรี
เกลี้ยงจุ้ย
ศิริบุญ
เกลี้ยงสง

ศิรินุพงศ์

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาต่อ
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จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

คณะ

รอบ TCAS ที่ผ่านการ
คัดเลือก

สาขาวิชา
1

คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
คระศึกษาศาสตร์ ชีววิทยา

2

3



คระอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และ
การเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาล
ทางเภสัชกรรม
คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
และวิทยาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ สาขาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
คณะสัตวแพทย์ สัตวแพทย์
ศาสตร์
คณะ
วิศวกรรมอัตโนมัติ
วิศวกรรมศาสตร์



คณะวิทยาศาสตร์ ชีวภาพรังสี

5



คณะวิทยาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา

4


ไม่ผ่าน
รายละเอียดโดยสรุป
ชื่อโครงการ
ระบบ
ของโครงการรับตรง/
รับตรง/โควตา
TCAS
โควตาและการรับทุน*

โครงการ
พสวท.






โครงการดีเด่น
ด้านภาษาอังกฤษ




โครงการครูคืน
ถิ่น


- ได้รับทุนต่อเนื่องจน
จบปริญญาเอก
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8. ข้อมูลเปรียบเทียบการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 1 – 8
นักเรียนในโครงการ วมว. ที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีตั้งแต่รุ่น 1 – 8 มีจํานวนทั้งหมด 1,863
คน โดยเข้าศึกษาต่อมากที่สุดในด้านแพทย์ศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 35.70 (665 คน) รองลงมาคือ ด้าน
วิศวกรรมศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 21.15 (394 คน) ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร้อยละ 19.06 (355 คน) ด้าน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ร้อยละ 15.35 (286 คน) และด้านสังคมศาสตร์ ร้อยละ 8.75 (163 คน) รายละเอียดดัง
แสดงในตารางที่ 32 และแผนภาพที่ 22
ตารางที่ 32 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 1–8
รุ่นที่
5
27
13.71
27
13.71
86
43.65
43
21.83
14
7.11
197

รุ่นที่
6
49
16.55
41
13.85
114
38.51
60
20.27
32
10.81
296

รุ่นที่ รุ่นที่
7
8
51
43
16.50 8.69
70
140
22.65 28.28
95
160
30.74 32.32
60
104
19.42 21.01
33
48
10.68 9.70
309 495

รวม
286
15.35
355
19.06
665
35.70
394
21.15
163
8.75
1,863

28.28
32.32
21.01
9.70

10.68

19.42

16.50

20.27
10.81

8.69

6.03

7.11

13.71
13.71

16.55
13.85

21.83

22.11

19.60
12.56

18.84
5.07

18.84
15.22

13.79

22.65

30.74

33.62
18.97

22.12

27.59

30.09

6.03

10.00

8.85

20.00

25.66

30.00

13.27

ร้อยละ

40.00

รุ่นที่
4
39
19.60
25
12.56
79
39.70
44
22.11
12
6.03
199

39.70

42.03

50.00

รุ่นที่
3
26
18.84
21
15.22
58
42.03
26
18.84
7
5.07
138

38.51

ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ร้อยละ
ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ร้อยละ
ด้านแพทยศาสตร์
ร้อยละ
ด้านวิศวกรรมศาสตร์
ร้อยละ
ด้านสังคมศาสตร์
ร้อยละ
รวมจํานวนนักเรียนทั้งหมด

รุ่นที่
2
22
18.97
16
13.79
39
33.62
32
27.59
7
6.03
116

43.65

รุ่นที่
1
29
25.66
15
13.27
34
30.09
25
22.12
10
8.85
113

คณะ

0.00
รุ่นที่ 1
ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

รุ่นที่ 2

รุ่นที่ 3

ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์

รุ่นที่ 4

รุ่นที่ 5

คณะด้านแพทย์ศาสตร์

รุ่นที่ 6

รุ่นที่ 7

คณะด้านวิศวกรรมศาสตร์

รุ่นที่ 8
คณะด้านสังคมศาสตร์

แผนภาพที่ 22 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 1–8

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.
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คณะผู้จัดทํา
ที่ปรึกษา
1. รศ.สรนิต ศิลธรรม
2. นางสาวฉัตต์ธิดา บุญโต

ผู้จัดทํา
นางสาวรักชนก สีดาโคตร

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานผลการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุ่นที่ 8 โครงการ วมว.
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