สารบัญ
บทสรุปผูบริหาร
1 บทนํา
2 ภาพรวมการเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีของนักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 6
3 การเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีของนักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 6 เมือเปรียบเทียบกับนักเรียน
รุนที่ 1-5
4 การเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีของนักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 6 จําแนกตามคณะวิชาทาง
ดานตางๆ ของตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
5 ชองทางการเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีของนักเรียน โครงการ วมว. รุนที่ 6
6 ภาคผนวก : ขอมูลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 6
ของคูมหาวิทยาลัย – โรงเรียน 11 แหง
6.1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม
6.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี - โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
6.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี - โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
6.4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ - โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ
6.5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
6.6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน – โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา
6.7 มหาวิทยาลัยขอนแกน - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร)
6.8 มหาวิทยาลัยนเรศวร – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
6.9 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)
6.10 มหาวิทยาลัยบูรพา - โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ”
6.11 มหาวิทยาลัยทักษิณ – โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม
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สารบัญตาราง
ตารางที่ 1 ตารางแสดงจํานวนนักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 6 ที่สําเร็จการศึกษาและเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี ในปการศึกษา 2559
ตารางที่ 2 ตารางแสดงการศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 6 ใน
คณะสาขาวิชาดานตางๆ จําแนกตามมหาวิทยาลัยตนสังกัดของหองเรียนวิทยาศาสตร
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงจํานวนนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีของนักเรียน รุนที่ 6
จําแนกตามคณะวิชาดานตางๆ ของตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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ตารางที่ 4 ตารางแสดง ทุน/โควตาที่นักเรียนไดรับในการเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
ของนักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 6 จําแนกตามคณะวิชาดานตางๆ
ตารางที่ 5 ตารางแสดง การรับทุน/โควตา/ของนักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 6 ที่ศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรีดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตารางที่ 6 ตารางแสดง การรับทุน/โควตา/ของนักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 6 ที่ศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรีดานแพทยศาสตร/ทันตแพทยศาสตร
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ตารางที่ 7 ตารางแสดง การับทุน/โควตา/ของนักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 6 ที่ศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรีดานวิศวกรรมศาสตร
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สารบัญภาพ
แผนภาพที่ 1
แผนภาพที่ 2
แผนภาพที่ 3
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แผนภาพที่ 6
แผนภาพที่ 7
แผนภาพที่ 8
แผนภาพที่ 9
แผนภาพที่ 10
แผนภาพที่ 11
แผนภาพที่ 12
แผนภาพที่ 13
แผนภาพที่ 14
แผนภาพที่ 15

แสดงสั ดส วนของนักเรี ยนโครงการ วมว. รุ นที่ 6 ที่ เขาศึกษาตอในระดั บปริ ญญาตรี
ในปการศึกษา 2559 จําแนกตามดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดานสังคมศาสตร
แสดงสัดส วนของนักเรี ยนโครงการ วมว. รุนที่ 6 ที่เขาศึกษาตอ ในระดับ ปริญ ญาตรี
ในปการศึกษา 2559 จําแนกตามคณะตางๆ
แสดงการเปรี ยบเทียบการเขาศึก ษาตอระดับปริ ญญาตรีของนัก เรียนโครงการ วมว.
รุนที่ 1-6 จําแนกตามดานที่เขาศึกษาตอ
แสดงการเปรียบเทียบการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 1-6
จําแนกตามคณะวิชาทางดานตางๆ ของตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
แสดงสั ดส ว นของนัก เรี ย นโครงการ วมว. มหาวิท ยาลั ยเชีย งใหม – โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 2559 จําแนกตาม
สาขาในคณะตางๆ
แสดงสัดสวนของนักเรียนโครงการ วมว. มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารี – โรงเรี ยน
ราชสีมาวิทยาลัย ที่เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 2559 จําแนกตามสาขา
ในคณะตางๆ
แสดงสัดสวนของนักเรียนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี –
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ที่เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 2559 จําแนกตาม
สาขาในคณะตางๆ
แสดงสัดสวนของนักเรียนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ –
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ ที่เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 2559 จําแนกตาม
สาขาในคณะตางๆ
แสดงสัดสวนของนักเรียนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี –
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ใน ปการศึกษา
2559 จําแนกตามสาขาในคณะตางๆ
แสดงสัดสวนของนักเรียนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต กําแพงแสน –
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนา
การศึกษาที่เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 2559 จําแนกตามสาขาในคณะตางๆ
แสดงสั ดส วนของนัก เรี ย นโครงการ วมว. มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น – โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร) ที่เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี
ในปการศึกษา 2559 จําแนกตามสาขาในคณะตางๆ
แสดงสั ดส วนของนั ก เรี ยนโครงการ วมว. มหาวิท ยาลั ยนเรศวร – โรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 2559 จําแนกตาม
สาขาในคณะตางๆ
แสดงสัดสวนของนักเรียนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม) ที่เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา
2559 จําแนกตามสาขาในคณะตางๆ
แสดงสัดสวนของนักเรียนโครงการ มหาวิทยาลัยบูรพา - โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ”
ที่เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 2559 จําแนกตามสาขาในคณะตางๆ
แสดงสัดสวนของนักเรียนโครงการ มหาวิทยาลัยทักษิณ – โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม
ที่เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 2559 จําแนกตามสาขาในคณะตางๆ
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บทสรุปผูบริหาร
โครงการ วมว. ระยะที่ 2 ไดสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหองเรียนวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 - ม. 6) รุนที่ 6 ตั้งแตปการศึกษา 2556 ในคูมหาวิทยาลัย-โรงเรียน จํานวน
11 แหง ไดแก
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี – โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี – โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ – โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ
5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน – โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา
7. มหาวิทยาลัยขอนแกน – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร)
8. มหาวิทยาลัยนเรศวร – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
9. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)
10. มหาวิทยาลัยบูรพา - โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ”
11. มหาวิทยาลัยทักษิณ – โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม
และ นักเรียนรุนที่ 6 ไดสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในปการศึกษา 2558 แลว จํานวน 301 คน และ
ไดเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี จํานวน 296 คน เนื่องจากนักเรียนอีก 5 คน ประสงคที่จะศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรีปการศึกษา 2560 โดยมีสรุปผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนโครงการ วมว. รุน ที่ 6
ดังนี้
 ภาพรวมการเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 นักเรียนสวนใหญเขาศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรีในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คิดเปนรอยละ 89.19 (264 คน) และดานสังคมศาสตร
คิดเปนรอยละ 10.81 (32 คน)
 การเขาศึ กษาตอในระดับปริญญาตรี ของนั กเรี ยนโครงการ วมว. รุนที่ 6 จําแนกตามคณะวิชา
ทางดานตางๆ ของตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 พบวานักเรียนเขาศึกษาตอคณะแพทยศาสตรมากที่สุด จํานวน 114 คน คิดเปน
รอยละ 38.51 ของนักเรียนทั้งหมด รองลงมาคือคณะวิทยาศาสตรพื้นฐานและวิทยาศาสตรประยุกต จํานวน
90 คน คิดเปนรอยละ 30.41 ของนักเรียนทั้งหมด และคณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ
20.27 ของนักเรียนทั้งหมด
 การเปรียบเทียบผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 6 กับรุนที่
1 - 5 พบวานักเรียน รุนที่ 6 เลือกเรียนในคณะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีจํานวนนอยกวานักเรียน
5 รุน ที่ผานมา และเมื่อพิจารณานักเรียนที่เรียนตอระดับปริญญาตรีดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยจําแนก
ตามคณะวิทยาศาสตรพื้นฐานและคณะวิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยีจะพบวาใน 6 ปที่ผานมานักเรียนมี
แนวโนมจะเลือกเรียนคณะวิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นและเลือกคณะวิทยาศาสตรพื้นฐานลดลง
 ชองทางการเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 พบวานักเรียนเขาศึกษาตอ
ในระดับปริญญาตรีโดยวิธีการสอบ Admission จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 15.54 ของนักเรียนทั้งหมด
และนักเรียนเขาศึกษาตอโดยวิธีการรับตรง จํานวน 250 คน คิดเปนรอยละ 84.46 ซึ่งเขาศึกษาตอโดยการ
ไดรับทุน/โควตา/โครงการรับตรง จากโครงการตางๆ จํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ 57.77 และเขาศึกษาตอโดย
การรับตรงทั่วไป/ไมระบุโครงการ จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 26.69
-ง-

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย
(โครงการ วมว.)
1. บทนํา
กระทรวงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีไดรับ อนุมัติจากคณะรั ฐมนตรี เมื่ อวันที่ 24 เมษายน 2550
เห็นชอบใหดําเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะแรก 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2551-2555) และเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555
เห็นชอบใหดําเนินโครงการระยะที่ 2 ระยะเวลา 10 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2565) โดยในปที่ 6 ของ
การดําเนินงานมีคูมหาวิทยาลัยและโรงเรียนเขารวมโครงการ จํานวน 11 แหง ไดแก
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี – โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี – โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ – โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ
5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน – โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา
7. มหาวิทยาลัยขอนแกน – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร)
8. มหาวิทยาลัยนเรศวร – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
9. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)
10. มหาวิทยาลัยบูรพา - โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ”
11. มหาวิทยาลัยทักษิณ – โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม
ซึ่งรับนักเรียนรุนที่ 6 ในปการศึกษา 2556 จํานวน 330 คน (30 คน/หองเรียน)
บัดนี้ นักเรียนรุนที่ 6 ของหองเรียนวิทยาศาสตรโครงการ วมว. ไดสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ในปการศึกษา 2558 แลว จํานวน 301 คน รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางแสดงจํานวนนักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 6 ที่สําเร็จการศึกษาและเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี
ในปการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัย-โรงเรียน
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี – โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี – โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ – โรงเรียน มอ.
วิทยานุสรณ

นักเรียนที่สําเร็จ
การศึกษา ม. 6*
(คน)

นักเรียนทีศ่ ึกษาตอ
ระดับปริญญาตรี
(คน)

24
30
22

24
30
22

28

28

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.
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มหาวิทยาลัย-โรงเรียน
5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี – โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน – โรงเรียนสาธิต
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา
7. มหาวิทยาลัยขอนแกน - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน
ฝายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร)
8. มหาวิทยาลัยนเรศวร – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร***
9. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝายมัธยม)***
10. มหาวิทยาลัยบูรพา - โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ”***
11. มหาวิทยาลัยทักษิณ – โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม***
รวม

นักเรียนที่สําเร็จ
การศึกษา ม. 6*
(คน)

นักเรียนทีศ่ ึกษาตอ
ระดับปริญญาตรี
(คน)

29

28

29

29

29

28

30

29

29

29

22
29
301

21
28
296**

หมายเหตุ * จํานวนนักเรียนไมครบ 30 คน เนื่องจาก
1. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม สละสิทธิ์ขั้นตอนมอบตัว จํานวน 6 คน ลาออก จํานวน 2 คน
และนักเรียนรุนที่ 5 ซึ่งกลับมาจากโครงการแลกเปลี่ยน จํานวน 2 คน
2. นักเรียนโรงเรียนดรุณสิกขาลัย สละสิทธิ์ขั้นตอนมอบตัว จํานวน 5 คน พนสภาพ จํานวน 3 คน พักการศึกษา
เพื่อไปโครงการแลกเปลี่ยน ซึ่งปจจุบันกําลังเรียนอยูชั้น ม. 6 จํานวน 1 คน และนักเรียนรุนที่ 5 ซึ่งกลับมา
จากโครงการแลกเปลี่ยน จํานวน 1 คน
3. นักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ พักการศึกษาเพื่อไปโครงการแลกเปลี่ยน ซึ่งปจจุบันกําลังเรียนอยูชั้น ม. 6
จํานวน 2 คน
4. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พักการศึกษาเพื่อไปโครงการแลกเปลี่ยน ซึ่งปจจุบัน
กําลังเรียนอยูชั้น ม. 6 จํานวน 2 คน นักเรียนประสงคที่จะศึกษาตอในปการศึกษาหนา 1 คน และนักเรียน
รุนที่ 5 ซึ่งกลับมาจากโครงการแลกเปลี่ยน จํานวน 1 คน
5. นักเรียนโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ลาออก จํานวน 1 คน เสียชีวิต จํานวน 1 คน พักการศึกษาเพื่อไปโครงการแลกเปลี่ยนซึ่งปจจุบันกําลังเรียน
อยูชั้น ม. 6 จํานวน 1 คน และนักเรียนรุนที่ 5 ซึ่งกลับมาจากโครงการแลกเปลี่ยน จํานวน 2 คน
6. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร) พนสภาพ จํานวน 1 คน
นักเรียนประสงคที่จะศึกษาตอในปการศึกษาหนา 1 คน
7. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นักเรียนประสงคที่จะศึกษาตอในปการศึกษาหนา 1 คน
8. นักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา พนสภาพ จํานวน 7 คน นักเรียนประสงคที่จะ
ศึกษาตอในปการศึกษาหนา 1 คน พักการศึกษาเพื่อไปโครงการแลกเปลี่ยนซึ่งปจจุบันกําลังเรียนอยูชั้น ม. 6
จํานวน 1 คน
9 นักเรียนโรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม ลาออก จํานวน 1 คน นักเรียนประสงคที่จะศึกษาตอในปการศึกษา
หนา 1 คน
** นักเรียนประสงคที่จะเขาศึกษาตอในปการศึกษา 2560
จํานวน 5 คน
*** ลําดับที่ 8-11 คูมหาวิทยาลัย- โรงเรียน ที่มีนักเรียนสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในปการศึกษา 2558
เปนปแรก

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.
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2. ภาพรวมการเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีของนักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 6
นักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 6 จํานวน 296 คน เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และดานสังคมศาสตร ดังนี้
ก. ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี1 จํานวน 264 คน คิดเปนรอยละ 89.19 ของนักเรียนทั้งหมด
ข. ดานสังคมศาสตร2 จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 10.81 ของนักเรียนทั้งหมด
โดยสรุปแสดงในแผนภาพที่ 1 และสรุปการศึกษาตอในคณะตางๆ ในแผนภาพที่ 2

ข. ดานสังคมศาสตร
(32 คน) 10.81%

ก. ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(264 คน) 89.19%

แผนภาพที่ 1 แสดงสัดสวนของนักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 6 ที่เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีใน
ปการศึกษา 2559 จําแนกตามดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดานสังคมศาสตร

1

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบดวย
- คณะวิทยาศาสตรพื้นฐานและวิทยาศาสตรประยุกต ไดแก คณะดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน (สาขาชีววิทยา สาขาฟสิกส สาขาเคมี
และสาขาคณิตศาสตร) และคณะ/สาขาทางดานวิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี (อุตสาหกรรมเกษตร คณะเภสัชศาสตร วิทยาการ
คอมพิวเตอร/สารสนเทศ คณะสถาปตยกรรมศาสตร และเกษตรศาสตร เปนตน)
- คณะแพทยศาสตร ไดแก คณะแพทยศาสตร และคณะทันตแพทยศาสตร
- คณะวิศวกรรมศาสตร ไดแก คณะวิศวกรรมศาสตรทุกสาขา
2
ดานสังคมศาสตร ประกอบดวย คณะนิตศิ าสตร คณะนิเทศศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร เปนตน

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.
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รัฐศาสตร
(2 คน) 0.68%

อักษรศาสตร
(3 คน) 1.01%
การตลาด
(2 คน) 1%
คณะบริหารธุรกิจ
(3 คน) 1%
คณะมนุษยศาสตร
(4 คน) 1.35%
คณะนิติศาสตร
(6 คน) 2.03%

พาณิชยศาสตรและ
การบัญชี (7 คน) 2.36%

คณะวิทยาศาสตร
(49 คน) 16.55%
คณะวิศวกรรมศาสตร
(60 คน) 20.27%

คณะทันตแพทยศาสตร
(19 คน) 6.42%

คณะแพทยศาสตร
(95 คน) 32.09%

เศรษฐศาสตร
(3 คน) 1.01%

คณะครุศาสตร
วิทยาศาสตร
(2 คน) 0.68%
คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม
(2 คน) 0.68%
สถาปตยกรรม
(1 คน) 0.34%
คณะเภสัชศาสตร
(18 คน) 6.08%
เทคนิคการแพทย
(6 คน) 2.03%
สัตวแพทย
(10 คน) 3.38%
พยาบาลศาสตร
(2 คน) 0.68%

แผนภาพที่ 2 แสดงสัดสวนของนักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 6 ที่เขาศึกษาตอระดับในปริญญาตรี
ในปการศึกษา 2559 จําแนกตามคณะตางๆ
และสามารถจั ดจําแนกนักเรียนดัง กลาวตามมหาวิท ยาลั ยตนสัง กั ดที่ กํ ากั บ ดูแลการจั ดการเรี ยนการสอน
หองเรียนวิทยาศาสตรของโครงการ วมว. รายละเอียดดังตารางที่ 2

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงการศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 6 ในคณะสาขาวิชา
ดานตางๆ จําแนกตามมหาวิทยาลัยตนสังกัดของหองเรียนวิทยาศาสตร
จํานวนนักเรียน (คน)

คณะ
ก. ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
● คณะวิทยาศาสตรพื้นฐาน
● คณะวิทยาศาสตร
ประยุกตและเทคโนโลยี
- คณะแพทยศาสตร
- คณะทันตแพทยศาสตร
- คณะเภสัชศาสตร
- คณะเทคนิคการแพทย
- คณะสัตวแพทย
- คณะพยาบาลศาสตร
- คณะวิศวกรรมศาสตร
- คณะสถาปตยกรรม
- คณะครุศาสตร
วิทยาศาสตร
- คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม
ข. ดานสังคมศาสตร
- คณะนิติศาสตร
- คณะมนุษยศาสตร
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะอักษรศาสตร
- คณะรัฐศาสตร
- คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี
- คณะเศรษฐศาสตร
- คณะนิเทศศาสตร
รวม

มอ.
มอ. มก.
ม.
ม.
มช. มทส. มจธ. หาดใหญ
ปตตานี กพส. มข. มน. มมส. บูรพา ทักษิณ คน

รวม
รอยละ

21

28

19

24

26

27

26

26

26

19

22

264

89.19

5

6

4

-

2

7

1

3

6

3

12

49

16.55

16

22

15

24

24

20

25

23

20

16

10

215

72.64

6
1
3
6
-

13
1
2
5
-

3
1
1
10
-

18
3
1
1
1
-

14
1
1
1
7
-

4
4
4
7
1

16
6
3
-

12
2
3
2
4
-

9
5
1
4
-

5
1
2
8
-

3
5
-

95
19
18
6
10
2
60
1

32.09
6.42
6.08
2.03
3.38
0.68
20.27
0.34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

0.68

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

2

0.68

3
1
-

2
1
1
-

3
1
-

4
1
1
-

2
1
-

2
2

2
-

3
1
1
1
-

3
1
2
-

2
1
1
-

6
1
1
1
-

32
6
4
5
3
2

10.81
2.03
1.35
1.69
1.01
0.68

-

-

2

1

-

-

2

-

-

-

2

7

2.36

1
1
24

30

22

1
28

1
28

29

28

29

29

21

1
28

3
2
296

1.01
0.68
100

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.
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3. การเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีของนักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับรุนที่ 1 - 5
การศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนรุนที่ 1 - 5
พบวานักเรียนรุนที่ 6 เลือกเรียนตอในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 89.19 ซึ่งต่ําที่สุด โดยนักเรียน
ทั้ง 6 รุน เลือกเรียนตอในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระหวางรอยละ 89.19 - 95.65 ดังแผนภาพที่ 3
120
รอยละ
100

95.65

93.97

90.99

93.97

92.9

89.19

80
60
40
20

9.01

6.03

6.03

4.35

7.11

10.11

0
รุนที่ 1

รุนที่ 2

รุนที่ 3

รุนที่ 4

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รุนที่ 5

รุนที่ 6

ดานสังคมศาสตร

แผนภาพที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 1-6
จําแนกตามดานทีเ่ ขาศึกษาตอ

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.
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4. การเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีของนักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 6 จําแนกตามคณะวิชาทางดาน
ตางๆ ของตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
นักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 6 เขาศึกษาตอในคณะวิชาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน
264 คน คิดเปนรอยละ 89.19 ของนักเรียนทั้งหมด โดยเรียงตามลําดับที่นักเรียนเลือกมากที่สุด ดังนี้
 คณะแพทยศาสตร จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 38.51 ของนักเรียนทั้งหมด
 คณะวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 30.41 ของนักเรียน
ทั้งหมด
 คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 20.27 ของนักเรียนทัง้ หมด
รายละเอียดดังตารางที่ 3 และแผนภาพที่ 4
ตารางที่ 3 ตารางแสดงจํานวนนัก เรียนเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ของนัก เรียน รุนที่ 6 จําแนกตาม
คณะวิชาดานตางๆ ของตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติร าชการของสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
จํานวนนักเรียน (คน)

คณะ

มอ.

มอ.

มก.

รวม
ม.

ม.

มช. มทส. มจธ. หาดใหญ ปตตานี กพส. มข. มน. มมส. บูรพา ทักษิณ คน รอยละ

คณะดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
- คณะวิทยาศาสตร
- คณะเภสัชศาสตร
- คณะเทคนิคการแพทย
- คณะสัตวแพทย
- คณะพยาบาลศาสตร
- คณะสถาปตยกรรม
- คณะครุศาสตร
คณะดานแพทยศาสตร
- คณะแพทยศาสตร
- คณะทันตแพทยศาสตร
คณะดานวิศวกรรมศาสตร
- คณะดานวิศวกรรมศาสตร
คณะดานสังคมศาสตร
รวม

9

9

5

2

4

16

1

8

8

11

17

90 30.41

5
1
3
6
6
6
6
3
24

6
2
1
14
13
1
5
5
2
30

4
1
4
3
1
10
10
3
22

1
1
21
18
3
1
1
4
28

2
1
1
15
14
1
7
7
2
28

7
4
4
1
4
4
7
7
2
29

1
22
16
6
3
3
2
28

3
3
2
14
12
2
4
4
3
29

6
1
1
14
9
5
4
4
3
29

3
5
1
2
8
8
2
21

12
3
2
5
5
6
28

49
18
6
10
2
1
4
114
95
19
60
60
32
296

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.

16.55
6.08
2.03
3.38
0.68
0.34
1.35
38.51
32.09
6.42
20.27
20.27
10.81
100

7

รอยละ
50
45

44.25

43.65
39.13

40

35.35
31.9

35
30
25

24.78
22.12

37.68

38.51

35.7 36.2

26.72
22.1
18.84

20

30.41

27.41
21.83

20.27

15
10

8.85

5

10.81
6.03

4.35

6.03

7.11

0
รุนที่ 1
คณะดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

รุนที่ 2
รุนที่ 3
รุนที่ 4
รุนที่ 5
รุน 6
คณะดานแพทยศาสตร
คณะดานวิศวกรรมศาสตร
คณะดานสังคมศาสตร

แผนภาพที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 1-6
จําแนกคณะวิชาทางดานตางๆ ของตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.
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5. ชองทางการเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีของนักเรียน โครงการ วมว. รุนที่ 6
นักเรียนในโครงการ วมว. รุนที่ 6 ที่เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี จํานวน 296 คน ดังกลาวในหัวขอที่ 1
และ 2 สามารถจัดจําแนกชองทางการเขาศึกษาตอได 2 กลุม ดังนี้
1. นักเรียนเขาศึกษาตอโดยวิธีการสอบ Admission จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 15.54
2. นักเรียนเขาศึกษาตอโดยวิธีการรับตรง จํานวน 250 คน คิดเปนรอยละ 84.46 ซึ่งเขาศึกษาตอโดย
การไดรับทุน/โควตา/โครงการรับตรง จากโครงการตางๆ จํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ 57.77 และเขาศึกษา
ตอโดยการรับตรงทั่วไป/ไมระบุโครงการ จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 26.69
สําหรับนักเรียนที่เขาศึกษาตอโดยวิธีการรับทุน/โควตา/โครงการรับตรง จํานวน 171 คน ดังกลาวขางตน
สามารถจําแนกตามคณะวิชาที่ศึกษาใน 4 กลุม (ดังแสดงในตารางที่ 4 ) ดังนี้
 นักเรียนที่เขาศึกษาคณะวิทยาศาสตรพื้นฐานและวิทยาศาสตรประยุกต มีผูไดรับทุนจํานวน 57 คน
คิดเปนรอยละ 63.33 ของนักเรียนในโครงการ วมว. ที่ศึกษาดานวิทยาศาสตรฯ ทั้งหมด (90 คน) เมื่อพิจารณา
ตามประเภททุนการศึกษา/โควตา/รับตรง พบวามีนักเรียนเขาศึกษาตอในโควตาสําหรับนักเรียน วมว. มากที่สุด
จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 19.30 รองลงมาคือโควตาสําหรับนักเรียนในภูมิภาค และโครงการรับตรงพิเศษ
สําหรับหองเรียนวิทยาศาสตร (ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) มีนักเรียนไดรับจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 17.54
เทากัน โดยคิดจากนักเรียนที่ไดรับทุน/โควตา/รับตรง ดานวิทยาศาสตรฯ (ดังแสดงในตารางที่ 5 )
 นักเรียนที่เขาศึกษาเฉพาะคณะแพทยศาสตร/ทันตแพทยศาสตร มีผูไดรับทุนจํานวน 88 คน
คิดเปนรอยละ 77.19 ของนักเรียนในโครงการ วมว. ที่ศึกษาดานแพทยศาสตร/ทันตแพทยศาสตรทั้งหมด
(114 คน) เมื่อพิจารณาตามประเภททุนการศึกษา/โควตา/รับตรง พบวามีนักเรียนเขาศึกษาตอในโครงการผลิต
แพทยเพื่อชาวชนบท มากที่สุดจํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 42.05 โดยคิดจากนักเรียนที่ไดรับทุน/โควตา/
รับตรง ดานแพทยศาสตร/ทันตแพทยศาสตร (ดังแสดงในตารางที่ 6 )
 นักเรียนที่เขาศึกษาเฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร มีผูไดรับทุนจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 41.67

ของนักเรียนในโครงการ วมว. ที่ศึกษาดานวิศวกรรมศาสตรทั้ง หมด (60 คน) เมื่อ พิจารณาตามประเภท
ทุนการศึกษา/โควตา/รับตรง พบวามีนักเรียนเขาศึกษาตอในโครงการทุนเพชรพระจอม (ของมหาวิทยาลัยพระ
จอมเกลาธนบุรี) และทุนสําหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มากที่สุดจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 24 เทากัน โดย
คิดจากนักเรียนที่ไดรับทุน/โควตา/รับตรง ดานวิศวกรรมศาสตร (ดังแสดงในตารางที่ 7 )
 นักเรียนที่เขาศึกษาคณะทางดานดานสังคมศาสตร มีผูไดรับโควตาสําหรับนักเรียนในภูมิภาค
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.13 ของนักเรียนในโครงการ วมว. ที่ศึกษาดานสังคมทั้งหมด (32 คน)

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.
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ตารางที่ 4 ตารางแสดง ทุ น/โควตาที่ นัก เรี ยนไดรั บ ในการเขาศึก ษาตอ ในระดับ ปริ ญ ญาตรี ของนัก เรี ยน
โครงการ วมว. รุนที่ 6 จําแนกตามคณะวิชาดานตางๆ
การเขาศึกษาตอ
ก. ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- คณะวิทยาศาสตรพื้นฐาน
และวิทยาศาสตรประยุกต
- คณะแพทยศาสตร/
ทันตแพทยศาสตร
- คณะวิศวกรรมศาสตร
ข. ดานสังคมศาสตร
- คณะดานสังคมศาสตร
รวม

จํานวนนักเรียน
(คน)
264

ไดรับทุน/
โควตา/รับตรง
171

90

57

63.33

114

88

77.19

60

25

41.67

32
296

1
171

3.13
57.77

รอยละ
64.77

ตารางที่ 5 ตารางแสดง การรับทุน/โควตา/ของนักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 6 ที่ศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
การเขาศึกษาตอ
- โควตาโดยมหาวิทยาลัย
ที่ดูแล
- โควตาสําหรับนักเรียน
ในภูมิภาค
- โควตา วมว.
- โควตาโอลิมปกวิชาการ
- โควตากรมการแพทย
- โครงการชางเผือกอีสาน
(เภสัชศาสตร มมส.)
- โครงการเพชร
ทองกวาว (มช.)
- โครงการทายาท
เกษตรกร (ม.เกษตร)
- กลุมโครงการสงเสริม
ความถนัดทางวิชาชีพ
- รับตรงพิเศษสําหรับ
หองเรียนวิทยาศาสตร
(จุฬาฯ)
- ทุน พสวท.
- ทุนเรียนดี
- ทุนศรีตรังทอง (ม.มหิดล)
- ศึกษาตอตางประเทศ
รวม

จํานวนนักเรียน (คน)
มอ.
มอ.
มก.
มช. มทส. มจธ. หาดใหญ ปตตานี กพส.

มข.

รวม
ม.
ม.
มน. มมส. บูรพา ทักษิณ คน

รอยละ

6

-

-

-

-

3

-

-

-

2

-

11

19.30

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

6

10

17.54

1
-

1
-

-

-

-

3
-

-

-

1
-

2
1

1
1
-

5
5
1

8.77
8.77
1.75

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

2

3.51

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1.75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1.75

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

1.75

-

3

-

-

1

3

-

-

-

1

2

10

17.54

8

1
1
6

4
4

1

1
2

1
1
11

0

0

1
8

6

11

3
1
1
5
57

5.26
1.75
1.75
8.77
100

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.
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ตารางที่ 6 ตารางแสดง การรับทุน/โควตา/ของนักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 6 ที่ศึกษาดานแพทยศาสตร/ทันต
แพทยศาสตร
การเขาศึกษาตอ

จํานวนนักเรียน (คน)

รวม

มอ.
มอ.
มก.
ม.
ม.
มช. มทส. มจธ. หาดใหญ ปตตานี กพส. มข. มน. มมส. บูรพา ทักษิณ คน

- โครงการผลิตแพทยเพื่อ
ชาวชนบท
- โครงการผลิตแพทยเพิ่ม
รวมกับ สกอ.
- โครงการ กสพท.
- โครงการผลิตแพทยเพื่อ
ชาวชนบท (PI) (ม.มหิดล)
- โครงการกระจายแพทย
หนึ่งอําเภอหนึ่งทุน
(ODOD)
- โครงการแพทย
ชางเผือก (มอ.)
- โครงการสงเสริม
เยาวชนดีเดนดานกีฬา
- โควตาโดยมหาวิทยาลัย
ที่ดูแล
- โควตาสําหรับนักเรียน
ในภูมิภาค
- โควตาโอลิมปกวิชาการ
- ทุนเรียนดี
รวม

รอยละ

3

4

-

14

6

1

3

-

6

-

-

37

42.05

-

2

-

-

-

-

10

-

-

-

-

12

13.64

1

2

2

1

1

-

3

-

-

-

-

10

11.36

2

-

-

-

-

-

-

-

7

7.95

5
-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

3

3.41

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

1.14

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1.14

-

1

-

3

-

2

4

1

-

-

-

11

12.50

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

1.14

1
5

14

3

1
22

8

3

20

3
4

9

0

0

1
4
88

1.14
4.55
100

ตารางที่ 7 ตารางแสดง การับทุน/โควตา/ของนักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 6 ที่ศึกษาดานวิศวกรรมศาสตร
การเขาศึกษาตอ
- โครงการเพชรพระจอม
(มจธ.)
- โครงการมหาดไทย
- โครงการ Active
Requirement (มจธ.)
- โควตาโอลิมปกวิชาการ
- โควตา วมว.
- โควตาสําหรับนักเรียน
ในภูมิภาค
- ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร
- ทุนเรียนดี
รวม

จํานวนนักเรียน (คน)
มอ.

มอ.

มช. มทส. มจธ. หาดใหญ ปตตานี

รวม

มก.
ม.
ม.
กพส. มข. มน. มมส. บูรพา ทักษิณ คน

รอยละ

-

-

2

-

1

1

-

1

-

-

1

6

24.00

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

4.00

-

-

3

-

1

-

-

-

-

-

-

4

16.00

-

-

-

-

2
1

-

2

-

-

-

-

4
1

16.00
4.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

4.00

-

2
1
3

2
7

0

1
7

1

2

1
2

0

0

1
3

2 8.00
6 24.00
25 100

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.
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6. ภาคผนวก
: ขอมูลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 6
ของคูมหาวิทยาลัย – โรงเรียน 11 แหง

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.

12

6.1 ขอมูลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 6
มหาวิทยาลัยเชียงใหม – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.
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6.1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะเศรษฐศาสตร
4.17% (1 คน)

คณะนิเทศศาสตร
4.17% (1 คน)

คณะนิติศาสตร
4.17% (1 คน)
คณะวิทยาศาสตร
20.83% (5 คน)

คณะสัตว
แพทยศาสตร
12.50% (3 คน)
คณะเภสัชศาสตร
4.17% (1 คน)

คณะแพทยศาสตร
25.00% (6 คน)

คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร
25.00% (6 คน)

คณะดานสังคมศาสตร

แผนภาพที่ 5 แสดงสัดสวนของนักเรียนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยเชียงใหม – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
เชียงใหม ที่เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 2559 จําแนกตามสาขาในคณะตางๆ
จากแผนภาพที่ 5 นักเรียนโครงการ วมว. มช. จํานวน 24 คน เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีใน
คณะตางๆ ดังนี้
- คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีนักเรียนโครงการ วมว. ศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 87.50 ของนักเรียนทั้งหมด โดยคณะแพทยศาสตรและคณะวิศวกรรมศาสตร
เปนคณะที่นักเรียนเลือกเรียนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 25 (6 คน) รองลงมาคือคณะวิทยาศาสตร คิดเปนรอย
ละ 20.83 (5 คน) เทากัน คณะสัตวแพทยศาสตร คิดเปนรอยละ 12.50 (3 คน) และคณะเภสัชศาสตรคิดเปน
รอยละ 4.14 (1 คนตอคณะ)
- คณะดานสังคมศาสตร มีนักเรียนโครงการ วมว. ศึกษาตอในระดับปริญญาตรี จํานวน 3 คน
คิดเปนรอยละ 12.50 ของนักเรียนทั้งหมด โดยนักเรียนเลือกเรียนในคณะเศรษฐศาสตร คณะนิติศาสตร และ
คณะนิเทศศาสตรในจํานวนที่เทากันโดยคิดเปนรอยละ 4.17 (1 คนตอคณะ)

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.

14
14

แบบฟอรมการแจงขอมูลการศึกษาตอระดับปริญญาตรี ของนักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 6 ปการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยเชียงใหม – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ลําดับ

ชื่อ

สกุล

มหาวิทยาลัยที่ศึกษาตอ

คณะ

สาขาวิชา

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.

1
2

นางสาวณัฐกฤตา สุทธิ
นางสาวชญากานต ธัญญะกรณ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะวิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร

เคมี
วิศวกรรมศาสตร

3

นางสาวกชมน

ชําหา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะวิทยาศาสตร

จุลชีววิทยา

พลชา

สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหาร คณะวิศวกรรมศาสตร
ลาดกระบัง

4

นายกฤษณะ

6

นายกานตชณิต

ติยะวิสุทธศรี

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร

7

นายกุลกิตติ

เติมทองทศ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คณะนิติศาสตร

8

นางสาวคัทรียา

แยมวงค

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร
สถาบันพระบรมราชชนก

วิธีในการเขาศึกษาตอ* ชื่อโครงการรับตรง/
รับ
Admission
อื่น ๆ
โควตา
ตรง

โควตา มช.

✓
✓

✓

วิศวกรรมโยธา

✓

รุน 5
รุน 5

โครงการเพชร
ทองกวาว

- ไดรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
- เกรดเฉลี่ย ม.4 และ ม.5 เทอม 1
ไมต่ํากวา 3.00
- เกรดเฉลี่ยคณิต ฟสิกส เคมี ชีวะ
ไมต่ํากวา 3.25

การรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี แบบรับตรง
คัดเลือกโดยพิจารณาจาก
คะแนน GAT/PAT

- พิจารณาจากคะแนน
GAT/PAT1/PAT3

โควตา มน. (CPIRD)

✓

รายละเอียดโดยสรุปของโครงการ
รับตรง/โควตาและการรับทุน

- สิทธิพิเศษสําหรับนักเรียนจากชนบท
ใหเรียนในภูมิภาค และกลับไปทํางาน
ที่ภูมิลําเนาเดิมพิจารณาจากคะแนน
GPA(5 ภาคเรียน) ,
GAT/PAT1/PAT2 , คะแนน กสพท.
- ภูมิลําเนาอยูใน จ. พิษณุโลก
อุตรดิตถ พิจิตร เพชรบูรณ ตาก
สุโขทัย อยางนอย 5 ป

✓

✓

โครงการผลิตแพทย
เพื่อชาวชนบท
(CPIRD)

15

- สิทธิพิเศษสําหรับนักเรียนจาก
ชนบท ใหเรียนในภูมิภาค และ
กลับไปทํางานที่ภูมิลําเนาเดิม
- GPAX ไมต่ํากวา 3.00 (ใช 4 ภาค
การเรียนในการสมัคร)
- ผูสมัคร บิดาหรือมารดา ตองมี
ทะเบียนบานอยูในจังหวัดที่สมัคร
อยางนอย 5 ป

ชื่อ

ลําดับ

9

นายชวิศ

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.

10 นางสาวโชติรส

สกุล
พันธุโชติ
บุณยเกื้อกูล

มหาวิทยาลัยที่ศึกษาตอ

คณะ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

คณะนิเทศศาสตร

สาขาวิชา
ชีววิทยา
กระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน

11 นายฐาปกรณ

แพนเกาะ

12 นายนพปฎล

ชูพัฒน

13 นายพงศกร

ศิริสิงหอําไพ

14 นางสาวพิชญานิน

บุญเอี่ยม

วิทยาลัยเเพทยศาสตร คณะแพทยศาสตร
พระมงกุฎเกลา

15 นางสาวภารดี

ใจแกว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะเศรษฐศาสตร

เศรษฐศาสตร
หลักสูตรนานาชาติ

16 นายภูมิรพี

ดอกไม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เภสัชศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี

วิธีในการเขาศึกษาตอ* ชื่อโครงการรับตรง/
รับ
Admission
อื่น ๆ
โควตา
ตรง

คณะวิทยาศาสตร

ฟสิกส

คณะวิศวกรรมศาสตร

วิศวกรรมอุตสาหการ

✓

คณะวิศวกรรมศาสตร

วิศวกรรมโยธา

✓

คณะเภสัชศาสตร

16

17 นางสาวมทินา

พนเจริญสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะแพทยศาสตร

18 นางสาวรัตตวัลย

เจียมจิรางกูร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะสัตวแพทยศาสตร

✓

โควตา มช.

✓

Admissions For
Undergraduate
Program

✓

การรับนักเรียนเขา
ศึกษาระดับปริญญา
ตรีโดยวิธีรับตรง(แบบ
ปกติ)

✓

- พิจารณาจาก GPA , O-NET ,
GAT-PAT
-พิจารณาจากคะแนน GAT, 9 วิชา
สามัญ (คณิต ฟสิกส เคมี ชีวะ)
-เกรดเฉลี่ยสะสม ม.4-ม.6 ภาคตน
ไมต่ํากวา 3.00
-เกรดเฉลี่ยวิชา ฟสิกส เคมี ชีวะ คณิต
ม.4-ม.6 ภาคตน ไมต่ํากวา 3.25

- การสอบคัดเลือกโดยกลุมสถาบัน
แพทยศาสตรแหงประเทศไทย
- พิจารณาจากคะแนน 9 วิชาสามัญ
และ วิชาเฉพาะแพทย
- คะแนนรวม O-NET มากกวา 60 %

โควตา มช.

✓
✓

✓

สัตวแพทย

โครงการ กสพท.

รายละเอียดโดยสรุปของโครงการ
รับตรง/โควตาและการรับทุน

✓

โควตา โอลิมปก

โควตา มช.

- สิทธิพิเศษสําหรับนักเรียนที่แขงขัน
คายโอลิมปกวิชาการ
- เปนผูผานการอบรม สอวน. คาย 2
และเปนตัวแทนศูนยในการเขาสอบ
แขงขันโอลิมปกวิชาการระดับชาติ
ตามสาขา ชีวะ เคมี ฟสิกส คณิต
- เกรดเฉลี่ย ม.4-ม.5 ไมต่ํากวา 3.75

ลําดับ

ชื่อ

สกุล

มหาวิทยาลัยที่ศึกษาตอ

คณะ

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.

19 นาวสาววราลี

อยุสุข

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คณะแพทยศาสตร

20 นายสกานต
21 นางสาวสนฤน

พูลสวัสดิ์กิติกูล
ประดิษฐนิยกูล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะสัตวแพทยศาสตร

สาขาวิชา
วิชาการแพทย
แผนไทยประยุกต
วิศวกรรมคอมพิวเตอร

สัตวแพทย

22 นางสาวอภิสรา

วนกรกุล

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

23 นางสาวอรุณเริ่ม

กิตติรัตนชัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะสัตวแพทยศาสตร

สัตวแพทย

ตั้งสิริพันธกุล

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

วิศวกรรม
คอมพิวเตอร

24 นายเอกลักษณ

คณะวิทยาศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร

วิธีในการเขาศึกษาตอ* ชื่อโครงการรับตรง/
รับ
Admission
อื่น ๆ
โควตา
ตรง

รายละเอียดโดยสรุปของโครงการ
รับตรง/โควตาและการรับทุน

✓
✓
✓

โควตา มช.
การรับนักเรียนเขาศึกษา
ในหลักสูตรวิทยาศาสตร
✓ บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร
โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ)
โครงการโอลิมปกวิชาการ

ชีววิทยา
✓

โควตา มช.

✓

การรับนักเรียนเขาศึกษา
ระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับ
ตรง(แบบปกติ)

- สิทธิพิเศษสําหรับนักเรียนที่แขงขัน
คายโอลิมปกวิชาการ
- ผานการอบรมคาย สอวน.
-เกรดเฉลี่ยสะสม ม.4-ม.5 ไมต่ํากวา 2.75
-เกรดเฉลี่ยวิชา ฟสิกส เคมี ชีวะ
คณิต ม.4-ม.5 ไมต่ํากวา 3.00
-พิจารณาจากคะแนน
GAT/PAT1/PAT3
-เกรดเฉลี่ย ม.4-ม.6 ภาคตน ไมต่ํา
กวา 2.50
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6.2 ขอมูลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี – โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

6.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี – โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร
3.33% (1 คน)
คณะนิติศาสตร
3.33% (1 คน)
คณะเภสัชศาสตร
6.67% (2 คน)

คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม
3.33% (1 คน)

คณะวิทยาศาสตร
20.00% (6 คน)
คณะวิศวกรรมศาสตร
16.67% (5 คน)

คณะทันตแพทยศาสตร
3.33% (1 คน)

คณะแพทยศาสตร
43.33% (13 คน)
คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะดานสังคมศาสตร

แผนภาพที่ 6 แสดงสัดสวนของนักเรียนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี – โรงเรียนราชสีมา
วิทยาลัย ที่เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 2559 จําแนกตามสาขาในคณะตางๆ
จากแผนภาพที่ 6 นักเรียนโครงการ วมว. มทส. จํานวน 30 คน เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
ในคณะตางๆ ดังนี้
- คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีนักเรียนโครงการ วมว. ศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 93.33 ของนักเรียนทั้งหมด โดยคณะแพทยศาสตร เปนคณะที่นักเรียนเลือก
เรียนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 43.33 (13 คน) รองลงมาคือคณะวิทยาศาสตร คิดเปนรอยละ 20.00 (6 คน)
คณะวิศวกรรมศาสตร คิดเป นร อยละ 16.67 (5 คน) คณะทั นตแพทยศาสตร และคณะคณะครุ ศาสตร
อุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ 3.33 (1 คนตอคณะ) เทากัน
- คณะดานสังคมศาสตร มีนักเรียนโครงการ วมว. ศึกษาตอในระดับปริญญาตรี จํานวน 2 คน
คิดเปนรอยละ 6.67 ของนักเรียนทั้งหมด โดยนักเรียนเลือกเรียนใน คณะนิติศาสตร และคณะมนุษยศาสตร
ในจํานวนที่เทากันโดยคิดเปนรอยละ 3.33 (1 คนตอคณะ)

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.
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แบบฟอรมการแจงขอมูลการศึกษาตอระดับปริญญาตรี ของนักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 6 ปการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี – โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คํา
ลําดับ นําหนา

ชื่อ

สกุล

มหาวิทยาลัยที่ศึกษาตอ

คณะ

สาขาวิชา

วิธีในการเขาศึกษาตอ*
Admission รับตรง อื่น ๆ

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.

1

นาย

ภาณุศร

กลึงสุวรรณชัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร

เคมี

✓

2

นาย

ปฏิพล

คุมหมู

มหาวิทยาลัยขอนแกน

คณะแพทยศาสตร

-

✓

3

นาย

ปุณยวีร

เดชไกรสร

วิทยาลัยแพทยศาสตรพระ
มงกุฎเกลา

คณะแพทยศาสตร

-

✓

4

นาย

ณัฐวุฒิ

ทองพลู

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะวิศวกรรมศาสตร

-

✓

5

นาย

สุพัฒนะ

แพะขุนทด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะแพทยศาสตร

-

✓

6

นาย

ธีรภัทร

สวางนาน

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร

-

✓

7

นาย

วศิน

ชนยุทธ

คณะวิศวกรรมศาสตร

-

✓

8

นาย

นทีธร

นุชกลาง

คณะวิศวกรรมศาสตร

เครื่องกล เนน
เทคโนโลยียานยนต

9

นาย

วรพชร

บถพิบูลย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สหรัฐเมริกา (ยังไมระบุ
มหาวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร

-

✓

10

นาย

คณาธิป

เพชรมนมะดัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะแพทยศาสตร

-

✓

11

นาย

ชนะ

มือขุนทด

คณะแพทยศาสตร

-

✓

มหาวิทยาลัยขอนแกน

✓

รายละเอียดโดยสรุปของ
โครงการรับตรง/โควตา
และการรับทุน

ชื่อโครงการรับตรง/
โควตา
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โครงการรับนักเรียนจาก
โรงเรียนวิทยาศาสตรและ
โรงเรียนในโครงการ
หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร
โครงการรับตรง หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแกน
โครงการรับตรง กลุม
สถาบันแพทยศาสตรแหง
ประเทศไทย
โควตาผูมคี วามสามารถ
ทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
โครงการผลิตแพทยเพื่อชาว
ชนบท
โครงการผลิตแพทยเพื่อชาว
ชนบท (PI)

- สิทธิพิเศษสําหรับ
นักเรียน พสวท. สพฐ.
และ วมว.

-

-

ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย)
โครงการผลิตแพทยเพื่อชาว
ชนบท (PI)
โครงการผลิตแพทยเพื่อชาว
ชนบท
โครงการผลิตแพทยเพิ่ม
รวมกับ สกอ.

- ไดรับทุนตอเนื่องจนจบ
ปริญญาเอก (ปริญญาตรีโท-เอก ในตางประเทศ)

- ไดรับทุนตอเนื่องจน
จบปริญญาเอก
-

-

คํา
ลําดับ นําหนา

ชื่อ

สกุล

มหาวิทยาลัยที่ศึกษาตอ

คณะ

สาขาวิชา

วิธีในการเขาศึกษาตอ*
Admission รับตรง อื่น ๆ

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.

โครงการผลิตแพทยเพื่อชาว
ชนบท (PI)
โครงการผลิตแพทยเพื่อชาว
ชนบท
โครงการผลิตแพทยเพื่อชาว
ชนบท
โครงการผลิตแพทยเพิ่ม
รวมกับ สกอ.

-

✓

โครงการ พสวท.

- ไดรับทุนตอเนื่องจนจบ
ปริญญาเอก
- ไดรับทุนการศึกษาแบบ
กาวหนา Honors program

✓

โครงการผลิตแพทยเพื่อ
ชาวชนบท (PI)
-

12

นาย

เศวตโชติ

รานอก

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร

-

✓

13

นาย

รฐนนท

หะรินเดช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะแพทยศาสตร

-

✓

14

นาย

สัตยพัฒน

พิสิฏฐสุรสีห

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะแพทยศาสตร

-

✓

15

นาย

ภูเบศร

นากดี

มหาวิทยาลัยขอนแกน

คณะแพทยศาสตร

-

✓

16

นาย

ทัตเทพ

รักพาณิชย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

คณะวิทยาศาสตร

-

17 นางสาว ณัฐณิชา

ศรีวิทิพย

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร

-

18 นางสาว สุธีกานต
19 นางสาว กุลฉัตร

ชื่นสุนทร
แมบจันทึก

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีอาหาร
-

20 นางสาว ดวงกมล

สุขเจริญ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

สถาปตยกรรม

✓

21 นางสาว อรญา

ชนะรัตน

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร

เคมี

✓

22 นางสาว วชิรญาณ

อุดมญาติ

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
(ยังไมระบุมหาวิทยาลัย)

คณะ
วิศวกรรมศาสตร

Logistics

23 นางสาว วริศา

ปทมพิภพศรี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คณะเภสัชศาสตร

-

✓

โครงการรับนักเรียนจาก
โรงเรียนวิทยาศาสตรและ
โรงเรียนในโครงการ
หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร
โควตาผูมีผลการเรียนระดับดี
มาก (GPA ตั้งแต 3.51 ขึ้นไป)

✓

✓

✓

รายละเอียดโดยสรุปของ
โครงการรับตรง/โควตา
และการรับทุน

ชื่อโครงการรับตรง/
โควตา

โครงการรับนักเรียนจาก
โรงเรียนวิทยาศาสตรและ
โรงเรียนในโครงการ
หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร
ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี(ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย)
-

-

- สิทธิพิเศษสําหรับ
นักเรียน พสวท. สพฐ.
และ วมว.
- สิทธิพิเศษสําหรับ
นักเรียน พสวท. สพฐ.
และ วมว.
- ปริญญาตรี-โท-เอก ใน
ตางประเทศ)
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คํา
ลําดับ นําหนา

ชื่อ

สกุล

มหาวิทยาลัยที่ศึกษาตอ

วิธีในการเขาศึกษาตอ*

คณะ

สาขาวิชา

คณะทันตแพทยศาสตร

✓

Admission รับตรง อื่น ๆ

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.

24 นางสาว เบญญา
25 นางสาว มณฑธร

มารุตเสถียร
ศุภรณพานิช

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร

-

26 นางสาว กนกพร

จันทรเมือง

มหาวิทยาลัยขอนแกน

คณะเภสัชศาสตร

-

✓

27 นางสาว ณัฐชยา

เลขานุกิจ

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิทยาศาสตร

-

✓

28 นางสาว ธัญชนก
29 นางสาว ปณฑารีย
30 นางสาว สปน

ศิริครรชิตถาวร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
แถวไธสง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เย็นเสมอ
มหาวิทยาลัยขอนแกน

คณะวิศวกรรมศาสตร

ภาษาอังกฤษ

✓

คณะนิติศาสตร
คณะมนุษยศาสตร

✓

✓
✓

รายละเอียดโดยสรุปของ
โครงการรับตรง/โควตา
และการรับทุน

ชื่อโครงการรับตรง/
โควตา

โครงการผลิตแพทยเพื่อชาว
ชนบท (PI)
โครงการรับนักเรียนมูลนิธิ สงเสริมโอลิมปควิชาการ
(สอวน.)
โครงการศรีตรังทอง
- ไดรับทุนระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

โควตาภาคอีสาน

-
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6.3 ขอมูลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี – โรงเรียนดรุณสิกขาลัย

6.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี – โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
คณะนิติศาสตร
4.55% (1 คน)

พาณิชยศาสตรและการ
บัญชี 9.09% (2 คน)

สัตวแพทย
4.55% (1 คน)
คณะทันตแพทยศาสตร
4.55% (1 คน)

คณะ
วิทยาศาสตร
18.18% (4 คน)

คณะแพทยศาสตร
13.64% (3 คน)
คณะวิศวกรรมศาสตร
45.45% (10 คน)
คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะดานสังคมศาสตร

แผนภาพที่ 7 แสดงสั ดสวนของนักเรี ยนโครงการ วมว. มหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุ รี –
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ที่เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 2559 จําแนกตามสาขา
ในคณะตางๆ
จากแผนภาพที่ 7 นักเรียนโครงการ วมว. มจธ. จํานวน 22 คน เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
ในคณะตางๆ ดังนี้
- คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีนักเรียนโครงการ วมว. ศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 86.36 ของนักเรียนทั้งหมด โดยคณะวิศวกรรมศาสตร เปนคณะที่นักเรียนเลือก
เรียนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 45.45 (10 คน) รองลงมาคือคณะวิทยาศาสตร คิดเปนรอยละ 18.18 (4 คน)
คณะแพทยศาสตร คิดเปนรอยละ 13.64 (3 คน) คณะทันตแพทยศาสตร และคณะสัตวแพทย นักเรียนเลือก
เรียนเทากัน คิดเปนรอยละ 4.55 (1 คนตอคณะ)
- คณะดานสังคมศาสตร มีนักเรียนโครงการ วมว. ศึกษาตอในระดับปริญญาตรี จํานวน 3 คน คิดเปน
รอยละ 13.64 ของนักเรียนทั้งหมด โดยนักเรียนเลือกเรียนใน คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี คิดเปนรอยละ
9.09 (2 คน) และคณะนิติศาสตร คิดเปนรอยละ 4.55 (1 คนตอคณะ)

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.
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แบบฟอรมการแจงขอมูลการศึกษาตอระดับปริญญาตรี ของนักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 6 ปการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี – โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
ลําดับ

ชื่อ

สกุล

มหาวิทยาลัยที่ศึกษาตอ

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.

1

จารุกิตติ์

บุญเกิด

2

กิจพัฒน

ถาวร

3
4
5
6

กุลวีร
กองภพ
คงศักดิ์
คณุตม

จตุรรัตน
อังศุภาสกร
พึ่งศิริ
ธรรมรักษา

7

จามินทร

หลาวประเสริฐ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

8

จิตตนันท

จงอรุณทัพรังษี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

9 ชนิกา
10 ชนิสรา

สินออมทรัพย
ธนาไชยสกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

11 ฐิติพงศ

ปฐมกุลนันท

12 ณัฐชยา

ศรีทะโร

13 ณัฐพงศ

พงศพนางาม

คณะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล

วิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คณะแพทยศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
สถาบันวิทยาการ
หุนยนตภาคสนาม
พาณิชยศาสตรและ
การบัญชี
คณะพาณิชยศาสตร สาขาวิชาการบัญชี
และการบัญชี
วิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมเคมี
คณะทันตแพทย
ศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณ
ทหารลาดกะบัง

สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรณศาสตร

วิธีในการเขาศึกษาตอ*

ชื่อโครงการรับตรง/
โควตา
Admission รับตรง อื่น ๆ
✓
โควตาเรียนดี
วิศวกรรมอุตสาหการ
และแมคคาทรอนิกส
✓
รับตรงปกติ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
ศึกษาอยูกับรุน 7
✓
กสพท.
active requirement
วิศวกรรมโยธา
✓
โควตาเรียนดี
หุนยนตและระบบ
อัตโนมัติ
✓
รับตรงปกติ
บัญชีบัณฑิต
สาขาวิชา

แพทยศาสตร

แพทยศาสตร

วิศวกรรมศาสตร

วิศวกรรมเครื่องกล

✓

รับตรงปกติ

✓
✓

active requirement
รับตรงปกติ

✓

โครงการสงเสริม
เยาวชนดีเดนดานกีฬา

รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับทุน

รุน 5
หลุดโครงการ

✓

✓

หลุดโครงการ

ลําดับ

ชื่อ

สกุล

มหาวิทยาลัยที่ศึกษาตอ

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.

14 ธรรศภาคย

วุฒิศิริรัตนชัย

Soka University,Japan

15 ธัญชนก

พุทธไพบูลย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

16 นภันต

บุญสมพงศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

17 ปภังกร
18 ปติ
19 พีรวัส
20 ยุพารัตน

อภิญญากิตติสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
จารุรังสีพงค
Korea Advanced Institute of
Science and Technology
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ฤกษทวี
จันทราภากร
Seoul National University
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21 รัชพล
22 วิตตัญูตา

ชัยขจรวัฒน
แมประสาท

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

23 สุทธิกานต

เชิญศิริดํารงค

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณ
ทหารลาดกะบัง

24 สุพิชฌาย

กลั่นประดิษฐ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

25 อนัญญา
26 อริสรา

จาวัง
สายบุญศรี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะ

สาขาวิชา

สถาบันวิทยาการ
หุนยนตภาคสนาม
วิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมศาสตร

Science and
Engineering for
sustainable
innovation
หุนยนตและระบบ
อัตโนมัติ
วิศวกรรมอุตสาหการ
และแมคคาทรอนิกส
วิศวกรรมเคมี

สัตวแพทยศาสตร
วิศวกรรมศาสตร

สถาบันวิทยาการ
หุนยนตภาคสนาม
นิติศาสตร
วิทยาลัยแพทยศาสตร

รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับทุน

✓

Soka University
Academic Fee
Exemption Scholarship
for International
Students

Full Exemption

✓

ทุนเพชรพระจอมฯ

Admission รับตรง อื่น ๆ

หลุดโครงการ

✓

ยังไมไดเลือก
วิศวกรรมศาสตร
Natural Science

ชื่อโครงการรับตรง/
โควตา

วิธีในการเขาศึกษาตอ*

ระบบควมคุมและเครื่องมือวัด

Biological Science

วิศวกรรมซอฟแวร
อินเตอร
หุนยนตและระบบ
อัตโนมัติ

✓
✓

active requirement
KAIST scholarship ไมผูกมัด ไดรับทุน 100 %

✓
✓

active requirement

✓
✓

รับตรงปกติ
รับตรงปกติ

✓

รับตรงปกติ

✓

ทุนเพชรพระจอมฯ

✓

กสพท.

Korean government
scholarship program
(kgsp) ระดับ
undergraduate

✓

หลุดโครงการ
รัฐบาลเกาหลีใตเปน
เจาของทุน ระยะเวลา
ใหทุน 5 ป ทุนการ
ศึกษาไมผูกมัด ไดรับ
ทุน 100 %

ลําดับ

ชื่อ

27 เพียร

สกุล
ภวัครพันธุ

มหาวิทยาลัยที่ศึกษาตอ
Cornell University

คณะ

สาขาวิชา
ยังไมไดเลือก

วิธีในการเขาศึกษาตอ*

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.

ชื่อโครงการรับตรง/
โควตา
Admission รับตรง อื่น ๆ
✓
Financial aid+
Hunter Rawlings
research scholar

รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับทุน
เปน financial aid
(ไดรับความชวยเหลือ
ทางการเงิน โดยไดรับ
คาเรียนจํานวน 49000
USD จากคาเรียนเต็ม
50000 USD และคา
กินอยูมากกวา 15000
USD รวมทั้งเปน
Hunter Rawlings
research scholar ซึ่ง
เปนโปรแกรมพิเศษ
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6.4 ขอมูลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 6
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ – โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ

6.4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ – โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ

คณะบริหารธุรกิจ
3.57% (1 คน)
คณะนิติศาสตร
3.57% (1 คน)

พาณิชยศาสตร
และการบัญชี
3.57 % (1 คน)

เศรษฐศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร
3.57% (1 คน)
3.57% (1 คน)

เทคนิคการแพทย
3.57% (1 คน)
คณะเภสัชศาสตร
3.57% (1 คน)

คณะทันตแพทยศาสตร
10.71% (3 คน)

คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะแพทยศาสตร
64.29% (18 คน)

คณะดานสังคมศาสตร

แผนภาพที่ 8 แสดงสัดสวนของนักเรียนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ –
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ ที่เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 2559 จําแนกตาม
สาขาในคณะตางๆ
จากแผนภาพที่ 8 นักเรียนโครงการ วมว. มอ. วิทยาเขตหาดใหญ จํานวน 28 คน เขาศึกษาตอใน
ระดับปริญญาตรีในคณะตางๆ ดังนี้
- คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนคณะที่นักเรียนโครงการ วมว. มอ. วิทยาเขตหาดใหญ
เขาเรี ยนตอ ในระดับ ปริ ญ ญาตรี ม ากที่ สุ ด คิดเป นร อ ยละ 85.71 (24 คน) โดยนัก เรี ยนเลื อ กเรี ยนใน
คณะแพทยศาสตร ม ากที่ สุ ดคิดเปนร อ ยละ 64.29 (18 คน) รองลงมาคือ คณะทั นตแพทยศาสตร และ
คณะเภสัชศาสตร คิดเปนรอยละ 10.71 (3 คน) คณะเภสัชศาสตรและคณะเทคนิคการแพทย มีนักเรียนเลือก
เรียนเทากันคิดเปนรอยละ 3.57 (3 คน)
- คณะดานสังคมศาสตร เปนคณะที่นักเรียนโครงการ วมว. มอ. วิทยาเขตหาดใหญ เขาเรียนตอใน
ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 14.29 (4 คน) โดยนักเรียนเลือกเรียนในคณะเศรษฐศาสตร คณะนิติศาสตร
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี และคณะบริหารธุรกิจ มีนักเรียนเลือกเรียนเทากัน คิดเปนรอยละ 3.57 (1 คน)

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.
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แบบฟอรมการแจงขอมูลการศึกษาตอระดับปริญญาตรี ของนักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 6 ปการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ – โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ
ลําดับ

ชื่อ

สกุล

มหาวิทยาลัยที่ศึกษาตอ

คณะ

สาขาวิชา

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.

วิธีในการเขาศึกษาตอ* ชื่อโครงการรับตรง/
Admission รับตรง อื่น ๆ
โควตา
โครงการผลิตแพทยเพิม่
/

30

1

นางสาวปพิชญา

เฉิดโฉม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

แพทยศาสตร

2

นางสาวสุธิตา

โพธิ์เสนา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

แพทยศาสตร

/

โครงการผลิตแพทยเพิ่ม
เพื่อชาวชนบท

3

นายกิตติพิชญ

จิวระประภัทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

แพทยศาสตร

/

4

นายเตชภณ

เรืองวิทยาวงศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

แพทยศาสตร

/

โครงการรับตรง ม.สงขลา
นครินทร
โครงการผลิตแพทยเพิ่ม
เพื่อชาวชนบท

5

นายรังสิมันตุ

ฤทธิ์โรจนกุล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

แพทยศาสตร

/

6

นางสาววิริยา

ลิ่มทองพันธุ

มหาวิทยาลัยขอนแกน

แพทยศาสตร

/

7

นางสาวฑิตฐิตา

สถิตยวิมล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

แพทยศาสตร

/

โครงการผลิตแพทยเพิ่ม
เพื่อชาวชนบท

8

นางสาวณัฐนิช

ฤทธิรักษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

แพทยศาสตร

/

9

นางสาวพรนัชชา

อินทอง

มหิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทยศาสตร

/

10 นายชารีฟ

เบ็ญนุย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

แพทยศาสตร

/

โครงการรับตรง ม.สงขลา
นครินทร
โครงการผลิตทันตแพทย
เพิ่มเพื่อชาวชนบท
โครงการผลิตแพทยเพิ่ม
เพื่อชาวชนบท

11 นายภูริณัฐ

ศรีเกตุ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

แพทยศาสตร

/

12 นายจิรกิตติ์

ชูคํา

มหิทยาลัยมหิดล

แพทยศาสตร

/

เพื่อชาวชนบท

โครงการรับตรง ม.สงขลา
นครินทร
โครงการรับตรง
มหาวิทยาลัยขอนแกน

โครงการรับตรง ม.สงขลา
นครินทร
โครงการผลิตแพทยเพื่อ
ชาวชนบท

รายละเอียดโดยสรุปของโครงการ
รับตรง/โควตาและการรับทุน

รับผานการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต (ใช
เกณฑรับตรง) แตกําหนดโควตาจังหวัดคือ
กระบี่ พังงา ภูเก็ต สงขลา และสตูล
รับผานการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต (ใช
เกณฑรับตรง) แตกําหนดโควตาจังหวัดคือ
กระบี่ พังงา ภูเก็ต สงขลา และสตูล
โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต
รับผานการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต (ใช
เกณฑรับตรง) แตกําหนดโควตาจังหวัดคือ
กระบี่ พังงา ภูเก็ต สงขลา และสตูล
โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต
MDX-ผูมีความสามารถพิเศษทางวิชาการ
และภาษาอังกฤษ (หลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต)
รับผานการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต (ใช
เกณฑรับตรง) แตกําหนดโควตาจังหวัดคือ
กระบี่ พังงา ภูเก็ต สงขลา และสตูล
โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต
โครงการผลิตทันตแพทยเพิ่มเพื่อชาว
ชนบท โควตา 32 จังหวัด
รับผานการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต (ใช
เกณฑรับตรง) แตกําหนดโควตาจังหวัดคือ
กระบี่ พังงา ภูเก็ต สงขลา และสตูล
โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต
โครงการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบท
(CPIRD) กลุมศูนยแพทยฯ รพ.มหาราช
นครศรีธรรมราช

ลําดับ

ชื่อ

สกุล

มหาวิทยาลัยที่ศึกษาตอ

คณะ

สาขาวิชา

วิธีในการเขาศึกษาตอ* ชื่อโครงการรับตรง/
Admission รับตรง อื่น ๆ
โควตา
โครงการรั
บตรง ม.
/

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.

13 นายสิรภพ

บุญมีประกอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

เศรษฐศาสตร

14 นางสาวชญาดา

เริงรื่น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ทันตแพทยศาสตร

/

15 นางสาวชญานิษฐ

เหลาเจริญสุข

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร

แพทยศาสตร

/

16 นายชวิศ

ฐิตโสมกุล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

แพทยศาสตร

/

17 นางสาวญาณิศา

รัตนพันธ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

แพทยศาสตร

/

18 นางสาวนพรรณพ
19 นายวิชย

เทพพิทักษ
ซุนสุวรรณ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

บริหารธุรกิจ
แพทยศาสตร

20 นางสาววิลาสินี

อินพรหม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

เทคนิคการแพทย

/

21 นางสาวปฐมา

ปุรินทราภิ
บาล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

แพทยศาสตร

/

22 นางสาวหัทยา

ชุติพิมล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

แพทยศาสตร

/

23 นางสาวศิรดา
24 นางสาวปญญดา

มีชัย
เดชเดโช

มหิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

เภสัชศาสตร
ทันตแพทยสาสตร

/
/

25 นายนราวิชญ

จันทรชู

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

แพทยศาสตร

/

26 นายญาณกร

อังจารุศิลา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา วิศวกรรมศาสตร
คุณทหารลาดกระบัง
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27 นางสาวธัญจิรา
อาวุชานนท
28 นางสาวพิชญสุการน สิทธาจารย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหิทยาลัยมหิดล

นิติศาสตร
สหวิทยาการ

การบัญชี

/
/

/
บัญชี

/
/

ธรรมศาสตร
โครงการรับตรง ม.สงขลา
นครินทร
โครงการรับตรง ม.
นราธิวาสราชนครินทร
โครงการรับตรง ม.สงขลา
นครินทร
โครงการผลิตแพทยเพิ่ม
เพื่อชาวชนบท
โครงการรับตรง ม.สงขลา
นครินทร
โครงการรับตรง ม.สงขลา
นครินทร
โครงการผลิตแพทยเพิ่ม
เพื่อชาวชนบท
โครงการรับตรง ม.สงขลา
นครินทร
โครงการรับตรง ม.มหิดล
กสพท
โครงการรับตรง ม.สงขลา
นครินทร

รายละเอียดโดยสรุปของโครงการ
รับตรง/โควตาและการรับทุน

โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนานาชาติ(BE) คณะเศรษฐศาสตร
โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต

(กลุมที่ 2) รับนักเรียนจากทั่วประเทศที่
คุณสมบัติผานเกณฑและมีบิดาหรือมารดา
มีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ 3 จังหวัด ไมนอย
กวา 6 ปติดตอกัน
โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต
รับผานการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต (ใช
เกณฑรับตรง) แตกําหนดโควตาจังหวัดคือ
กระบี่ พังงา ภูเก็ต สงขลา และสตูล
โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต
โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต
รับผานการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต (ใช
เกณฑรับตรง) แตกําหนดโควตาจังหวัดคือ
กระบี่ พังงา ภูเก็ต สงขลา และสตูล
โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต
กลุมโครงการสงเสริมความถนัดทางวิชาชีพ
รับตรงผานกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหง
ประเทศไทย (กสพท)
โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต

6.5 ขอมูลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 6
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

6.5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เทคนิคการแพทย
3.57% (1 คน)

คณะบริหารธุรกิจ
3.57% (1 คน)

ภาพยนตและสื่อดิจิตอล
คณะวิทยาศาสตร
3.57% (1 คน)

7.14% (2 คน)

คณะเภสัชศาสตร
3.57% (1 คน)
คณะทันตแพทยศาสตร
3.57% (1 คน)

คณะวิศวกรรมศาสตร
25.00% (7 คน)

คณะแพทยศาสตร
50.00% (14 คน)

คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะดานสังคมศาสตร

แผนภาพที่ 9 แสดงสัดสวนของนักเรียนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี –
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทีเ่ ขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา
2559 จําแนกตามสาขาในคณะตางๆ
จากแผนภาพที่ 9 นักเรียนโครงการ วมว. มอ. วิทยาเขตปตตานี จํานวน 28 คน เขาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรีในคณะตางๆ ดังนี้
- คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนคณะที่นักเรียนโครงการ วมว. มอ. วิทยาเขตปตตานี
เขาเรียนตอในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 92.86 (26 คน) โดยนักเรียนเลือกเรียนในคณะแพทยศาสตร
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 50 (14 คน) รองลงมาคือคณะวิศวกรรมศาสตร คิดเปนรอยละ 25 (7 คน) คณะ
วิทยาศาสตร คิดเปนรอยละ 7.14 (2 คน) และนักเรียนเลือกเรียนเทากันในคณะเภสัชศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร
และคณะเทคนิคการแพทย คิดเปนรอยละ 3.57 (1 คน)
- คณะดานสังคมศาสตร เปนคณะที่นักเรียนโครงการ วมว. มอ. วิทยาเขตปตตานี เขาเรียนตอใน
ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 7.14 (2 คน) โดยนักเรียนเลือกเรียนในคณะบริหารธุรกิจ และคณะภาพยนตร
และสื่อดิจิตอล คิดเปนรอยละ 3.57 เทากัน (1 คนตอคณะ)

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.
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แบบฟอรมการแจงขอมูลการศึกษาตอระดับปริญญาตรี ของนักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 6 ปการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ลําดับ

ชื่อ

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.

สกุล

มหาวิทยาลัยที่ศึกษาตอ

คณะ
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร

วิธีในการเขาศึกษาตอ* ชื่อโครงการรับตรง/
Admission รับตรง อื่น ๆ
โควตา
✓
ทันตแพทยศาสตร
โครงการ กสพท.
แพทยศาสตร
โครงการผลิตแพทย
✓
เพื่อชาวชนบท
โควตา โอลิมปกวิชาการ
ไฟฟากําลัง
✓
สาขาวิชา

1
2

ทัศไนย
ณชพัฒน

สุขเบญจา
คิดถูก

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

3

ณภัทร

คงกระพันธ

4
5

ดานิส
นิติ

หะยีสาและ
บือสาแม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา คณะวิศวกรรมศาสตร
เจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม คณะวิศวกรรมศาสตร
เกลาธนบุรี

6
7
8
9

ปฐมพงษ
ปาณัสม
พงศธร
ฟาริศ

สุขชีพ
ควรเอกวิญู
ขวัญชัย
ซีเดะ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คณะวิศวกรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา คณะวิศวกรรมศาสตร

10

ฟาอิซ

นิยมเดชา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คณะแพทยศาสตร

แพทยศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
ระบบขนสงทาง
ราง
แพทยศาสตร

11
12

มูฮัมหมัด
วรกานต

หีมบู
รุงประเสริฐ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คณะแพทยศาสตร

ชีววิทยา
แพทยศาสตร

13

วรรธนัย

เหลือลมัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี

ระบบควบคุมและ
เครื่องมือวัด

✓

14
15

สุรโรจน
อนันตศักดิ์

ณุวงศศรี
ชีวะกุล

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร คณะแพทยศาสตร

แพทยศาสตร
แพทยศาสตร

✓
✓

แพทยศาสตร
คอมพิวเตอร

รายละเอียดโดยสรุปของ
โครงการรับตรง/โควตาและการ
รับทุน

รุน 5
สิทธิพิเศษสําหรับนักเรียนที่
แขงขันคายโอลิมปกวิชาการ

✓

โครงการ Active
Requirement

✓

รับนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษดานผลการเรียนดีเดน

รอศึกษาตอในปการศึกษา 2560 เนื่องจากปวย
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร คณะแพทยศาสตร

เจาคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิศวกรรมศาสตร

✓
✓

โครงการเรียนดี
โควตา โอลิมปก

✓

โครงการผลิตแพทยเพื่อ
ชาวชนบท

✓
✓
✓

สิทธิพิเศษสําหรับนักเรียนที่
แขงขันคายโอลิมปกการ

โครงการ พสวท.

ไดรับทุนตอเนื่องจนจบปริญญาเอก

โครงการผลิตแพทยเพื่อ
ชาวชนบท
โครงการรับนักศึกษา
ความสามารถพิเศษและ
ทุนเพชรพระจอมเกลา

ไดรับทุนพระเพชรจอมเกลา โดย
การสอบคัดเลือกและการสอบ
สัมภาษณ
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ลําดับ

16

ชื่อ
เอกบุรุษ

สกุล
ยวงทอง

มหาวิทยาลัยที่ศึกษาตอ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คณะ
คณะวิทยาศาสตร

สาขาวิชา

วิธีในการเขาศึกษาตอ* ชื่อโครงการรับตรง/
Admission รับตรง อื่น ๆ
โควตา

เคมีวิศวกรรม
✓

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.

17

เจนจิรา

มีเชื้อวงศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คณะวิศวกรรมศาสตร

วิศวกรรมศาสตร

18
19

ชญานี
ซอบฮาน

ปนทอง
หมะมุสอ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เทคนิคการแพทย

20
21
22
23

ณิชกานต
พภัค
พิชญา
พิริยา

นิเลาะ
วีระจิตต
ปรียาวงศากุล
วรศักตยานันต

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร คณะแพทยศาสตร

24

ฟตรีนา

นาถปุตรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คณะแพทยศาสตร

25
26
27

วารินิธิ์
สกาวรัตน
สนิทพิมพ

ชุณหภากร
สัตยานันท
สนิทกันภัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

28
29

อันวารี
อานีซา

เดมะ
เวาะแม

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร คณะแพทยศาสตร

คณะเทคนิคการแพทย
คณะเภสัชศาสตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร คณะแพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิ รฒ

มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม

คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร

✓

โครงการรับนักเรียนจาก
โรงเรียนวิทยาศาสตร
และโรงเรียนในโครงการ
หองเรียนวิทยาศาสตร

สิทธิพิเศษสําหรับนักเรียน
พสวท. สพฐ. และ วมว.

โควตา วมว.

ไดรับทุนการศึกษาโดยการสอบ
คัดเลือกและการสอบสัมภาษณ

✓

การบริบาลทางเภสัช
กรรม

✓

แพทยศาสตร
แพทยศาสตร
แพทยศาสตร

✓
✓
✓

โครงการแพทยชางเผือก

✓

โครงการผลิตแพทยเพื่อ
ชาวชนบท

✓

โครงการผลิตแพทยเพื่อ
ชาวชนบท

ภาพยนตรและสื่อ
ดิจิตอล(หลักสูตร 2
ภาษา)

รายละเอียดโดยสรุปของ
โครงการรับตรง/โควตาและการ
รับทุน

✓

แพทยศาสตร
✓

วิศวกรรมศาสตร
แพทยศาสตร
แพทยศาสตร
แพทยศาสตร

โครงการมหาดไทย
✓
✓

โครงการมหิดลเพื่อชาว
ชนบท

ไดรับทุนจนจบปริญญาตรี
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6.6 ขอมูลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 6
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน – โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา

6.6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน – โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา
สถาปตยกรรม
3.45% (1 คน)

รัฐศาสตร
6.90% (2 คน)

สัตวแพทย
13.79% (4 คน)
คณะเภสัชศาสตร
13.79% (4 คน)

คณะวิทยาศาสตร
24.14% (7 คน)

คณะวิศวกรรมศาสตร
24.14% (7 คน)

คณะแพทยศาสตร
13.79% (4 คน)
คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะดานสังคมศาสตร

แผนภาพที่ 10 แสดงสัดสวนของนักเรียนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน –
โรงเรี ยนสาธิตแห ง มหาวิท ยาลั ยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจั ยและพัฒ นา
การศึกษา ที่เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 2559 จําแนกตามสาขาในคณะตางๆ
จากแผนภาพที่ 10 นักเรียนโครงการ วมว. มก. วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 29 คน เขาศึกษาตอใน
ระดับปริญญาตรีในคณะตางๆ ดังนี้
- คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนคณะที่นักเรียนโครงการ วมว. มก. วิทยาเขตกําแพงแสน
เขาเรียนตอในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 93.10 (27 คน) โดยนักเรียนเลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร
และคณะวิศวกรรมศาสตร เทากันคิดเป นรอยละ 24.14 (7 คนตอคณะ) รองลงมาคือคณะแพทยศาสตร
คณะสัตวแพทยศาสตร และคณะเภสัชศาสตร มีนักเรียนเลือกเรียนเทากัน คิดเปนรอยละ 13.79 (4 คนตอ
คณะ) นักเรียนเลือกเรียนคณะสถาปตยกรรม รอยละ 3.45 (1 คน)
- คณะดานสังคมศาสตร เปนคณะที่นักเรียนโครงการ วมว. มก. วิทยาเขตกําแพงแสน เขาเรียนตอ
ในระดับปริญญาตรี โดยนักเรียนเลือกเรียนในคณะรัฐศาสตรคณะเดียวคิดเปนรอยละ 6.90 (2 คนตอคณะ)

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.
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แบบฟอรมการแจงขอมูลการศึกษาตอระดับปริญญาตรี ของนักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 6 ปการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน – โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา
วิธีในการเขาศึกษาตอ*
ลําดับ

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.

1
2
3
4
5
6

ชื่อ - สกุล
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย

ธนวินท
ชัจจธนัน
ธนาคาร
ภรภัทร
พชรพล
ภัทรพล

โชครุงเจริญชัย
อมรชัยยาพิทักษ
สวางเรือง
พงศพัฒนศักดิ์
นิตยแสวง
รมเพชร

มหาวิทยาลัยที่ศึกษาตอ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน
เกษตรศาสตร บางเขน

คณะ

สาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
วิทยาศาสตร
สัตวแพทย
วิศวกรรมศาสตร

วิศวกรรมนาโน
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
วิศวกรรมไฟฟา
ธรณีวิทยา
สังคมวิทยาและมานุยษวิทยา
พื้นฐาน ศิลปศาสตร

Admission

รับ
ตรง

√
√
√
√
√
√

วิศวกรรมคอมพิวเตอร

อื่น ๆ

ชื่อโครงการรับตรง/
โควตา

รายละเอียดโดย
สรุปของโครงการ
รับตรง/โควตาและ
การรับทุน

รับตรงหลักสูตรนานาชาติ

รุน 5

โควตา วมว.
โควตา วมว.
โควตา สาธิต

7

นางสาว ภิญณภัทร บุญเจริญ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

รัฐศาสตร

√

รุน 5

8

นาย กันยชนก แซอึ้ง

เกษตรศาสตร บางเขน

สัตวแพทย

√

โควตา สาธิต
เกษตร

√
√

โครงการcpird
โครงการรับตรง

9 นางสาว จรรยพร
10 นางสาว จิรัชฌา
11 นางสาว ชญาดา

ลัคนวณิช
อุมอน
สุขเจริญ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ม.มหิดล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

แพทยศาสตร
เภสัชศาสตร
วิทยาศาสตร

พันธุศาสตร

12 นางสาว ชนกจิต

นอยคํา

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง

วิศวกรรมศาสตร

วิศวกรรมเกษตร

√

13 นาย ณัฐกิตติ์
14 นางสาว ณัฐพร
15 นางสาว ณัฐรัตน
16 นางสาว ทัศนีย

ถิ่นจวงจันทร
เกียรติดานุสรณ
เชียงทอง
ชาวนาฟาง

ธรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รังสิต
มหิดล

รัฐศาสตร
วิทยาศาสตร
เภสัชศาสตร
เภสัชศาสตร

วิชาการระหวางประเทศ

√
√

17

เมธารินทร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

แพทยศาสตร

ฟสิกส

นาย ธนาวุฒิ

เคมี
การบริบาลเภสัชกรรม

วิทยาเขตกลุมกาญจนบุรี

√
พิจารณาคะแนน
GAT/PAT

รับตรงทั่วไป
โควตา วมว.

√
√
√

38

โครงการรับตรง วิทยาเขตกลุมกาญจนบุรี
โครงการรับนักเรียนจาก
สิทธิพิเศษ
โรงเรียนวิทยาศาสตรและ
สําหรับนักเรียน
โรงเรียนในโครงการ
วมว.
หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร

วิธีในการเขาศึกษาตอ*
ลําดับ

ชื่อ - สกุล

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.

18 นางสาว นวภรณ
19 นางสาว นัทธมน
เบญญา
20 นางสาว
นุช

มหาวิทยาลัยที่ศึกษาตอ

คณะ

สาขาวิชา

Admission

รับ
ตรง

อื่น ๆ

ชื่อโครงการรับตรง/
โควตา

รายละเอียดโดย
สรุปของโครงการ
รับตรง/โควตาและ
การรับทุน

ทะสะโส
นาคละมัย

เกษตรศาสตร บางเขน
เกษตรศาสตร บางเขน

สัตวแพทย
สัตวแพทย

√
√

โควตาสาธิตเกษตร

จิตตคาม

เกษตรศาสตร บางเขน

แพทยศาสตร

√

โควตาสาธิตเกษตร

21 นางสาว พัชรภรณ วิริยะธรรมกุล

เกษตรศาสตร บางเขน

วิทยาศาสตร

√

รับตรง

โครงการ ku
Admission

22

นาย พิชุตม

ศิวะตระกูล

แพทยศาสตร

√

โครงการ cpird

โครงการcpird

23

นาย มนัสวี

โพธิ์ถนอม

เทคโนโลยีสุรนารี
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ

เคมี

วิศวกรรมศาสตร

วิศวกรรมเครื่องกล
เทคโนโลยีทางการ
อาหาร

24 นางสาว วัชรา

วชิรปาณีกูล

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตร

25

นาย ศุภเดช

อัตตสิริลักษณ

University of Tsukuba

Life & Environmental
Science

26

นาย ศุภวิชญ

กตัญูทิตา

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วิศวกรรมศาสตร

วิศวกรรมไฟฟา

รังสิต
เกษตรศาสตร บางเขน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เภสัชศาสตร
วิทยาศาสตร
สถาปตยกรรม

การบริบาลเภสัชกรรม

27 นางสาว สิรินทิพย วัจนเทพินทร
28 นางสาว โสภิดา
ศุภเกียรติกุล
29 นางสาว อารันดา กิตติถาวร

โควตา วมว.

√
โครงการรับนักเรียนจาก
สิททธิพิเศษ
โรงเรียนวิทยาศาสตรและ
สําหรับนักเรียน
โรงเรียนในโครงการ
วมว.
หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร

√

ทุน TAG-MEXT
ASEAN
ทุนเพชรพระ
จอมฯ

√
√
√
√
ออกแบบอุตสาหกรรม

√

โครงการ พสวท.

ทุน พสวท.
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6.7 ขอมูลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 6
มหาวิทยาลัยขอนแกน – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร)

6.7 มหาวิทยาลัยขอนแกน – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร)
พาณิชยศาสตร
และการบัญชี
7.14% (2 คน)

คณะวิทยาศาสตร
3.57% (1 คน)
คณะวิศวกรรมศาสตร
10.70% (3 คน)

คณะทันต
แพทยศาสตร
21.43% (6 คน)

คณะแพทยศาสตร
57.14% (16 คน)

คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะดานสังคมศาสตร

แผนภาพที่ 11 แสดงสั ดส ว นของนัก เรี ย นโครงการ วมว. มหาวิท ยาลั ยขอนแก น – โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยขอนแก น ฝ ายมั ธยมศึก ษา (ศึกษาศาสตร) ที่ เขาศึกษาตอ ระดับปริญญาตรี
ในปการศึกษา 2559 จําแนกตามสาขาในคณะตางๆ
จากแผนภาพที่ 11 นักเรียนโครงการ วมว. มข. จํานวน 28 คน เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีใน
คณะตางๆ ดังนี้
- คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนคณะที่นักเรียนโครงการ วมว. มข. เขาเรียนตอในระดับ
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 92.86 (26 คน) โดยนักเรียนเลือกเรียนในคณะแพทยศาสตรมากที่สุด คิดเปนรอยละ
57.14 (14 คน) รองลงมาคือคณะทันตแพทยศาสตร คิดเปนรอยละ 21.43 (6 คน) คณะวิศวกรรมศาสตรคดิ เปน
รอยละ 10.71 (3 คน) และคณะวิทยาศาสตร คิดเปนรอยละ 3.57 (1 คน)
- คณะดานสังคมศาสตร เปนคณะที่นักเรียนโครงการ วมว. มข. เขาเรียนตอในระดับปริญญาตรี โดย
นักเรียนเลือกเรียนในคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีคณะเดียวคิดเปนรอยละ 3.45 (1 คน)

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.
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แบบฟอรมการแจงขอมูลการศึกษาตอระดับปริญญาตรี ของนักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 6 ปการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยขอนแกน – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร)

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.

ลําดับ

ชื่อ

1
2
3
4

วิธีในการเขาศึกษาตอ*

ชื่อโครงการรับ
Admission รับตรง อื่น ๆ ตรง/โควตา
MD02
CPIRD จุฬาฯ
CPIRD ขอนแกน
โควตา โอลิมปก
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สกุล

มหาวิทยาลัยที่ศึกษาตอ

คณะ

สาขาวิชา

กานดา
ไกรพิชญ
อรจิรา
ชัยพล

รุงรังษี
ชัยคีรี
พลสีลา
แยมบาน

มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ

คณะแพทย
คณะแพทย
คณะแพทย
คณะวิศวกรรมศาสตร

คอมพิวเตอร

5

ณัฐนันท

ยุทธชาวิทย

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ

คณะทันตคณะแพทย

กสพท. จุฬา

6
7
8
9

เตชสิทธิ์
เตชินท
ธัญลักษณ
ธันยา

สิทธิกานต
รุงรุจวริทธิ์ธร
รัตนอัมพา
จูตระกูลคีรี

มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คณะแพทย
คณะแพทย
คณะแพทย
คณะทันตคณะแพทย

MD02
MD02
MD02

✓

10 นฤชนก

คตวงค

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คณะทันตคณะแพทย

✓

11
12
13
14

วัฒนกุล
เลิศทินรัตน
วัฒนกุล
เกตุภูเขียว

มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน

คณะแพทย
คณะแพทย
คณะแพทย
คณะแพทย

พัฒนาวิศิษฏ
ทาจันทร
ทองสุภาภรณ

มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน

คณะแพทย
คณะแพทย
คณะแพทย

นิติธร
ประภากร
ประภารัตน
ปริยากร

15 ปวีร
16 พงศธร
17 ภราดร

รายละเอียดโดยสรุปของโครงการรับ
ตรง/โควตาและการรับทุน
โครงการผลิตแพทยภาคอีสาน
โครงการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบท
โครงการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบท
สิทธิพิเศษสําหรับนักเรียนที่แขงขันคาย
โอลิมปกวิชาการ
สถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย คัดเลือก
บุคคลเขาศึกษาในคณะแพทยศาสตรและ
ทันตแพทยของสถาบันในประเทศไทย

โครงการผลิตแพทยภาคอีสาน
โครงการผลิตแพทยภาคอีสาน
โครงการผลิตแพทยภาคอีสาน
โดยการสอบคัดเลือกและการสัมภาษณ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
โดยการสอบคัดเลือกและการสัมภาษณ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
MD02
โครงการผลิตแพทยภาคอีสาน
MD02
โครงการผลิตแพทยภาคอีสาน
CPIRD ธรรมศาสตร โครงการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบท
MDX ขอนแกน โครงการผลิตแพทยทั่วประเทศที่มี
ความสามารถที่เนนภาษาอังกฤษ
MD02
โครงการผลิตแพทยภาคอีสาน
MD02
โครงการผลิตแพทยภาคอีสาน
MD02
โครงการผลิตแพทยภาคอีสาน

ลําดับ

ชื่อ

สกุล

มหาวิทยาลัยที่ศึกษาตอ

18 ภัทรชนน

จันทรวรชัยกุล ธรรมศาสตร

19 ภูตะวัน

แดงดี

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.

มหาวิทยาวชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คณะ

สาขาวิชา

บัญชี
คณะแพทย

วิธีในการเขาศึกษาตอ*

ชื่อโครงการรับ
รายละเอียดโดยสรุปของโครงการรับ
Admission รับตรง อื่น ๆ ตรง/โควตา
ตรง/โควตาและการรับทุน
✓
รอบแอ็ดมิดชัน ระบบกลางคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา
สถาบั
นแพทยศาสตรแหงประเทศไทย คัดเลือก
กสพท. นวมินท
บุคคลเขาศึกษาในคณะแพทยศาสตรและทันต
ราธิราช
แพทยของสถาบันในประเทศไทย

20 รัชพล

เกื้ออนุกูลกิจ

ธรรมศาสตร

บัญชี

21 วรัชญ

หัสดาลอย

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ

คณะทันตคณะแพทย

22 วรายุทธ

มัชฌิมา

มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง

คณะวิศกรรมศาสตร

ไฟฟา

23 วราลี

อิทธสมบัติ

วิทยาศาสตร

จุฬาลงกรณ

ชีวเคมี

24 ศศิตา
25 ศิรกานต

เจริญศรี
รัตนพันธ

มหาวิทยาลัยขอนแกน

26 สมปราชญ ชินวานิชยเจริญ มหาวิทยาลัยขอนแกน
27 สิริภา
แกวเนตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน

คณะวิศวะกรรม
ศาสตร
คณะแพทย
คณะทันตคณะแพทย

28 สุรภา

โผภูเขียว

มหาวิทยาลัยขอนแกน

คณะทันตคณะแพทย

29 อินทัช

วิทยศักดิ์

มหาวิทยาลัยขอนแกน

คณะแพทย

✓

คอมพิวเตอร

✓

รอบแอ็ดมิดชัน

ระบบกลางคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา

กสพท. จุฬา

สถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย คัดเลือก
บุคคลเขาศึกษาในคณะแพทยศาสตรและทันต
แพทยของสถาบันในประเทศไทย

โควตาวิศวะ
กรรมศาสตร
รอบแอ็ดมิดชัน

โดยการสอบคัดเลือกและการสัมภาษณ
ของมหาวิทยาลัย ฯ ลาดกระบัง
ระบบกลางคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา
รอศึกษาตอปการศึกษา 2560 เนื่องจากปวย
โควตา โอลิมปก สิทธิพิเศษสําหรับนักเรียนที่แขงขันคาย
โอลิมปกวิชาการ
MD02
โครงการผลิตแพทยภาคอีสาน
โควตา มข.
โดยการสอบคัดเลือกและการสัมภาษณ
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
โควตา มข.
โดยการสอบคัดเลือกและการสัมภาษณ
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
โควตา มข.
โดยการสอบคัดเลือกและการสัมภาษณ
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
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6.8 ขอมูลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 6
มหาวิทยาลัยนเรศวร – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

6. 8. มหาวิทยาลัยนเรศวร – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะมนุษยศาสตร คณะบริหารธุรกิจ
คณะนิติศาสตร 3.45% (1 คน) 3.45% (1 คน)
3.45% (1 คน)
คณะวิทยาศาสตร
สัตวแพทย
6.90% (2 คน)

10.34% (3 คน)
คณะวิศวกรรมศาสตร
13.79% (4 คน)

คณะเภสัชศาสตร
10.34% (3 คน)
คณะทันต
แพทยศาสตร
6.90% (2 คน)

คณะแพทยศาสตร
41.38% (12 คน)

คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะดานสังคมศาสตร

แผนภาพที่ 12 แสดงสัดสวนของนักเรียนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยนเรศวร – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
นเรศวร ที่เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 2559 จําแนกตามสาขาในคณะตางๆ
จากแผนภาพที่ 12 นักเรียนโครงการ วมว. มน. จํานวน 29 คน เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีใน
คณะตางๆ ดังนี้
- คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนคณะที่นักเรียนโครงการ วมว. มน. เขาเรียนตอในระดับ
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 89.66 (26 คน) โดยนักเรียนเลือกเรียนในคณะแพทยศาสตรมากที่สุด คิดเปนรอยละ
41.38 (12 คน) รองลงมาคือคณะวิศวกรรมศาสตร คิดเปนรอยละ 13.79 (4 คน) คณะวิทยาศาสตรและคณะ
เภสัชศาสตร มีนักเรียนเลือกเรียนเทากัน คิดเปนรอยละ 10.34 (3 คน) คณะทันตแพทยศาสตรและคณะสัตวแพทย
มีนักเรียนเลือกเรียนเทากัน คิดเปนรอยละ 6.90 (2 คน)
- คณะดานสังคมศาสตร เปนคณะที่นักเรียนโครงการ วมว. มน. เขาเรียนตอในระดับปริญญาตรี คิดเปน
รอยละ 10.34 (3 คน) โดยนักเรียนเลือกเรียนในคณะนิติศาสตร คณะมนุษยศาสตร และคณะบริหารธุรกิจ
เทากัน คิดเปนรอยละ 3.45 (1 คนตอคณะ)

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.
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แบบฟอรมการแจงขอมูลการศึกษาตอระดับปริญญาตรี ของนักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 6 ปการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยนเรศวร – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ลําดับ

ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยที่ศึกษาตอ

คณะ

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.
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1

นางสาวกานตพิชชา บุญมาก

2
3
4

นางสาวกุลชริกา
นางสาวชวรัตน
นางสาวณัฐณิชา

ศิริ
ขําวีระ
จันทรใช

มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะมนุษศาสตรและ
สังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร

5
6

นางสาวณัฐพร
นางสาวธัญชนก

สาวแกม
มุนินทร

มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะสัตวแพทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะแพทยศาสตร

7
8
9
10
11
12
13
14

นางสาวนลินรัตน
นางสาวปฏิมากร
นางสาวปยฉัตร
นางสาวปยวรรณ
นางสาวพิชชาภา
นางสาวพิมพชนก
นางสาวพุธิตา
นางสาวภาศิริ

ปนจาด
แกวจันทร
กาญจนพังคะ
คําบุศย
โพธิ์รุงเรือง
จันพร
เล็กพุฒิกานต
สิงหศิริ

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

15
16
17
18

นางสาววรรณวิมล
นางสาวศตพร
นางสาวสชา
นางสาวสุกฤตา

ปาลาศ
คุมภัย
ดวงรัตน
เรืองเดช

สาขาวิชา

วิธีในการเขาศึกษาตอ*
รับ
Admission ตรง

ภาษาอังกฤษ

✓

เภสัชศาสตร
แพทยศาสตร
คณิตศาสตร
ประกันภัย
สัตวแพทย
แพทยศาสตร

✓
✓

หลักสูตรนานาชาติ

✓
✓
✓

คณะวิทยาศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร

วิทยาศาสตร
แพทยศาสตร
แพทยศาสตร
แพทยศาสตร

คณะทันตแพทยศาสตร

ทันตแพทยศาสตร

✓

คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร

แพทยศาสตร
แพทยศาสตร
แพทยศาสตร

✓

มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร

บริหารธุรกิจ
เภสัชศาสตร
แพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

คณะทันตแพทยศาสตร

ทันตแพทยศาสตร

อื่น ๆ

รายละเอียดโดยสรุปของ
ชื่อโครงการรับตรง/โควตา โครงการรับตรง/โควตาและ
การรับทุน

โครงการรับนักเรียนทีมีผลการ
เรียนดี กลุมเรียนดี-โอลิมปก

✓
✓
✓
✓

โควตาโรงเรียน

✓
✓
✓
✓
✓
✓

โครงการรับนักเรียนทีมีผลการ
เรียนดี กลุมเรียนดี-ภาษาอังกฤษ

ยื่นคะแนนภาษาอังกฤษในการ
สมัครสอบ

ลําดับ

ชื่อ - สกุล

มหาวิทยาลัยที่ศึกษาตอ

คณะ

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.

19
20

นางสาวสุขุมาล
นางสาวอริศรา

เรืองวิรุฬ
รุงศรี

21

นายชวกร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะสัตวแพทย
จุฬาลงกรณ
คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัย
ชัยชนะวิโรจน สถาบันวิทยาการหุนยนต คณะวิศวกรรมศาสตร

22

นายชิษณุพงศ

23
24
25

นายณัฏฐพงศ
นายณัฐนนท
นายภัฏ

26

สาขาวิชา

วิธีในการเขาศึกษาตอ*
Admission รับ
ตรง

สัตวแพทย
นิติศาสตร

✓

วิศวกรรม
หุนยนตและ
ระบบอัตโนมัติ

✓

รุงไพบูลยฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะแพทยศาสตร

แพทยศาสตร

✓

แพทยศาสตร
คณิตศาสตร
วิศวกรรมเคมี

✓

นายรัชกฤช

เพชระบูรณิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร
ตัวลือ
ทองเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร
พระจอมเกลาธนบุรี
พูลเมือง
-

27
28
29

นายวัชรพล
นายวิชญะ
นายสิรภพ

มีดี
สุวรรณคีรี
ตายวัลย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

30

นายสิรวิชญ

ฟูวงคสิทธิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี

ภาคสนาม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร

วิศวกรรมศาสตร
แพทยศาสตร
เภสัชกรรม
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมเคมี

อื่น ๆ

รายละเอียดโดยสรุปของ
ชื่อโครงการรับตรง/โควตา โครงการรับตรง/โควตาและ
การรับทุน

✓

รับตรงประเภทเรียนดี

โครงการรับนักเรียนทีมีผลการ
เรียนดีกลุมเรียนดี-ภาษาอังกฤษ

ยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ
ในการสมัครสอบ

โครงการคัดเลือกตรงความสามารถ
พิเศษและทุนเพชรพระจอมเกลา

ไดรับทุนเพชรพระจอม
เกลา ดานความเปนผูนํา

✓
✓
-

✓
✓

✓
✓

-

นักเรียนยังไมศึกษาตอระดับปริญญาตรีในปการศึกษา 2559
เนื่องจากรอสอบเขาศึกษาตอคณะที่ตองการ ในปการศึกษา 2560
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6.9 ขอมูลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 6
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

6. 9. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)
คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม
3.45% (1 คน)

คณะการตลาด คณะอักษรศาสตร
3.45% (1 คน) 6.90% (2 คน)
คณะวิทยาศาสตร
20.69% (6 คน)

เทคนิคการแพทย
3.45% (1 คน)

คณะ
วิศวกรรมศาสตร
13.79% (4 คน)

คณะเภสัชศาสตร
17.24% (5 คน)
คณะแพทยศาสตร
31.03% (9 คน)

คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะดานสังคมศาสตร

แผนภาพที่ 13 แสดงสั ดส วนของนักเรียนโครงการ วมว. มหาวิท ยาลั ยมหาสารคาม – โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม) ที่เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 2559
จําแนกตามสาขาในคณะตางๆ
จากแผนภาพที่ 13 นักเรียนโครงการ วมว. มมส. จํานวน 29 คน เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีใน
คณะตางๆ ดังนี้
- คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนคณะที่นักเรียนโครงการ วมว. มมส. เขาเรียนตอในระดับ
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 89.66 (26 คน) โดยนักเรียนเลือกเรียนในคณะแพทยศาสตรมากที่สุด คิดเปนรอยละ
31.03 (9 คน) รองลงมาคือคณะวิทยาศาสตร คิดเปนรอยละ 20.69 (6 คน) คณะวิศวกรรมศาสตร คิดเปนรอยละ
13.79 (4 คน) คณะเภสัชศาสตร คิดเปนรอยละ 17.24 (2 คน) คณะเทคนิคการแพทยและคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม มีนักเรียนเลือกเรียนเทากัน คิดเปนรอยละ 3.45 (1 คน)
- คณะดานสังคมศาสตร เปนคณะที่นักเรียนโครงการ วมว. มมส. เขาเรียนตอในระดับปริญญาตรี คิดเปน
รอยละ 10.34 (3 คน) โดยนักเรียนเลือกเรียนในคณะอักษรศาสตร คิดเปนรอยละ 6.90 (2 คน) และคณะการตลาด
คิดเปนรอยละ 3.45 (1 คน)

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.
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แบบฟอรมการแจงขอมูลการศึกษาตอระดับปริญญาตรี ของนักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 6 ปการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)
ลําดับ

ชื่อ

สกุล

มหาวิทยาลัยที่ศึกษาตอ

คณะ

สาขาวิชา

วิธีในการเขาศึกษาตอ*

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.

Admission

รับ
ตรง

ชื่อโครงการรับตรง/
อื่นๆ
โควตา

รายละเอียดโดยสรุปของ
โครงการรับตรง/โควตาและ
การรับทุน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แพทยศาสตร

แพทยศาสตร

-

✓

-

โครงการ CPIRD

ไดรับทุนโครงการผลิต
แพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท

นางสาว กาญจนาภรณ ตรีเนตร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แพทยศาสตร

แพทยศาสตร

-

✓

-

โครงการ ODOD

ไดรับทุนโครงการกระจายแพทย
หนึ่งอําเภอหนึ่งทุน (ODOD
กาฬสินธุ)

3

นางสาว กิ่งไผ

บัวหอม

มหาวิทยาลัยขอนแกน

เภสัชศาสตร

เภสัชศาสตร

-

✓

-

โควตาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

4

นาย กิตติพิชญ

สุดเพาะ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อักษรศาสตร

อักษรศาสตร

-

✓

-

รับตรง (แบบปกติ)

5

นางสาว ขวัญหทัย

ประสิทธิชัย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แพทยศาสตร

แพทยศาสตร

-

✓

-

โครงการ CPIRD

6

นางสาว จิรภัตรา

ปญญาวรรณ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แพทยศาสตร

แพทยศาสตร

-

✓

-

โครงการ CPIRD

7

นางสาว จุติกานต

ภูสิม

มหาวิทยาลัยขอนแกน

แพทยศาสตร

แพทยศาสตร

-

✓

-

โครงการ CPIRD

8

นางสาว ชนิดา

โสภาอุทก

มหาวิทยาลัยมหิดล

เทคนิคการแพทย

รังสีเทคนิค

-

✓

-

โครงการสงเสริมความ
ถนัดทางวิชาชีพ

9

นางสาว ชนิดาภา

ศิริรมยานนท

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาศาสตร

เคมี

-

✓

-

โครงการ วมว.

10

นาย ชุษณะ

วิบูลยคํา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

วิศวกรรมศาสตร

✓

-

-

11

นางสาว ณัญญา

จันทะวงศ

วิศวกรรมศาสตร ระบบควบคุม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จิตวิทยา
จิตวิทยา

✓

-

-

12

นางสาว ณัญญาพร

นาสุริวงค

มหาวิทยาลัยขอนแกน

-

✓

-

1

นางสาว กษิรา

2

นวลจันทร

แพทยศาสตร

แพทยศาสตร

โครงการ CPIRD

ไดรับทุนโครงการผลิตแพทย
เพิ่มเพื่อชาวชนบท
ไดรับทุนโครงการผลิตแพทย
เพิ่มเพื่อชาวชนบท
ไดรับทุนโครงการผลิตแพทย
เพิ่มเพื่อชาวชนบทรวมกับ
โรงพยาบาลมหาสารคาม

ไดรับทุนโครงการผลิตแพทย
เพิ่มเพื่อชาวชนบทรวมกับ
โรงพยาบาลอุดรธานี
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ลําดับ
13

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.

14

ชื่อ

สกุล

มหาวิทยาลัยที่ศึกษาตอ

คณะ

สาขาวิชา

ครุศาสตร
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

วิศวกรรมศาสตร

นาย ธนชัย

ทองถนอม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี

นาย ประภัคพงศ

ไชยขันธ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อโครงการรับตรง/
อื่นๆ
โควตา

Admission

รับ
ตรง

วิศวกรรมไฟฟา
(หลักสูตร 5 ป)

-

✓

-

โครงการคัดเลือก
ตรง ประเภทเรียนดี

วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส

-

✓

-

รับตรง คัดเลือกโดยใช
คะแนน GAT/PAT

15

นาย ปาณัสม

หิรัญบูรณะ

วิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
TEP (TU-NU)
(นานาชาติ)

16

นางสาว ปารีณา

ภูมิฐาน

มหาวิทยาลัยบูรพา

เภสัชศาสตร

วิธีในการเขาศึกษาตอ*

เภสัชศาสตร

17

นางสาว พรรณรัฐ

รัฐมนตรี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เภสัชศาสตร

เภสัชศาสตร

18

นางสาว ภัคจิรา

จันทรบุตร

มหาวิทยาลัยขอนแกน

วิทยาศาสตร

19

นางสาว ภามิณี

มูลศรีแกว

มหาวิทยาลัยขอนแกน

วิทยาลัยนานาชาติ

20

นางสาว มิ่งบุญ

จักรไชย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

อักษรศาสตร

21

นาย รัฐศาสตร

สกุลรัตน

22

นางสาว วณิชยา

ไตรทิพย

23

นางสาว วิจิตรา

อุตสาหการ

24

นางสาว เวียงฟา

เวียงวิเศษ

มหาวิทยาลัยขอนแกน

วิทยาศาสตร

25

นางสาว ศศิวิมล

ถวิลการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เภสัชศาสตร

-

✓

-

✓

-

-

-

✓

-

ชีววิทยา

✓

-

-

การตลาดระหวาง
ประเทศ

✓

-

-

✓

-

-

-

✓

-

-

✓

-

-

✓

-

คณิตศาสตร

-

✓

-

เภสัชศาสตร

-

✓

-

อักษรศาสตร
วิศวกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
วิ
ศ
วกรรมศาสตร
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
อิเล็กทรอนิกส
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เภสัชศาสตร
เภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ครุศาสตร
คณิตศาสตร
นครราชสีมา

รายละเอียดโดยสรุปของ
โครงการรับตรง/โควตาและ
การรับทุน

Twinning Engineering
Program, Thammasat
University - Nottingham
University

รับตรงพื้นที่อีสาน

รับตรง คัดเลือกโดยใช
คะแนน GAT/PAT
โครงการชางเผือกอีสาน

รับตรง สอบคัดเลือก
ทั่วไป
โควตาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการชางเผือก
อีสาน

ประกาศเรียกเพิ่มเติมครั้งที่ 3
(ประกาศครั้งแรกไดสํารอง
ลําดับที่ 46 วันที่ 10 ก.พ. 2555)
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ลําดับ
26

ชื่อ
นาย ศุภวิชญ

สกุล
บุตรดีสุวรรณ

มหาวิทยาลัยที่ศึกษาตอ
มหาวิทยาลัยขอนแกน

คณะ
วิทยาศาสตร

สาขาวิชา
ชีววิทยา

วิธีในการเขาศึกษาตอ*
Admission

รับ
ตรง

-

✓

ชื่อโครงการรับตรง/
อื่นๆ
โควตา
-

โควตาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.

27

นางสาว สิราวรรณ

จอมศรีกระยอม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แพทยศาสตร

แพทยศาสตร

-

✓

-

โครงการ ODOD

28

นาย สุทธิพงศ

จําปาเกตุ

แพทยศาสตร

แพทยศาสตร

-

✓

-

โครงการ CPIRD

29

นางสาว อารยา

หลอศิวาวชิรวุข มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แพทยศาสตร

แพทยศาสตร

-

✓

-

โครงการ ODOD

มหาวิทยาลัยขอนแกน

รายละเอียดโดยสรุปของ
โครงการรับตรง/โควตาและ
การรับทุน

ไดรับทุนโครงการกระจายแพทย
หนึ่งอําเภอหนึ่งทุน (ODOD
มหาสารคาม)
ไดรับทุนโครงการผลิตแพทย
เพิ่มเพื่อชาวชนบทรวมกับ
โรงพยาบาลมหาสารคาม
ไดรับทุนโครงการกระจายแพทย
หนึ่งอําเภอหนึ่งทุน (ODOD
กาฬสินธุ)
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6.10 ขอมูลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 6
มหาวิทยาลัยบูรพา - โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ”

6. 10. มหาวิทยาลัยบูรพา - โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ”
คณะมนุษยศาสตร
4.76% (1 คน)

อักษรศาสตร
4.76% (1 คน)
คณะวิทยาศาสตร
14.29% (3 คน)

พยาบาลศาสตร
9.52% (2 คน)
เทคนิคการแพทย
4.76% (1 คน)
คณะเภสัชศาสตร
23.81% (5 คน)

คณะวิศวกรรมศาสตร
38.10% (8 คน)

คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะดานสังคมศาสตร

แผนภาพที่ 14 แสดงสัดสวนของนักเรียนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยบูรพา - โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ”
ที่เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 2559 จําแนกตามสาขาในคณะตางๆ
จากแผนภาพที่ 14 นักเรียนโครงการ วมว. ม.บูรพา จํานวน 21 คน เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
ในคณะตางๆ ดังนี้
- คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนคณะที่นักเรียนโครงการ วมว. ม.บูรพา เขาเรียนตอใน
ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 90.48 (19 คน) โดยนักเรียนเลือกเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตรมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 38.10 (8 คน) รองลงมาคือคณะเภสัชศาสตร คิดเปนรอยละ 23.81 (5 คน) คณะวิทยาศาสตร คิดเปน
รอยละ 14.29 (3 คน) คณะพยาบาลศาสตร คิดเปนรอยละ 9.52 (2 คน) และคณะเทคนิคการแพทย คิดเปน
รอยละ 4.76 (1 คน)
- คณะดานสังคมศาสตร เปนคณะที่นักเรียนโครงการ วมว. ม.บูรพา เขาเรียนตอในระดับปริญญาตรี
คิดเปนรอยละ 9.52 (2 คน) โดยนักเรียนเลือกเรียนในคณะอักษรศาสตร และคณะมนุษยศาสตรมีนักเรียน
เลือกเรียนเทากัน คิดเปนรอยละ 4.76 (1 คนตอคณะ)

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.
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แบบฟอรมการแจงขอมูลการศึกษาตอระดับปริญญาตรี ของนักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 6 ปการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยบูรพา - โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ”
ลําดับ

ชื่อ

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.

1

นายชัยธร เพิ่มพรสกุล

2

นายณัชปพนสรรค พรมสีดา

3

นายตระการ ยิ้มตระการ

4

นายปณพล โสภาพ

5

มหาวิทยาลัยที่ศึกษาตอ

คณะ

สาขาวิชา

วิธีในการเขาศึกษาตอ*
Admission รับตรง

อื่น ๆ

ชื่อโครงการรับตรง/ รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตา
โควตาและการรับทุน
โควตาทั่วประเทศ
รับตรง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยบูรพา

วิศวกรรมศาสตร

เครื่องกล

√

สหเวชศาสตร

เทคนิคการแพทย

√

วิศวกรรมศาสตร

สาขาปโตรเคมี

√

วิศวกรรมศาสตร

อิเล็กทรอนิกส

√

โควตาทั่วประเทศ

นายพัชรพล นกโพธิ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

โควตานักเรียนสาธิต
"พิบูลบําเพ็ญ"
โควตาทั่วประเทศ

วิทยาศาสตร

เคมีวิศวกรรม

√

รับตรงโครงการพิเศษ
หองเรียนวิทยาศาสตร

6

นายศรัณย สาสุข

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตร

คณิตศาสตร

√

รับตรงพิเศษโครงการ
โอลิมปกวิชาการ

7

นายสิรวิชญ ชูเกียรติโรจน

เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
เภสัชศาสตร
วิศวกรรมอาหาร

โควตาทั่วประเทศ

นายสุวพิชญ เผาผม
นางสาวกันธิชา มาตรง

เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
เภสัชศาสตร
วิศวกรรมศาสตร

√

8
9

√
√

โควตาทั่วประเทศ
โควตาทั่วประเทศ

10

นางสาวกุลปริยา ปณวรรธน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เภสัชศาสตร

เภสัชศาสตร

√

รับตรงพิเศษโครงการ
โอลิมปกวิชาการ

11

นางสาวคุณัญญา ศรีสมปอง

12

นางสาวชนิสร รัตนกิจกมล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
วิศวกรรมศาสตร
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มนุษยศาสตร

เคมี

√

อังกฤษ

√

ไดรับสิทธิ์จาก
โครงการ วมว.
ไดรับสิทธิ์จาก สอวน.

ไดรับสิทธิ์จาก สอวน.
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ลําดับ

ชื่อ

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.

13
14

นางสาวชลิดา วุฒิอนันต
นางสาวณัฎฐา ทุภะบุตร

15
16
17
18
19

มหาวิทยาลัยที่ศึกษาตอ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะ

สาขาวิชา

วิธีในการเขาศึกษาตอ*
Admission รับตรง

อักษรศาสตร
เภสัชศาสตร

อักษรศาสตร
เภสัชศาสตร

√

นางสาวณัฏฐธิดา เวชกามา มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาวตวงรัตน ตรีนาย
นางสาวบวรลักษณ อินทรมณี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

พยาบาลศาสตร

พยาบาลศาสตร

√

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

เภสัชศาสตร
วิศวกรรมศาสตร

20
21

นางสาวปณิธาน สมิตะสิริ
นางสาวปรัชญาพร กาญจน
พงษพร
นางสาวสุภิญญา พูลเพิ่ม
นางสาวแสนรัก ศรีวิเศษ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เภสัชศาสตร
วิศวกรรมศาสตร

22

นางสาวอรวรรณ ธนสิทธิบูรณ

วิศวกรรมศาสตร

วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราช พยาบาลศาสตร
ชนก

วิศวกรรมโยธาและ
บริหารการกอสราง
เภสัชศาสตร
อุตสาหการ
เภสัชศาสตร
มัลติมิเดียและระบบ
อินเตอรเน็ต
พยาบาลศาสตร

√

อื่น ๆ

ชื่อโครงการรับตรง/
โควตา

รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับทุน

โควตานักเรียนสาธิต
"พิบูลบําเพ็ญ"

√

ไมประสงคศึกษาตอในปการศึกษา 2559
โควตาทั่วประเทศ

√
√

โควตาทั่วประเทศ
โควตาทั่วประเทศ

√

โควตากรมการ
แพทย

√
√
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6.11 ขอมูลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 6
มหาวิทยาลัยทักษิณ – โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม

6.11. มหาวิทยาลัยทักษิณ – โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม
พาณิชยศาสตร
และการบัญชี
การตลาด 3.57% (1 คน) 7.14% (2 คน)

เศรษฐศาสตร
3.57% (1 คน)

คณะมนุษยศาสตร
3.57% (1 คน)
คณะนิติศาสตร 3.57%
(1 คน)
คณะครุศาสตร
วิทยาศาสตร
7.14% (2 คน)
เทคนิคการแพทย
10.71% (3 คน)

คณะวิทยาศาสตร
42.86% (12 คน)

คณะวิศวกรรมศาสตร
17.86% (5 คน)

คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะดานสังคมศาสตร

แผนภาพที่ 15 แสดงสัดสวนของนักเรียนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยทักษิณ – โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม
ที่เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 2559 จําแนกตามสาขาในคณะตางๆ
จากแผนภาพที่ 15 นักเรียนโครงการ วมว. ม.ทักษิณ จํานวน 29 คน เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
ในคณะตางๆ ดังนี้
- คณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนคณะที่นักเรียนโครงการ วมว. ม.ทักษิณ เขาเรียนตอใน
ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 78.57 (22 คน) โดยนักเรียนเลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตรมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 42.86 (12 คน) รองลงมาคือคณะวิศวกรรมศาสตร คิดเปนรอยละ 17.86 (5 คน) คณะเทคนิคการแพทย
คิดเปนรอยละ 10.71 (3 คน) และคณะครุศาสตรดานวิทยาศาสตร คิดเปนรอยละ 7.14 (2 คน)
- คณะดานสังคมศาสตร เปนคณะที่นักเรียนโครงการ วมว. ม.ทักษิณ เขาเรียนตอในระดับปริญญาตรี
คิดเปนรอยละ 21.43 (6 คน) โดยนักเรียนเลือกเรียนในคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี คิดเปนรอยละ 7.14
(2 คน) คณะนิติศาสตร คณะการตลาด คณะเศรษฐศาสตรและคณะมนุษยศาสตรมีนักเรียนเลือกเรียนเทากัน
คิดเปนรอยละ 3.57 (1 คนตอคณะ)

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.
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แบบฟอรมการแจงขอมูลการศึกษาตอระดับปริญญาตรี ของนักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 6 ปการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยทักษิณ – โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม
ลําดับ

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาตอ

ชื่อ

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.

1

นายไกวัล

โกมลเกียรติ

มหาวิทยาลัยบูรพา

2

นายกิตติคุณ

เพชรศรี

3

นายณัฐวุฒิ

4

คณะ

สาขาวิชา
การตลาด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

การจัดการและการ
ทองเที่ยว
วิศวกรรมศาสตร

ใหมแกว

มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร

วิทยาศาสตร

นายณัฐวุฒิ

ขวดปลอด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี

วิศวกรรมศาสตร

5

นายสุรเกียรติ

พุทธานันทเดช มหาวิทยาลัยมหิดล

6

นางสาวจันทิมา

เกิดแกว

7

วิธีในการเขาศึกษาตอ*
ชื่อโครงการรับตรง/
รั
บ
Admission
โควตา
อื่น ๆ
ตรง
√

รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับทุน
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√

รับตรง ใชคะแนน
GAT-PAT/ 9 วิชา
สามัญ

มีคะแนนผานเกณฑทั้ง
ขอเขียนและสอบ
สัมภาษณ

วิศวกรรม
คอมพิวเตอร

√

กายภาพบําบัด

กายภาพบําบัด

√

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

วิทยาศาสตร

มีคะแนนผานเกณฑทั้ง
ขอเขียนและสอบ
สัมภาษณ
มีคะแนนผานเกณฑทั้ง
ขอเขียนและสอบ
สัมภาษณ

นางสาวจุฑามาศ เกลี้ยงกลม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
(วข.หาดใหญ)

วิทยาศาสตร

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสิ่งทอ
เคมี

รับตรง ใชคะแนน
GAT-PAT/ 9 วิชา
สามัญ
รับตรง ใชคะแนน
GAT-PAT/ 9 วิชา
สามัญ

√

โควตา รับตรง 14
จังหวัดภาคใต

8

นางสาวฐิติรัตน

แกวมณีรัตน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
(วข.หาดใหญ)

เทคนิคการแพทย

เทคนิคการแพทย

√

รับนักศึกษาจากผูเขา
คายฝกอบรมโครงการ
สงเสริมโอลิมปก
วิชาการ

9

นางสาวปาณิศา

ฤทธิ์ทอง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
(วข.หาดใหญ)

ทรัพยากรธรรมชาติ

ปฐพี

√

รับนักศึกษาภายใต
โครงการหองเรียน
วิทยาศาสตร โดยการ
กํากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย

มีคะแนนผานเกณฑทั้ง
ขอเขียนและสอบ
สัมภาษณ
รับนักเรียนที่ผานการ
เขาคายโอลิมปก
วิชาการ พิจารณาจาก
ผลการเรียนและการ
สอบสัมภาษณ
มีผลการเรียนดี เปน
นักเรียนในโครงการ
หองเรียนวิทยาศาสตร
โดยการกํากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย

วิศวกรรมเครื่องกล
√

√

ลําดับ

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาตอ

ชื่อ

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.

10

นางสาวมณีนุช

11

แกวสีขาว

คณะ

สาขาวิชา

วิธีในการเขาศึกษาตอ*
รายละเอียดโดยสรุป
ชื่อโครงการรับตรง/ ของโครงการรั
บตรง/
รั
บ
Admission
โควตา
อื่น ๆ
โควตาและการรั
บทุน
ตรง
เพชรพระจอมเกลา รับนักเรียนที่มีผลการ
√

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี

วิศวกรรมศาสตร

วิศวกรรมอุตสา
หการ

นางสาวรัตตะวัน สมเสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เกษตรศาสตร

เกษตรศาสตร

√

12

นางสาววิลาวัณย อินทรยอด

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

นิติศาสตร

นิติศาสตร

√

13

นางสาวอัจฉรา

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตร

วิศวกรรมเคมี

√

14

นางสาวธมลวรรณ พรหมขวัญ

นักเรียนจากโรงเรียน
วิทยาศาสตรและ
โครงการหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร (สสวท
สพฐ และ วมว.)

มีผลการเรียนดี เปน
นักเรียนในโครงการ
หองเรียนวิทยาศาสตร
โดยการกํากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย

15

นางสาวกฤษติกานต ธรรมโชติ

16

รับตรง ใชคะแนน
GAT-PAT/ 9 วิชา
สามัญ
รับตรง ใชคะแนน
GAT-PAT/ 9 วิชา
สามัญ
โควตา รับตรง 14
จังหวัดภาคใต

มีคะแนนผานเกณฑ
ทั้งขอเขียนและสอบ
สัมภาษณ
มีคะแนนผานเกณฑ
ทั้งขอเขียนและสอบ
สัมภาษณ
มีคะแนนผานเกณฑ
ทั้งขอเขียนและสอบ
สัมภาษณ
มีคะแนนผานเกณฑ
ทั้งขอเขียนและสอบ
สัมภาษณ

สิงหขจัด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พณิชยการและการ
(วข.ตรัง)
จัดการ
มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาเจา วิทยาศาสตร
คุณทหารลาดกระบัง

บัญชี
เทคโนโลยีชีวภาพ

√

นางสาวกัญญารัตน เกาะกลาง

มหาวิทยาลัยทักษิณ
(วข.สงขลา)

มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

ภาษาตะวันตก

√

17

นางสาวกานตพิชชา เพชรรักษ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
(วข.หาดใหญ)

วิทยาศาสตร

คณิตศาสตร

√

18

นางสาวกุลณัฐ

แกวขาว

มหาวิทยาลัยทักษิณ
(วข.สงขลา)

ศึกษาศาสตร

คณิตศาสตร

√

19

นางสาวขนิษฐา

ดุกดอกจันทร มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาศาสตร

ทายาทเกษตรกร

เรียนดี มีความสามรถ มี
ทุนการศึกษาใหตลอด
หลักสูตร
มีผลการเรียนดี บิดา
มารดาประกอบอาชีพ
เกษตรกร

√

√

โควตา รับตรง 14
จังหวัดภาคใต
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ลําดับ

ชื่อ
ทองเด็ด

มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาตอ

คณะ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

เศรษฐศาสตร

เศรษฐศาสตร

สาขาวิชา

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.

วิธีในการเขาศึกษาตอ*
ชื่อโครงการรับตรง/
รั
บ
Admission
โควตา
อื่น ๆ
ตรง
√

รายละเอียดโดยสรุป
ของโครงการรับตรง/
โควตาและการรับทุน
มีผลการเรียนดี เปน
นักเรียนในโครงการ
หองเรียนวิทยาศาสตร
โดยการกํากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย
มีคะแนนผานเกณฑทั้ง
ขอเขียนและสอบ
สัมภาษณ
มีคะแนนผานเกณฑทั้ง
ขอเขียนและสอบ
สัมภาษณ
มีผลการเรียนดี และ
ผานการสอบสัมภาษณ

20

นางสาวชญานิศ

21

นางสาวตรีสุคนธ รักศิริ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตร

พฤกษศาสตร/พันธุ
ศาสตร

√

นักเรียนจากโรงเรียน
วิทยาศาสตรและ
โครงการหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร (สสวท
สพฐ และ วมว.)

22

นางสาวธิดารัตน แมนวงศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
(วข.ตรัง)

พณิชยการและการ
จัดการ

การจัดการทองเที่ยว

√

โควตา มอ.ตรัง

23

นางสาวนัฏภร

ทองงาม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
(วข.หาดใหญ)

วิทยาศาสตร

คณิตศาสตร

√

โควตา รับตรง 14
จังหวัดภาคใต

24

นางสาวพรรณภา ทวมศรี

คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี

วิศวกรรมเครื่องกล

√

25

นางสาวภัทรนันท บุญหาว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ
(วข ระยอง)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
(วข.หาดใหญ)

การแพทยแผนไทย

การแพทยแผนไทย

√

26

นางสาวภาณินนุช สายชนะพันธ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
(วข.หาดใหญ)

วิทยาศาสตร

ชีววิทยา

โควตาพื้นที่จังหวัด
ระยอง คณะ
วิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยี
รับตรง ใชคะแนน
GAT-PAT/ 9 วิชา
สามัญ

√

27

นางสาวเศรษฐิยา ศิรโิ ภคพัฒน

วิทยาศาสตร

เทคโนโลยีชีวภาพ

28

นางสาวสุนิตา

ปองศรี

มหาวิทยาลัยพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี

วิศวกรรมศาสตร

วิศวกรรมเครื่องกล

√

29

นางสาวสุวรรณี

ปลองไหม

มหาวิทยาลัยทักษิณ
(วข.สงขลา)

ศึกษาศาสตร

ชีววิทยา

√

โควตา รับตรง 14
จังหวัดภาคใต

มีคะแนนผานเกณฑทั้ง
ขอเขียนและสอบ
สัมภาษณ
มีคะแนนผานเกณฑทั้ง
ขอเขียนและสอบ
สัมภาษณ
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ไมพอใจในสาขาที่สอบได
รอสอบใหมในปการศึกษา 2560
ระบบ Residential มีผลการเรียนดี และ
College คณะ
ผานการสอบ
วิศวกรรมศาสตร
สัมภาษณ
โควตา รับตรง 14
มีคะแนนผานเกณฑ
จังหวัดภาคใต
ทั้งขอเขียนและสอบ
สัมภาษณ

คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
1. รศ.ดร.วีระพงษ แพสุวรรณ
2. นางสาวคนึงนุช พิมพอุบล
3. นางสาวฉัตตธิดา บุญโต

ผูจัดทํา
1. นายศราวุฒิ ทั่งนาค
2. นางสาววิภาดา ปนเกสร

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รายงานผลการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักเรียนรุนที่ 6 โครงการ วมว.
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