รายงานผลการสอบคั
ผลการสอบคัดเลือกเขา
ศึกษาตอในสถาบั
ในสถาบันอุดมศึกษา
นักเรียนชั
นชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
หองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
(The Special Program)
ประจําปการศึกษา 255
2556

โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หอง 17 หองเรียนพิเศษกลุมวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร
จํานวนนักเรียนชาย 12 คน จํานวนนักเรียนหญิง 29 คน รวมทั้งสิ้น 41 คน
ลําดับที่
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
มหาวิทยาลัย / สถาบัน หมายเหตุ
1 นาย กฤษฏิ์
แกวจํานง
ทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
2 น.ส. นัฐลดา
ตันติวาสิน
ทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
3 น.ส. มัสลิน
ชาติลีฬหา
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
4 นาย ญาณวัฒน ศิริกาญจนกูล วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนฯธนบุรี
5 น.ส. ปาณิศา
ยันตเวช
แพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยรังสิต
6
พาณิชศาสตรและ
น.ส. รุจิรา
เบญจรุราวงศ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การบัญชี
7
วิทยาศาสตรและ
นาย ณริยะ
แพงาม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เทคโนโลยี
8 น.ส. ธนพร
ภักดิ์ชัยภูมิ
นิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
9
เทคโนโลยี
น.ส. พิชชาพร
สยะรักษ
มหาวิทยาลัยเทคโนฯธนบุรี
สารสนเทศ
10
เทคโนโลยี
น.ส. พิชชาภา
พวงนาค
สารสนเทศและการ มหาวิทยาลัยมหิดล
สื่อสาร
11 น.ส. วรรณชลิดา ศรีรัตนศักดิ์
ทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
12 น.ส. ศศิพร
ศักดาชัย
แพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยรังสิต
13
เทคโนโลยี
น.ส. อิสรีย
สุทธิเชื้อชาติ สารสนเทศและการ มหาวิทยาลัยมหิดล
สื่อสาร
14 นาย วงศกร
สวางศรีงาม วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
15
สาขาวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นาย ศิวาพัชร
พุมพฤกษหิรัญ
คอมพิวเตอร
(SIIT)
16
เทคโนโลยี
น.ส. จริญญา
ลิมปนดุษฎี
สารสนเทศและการ มหาวิทยาลัยมหิดล
สื่อสาร
17 นาย จุมพล
อดุลยรัตนนุกุล วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนฯธนบุรี
18
วารสารและ
น.ส. ชนิดาภา
นฤนาทวานิช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สื่อสารมวลชน
19
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
นาย ชโยทัย
สิริปญญานนท วิศวกรรมศาสตร
โรฒ

20
21
22
23

น.ส. ณัฐชยา

24

นาย พัชรพล

25
26

น.ส. ธีมา

บุญจุน

31

น.ส. อนัญญา

วิศวกรรมศาสตร
ธีรเดชภูวดล แพทยศาสตร
วิวัฒนมงคลกุล เภสัชศาสตร
ภูวรกิจ
วิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมการ
จงเทพ
บิน
พงศพฤกษทล วิศวกรรมศาสตร
พาณิชศาสตรและ
บุญญาธิกุล
การบัญชี
สถาปตยกรรม
ตันไถง
ศาสตร
จูตะวิริยะ
แพทยศาสตร
สาขาเทคโนโลยี
ชัยสวัสดิ์
สารสนเทศ
เทคโนโลยี
หวัง
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
ศีตมโนชญ
เศรษฐศาสตร

32
33

น.ส. ภัทรา

นุชแดง

34
35
36
37

น.ส. อรนลิน
น.ส. วิมลวรรณ
น.ส. เจนจิรา

27
28
29

น.ส. ณิชชา
นาย ธนวรรธน
นาย นรุตม

น.ส. นิชาภา
น.ส. พชรมน
นาย วรท
น.ส. ศิริบูรณ

30
น.ส. ภัณฑิรา

38
39
40
41

น.ส. ขวัญชนก

น.ส. นันทิชา
น.ส. ปณิศา
น.ส. เพชรลดา
น.ส. วาสิณี
นาย นนทชัย

เศรษฐศาสตร
เทคโนโลยี
คงสอน
สารสนเทศ
รวมสิน
บริหารธุรกิจ
คงทรัพย
วิทยาศาสตร
ปรางคชัยเวศม เศรษฐศาสตร
สถาปตยกรรม
ศิรินาค
ศาสตร
จิตตวัฒนา
นิติศาสตร
อารีย
สาขา
สีนวล
วิศวกรรมศาสตร
วงศเสาร
บริหารธุรกิจ
ลิ้มเจริญ
วิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(SIIT)
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(SIIT)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สถาบันเทคโนฯลาดกระบัง

โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หอง 18 หองเรียนพิเศษกลุมภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร
จํานวนนักเรียนชาย 6 คน จํานวนนักเรียนหญิง 25 คน รวมทั้งสิ้น 31 คน
ลําดับ
ที่

ชื่อ - นามสกุล

คณะ / สาขา

1

นางสาวณัฐวดี

2

นางสาวพิมพพลอย สะอาง

พาณิชยศาสตร
และการบัญชี
เศรษฐศาสตร

3

นางสาวนลินรัตน

ติ่งอวม

Social Science

4
5
6

นางสาวอภิชญา
นางสาวชวิศา
นายพงศพิสุทธิ์

จวนเกา
จินะณรงค
ชินวงศ

7

นางสาวพัชราภรณ คลายรัศมี

8

นางสาวภโวทัย

วิจักษณาพงษ

คุมสิทธิ์ธนสาร

9 นางสาวณิชาพัทธ
10 นายณภัทร

ฟุงมงคลเสถียร
ตั้งหลักมงคล

11 นางสาวมาลิน

แซลิม

12 นางสาวรังสิยา

กองเงิน

13 นางชัชพล
เล็กคง
14 นางสาวฐิตาภา
ภัทรานุพันธ
15 นางสาวศิลาวรรณ ชัยวรณ

16 นายณัฐพัชร

อัครมณีสกุล

มหาวิทยาลัย สถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Ritsumeikan Asia Pacific
University (Japan)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

เศรษฐศาสตร
นิติศาสตร
วิทยาลัยดุริยางค
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศิลป
ศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Department of
Foreign
National Taiwan
Languages and
University
Literatures
ศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
เทคโนโลยี
สถาบันเทคโนฯลาดกระบัง
สารสนเทศ
วารสารศาสตรและ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สื่อสารมวลชน
พาณิชยศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และการบัญชี
เศรษฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การจัดการ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
สถาปตยกรรม
สถาบันเทคโนฯลาดกระบัง
ศาสตร
สาขาเทคโนโลยี
การจัดการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(SIIT)

หมาย
เหตุ

ลําดับ
ชื่อ - นามสกุล
ที่
17 นางสาวปภาดา
ปติเศรษฐ
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

คณะ / สาขา

มหาวิทยาลัย สถาบัน

Management
University of Manchester
(marketing)
นางสาวรมยธีรา
บางสรอย
อักษรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นางสาวชนนิกานต วังอนานนท
ศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นางสาวชชญา
มากมี
พาณิชยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
และการบัญชี
นางสาวปณิธี
วงศาขจรกิจ
วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
นายกองฤทธิ์
รัศมีวิจารณ
ศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นายปวีรชัย
ประสาทอาภรณ
รัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นางสาวธรกมล
เรียงวงศ
รัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นางสาวธนวรรณ
ดลเฉลิมเกียรติ
สถาปตยกรรม
สถาบันเทคโนฯลาดกระบัง
ศาสตร
นางสาวปาณิศา
อนรรฆมณี
ศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นางสาวลานนา
บัวศรี
เศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นางสาวชญานิศ
โอภาสสุขสถิต
สถาปตยกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนฯพระ
ศาสตร
นครเหนือ
นางสาวนัชช
เหลาเลิศวรกุล
พาณิชยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
และการบัญชี
นางสาวณัชนิชา
พลามิตร
สถาปตยกรรม
ศาสตรและการผัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เมือง
นางสาวณพฤตยาพร บุญลือ
สาขาเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การจัดการ
(SIIT)

หมาย
เหตุ

รายงานผลการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โครงการหองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
ประจําปการศึกษา 2556 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
จํานวนนักเรียน
ม.6/17
= 41 คน
ม.6/18
= 31 คน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ม.6/17
6
10
3
8
1
1
1
1
3
-

ม.6/18
6
12
2
3
1
3
1

สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตางประเทศ และอื่นๆ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยในตางประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุน

ม.6/17
2
4
1

ม.6/18
3
-

จากตารางพบว า นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ ๖
ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๖
หองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ สามารถสอบผาน
การคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ ในปการศึกษา ๒๕๕๖ โดยคิดเปนรอย
ละ ๘๖.๑๑ ศึกษาตอตางประเทศ คิดเปนรอยละ ๔.๑๖ และศึกษาตอมหาวิทยาลัยเอกชน คิด
เปนรอยละ ๙.๗๒
ที่มา : งานแนะแนว มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒

