โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/17 โครงการหองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ กลุมการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร
เลขที่

ชื่อ - สกุล

1

นางสาว สุธิมา

2

นาย ชยุตม

3
4

นางสาว ญาณิศา
นางสาว นฐรักษ

5

นาย พลกฤต

จินะณรงค
มาทอง
ตัณวรรณ
ศรีสะอาด
งามอัมพรอิทธิ
เดชกุญชร

คณะ / เอก

สถาบัน

หมายเหตุ

เศรษฐศาสตร (Inter)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ไดรับ
ทุนการศึกษา

วิศวกรรมศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เภสัชศาสตร
รัฐศาสตร

กายภาพบําบัด

มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยมหิดล

วิศวกรรมหุนยนตฯ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

แพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

วิศวกรรมซอฟตแวร (Inter)

6

นางสาว พีรยา

7

นาย ศุภกร

เถกิงมหาโชค

8

นาย ชนกันต

พิชยอนันต

9

นาย นราวิชญ

โลสถิตยมณฑล

บริหารธุรกิจ (Inter)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

10

นาย พุฒิเศรษฐ

ไพศาลมั่นคงกิจ

สังคมศาสตร เอกการเงิน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

11

นาย ธีรภัทร

ไกรศรีสิริกลุ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

12

นาย พัสสณ

ติรณะประกิจ

วิศวกรรมเครื่องกล

13

นางสาว พิมพลภัส

กงภูเวช

เภสัชศาสตร (Inter)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยขอนแกน

14

นางสาว ณภัค

ลีชวนันท

เภสัชศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สหเวชศาสตร เอกกายภาพฯ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

15

นาย ณัชธพงศ

ตันติวณิชชานนท

16

นาย ธนกฤต

ศรีระทุ

วิศวกรรมดนตรีฯ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

17

นางสาว ธมลวรรณ

คูสุวรรณ

นิติศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

18

นาย ธรรมรัฐ

อินทรสุวรรณ

วิศวกรรมศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อักษรศาสตร เอกภาษาเกาหลี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

19

นางสาว ธัญมน

ศิริกาณจนกุล

20

นางสาว ภัทรภร

สืบกุศล

21

นาย ภัทราวุธ

22
23

นางสาว อธิชา
นางสาว อาภาภัทร

24

นาย ลภน

25

นางสาว กมลลักษณ

บุตรจันทร
ธรรมพานิชวงศ
กองพัฒนพาณิชย
จารุเกษตรพร
เกินชัย

อักษรศาสตร
เภสัชศาสตร

Masaryk University
Czech Rep.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ทันตแพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

Faculty of Medicine

ไดรับ
ทุนการศึกษา

เลขที่

ชื่อ - สกุล

คณะ / เอก

สถาบัน

27

นางสาว ธิติกุล

จันทรแกว

คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาบัญชี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

28

นางสาว ธนภรณ

ปญจวุฒิวงศ

MBBS, School of Medicine

Zhejiang University, China

29

นางสาว ทัศนศรัณย

ยวนแหล

Dentistry

Medical University of Lublin,
Poland

30

นาย ณฤพัชร

วิศวกรรมศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ธรรมวัฒนะ

หมายเหตุ

โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/18 โครงการหองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ กลุมการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร
เลขที่

ชื่อ - สกุล

คณะ / เอก

สถาบัน

1

นางสาว กรกมล

จิรวารศิริกุล

อุตสาหกรรมบริการ เอกศิลปะ
การประกอบอาหารฯ (Inter)

วิทยาลัยดุสิตธานี

2

นางสาว กัญญากร

อัจฉริยากร

สังคมศาสตร เอกการเงิน

มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

3

นางสาว ชนิสรา

หุตางกูร

พาณิชยศาสตรและการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

4

นาย ชานน

อรุณมีศรี

บริหารธุรกิจ
เอกการตลาด (Inter)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

5

นางสาว ธนัญพร

ธเนศรุงโรจน

วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

6

นางสาว ธันยธร

นิตินันทน

วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

มนุษยศาสตร
เอกวิชาสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

7

นาย นาวินตา

จิตสัมพันธพงศ

8

นางสาว ปภาวี

หวังเจริญรุง

บริหารธุรกิจ เอกวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

9

นางสาว ภัชนิกา

ปาลกะวงศ ณ
อยุธยา

วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
(BJM)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

10

นาย ภูตะวัน

ชัยศิริ

ศิลปศาสตร เอกวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

11

นางสาว ลภัสนันท

ศรีตะวันปณพร

มนุษยศาสตร
เอกภาษาเพื่ออาชีพ (LCI)

มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

12

นางสาว สิริพิชชา

ปรุงเลิศบัวทอง

รัฐศาสตร เอกบริหารรัฐกิจ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

13

นางสาว สุกฤตา

หาญคุณะเศรษฐ

14

นางสาว สาริศา

มานะบุญ

15

นางสาว นิธินันท

พงศเที่ยงธรรม

16

นาย จิรายุส

ทองประสม

17

นาย พิเชฐ

18

นาย เมธาศิษฐ

พาณิชยศาสตรและการบัญชี
(IBMP)
สถาปตยกรรมและการออกแบบ
(Int.D)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ

วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ศิลปศาสตร
เอกภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รุงเรืองสัมฤทธิ์

เศรษฐศาสตร ภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

พัฒนพลวิชญ

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
(Bilingual) เอกคอมพฯ

มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

19

นางสาว ศศิพัชร

ธารินอมรพงศ

สถาปตยกรรมศาสตร (INDA)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

20

นางสาว นครียา

ประไพตระกูล

อักษรศาสตร หลักสูตรนานาชาติ
(BALAC)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อันดับ 3
Admissions

เลขที่

ชื่อ - สกุล

21

นางสาว เมธกานต

เอนกธนะสุวรรณ

22

นางสาว ธารริน

ลี้กําจร

23

นางสาว จารุกัญญ

จุฑาธัชชัย

24

นางสาว ศันสิธร

เบญจานุวัตร

25

นางสาว ชีวาพร

คงเจริญ

27

นางสาว ศิริรัตน

วงคจอม

28

นางสาว ธรรมพร

หาญตระกูล

29

นางสาว ปุณยาพร

30

คณะ / เอก
วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
(BJM)
วิทยาการการจัดการ
เอกธุรกิจระหวางประเทศ
อุตสาหกรรมบริการ
เอกการจัดการครัวฯ
สังคมศาสตร
เอกวิชารัฐประศาสนศาสตร
เศรษฐศาสตร เอกการเกษตร
ภาคพิเศษ
การสรางธุรกิจฯ
เอกวิชาการเปนเจาของธุรกิจ

สถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาลัยดุสิตธานี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เศรษฐศาสตร (BEcon)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ผิวแดง

วิทยาลัยนานาชาติ
เอกวิชาการคาระหวางประเทศฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ

นางสาว ฐานิตา

แซบาง

Bachelor of Management

Deakin University, Australia

31

นางสาว ณัฐชา

ปกรานเสนีย

มนุษยศาสตร
เอกภาษาเพื่ออาชีพ (LCI)

มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

32

นางสาว พิชญาพัชร

ปุนอุดม

นิเทศศาสตร เอกสื่อสารการตลาด

มหาวิทยาลัยรังสิต

33

นางสาว อภิชญา

เจริญสุข

มัณฑนศิลป
เอกออกแบบตกแตงภายใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

หมายเหตุ

รายงานผลการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โครงการหองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
ประจําปการศึกษา 2559 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
จํานวนนักเรียน
ม.6/17 = 29 คน
ม.6/18 = 32 คน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาลัยดุสิตธานี

ม.6/17
11
2
1
1
1
1
2
4
1
2
-

ม.6/18
2
9
8
1
1
4
2
2

ม.6/17
3

ม.6/18
1
1
1

สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตางประเทศ และอื่นๆ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยในตางประเทศ

ปการศึกษา 2559

รายงานผลการเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2559
นักเรียนโครงการหองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ SP

ม.6/17

14
12

ม.6/18

10
8
6
4
2
0

จุฬาฯ

ธรรมศาสตร

มศว.

เกษตรศาสตร

ขอนแกน

มหิดล

ส.ลาดกระบัง ตางประเทศ

