
การติดตามผลนักเรียนช้ัน ม.6/1 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ปีการศึกษา 2560 

เพือ่การศึกษาต่อ - ประกอบอาชีพ ในปีการศึกษา 2561 

นักเรียนทีจ่บหลกัสูตร (รุ่นที่1) ชาย 7 คน  หญงิ 31 คน  รวม 38 คน 

นักทีย่ังไม่จบหลกัสูตร ชาย - คน  หญิง - คน  รวม - คน 

นักเรียนที่ศึกษาต่อ ชาย 7 คน หญงิ 31 คน รวม 38 คน 

(ข้อมูล ณ วันที ่13 กรกฎาคม 2561) 

รูปนักเรียน ช่ือ-สกุล ช้ัน คณะ-สาขาวชิา/สถาบันที่ศึกษาต่อ 

 

นายภูมิภทัร ศรีพนัธ์ 6/1 1.คณะสัตวแพทยศ์าสตร์ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยมีหานคร (TCAS รอบ 4) 
2.คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาชีววทิยา  
จุลชีววทิยา สัตววทิยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
(TCAS รอบ 2)   (สละสิทธ์ิ) 

 นายกนัไท ทองศกัด์ิ 6/1 1.คณะครุศาสตร์ สาขามธัยมศึกษา 

วชิาเอกคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
(TCASรอบ3) 
2.คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาเอกคณิตศาสตร์  
มหาวทิยาลยันเรศวร  (TCASรอบ2) (สละสิทธ์ิ) 
3.คณะวทิยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร
(TCASรอบ3) (สละสิทธ์ิ) 

 

นายณฐัชนน มัน่การไถ 6/1 คณะทนัตแพทยศ์าสตร์  
หลกัสูตรทนัตแพทยศ์าสตรบณัฑิต 
มหาวทิยาลยันเรศวร (TCASรอบ2) 



 

 

นายตฤณภพ ประทีป 6/1 คณะวศิวกรรมศาสตร์  
สาขาวศิวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (TCASรอบ3) 

 

 

นายพิชญพ์รรธ    บุญมัน่ 6/1 คณะวศิวกรรมศาสตร์  
สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั(TCASรอบ3) 

 นายลภสั    อาสะโภ 6/1 1.คณะทนัตแพทยศ์าสตร์  
หลกัสูตรทนัตแพทยศ์าสตรบณัฑิต 
มหาวทิยาลยันเรศวร  (TCASรอบ2) 
2.คณะแพทยศ์าสตร์ (โครงการผลิตแพทยเ์พิ่ม
เพื่อชาวชนบท)  มหาวทิยาลยัมหิดล 

(TCASรอบ2)  (ไม่ผา่นสัมภาษณ์) 
3.คณะแพทยศ์าสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่

(TCASรอบ2)  (สละสิทธ์ิ) 
4.คณะแพทยศ์าสตร์ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

(TCASรอบ2)   (สละสิทธ์ิ) 
 นายศุภวชิญ ์    พฒัมุข 6/1 1.คณะพยาบาลศาสตร์ วทิยาลยัพยาบาลบรม

ราชชนนีสวรรคป์ระชารักษ ์นครสวรรค์  
(ไม่เขา้ร่วมระบบ TCAS61) 
2.คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์
การเกษตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
(TCASรอบ2)  (สละสิทธ์ิ) 
3.คณะวทิยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลยันเรศวร(TCASรอบ3)  (สละสิทธ์ิ) 
4.คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 

มหาวทิยาลยันเรศวร(TCASรอบ3) (สละสิทธ์ิ) 



 นางสาววรกานต ์ตน้โพธ์ิธรรม 6/1 1.ส านกัวชิาพยาบาลศาสตร์  
สาขาพยาบาลศาสตร์  

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง (TCASรอบ 2)   
2.คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์
ระหวา่งประเทศ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ 
(TCASรอบ 2)  (สละสิทธ์ิ) 
3.หลกัสูตรพยาบาลศาสตร์บณัฑิต  
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ชยันาท  
(TCASรอบ 2)  (สละสิทธ์ิ) 

 
 

นางสาวรัศมี สียิง่ 6/1 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาวทิยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  
(TCAS รอบ1/2) 

 

นางสาววลิาสินี เหมะสถล 6/1 คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน  
สาขาเทคโนโลยมีลัติมีเดีย  
มหาวทิยาลยัราชมงคลธญับุรี  
(TCAS รอบ1/1) 

 

นางนางสาวกฤษณา มลิพนัธ์ุ 6/1 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
นิเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบท่ี 1 

มหาวทิยาลยัศิลปกร (TCAS รอบ 3) 

 

นางกณัฑิมา สินเธาว ์ 6/1 คณะวศิวกรรมศาสตร์  

สาขาวศิวกรรมโยธา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  
(TCASรอบ1/1) 



 

 

นางสาวกุลจิรา จีนตะกนั 6/1 1.คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยธีญับุรี(TCASรอบ3) 
2.คณะวทิยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ 

มหาวทิยาลยันเรศวร (TCAS รอบ 3)(สละสิทธ์ิ) 

 

นางสาวศุภิสรา  บางระมุง 6/1 คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาเอกสังคมศึกษา 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา   

(TCAS รอบ1/1) 

 นางสาวศศิธร   แขง็กสิกรณ์ 6/1 1.คณะเทคนิคการแพทย ์สาขาวชิารังสีเทคนิค 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (TCAS รอบ 3) 
2.คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวทิยา 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 
(TCAS รอบ 2) (สละสิทธ์ิ) 
3.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่

(TCAS รอบ 3)(สละสิทธ์ิ) 
4.คณะเทคนิคการแพทย ์สาขากิจกรรมบ าบดั 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (TCAS รอบ 3) 
(สละสิทธ์ิ) 
5.คณะกายภาพบ าบดั/วทิยาศาสตรบณัฑิต 
(กิจกรรมบ าบดั) มหาวทิยาลยัมหิดล 

(TCAS รอบ 3)(สละสิทธ์ิ) 
 นางสาวกฤติญาพร รติพพงศธ์ร 6/1 1.คณะแพทยศาสตร์ (โครงการผลิตแพทยเ์พิ่ม

เพื่อชาวชนบท)  มหาวทิยาลยัมหิดล  
(TCAS รอบ2) 
2.โครงการ พสวท. คณะวทิยาศาสตร์  
สาขาวชิาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

(TCASรอบ 2)  (สละสิทธ์ิ) 



 
 

นางสาวกญัญาณี   สพประสงค ์ 6/1 1.คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาเอกคณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์(TCASรอบ1/1) 
2.คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา  
สาขาวทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน
(TCASรอบ1/1)  (สละสิทธ์ิ) 

 นางสาวกานตพ์ิชชา พุฒศิริ 6/1 1.คณะวทิยาศาสตร์  สาขาธรณีวทิยา 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (TCAS รอบ2) 
2.คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวทิยาศาสตร์พื้นภิภพ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
(TCASรอบ 2)  (สละสิทธ์ิ) 
3.คณะสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบ าบดั 

มหาวทิยาลยัพะเยา (TCASรอบ 2)  (สละสิทธ์ิ) 
4.คณะสาธารณสุขศาสตร์บณัฑิต  
สาขาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์

(TCASรอบ 2)  (สละสิทธ์ิ) 
 นางสาวเครือวลัย ์อ่อนสิงห์ 6/1 1.โครงการผลิตครูเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน  

สาขาวชิาเอกคณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลยันเรศวร (TCASรอบ 2) 
2.คณะศึกษาศาสตร์ วชิาคณิตศาสตร์  
มหาวทิยาลยันเรศวร (TCASรอบ 2) (สละสิทธ์ิ) 
3.คณะวทิยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์สถิติ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
(TCASรอบ 2) (สละสิทธ์ิ) 

 

นางสาวจอมจิต สมพนัธ์สาทิตย ์ 6/1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
สาขาวชิาภาษาองักฤษ  
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 
(TCAS รอบ 2) 



 นางสาวญาณีนุช เสถียร 6/1 1.คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

(TCAS รอบ 3) 
2.คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
(TCAS รอบ 2)   (สละสิทธ์ิ) 
3.คณะสาธารณสุขศาสตร์บณัฑิต  
สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  
(TCAS รอบ 2)   (สละสิทธ์ิ) 

 นางสาวนทัธมน กลา้การนา 6/1 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรม 

สาขาเกมและส่ือเชิงโตต้อบ 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ (TCAS รอบ1/1) 

 

นางสาวธวลัรัตน์ กฤติกรเรืองธนา 6/1 คณะสังคมศาสตร์ สาขาประวติัศาสตร์ 

มหาวทิยาลยันเรศวร 

(TCAS รอบ 2) 

 

นางสาวนภสัวรรณ ทศัจนัทร์ 6/1 1.คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล (TCAS รอบ 4) 
1.คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเคมี 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
(TCAS รอบ 2) (สละสิทธ์ิ) 
2.คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเคมี 

มหาวทิยาลยันเรศวร (TCAS รอบ 3)(สละสิทธ์ิ) 
3.คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวทิยาศาสตร์กายภาพ 
และชีวภาพ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

(TCAS รอบ 3)(สละสิทธ์ิ) 
4.คณะกายภาพบ าบดั สาขาวชิาการส่งเสริม
สุขภาพ มหาวทิยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ 
(TCAS รอบ 3)(สละสิทธ์ิ) 
 



 นางสาวนภาพิศุทธ์ิ บุญรักษา 6/1 คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลยันเรศวร  
(TCAS รอบ 2) 
 

 

 นางสาวพรศิริ ส าราญ 6/1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
สาขาวชิาภาษาไทย มหาวทิยาลยับูรพา  
(TCAS รอบ1/1) 

 

 

นางสาวศุภลกัษ ์จ าปา 6/1 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
(TCAS รอบ 2) 
  

 

 

นางสาวศุภาลกัษณ์ พรมสอน 6/1 1.คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่(TCAS รอบ 3) 
2.คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาฟิสิกส์ 

วสัดุศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
(TCAS รอบ 2) (สละสิทธ์ิ) 

 

 
 

นางสาวสิราวรรณ โฉมศรี 6/1 1.คณะพยาบาลศาสตร์ วทิยาลยัพยาบาลบรม
ราชชนนีสวรรคป์ระชารักษ ์นครสวรรค์  
(ไม่เขา้ร่วมระบบ TCAS61) 
2.คณะเกษตรศาสตร์สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์- 

เกษตร  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
(TCAS รอบ 2)  (สละสิทธ์ิ) 
3.คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบนัการพยาบาล
ศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย (สละสิทธ์ิ) 
4.คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 

มหาวทิยาลยันเรศวร (TCAS รอบ 3) (สละสิทธ์ิ) 



 

นางสาวอฐัภิญญา ทรัพยพ์นัธ์ุ 6/1 1.คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรม-
โทรคมนาคม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คุณทหารลาดกระบงั (TCAS รอบ 4) 
2.คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 

มหาวทิยาลยันเรศวร (TCAS รอบ 2)  
(สละสิทธ์ิ) 

 

นางสาวกญัญาภคั ก าพล 6/1 คณะเภสัชศาสตร์  
มหาวทิยาลยัศิลปากร  
(TCAS รอบ 2)   

 นางสาวณฐัณิชา สีแดง 6/1 1.คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวชิาบริบาลเภสัชกรรม 

มหาวทิยาลยันเรศวร (TCAS รอบ 2)   
2.คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวชิาบริบาลเภสัชกรรม 

มหาวทิยาลยัพะเยา (TCAS รอบ 2)  (สละสิทธ์ิ) 
3.ส านกัวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวชิา
กายภาพบ าบดั มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  
(TCAS รอบ 2)  (สละสิทธ์ิ) 
4.คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

สาขาเทคโนโลยชีีวภาพ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
(TCAS รอบ 2)  (สละสิทธ์ิ) 



 นางสาวณิชกมล พรมพุทธา 6/1 1.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ประยกุต-์มลัติมิเดีย 

มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้ธนบุรี(TCAS รอบ3) 
2.คณะศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาการจดัการ
มรดก วฒันธรรม และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (TCAS รอบ 1/2) 
(สละสิทธ์ิ) 
3.คณะมนุษยศ์าสตร์ สาขาภาษาจีน 

มหาวทิยาลยันเรศวร (TCAS รอบ 2)    
(สละสิทธ์ิ) 
4.คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (TCAS รอบ 3) 
(สละสิทธ์ิ) 

 

นางสาวปนิดา   หิรัญศุภโชติ 6/1 1.คณะศิลปศาสตร์ สาขาวชิาภาษาองักฤษ 
มหาวทิยาลยัมหิดล (TCAS รอบ 4) 
2.หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  
สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียว  
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  
(TCAS รอบ 2)  (สละสิทธ์ิ) 

 

นางสาวปรียานนัท ์มีมุข 6/1 1.คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  (TCAS รอบ3) 
2.คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาเคมี 

มหาวทิยาลยัศิลปากร  
(TCAS รอบ 2)   (สละสิทธ์ิ) 



 

นางสาวอิงฤดี หิรัญเถกิงพนัธ์ 6/1 1.คณะทนัตแพทยศาสตร์  
หลกัสูตรทนัตแพทยศ์าสตรบณัฑิต 
มหาวทิยาลยันเรศวร (TCAS รอบ 2)   
2.คณะเทคนิคการแพทย ์สาขาเทคนิคการแพทย ์

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (TCAS รอบ 2)   
(สละสิทธ์ิ) 

 

นางสาวนรมน    แกว้ใส 6/1 1.คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาชีววทิยา 

มหาวทิยาลยันเรศวร (TCAS รอบ3)  
2.คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยชีีวภาพ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร (TCAS รอบ 2)    
(สละสิทธ์ิ) 

 

นางสาวพิมพพ์ิสุทธ์ิ ตั้งนพวรรณ์ 6/1 คณะเทคนิคการแพทย ์ 
สาขากายภาพบ าบดั 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (TCAS รอบ3) 
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นางสาวกญัญาณ ีสพประสงค์ 6/1 1.คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาเอกคณติศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
(TCASรอบ1/1) 
2.คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา สาขาวทิยาศาสตร์
การกฬีาและการออกก าลงักาย 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน
(TCASรอบ1/1)  (สละสิทธ์ิ) 



 


