
 

การติดตามผลนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6/4 โรงเรียนหนองฉางวทิยา ปีการศึกษา 2560 

เพือ่การศึกษาต่อ-ประกอบอาชีพ ในปีการศึกษา 2561 

นักเรียนทีจ่บหลกัสูตร ชาย 11 คน หญิง 28 คน รวม 39 คน 

นักเรียนทีไ่ม่จบหลกัสูตร ชาย 1 คน หญงิ - คน รวม 1 คน 

นักเรียนที่ศึกษาต่อ ชาย 11 คน หญงิ 28 คน รวม 39 คน 

(ข้อมูล ณ วันที ่12 พฤษภาคม 2561) 

รูปภาพ ชื่อ-สกลุ ระดับชั้น คณะ-สาขา/มหาวิทยาลัย 

 

นายนิวัฒน์  วรรณราช  ม.6/4 -คณะมนุษยศาสตร์และการ
จัดการท่องเที่ยว สาขาธุรกิจ
การบิน มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 

 

นายชิษณุชา  เสิบกลิ่น ม.6/4 -รอผล  TCAS รอบ3, 
TCAS รอบ4- 

 

นายสถาพร  
สมบูรณ์ประเสริฐ 

ม.6/4 -คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลธัญบรุี  
(Tcas1/2) 

 

นายเจษฎาภรณ์  ภูม ี ม.6/4 -คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
(Tcas1/1) (สละสิทธ์ิ) 
-คณะวิทยาลัยพลังงานลยั
สิ่งแวดล้อม สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลยัพะเยา 
(Tcas1/2) 

 



 

 

นายจรณินท์  ยิ้มพะ ม.6/4 -รอผล  TCAS รอบ3, 
TCAS รอบ4- 

 

นายโดมชัย บรรเทิงจิตต ์ ม.6/4 -รอผล  TCAS รอบ3, 
TCAS รอบ4- 

 

นายสรศักดิ์   เส็งแดง ม.6/4 -รอผล  TCAS รอบ3, 
TCAS รอบ4- 

 

นายยศกร  จิตตโสภาค ม.6/4 -รอผล  TCAS รอบ3, 
TCAS รอบ4- 

 

นายธวัชชัย  สิงกรม ม.6/4 -คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
(ศูนย์รังสิต) โครงการ
ธรรมศาสตร์ช้างเผือก 
(Tcas1/1) 



 

 

นายสิรวิชญ์    มีโต ม.6/4 -คณะวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลยัพะเยา 
(Tcasรอบ2) (สละสิทธ์ิ)  
-รอผล  TCAS รอบ3, 
TCAS รอบ4- 

 

นายภาคภมูิ  สุขุประการ ม.6/4 -คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ 
(Tcasรอบ2) 

 
 
 
 

 

นายวีวัฒน์    เวียงอินทร์ ม.6/4 -ไม่จบหลกัสูตร- 

 

นางสาวปภาดา  
อินทประเทศ 

ม.6/4 -คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สาขา รัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค์ Tcas1/2) 

 

นางสาวณัฐวดี  เนินพลับ ม.6/4 -ประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ช้ันสูง สาขาวิชาเทคนิค
เภสัชกรรม วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร 
สุพรรณบุรี  
(ไม่เข้าร่วมTCAS)  
-สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิ
รินธร สุพรรณบุรี  
(ไม่เข้าร่วมTCAS)  
-คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา
ภาษาไทย มหาวิทยาลยัราช
ภัฏนครสวรรค์ (Tcasรอบ2) 



 

 

นางสาววรัญญา  ภู่ทอง ม.6/4 -คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
สาขาเทคโนโลยีการผลิต
สัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ (Tcas1/2) 

 

นางสาวสุนสิา  โลหะการก ม.6/4 -คณะวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาเคมี 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
(วิทยาเขตบางเขน) 
(Tcasรอบ2) 

 

นางสาวอัญชิสา  ทิพวรรณ ์ ม.6/4 -รอผล  TCAS รอบ3, 
TCAS รอบ4- 

 

นางสาวกนกภรณ์   
มหันตรตัน ์

ม.6/4 -คณะสหเวชศาสตร์  
สาขากายภาพบ าบัด 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
(Tcasรอบ2) 



 

 

นางสาวกนกวรรณ  ศรีผง ม.6/4 -รอผล  TCAS รอบ3, 
TCAS รอบ4- 

 

นางสาวญาตินันท์   
วรากุลเรืองฤทธิ ์

ม.6/4 -คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
(Tcasรอบ2) 

 

นางสาวนงลักษณ์   
วิเชียรรัตน ์

ม.6/4 -รอผล  TCAS รอบ3, 
TCAS รอบ4- 

 

นางสาวนิรัชพร  พิมพ์มั่น ม.6/4 -สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าคณุทหารลาดกระบัง 
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม
และเทคโนโลยี สาขาการ
ออกแบบสภาพแวดล้อม
ภายใน(สถาปัตยกรรม
ศาสตร์) (Tcas1/1)  
(สละสิทธ์ิ) 
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลธัญบรุี คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา
การออกแบบภายใน 
(Tcas1/1) (สละสิทธ์ิ) 
-.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และศลิป
ศาสตร์ สาขาจลุชีววิทยา 
(วิทยาเขตก าแพงแสน) 
(Tcas1/1) 



 

 

นางสาวสุพรรษา   สีข า ม.6/4 -รอผล  TCAS รอบ3, 
TCAS รอบ4- 

 

นางสาวกมลชนก   
เขียวน้อย 

ม.6/4 -คณะวิทยาการจัดการ  
สาขานิเทศศาสตร์ (การ
ประชาสมัพันธ์และการ
สื่อสารองค์กร) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวน
สุนันทา (Tcas1/2)  

 

นางสาวจริยา อาชญาทา ม.6/4 -คณะครุศาสตร์  
สาขาการศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวน
สุนันทา (Tcas1/1) 

 

นางสาวภัทราภรณ์   
จันทร์น้อย 

ม.6/4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
สาขาอาชีวอานามัยและ
ความปลอดภัย 
มหาวิทยาลยัสยาม  
(สละสิทธ์ิ) 
-รอผล  TCAS รอบ3, 
TCAS รอบ4- 

 

นางสาวรัชดาภรณ์  ศรีจั่น ม.6/4 -รอผล  TCAS รอบ3, 
TCAS รอบ4- 



 

 

นางสาวสุภาวรรณ   
ศรีคงทน 

ม.6/4 -คณะบรหิารธรุกิจ 
เศรษฐศาสตร์ และการ
สื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
(Tcasรอบ2) (สละสิทธ์ิ) 
-โครงการครูคืนถิ่น คณะครุ
ศาสตร์ สาขาภาษาไทย 
มหาวิทยาลยัราชภฎั
นครสวรรค์(Tcasรอบ2) 

 

นางสาวนิรมล  พงษ์พานิช ม.6/4 -คณะวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชา
การตลาด มหาวิทยาลัย
พะเยา (tcasรอบ2)  
(สละสิทธ์ิ) 
-รอผล  TCAS รอบ3, 
TCAS รอบ4- 

 

นางสาวณัฐธิพร  สุขรวย ม.6/4 -รอผล  TCAS รอบ3, 
TCAS รอบ4- 

 

นางสาวปภาดา ช่างทอง ม.6/4 -คณะศลิปศาสตร์ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง 
 (Tcasรอบ2) (สละสิทธ์ิ) 
-คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ 
(Tcasรอบ2) 

 

นางสาวปัทมา  กุสุโมทย ์ ม.6/4 -คณะวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาชีววิทยา 
มหาวิทยาลยัพะเยา 
(Tcas1/2) 



 

 

นางสาวปิยฉัตร  รุ่งศร ี ม.6/4 -คณะสิ่งแวดล้อม สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม  
โครงการช้างเผือก
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
(วิทยาเขตบางเขน) 
(Tcas1/1) 

 

นางสาววราภรณ์  ชมมอญ ม.6/4 -คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยั
นเรศวร (Tcasรอบ2)  
(สละสิทธ์ิ)               
-คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาวิศวกรรมการ
จัดการและโลจสิติกส์ และ
สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และระบบ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปรากร (Tcasรอบ2) 
(สละสิทธ์ิ) 
 -คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
(Tcasรอบ2) (สละสิทธ์ิ) 
-รอผลการศึกษาต่อ- 

 

นางสาวศิริรตัน์ จันทะ ม.6/4 -คณะบรหิารธรุกิจ สาขา
การจัดการธุรกิจบริการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวน
สุนันทา (Tcas1/2)  
(สละสิทธ์ิ) 
-คณะบรหิารธรุกิจ 
เศรษฐศาสตร์และการ
สื่อสาร สาขาวิชาการเงิน 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
(Tcasรอบ2) 



 

 

นางสาวสุมินนา  สินเธาว ์ ม.6/4 คณะวิทยาลัยการศึกษา 
สาขาวิชาการศึกษาและศลิป
ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 
มหาวิทยาลยัพะเยา 
(Tcasรอบ2)  
(ควบปริญญา 2 ปริญญา) 

 

นางสาวณิกัญติ  ทิพย์รังษี ม.6/4 -รอผล  TCAS รอบ3, 
TCAS รอบ4- 

 

นางสาวธัญญเรศ  กลิ่นอุทัย ม.6/4 -คณะศลิปศาสตร์ สาจาการ
ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี  
(Tcas1/2) 

 

นางสาวกนกวรรณ  จบศร ี ม.6/4 -รอผล  TCAS รอบ3, 
TCAS รอบ4- 

 

นางสาวนรมน  แก้วการไร ่ ม.6/4 -คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลธัญบรุี (Tcas1/2) 

 
 
 



 

ผู้สรุป-รวบรวม หัวหน้าห้อง ม.6/4 ปีการศึกษา  2560 
รูปภาพ ชื่อ-สกลุ ระดับชั้น คณะ-สาขา/

มหาวิทยาลัย 

 

นายสิรวิชญ์   มีโต ม.6/4 -คณะวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลยัพะเยา 
(Tcasรอบ2) (สละสิทธ์ิ)  
-รอผล  TCAS รอบ3, 
TCAS รอบ4- 
 

 
 
  


