
การติดตามผลนักเรียนช้ัน ม.6/1 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ปีการศึกษา 2561 

เพือ่การศึกษาต่อ - ประกอบอาชีพ ในปีการศึกษา 2562 

นักเรียนทีจ่บหลกัสูตร (รุ่นที่1) ชาย 9 คน  หญงิ 30 คน  รวม 39 คน 

นักทีย่ังไม่จบหลกัสูตร ชาย - คน  หญิง - คน  รวม - คน 

นักเรียนที่ศึกษาต่อ ชาย 9 คน หญงิ 30 คน รวม 39 คน 

(ข้อมูล ณ วันที ่21 พฤษภาคม2562) 

รูปนักเรียน ช่ือ-สกุล ช้ัน คณะ-สาขาวชิา/สถาบันที่ศึกษาต่อ 

 

นายจกัรกฤษณ์    ทิพรส 6/1 คณะ วศิวกรรมศาสคร์ สาขา วศิวกรรมโยธา 
มหาวทิยาลยั นเรศวร (TCASรอบ3) (สละสิทธ์ิ) 
 

รอผล TCAS รอบ 3-4 

 

 

นายภคัวฒัน์     บุกเนียม 
6/1 คณะเศรษฐศาสตร์  

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
(TCAS รอบ2) 

 

นายโชติพรรธ    บุญมัน่ 6/1 คณะเภสัชศาสตร์ ภาคพิเศษ  
มหาวทิยาลยัศิลปากร   (TCAS รอบ3) 



 
 

นายณฐัดนยั  สิทธิเขตรกรณ์ 6/1 1.คณะวศิวกรรมศาสตร์  
สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา   
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
(TCAS รอบ2) 
2.คณะศึกษาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ 

 มหาวทิยาลยันเรศวร (TCAS รอบ2) (สละสิทธ์ิ) 
 

 
 

นายเบญจพล   นิลคน 6/1 1.คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรม
โยธา  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
(TCAS รอบ2) (สละสิทธ์ิ) 
2. คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรม
โยธา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุรี (TCAS รอบ3) 
 

 

นายปัณณธร   พวงยะ  6/1 หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต โครงการผลิต
แพทยเ์พิ่มเพื่อชาวชนบท มหาวทิยาลยัมหิดล 

 (TCAS รอบ2) 

 

นายวชัรศกัด์ิ     ช่ืนชม 

 
6/1 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

สาขาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน 
(TCAS รอบ3) 



 

นายสนธยา     น่ิมพระยา 6/1 คณะศิลปกรรมศาสตร์  
สาขาวชิาการศิลปะการออกแบบพสัตราภรณ์- 
เลือกแฟชัน่ 

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (TCAS รอบ3) 
 

 
 

นายวรุตม ์    ห่านรุ่งชโรทร 6/1 1.คณะเภสัชศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่

(TCAS รอบ2) 
2.คณะเภสัชศาสตร์ ภาคปกติ มหาวทิยาลยั
ศิลปากร (TCAS รอบ2) (สละสิทธ์ิ) 
3.คณะวทิยาศาสตร์สาขาเคมีอุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (TCAS รอบ2) 
 (สละสิทธ์ิ) 

 

นางสาวกมลลกัษณ์   บวัเผือ่น 6/1 คณะสาธารณสุขศาสตร์  
สาขาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี (TCAS รอบ1) 

 

นางสาวกรกนก    ขลุ่ยทอง 6/1 รอผล TCAS รอบ 4-5 



 

นางสาวทตัพิชา    รงคท์อง 6/1 คณะเกษตร  สาขาสัตวศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน 

(TCAS รอบ1) 

 
 

นางสาวทิวาวรรณ     ทิพรังษี 6/1 รอผล TCAS รอบ 4-5 

 

นางสาวธีมาพร    สุวรรณ์ 6/1 ส านกัวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
สาขาวชิาอาชีวอนามยัแลว้ความปลอดภยั 

 มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง (TCAS รอบ3)  
(สละสิทธ์ิ) 

 

นางสาวภคัจีรา    สันบุญเป็ง 6/1 คณะครุศาสตร์   
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
(TCAS รอบ3)  

 

นางสาวลิตานนัท ์    เพง็อุ่น 6/1 คณะครุศาสตร์  
สาขาการประถมศึกษา  
มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 



 

 

นางสาวศลิษา    ศรีจนัทร์ 6/1 คณะศึกษาศาสตร์  
สาขาชีววทิยา  
มหาวทิยาลยันเรศวร (TCAS รอบ2) 

 

นางสาวหทยัชนก    ปฐมทอง 6/1 คณะนิติศาสตร์  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ศูนยล์  าปาง 

(TCAS รอบ2) 

 

นางสาวคีตวนั     ส้มพลู 6/1 คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สาขาวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร
(TCAS รอบ1) 

 

นางสาวน ้าตาล    ธนูเดช 6/1 1.คณะครุศาสตร์สาชาวชิาประถมศึกษา 
โครงการรรับนกัเรียนจากชนบทเขา้ศึกษาใน
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  (TCAS รอบ2)  
(สละสิทธ์ิ) 
2.คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสูตร
บญัชีบณัฑิต  โครงการธรรมศาสตร์ชา้งเผือก  
(TCAS รอบ2) 
3.คณะครุศาสตร์   สาขาวชิาสังคมศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
(TCAS รอบ2) (สละสิทธ์ิ) 

 

นางสาวประภสัสร    จีนเขตกรณ์ 6/1 คณะส่ิงแวดลอ้ม สาขาวชิาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม (ภาคปกติ) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน 

(TCAS รอบ3) (สละสิทธ์ิ) 
รอผล TCAS รอบ 4-5 



 

นางสาวชญาณี    ดีพนัธ์ 6/1 คณะวทิยาศาสตร์พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  
สาขาเทคโนโลยพีลงังานและการจดัการ 

 (TCAS รอบ3)  (สละสิทธ์ิ) 
รอผล TCAS รอบ 4-5 

 

นางสาวประภาสิริ    อยูสุ่ข 6/1 1.คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาศิลปศึกษา  
(โครงการรับนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
ศิลปศึกษา)   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
(TCASรอบ2) 

 2.คณะส่ิงแวดลอ้ม(วทิยาเขตบางเขน) สาขาวชิา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดลอ้ม(ภาค
ปกติ) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (TCAS รอบ1) 
(สละสิทธ์ิ)  
3.คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอน
วทิยาศาสตร์ (TCASรอบ2) (สละสิทธ์ิ)  
4.คณะศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 
สาขาวชิาภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยันเรศวร
(TCASรอบ2)(สละสิทธ์ิ)  
5.คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาประถมศึกษา 
โควตาภาคเหนือ  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
(TCASรอบ2)(สละสิทธ์ิ) 

 

นางสาวภทัรวดี    ภกัดี 6/1  1.คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเคมี เคมี
อุตสาหกรรม ชีวเคมี และชีวเคมีเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (TCAS รอบ 2 ) (สละสิทธ์ิ) 
 2.คณะเภสัชศาสตร์ สาขา สาขาวชิาบริบาลทาง
เภสัชกรรม  มหาวทิยาลยันเรศวร (TCAS รอบ3) 



 

นางสาวมลฤดี    ศรีรังสรรค์ 6/1 รอผล TCAS รอบ 4-5 
 

 

นางสาวมาลินี    เดชด่าน 6/1 1. คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาองักฤษ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (TCASรอบ2)  
(สละสิทธ์ิ)  
2. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวชิาภาษาองักฤษ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (TCASรอบ3) 

 
 

นางสาวราตรี    บ  ารุงศรี 6/1 รอผล TCAS รอบ 4-5 

 
 

นางสาวรุ่งนภา    โพธ์ิศรี 6/1 1.การจดัการศึกษาหลกัสูตรควบระดบัปริญญา
ตรี 2 ปริญญา(หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 
สาขาวชิาการ และหลกัสูตรวิทยาศาสตร์บณัฑิต 
สาขาชีววทิยา) มหาวทิยาลยัพะเยา (TCASรอบ2) 
(สละสิทธ์ิ)  
2.ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาชีววทิยา 
มหาวทิยาลยันเรศวร (TCASรอบ2) 

 

นางสาวเรืองศิริ    ท่าซุง 6/1 1.คณะศึกษาศาสตร์ เอกกการศึกษาเพื่อพฒันา
ชุมชน (เอกคู่) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
(TCAS รอบ1) (สละสิทธ์ิ) 
2.คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาภาษาไทย 

มหาวทิยาลยันเรศวร  (TCAS รอบ2) 



 

นางสาววนิดา    สุวรรณสิทธ์ิ 6/1 1.คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาเคมีวศิวกรรม 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (TCAS รอบ1) 
2.คณะวศิวกรรมศาสตร์ ภาควชิาเคร่ืองกล 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (TCAS รอบ1) (สละสิทธ์ิ)  
3.คณะวศิวกรรมศาสตร์ ภาควชิาวศิวกรรมวสัดุ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
(TCAS รอบ1) (สละสิทธ์ิ) 

 

นางสาวสุวนนัทธิ์ชา    
 อินทร์สอาด 

6/1  1.คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาธรณีวทิยา 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
2.คณะบริหารธุรกิจ สาขาวชิาบญัชี 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
(TCASรอบ2) (สละสิทธ์ิ)  
3.คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 
สาขาวชิาคณิตศาสตร์ (TCAS รอบ2) (สละสิทธ์ิ)  
4.การจดัการศึกษาหลกัสูตรควบระดบัปริญญา
ตรี 2 ปริญญา (หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 
สาขาวชิาการ และหลกัสูตรวิทยาศาสตร์บณัฑิต 
สาขาวชิาคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลยัพะเยา 
(TCAS รอบ2) (สละสิทธ์ิ) 

 

นางสาวอภิสรา     คุณาสุธีรัตน์ 6/1 คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (TCAS รอบ2) 



 

นางสาวอรนิชษา    ศรีสนอง 6/1 คณะมณัฑณศิลป์  
สาขาวชิาการออกแบบนิเทศศิลป์   
มหาวทิยาลยัศิลปากร (TCAS รอบ2) 

 

นางสาวณฐัชญา    ใหม่นิถะ 6/1 คณะรัฐศาสตร์ 

สาขาวชิาความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (TCAS รอบ3) 

 

นางสาวดาริกา    สงฆโ์นนเหล็ก 6/1 1.คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามยั
และความปลอดภยั (โครงการรับนกัเรียน
พลเมืองจิตอาสาเขา้ศึกษาใน
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์) (TCAS รอบ2)  
(ไม่ผา่นสัมภาษณ์)  
2.ส านกัวชิาวทิยาศาสตร์สุภาพ สาขาวชิา
การแพทยแ์ผนจีน มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
(TCASรอบ3) (สละสิทธ์ิ) 
รอผล TCAS รอบ 4-5 

 

นางสาวนงนภสั    หายทุกข ์ 6/1 คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม
หลกัสูตรนานาชาติ  
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (TCAS รอบ2) 



 

นางสาวนิจจารีย ์    บินชยั 6/1 1. ส านกัวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวชิา
วศิวกรรมซอฟตแ์วร์  หลกัสูตรวทิยาศาสตร์
บณัฑิต (English Program) 
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง (TCAS รอบ 1)  
2. วทิยาลยันานาชาตินวตักรรมดิจิทลั สาขาวชิา
นวตักรรมดิจิทลั (Dual Degrees) 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ร่วมกบั University of 
Strathclyde, United Kingdom (TCAS รอบ 1) 
(สละสิทธ์ิ)  
3. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวชิาภาษาองักฤษ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั (TCAS รอบ 1) (สละสิทธ์ิ)  
4. คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรม
คอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
(TCAS รอบ 1) (สละสิทธ์ิ) 

 

นางสาวสุชาดา    แตงทอง 6/1 คณะสาธารณะสุขศาสตร์ สาขาวชิาอาชีวอนามยั
และความปลอดภยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
ศูนยล์  าปาง (TCAS รอบ3) (สละสิทธ์ิ) 
 

รอผล TCAS รอบ 4-5 

 

นางสาวนิรัชชา     จนัทร์ศรี 6/1 1.คณะบริหารธุรกิจสาขาวชิาการเงิน 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน 
(TCASรอบ2) 
2.คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการ
ส่ือสารหลกัสูตรบญัชีบณัฑิตมหาวทิยาลยั
นเรศวร (TCASรอบ2) (สละสิทธ์ิ) 

 

 

 



ผู้รวบรวม - จัดท า  หัวหน้าห้อง –รองหัวหน้าห้อง ม.6/1  ปีการศึกษา  2561 

 

 

นายณฐัดนัย    สิทธิเขตรกรณ์ 6/1 1.คณะวศิวกรรมศาสตร์  
สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 

 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
(TCAS รอบ2) 
2.คณะศึกษาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ มหาวทิยาลยั
นเรศวร (TCAS รอบ2) (สละสิทธ์ิ) 
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