
การติดตามผลนักเรียนช้ัน ม.6/2 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ปีการศึกษา 2561 

เพือ่การศึกษาต่อ – ประกอบอาชีพในปีการศึกษา 2562 

นักเรียนทีจ่บหลกัสูตรชาย 9 คน  หญิง 28 คน  รวม  37 คน 

นักเรียนทีไ่ม่จบหลกัสูตร  ชาย1 คน  หญงิ  0  คน  รวม  1   คน 

นักเรียนที่ศึกษาต่อ  ชาย  9 คน  หญงิ 28 คน  รวม 37 คน 

(ข้อมูล ณ วันที ่18  พฤษภาคม 2562) 

รูปภาพ ช่ือ-นามสกุล ช้ัน คณะ-สาขา/มหาวิทยาลัย 

 

นายชนาธิป    สะราค า  ม.6/2 -การจดัการศึกษาหลกัสูตรควบระดบัปริญญาตรี
2ปริญญา(หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวชิา
การศึกษาและหลกัสูตรวทิยาศาสตร์บณัฑิต สาขา
ชีววทิยา มหาวทิยาลยัพะเยา 
TCAS รอบ2 (สละสิทธ์ิ) 
-คณะวทิยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา 
มหาวทิยาลยันเรศวร 
TCAS รอบ2  (ยืนยนัสิทธ์ิ) 

 

นายธนาวฒิุ   สมมิตร์ 6/2 -คณะวศิวกรรมศาสตร์   
 สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)     
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์    
วทิยาเขต บางเขน 
TCAS รอบ3 (ยืนยนัสิทธ์ิ) 

 

นายภาคย ์  กุลฑลทอง    ม.6/2 -รอผลประกาศ  TCAS รอบ 4- 



 

นายจิตติพล  ชมภูแกว้ ม.6/2 -คณะศิลปศาสตร์ 
สาขาธุรกิจการบิน 
มหาวทิยาลยัสวนดุสิต  (ศูนยห์วัหิน) 
TCAS รอบ1 (ยนืยนัสิทธ์ิ) 

 

นายณฐักฤต    
หม่ืนนราเดช 

ม.6/2 -คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
TCAS รอบ3 (สละสิทธ์ิ) 
-รอผลสอบTCAS รอบ4- 

 

นายณฐันนท ์ 
ประสิทธ์ิเขตกิจ  

ม.6/2 -รอประกาศผล TCAS รอบ 4- 

 

นายปราโมทย ์  พลูพนัธ์ ม.6/2 -คณะครุศาสตร์ 
สาขาภาษาองักฤษ 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
TCAS รอบ1  (ยนืยนัสิทธ์ิ) 
 
 

 

นายนทัธพงศ ์  เขียวนอ้ย ม.6/2 -ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง(ปวส.) 
วทิยาลยัเทคนิคอุทยัธานี 
 
 



 

นายปภาวชิญ ์   
สุวรรณศิริ 

ม.6/2 -คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
สาขาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
TCAS รอบ3  (สละสิทธ์ิ) 
- รอผลสอบTCAS รอบ4- 
 
 

 นายอรรฆพร  เณรทอง ม.6/2 -ยงัไม่จบหลกัสูตร- 

 

นางสาวนนัทน์ภสั       
สิงห์โตทอง 

ม.6/2 -วทิยาลยัการฝึกหดัครูครุศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาภาษาองักฤษ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 
TCAS รอบ1 (ยืนยนัสิทธ์ิ) 

 

นางสาวณฐัภสัสร    
อยูเ่กษ 

ม.6/2 -วทิยาลยันานาชาติเซนตเ์ทเรซา 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  
(นอกระบบTCAS)  (สละสิทธ์ิ) 
- รอผลสอบTCAS รอบ4- 
 



 

นางสาวกุลนิษฐ ์     
ประกิจ 

ม.6/2 -คณะวศิวกรรมศาสตร์  
สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  
มหาวทิยาลยันเรศวร TCAS รอบ2 (สละสิทธ์ิ) 
-คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ (ภาคปกติ) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนคร
เหนือ 
TCAS รอบ3  (ยนืยนัสิทธ์ิ) 

 

นางสาวจรินทร์ทิพย ์   
พลูมา 

ม.6/2 - คณะครุศาสตร์ 
สาขาวชิาการประถมศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
TCAS รอบ3 (ยนืยนัสิทธ์ิ) 

 

นางสาวชนินาถ      สติตนั ม.6/2 - คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
โครงการธรรมศาสตร์ชา้งเผือก 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต 
TCAS รอบ2  (ยนืยนัสิทธ์ิ) 

 

นางสาวณฐัธิดา     ช่วยวงั ม.6/2 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
วทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ 
มหาวทิยาลยัมหิดล (นอกระบบTCAS) 
(-พยาบาลทหารอากาศ-) 
 



 

นางสาวศิโรรัตน์             
เจตน์เกษกิจ 

ม.6/2 - คณะสังคมศาสตร์ 
สาขาพฒันาสังคม 
มหาวทิยาลยันเรศวร 
TCAS รอบ2 (ยนืยนัสิทธ์ิ) 

 

นางสาวรุ่งรัตน์    พลูศรี ม.6/2 -รอประกาศผลรอบ  4- 

 

นางสาววรรณภา   ดินแดง ม.6/2 -คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสา
หการ มหาวทิยาลยันเรศวร TCAS รอบ 2  
(สละสิทธ์ิ) 
- คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ 
สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  
TCAS รอบ3 (ยนืยนัสิทธ์ิ) 

 

นางสาวศิริวรรณ     
ต่างทอง 

ม.6/2 - คณะพยาบาลศาสตร์ 
สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ 
หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัมหิดล 
TCAS รอบ3 (ยนืยนัสิทธ์ิ) 

 

นางสาวอรณิชา    
เชาวธ์รรม 

ม.6/2 -คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ 
สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
(โควตาโรงเรียนนกัเรียนทุน 100 %)  
ไม่เขา้ร่วมระบบ TCAS  
(ยนืยนัสิทธ์ิ) 



 

นางสาวอรพรรณ    รักดี ม.6/2 -คณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์
สาขาจุลชีววทิยาและปรสิตวทิยา 
มหาลยันเรศวร 
TCAS รอบ 1 (ยนืยนัสิทธ์ิ) 

 

นางสาวสุขมุาภรณ์           
สกลรัตน์ 

ม.6/2 -คณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์
สาขาจุลชีววทิยาและปรสิตวทิยา 
มหาวทิยาลยันเรศวร 
TCAS รอบ2  (ยนืยนัสิทธ์ิ) 

 

นางสาวณิชาภทัร    
เหล่าแช่ม 

ม.6/2 -หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต 
สาขาวชิาการแพทยแ์ผนไทย 
วทิยาลยัเทคโนโลยทีางการแพทยแ์ละ
สาธารณสุขกาญจนาภิเษก           
(นอกระบบTCAS) (ยนืยนัสิทธ์ิ) 

 

นางสาวกตญัชลี              
สมคัรการไถ 

ม.6/2 -รอประกาศผล TCASรอบ 4- 



 

นางสาวนีรชา     เกษศิลป์ ม.6/2 -คณะวทิยาศาสตร์ 
สาขาวชิาสถิติ (ภาคพิเศษ) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  
TCAS รอบ3  (ยนืยนัสิทธ์ิ) 

 

นางสาวประภาวดี   สีหลา้ ม.6/2 -คณะวทิยาศาสตร์ 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาชีววทิยา มหาวทิยาลยันเรศวร 
TCAS รอบ3 (ยนืยนัสิทธ์ิ) 

 

นางสาวรวสิรา                 
เจริญศรีรุ่งเรือง 

ม.6/2 -วทิยาลยัการศึกษาหลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต
สาขาวชิาการศึกษา (แขนงวิชาคณิตศาสตร์) และ
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัพะเยา 
TCAS รอบ3  (ยนืยนัสิทธ์ิ) 

 

นางสาววรรัตน์   คุณแสง ม.6/2 -คณะวทิยาการจดัการ 
สาขาการเงินและการลงทุน (ภาคปกติ)   
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
TCAS รอบ3 (ยนืยนัสิทธ์ิ) 



 

นางสาวจุฑาภรณ์            
แคลว้ตะเภา 

ม.6/2 -ส านกัวชิาการจดัการ 
สาขาการจดัการการท่องเท่ียว 
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
TCAS รอบ1 (ยนืยนัสิทธ์ิ) 

 

นางสาวธญัสินี   รังสร้อย ม.6/2 -คณะธุรกิจการบิน 
สาขาการจดัการความปลอดภยัทางการบิน 
มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
นอกระบบ TCAS (ยนืยนัสิทธ์ิ) 

 

นางสาวเฌนิศา   โงนข า ม.6/2 -รอผลประกาศTCAS รอบ4- 

 นางสาวเบญจวรรณ   
มีสวสัด์ิ 

ม.6/2 -คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต  
มหาวทิยาลยันเรศวร 
TCAS รอบ2 (สละสิทธ์ิ) 
-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สาขาหลกัสูตรวชิานวตักรรมการออกแบบ
ผลิตภณัฑเ์ชิงบูรณาการ(วท.บ.) (ภาคปกติ) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน  
TCAS รอบ3 (ยนืยนัสิทธ์ิ) 



 

นางสาวพรทิพย ์  
 อ่วมอ่อน 

ม.6/2 -คณะศึกษาศาสตร์ 
หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 
สาขาวชิาชีววทิยา 
มหาวทิยาลยันเรศวร 
TCAS รอบ2 (ยนืยนัสิทธ์ิ) 

 

นางสาวมินตรา    แวน่ตา ม.6/2 -คณะครุศาสตร์ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
TCAS รอบ1  (ยนืยนัสิทธ์ิ) 

 นางสาวรัฐยา    สารพฒัน์ ม.6/2 -รอผลประกาศTCAS รอบ4- 

 นางสาววลิาวลัย ์   ค  ากุง้ ม.6/2 -รอผลประกาศTCAS รอบ4- 



 

นางสาวสมพร   บุญยิม้ ม.6/2 คณะการจดัการธุรกิจอาหาร 
สาขาการจดัการธุรกิจอาหาร 
สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
 (นอกระบบTCAS)  (ยนืยนัสิทธ์ิ) 

 
ผู้รวบรวม– จัดท า หัวหน้าห้อง-รองหัวหน้าห้อง ม.6/2  ปีการศึกษา 2561 

 

 
 

 

นายธนาวฒิุ   สมมิตร์ ม.6/2 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน 
TCAS รอบ3 (ยนืยนัสิทธ์ิ) 

 

นายจิตติพล   ชมภูแกว้ ม.6/2 คณะศิลปศาสตร์ 
สาขาธุรกิจการบิน 
มหาวทิยาลยัสวนดุสิต(ศูนยห์วัหิน) 
TCAS รอบ1 (ยนืยนัสิทธ์ิ) 

 


