
การติดตามผลนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6/4 โรงเรียนหนองฉางวทิยา ปีการศึกษา 2561 

เพือ่การศึกษาต่อ-ประกอบอาชีพ ในปีการศึกษา 2562 

นักเรียนทีจ่บหลกัสูตร  ชาย 15 คน หญงิ 23 คน รวม 38 คน 

นักเรียนที่ศึกษาต่อ ชาย 10 คน หญงิ 18 คน รวม 28 คน 

นักเรียนทีต่ิดต่อไม่ได้ ชาย 2 คน รวม 2 คน 

นักเรียนที่ก าลงัรอการศึกษาต่อ ชาย 3 คน หญงิ 4 คน รวม 7 คน 

นักเรียนที่ศึกษาต่อปีหน้า หญงิ 1 คน รวม 1 คน 

(ข้อมูล ณ วันที ่20 พฤษภาคม 2562) 

 ช่ือ-นามสกลุ คณะ-สาขาทีต่ดิ 

 

นายณฐันนท ์   ม่วงเงิน -ตดิตามไม่ได้- 

 

นายปฏิพทัธ ์   ขนุพิลึก -คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชา
เทคโนโลยชีีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (Tcasรอบ3)  
(สละสิทธ์ิ) 
(รอผลTcasรอบ 4-5) 



 

นายพนาโชค    ฤทธิสิงห์ -ตดิตามไม่ได้- 

 

นายสิรชชั    ฉ ่าแสง -คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

สาขาวชิาการออกแบบออกแบบผลิตภณัฑ ์
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์  
(Tcasรอบ3) 

 

นายเสฏฐนนัท ์   นพรัตน ์ -คณะ Digital Media & Cinematic 

Arts สาขา Digital Media  
มหาวทิยาลยักรุงเทพ  
(ไม่เขา้ร่วม Tcas) 
 

 

นายธาม    ทศัจนัทร์ -คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
สาขาอนามยัชุมชน 

มหาวทิยาลยันเรศวร (Tcasรอบ2) 



 

นายศุภฤกษ ์   นิบุณกิจ -คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการ
ส่ือสาร  
หลกัสูตรบริหารธุจกิจบณัฑิต  
สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
มหาวทิยาลยันเรศวร (Tcasรอบ2) 

 

นายภูรินทร์    บุญนอ้ม -คณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 
สาขาจุลชีววทิยา มหาวทิยาลยันเรศวร 
(Tcasรอบ1)  
(สละสิทธ์ิ) 
-วทิยาศาสตร์ประยกุต ์ 
สาขาเคมีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
(Tcasรอบ1) 

 

นายรณกฤต    พรศิรชยั -คณะวทิยาลยัการศึกษา การจดัการศึกษา
หลกัสูตรควบระดบัปริญญาตรี 2 ปริญญา 
หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวชิา
การศึกษา และหลกัสูตรศิลปศาสตร์บณัฑิต 
สาขาวชิาภาษาองักฤษ 

 มหาวทิยาลยัพะเยา  (Tcas รอบ2) 

 

นายสิรวชิญ ์   ไมส้นธ์ิ -คณะศิลปกรรมศาสตร์  
หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาการออกแบบทศันศิลป์  
วชิาเอกการออกแบบแฟชัน่  
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

(Tcasรอบ1) 



 

นายศุภกร    แสนวเิศษ -คณะศึกษาศาสตร์ 
สาขาวชิาพลศึกษา (ภาคปกติ) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

นายชยัณรงค ์   เอ่ียมมา -คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
มหาวทิยาลยันเรศวร  (Tcasรอบ2)  
(สละสิทธ์ิ) 
(รอผลTcas  รอบ 4-5) 

 

นายทกัษด์นยั    ซาไก (รอผลTcasรอบ 4-5) 

 

นายปกรณ์เกียรติ    ค าสงเคราะห์ -คณะ Digital Media & Cinematic 

Arts สาขา Digital Media  
มหาวทิยาลยักรุงเทพ  
(ไม่เขา้ร่วม Tcas) 
 



 

นายสุทตัพงษ ์   เอ่ียมมา -คณะ Digital Media and 

Cinematic Arts สาขา Film 
มหาวทิยาลยักรุงเทพ  
(ไม่เขา้ร่วม Tcas) 

 

นางสาวกญัญาพชัร    บุญลือ -คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
มหาวทิยาลยันเรศวร (Tcasรอบ2) 
 (สละสิทธ์ิ) 
-ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
แผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ  
วทิยาลยัเทคนิคอทุยัธานี 

(ไม่เขา้ร่วม Tcas) 

 

นางสาวกาญจนา    เขียวเขตร -คณะวทิยาศาสตร์  
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบนัฑิต สาขาฟิสิกส์ 
มหาลยัศิลปากร  (Tcasรอบ3)  
(สละสิทธ์ิ) 
-คณะพยาบาลศาสตร์  
หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบนัฑิต 
มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น (ไม่เขา้ร่วม Tcas) 

 

นางสาวสิราณี    จัน่หนู -คณะสงัคมศาสตร์  
สาขาวชิาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 

(วท.บ,) 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

(Tcasรอบ3) 



 

นางสาวสุภาวดี    จบศรี -คณะวศิวกรรมศาสตร์  
สาขา วศิวกรรมศาสตร์ (โครงการคดัเลือก
บุคลากรเขา้ศึกษาโดยใชผ้ลคะแนนสอบ 
GAT/PAT และวชิาสามญั 9 วชิา ) 
มหาลยัสงขลานครินทร์ (Tcasรอบ3) 
 

 

นางสาวจุฑาทิพย ์   ลีวงศธ์นวทิย ์ -คณะแพทยศาสตร์ การจดัการศึกษา
หลกัสูตรควบระดบัปริญญาตรี 2 ปริญญา 
(หลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีนบณัฑิต และ
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา
ภาษาจีน) มหาวทิยาลยัพะเยา (Tcasรอบ3)  
(สละสิทธ์ิ) 
(รอผลTcasรอบ 4-5) 
 

 

นางสาวณฐักาญจน์    บวัเผื่อน -คณะวทิยาศาสตร์  
สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์  
มหาวทิยาลยันเรศวร  
(Tcasรอบ3) 

 

นางสาวภทัรสุดา    ชูตะมนั -คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  สาขาวศิวกรรมพลงังาน  
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

(Tcasรอบ2)  
(สละสิทธ์ิ) 
-คณะวศิวกรรมศาสตร์  
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต  
สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 
มหาวทิยาลยันเรศวร (Tcasรอบ2)  



 

นางสาวศุภาพิชญ ์   จ าเรียง -คณะศิลปศาสตร์  
สาขาวชิาภาษาองักฤษ  

มหาวทิยาลยัพะเยา (Tcasรอบ3) 

 

นางสาวพิชญาณิน    สุวรรณโชติ -คณะวศิวกรรมศาสตร์  
สาขาวชิาวศิวกรรมโลจิสติกส์  
มหาวทิยาลยัศรีครินทรวโิรฒ  
(Tcasรอบ3) 

 

นางสาวภสัสร    ทศัจนัทร์ -การจดัการศึกษาหลกัสูตรควบระดบั
ปริญญาตรี2ปริญญา(หลกัสูตรการศึกษา
บณัฑิตสาขาวชิาการศึกษาและหลกัสูตร
วทิยาศาสตร์บณัฑิตสาขาวชิาชีวะวทิยา) 
มหาวทิยาลยัพะเยา (Tcasรอบ2) 
 (สละสิทธ์ิ) 
-คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาชีววิทยา 
มหาวทิยาลยันเรศวร (Tcasรอบ2) 
 

 

นางสาววภิาพร    จูมโสดา -ส านกัวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง (Tcasรอบ3)  
(สละสิทธ์ิ) 
-คณะเทคนิคการแพทย ์ 
สาขาเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัรังสิต
(ไม่เขา้ร่วม Tcas) 



 

นางสาวศศิรดา    ธรรมชาติ -คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 
(Tcasรอบ2) 
 (สละสิทธ์ิ) 
-คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ 
มหาวทิยาลยันเรศวร (Tcasรอบ2) 

 

นางสาวชยดุา    อินชา -คณะพยาบาลศาสตร์  
สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย  (Tcasรอบ3) 

 

นางสาวเพญ็พิชญา    ปัวนอ้ย -คณะวนศาสตร์ สาขาวชิาวนศาสตร์  
มหาลยัเกษตรศาสตร์ (Tcasรอบ3) 

 

นางสาวกณัฐภรณ์    ศรีเมือง -คณะวศิวกรรมศาสตร์  
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  
สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ  
มหาวทิยาลยันเรศวร (Tcasรอบ2) 



 

นางสาววาสนา    บ าเพง็ -คณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 
สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 
มหาวทิยาลยันเรศวร (Tcasรอบ2) 

 

นางสาวกญัญารัตน์    วรอินทร์ -คณะครุศาสตร์ สาขาปฐมวยั  
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

(Tcas รอบ2) 

 

นางสาวกลัยรัตน์    จนัทร์ดี -คณะวทิยาการจดัการ  
สาขานิเทศศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 

(ก่อนระบบ Tcasรอบ 1) 

 

นางสาวทรายทอง    เอ่ียมประดิษฐ ์ (รอผลTcas รอบ 4-5) 



 

นางสาวนดัดา    วมิูลคะ -คณะโรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 
สาขาการจดัการบริการหลกัสูตรนานาชาติ 
มหาวทิยาลยัสวนดุสิต (Tcasรอบ3)  
(สละสิทธ์ิ) 
(รอผลTcasรอบ 4-5) 

 

นางสาวมณีทิพย ์   รัตนวรรณ -รอผลการเรียนต่อ- 

 

นางสาววรนุช    ทาเอ้ือ -การจดัการศึกษาหลกัสูตรควบระดบั
ปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลกัสูตรการศึกษา
บณัฑิต สาขาวชิาการศึกษา เเละหลกัสูตร
ศิลปศาสตรบณัทิต สาขาวชิาภาษาองักฤษ)
มหาวทิยาลยัพะเยา (Tcasรอบ2) 

 

นางสาวสิริวมิล    กีตา (รอผลTcasรอบ 4-5) 

 

  



ผู้รวบรวมจัดท า รองหัวหน้าห้อง ม.6/4 

 

นางสาวจุฑาทิพย ์   ลีวงศธ์นวทิย ์ -คณะแพทยศาสตร์ การจดัการศึกษา
หลกัสูตรควบระดบัปริญญาตรี 2 ปริญญา 
(หลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีนบณัฑิต และ
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา
ภาษาจีน) มหาวทิยาลยัพะเยา (Tcasรอบ3)  
(สละสิทธ์ิ) 
(รอผลTcasรอบ 4-5) 
 

 


