
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2562 
 

การติดตามผลนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6/1 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ปกีารศึกษา 2562 

เพื่อการศกึษาต่อ – ประกอบอาชีพ ในปีการศกึษา 2563 

     นักเรียนทีจ่บหลกัสูตร (รุ่นที่ 1) ชาย 18 คน หญิง 19 คน รวม 37 คน 

     นักเรียนทีย่ังไมจ่บหลักสูตร      ชาย – คน   หญิง – คน   รวม – คน  

     นักเรียนทีศ่ึกษาต่อ                ชาย 18 คน หญิง 19 คน รวม 37 คน 

(ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2563) 

เลขที ่ รูปนักเรียน ช่ือ - นามสกุล คณะ - สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

1 

 

นายรชต  วงษว์ิกิจการ 1. คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรไทย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบ 2) 
2. คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรไทย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร (TCAS รอบ 2) (สละสิทธิ)์ 

2 

 

นายเขมชาติ  ชอ้นคราม [รอผล TCAS รอบ 5] 
1. คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี บัญชีบณัฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 
(TCAS รอบ 4) (สละสิทธิ)์  
2. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีทางอาหาร ภาคพิเศษ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื
(TCAS รอบ 3) (สละสิทธิ)์ 
3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวชิาอนามัยชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา  
(TCAS รอบ 2) (สละสิทธิ)์ 

3 

 

นายจาตุรงค์  คงห้วยรอบ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 
หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
(TCAS รอบ 2) 
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4 

 

นายณัฐพล  จงเกษกรรม ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (TCAS รอบ 1) 

5 

 

นายตะวันฉาย  ชิมิส ุ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1  
สาขาอิเล็กทรอนิกส ์ทวิภาคี  
วทิยาลัยเทคนิคอุทัยธาน ี 

6 

 

นายนพดล  ชะยันโต วิทยาลัยการชลประทาน  
สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน 
(TCAS รอบ 2) 

7 

 

นายปัณณพนต์  เภตรา วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (IPAS 1, TCAS รอบ 2)  

8 

 

นายพงษ์พิสุทธิ์  เปี่ยมศิร ิ 1. คณะครุศาสตร์ วชิาเอกภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ไม่เข้าร่วม TCAS) 
2. คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยชุมชน 
มหาวิทยาลัยนเรศวร (TCAS รอบ 1) (สละสิทธิ)์  
3. นายสิบทหารเรือ สาขาทหารแพทย์  
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ (สละสิทธิ)์ 
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9 

 

นายยุทธภูมิ  ประภัสสร คณะครุศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ไม่เข้าร่วม TCAS) 
 

10 

 

นายวัชรชัย  มากม ี คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี 
(TCAS รอบ 1) 

11 

 

นายวุฒิชยั  มหัฆฆพงษ์ คณะครุศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ไม่เข้าร่วม TCAS) 
 

12 

 

นายศุภธชั  ล าเพญ็ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  
สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน 
(TCAS รอบ 2) 

13 

 

นายอมรเทพ  บุญฤทธิ ์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (TCAS รอบ 1) 
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14 

 

นายจอห์นสก๊อตต ์ แอลเล็น คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบ 2) 

15 

 

นายชยุตม์  ไกรวิเศษ 1. คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมเเละเทคโนโลยี  
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
(TCAS รอบ 4) 
2. คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมเเละเทคโนโลยี  
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
(TCAS รอบ 3) (สละสิทธิ)์ 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยนเรศวร (TCAS รอบ 2) (สละสิทธิ)์ 

16 

 

นายปราชญ์  ชามะรัตน ์ 1. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชา 
การพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตบางเขน (TCAS รอบ 3) 
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา 
วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
(TCAS รอบ 2) (สละสิทธิ)์ 

17 

 

นายอติชาต  วัดสิงห ์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร (TCAS รอบ 2) 
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18 

 

นายภาณวุัฒน์  จันทร์ศิร ิ 1. สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์  
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
(TCAS รอบ 1) 
2. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หลักสูตร
อุตสาหกรรมแฟชั่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(TCAS รอบ 1) (สละสิทธิ)์ 

19 

 

นางสาวณัฐฐินันท์  ชูโตศร ี คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์บัณฑิต ภาคปกติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา (TCAS รอบ 3) 

20 

 

นางสาวจันทิมา  อินทรไพจิต 1. คณะครุศาสตร์ ศิลปศึกษา  
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยปกติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (TCAS รอบ 2) 
2. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา หลักสูตรไทย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบ 2) (สละสิทธิ)์ 

21 

 

นางสาวชยามร  เปียมาลย ์ คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรไทยปกติ  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบ 3) 
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22 

 
 

นางสาววรรณพร  บุญสิงห ์ 1. คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ 
หลักสูตรไทยปกติ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
(TCAS รอบ 3) 
2. คณะแพทยศาสตร์ หลักสตูรการแพทย ์
แผนไทยประยุกต์บัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา 
(TCAS รอบ 2) (สละสิทธิ)์ 
3. คณะบริหารธุรกิจ สาขาบญัชีและบริหารธุรกิจ 
หลักสูตรไทยปกติ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
(TCAS รอบ 2) (สละสิทธิ)์ 
4. คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร-
บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครสวรรค์  
(สละสิทธิ)์ 

23 

 

นางสาวอังคณา  เอี่ยมละออ คณะบริหารธรุกิจ สาขาวชิาการบัญช ี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ไม่เขา้ร่วม TCAS) 

 

24 

 

นางสาวทองพลอย  ชนะสงคราม 1. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวชิาบัญช ี
และบริหารธรุกิจ หลักสูตรไทยพิเศษ  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบ 3)  
2. คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสือ่สาร 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวทิยาลัยนเรศวร 
(TCAS รอบ 2) (สละสิทธิ)์ 



 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2562 
 

25 

 

นางสาวรัตนาวดี  สามัญเขตรกิจ 1. คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร-
บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต (ไม่เข้าร่วม TCAS) 
2. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สุขภาพสัตว ์
สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย์ หลักสูตรไทยพิเศษ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน 
(TCAS รอบ 4) (สละสิทธิ)์  
3. คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร-
บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท  
รับโควตาจังหวัดพิจิตร (สละสิทธิ)์ 

26 

 

นางสาวกัลยกร  พฤทธิ์ลักษม ี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน  
(TCAS รอบ 2) 

27 

 

นางสาวจิณณพัต  บุญม ี 1. คณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน  
สาขาสื่อสารมวลชนและเอกสาร  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TCAS รอบ 3) 
2. คณะการสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบ 2) (สละสิทธิ)์ 

28 

 

นางสาวณวรา  เหลอืน้อย 1. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร (TCAS รอบ 2) 
2. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาฟิสิกส์   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบ 2) (สละสิทธิ)์ 
3. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
(TCAS รอบ 2) (สละสิทธิ)์ 
4. คณะวิทยาศาสตร์เครือ่งส าอาง  
มหาวิทยาลัยพะเยา (TCAS รอบ 2) (สละสิทธิ)์ 
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29 

 

นางสาวภาลินี  ชชู่วย 1. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
สาขาวชิามีเดียอาตส์ เอกภาพยนตร ์
และภาพเคลือ่นไหว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลา้ธนบรุี (TCAS รอบ 2) 
2. คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสือ่สาร 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(TCAS รอบ 2) (สละสิทธิ)์ 

30 

 

นางสาวมนัสนันท์  จงหม่อง 1. คณะศึกษาศาสตร์ หลักสตูรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(TCAS รอบ 3) 
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์หลักสูตรศิลปกรรม- 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบสื่อนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยนเรศวร (TCAS รอบ 1) (สละสิทธิ์) 

31 

 

นางสาวอภญิญา  ทับทิม คณะบริหารธรุกิจ ภาควชิาบญัช ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน 
(TCAS รอบ 2) 

32 

 

นางสาวเกตน์สิรี  พิมพะกุล คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรอกัษรศาสตรบณัฑิต  
เอกรวม มหาวิทยาลัยศิลปากร (TCAS รอบ 2) 

33 

 

นางสาวณัฐินี  เกรยีงไกรเพ็ชร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน (TCAS รอบ 3) 
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34 

 

นางสาวดารินทร์  โทหนองตอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบัง (TCAS รอบ 1) 

35 

 

นางสาววษิณุรักษ์  อมรเทพรกัษ์  1. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวทิยาการข้อมูล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่(TCAS รอบ 2) 
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรม-
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (TCAS รอบ 2) 
(สละสิทธิ์) 

36 

 

นางสาวอรปรีญา  แก้วมณ ี 1. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(TCAS รอบ 4) 
2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(TCAS รอบ 2) (สละสิทธิ)์ 
 

37 

 

นางสาวรุ่งทิวา  คล้อยนาม วิทยาลัยโลจิสติกส์เเละซัพพลายเชน 
มหาลัยวิทยาลัยศรีปทุม (ไม่เข้าร่วม TCAS) 

 

 

ผู้จัดท า – รวบรวมขอ้มูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6/1 ปีการศึกษา 2562 
นายอมรเทพ บุญฤทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 เลขท่ี 13 
นิสิตในโครงการ พสวท. สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร ์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 



 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2562 
 

 


