การติดตามผลนักเรียนชั้น ม.6/2 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ปี การศึกษา 2562
เพื่อการศึกษาต่ อ - ประกอบอาชีพ ในปี การศึกษา 2563
นักเรี ยนทีจ่ บหลักสู ตร (รุ่ นที่1) ชาย 11 คน หญิง 27 คน รวม 38 คน
นักเรียนที่ยงั ไม่ จบหลักสู ตร ชาย - คน หญิง - คน รวม - คน
นักเรียนที่ศึกษาต่ อ ชาย 11 คน หญิง 24 คน รวม 35 คน(-รอศึกษาต่ อในปี 2564 หญิง 3 คน-)
(ข้ อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2563)
รู ปนักเรียน

ชื่ อ-สกุล

ชั้น

คณะ-สาขาวิชา/สถาบันที่ศึกษาต่ อ

นายจารุ กติ ติ์

ฉายวัฒนา

ม.6/2 วิทยาลัยการศึกษา การจัดการศึกษาหลักสู ตรควบ
ปริญญาตรี 2ใบ (หลักสู ตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาและหลักสู ตรวิทยาศาสตร์
บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยพะเยา
(TCAS รอบ 3)

นายทักษิณ

โยธาสิ งห์

ม.6/2 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา
มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่ งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
(ไม่ เข้ าร่ วมTCAS)

นายอัครวัฒน์

จินตกสิ กรรม

ม.6/2 คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ สาขาสถิติประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TCAS รอบ 2)

นายเตชินท์

ฤทธิ์สมจิตร์

นายสิ ทธิชัย

แป้ นกลัด

ม.6/2 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการท่ องเทีย่ ว
หลักสู ตรภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(TCAS รอบ 2)

ม.6/2 คณะสร้ างเจ้ าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
คณะวิชาการเป็ นเจ้ าของธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
(ไม่ เข้ าร่ วมTCAS)

นายศิลป์ แผ่ นดิน ไทยวงศาเจริญ ม.6/2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
สถาบันเทคโนโลยีจิตรดา (ไม่ เข้ าร่ วมTCAS)

นายธนวัฒน์

บุญโย

ม.6/2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้ า
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า ภาษาไทยปกติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
(TCAS รอบ 3)

นายพลวิชญ์

ลอยชื่ น

ม.6/2 คณะวิทยาศาสตร์ เเละเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(TCAS รอบ 3)

นายพันธกานต์

ชาญตะบะ

ม.6/2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
สาขาวิชาเกมและสื่ อเชิงโต้ ตอบ
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
(ไม่ เข้ าร่ วมTCAS)

เล่าเกษตรวิทย์

ม.6/2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
สถาบันเทคโนโลยีจิตรดา
(ไม่ เข้ าร่ วมTCAS)

นายรังสิ มันตุ์

นางสาวกาญจนา

อาภาราม

ม.6/2 คณะวิทยาการจัดการ
สาขาการบริหารคนและองค์ การ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
(ไม่ เข้ าร่ วมTCAS)

นางสาวณภัทรชา เจริญทวิโรจน์ กุล ม.6/2 -คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้ อม หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร (TCAS รอบ 3) (สละสิ ทธ์ )
-คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วท.บ.) สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งทอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
(TCAS รอบ 4)
นางสาวณัชชา

เพ็งภู่

ม.6/2 คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
พย.บ. ภาษาไทยปกติ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต (TCAS รอบ 3)

นางสาวเจนจิรา

รัทธะนี

ม.6/2 #dek64

(ไม่ เข้ าร่ วมTCAS)

นางสาวนันทวัน

พึง่ กลัด

ม.6/2 คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
หลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยชุ มชน
มหาวิทยาลัยนเรศวร (TCAS รอบ 2)

นางสาวสุ ดารัตน์

นิลภา

ม.6/2 คณะแพทยศาสตร์
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุ กเฉินการแพทย์
มหาวิทยาลัยพะเยา
(TCAS รอบ 3) (สละสิ ทธิ์)

#dek64
นางสาวจิรัชญา

สี ดา

ม.6/2 คณะวิทยาศาสตร์
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาธรณีศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
(TCAS รอบ 3)

นางสาวจุฑามาส

วงษ์ วทิ ยา

ม.6/2 -คณะมนุษยศาสตร์ หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานาฏศิลป์ ไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร
(TCAS รอบ 2) (สละสิ ทธิ์)
-คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้ อม หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การเกษตร ภาษาไทยปกติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร(TCAS รอบ 3) (สละสิ ทธิ์)
-คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชสวน
มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ (TCAS รอบ 4)

นางสาวฉัตรญา

หาญรบ

ม.6/2 คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
สาขาสถิติประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ (TCAS รอบ4)

นางสาววรัญญา

วิสิทธิ์

ม.6/2 -คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
หลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยชุ มชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
(TCAS รอบ 2) (สละสิ ทธิ์)
-คณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ
เทคโนโลยีการอาหาร หลักสู ตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาความปลอดภัยทางอาหาร ภาษาไทย
ปกติ มหาวิทยาลัยพะเยา (TCAS รอบ 3)

นางสาวศุภธิดา

สุ พรมมา

ม.6/2 สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมทัว่ ไป
วศ.บ.วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (TCAS รอบ 3)

นางสาวยุพารัตน์

มัชฌิมา

ม.6/2 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่ อสาร
หลักสู ตรนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
(TCAS รอบ 3)

นางสาวอลิสรา

บุญยัง

ม.6/2 คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ สาขาสถิติประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TCAS รอบ 1)

นางสาวแพรลดา

เฉลียว

นางสาวณัฐวรรณ

ฉายอรุ ณ

นางสาวเสาวภา

พลพัฒน์

นางสาวณัฐวรา

ไตรยงค์

ม.6/2 วิทยาลัยการศึกษาการจัดการศึกษาหลักสู ตรควบ
ระดับ 2 ปริญญา หลักสู ตรศึกษาศาสตรบัญฑิต
สาขาวิชาการศึกษา และหลักสู ตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยพะเยา
(TCAS รอบ 3)

ม.6/2 -หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สวรรค์ ประชารักษ์ นครสวรรค์
-คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ สาธารณสุ ข( วท.บ.)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ ลาปาง
(TCAS รอบ 3) (สละสิ ทธิ์)
ม.6/2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) ภาษาไทย ปกติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์
(TCAS รอบ 3)

ม.6/2 คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ สาขาอนามัยสิ่ งแวดล้อม
มหาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ ลาปาง
(TCAS รอบ 4)

นางสาวจันทร์ จิรา สารสุ วรรณ์

นางสาวจิดาภา

นางสาวจีรวรรณ

นางสาวธนพร

พลนาค

จันมี

สุ ราฤทธิ์

ม.6/2 คณะวิทยาศาสตร์ เคมี
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
มหาวิทยาลัยนเรศวร (TCAS รอบ 3)

ม.6/2 คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ ลาปาง
(TCAS รอบ2)
-หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
(สละสิ ทธ์ )
ม.6/2 ผู้ช่วยพยาบาล
โรงเรียนนครสวรรค์ อนิ เตอร์ บริบาล
(ไม่ เข้ าร่ วมTCAS)

ม.6/2 คณะวิทยาศาสตร์
สาขาจุลชี ววิทยาอุตสาหกรรม ภาษาไทย ปกติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง (TCAS รอบ 3)

นางสาวพรชิตา

นางสาวพิยดา

อยู่รอง

กุดแยง

นางสาวมัณฑนาพร ธีระการกุล

ม.6/2 คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาสถาปัตยกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง (TCAS รอบ 1)

ม.6/2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด วิทยาลัย
อาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์
(ไม่ เข้ าร่ วมTCAS)

ม.6/2 คณะศึกษาศาสตร์ หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์
(TCAS รอบ 2)

นางสาวสุ วนัน สุ ขสุ วรรณ์

ม.6/2 คณะมนุษยศาสตร์ หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร
(TCAS รอบ 3)

นางสาวธนรัตน์ อิวชาวนา

ม.6/2 คณะกายภาพบาบัด ส่ งเสริมสุ ขภาพ
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการส่ งเสริมสุ ขภาพ
มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ
(TCAS รอบ 4) (สละสิ ทธ์ )

#dek64

นางสาวพรชิตา ตังชัย

ม.6/2 -คณะวิทยาการจัดการ
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการเงิน การธนาคาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา
(TCAS รอบ 1) (สละสิ ทธิ์)
-คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการ
ธนาคาร มหาวิทยาลัย พะเยา (TCAS รอบ 3)

นางสาววศิ

วิสิทธิโชค

ม.6/2 -คณะวิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
ชีวเคมีเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(TCAS รอบ 3) (สละสิ ทธ์ )
-คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์
โครงการหลักสู ตรควบสองปริญญา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบ 4)

ผู้รวบรวม - จัดทา หัวหน้ าห้ อง ม.6/2 ปี การศึกษา 2562
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่6/2ทุกคนเป็ น
ผู้ร่วมจัดทา ถ้ าไม่ ได้ ความร่ วมมือจาก
นักเรียนทั้งห้ องแบบติดตามการศึกษาต่ อ
ก็จะไม่ เกิดขึน้ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่
พยายามกันมาตลอดทั้งปี การศึกษาเพื่อ
ได้ ศึกษาต่ อมหาวิทยาลัยชื่ อดัง ขอบคุณ
ทุกคนทีเ่ ป็ นเพื่อนทีด่ ีกันมาตลอด
ขอบคุณระยะเวลาตลอด3ปี ที่ผ่านมา
ขอบคุณทีเ่ ป็ นเพื่อนทีน่ ่ ารัก คอย
ช่ วยเหลือ มิตรภาพทีด่ ีทสี่ ุ ด ❤

