
การติดตามผลนักเรียนช้ัน ม.6/2 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ปีการศึกษา 2562 

เพ่ือการศึกษาต่อ - ประกอบอาชีพ ในปีการศึกษา 2563 

นักเรียนทีจ่บหลกัสูตร (รุ่นที่1) ชาย 11 คน  หญงิ 27 คน  รวม 38 คน 

นักเรียนที่ยงัไม่จบหลกัสูตร ชาย - คน  หญงิ - คน  รวม - คน 

นักเรียนที่ศึกษาต่อ ชาย 11 คน หญงิ 24 คน รวม 35 คน(-รอศึกษาต่อในปี2564 หญงิ 3 คน-) 

(ข้อมูล ณ วันที ่13 มิถุนายน  2563) 

รูปนักเรียน ช่ือ-สกุล ช้ัน คณะ-สาขาวชิา/สถาบันที่ศึกษาต่อ 

 
 

นายจารุกติติ์          ฉายวฒันา  ม.6/2 วทิยาลยัการศึกษา การจัดการศึกษาหลกัสูตรควบ
ปริญญาตรี2ใบ (หลกัสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวชิาการศึกษาและหลกัสูตรวทิยาศาสตร์
บัณฑิต สาขาคณติศาสตร์)  มหาวทิยาลัยพะเยา
(TCAS รอบ 3) 

 

นายทกัษิณ           โยธาสิงห์  ม.6/2 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา  
มหาวทิยาลัยการกฬีาเเห่งชาติ วทิยาเขตอ่างทอง 
(ไม่เข้าร่วมTCAS) 

 

นายอคัรวฒัน์       จินตกสิกรรม  ม.6/2 คณะวทิยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาสถิติประยุกต์ 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนคร-
เหนือ  (TCAS รอบ 2) 



 

นายเตชินท์        ฤทธ์ิสมจิตร์  ม.6/2 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการท่องเทีย่ว 
หลกัสูตรภาษาไทย มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
(TCAS รอบ 2)   
 

 

นายสิทธิชัย            แป้นกลดั ม.6/2 คณะสร้างเจ้าของธุรกจิและการบริหารกจิการ 
คณะวชิาการเป็นเจ้าของธุรกิจ  
มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 
(ไม่เข้าร่วมTCAS) 

 

นายศิลป์แผ่นดิน     ไทยวงศาเจริญ ม.6/2 คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
สาขาเทคโนโลยไีฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์  
สถาบันเทคโนโลยจิีตรดา (ไม่เข้าร่วมTCAS) 



 

นายธนวฒัน์               บุญโย  ม.6/2 คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า  
หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาษาไทยปกติ  
มหาวทิยาลัยนเรศวร 
(TCAS รอบ 3) 

 

นายพลวชิญ์                ลอยช่ืน ม.6/2 คณะวทิยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี 
สาขาวทิยาการคอมพวิเตอร์  
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
(TCAS รอบ 3) 

 

นายพนัธกานต์         ชาญตะบะ ม.6/2 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรม 
สาขาวชิาเกมและส่ือเชิงโต้ตอบ 
มหาวทิยาลัยกรุงเทพ  
(ไม่เข้าร่วมTCAS) 

 

นายรังสิมันต์ุ         เล่าเกษตรวทิย์  ม.6/2 คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
สาขาเทคโนโลยไีฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์  
สถาบันเทคโนโลยจิีตรดา  
 (ไม่เข้าร่วมTCAS) 
 



 

นางสาวกาญจนา          อ าภาราม ม.6/2 คณะวทิยาการจัดการ  
สาขาการบริหารคนและองค์การ  
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
(ไม่เข้าร่วมTCAS) 

 

นางสาวณภัทรชา  เจริญทวโิรจน์กุล ม.6/2 -คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  
มหาวทิยาลัยนเรศวร (TCAS รอบ 3) (สละสิทธ์) 
-คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วท.บ.) สาขาวชิา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน 
(TCAS รอบ 4) 

 

นางสาวณชัชา              เพง็ภู่ ม.6/2 คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  
พย.บ. ภาษาไทยปกติ  
มหาวทิยาลัยรังสิต (TCAS รอบ 3)  



 

นางสาวเจนจิรา          รัทธะนี ม.6/2 #dek64 
(ไม่เข้าร่วมTCAS) 

 

นางสาวนันทวนั          พึง่กลัด  ม.6/2 คณะสาธารณสุขศาสตร์  
หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิาอนามัยชุมชน  
มหาวทิยาลัยนเรศวร (TCAS รอบ 2) 

 

นางสาวสุดารัตน์           นิลภา ม.6/2  คณะแพทยศาสตร์   
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
มหาวทิยาลัยพะเยา 
 (TCAS รอบ 3)  (สละสิทธ์ิ)  

#dek64  

 

นางสาวจิรัชญา            สีด า  ม.6/2 คณะวทิยาศาสตร์  
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาธรณศีาสตร์  
มหาวทิยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
(TCAS รอบ 3) 



 

นางสาวจุฑามาส         วงษ์วทิยา ม.6/2 -คณะมนุษยศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิานาฏศิลป์ไทย มหาวทิยาลยันเรศวร 
(TCAS รอบ 2) (สละสิทธ์ิ)  
-คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเกษตร ภาษาไทยปกติ 
มหาวทิยาลัยนเรศวร(TCAS รอบ 3)  (สละสิทธ์ิ) 
-คณะผลติกรรมการเกษตร สาขาวชิาพืชสวน 
มหาวทิยาลัยแม่โจ้ (TCAS รอบ 4) 

 

นางสาวฉัตรญา          หาญรบ ม.6/2 คณะวทิยาศาสตร์ประยุกต์  
สาขาสถิติประยุกต์ 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ  (TCAS รอบ4) 

 

นางสาววรัญญา         วสิิทธ์ิ  ม.6/2 -คณะสาธารณสุขศาสตร์  
หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวชิาอนามัยชุมชน มหาวทิยาลยันเรศวร  
(TCAS รอบ 2) (สละสิทธ์ิ)  
-คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
เทคโนโลยกีารอาหาร หลกัสูตรวทิยาศาสตร
บัณฑิต สาขาความปลอดภัยทางอาหาร ภาษาไทย 
ปกติ   มหาวทิยาลัยพะเยา (TCAS รอบ 3) 



 

นางสาวศุภธิดา           สุพรมมา  ม.6/2 ส านักวชิาวศิวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมทัว่ไป 
วศ.บ.วศิวกรรมศาสตร์  
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี  (TCAS รอบ 3) 

 

นางสาวยุพารัตน์         มัชฌิมา  ม.6/2 คณะบริหารธุรกจิ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร 
หลกัสูตรนิเทศศาสตร์  
มหาวทิยาลัยนเรศวร 
(TCAS รอบ 3) 

 

นางสาวอลสิรา         บุญยงั  ม.6/2 คณะวทิยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาสถิติประยุกต์ 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนคร-
เหนือ   (TCAS รอบ 1) 



 

นางสาวแพรลดา            เฉลียว ม.6/2 วทิยาลยัการศึกษาการจัดการศึกษาหลกัสูตรควบ
ระดับ 2 ปริญญา หลกัสูตรศึกษาศาสตรบัญฑิต 
สาขาวชิาการศึกษา และหลกัสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษ  
มหาวทิยาลัยพะเยา 
(TCAS รอบ 3) 

 นางสาวณฐัวรรณ          ฉายอรุณ ม.6/2 -หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  
สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์  
-คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุข( วท.บ.) 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง  
(TCAS รอบ 3) (สละสิทธ์ิ) 

 

นางสาวเสาวภา          พลพฒัน์ ม.6/2 คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เทคโนโลยชีีวภาพ 
วท.บ.(เทคโนโลยชีีวภาพ) ภาษาไทย ปกติ  
มหาวทิยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ 
(TCAS รอบ 3) 

 

นางสาวณฐัวรา         ไตรยงค์ ม.6/2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยส่ิงแวดล้อม 
มหาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง  
(TCAS รอบ 4)  



 

นางสาวจันทร์จิรา     สารสุวรรณ์ ม.6/2 คณะวทิยาศาสตร์เคมี  
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวชิาเคมี  
มหาวทิยาลัยนเรศวร (TCAS รอบ 3) 

 

นางสาวจิดาภา        พลนาค  ม.6/2 คณะนิติศาสตร์  
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง  
(TCAS รอบ2)  
-หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  
(สละสิทธ์) 

 

นางสาวจีรวรรณ             จันมี  ม.6/2 ผู้ช่วยพยาบาล  
โรงเรียนนครสวรรค์อนิเตอร์บริบาล 
(ไม่เข้าร่วมTCAS) 

 

นางสาวธนพร            สุราฤทธ์ิ ม.6/2 คณะวทิยาศาสตร์  
สาขาจุลชีววทิยาอุตสาหกรรม ภาษาไทย ปกติ 
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร-
ลาดกระบัง (TCAS รอบ 3) 



 

นางสาวพรชิตา            อยู่รอง ม.6/2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี 
สาขาสถาปัตยกรรม  
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร-
ลาดกระบัง  (TCAS รอบ 1) 

 

นางสาวพยิดา          กุดแยง ม.6/2 คณะบริหารธุรกจิ สาขาการตลาด วทิยาลัย
อาชีวศึกษาวริิยาลยันครสวรรค์  
(ไม่เข้าร่วมTCAS) 

 

นางสาวมัณฑนาพร    ธีระการกุล  ม.6/2 คณะศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาจิตวทิยา  
มหาวทิยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสนามจันทร์  
(TCAS รอบ 2) 



 

นางสาวสุวนัน     สุขสุวรรณ์ ม.6/2 คณะมนุษยศาสตร์ หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาภาษาไทย มหาวทิยาลยันเรศวร 
(TCAS รอบ 3) 

 

นางสาวธนรัตน์     อวิชาวนา ม.6/2 คณะกายภาพบ าบัด ส่งเสริมสุขภาพ  
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิาการส่งเสริมสุขภาพ  
มหาวทิยาศรีนครินทรวโิรฒ  
(TCAS รอบ 4) (สละสิทธ์) 

#dek64  

 

นางสาวพรชิตา   ตังชัย ม.6/2 -คณะวทิยาการจัดการ  
หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  
สาขาการเงิน การธนาคาร  
มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
(TCAS รอบ 1)  (สละสิทธ์ิ)  
-คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาการเงินการ
ธนาคาร มหาวทิยาลยั พะเยา (TCAS รอบ 3) 



 

นางสาววศิ             วสิิทธิโชค  ม.6/2 -คณะวทิยาศาสตร์  เคมีอุตสาหกรรม  
ชีวเคมีเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
(TCAS รอบ 3) (สละสิทธ์) 
-คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาเศรษฐศาสตร์  
โครงการหลกัสูตรควบสองปริญญา 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบ 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผู้รวบรวม - จัดท า    หัวหน้าห้อง  ม.6/2  ปีการศึกษา  2562 

 

 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่6/2ทุกคนเป็น
ผู้ร่วมจัดท า ถ้าไม่ได้ความร่วมมือจาก
นักเรียนทั้งห้องแบบติดตามการศึกษาต่อ
กจ็ะไม่เกดิขึน้ ขอบคุณเพ่ือนๆทุกคนที่
พยายามกนัมาตลอดทั้งปีการศึกษาเพ่ือ
ได้ศึกษาต่อมหาวทิยาลัยช่ือดัง ขอบคุณ
ทุกคนทีเ่ป็นเพ่ือนทีด่ีกันมาตลอด 
ขอบคุณระยะเวลาตลอด3ปีที่ผ่านมา 
ขอบคุณทีเ่ป็นเพ่ือนทีน่่ารัก คอย

ช่วยเหลือ มิตรภาพทีด่ีทีสุ่ด  ❤  

 


