
การติดตามผลนักเรียนช้ัน ม.6/3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ปีการศึกษา 2562 

เพือ่การศึกษาต่อ - ประกอบอาชีพ ในปีการศึกษา 2563 

นักเรียนทีจ่บหลกัสูตร ชาย 7 คน  หญิง 30 คน  รวม 37 คน 

นักเรียนที่ยงัไม่จบหลกัสูตร ชาย - คน  หญงิ - คน  รวม - คน 

นักเรียนที่ศึกษาต่อ ชาย 7 คน หญงิ 29 คน  ประกอบอาชีพหญงิ 1 คน  รวม 37 คน 

(ข้อมูล ณ วันที ่9 มิถุนายน  2563) 

รูปนักเรียน ช่ือ-สกุล ช้ัน คณะ-สาขาวชิา/สถาบันที่ศึกษาต่อ 

 นายพงศธร            จุลมุสิ 6/3 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
(ไม่เขา้ร่วมTcas) 

 นายศรายธุ            จินตนา 6/3 1. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 
มหาวทิยาลยันเรศวร (Tcasรอบ1) (สละสิทธ์ิ) 
2 .หลกัสูตรนายสิบทหารบก  
โรงเรียนนายสิบทหารบก (ไม่เขา้ร่วมTcas) 

 นายภูตะวนั          กุสุโมทย ์ 6/3 1. คณะวศิวกรรมศาสตร์  
สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ มหาวทิยาลยัพะเยา 
(Tcasรอบ1)  (สละสิทธ์ิ)  
2. คณะวทิยาศาสตร์  
สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์  
มหาวทิยาลยันเรศวร (Tcasรอบ 3) (สละสิทธ์ิ) 
3. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
สาขาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัพะเยา 
(Tcasรอบ4) 



 
 

นายปฏิพล             กล่ินบุญ 6/3 ปวส. ช่างโยธา  
วทิยาลยัเทคนิคนครสวรรค ์
 

 
 

นายชินดนยั            สุวาท 6/3 1. คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  
สาขาวศิวกรรมพลงังาน  
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 
(Tcasรอบ1)  (สละสิทธ์ิ) 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า-เอกไฟฟ้าก าลงั 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
(Tcas รอบ 4) 

 นายศุภวชิญ ์       โสภณรัตนกุล 6/3 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา 
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  
วศิวกรรมโยธา ภาคปกติ  มหาลยับูรพา
(Tcasรอบ3) 

 นายธนกาญจน์         เชิดโฉม 6/3 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
สาขาเทคโนโลยสีารเทศเพื่อการออกแบบ  
เอกการออกแบบเกม มหาวทิยาลยัศิลปากร
(Tcasรอบ4) 



 นางสาวน ้าผึ้ง          ศึกษากิจ 6/3 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาขาวชิา
วทิยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
(ไม่เขา้ร่วมTcas) 

 
 

นางสาวพรว ี             ป่ินมณี 6/3 คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวศิวกรรมโยธา 
มหาวทิยาลยับูรพา 
(TCAS รอบ4) 

 นางสาวมาริษา         ประสิทธิการ 6/3 หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต  
สาขา สาธารณสุขชุมชน                          
วทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร 
สถาบนัพระบรมราชชนก จงัหวดัพิษณุโลก 
(TCASรอบ2) 

 นางสาวอภิชญา          นุ่มฤทธ์ิ 6/3 คณะดิจิทลัมีเดียและศิลปะภาพยนตร์  
สาขาภาพยนตร์   มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
(ไม่เขา้ร่วมTcas) 

 นางสาวจุฬาลกัษณ์      เพง็สอน 6/3 
 
 
 

 

คณะพยาบาลศาสตร์   มหาวทิยาลยัราชธานี 
(สละสิทธ์ิ) 
- รอผล TCAS รอบท่ี 5- 



 
 

นางสาวทศัวรรณ      สุวรรณอาจ 6/3 
 

คณะวทิยาศาสตร์ สาขาเคมี  
มหาวทิยาลยันเรศวร (TCAS รอบ 3) 

 นางสาวสลิลทิพย ์        พรมงาม 6/3 คณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  
สาขาชีวเคมีและชีววทิยาโมเลุล  
มหาวทิยาลยันเรศวร  
(TCAS รอบ2) 

 นางสาวอญัชลี           บุญชู 6/3 คณะพยาบาลศาสตร์  
หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  
วทิยาลยัพระบรมราชชนก สวรรคป์ระชารักษ ์
นครสวรรค ์(TCAS รอบ2) 

 นางสาวหทยัภทัร      แป้นนอ้ย 
 

6/3 1.คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
(สละสิทธ์ิ) 
2.หลกัสูตรการเเพทยแ์ผนไทยบณัฑิต สาขาวชิา
การเเพทยแ์ผนไทย วทิยาลยัเทคโนโลยทีางการ
เเพทยแ์ละสาธารณสุข วทิยาลยัพยาบาลบรม
นาถชนนี (สละสิทธ์ิ) 
2.คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตร์บณัฑิต 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
(ไม่เขา้ร่วมTCAS)  



 
 

นางสาวปิณฑิรา     รัตนวราหะ 6/3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
(Tcas รอบ 1) 

 นางสาวพชัรี           สวา่งจิตร 6/3 คณะวทิยาการจดัการ สาขาบญัชี  
มหาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 
(ไม่เขา้ร่วมTcas) 

 นางสาววรรณวษิา        บวัทอง 6/3 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์  
มหาวทิยาลยับูรพา  
(Tcasรอบ4) 

 นางสาวสุนิตา            วนัทา 6/3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 
มหาวทิยาลยัราชมงคลธญับุรี  
(TCAS รอบ 1) 

 นางสาวสุภทัรดิศ       โรจน์พนัธ์ 6/3 ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ  
วทิยาลยัเทคนิคอุทยัธานี 



 นางสาวจิรวรรณ     บรรเทิงจิตต ์ 6/3 1.คณะบริหารธุรกิจ (BA)  
สาขาวชิา การจดัการธุรกิจการคา้สมยัใหม่ 
สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ (สละสิทธ์ิ) 
2.คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวชิา
ชีววทิยา  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  
(Tcasรอบ3) 

 นางสาวกญัรดา       จินตกสิกรรม 6/3 1.คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
สาขาวชิาสัตวศาสตร์ มหาวทิยาลยัพะเยา 
(TCAS รอบ2) (สละสิทธ์ิ) 
2.คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเกษตร์ศาสตร์(พืชไร่ 
พืชสวน กีฎวทิยา โรคพืช ปฐพีศาสตร์ ส่งเสริม
และเผยแพร่การเกษตร สัตวศาสตร์และสัตวน์ ้า 
เกษตรท่ีสูงและทรัพยากรธรรมชาติ) 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (TCAS รอบ 3) 

 นางสาวสายป่าน      ศรีชมภู 6/3 คณะวทิยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม  
มหาวทิยาลยัศิลปากร(TCAS รอบ 3) 
 

 นางสาวปิยะธิดา      ทีคะสุข 6/3 คณะวทิยาศาสตร์  สาขาจุลชีววทิยา 
มหาวทิยาลยับูรพา  (TCAS รอบ 4) 
 
 

 นางสาวกนกอร         จ่าแดง 6/3 คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์  
สาขาออกแบบแฟชัน่และเคร่ืองแต่งกาย 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
(TCAS รอบ1) 



 
 

นางสาวกุลธิดา       มุสิราช 6/3 1. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาสาธารณสุขอาชีวอนามยัและความ-
ปลอดภยั 
มหาวทิยาลยัสวนดุสิต (TCAS รอบ 3) 
 (สละสิทธ์ิ) 
2. วทิยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 
มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

 
 

นางสาวนภสัสร        หนูหินแกว้ 6/3 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบญัฑิต 
สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกลและหุ่นยนตก์ารเกษตร 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
(ไม่เขา้ร่วมTcas) 

 
 
 

นางสาวสรัญญา        พรมหลา้ 6/3 1. คณะการบริหารและจดัการ  
สาขาเศรษฐศาสตร์                                   
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร-
ลาดกระบงั (TCASรอบ3)  (สละสิทธ์ิ) 
2. คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการบญัชี 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
(TCASรอบ4) 

 นางสาวธญัชนก      สาโรจน์ 6/3 1. ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  
สาขาวชิาปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย ์ 
วทิยาลยัสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี (สละสิทธ์ิ)   
2. คณะแพทยศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั   มหาวทิยาลยัพะเยา  
(TCAS รอบ3) 



 นางสาวกฤติยาณี   ประสิทธิการ 6/3 คณะวทิยาการจดัการและสาระสนเทศ 
สาขาบญัชี   มหาวทิยาลยัพะเยา(TCAS รอบ 1)   

 นางสาวพิชชาภทัร์       พิลึก 6/3 คณะวทิยาศาสตร์  
สาขาชีววทิยา จุลชีววทิยา สัตววทิยา  
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
(TCAS รอบ 3) 

 นางสาวพชัรินทร์          เบา้ค า 6/3 หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  สาขาบญัชี  
มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี  
(ไม่เขา้ร่วมTcas) 

 นางสาววรรณภา        ศิริอ่อน 6/3 พนกังานผูช่้วยทางการพยาบาล  
โรงเรียนประชารักษ ์เอน็.เอ  นครสวรรค ์
(ไม่เขา้ร่วมTCAS) 

 นางสาวเสาวลกัษณ์      ภูมิแกว้ 6/3 -ประกอบอาชีพ- 



 นางสาวแสงตะวนั   เชิดวงศสู์ง 6/3 คณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์สาขาจุลชีววทิยา 
มหาวทิยาลยัพะเยา(TCAS รอบ 1) 

 

ผู้รวบรวม - จัดท า   ม.6/3   ปีการศึกษา  2562 

 นางสาวกญัรดา   จินตกสิกรรม 6/3 1.คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
สาขาวชิาสัตวศาสตร์ มหาวทิยาลยัพะเยา 
(TCAS รอบ2)(สละสิทธ์ิ) 
2.คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเกษตร์ศาสตร์(พืชไร่ 
พืชสวน กีฎวทิยา โรคพืช ปฐพีศาสตร์ ส่งเสริม
และเผยแพร่การเกษตร สัตวศาสตร์และสัตวน์ ้า 
เกษตรท่ีสูงและทรัพยากรธรรมชาติ) 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (TCAS รอบ 3) 

 นางสาวพิชชาภทัร์        พิลึก 6/3 คณะวทิยาศาสตร์  
สาขา ชีววทิยา จุลชีววทิยา สัตววทิยา 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
(TCAS รอบ 3) 

 


