การติดตามผลนักเรียนชั้น ม.6/3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ปี การศึกษา 2562
เพือ่ การศึกษาต่ อ - ประกอบอาชีพ ในปี การศึกษา 2563
นักเรี ยนทีจ่ บหลักสู ตร ชาย 7 คน หญิง 30 คน รวม 37 คน
นักเรียนที่ยงั ไม่ จบหลักสู ตร ชาย - คน หญิง - คน รวม - คน
นักเรียนที่ศึกษาต่ อ ชาย 7 คน หญิง 29 คน ประกอบอาชีพหญิง 1 คน รวม 37 คน
(ข้ อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2563)
รู ปนักเรียน

ชื่อ-สกุล
นายพงศธร
จุลมุสิ

ชั้น
6/3

คณะ-สาขาวิชา/สถาบันที่ศึกษาต่ อ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(ไม่เข้าร่ วมTcas)

นายศรายุธ

จินตนา

6/3

1. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร (Tcasรอบ1) (สละสิ ทธิ์ )
2 .หลักสู ตรนายสิ บทหารบก
โรงเรี ยนนายสิ บทหารบก (ไม่เข้าร่ วมTcas)

นายภูตะวัน

กุสุโมทย์

6/3

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยพะเยา
(Tcasรอบ1) (สละสิ ทธิ์ )
2. คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร (Tcasรอบ 3) (สละสิ ทธิ์ )
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
(Tcasรอบ4)

นายปฏิพล

กลิ่นบุญ

6/3

ปวส. ช่างโยธา
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

นายชินดนัย

สุ วาท

6/3

1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิศวกรรมพลังงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
(Tcasรอบ1) (สละสิ ทธิ์ )
2. คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า-เอกไฟฟ้ ากาลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(Tcas รอบ 4)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ มหาลัยบูรพา
(Tcasรอบ3)

นายศุภวิชญ์

นายธนกาญจน์

โสภณรัตนกุล

6/3

เชิดโฉม

6/3

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
สาขาเทคโนโลยีสารเทศเพื่อการออกแบบ
เอกการออกแบบเกม มหาวิทยาลัยศิลปากร
(Tcasรอบ4)

นางสาวน้ าผึ้ง

ศึกษากิจ

6/3

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ การกีฬาและส่ งเสริ มสุ ขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(ไม่เข้าร่ วมTcas)

นางสาวพรวี

ปิ่ นมณี

6/3

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยบูรพา
(TCAS รอบ4)

นางสาวมาริ ษา

ประสิ ทธิการ

6/3

หลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิต
สาขา สาธารณสุ ขชุมชน
วิทยาลัยการสาธารณสุ ขสิ รินธร
สถาบันพระบรมราชชนก จังหวัดพิษณุโลก
(TCASรอบ2)

นางสาวอภิชญา

นุ่มฤทธิ์

6/3

คณะดิจิทลั มีเดียและศิลปะภาพยนตร์
สาขาภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
(ไม่เข้าร่ วมTcas)

นางสาวจุฬาลักษณ์

เพ็งสอน

6/3

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
(สละสิ ทธิ์ )
- รอผล TCAS รอบที่ 5-

นางสาวทัศวรรณ สุ วรรณอาจ

6/3

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
มหาวิทยาลัยนเรศวร (TCAS รอบ 3)

นางสาวสลิลทิพย์

6/3

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลุล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
(TCAS รอบ2)

6/3

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยพระบรมราชชนก สวรรค์ประชารักษ์
นครสวรรค์ (TCAS รอบ2)

6/3

1.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์
หลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
(สละสิ ทธิ์ )
2.หลักสู ตรการเเพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชา
การเเพทย์แผนไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการ
เเพทย์และสาธารณสุ ข วิทยาลัยพยาบาลบรม
นาถชนนี (สละสิ ทธิ์ )
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตร์ บณั ฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(ไม่เข้าร่ วมTCAS)

นางสาวอัญชลี

พรมงาม

บุญชู

นางสาวหทัยภัทร แป้ นน้อย

นางสาวปิ ณฑิรา รัตนวราหะ

6/3

คณะบริ หารธุ รกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(Tcas รอบ 1)

นางสาวพัชรี

6/3

คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี
มหาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(ไม่เข้าร่ วมTcas)

6/3

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
(Tcasรอบ4)

นางสาววรรณวิษา

สว่างจิตร

บัวทอง

นางสาวสุ นิตา

วันทา

6/3

คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
(TCAS รอบ 1)

นางสาวสุ ภทั รดิศ

โรจน์พนั ธ์

6/3

ปวส. คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคนิคอุทยั ธานี

นางสาวจิรวรรณ บรรเทิงจิตต์

6/3

นางสาวกัญรดา

6/3

จินตกสิ กรรม

1.คณะบริ หารธุ รกิจ (BA)
สาขาวิชา การจัดการธุ รกิจการค้าสมัยใหม่
สถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒั น์ (สละสิ ทธิ์ )
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา
ชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
(Tcasรอบ3)
1.คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
(TCAS รอบ2) (สละสิ ทธิ์ )
2.คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเกษตร์ศาสตร์ (พืชไร่
พืชสวน กีฎวิทยา โรคพืช ปฐพีศาสตร์ ส่ งเสริ ม
และเผยแพร่ การเกษตร สัตวศาสตร์ และสัตว์น้ า
เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบ 3)
คณะวิทยาศาสตร์ หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยศิลปากร(TCAS รอบ 3)

นางสาวสายป่ าน ศรี ชมภู

6/3

นางสาวปิ ยะธิดา ทีคะสุ ข

6/3

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยบูรพา (TCAS รอบ 4)

นางสาวกนกอร

6/3

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขาออกแบบแฟชัน่ และเครื่ องแต่งกาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(TCAS รอบ1)

จ่าแดง

นางสาวกุลธิดา

มุสิราช

6/3

นางสาวนภัสสร

หนูหินแก้ว

6/3

นางสาวสรัญญา

พรมหล้า

6/3

นางสาวธัญชนก สาโรจน์

6/3

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาสาธารณสุ ขอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (TCAS รอบ 3)
(สละสิ ทธิ์ )
2. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัญฑิต
สาขาวิศวกรรมเครื่ องกลและหุ่นยนต์การเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(ไม่เข้าร่ วมTcas)
1. คณะการบริ หารและจัดการ
สาขาเศรษฐศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (TCASรอบ3) (สละสิ ทธิ์ )
2. คณะบริ หารธุ รกิจ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
(TCASรอบ4)
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
สาขาวิชาปฏิบตั ิการฉุกเฉินการแพทย์
วิทยาลัยสาธารณสุ ขสิ รินธร ชลบุรี (สละสิ ทธิ์ )
2. คณะแพทยศาสตร์ สาขาสาธารณสุ ขศาสตร์
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย มหาวิทยาลัยพะเยา
(TCAS รอบ3)

นางสาวกฤติยาณี ประสิ ทธิการ

6/3

คณะวิทยาการจัดการและสาระสนเทศ
สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยพะเยา(TCAS รอบ 1)

นางสาวพิชชาภัทร์

พิลึก

6/3

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(TCAS รอบ 3)

นางสาวพัชริ นทร์

เบ้าคา

6/3

หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
(ไม่เข้าร่ วมTcas)

นางสาววรรณภา

ศิริอ่อน

6/3

พนักงานผูช้ ่วยทางการพยาบาล
โรงเรี ยนประชารักษ์ เอ็น.เอ นครสวรรค์
(ไม่เข้าร่ วมTCAS)

6/3

-ประกอบอาชีพ-

นางสาวเสาวลักษณ์

ภูมิแก้ว

นางสาวแสงตะวัน เชิดวงศ์สูง

6/3

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาจุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยพะเยา(TCAS รอบ 1)

ผู้รวบรวม - จัดทา ม.6/3 ปี การศึกษา 2562
นางสาวกัญรดา จินตกสิ กรรม

6/3

นางสาวพิชชาภัทร์

6/3

พิลึก

1.คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
(TCAS รอบ2)(สละสิ ทธิ์ )
2.คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเกษตร์ ศาสตร์ (พืชไร่
พืชสวน กีฎวิทยา โรคพืช ปฐพีศาสตร์ ส่ งเสริ ม
และเผยแพร่ การเกษตร สัตวศาสตร์ และสัตว์น้ า
เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบ 3)
คณะวิทยาศาสตร์
สาขา ชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(TCAS รอบ 3)

