
การติดตามผลนักเรียนช้ัน ม.6/4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ปีการศึกษา 2562 

เพือ่การศึกษาต่อ - ประกอบอาชีพ ในปีการศึกษา 2563 

นักเรียนทีจ่บหลกัสูตร ชาย 13 คน  หญงิ 22 คน  รวม 35 คน 

นักเรียนที่ยงัไม่จบหลกัสูตร ชาย 1 คน  หญิง 2 คน  รวม 3 คน 

นักเรียนที่ศึกษาต่อ ชาย 8 คน  หญงิ 23 คน  รวม 31 คน 

นักเรียนประกอบอาชีพ(รอศึกษาต่อปี64) ชาย 2 คน หญงิ – คน  รวม 2 คน (-ติดตามไม่ได้ชายรวม 1 คน-) 

 (ข้อมูล ณ วันที ่17 มิถุนายน 2563) 

รูปนักเรียน ช่ือ-สกุล ช้ัน คณะ-สาขาวชิา/สถาบันที่ศึกษาต่อ 

 นายเขตพศั          ฉายวฒันา 6/4 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและ
นวตักรรม  

สาขาวชิาเกมและส่ือเชิงโต้ตอบ 

มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 
(ไม่เข้าร่วม TCAS) 

 นายวชัรพงศ์      ประพฒัน์โพธ์ิ 6/4 1.คณะครุศาสตร์  
วชิาเอกวทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

มหาวทิยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  
(สละสิทธ์ิ) 
2.หลกัสูตรนายสิบทหารบก 
โรงเรียนนายสิบทหารบก 
(ไม่เข้าร่วม TCAS) 

 นายกฤษณะพงศ์       ช่างป้ัน 6/4 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวทิยาศาสตร์การกฬีาและ 

ส่งเสริมสุขภาพ                          
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

(ไม่เข้าร่วม TCAS) 



 นายทองแท้   สุวรรณมานะศิลป์ 6/4 ส านักวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต                  
สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์    
มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
(TCAS รอบ 1 โควตาครูแนะแนว) 
 

 นายนรพชิญ์      พรจรัสกุลวัฒน 

 

6/4 ส านักวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต                  
สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์    
มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
(TCAS รอบ 2) 
 

 

 

 

 

นางสาวจุฑารัตน์     ชลติพรัิตร 6/4 คณะวทิยาการจัดการ                      
สาขาบริหารธุรกจิ(ประกอบการธุรกจิ)  
มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
(TCAS รอบ 1) 

 นางสาวสาลนีิ         มีทรัพย์ 6/4 คณะครุศาสตร์                            
วชิาเอกวทิยาศาสตร์ทัว่ไป  
มหาวทิยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 

(TCAS รอบ 1) 

 นาวสาวรุ่งอรุณ     คล้อยนาม 6/4 วทิยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ห่วงโซ่
อุปทาน                               
มหาวทิยาลัยศรีปทุม 
(ไม่เข้าร่วม TCAS ) 



 นางสาวผโลทยั         ศรีชมพู 6/4 คณะบริหารธุรกจิเศรษฐศาสตร์และ
การส่ือสาร   
หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต 
มหาวทิยาลัยนเรศวร 
(TCAS รอบ 2) 

 นางสาวจิรัชยา         ศรีทอง 6/4 คณะวทิยาศาสตร์  
สาขาธรณีศาสตร์  
มหาวทิยาลัยมหิดล 

(TCAS รอบ 2) 

 

 นางสาวธนวรรณ      อินอ่อน 6/4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์      
หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิา ทศันศิลป์ 
มหาวทิยาลัยนเรศวร  
(TCAS รอบ 2) 

 นางสาวบุณยธิดา           ภูทดั 6/4 คณะสังคมศาสตร์  

หลกัสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
วชิาเอกการเมืองการปกครอง 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

(TCAS รอบ 2) 

 นางสาววนิดา                 บนดิน 6/4 คณะบริหารธุรกจิ เศรษฐศาสตร์และ
การส่ือสาร  

หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  
สาขาวชิาการเงิน 
มหาวทิยาลัยนเรศวร 
(TCAS รอบ 2) 



 นางสาวเทยีนบูชา      ตั้งจิตตพิร 6/4 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

สาขาเกษตรศาสตร์ (พชืไร่ พชืสวน 
และภูมิทศัน์ กฏีวทิยา โรคพืช
ปฐพวีทิยา)  
หลกัสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 
ภาษาไทยปกติ 
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 
(TCAS รอบ 3) 

 นางสาววลิาสินี             นพพันธ์ 6/4 คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์  
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิาจุลชีววทิยา ภาษาไทยปกติ 
มหาวทิยาลัยนเรศวร 
(TCAS รอบ 3) 

 นางสาวภัทร           ทองบุญ 6/4 คณะวทิยาศาสตร์  
สาขาวชิาฟิสิกส์  
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

ภาษาไทยปกติ 
มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(TCAS รอบ 3) 

 นางสาวจงรัก            คชรักษ์ 6/4 คณะส่ิงแวดล้อมการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่ิงแวดล้อม  ภาษาไทยปกติ 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) 
(TCAS รอบ 3) 



 นางสาวสุกญัญา           วงศ์พรม 6/4 คณะวทิยาลยันวตักรรมและการจัดการ 
รัฐศาสตร์  ร.บ. รัฐศาสตร์ 
(ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ) 
มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
(TCAS รอบ 3) 

 นางสาวกมลทพิย์         โอชา 6/4 คณะสังคมศาสตร์  
หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาพฒันาสังคม  

มหาวทิยาลัยนเรศวร 
(TCAS รอบ 3) 

 นางสาวศิริรัตน์       เช้ือชู 6/4 คณะสังคมศาสตร์  
สาขารัฐศาสตร์  
มหาวทิยาลัยพะเยา 

(TCAS รอบ 4) 

 นางสาวกรรณกิา         พฒัมุข 6/4 คณะวศิวกรรมศาสตร์  
สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า  
มหาวทิยาลัยบูรพา 

(TCAS รอบ 4) 

 

 นายไมตรี        สุขเดชาสิทธ์ิ 6/4 โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก 

(ไม่เข้าร่วม TCAS เข้าศึกษาปี 2562) 



 นางสาววชัราภรณ์       หาญชัย 6/4 คณะบริหารธุรกจิ  
สาขานวตัรกรรมธุรกจิการค้าสมัยใหม่ 

มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑิต 

(ไม่เข้าร่วม TCAS) 

 นางสาวธยานี          ปัตตา 6/4 -ยงัไม่จบหลกัสูตร- 

 นางสาวทพิเกสร       โฉมศรี 6/4 คณะวทิยาการจัดการ  
สาขาวชิาการบัญชี  
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

(ไม่เข้าร่วม TCAS) 

 

 นางสาววชัฐิดา      เคนค า 6/4 -ยงัไม่จบหลกัสูตร- 

 

 นางสาวพชัราภา       จันทร์แข็ง 6/4 1.คณะครุศาสตร์ 

สาขาวชิาคณติศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

(สละสิทธ์ิ) 
2.ปวส.อเิลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
วทิยาลยัเทคนิคอุทยัธานี 
(ไม่เข้าร่วม TCAS) 

 



 นางสาวเบญนภา    แสนเมือง 6/4 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 

สาขาการตลาด 

วทิยาลยัอาชีวศึกษาวริิยาลัยนครสวรรค์ 

(ไม่เข้าร่วม TCAS) 

 นายณภัทรพล      ระวงัภัย 6/4 คณะครุศาสตร์ 

สาขาวชิาพลศึกษา 

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

(ไม่เข้าร่วม TCAS) 

 นายกติติศักดิ์         ไหวพริบ 6/4 -ประกอบอาชีพ- 
(รอศึกษาต่อในปี64) 

 นายภูมิวทิย์        เกตแก้ว 6/4 -ไม่สามารถติดตามได้- 

 นางสาวภัคจิรา      พนัธุเมฆ 6/4 คณะการสร้างเจ้าของธุรกจิและการ
บริหารกจิการ( BUSEM) 
มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 
(ไม่เข้าร่วม TCAS) 



 นายธนวตัร          ระฆงั 6/4 คณะบริหารธุรกจิ 

สาขาการตลาด 

มหาวทิยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 

 นายธนภัทร          ระฆงั 6/4 -ประกอบอาชีพ- 
(รอศึกษาต่อในปี64) 

 นายกติติศักดิ์        อยู่พุ่ม 6/4 คณะวทิยาการจัดการ 
สาขาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
(ไม่เข้าร่วม TCAS) 

 นายรัฐนันท์        ยอดนิโรจน์ 6/4 -ยงัไม่จบหลกัสูตร- 

 นายนราธิป         ทรงสกุล 6/4 -ประกอบอาชีพ- 
(รอศึกษาต่อในปี64) 

 

 

 



ผู้รวบรวม – จัดท า   ม.6/4   ปีการศึกษา  2562 

 นางสาวรุ่งอรุณ      คล้อยนาม 6/4 วทิยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ห่วงโซ่
อุปทาน                               
มหาวทิยาลัยศรีปทุม 
(ไม่เข้าร่วม TCAS) 

 นางสาวกรรณกิา     พฒัมุข 6/4 คณะวศิวกรรมศาสตร์  
สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า  
มหาวทิยาลัยบูรพา 

(TCAS รอบ 4) 

 

 

 

 

 

 


