การติดตามผลนักเรียนชั้น ม.6/4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ปี การศึกษา 2562
เพือ่ การศึกษาต่ อ - ประกอบอาชีพ ในปี การศึกษา 2563
นักเรี ยนทีจ่ บหลักสู ตร ชาย 13 คน หญิง 22 คน รวม 35 คน
นักเรียนที่ยงั ไม่ จบหลักสู ตร ชาย 1 คน หญิง 2 คน รวม 3 คน
นักเรียนที่ศึกษาต่ อ ชาย 8 คน หญิง 23 คน รวม 31 คน
นักเรียนประกอบอาชีพ(รอศึกษาต่ อปี 64) ชาย 2 คน หญิง – คน รวม 2 คน (-ติดตามไม่ได้ ชายรวม 1 คน-)
(ข้ อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563)
รู ปนักเรียน

ชื่อ-สกุล
นายเขตพัศ
ฉายวัฒนา

ชั้น
6/4

คณะ-สาขาวิชา/สถาบันที่ศึกษาต่ อ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรม
สาขาวิชาเกมและสื่ อเชิงโต้ ตอบ
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
(ไม่ เข้ าร่ วม TCAS)

นายวัชรพงศ์

ประพัฒน์ โพธิ์

6/4

ช่ างปั้น

6/4

1.คณะครุ ศาสตร์
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
(สละสิ ทธิ์)
2.หลักสู ตรนายสิ บทหารบก
โรงเรียนนายสิ บทหารบก
(ไม่ เข้ าร่ วม TCAS)
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและ
ส่ งเสริมสุ ขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(ไม่ เข้ าร่ วม TCAS)

นายกฤษณะพงศ์

นายทองแท้ สุ วรรณมานะศิลป์

6/4

สานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
(TCAS รอบ 1 โควตาครู แนะแนว)

นายนรพิชญ์

6/4

สานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
(TCAS รอบ 2)

นางสาวจุฑารัตน์ ชลิตพิรัตร

6/4

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาบริหารธุรกิจ(ประกอบการธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุ นันทา
(TCAS รอบ 1)

นางสาวสาลินี

6/4

คณะครุ ศาสตร์
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
(TCAS รอบ 1)

6/4

วิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ห่วงโซ่
อุปทาน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(ไม่ เข้ าร่ วม TCAS )

พรจรัสกุลวัฒน

มีทรัพย์

นาวสาวรุ่ งอรุ ณ คล้อยนาม

นางสาวผโลทัย

ศรีชมพู

6/4

คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ และ
การสื่ อสาร
หลักสู ตรบัญชี บัณฑิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
(TCAS รอบ 2)

นางสาวจิรัชยา

ศรีทอง

6/4

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาธรณีศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
(TCAS รอบ 2)

นางสาวธนวรรณ อินอ่อน

6/4

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสู ตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา ทัศนศิลป์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
(TCAS รอบ 2)

นางสาวบุณยธิดา

ภูทดั

6/4

คณะสั งคมศาสตร์
หลักสู ตรรัฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
(TCAS รอบ 2)

นางสาววนิดา

บนดิน

6/4

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และ
การสื่ อสาร
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงิน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
(TCAS รอบ 2)

นางสาวเทียนบูชา ตั้งจิตติพร

6/4

นางสาววิลาสิ นี

6/4

นพพันธ์

นางสาวภัทร

ทองบุญ

6/4

นางสาวจงรัก

คชรักษ์

6/4

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวน
และภูมิทศั น์ กีฏวิทยา โรคพืช
ปฐพีวทิ ยา)
หลักสู ตรวิทยาศาสตร์ บัณฑิต
ภาษาไทยปกติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้ าคุณ
ทหารลาดกระบัง
(TCAS รอบ 3)
คณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชี ววิทยา ภาษาไทยปกติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
(TCAS รอบ 3)
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาฟิ สิ กส์
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ภาษาไทยปกติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(TCAS รอบ 3)
คณะสิ่ งแวดล้อมการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สิ่ งแวดล้อม ภาษาไทยปกติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
(TCAS รอบ 3)

นางสาวสุ กญ
ั ญา

วงศ์ พรม

6/4

คณะวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
รัฐศาสตร์ ร.บ. รัฐศาสตร์
(ความสั มพันธ์ ระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา
(TCAS รอบ 3)

นางสาวกมลทิพย์

โอชา

6/4

คณะสั งคมศาสตร์
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาสั งคม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
(TCAS รอบ 3)

6/4

คณะสั งคมศาสตร์
สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
(TCAS รอบ 4)

6/4

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า
มหาวิทยาลัยบูรพา
(TCAS รอบ 4)

6/4

โรงเรียนดุริยางค์ ทหารบก
(ไม่ เข้ าร่ วม TCAS เข้ าศึกษาปี 2562)

นางสาวศิริรัตน์

นางสาวกรรณิกา

นายไมตรี

เชื้อชู

พัฒมุข

สุ ขเดชาสิ ทธิ์

นางสาววัชราภรณ์

หาญชัย

6/4

คณะบริหารธุรกิจ
สาขานวัตรกรรมธุรกิจการค้ าสมัยใหม่
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
(ไม่ เข้ าร่ วม TCAS)

นางสาวธยานี

ปัตตา

6/4

-ยังไม่ จบหลักสู ตร-

นางสาวทิพเกสร

โฉมศรี

6/4

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(ไม่ เข้ าร่ วม TCAS)

6/4

-ยังไม่ จบหลักสู ตร-

6/4

1.คณะครุ ศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(สละสิ ทธิ์)
2.ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคนิคอุทยั ธานี
(ไม่ เข้ าร่ วม TCAS)

นางสาววัชฐิดา

นางสาวพัชราภา

เคนคา

จันทร์ แข็ง

นางสาวเบญนภา แสนเมือง

6/4

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการตลาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์
(ไม่ เข้ าร่ วม TCAS)

นายณภัทรพล ระวังภัย

6/4

คณะครุ ศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(ไม่ เข้ าร่ วม TCAS)

นายกิตติศักดิ์

6/4

-ประกอบอาชีพ(รอศึกษาต่ อในปี 64)

6/4

-ไม่ สามารถติดตามได้ -

6/4

คณะการสร้ างเจ้ าของธุรกิจและการ
บริหารกิจการ( BUSEM)
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
(ไม่ เข้ าร่ วม TCAS)

นายภูมิวทิ ย์

ไหวพริบ

เกตแก้ว

นางสาวภัคจิรา พันธุเมฆ

นายธนวัตร

ระฆัง

6/4

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

นายธนภัทร

ระฆัง

6/4

-ประกอบอาชีพ(รอศึกษาต่ อในปี 64)

นายกิตติศักดิ์

อยู่พ่ มุ

6/4

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(ไม่ เข้ าร่ วม TCAS)

นายรัฐนันท์

ยอดนิโรจน์

6/4

-ยังไม่ จบหลักสู ตร-

นายนราธิป

ทรงสกุล

6/4

-ประกอบอาชีพ(รอศึกษาต่ อในปี 64)

ผู้รวบรวม – จัดทา ม.6/4 ปี การศึกษา 2562
นางสาวรุ่ งอรุ ณ คล้อยนาม

6/4

วิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ห่วงโซ่
อุปทาน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(ไม่ เข้ าร่ วม TCAS)

นางสาวกรรณิกา พัฒมุข

6/4

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า
มหาวิทยาลัยบูรพา
(TCAS รอบ 4)

