
การติดตามผลนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6/1 โรงเรียนหนองฉางวทิยา ปีการศึกษา 2563 

เพือ่การศึกษาต่อ – ประกอบอาชีพ ในปีการศึกษา 2564 
 

นักเรียนทีจ่บหลกัสูตร ชาย 22 คน  หญิง 15 คน  รวม 37 คน 

นักเรียนที่ยงัไม่จบหลกัสูตร ชาย  –  คน     หญงิ  –  คน    รวม – คน 

นักเรียนทีศึ่กษาต่อ 

ติดตามผลไม่ได้ 

ชาย 19 คน หญิง 15 คน   รวม 34 คน 

ชาย  4  คน หญิง  -  คน   รวม  4  คน 

 (ข้อมูล ณ วนัที ่18 มถุินายน 2564) 
 

เลขที่ รูปนักเรียน ช่ือ – สกลุ คณะ - สาขาวชิา สถาบันการศึกษา 

1 

 

นายกิตติพศ  เรียนไธสง คณะวศิวกรรมศาสตร์  

สาขาวศิวกรรมระบบควบคุมและ

เคร่ืองมือวดั  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

ธนบุรี (TCAS รอบ 3) (ยนืยนัสิทธ์ิ) 

2 - ติดตามผลไม่ได-้ - ติดตามผลไม่ได ้   - - ติดตามผลไม่ได ้   - 

3 

 

นายเนติภูมิ กสิวฒันาวุฒิ คณะบริหารธุรกิจ  

สาขาวชิาบญัชีและบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (TCAS รอบ 2) 

(ยนืยนัสิทธ์ิ)  



4 

 

นายศกัด์ิสิทธ์ิ  โตโล คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

(TCAS รอบ 3) (ยนืยนัสิทธ์ิ) 

5 - ติดตามผลไม่ได ้   - - ติดตามผลไม่ได ้   - - ติดตามผลไม่ได ้   - 

6 

 

นายพทัธพล สุโน คณะวทิยาศาสตร์  

สาขาวทิยาศาสตร์พื้นพิภพ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

(TCAS รอบ 2) (ยนืยนัสิทธ์ิ) 

7 - ติดตามผลไม่ได ้   - - ติดตามผลไม่ได ้  - - ติดตามผลไม่ได ้   - 

8 

 

นายชลากร           หงษย์ิม้ คณะครุศาสตร์  

สาขาวชิามธัยมศึกษา 

(ประเภทวทิยาศาสตร์)  

วชิาเอกคณิตศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

(TCAS รอบ 3) (ยนืยนัสิทธ์ิ) 



9 

 

นายชยันาท     นวลนุ่ม คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

(TCAS รอบ 2) (ยนืยนัสิทธ์ิ) 

10 

 

นายชิษณุพงศ ์วงษส์าธุภาพ 1.คณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 

มหาวทิยาลยันเรศวร  

(TCAS รอบ 2) (สละสิทธ์ิ) 

2.โครงการแพทยช์นบท 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

 (TCAS รอบ 2)  (ยนืยนัสิทธ์ิ) 

 

11 

 

นายธนธรณ์     ขาํสุวรรณ์ 1.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

สาขาวศิวกรรมไฟฟ้ากาํลงั 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม-

เกลา้พระนครเหนือ  

(TCAS รอบ 1) (ยนืยนัสิทธ์ิ) 



12 

 

นายธีรภทัร     นาคพงษ ์ คณะจินตภาพคอมพิวเตอร์ 

มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั  

(ไม่เข้าร่วม TCAS) 

13 

 

นายปฏิพทัธ์    บุญนิล คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การส่ือสาร  สาขานิเทศศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 (TCAS รอบ 3) (ยนืยนัสิทธ์ิ) 

14 

 

นายปุณณภพ   ฤทธ์ิบุญ 1.โรงเรียนชุมพลทหารเรือ  

เหล่าทหารแพทย ์(สละสิทธ์ิ) 

2.คณะวทิยาศาสตร์ สาขาเคมี 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

บางเขน (TCAS รอบ 3)  

(ยนืยนัสิทธ์ิ) 

15 

 

นายภีรนนัท ์  ปานเลิศ คณะศึกษาศาสตร์ 

สาขาวชิาเอกคณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลยับูรพา  

(TCAS รอบ 3) 

(ยนืยนัสิทธ์ิ) 



16 

 

นายรัชพล         ยิม้พะ 1.คณะมนุษยศ์าสตร์  

สาขาภาษาองักฤษ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

(TCAS รอบ 2)  (สละสิทธ์ิ) 

2.คณะอกัษรศาสตร์  

ไม่แยกสาขาวชิา  

มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 (TCAS รอบ 2)  (ยนืยนัสิทธ์ิ)  

 

17 

 

นายสุรพศั   บรุณพนัธ ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์  

สาขาวศิวกรรมหุ่นยนตแ์ละ

ปัญญาประดิษฐ ์ 

ม.เชียงใหม่  

(TCAS รอบ 2) (ยนืยนัสิทธ์ิ) 

18 

 

นายหฤษฏ ์     โต๋วสัจจา คณะวศิวกรรมศาสตร์  

สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

(TCAS รอบ 2) (ยนืยนัสิทธ์ิ) 



19 

 

นายคมศิลป์     ชาภู่ทอง คณะวทิยาศาสตร์ประยกุต ์

 สาขาคณิตศาสตร์เชิงวทิยาการ

คอมพิวเตอร์  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม

เกลา้พระนครเหนือ  

(TCAS รอบ 3) (ยนืยนัสิทธ์ิ) 

20 - ติดตามผลไม่ได ้   - - ติดตามผลไม่ได ้   - - ติดตามผลไม่ได ้   - 

21 

 

นายวนราช    สัมมาพิทกัษ ์ 1.คณะโลจิสติกส์ สาขาโลจิสติกส์

และซพัพลายเชน  

มหาวทิยาลยันเรศวร  

(TCAS รอบ 2) (สละสิทธ์ิ) 

2.คณะวทิยาศาสตร์  สาขาเคมี 

มหาวทิยาลยันเรศวร 

(TCAS รอบ 3) (สละสิทธ์ิ) 

3.หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 

สวรรคป์ระชารักษ ์ นครสวรรค ์

(ไม่เข้าร่วม TCAS) (ยนืยนัสิทธ์ิ) 

22 - ติดตามรูปไม่ได ้   - นายสิริวฒัน ์ วงษส์าธุภาพ คณะมลัดิมีเดีย อินเทอร์แอคทีฟ

และเกม    มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

 (ไม่เข้าร่วม TCAS) 



23 

 

นางสาวณฐัธิดา พลูกสิกรณ์ คณะศึกษาศาสตร์  

สาขาวชิาเอกภาษาองักฤษ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร  

(TCAS รอบ 3) 

(ยนืยนัสิทธ์ิ) 

24 

 

นางสาวกนกวรรณ 

 เปรมจิตร 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลย ี สาขาวทิยาการ

คอมพิวเตอร์ประยกุต-์มลัติมิเดีย 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม

เกลา้ธนบุรี  (TCAS รอบ 1) 

(ยนืยนัสิทธ์ิ) 

25 

 

นางสาวเขมิกา   วดีศิริศกัด์ิ 1.คณะครุศาสตร์  

วชิาเอกภาษาองักฤษ 

 มหาวทิยาลยัสวนสุนนัทา  

(TCAS รอบ 2) (สละสิทธ์ิ) 

2.คณะมนุษยศาสตร์  

สาขาประวติัศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 (TCAS รอบ 2) (ยนืยนัสิทธ์ิ) 



26 

 

นางสาวฐิติยา   หาญสาริกนั 1.คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาเอก

ภาษาไทย มหาวทิยาลยันเรศวร 

(TCAS รอบ 2)  (สละสิทธ์ิ) 

2.คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาเอก

ภาษาไทย  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

(TCAS รอบ 2)  (ยนืยนัสิทธ์ิ) 

27 

 

นางสาวดวงฤดี     มัน่คง คณะวศิวกรรมศาสตร์  

สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม

เกลา้ธนบุรี  (TCAS รอบ 2) 

(ยนืยนัสิทธ์ิ) 

28 

 

นางสาวนฤมล 

 เหล่าแกว้ก่อง 

1.คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาเอก

คณิตศาสตร์ ม.นเรศวร  

(TCAS รอบ 2) (สละสิทธ์ิ) 

2.คณะศึกษาศาสตร์  

สาขาวชิาเอกคณิตศาสตร์ 

ม.เชียงใหม่  (TCAS รอบ 2) 

(ยนืยนัสิทธ์ิ) 

29 

 

นางสาวปณิตตรา  วรสิทธ์ิ 1.คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขา

นิเทศศิลป์ มหาวิทยาลยับูรพา 

(TCAS รอบ 2)  (สละสิทธ์ิ) 

2.คณะศิลปกรรมศาสตร์  

สาขาทศันศิลป์  

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

(TCAS รอบ 3) (ยนืยนัสิทธ์ิ) 



30 

 

นางสาวเมธาพร 

 หิรัญศุภโชติ 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

สาขา เศรษฐศาสตร์ ศ.บ.

เศรษฐศาสตร์ ภาษาไทย ปกติ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

(TCAS รอบ 3) (ยนืยนัสิทธ์ิ) 

31 

 

นางสาววรรณภสัสร   ภกัดี 1.คณะวทิยาศาสตร์ พฤกษศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 (TCAS รอบ 3) (สละสิทธ์ิ) 

2.สัตวแพทย ์มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยมีหานคร  

(TCAS รอบ 3) (ยนืยนัสิทธ์ิ) 

32 

 

นางสาวศิริลกัษณ์  เสาทอง คณะวทิยาลยัการศึกษา หลกัสูตร

การศึกษาบณัฑิต และหลกัสูตร

ศิลปศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาภาษาไทย (2 ปริญญา)    

มหาวทิยาลยัพะเยา  

(TCAS รอบ 1โควตาครูแนะแนว) 

(ยนืยนัสิทธ์ิ) 

33 

 

นางสาวศิริวรรณ   ดินแดง คณะศึกษาศาสตร์ 

การมธัยมศึกษา 

ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ 

วชิาเอกการสอนคณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

บางเขน  (TCAS รอบ 3) 

(ยนืยนัสิทธ์ิ) 



34 

 

นางสาวสุพิชชา  แจ่มแสง 1.คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวชิา

รังสีเทคนิค ม.นเรศวร  

(TCAS รอบ 2) (สละสิทธ์ิ) 

คณะเทคนิคการแพทย ์สาขาวชิา

เทคนิคการแพทย ์ ม.เชียงใหม่ 

(TCAS รอบ 2) (ยนืยนัสิทธ์ิ) 

 35  

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวกลัยากร 

 สุวรรณมานะศิลป์ 

1.วทิยาลยัแพทยศาสตรบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัรังสิต  

(ไม่เข้าร่วม TCAS) (สละสิทธ์ิ) 

2.วทิยาลยัทนัตแพทยศาสตร

บณัฑิตมหาวทิยาลยัรังสิต  

(ไม่เข้าร่วม TCAS) (สละสิทธ์ิ) 

3.คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเนชัน่ลาํปาง  

(TCAS รอบ 2) (สละสิทธ์ิ) 

4.คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 

(TCAS รอบ 2) (สละสิทธ์ิ) 

5.คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น (TCAS 

รอบ 2) (สละสิทธ์ิ) 

 



36 

 

นางสาวชลดา   ศรีภา 1.คณะเภสัชศาสตร์สาขาวชิา 

เคร่ืองสาํอาง  มหาวทิยาลยัพะเยา   

(TCAS รอบ 2) (สละสิทธ์ิ) 

2.คณะวทิยาศาสตร์  

สาขาวชิาเทคโนโลยกีารพิมพ ์  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   

(TCAS รอบ 3) (สละสิทธ์ิ) 

37 

 

นางสาวชมพนิูกข ์   เพง็อุ่น 1.คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

เทคโนโลยกีารอาหาร     สาขา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีาร-

อาหาร    มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

(TCAS รอบ2)  (สละสิทธ์ิ)  

2.คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

เทคโนโลยกีารอาหาร สาขา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีาร-

อาหาร  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

(TCAS รอบ 3)  

(ยนืยนัสิทธ์ิ) 

 

ผู้จดัทํา – รวบรวมข้อมูลนักเรียนช้ัน ม.6/1 ปีการศึกษา 2563 

 

                นางสาวกลัยากร สุวรรณมานะศิลป์   ม.6/1 เลขท่ี 35 


