การติดตามผลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ปีการศึกษา 2563
เพื่อการศึกษาต่อ – ประกอบอาชีพ ในปีการศึกษา 2564
นักเรียนที่จบหลักสูตร
ชาย 12 คน หญิง 28 คน รวม 40 คน
นักเรียนที่ยังไม่จบหลักสูตร ชาย – คน หญิง – คน รวม – คน
นักเรียนที่ศึกษาต่อ
ชาย 12 คน หญิง 28 คน รวม 40 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564)
เลขที่

รูปนักเรียน

ชื่อ – สกุล

คณะ - สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา

1

นายพิสิทฐ์พล จินต์ธนวัฒน์

คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(ไม่เข้าร่วม TCAS)

2

นายสรวิชญ์ คุ่ยสว่าง

คณะบริหารธุรกิจ สาขานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร (TCAS รอบ 3)

3

นายปุริม เพ็งพะยม

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(TCAS รอบ 3)

4

นายจิรานุวัฒน์ บัวเทศ

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาเอกภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(ไม่เข้าร่วม TCAS)

5

นายณภัทร เจริญขา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยนเรศวร (TCAS รอบ 3)

6

นายฤทธิชัย ลอยสงเคราะห์

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม แขนง
วิชาวิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์เพื่อ
สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(ไม่เข้าร่วม TCAS) (สละสิทธิ์)
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(TCAS รอบ 2)

7

นายปณิธาน รัตนมณี

วิทยาลัยการชลประทาน วิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา – ชลประทาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน
(TCAS รอบ 3)

8

นายสุริยพงศ์ มุทิตา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง และพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (TCAS รอบ 2)

9

นายอณัฐชา พันธุ์เขียน

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
(TCAS รอบ 3)

10

นายนิธิพัฒน์ ปัทมะโสภา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ
ภาควิชาโครงการร่วมบริหารหลักสูตร
มีเดียอาร์ตและเทคโนโลยี
สาขา มีเดียอาร์ต-กลุ่มวิชาเอกแอนิเมชัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (TCAS รอบ 2)

11

นายเจษฎากร ทิมวิจิตร

- รอสมัครเรียนของมหาวิทยาลัย
รามคาแหง –
(ไม่เข้าร่วม TCAS)

12

นายวรพล จัดเขตรกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(TCAS รอบ 3)

13

นางสาวขวัญเนตรชนก ดวงแข

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเคมี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
(TCAS รอบ 3)

14

นางสาวณัชชา ดะสมุทร

1. คณะโภชนาการและการกาหนด
อาหาร มหาวิทยาลัยพะเยา
(TCAS รอบ 2) (สละสิทธิ์)
2. คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
(TCAS รอบ 3 ประมวลผลครั้งที่1)
3. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (TCAS รอบ 3
ประมวลผลครั้งที่2) (ยืนยันสิทธิ์)

15

นางสาวนรินทร ปอตระกูล

คณะประมง สาขาวิชาประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(TCAS รอบ 3)

16

นางสาวนันท์นภัส ด้วงอ่วม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขามัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(ไม่เข้าร่วม TCAS)

17

นางสาวรุ่งรุจี จุลพันธ์

1. คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(ไม่เข้าร่วม TCAS) (สละสิทธิ์)
2. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ (TCAS รอบ 3)

18

นางสาวจุฑามาศ อินทะแสง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ
สาขาสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(TCAS รอบ 3)

19

นางสาวดนิตา พึ่งพา

1. คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี (TCAS รอบ 2) (สละสิทธิ์)
2. คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
(TCAS รอบ 3)

20

นางสาวนพรัตน์ หาดแก้ว

21

นางสาวนัทธมน เกษศิลป์

1. คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และ
การสื่อสาร สาขาวิชาการเงิน
มหาวิทยาลัยนเรศวร (TCAS รอบ 3)
(สละสิทธิ์)
2. คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาชาวิชาสาธารณสุขชุมชน
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
(ไม่เข้าร่วม TCAS) (สละสิทธิ์)
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเคมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(ไม่เข้าร่วม TCAS)
1. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
มหาวิทยาลัยนเรศวร (TCAS รอบ 2)
(สละสิทธิ์)
2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(TCAS รอบ 3)

22

นางสาวพรรวษา สังข์น้า

1. คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
(TCAS รอบ 2) (สละสิทธิ์)
2. คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร (TCAS รอบ 3)

23

นางสาวอภิญญา ตระกูลชัยชนะ

24

นางสาวกัญญาณัฐ มณีเสวตร์

คณะมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่
เฉลิมพระเกียรติ
สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่
(TCAS รอบ 1)
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(ไม่เข้าร่วม TCAS )

25

นางสาวดารารัตน์ ขาวขา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(ไม่เข้าร่วม TCAS)

26

นางสาวเมธาวี ทัพไทย

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการ
สื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
(TCAS รอบ 3)

27

นางสาวฉันท์ชนก เปาริก

- รอศึกษาต่อในปี 65 -

28

นางสาวฉันทิศา มีโพธิ์

29

นางสาวณัฐธยาน์ คัชรีรัตน์

1. คณะการแพทย์บูรณาการ การแพทย์
แผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(TCAS รอบ 3)
2. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชา
การแพทย์แผนไทย
สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวง
สาธารณสุข
(ไม่เข้าร่วม TCAS) (สละสิทธิ์)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและ
การออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
(TCAS รอบ 1)

30

นางสาวเพ็ญธนาลัย คณฑา

คณะสื่อสารมวลชน
สาชาการสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(TCAS รอบ 2)

31

นางสาวชุติมา คงห้วยรอบ

- รอสอบตารวจสายสอบ พฐ.22 –
สานักงานตารวจแห่งชาติ

32

นางสาวกาญจนา สอนอ้อย

สานักวิชาศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(TCAS รอบ 3)

33

นางสาวหทัยทิพย์ เก่งเขตรกรณ์

คณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
(ไม่เข้าร่วม TCAS)

34

นางสาวดิษญา ภูคาศักดิ์

35

นางสาวแพรวา พรมเบา

36

นางสาวกนกพร อินทร์เพชร

1. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
(TCAS รอบ 2) (สละสิทธิ์)
2. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษา
ปฐมวัย-การศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(TCAS รอบ 3) (สละสิทธิ์)
3. คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(ไม่เข้าร่วม TCAS)
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(ไม่เข้าร่วม TCAS)

คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอนามัยชุมชน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
(TCAS รอบ 3)

37

นางสาวรัตณากร แย้มเกตุ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สาชาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
(TCAS รอบ 1)

38

นางสาวศุภาวรรณ ขาวใส

หลักสูตร ปวส.
แผนกสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
(ไม่เข้าร่วม TCAS)

39

นางสาวสุวิชาดา เดชครุธ

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเอกฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
(TCAS รอบ 3)

40

นางสาวสุจิตรา มานะกิจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(ไม่เข้าร่วม TCAS)

ูจั
ผ้ ดทา – รวบรวมข้อมูลนักเรียนชั้น ม.6/4 ปีการศึกษา 2563
ชื่อ นายปณิธาน รัตนมณี ม.6/4
วิทยาลัยการชลประทาน วิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา – ชลประทาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน (TCAS รอบ 3)

ชื่อ นางสาวณัชชา ดะสมุทร ม.6/4
1. คณะโภชนาการและการกาหนดอาหาร มหาวิทยาลัยพะเยา (TCAS รอบ 2)
(สละสิทธิ์)
2. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (TCAS รอบ 3 ประมวลผลครั้งที่1)
3. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(TCAS รอบ 3 ประมวลผลครั้งที่ 2) (ยืนยันสิทธิ์)

ชื่อ นางสาวรุ่งรุจี จุลพันธ์ ม.6/4
1. คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(ไม่เข้าร่วม TCAS) (สละสิทธิ์)
2. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
(TCAS รอบ 3)

