การติดตามผลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ห้ อง 2 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ปี การศึกษา 2564
เพื่อการศึกษาต่ อ-ประกอบอาชีพ ในปี การศึกษา 2565
นักเรียนทีจ่ บหลักสู ตร ชาย 14 คน หญิง 24 คน รวม 38 คน
นักเรียนทีย่ งั ไม่ จบหลักสู ตร ชาย 0 คน หญิง 0 คน รวม 0 คน
นักเรียนทีเ่ ข้ าศึกษาต่ อระดับอุดมศึกษา ชาย 13 คน หญิง 24 คน รวม 37 คน
นักเรียนทีป่ ระกอบอาชีพ ชาย 1 คน หญิง 0 คน รวม 1 คน
( ข้ อมูล วันที่ 8 มิถุนายน 2565 )
ที่
1

รู ปนักเรียน

ชื่ อ-นามสกุล
นายณัฏฐ์ บุญมี

คณะ/สาขาวิชา / สถาบันทีศ่ ึกษาต่ อ
-คณะวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทลั เทคโนโลยี /
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ /มหาวิทยาลัยรังสิ ต
(ไม่เข้าร่ วม TCAS)

2

นายพลพล นิยม

-คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต /
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการ
กีฬา /มหาวิทยาลัยพะเยา (รอบ 1)

3

นายชญานนท์ สิ ลาโส

-คณะวิทยาศาสตร์ / สาขาวิชาฟิ สิ กส์ ภาคปกติ /
มหาวิทยาลัยพะเยา (รอบ2) สละสิ ทธิ์
-คณะวิศวกรรมศาสตร์/ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาค
ปกติ /มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รอบ2)

4

นายธนพัฒน์ จีรดิษฐ

-คณะวิทยาศาสตร์ / หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา / มหาวิทยาลัย
พะเยา (รอบ 1) สละสิ ทธิ์
-คณะวิทยาศาสตร์ / สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลัง
กายและการกีฬา / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (รอบ 2)
สละสิ ทธิ์
-นักเรี ยนนายสิ บทหารบก สละสิ ทธิ์
-นักเรี ยนจ่าอากาศ

ที่
5

6

รู ปนักเรียน

ชื่ อ-นามสกุล

คณะ/สาขาวิชา / สถาบันทีศ่ ึกษาต่ อ

นายภาณุ พงศ์ ไทยสรวง

-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต / สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ธุรกิจดิจิทลั / มหาวิทยาลัย
พะเยา (รอบ 2)

นายอมรเทพ สุ ขนุ่น

-คณะบริ หารธุรกิจ หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต /สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจ / มหาวิทยาลัยพะเยา (รอบ 2) สละสิ ทธิ์

-คณะการบัญชีและการจัดการ/ สาขาการจัดการ /
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รอบ 3) สละสิ ทธิ์

- Dek 66

7

นายธนายุ สังข์บุญชู

-คณะบริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่ อสาร /
สาขา หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
บริ หารธุรกิจ / มหาวิทยาลัยนเรศวร (รอบ 2)

8

นายภาคินทร์ บัวเถื่อน

-คณะครุ ศาสตร์ /สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์/
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (รอบ 1)

9

นายศุภกิจ คําสด

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ /
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ/
มหาวิทยาลัยนเรศวร (รอบ 2)

10

นายเศรษฐพงค์ แก่นไถ

- Dek 66

ที่
11

รู ปนักเรียน

ชื่ อ-นามสกุล
นายอดิเทพ สารสุ วรรณ์

คณะ/สาขาวิชา / สถาบันทีศ่ ึกษาต่ อ
-ไม่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
(ประกอบอาชีพ)

12

นายวทัญญู ฉวีจนั ทร์

- Dek 66

13

นายถาวโรจน์ พรจรัสกุลวัตน

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ /
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/
มหาวิทยาลัยนเรศวร (รอบ 3)

14

นายเอกรัตน์ ประพัฒน์

-คณะบริ หารธุรกิจ หลักสูตรบริ หารธุรกิจ /สาขา
วิชาเอกการเงิน /มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์วโิ รฒ
(รอบ 3 )

15

นางสาวจุฑารัตน์ จูเที่ยง

-คณะครุ ศาสตร์ /สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์/
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (รอบ 1)

16

นางสาวพฤกษา เรื องศรี

-คณะเศรษฐศาสตร์ /สาขาเศรษฐศาสตร์ /

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รอบ 2 )สละสิ ทธิ์
-คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต
/สาขาเศรษฐศาสตร์/มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์
วิโรฒ (รอบ 3 )

ที่
17

รู ปนักเรียน

ชื่ อ-นามสกุล

คณะ/สาขาวิชา / สถาบันทีศ่ ึกษาต่ อ

นางสาวพิชามญชุ์ แคฝอย

-คณะศึกษาศาสตร์ การมัธยมศึกษา วิชาเอกวิชาเอก
กรสอนภาษาไทย /สาขาวิชาภาษาไทย /
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน) (รอบ 3)

18

นางสาววิริยาพร ขุนเณร

-คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ / สาขาภาษาไทย /
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รอบ 4) สละสิ ทธิ์
-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาอังกฤษธุรกิจ /
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา (รอบ 4) สละสิ ทธิ์
-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาภาษาจีน /
มหาวิทยาลัยนเรศวร (รอบ 4) สละสิ ทธิ์
-คณะเกษตรเเละทรัพยากรธรรมชาติ/ สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร /มหาวิทยาลัยพะเยา (รอบ 4)
สละสิ ทธิ์
-คณะศึกษาสาสตร์ /สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการศึกษา
และคอมพิวเตอร์ศึกษา /มหาวิทยาลัยบูรพา (รอบ 4)

19

นางสาวศิวพร จินกสิ กิจ

-คณะเศรษฐศาสตร์ /สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ /
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน) (รอบ 3)

20

นางสาวชุติภรณ์ สุ วรรณ

-คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุข หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต /สาขาวิชาอาชีวอนามัย
สิ่ งแวดล้อม /มหาวิทยาลัยนเรศวร (รอบ 3)
สละสิ ทธิ์

- Dek 66

21

นางสาวอรวรา บัวทอง

-คณะเศรษฐศาสตร์ /สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ /
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์วโิ รฒ (รอบ 3)

ที่
22

รู ปนักเรียน

ชื่ อ-นามสกุล

คณะ/สาขาวิชา / สถาบันทีศ่ ึกษาต่ อ

นางสาวกัลยา นาคเพชร์

-สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ /สาขาวิชาวิศวกรรม
ทัว่ ไป (เรี ยนร่ วมปี 1 แยกสาขาปี 2 ) /มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (รอบ 3)

23

นางสาวจรรย์อมล อาสะโภ

-คณะศิลปกรรมศาสตร์ / สาขาทัศนศิลป์ /
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์วโิ รฒ (รอบ 2 )

24

นางสาวเบญญาภา พูลศรี

-คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ /สาขาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ / มหาวิทยาลัยนเรศวร (รอบ 2)

25

นางสาวผกามาศ สัญญา

-คณะครุ ศาสตร์ /สาขาวิชาศิลปศึกษา/
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (รอบ 3) ไม่เข้ารับ
การศึกษา

- Dek 66

26

นางสาววิมลสิ ริ ศรี วจิ ยั นวน

-คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขารัฐศาสตร์
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต / มหาวิทยาลัยพะเยา
(รอบ 1 ) สละสิ ทธิ์

- Dek 66

27

นางสาวสุ รภา ชะวะนะศักดิ์

-คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต /สาขาวิชา
ชีววิทยา / มหาวิทยาลัยนเรศวร (รอบ 2)
สละสิ ทธิ์
-คณะครุ ศาสตร์ / สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ.
วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป /มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
(รอบ 3)สละสิ ทธิ์

- Dek 66

ที่
28

รู ปนักเรียน

ชื่ อ-นามสกุล
นางสาวชนาภา พันธ์เจริ ญพร

คณะ/สาขาวิชา / สถาบันทีศ่ ึกษาต่ อ
-คณะสาธารณสุข /สาขาสาธารณสุข /
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (รอบ 3) สละสิ ทธิ์

- Dek 66

29

นางสาวปารณี ย ์ วงษ์ศา

- Dek 66

30

นางสาวรัตนาภรณ์ ลงทอง

- Dek 66

31

นางสาวชยุตรา แจ่มฟ้า

32

นางสาวฐานิกา เขียวเกษม

33

นางสาวสร้อยสุ ดา ปั้ นเนตร

-คณะมนุษยศาสตร์ / สาขาหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น / มหาวิทยาลัยนเรศวร
(รอบ 2) สละสิ ทธิ์
-คณะมนุษยศาสตร์ อังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต /สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตร
นานาชาติ) / มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์วโิ รฒ
(รอบ 3 )
-โรงเรี ยนนครสวรรค์อินเตอร์บริ บาล
(ผูช้ ่วยพยาบาล)

-คณะศึกษาศาสตร์ /สาขาวิชาภาษาอังกฤษ /มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (รอบ 2) สละสิ ทธิ์
-คณะครุ ศาสตร์ วิชาเอกมัธยมศึกษา
หลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิต /สาขาวิชามัธยมศึกษา
(มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาอังกฤษ
เลือกสอบวิชาคณิ ตศาสตร์ /จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(รอบ 3)

ที่
34

รู ปนักเรียน

ชื่ อ-นามสกุล

คณะ/สาขาวิชา / สถาบันทีศ่ ึกษาต่ อ

นางสาวปรภาว์ ธัญญเจริ ญ

-คณะศึกษาศาสตร์ /สาขาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์/มหาวิทยาลัยนเรศวร
(รอบ 2) สละสิ ทธิ์
-วิทยาลัยการศึกษา การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับ
ปริ ญญาตรี 2 ปริ ญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย) /มหาวิทยาลัยพะเยา (รอบ 3)

35

นางสาวพรทิพย์ พลปัญกาศ

-คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาบัณฑิต /
สาขาวิชาฟิ สิ กส์ /มหาวิทยาลัยนเรศวร (รอบ 3)

36

นางสาวมนัสนันท์ ปัญญานันท์

-คณะบริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่ อสาร
บริ หารธุรกิจ หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต /สาขาวิชา
บริ หารธุรกิจ (ภาษาไทย ปกติ) /มหาวิทยาลัยนเรศวร
(รอบ 2) สละสิ ทธิ์
-คณะบริ หารธุรกิจ หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต /
สาขาบริ หารธุ รกิจเพื่อสังคม /มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์
วิโรฒ (รอบ 3 )

37

นางสาวแสงศิรประภา แสงยิง่

Knowhowbake (สถาบันสอนทําเบเกอรี่ )

38

นางสาวจุฑามาศ ชูกุล

-คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุข หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต /สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย /มหาวิทยาลัยนเรศวร (รอบ 3)

