
การติดตามผลนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่6 ห้อง 3 โรงเรียนหนองฉางวทิยา  ปีการศึกษา 2564 
เพ่ือการศึกษาต่อ-ประกอบอาชีพ  ในปีการศึกษา 2565 

นักเรียนทีจ่บหลกัสูตร ชาย 13  คน    หญิง  27  คน     รวม 40  คน 
นักเรียนทีย่งัไม่จบหลกัสูตร ชาย 1  คน   หญิง ... คน     รวม 1  คน 

นักเรียนทีเ่ข้าศึกษาต่อระดับอดุมศึกษา ชาย  12   คน    หญิง 27คน     รวม  39    คน 
นักเรียนทีป่ระกอบอาชีพ ชาย ... คน      หญงิ ... คน    รวม ... คน 

(ข้อมูล วนัที ่      31 พ.ค. 2565         ) 
 

ที ่ รูปนักเรียน ช่ือ-นามสกลุ คณะ/สาขาวชิา / สถาบันทีศึ่กษาต่อ 

1 

 

นายชญานิตพล เคนทอง คณะการส่ือสารมวลชน 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

2 

 

นายเสฎฐวุฒิ เหลืองเลศิขจร คณะศิลปศาสตร์ สาขาวชิาภาษาองักฤษ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

3 

 

นายศุภสิน มุทติา   คณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และส่ิงแวดล้อม  

มหาวทิยาลยันเรศวร 

4 

 

นายชนาธิป สมถะธัญการ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิา
คอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 

5 

 

นายพาทศิ จนัทนารี คณะศึกษาศาสตร์ 
สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ 
มหาวทิยาลยันเรศวร 



ที ่ รูปนักเรียน ช่ือ-นามสกลุ คณะ/สาขาวชิา / สถาบันทีศึ่กษาต่อ 

6 

 

นายสกล แสงทอง โรงเรียนจ่าอากาศ 

7 

 

นายภานุพงษ์ แย้มหนองเต่า คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 

8 

 

นายครรชิตพล กระลาม คณะบริหารธุกจิ 
สาขาการตลาดดจิทิลั 

มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม 
 
 

9 

 

นายปานเทพ ปานาง ไปเรียนแลกเปลีย่นต่างประเทศ 

10 

 

นายภีร์วชัร์ ผูกใจเพ่ือน หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ดจิิทัลเพ่ือนวัตกรรมทางธุรกจิ 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

11 

 

นายศิวกร จ าเนียรศิลป์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
สาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์   

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

12 

 

นาย ณยศ สอนจนี ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาว ีหลกัสูตรวทิยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการเดนิเรือ สถาบัน

สมทบ 
มหาวทิยาลยับูรพา 



13 

 

นายปัณณทตั พุทโธ วศิวกรรมศาสตร์/วศิวกรรมโยธา/มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ 

14 

 

นางสาวชวศิา ไม้สนธ์ิ คณะโลจสิตกิส์ 
สาขาวชิาการจดัการโลจสิตกิส์และโซ่อุปทาน 
แขนงวชิาการจดัการอตุสาหกรรมพาณิชยนาว ี

มหาวทิยาลยับูรพา 
วทิยาเขตบางแสน 

15 

 

นางสาวทพิาวรรณ วเิศษกจิ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 
อุตสาหกรรมเกษ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
กรุงเทพ 

 
 

16 

 

นางสาวสุธาสินี สุพรมมา คณะวศิวกรรมศาสตร์  
วศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  
วทิยาลยัการชลประทาน 

 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

17 

 

นางสาวอธิชา คนสกลุ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภัย มหาวทิยาลยันเรศวร 

18 

 

นางสาวหัทยาณี เมืองจนัทร์ คณะวทิยาศาสตร์เเละเทคโนโลย ีสาขาอา
ชีวอนามยั 

เเละความปลอดภัยสถานศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 

19 

 

นางสาวกฤษณาทพิย์ ชูช่วย 
 
 

คณะวศิวกรรมและ 
อุตสาหกรรมการเกษตร 

สาขาวศิวกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัแม่โจ้
เชียงใหม่ 



20 

 

นางสาวกณัภิรมย์ เจยีงธนาโรจน์ คณะวทิยาศาสตร์ 
 สาขาจุลชีววทิยา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

21 

 

นางสาวจริยาภรณ์ ฉัตรสุริยากรณ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 สาขาสถาปัตยกรรม 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา  

22 

 

นางสาวชนัญชิดา ศรีบรรเทา วทิยาลยัสหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

23 

 

นางสาวณัฐสุดา กงัวาฬ วทิยาลยับริหารศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ 

มหาลยัวทิยาลยัแม่โจ้ 
วทิยาขตเชียงใหม่ 

24 

 

นางสาวณิชาภัทร เหล่ายงั  

 คณะศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

25 

 

นางสาวณิชาภัทร เส็งจนี คณะโลจสิตกิส์ 
สาขาวชิาการจดัการโลจสิตกิส์และโซ่อุปทาน 
แขนงวชิาการจดัการอตุสาหกรรมพาณิชยนาว ี

มหาวทิยาลยับูรพา 
วทิยาเขตบางแสน 

 
26 

 

นางสาวปารีณา บุญยวฒัน์ คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สาขาวชิาวศิวกรรมการจดัการ

และโลจสิตกิส์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 



27 

 

นางสาวไปรยา พึง่แก้ว คณะบริหารธุรกจิ เศรษฐศาสตร์และ
การส่ือสาร สาขานวตักรรมและ

การตลาดเชิงสร้างสรรค์  
มหาวทิยาลยันเรศวร 

28 

 

นางสาวพชัรพร สุขส าราญ วทิยาลยัสหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

29 

 

นางสาวยุวธิดา ถะเกงิผล คณะพยาบาลศาสตร์ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 

30 

 

นางสาวฐิตมิา วงษ์นุ่ม คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามยัชุมชน 
มหาวทิยาลยันเรศวร 

31 

 

นางสาวณัฐพร พมิขาว     คณะวทิยาศาสตร์ สาขา    วทิยาการข้อมูล 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

32 

 

นางสาววรรณรัตน์ ค าด า คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา
สถาปัตยกรรม 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

33 

 

นางสาววรรณพร เหม่นม ี คณะส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน 



34 

 

นางสาวณฏัฐณิชา ตั้งสกลุวฒันชัย ศิลปศาตร์ สาขา นิเทศศาสตร์บูรณาการ 
มหาวทิยาลยัเเม่โจ้ 

35 

 

นางสาวพลอยชมพู นาคพงษ์ คณะเกษตรศาสตร์  
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

36 

 

นางสาวศตพร รัศม ี คณะวทิยาศาสตร์ ภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

37 

 

นางสาวธณัชชา คงห้วยลอบ  คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์  
มหาวยิาลยันเรศวร 

38 

 

นางสาวอญัชนกิา สีแตง คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวทิยาลยันเรศวร 

39 

 

นางสาวดวงมณี  สังฆะพงศ์ คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ สาขาการบญัชี  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วทิยาเขตก าแพงแสน  

40 

 

นางสาว รัตศุภา ศิลป์ประสม คณะบริหารธุรกจิ สาขาบัญชี 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

วทิยาเขตบางเขน 

 
 

 

 


