การติดตามผลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ห้ อง 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ปี การศึกษา 2564
เพื่อการศึกษาต่ อ-ประกอบอาชีพ ในปี การศึกษา 2565
นักเรี ยนทีจ่ บหลักสู ตร ชาย 13 คน หญิง 27 คน รวม 40 คน
นักเรียนที่ยงั ไม่ จบหลักสู ตร ชาย 0 คน หญิง 0 คน รวม 0 คน
นักเรียนที่เข้ าศึกษาต่ อระดับอุดมศึกษา ชาย 11 คน หญิง 25 คน รวม 36 คน
นักเรี ยนที่ประกอบอาชีพ ชาย 1 คน หญิง 0 คน รวม 1 คน
(ข้ อมูล วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
)

ที่

รู ปนักเรียน

ชื่ อ-นามสกุล

คณะ/สาขาวิชา / สถาบันทีศ่ ึกษาต่ อ

นาย ณัฐภัทร ธานีตระกูล

รอผล TCASรอบ4

1

2
นาย นันทชั ย ภูสาเภา

3
นาย ณัฐวุฒิ มีสิน

4
นาย ธนากร เวียงกมล

5
นาย พงศ์ ประภัทร พิมพ์โคตร

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
สาขาการจัดการการออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การเกษตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยการศึกษาคณิตศาสตร์ การจัดการ
ศึกษาหลักสู ตรควบสองปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา
สาขาวิทยาศาสตร์ การออกกาลังกายและการกีฬา
มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่

รู ปนักเรียน

ชื่ อ-นามสกุล

6
นาย กฤษดา เงินบารุ ง

7
นาย คณากร ศุภลิตเดชาธร

คณะ/สาขาวิชา / สถาบันทีศ่ ึกษาต่ อ
คณะอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและส่ งเสริมสุ ขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

8
นาย สนธยา สั งวร

9
นาย จงรัก บุญโพธิ์

10
นาย รัชชานนท์ กลา่ ทวี

คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ การเกษตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา
สาขาวิทยาศาสตร์ การออกกาลังกายและการกีฬา
มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11
นาย ศุภกฤษณ์ จิตหาญ

รอผล TCASรอบ4

12
นายจักรพันธ์ พูลพันธ์

รอผล TCASรอบ4

ที่

รู ปนักเรียน

ชื่ อ-นามสกุล

13
นาย สรวิชญ์ ด้ างถางคา

คณะ/สาขาวิชา / สถาบันทีศ่ ึกษาต่ อ
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจ แผนการเรียน C
(การบริหารในหน่ วยงานภาครัฐ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

14
นางสาว ขวัญแก้ ว สุ ระมาตย์

15
นางสาว กนกวรรณ อรัญชราธร

16
นางสาว ธิดาพร คาสอนจิก

17
นางสาว พรรวินท์ สั งข์ ทอง

18
นางสาว เหมหยี่ คอง

19
นางสาว อัญชลิกา รัตนสู ตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการ
สื่ อสาร การบัญชี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาศิลปศึกษาดนตรีศึกษาและนาฏศิลป์ ศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม
สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหาร
ลาดกระบัง
สานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร หลักสู ตร
วิทยาศาสตร์ บัณทิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกีย่ วและโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง

20
นางสาว อิสริยา โพธิพทิ กั ษ์

คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยพะเยา

21
นางสาว ณัฎฐิมา หนองคาย

22
นางสาว ณัฐธนวรรณ พุฒซ้ อน

คณะสั ตวแพทย์ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สละสิ ทธิ์)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

23
นางสาว รัญธิชา แห้ วเพ็ชร

24
นางสาว กนกวรรณ เกรียงสมุทร

25
นางสาว กุลภัสสร์ จุฑา กฤติกรเรื องธนา

รอผล TCASรอบ4

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะสั งคมศาสตร์
สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

26
นางสาว ชนาภา เรื องเขตรพิศ

27
นางสาว ฐิตา มารยาท

คณะครุ ศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิทยาการวิทยาศาสตร์ ข้อมูล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

28
นางสาว ณัฐรดา นพรัตน์

29
นางสาว นภสร ระวิวรรณ

30
นางสาว เบญญาภา เปรื่ องประสพ

31
นางสาว วฤณดา ภวกวินโชติ

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหาร
ลาดกระบัง
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิทยาการข้ อมูลและการวิเคราะห์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะเศรษฐศาสตร์ และการลงทุน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
คณะศึกษาศาสตร์ ศิลปศึกษา
ดนตรีศึกษาและนาฏศิลป์ ศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

32
นางสาว ปานไพลิน โพธิ์ศรี

33
นางสาว สิ ริพร ศิริพงษ์

34
นางสาว เสาวลักษณ์ เดชสุ ภา

35
นางสาว กรรณิการ์ เลีย้ งประยูร

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์
การแพทย์แผนไทย
สถาบันพระบรมราชชนก
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สาขาสาธารณสุ ขศาสตร์ บัณทิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

36
นางสาว ญานิกา โพธิ์พระรส

37
นางสาว ภาศิณี รักไทย

38
นางสาว รินรดา คันศร

คณะครุ ศาสตร์ สาขาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สาขาสาธารณสุ ขศาสตร์ บัณทิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
สาขาวิชาการสาธารณสุ ขชุ มนุม
มหาวิทยาลัยบูรพา

39
นางสาว สุ รางคนา ประสิ ทธิ์ธัญกิจ

คณะครุ ศาสตร์ สาขาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา

นางสาว วิภาวรรณ หนูเทศ

คณะพยาบาล สาขาผู้ช่วยการพยาบาล
โรงเรียนบางกอก NA เมืองทองธานี

40

ผู้รวบรวม – จัดทาตัวแทนห้ อง 6 / 4 ปี การศึกษา 2564

รู ปนักเรียน

ชื่ อ-นามสกุล
นางสาว ขวัญแก้ ว สุ ระมาตย์

นางสาว อัญชลิกา รัตนสู ตร

นางสาว กนกวรรณ เกรียงสมุทร

นางสาว ชนาภา เรื องเขตรพิศ

นางสาว สิ ริพร ศิริพงษ์

คณะ/สาขาวิชา / สถาบันทีศ่ ึกษาต่ อ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
สานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร หลักสู ตร
วิทยาศาสตร์ บัณทิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกีย่ วและโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะครุ ศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน

