
การติดตามผลนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 ห้อง 4 โรงเรียนหนองฉางวทิยา  ปีการศึกษา 2564 
เพ่ือการศึกษาต่อ-ประกอบอาชีพ  ในปีการศึกษา 2565 

นักเรียนทีจ่บหลกัสูตร ชาย   13  คน    หญงิ  27 คน     รวม   40    คน 
นักเรียนที่ยงัไม่จบหลกัสูตร  ชาย 0  คน   หญิง    0    คน     รวม  0    คน 

นักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ชาย    11    คน    หญงิ  25       คน     รวม  36    คน 
นักเรียนที่ประกอบอาชีพ ชาย      1   คน      หญงิ  0    คน    รวม      1    คน 

(ข้อมูล วนัที ่  24   พฤษภาคม     2565           ) 

 
ที ่ รูปนักเรียน ช่ือ-นามสกุล คณะ/สาขาวชิา / สถาบันทีศึ่กษาต่อ 

1   
นาย ณฐัภัทร ธานีตระกูล รอผล TCASรอบ4 

2   
นาย นันทชัย ภูส าเภา 

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
สาขาการจัดการการออกแบบภายในและพฒันาธุรกจิ  
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

3   
นาย ณฐัวุฒิ มีสิน 

 
 

คณะเกษตรศาสตร์  
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเกษตร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 
4   

นาย ธนากร เวยีงกมล วทิยาลยัการศึกษาคณติศาสตร์ การจัดการ
ศึกษาหลกัสูตรควบสองปริญญาตรี 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

5   
นาย พงศ์ประภัทร พมิพ์โคตร 

คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา   
สาขาวทิยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกฬีา 

มหาวทิยาลัยบูรพา 
 



ที ่ รูปนักเรียน ช่ือ-นามสกุล คณะ/สาขาวชิา / สถาบันทีศึ่กษาต่อ 

6   
นาย กฤษดา เงินบ ารุง 

คณะอุตสาหกรรมการเกษตร  สาขาวชิา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

7   
นาย คณากร ศุภลติเดชาธร 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

8   
นาย สนธยา สังวร คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

9  
 
 
 

 
นาย จงรัก บุญโพธ์ิ 

คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา   
สาขาวทิยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกฬีา 

มหาวทิยาลัยบูรพา 
 

10   
นาย รัชชานนท์ กล า่ทวี 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
สาขาวชิาคณติศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

11   
นาย ศุภกฤษณ์ จิตหาญ 

รอผล TCASรอบ4 

12   
นายจักรพนัธ์ พูลพนัธ์ 

รอผล TCASรอบ4 



ที ่ รูปนักเรียน ช่ือ-นามสกุล คณะ/สาขาวชิา / สถาบันทีศึ่กษาต่อ 

13   
นาย สรวชิญ์ ด้างถางค า 

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวชิาการบริหารรัฐกจิ แผนการเรียน C 
(การบริหารในหน่วยงานภาครัฐ) 

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

14   
นางสาว ขวญัแก้ว สุระมาตย์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร สาขาเทคโนโลยีการผลติพืช 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

15   
นางสาว กนกวรรณ อรัญชราธร 

คณะบริหารธุรกจิ เศรษฐศาสตร์และการ
ส่ือสาร การบัญชี 

 มหาวทิยาลัยนเรศวร 

16   
นางสาว ธิดาพร ค าสอนจิก 

คณะศึกษาศาสตร์ 
สาขาศิลปศึกษาดนตรีศึกษาและนาฏศิลป์ศึกษา 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

17   
นางสาว พรรวินท์ สังข์ทอง 

 

คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม 

สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 
มหาวทิยาลัยนเรศวร 

18   
นางสาว เหมหยี ่คอง 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม
และการออกแบบ 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

19   
นางสาว อญัชลกิา รัตนสูตร 

ส านักวชิาอุตสาหกรรมเกษตร หลกัสูตร
วทิยาศาสตร์บัณทติ  สาขาวชิาเทคโนโลยี 

หลงัการเกบ็เกีย่วและโลจิสติกส์ 
มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง 



20   
นางสาว อสิริยา โพธิพทิกัษ์ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

21   
นางสาว ณฎัฐิมา หนองคาย คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ (สละสิทธ์ิ) 

22   
นางสาว ณฐัธนวรรณ พุฒซ้อน 

คณะวศิวกรรมศาสตร์  
สาขาวศิวกรรมโยธา 
มหาวทิยาลัยนเรศวร 

23   
นางสาว รัญธิชา แห้วเพช็ร 

รอผล TCASรอบ4 

24   
นางสาว กนกวรรณ เกรียงสมุทร 

คณะศึกษาศาสตร์ 
สาขาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

25 
 

  
นางสาว กุลภัสสร์จุฑา กฤติกรเรืองธนา 

คณะสังคมศาสตร์  
สาขารัฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

26   
นางสาว ชนาภา เรืองเขตรพิศ คณะครุศาสตร์ สาขาคณติศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

27   
นางสาว ฐิตา มารยาท 

คณะวทิยาศาสตร์ 
สาขาวทิยาการวิทยาศาสตร์ข้อมูล 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 



28   
นางสาว ณฐัรดา นพรัตน์ 

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
ภาควชิาศิลปอุตสาหกรรม   

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

29  
 
 

 
นางสาว นภสร ระววิรรณ 

คณะวทิยาศาสตร์ 
สาขาวทิยาการข้อมูลและการวเิคราะห์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

30   
นางสาว เบญญาภา เปร่ืองประสพ 

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน 
สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 

31   
นางสาว วฤณดา ภวกวนิโชติ 

คณะศึกษาศาสตร์ ศิลปศึกษา  
ดนตรีศึกษาและนาฏศิลป์ศึกษา 

มหาวทิยาลัยศิลปากร 

32   
นางสาว ปานไพลนิ โพธ์ิศรี คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

33   
นางสาว สิริพร ศิริพงษ์ 

คณะเศรษฐศาสตร์ 
สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์    

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  วทิยาเขตบางเขน 
 

34   
นางสาว เสาวลกัษณ์ เดชสุภา 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์
การแพทย์แผนไทย  

สถาบันพระบรมราชชนก 

35   
นางสาว กรรณกิาร์ เลีย้งประยูร 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาสาธารณสุขศาสตร์บัณทติ 
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 



36   
นางสาว ญานิกา โพธ์ิพระรส คณะครุศาสตร์ สาขาปฐมวยั 

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

37   
นางสาว ภาศิณ ีรักไทย 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาสาธารณสุขศาสตร์บัณทติ 
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

38   
นางสาว รินรดา คันศร 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  
สาขาวชิาการสาธารณสุขชุมนุม  

มหาวทิยาลัยบูรพา 

39   
นางสาว สุรางคนา ประสิทธ์ิธัญกจิ คณะครุศาสตร์ สาขาปฐมวยั 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

40   
นางสาว วภิาวรรณ หนูเทศ คณะพยาบาล สาขาผู้ช่วยการพยาบาล 

โรงเรียนบางกอก NA เมืองทองธานี 



 
ผู้รวบรวม – จัดท าตัวแทนห้อง 6 / 4      ปีการศึกษา 2564 

 

รูปนักเรียน ช่ือ-นามสกุล คณะ/สาขาวชิา / สถาบันทีศึ่กษาต่อ 

  
นางสาว ขวญัแก้ว สุระมาตย์   คณะเทคโนโลยกีารเกษตร สาขาเทคโนโลยีการผลติพืช 

  สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

  
นางสาว อญัชลกิา รัตนสูตร 

     ส านักวชิาอุตสาหกรรมเกษตร หลกัสูตร 
วทิยาศาสตร์บัณทติ  สาขาวชิาเทคโนโลยี 

หลงัการเกบ็เกีย่วและโลจิสติกส์ 
                  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

  
นางสาว กนกวรรณ เกรียงสมุทร 

                คณะศึกษาศาสตร์ 
          สาขาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

  
นางสาว ชนาภา เรืองเขตรพิศ                 คณะครุศาสตร์ สาขาคณติศาสตร์ 

                  มหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 

  
นางสาว สิริพร ศิริพงษ์ 

                  คณะเศรษฐศาสตร์  
                  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 

                  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
                  วทิยาเขตบางเขน 

 
 


