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การติดตามผลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 แผนการเรียนภาษาไทย - สังคมศึกษา 
โรงเรียนหนองฉางวิทยา ปีการศึกษา 2564 

ครูที่ปรึกษา 1.ครูทิพมาศ กลทิพย์  2.ครูแสนคำนึง  ตรีฤกษ์ฤทธิ์ 
จำแนกตามคณะ-สาขาวิชาและการประกอบอาชีพ เพ่ือการศึกษาต่อในปกีารศึกษา 2565 

นักเรียนทั้งหมด       40 คน  แบ่งเป็น ชาย  13  หญิง  27 
นักเรียนที่เข้าศึกษาต่อ        34   คน  แบ่งเป็น ชาย  10 หญิง 24 
นักเรียนที่รอผลในรอบถัดไป   0 คน  แบ่งเป็น ชาย  0 หญิง 0 
นักเรียนที่ประกอบอาชีพ   1 คน  แบ่งเป็น ชาย  - หญิง 1 
นักเรียนที่ติดตามผลไม่ได้   1 คน  แบ่งเป็น ชาย   1 หญิง - 
นักเรียนที่ยังไมจ่บหลกัสตูร   - คน    แบ่งเป็น ชาย  - หญิง - 

นักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษาถัดไป       4     คน 

ที่ ภาพนักเรียน ชื่อ-นามสกุล 
คณะ-สาขาวิชาและ 
สถาบันที่ศึกษาต่อ 

1 

 

นายเกรียงไกร   พัฒนศิริ 

สาขาดิจิทัลมีเดีย 
คณะอินเทอร์แอคทีฟและเกมส์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) 

ไม่เข้าร่วม TACS 

2 

 

นายนิพิฐพนธ์   ตราปัญญา 

สาขาประวัติศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รอบท่ี 2 Quota 
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3 

 

นายสุภวิศญ์      โตเสรีไทย เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษาถัดไป 

4 

 

นายบุรุษกร       สกลรัตน์ 

สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รอบท่ี 2 Quota (ยืนยันสิทธิ์) 

- 

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับ
ปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพัฒนาสังคม) 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

รอบท่ี 2 Quota (สละสิทธิ์) 

5 

 

นายปฎิภัทธ์     ประมูลทรัพย ์

สาขาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 
คณะสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รอบท่ี4 Direct Admission (ยืนยันสิทธิ์) 

- 

สาขาสิ่งแวดล้อม  
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร สนามจันทร์ 
รอบท่ี4 Direct Admission (สละสิทธิ์) 
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6 

 

นายพงศกร     แป้นทอง 

สาขาสัตวศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

รอบท่ี 1 Portfolio 

7 

 

นายภาคภูมิ มโนธรรมวิวัฒน์ 

สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหาร 
และการบริการ 

โรงเรียนการเรือน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ลำปาง) 
รอบ 3 Admission (ยืนยันสิทธิ์) 

8 

 

นายชินโชติ  ปรีชา 

- เข้าศึกษาในปีการศึกษาถัดไป - 

- 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
คณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
รอบ 3 Admission (สละสิทธิ์) 

9 

 

นายอนิรุจน์  อุทกภาต 

นักเรียนจ่าทหารเรือ 
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

ไม่เข้าร่วม TCAS 
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10 

 

นายชิติพัทธ์  พัฒนศิริ 

สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน่ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ไม่เข้าร่วม TCAS 

11 

 

นายพลสรรค์ เจริญโสภณ 

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ไม่เข้าร่วม TCAS 

12 

 

นายสิรภพ     ทองปลาย 
ไม่สามารถติดตามผลได้ 

Unable to track information 

13 

 

นายอภินันท์    มะลิปล้อง 

สาขาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ – 
และการผลิตสื่อสตรีมม่ิง 

คณะนิเทศศาสตร ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ไม่เข้าร่วม TCAS 
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14 

 

นางสาวฉัตรลดา ทองบุญโท 

สาขาประวัติศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รอบ 3 Admission (ยืนยันสิทธิ์) 

15 

 

นางสาวปิยะธิดา  พิมพ์ศรี 

สาขานวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ 

คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ 
และการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รอบท่ี 2 Quota (ยืนยันสิทธิ์) 

 

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ภาคพิเศษ 
คณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ บางเขน 
รอบท่ี 2 Quota (สละสิทธ์) 

16 

 

นางสาวสรีรา   คุ้มคำ 

สาขาการตลาด 
คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ไม่เข้าร่วม TCAS 

17 

 

นางสาวจิรภัทร  โพธิ์มี เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษาถัดไป 
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18 

 

นางสาวธมลวรรณ รอดเพรช 

สาขานิติศาสตร์ 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
รอบท่ี 1 Portfolio 

19 

 

นางสาวพรปวีณ์  สิทธิชัย 

สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รอบ 3 Admission (ยืนยันสิทธิ์) 

20 

 

นางสาวมนัสนันท์  ยงค์กสกิารณ์ 

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับ 
ปริญญาตรี 2 ปริญญา(หลักสูตร

การศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาจีน) 
วิทยาลัยการศึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

รอบ 3 Admission (ยืนยันสิทธิ์) 

21 

 

นางสาวมีสุข  แสงอังคนาวิน 

สาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกบริหารธุรกิจ
คณะการจัดการ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
รอบ 3 Admission (ยืนยันสิทธิ์) 
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22 

 

นางสาวเสาวลักษณ ์ธรรมสถิตย ์

สาขาภาษาอังกฤษ 
คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
รับตรงอิสระ 

23 

 

นางสาวอณัฐตา  ปากเกล็ด 

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับ 
ปริญญาตรี 2 ปริญญา(หลักสูตร

การศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 
วิทยาลัยการศึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

รอบ 3 Admission (ยืนยันสิทธิ์) 

24 

 

นางสาวณัฐชา  วรรณพฤกษ ์

สาขาวิชาภาษาจีน 
คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา  
รอบท่ี 2 Quota (ยืนยันสิทธิ์) 

 

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รอบท่ี 2 Quota (สละสิทธิ์) 
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25 

 

นางสาวศิริวิมล เส็งหนองแบน เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษาถัดไป 

26 

 

นางสาวธิญาดา ทิมทอง 

สาขาวิชาภาษาจีน 
คณะมนุษศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รอบ 3 Admission (ยืนยันสิทธิ์) 

27 

 

นางสาววัชราพร   เรือนภู่ 

สาขาบัญชี 
คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ไม่เข้าร่วม TCAS 

28 

 

นางสาวอนุชตา   กลิ่นเกตุ 

สาขาโลจิสติกส์ 
คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธนบุรี 
ไม่เข้าร่วม TCAS 
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29 

 

นางสาวสุชนา   จังประเสริฐ 

สาขาการศึกษาปฐมวัย 
คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รอบ 3 Admission (ยืนยันสิทธิ์) 

30 

 

นางสาวกุสุมา   เกิดกอง 

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับ 
ปริญญาตรี 2 ปริญญา(หลักสูตร

การศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา
และหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 
วิทยาลัยการศึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

รอบ 3 Admission (ยืนยันสิทธิ์) 

31 

 

นางสาววนิดา   อำภิน 

สาขารัฐศาสตร์ วิชารัฐประศาสนศาสตร ์
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
รอบท่ี 1 Portfolio 

32 

 

นางสาววรนาถ    อ่อนศรี 

สาขาวิชาภาษาไทย 
คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
รับตรงอิสระ 
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33 

 

นางสาววิมายะ   จันทร์หอม 

สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และ 
ซัพพลายเชน 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

รอบ 3 Admission (ยืนยันสิทธิ์) 

34 

 

นางสาวหัทยา    เครือวัลย์ 

สาขารัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง 
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ไม่เข้าร่วม TCAS 

35 

 

นางสาวเจนจิรา  อินเอม 

 - เข้าศึกษาในปีการศึกษาถัดไป - 

- 
สาขาการศึกษาปฐมวัย  

คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตนครปฐม  

รอบ 2 Quota (สละสิทธิ์) 

36 

 

นางสาวกัลยกร  วงษ์รักษ์ เข้าศึกษาในปีการศึกษาถัดไป 
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37 

 

นางสาวศศิธ     ภูวงษ์ 
พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล 

โรงเรียนบางบอกเอ็นเอ เมืองทองธานี 
ไม่เข้าร่วม  TCAS 

38 

 

นางสาวศิริพร   วิทยารัตน์ 

สาขาการจัดการ 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

รอบท่ี 2 Quota (ยืนยันสิทธิ์) 
 

สาขาการออกแบบ คณะอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและออกแบบแฟชั่น  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
รอบ 2 Quota (สละสิทธิ์) 

39 

 

นางสาวอริสรา   แสงอรุณ 

สาขานิติศาสตร์บัณฑิต 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
รอบท่ี4 Direct Admission (ยืนยันสิทธิ์) 

 

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
รอบ 3 Admission (สละสิทธิ์) 

40 

 

นางสาวอัมพวา   ครุฑแก้ว 

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 
เเละซัพพลายเชน 

คณะบริหารธุรกิจเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

รอบท่ี 2 Quota (ยืนยันสิทธิ์) 
 

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาลัยราชภัฏพระนคร 
รอบ 2 Quota (สละสิทธิ์) 

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน  2565 
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ผู้จัดทำการติดตามผลนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 แผนการเรียนภาษาไทย - สังคมศึกษา 
โรงเรียนหนองฉางวิทยา ปีการศึกษา 2564 

 

บุรุษกร       สกลรัตน ์

สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รอบท่ี 2 Quota (ยืนยันสิทธิ์) 

- 

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับ
ปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพัฒนาสังคม) 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

รอบท่ี 2 Quota (สละสิทธิ์) 

 
 

 

 

 

 

 


