การติดตามผลนักเรียนชั้น ม.6/1 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ปี การศึกษา 2561
เพือ่ การศึกษาต่ อ - ประกอบอาชีพ ในปี การศึกษา 2562
นักเรี ยนทีจ่ บหลักสู ตร (รุ่ นที่1) ชาย 9 คน หญิง 30 คน รวม 39 คน
นักทีย่ ังไม่ จบหลักสู ตร ชาย - คน หญิง - คน รวม - คน
นักเรียนที่ศึกษาต่ อ ชาย 9 คน หญิง 30 คน รวม 39 คน
(ข้ อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม2562)
รู ปนักเรียน

ชื่อ-สกุล
นายจักรกฤษณ์ ทิพรส

ชั้น
6/1

คณะ-สาขาวิชา/สถาบันที่ศึกษาต่ อ
คณะ วิศวกรรมศาสคร์ สาขา วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัย นเรศวร (TCASรอบ3) (สละสิ ทธิ์ )
รอผล TCAS รอบ 3-4

นายภัควัฒน์ บุกเนียม

นายโชติพรรธ บุญมัน่

6/1

คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(TCAS รอบ2)

6/1

คณะเภสัชศาสตร์ ภาคพิเศษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (TCAS รอบ3)

นายณัฐดนัย สิ ทธิเขตรกรณ์

6/1

1.คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(TCAS รอบ2)
2.คณะศึกษาศาสตร์ สาขาฟิ สิ กส์
มหาวิทยาลัยนเรศวร (TCAS รอบ2) (สละสิ ทธิ์ )

นายเบญจพล นิลคน

6/1

1.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(TCAS รอบ2) (สละสิ ทธิ์ )
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (TCAS รอบ3)

นายปัณณธร พวงยะ

6/1

หลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิต
แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
(TCAS รอบ2)

นายวัชรศักดิ์ ชื่นชม

6/1

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
(TCAS รอบ3)

นายสนธยา นิ่มพระยา

6/1

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์เลือกแฟชัน่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TCAS รอบ3)

นายวรุ ตม์ ห่านรุ่ งชโรทร

6/1

1.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(TCAS รอบ2)
2.คณะเภสัชศาสตร์ ภาคปกติ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (TCAS รอบ2) (สละสิ ทธิ์ )
3.คณะวิทยาศาสตร์สาขาเคมีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (TCAS รอบ2)
(สละสิ ทธิ์ )

นางสาวกมลลักษณ์ บัวเผือ่ น

6/1

คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (TCAS รอบ1)

นางสาวกรกนก ขลุ่ยทอง

6/1

รอผล TCAS รอบ 4-5

นางสาวทัตพิชา รงค์ทอง

6/1

คณะเกษตร สาขาสัตวศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
(TCAS รอบ1)

นางสาวทิวาวรรณ ทิพรังษี

6/1

รอผล TCAS รอบ 4-5

นางสาวธีมาพร สุ วรรณ์

6/1

สานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาอาชีวอนามัยแล้วความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (TCAS รอบ3)
(สละสิ ทธิ์ )

นางสาวภัคจีรา สันบุญเป็ ง

6/1

คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(TCAS รอบ3)

นางสาวลิตานันท์ เพ็งอุ่น

6/1

คณะครุ ศาสตร์
สาขาการประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวศลิษา ศรี จนั ทร์

6/1

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาชีววิทยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร (TCAS รอบ2)

นางสาวหทัยชนก ปฐมทอง

6/1

คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
(TCAS รอบ2)

นางสาวคีตวัน ส้มพูล

6/1

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(TCAS รอบ1)

นางสาวน้ าตาล ธนูเดช

6/1

นางสาวประภัสสร จีนเขตกรณ์

6/1

1.คณะครุ ศาสตร์สาชาวิชาประถมศึกษา
โครงการรรับนักเรี ยนจากชนบทเข้าศึกษาใน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (TCAS รอบ2)
(สละสิ ทธิ์ )
2.คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี หลักสู ตร
บัญชีบณั ฑิต โครงการธรรมศาสตร์ชา้ งเผือก
(TCAS รอบ2)
3.คณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(TCAS รอบ2) (สละสิ ทธิ์ )
คณะสิ่ งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
(TCAS รอบ3) (สละสิ ทธิ์ )
รอผล TCAS รอบ 4-5

นางสาวชญาณี ดีพนั ธ์

6/1

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
สาขาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
(TCAS รอบ3) (สละสิ ทธิ์ )
รอผล TCAS รอบ 4-5

นางสาวประภาสิ ริ อยูส่ ุ ข

6/1

1.คณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา

นางสาวภัทรวดี ภักดี

6/1

(โครงการรับนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทาง
ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(TCASรอบ2)
2.คณะสิ่ งแวดล้อม(วิทยาเขตบางเขน) สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม(ภาค
ปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (TCAS รอบ1)
(สละสิ ทธิ์ )
3.คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอน
วิทยาศาสตร์ (TCASรอบ2) (สละสิ ทธิ์ )
4.คณะศึกษาศาสตร์ หลักสู ตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร
(TCASรอบ2)(สละสิ ทธิ์ )
5.คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา
โควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(TCASรอบ2)(สละสิ ทธิ์ )
1.คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เคมี
อุตสาหกรรม ชีวเคมี และชีวเคมีเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบ 2 ) (สละสิ ทธิ์ )
2.คณะเภสัชศาสตร์ สาขา สาขาวิชาบริ บาลทาง
เภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร (TCAS รอบ3)

นางสาวมลฤดี ศรี รังสรรค์

6/1

รอผล TCAS รอบ 4-5

นางสาวมาลินี เดชด่าน

6/1

1. คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (TCASรอบ2)
(สละสิ ทธิ์ )
2. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TCASรอบ3)
นางสาวราตรี บารุ งศรี

6/1

รอผล TCAS รอบ 4-5

นางสาวรุ่ งนภา โพธิ์ ศรี

6/1

1.การจัดการศึกษาหลักสู ตรควบระดับปริ ญญา

ตรี 2 ปริ ญญา(หลักสู ตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการ และหลักสู ตรวิทยาศาสตร์บณั ฑิต
สาขาชีววิทยา) มหาวิทยาลัยพะเยา (TCASรอบ2)
(สละสิ ทธิ์ )
2.ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร (TCASรอบ2)
นางสาวเรื องศิริ ท่าซุ ง

6/1

1.คณะศึกษาศาสตร์ เอกกการศึกษาเพื่อพัฒนา

ชุมชน (เอกคู่) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
(TCAS รอบ1) (สละสิ ทธิ์ )
2.คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร (TCAS รอบ2)

นางสาววนิดา สุ วรรณสิ ทธิ์

6/1

1.คณะวิทยาศาสตร์

นางสาวสุ วนันท์ธิชา
อินทร์สอาด

6/1

1.คณะวิทยาศาสตร์

นางสาวอภิสรา คุณาสุ ธีรัตน์

6/1

สาขาวิชาเคมีวศิ วกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (TCAS รอบ1)
2.คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาเครื่ องกล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบ1) (สละสิ ทธิ์ )
3.คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(TCAS รอบ1) (สละสิ ทธิ์ )

สาขาวิชาธรณี วทิ ยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.คณะบริ หารธุ รกิจ สาขาวิชาบัญชี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
(TCASรอบ2) (สละสิ ทธิ์ )
3.คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ (TCAS รอบ2) (สละสิ ทธิ์ )
4.การจัดการศึกษาหลักสู ตรควบระดับปริ ญญา
ตรี 2 ปริ ญญา (หลักสู ตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการ และหลักสู ตรวิทยาศาสตร์บณั ฑิต
สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยพะเยา
(TCAS รอบ2) (สละสิ ทธิ์ )
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบ2)

นางสาวอรนิชษา ศรี สนอง

6/1

คณะมัณฑณศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร (TCAS รอบ2)

นางสาวณัฐชญา ใหม่นิถะ

6/1

คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (TCAS รอบ3)

นางสาวดาริ กา สงฆ์โนนเหล็ก

6/1

นางสาวนงนภัส หายทุกข์

6/1

1.คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (โครงการรับนักเรี ยน
พลเมืองจิตอาสาเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) (TCAS รอบ2)
(ไม่ผา่ นสัมภาษณ์)
2.สานักวิชาวิทยาศาสตร์สุภาพ สาขาวิชา
การแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(TCASรอบ3) (สละสิ ทธิ์ )
รอผล TCAS รอบ 4-5
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
หลักสู ตรนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบ2)

นางสาวนิจจารี ย ์ บินชัย

6/1

นางสาวสุ ชาดา แตงทอง

6/1

1. สานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสู ตรวิทยาศาสตร์
บัณฑิต (English Program)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (TCAS รอบ 1)
2. วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทลั สาขาวิชา
นวัตกรรมดิจิทลั (Dual Degrees)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับ University of
Strathclyde, United Kingdom (TCAS รอบ 1)
(สละสิ ทธิ์ )
3. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (TCAS รอบ 1) (สละสิ ทธิ์ )
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(TCAS รอบ 1) (สละสิ ทธิ์ )
คณะสาธารณะสุ ขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลาปาง (TCAS รอบ3) (สละสิ ทธิ์ )
รอผล TCAS รอบ 4-5

นางสาวนิรัชชา จันทร์ศรี

6/1

1.คณะบริ หารธุ รกิจสาขาวิชาการเงิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
(TCASรอบ2)
2.คณะบริ หารธุ รกิจเศรษฐศาสตร์และการ
สื่ อสารหลักสู ตรบัญชีบณั ฑิตมหาวิทยาลัย
นเรศวร (TCASรอบ2) (สละสิ ทธิ์ )

ผู้รวบรวม - จัดทา หัวหน้ าห้ อง –รองหัวหน้ าห้ อง ม.6/1 ปี การศึกษา 2561
นายณัฐดนัย สิ ทธิเขตรกรณ์

6/1

1.คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(TCAS รอบ2)
2.คณะศึกษาศาสตร์ สาขาฟิ สิ กส์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร (TCAS รอบ2) (สละสิ ทธิ์ )

นายวรุ ตม์ ห่ านรุ่ งชโรทร

6/1

1.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(TCAS รอบ2)
2.คณะเภสัชศาสตร์ ภาคปกติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (TCAS รอบ2) (สละสิ ทธิ์ )
3.คณะวิทยาศาสตร์สาขาเคมีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (TCAS รอบ2)
(สละสิ ทธิ์ )

