การติดตามผลนักเรียนชั้น ม.6/1 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ปี การศึกษา 2560
เพือ่ การศึกษาต่ อ - ประกอบอาชีพ ในปี การศึกษา 2561
นักเรี ยนทีจ่ บหลักสู ตร (รุ่ นที่1) ชาย 7 คน หญิง 31 คน รวม 38 คน
นักทีย่ ังไม่ จบหลักสู ตร ชาย - คน หญิง - คน รวม - คน
นักเรียนที่ศึกษาต่ อ ชาย 7 คน หญิง 31 คน รวม 38 คน
(ข้ อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561)
รู ปนักเรียน

ชื่อ-สกุล
นายภูมิภทั ร ศรี พนั ธ์

ชั้น

นายกันไท ทองศักดิ์

6/1

นายณัฐชนน มัน่ การไถ

6/1

6/1

คณะ-สาขาวิชา/สถาบันที่ศึกษาต่ อ
1.คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร (TCAS รอบ 4)
2.คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา
จุลชีววิทยา สัตววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(TCAS รอบ 2) (สละสิ ทธิ์ )

1.คณะครุ ศาสตร์ สาขามัธยมศึกษา
วิชาเอกคณิ ตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(TCASรอบ3)
2.คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเอกคณิ ตศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร (TCASรอบ2) (สละสิ ทธิ์ )
3.คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิ ตศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์วิโรฒประสานมิตร
(TCASรอบ3) (สละสิ ทธิ์ )
คณะทันตแพทย์ศาสตร์
หลักสู ตรทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร (TCASรอบ2)

นายตฤณภพ ประทีป

6/1

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (TCASรอบ3)

นายพิชญ์พรรธ บุญมัน่

6/1

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง(TCASรอบ3)

นายลภัส อาสะโภ

6/1

นายศุภวิชญ์ พัฒมุข

6/1

1.คณะทันตแพทย์ศาสตร์
หลักสู ตรทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร (TCASรอบ2)
2.คณะแพทย์ศาสตร์ (โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
เพื่อชาวชนบท) มหาวิทยาลัยมหิดล
(TCASรอบ2) (ไม่ผา่ นสัมภาษณ์)
3.คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(TCASรอบ2) (สละสิ ทธิ์ )
4.คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(TCASรอบ2) (สละสิ ทธิ์ )
1.คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
(ไม่เข้าร่ วมระบบ TCAS61)
2.คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์
การเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(TCASรอบ2) (สละสิ ทธิ์ )
3.คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิ ตศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร(TCASรอบ3) (สละสิ ทธิ์ )
4.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า
มหาวิทยาลัยนเรศวร(TCASรอบ3) (สละสิ ทธิ์ )

นางสาววรกานต์ ต้นโพธิ์ ธรรม

6/1

นางสาวรัศมี สี ยงิ่

6/1

นางสาววิลาสิ นี เหมะสถล

6/1

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
สาขาเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
(TCAS รอบ1/1)

นางนางสาวกฤษณา มลิพนั ธุ์

6/1

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
นิเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รู ปแบบที่ 1
มหาวิทยาลัยศิลปกร (TCAS รอบ 3)

นางกัณฑิมา สิ นเธาว์

6/1

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(TCASรอบ1/1)

1.สานักวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (TCASรอบ 2)
2.คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์
ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(TCASรอบ 2) (สละสิ ทธิ์ )
3.หลักสู ตรพยาบาลศาสตร์ บณั ฑิต
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
(TCASรอบ 2) (สละสิ ทธิ์ )
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุ ขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
(TCAS รอบ1/2)

นางสาวกุลจิรา จีนตะกัน

6/1

1.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธญ
ั บุรี(TCASรอบ3)
2.คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิ สิ กส์
มหาวิทยาลัยนเรศวร (TCAS รอบ 3)(สละสิ ทธิ์ )

นางสาวศุภิสรา บางระมุง

6/1

คณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
(TCAS รอบ1/1)

นางสาวศศิธร แข็งกสิ กรณ์

6/1

นางสาวกฤติญาพร รติพพงศ์ธร

6/1

1.คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสี เทคนิค
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบ 3)
2.คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(TCAS รอบ 2) (สละสิ ทธิ์ )
3.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(TCAS รอบ 3)(สละสิ ทธิ์ )
4.คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากิจกรรมบาบัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบ 3)
(สละสิ ทธิ์ )
5.คณะกายภาพบาบัด/วิทยาศาสตรบัณฑิต
(กิจกรรมบาบัด) มหาวิทยาลัยมหิ ดล
(TCAS รอบ 3)(สละสิ ทธิ์ )
1.คณะแพทยศาสตร์ (โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
เพื่อชาวชนบท) มหาวิทยาลัยมหิดล
(TCAS รอบ2)
2.โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
(TCASรอบ 2) (สละสิ ทธิ์ )

นางสาวกัญญาณี สพประสงค์

6/1

1.คณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชาเอกคณิ ตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (TCASรอบ1/1)
2.คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา
สาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
(TCASรอบ1/1) (สละสิ ทธิ์ )

นางสาวกานต์พิชชา พุฒศิริ

6/1

นางสาวเครื อวัลย์ อ่อนสิ งห์

6/1

นางสาวจอมจิต สมพันธ์สาทิตย์

6/1

1.คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณี วทิ ยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบ2)
2.คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ พ้นื ภิภพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(TCASรอบ 2) (สละสิ ทธิ์ )
3.คณะสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบาบัด
มหาวิทยาลัยพะเยา (TCASรอบ 2) (สละสิ ทธิ์ )
4.คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ บณ
ั ฑิต
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
(TCASรอบ 2) (สละสิ ทธิ์ )
1.โครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชาเอกคณิ ตศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร (TCASรอบ 2)
2.คณะศึกษาศาสตร์ วิชาคณิ ตศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร (TCASรอบ 2) (สละสิ ทธิ์ )
3.คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิ ตศาสตร์ สถิติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(TCASรอบ 2) (สละสิ ทธิ์ )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(TCAS รอบ 2)

นางสาวญาณี นุช เสถียร

6/1

1.คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(TCAS รอบ 3)
2.คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(TCAS รอบ 2) (สละสิ ทธิ์ )
3.คณะสาธารณสุ ขศาสตร์บณ
ั ฑิต
สาขาสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(TCAS รอบ 2) (สละสิ ทธิ์ )
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
สาขาเกมและสื่ อเชิงโต้ตอบ
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ (TCAS รอบ1/1)

นางสาวนัทธมน กล้าการนา

6/1

นางสาวธวัลรัตน์ กฤติกรเรื องธนา

6/1

คณะสังคมศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
(TCAS รอบ 2)

นางสาวนภัสวรรณ ทัศจันทร์

6/1

1.คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล (TCAS รอบ 4)
1.คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(TCAS รอบ 2) (สละสิ ทธิ์ )
2.คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
มหาวิทยาลัยนเรศวร (TCAS รอบ 3)(สละสิ ทธิ์ )
3.คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
และชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(TCAS รอบ 3)(สละสิ ทธิ์ )
4.คณะกายภาพบาบัด สาขาวิชาการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์วิโรฒ
(TCAS รอบ 3)(สละสิ ทธิ์ )

นางสาวนภาพิศุทธิ์ บุญรักษา

6/1

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
(TCAS รอบ 2)

นางสาวพรศิริ สาราญ

6/1

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยบูรพา
(TCAS รอบ1/1)

นางสาวศุภลักษ์ จาปา

6/1

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(TCAS รอบ 2)

นางสาวศุภาลักษณ์ พรมสอน

6/1

นางสาวสิ ราวรรณ โฉมศรี

6/1

1.คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(TCAS รอบ 3)
2.คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิ สิ กส์
วัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(TCAS รอบ 2) (สละสิ ทธิ์ )
1.คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
(ไม่เข้าร่ วมระบบ TCAS61)
2.คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(TCAS รอบ 2) (สละสิ ทธิ์ )
3.คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาล
ศรี สวริ นทิราสภากาชาดไทย (สละสิ ทธิ์ )
4.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า
มหาวิทยาลัยนเรศวร (TCAS รอบ 3) (สละสิ ทธิ์ )

นางสาวอัฐภิญญา ทรัพย์พนั ธุ์

6/1

นางสาวกัญญาภัค กาพล

6/1

นางสาวณัฐณิ ชา สี แดง

6/1

1.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (TCAS รอบ 4)
2.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า
มหาวิทยาลัยนเรศวร (TCAS รอบ 2)
(สละสิ ทธิ์ )
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(TCAS รอบ 2)

1.คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาบริ บาลเภสัชกรรม
มหาวิทยาลัยนเรศวร (TCAS รอบ 2)
2.คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาบริ บาลเภสัชกรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา (TCAS รอบ 2) (สละสิ ทธิ์ )
3.สานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชา
กายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(TCAS รอบ 2) (สละสิ ทธิ์ )
4.คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(TCAS รอบ 2) (สละสิ ทธิ์ )

นางสาวณิ ชกมล พรมพุทธา

6/1

นางสาวปนิดา หิ รัญศุภโชติ

6/1

นางสาวปรี ยานันท์ มีมุข

6/1

1.คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมิเดีย
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี(TCAS รอบ3)
2.คณะศิลปศาสตร์บณั ฑิต สาขาการจัดการ
มรดก วัฒนธรรม และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TCAS รอบ 1/2)
(สละสิ ทธิ์ )
3.คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาภาษาจีน
มหาวิทยาลัยนเรศวร (TCAS รอบ 2)
(สละสิ ทธิ์ )
4.คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (TCAS รอบ 3)
(สละสิ ทธิ์ )
1.คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยมหิดล (TCAS รอบ 4)
2.หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(TCAS รอบ 2) (สละสิ ทธิ์ )
1.คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบ3)
2.คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(TCAS รอบ 2) (สละสิ ทธิ์ )

นางสาวอิงฤดี หิ รัญเถกิงพันธ์

6/1

1.คณะทันตแพทยศาสตร์
หลักสู ตรทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร (TCAS รอบ 2)
2.คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบ 2)
(สละสิ ทธิ์ )

นางสาวนรมน แก้วใส

6/1

1.คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร (TCAS รอบ3)
2.คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (TCAS รอบ 2)
(สละสิ ทธิ์ )

นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ ตั้งนพวรรณ์

6/1

คณะเทคนิคการแพทย์
สาขากายภาพบาบัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบ3)

ผู้รวบรวม - จัดทา หัวหน้ าห้ อง ม.6/1 ปี การศึกษา 2560
นางสาวกัญญาณี สพประสงค์

6/1

1.คณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(TCASรอบ1/1)
2.คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกกาลังกาย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
(TCASรอบ1/1) (สละสิ ทธิ์)

