การติดตามผลนักเรียนชั้น ม.6/3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ปี การศึกษา 2560
เพือ่ การศึกษาต่ อ – ประกอบอาชีพในปี การศึกษา 2561
นักเรียนทีจ่ บหลักสู ตร ชาย 19 คน หญิง 19 คน รวม 38 คน
นักเรียนทีไ่ ม่ จบหลักสู ตร 1 ชาย คน หญิง 1 คน รวม 2 คน
นักเรียนทีศ่ ึกษาต่ อ ชาย 19 คน หญิง 19 คน รวม 38 คน
(ข้ อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561)

รู ปภาพ

ชื่อ-สกุล

ชั้น

คณะ-สาขา/มหาวิทยาลัย

นายธเนศวร ชาเมืองกุล

ม.6/3

นักเรี ยนจ่าทหารเรื อ
โรงเรี ยนชุมพลทหารเรื อ
อ.สัตหี บ จ.ชลบุรี

นายพงศภัค

แกล้วกล้า

ม.6/3

นักเรี ยนจ่าทหารเรื อ
โรงเรี ยนชุมพลทหารเรื อ
อ.สัตหี บ จ.ชลบุรี

นายณัฐพล

แก้วมณี

ม.6/3

คณะครุ ศาสตร์ สาขาคณิ ตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
TCASรอบ 1/2

นายพงษ์พร

จ่ายยัง

ม.6/3

คณะบริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่ อสาร
สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล มหาวิทยาลัย ศิลปากร
-สละสิ ทธิ์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัย ศิลปากร
-สละสิ ทธิ์คณะบริ หารธุรกิจ สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-สละสิ ทธิ์-

นายกฤษฎิ์กาญจน์
กิจอรุ ณกูล

ม.6/3

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยปทุมธานี

นายธนากร แข็งเขตกิจ

ม.6/3

นักเรี ยนจ่าทหารอากาศ
โรงเรี ยนจ่าอากาศ

นายวชิรวิศว์

ม.6/3 Faculty of Business
Administration,Aeronautics
ST.Theresa International
College

วิทยา

นายสันติชยั บัวอุไร

นายสุกฤษฎิ์ แก้วเขตการณ์

ม.6/3

-ไม่จบหลักสู ตร-

ม.6/3 รอผล Tcas รอบ 3 รอบ 4

นายกิตติพงษ์

บุญเงิน

ม.6/3

รอผล Tcas รอบ 3 รอบ 4

นายพีรพัฒน์

ดีเทียน

ม.6/3

คณะบริ หารเเละการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการโรงเเรมเเละการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
คณะพลศึกษา
สาขาวิชาผูน้ านันทนาการ
มศว.(องครักษ์) TCAS รอบ1
(ไม่ผา่ นรอบสัมภาษณ์)

นายภูริทตั

พิลาบ

ม.6/3

คณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชาเอกคณิ ตศาสตร์
มหาลัยราชภัฏนครสวรรค์
TCAS รอบ1/2

นายศักดิภทั ร อินทโชติ

ม.6/3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
TCASรอบ 2

นายอรรณพ

สมศรี

ม.6/3

-รอผล Tcas รอบ 3 รอบ 4-

นายณัฎฐพล

กันทา

ม.6/3

-รอผล Tcas รอบ 3 รอบ 4-

วงศ์กงั แห

ม.6/3

-รอผล Tcas รอบ 3 รอบ 4-

ม.6/3

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
รอบ1 (สละสิ ทธิ์ไม่ไปสอบสัมภาษณ์)
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาชีววิทยา จุลชีววิทย สัตววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
TCASรอบ2 (สละสิ ทธิ์ ไม่ไปสอบสัมภาษณ์)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาชีววิทยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
TCASรอบ2(สละสิ ทธิ์ )
-รอผล Tcas รอบ 3 รอบ 4-

นายวรพล

นายวีรยุทธ

เริ งเขตรการ

นายกาลัญญู

สุพฒั น์

ม.6/3

คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยการบินและคมนาคม
สาขาการจัดการความปลอดภัยการบิน
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม(สละสิ ทธิ์)
รอผล Tcas รอบ 3 รอบ 4

นายบัณฑิต โฉมศรี

ม.6/3

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
TCASรอบ 2

นายธรณ์ธนั ย์ สัมฤทธิ์

ม.6/3

นางสาวเจนจิรา บุญมา

ม.6/3

คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยศิลปากร (สละสิ ทธิ์)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร (สละสิ ทธิ์) TCASรอบ 2
รอผล Tcas รอบ 3 รอบ 4
รอผล Tcas รอบ 3 รอบ 4

นางสาวนฤมล แข็งกสิ กิจ

ม.6/3

นางสาวกานต์มณี การะเกด

ม.6/3

นางสาวนันทิยา นาคบุญมา

ม.6/3

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา
TCASรอบ1/1
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาชีววิทยา
TCASรอบ1/1(สละสิ ทธิ์ )
คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาบัญชี
มหาลัยศิลปากร (สละสิ ทธิ์)
รอผล Tcas รอบ 3 รอบ 4
ปวส.สาขาการบัญชี
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

นางสาวนมลชนก
เกิดศรี ภชั กุล

ม.6/3

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาจิตวิทยา(กลุ่มจิตวิทยาชุมชน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
TCASรอบ 2
คณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชาเอกคณิ ตศาสตร์
มหาลัยวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
TCASรอบ 1/2

นางสาวกรกนก ทิพวรรณ์

ม.6/3

นางสาวกัญญาภัค
สุขสุวานนท์

ม.6/3

รอผล Tcas รอบ 3 รอบ 4

นางสาวจิรัชยา
ธรรมสังวาลย์

ม.6/3

รอผล Tcas รอบ 3 รอบ 4

นางสาวฐิตินนั ท์ แสงกรุ ง

ม.6/3

นางสาวนิพาดา ป้ อมปะโค

ม.6/3

คณะศึกษาศาสตร์และวิทยาศาสตร์หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิขาคณิ ตศาสตร์
(การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริ ญญาตรี 2
ปริ ญญา) มหาวิทยาลัยพะเยา
รอบโควตา 10% TCAS1/2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชีบณ
ั ฑิต
TCASรอบ1/1 (สละสิ ทธิ์ )

นางสาวศศิภา คงเหลี่ยม

ม.6/3

รอผล Tcas รอบ 3 รอบ 4

นางสาวชุลีพร นิ่มสิ ทธิกุล

ม.6/3

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเอกเคมี(หลักสูตร 5 ปี )
มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการครู พฒั นาท้องถิ่น
(ยืนยันสิ ทธิ์)
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาชีวเคมีและ
ชีววิทยาโมเลกุล( ตรี ต่อเนื่องโท)
มหาวิทยาลัยนเรศวร(สละสิ ทธิ์) TCASรอบ2
สานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(สละสิ ทธิ์)
TCASรอบ2
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิ ตศาสตร์ สถิติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCASรอบ2 (สละสิ ทธิ์)
รอผล Tcas รอบ 3 รอบ 4

นางสาวพิชญาภา วาชะอุม้

ม.6/3

นางสาวยอดขวัญ คากลึง

ม.6/3

รอผล Tcas รอบ 3 รอบ 4

นางสาวรัญญารัตน์ บุญศรี

ม.6/3

นางสาวสุทตั ตา สิ นชัย

ม.6/3

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ทุนโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
วิทยาเขตนครสวรรค์ (TCAS รอบ2 )
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (TCAS รอบ2 )
(สละสิ ทธิ์)
คณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชาเอกคณิ ตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
TCASรอบ1/1

นางสาวเจนจิรา แก้วเกิด

ม.6/3

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Tcasรอบ2 (ยืนยันสิ ทธิ์ )
-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (สละสิ ทธิ์)
-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา (สละสิ ทธิ์)
-คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
มหาวิทยาลัยศิลปากร tcas รอบ2
(ไม่ไปสอบสัมภาษณ์)

นางสาวพัชรี กระจ่างจันทร์

ม.6/3

นางสาวสุทิญาพร นาคอุบล

ม.6/3

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
TCASรอบ2
-ไม่จบหลักสู ตร-

นางสาวสุพตั รา แถมพยัฆ

ม.6/3

รอผล Tcas รอบ 3 รอบ 4

ผู้รวบรวม – จัดทา ตัวแทนห้ อง ม.6/3 ปี การศึกษา 2560
นางสาวเจนจิรา บุญมา

ม.6/3

รอผล Tcas รอบ 3 รอบ 4

