
การติดตามผลนักเรียนช้ัน ม.6/10 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ปีการศึกษา 2560 

เพือ่การศึกษาต่อ - ประกอบอาชีพ ในปีการศึกษา 2561 

นักเรียนทีจ่บหลกัสูตร (รุ่นที่1) ชาย 21 คน  หญงิ 18 คน  รวม 39 คน 

นักเรียนที่ยงัไม่จบหลกัสูตร ชาย 2 คน  หญิง - คน  รวม  คน 

นักเรียนที่ศึกษาต่อ ชาย 19 คน หญงิ 18 คน รวม 37 คน 

(ข้อมูล ณ วันที ่14 พฤษภาคม 2561) 

รูปนักเรียน ช่ือ-สกุล ช้ัน คณะ-สาขาวชิา/สถาบันที่ศึกษาต่อ 

 

นายโชคชยั      สระแกว้ ม.

6/10 

คณะบริหารธุรกิจ  สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 นายณฐัพล         ถิระการ ม.

6/10 

--ยงัไม่จบหลกัสูตร - 

 

นาย ปัณวฒัน์      สุวรรณสาย ม.

6/10 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาขาวชิา

วทิยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ   

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

 

นาย ฤทธิชยักลู         ติยะศรี  ม.

6/10 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

สาขารัฐศาสตร์  

มหาวทิยาลยัราชภฎันครสวรรค ์



 นายกนก         ตรงต่อกิจ ม.

6/10 

1.คณะศิลปะศาสตร์ สาขาวชิาดนตรี 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา(สละสิทธ์ิ) 

-รอผลTCAS  รอบ 3- 

 

นาย จิรยทุธ       สุขสาคร ม.

6/10 

1.คณะบริหารธุรกิจ   สาขาการตลาด 

มหาวทิยาลยับูรพา  (สละสิทธ์ิ) 

2.คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวชิาธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ  วทิยาลยันานาชาติเซนตเ์ทเรซา 

 

นายไชยา          มาหวัเขา ม.

6/10 

-ประกอบอาชีพ- 

 

นายวทิูร           รอดหนิด ม.

6/10 

คณะศิลปศาสตร์  

สาขาวชิาดนตรี  

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

 

นาย พีรภทัร        แกว้สะเทือน  ม.

6/10 

1.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 สาขารัฐประศาสนศาสตร์  

 มหาวทิยาลยัราชภฎันครสวรรค ์(สละสิทธ์ิ) 

2.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

สาขารัฐประศาสนศาสตร์   

มหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ 



 นาย เสถียรพงศ ์      แกว้มณี  ม.

6/10 

-รอผล TCAS รอบ3- 

 

นาย กษิด์ิเดช         วิริยะพงศ ์ ม.

6/10 

-รอผล TCAS รอบ3- 

 

นาย กิตติศกัด์ิ        สมิงนคร ม.

6/10 

คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์   

สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ   

มหาวทิยาลยัราชมงคลธญับุรี 

 นาย พรเทพ          ศรีโพธ์ิ ม.

6/10 

-ยงัไม่จบหลกัสูตร - 

 

นาย จิรวฒัน์     พุม่พงษ ์ ม.

6/10 

ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน  

วทิยาลยัเทคนิคอุทยัธานี 



 

นาย ชนาธิป       คงหว้ยรอบ  ม.

6/10 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

สาขาวชิานิติศาสตร์   

มหาวทิยาลยัราชภฎันครสวรรค ์

 

นาย ธนาธิป       อินทร์ทอง ม.

6/10 

คณะนวตักรรมและการจดัการ   

สาขาวชิารัฐศาสตร์   

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

 

นาย ธีรนยั         ไกรลาํ  ม.

6/10 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

สาขารัฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัพะเยา 

 

นายณฐัพงศ ์       ทวนเงิน ม.

6/10 

1.คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาภาษาองักฤษ 

มหาวทิยาลยัราชภฎันครสวรรค(์สละสิทธ์ิ) 

2.วทิยาลยัฝึกหดัครู  สาขาภาษาองักฤษ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 

 

นายนฐัชพล       สุขภูวงค ์ ม.

6/10 

ปวส. สาขาช่างกกลโรงงาน  

วทิยาลยัเทคนิคอุทยัธานี 



 

นายอภิชยั         ยิม้พะ ม.

6/10 

ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน  

วทิยาลยัเทคนิคอุทยัธานี 

 

นายเดชาวฒัน์     จนัทร์นอ้ย ม.

6/10 

คณะรัฐศาสต ์ 

สาขาบริหารรัฐกิจ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

นางสาวกมลชนก   นนัทบั ม.

6/10 

หลกัสูตรวชิาผูช่้วยพยาบาล   

โรงเรียนธนบุรีรักษก์ารบริบาล 

 

นางสาวจรีรัตน์      แกวน่ชดั ม.

6/10 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

สาขารัฐประศาสนศาสตร์   

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 

 

นางสาวณชัฌา       เมฆฉาย ม.

6/10 

คณะวทิยาการจดัการ  

สาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 

มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร 



 

นางสาวทิพยสุ์ดา      เอ่ียมมา ม.

6/10 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 สาขารัฐประศาสนศาสตร์   

มหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ 

 

นางสาววณิชชา   

เสนีวงศ ์ณ อยทุธยา 

ม.

6/10 

-รอผล TCAS รอบ3- 

 

     นางสาวศศิชา    บุญมี ม.

6/10 

ปวส. สาขาการบญัชี  

วทิยาลยัเทคนิคอุทยัธานี 

 

นางสาวณฐัวภิา      หนองคาย ม.

6/10 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

สาขาศิลปศาสตร์   

สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและธุรกิจท่ีพกั  

มหาวทิยาลยัสวนสุนนัทา 

 

นางสาวชนิภรณ์         สอนจีน ม.

6/10 

ปวส. สาขาการบญัชี  

วทิยาลยัเทคนิคอุทยัธานี 



 

นางสาวพิชญา         คาํอ่ิม ม.

6/10 

1.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

สาขารัฐประศาสนศาสตร์   

มหาวทิยาลยัราชภฎันครสวรรค ์(สละสิทธ์ิ) 

2.หลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล 

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

 

นางสาวศิวตา     อ่วมฉิม ม.

6/10 

คณะบริหารธุรกิจ  

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 วทิยาลยัเทคโนโลยศีรีราชา 

 

นางสาววนัวสิา        ขนุใหญ่ ม.

6/10 

ปวส. ไฟฟ้ากาํลงั  

วทิยาลยัเทคนิคอุทยัธานี 

 

นางสาวบุษยมาส     ธิบดี ม.

6/10 

คณะครุศาสตร์  

สาขาปฐมวยั  

มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบุรี 

 

นางสาวเจษฎาภรณ์ 

 สังขศิ์ริ 

ม.

6/10 

-ประกอบอาชีพ- 



 

นางสาวนพเกตุ        บางระมุง ม.

6/10 

ปวส. ไฟฟ้ากาํลงั  

วทิยาลยัเทคนิคอุทยัธานี 

 

นางสาวประภสัรา      การะเกตุ ม.

6/10 

หลกัสูตรประกาศนียบตัร ผูช่้วยพยาบาล  

โรงเรียนธนบุรีรักษก์ารบริบาล 

 

นางสาวพิชชาพร      พลแสน ม.

6/10 

คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  

สาขาภาษาไทย   

มหาวทิยาลยัราชภฎันครสวรรค ์

 

นางสาวรัตนวลี       ป่ินแกว้ ม.

6/10 

หลกัสูตรประกาศนียบตัร ผูช่้วยพยาบาล  

โรงเรียนธนบุรีรักษก์ารบริบาล 



 

 

นางสาวลลิตา       กนัยา ม.

6/10 

คณะนิติศาสตร์      สาขานิติศาสตร์  

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

 

 

ผู้รวบรวม - จดัทํา   หัวหน้าห้อง  ม.6/10  ปีการศึกษา  2560 

 

 

นายณฐัพงศ ์     ทวนเงิน 6/10 1.คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาภาษาองักฤษ 

มหาวทิยาลยัราชภฎันครสวรรค(์สละสิทธ์ิ) 

2.วทิยาลยัฝึกหดัครู  สาขาภาษาองักฤษ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 

 

 


