การติดตามผลนักเรียนชั้ น ม.6/5 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ปี การศึกษา 2560
เพือ่ การศึกษาต่ อ - ประกอบอาชีพ ในปี การศึกษา 2561
นักเรี ยนทีจ่ บหลักสู ตร (รุ่ นที่1) ชาย 7 คน หญิง 30 คน รวม 37 คน
นักทีย่ ังไม่ จบหลักสู ตร ชาย - คน หญิง 1 คน รวมทั้งห้ องเรียน 38 คน
นักเรี ยนที่ศึกษาต่ อ ชาย 7 คน หญิง 28 คน รวม 35 คน
ประกอบอาชี พ ชาย – คน หญิง 2 คน รวมศึกษาต่ อ+ประกอบอาชีพ จํานวน 37 คน
(ข้ อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561)
รูปนักเรียน

ชื่ อ-สกุล
นายทนุธรรม ปิ ฏฐปาตี

ชั้ น
คณะ-สาขาวิชา/สถาบันที่ศึกษาต่ อ
6/5 คณะบริ หารธุ รกิจ
สาขาการจัดการธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

นายชัยณรงค์ ปิ ยะ

6/5 นักเรี ยนนายสิ บทหารบก
โรงเรี ยนนายสิ บทหารบก

นายอนุพงศ์

6/5 คณะบริ หารธุ รกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่ อสาร
หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร

อินเท้ง

(TCAS รอบ2)

นายนลัทธพล โพธิ์ งาม

6/5 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคณิ ตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎไลยอลงกรณ์(tcas รอบ2)
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร (tcas รอบ2)
(สละสิ ทธิ์ )

นายศิรสิ ทธิ์

รงค์ทอง

6/5 นักเรี ยนนายสิ บทหารบก
โรงเรี ยนนายสิ บทหารบก

นางสาวกรกนก อินโต

6/5 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์ บณั ฑิต แขนงวิขารัฐศาสตร์
ประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวรรค์ (TCAS รอบ1/2)

นางสาวเพ็ญนภา ชุ่มหยวก

6/5 คณะบริ หารธุ รกิจ สาขาวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(TCAS 1/2)

นางสาวธิ ดารัตน์ พยัคโฆ

6/5 คณะบริ หารธุ รกิจและเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

นางสาวบัวบูชา ตั้งจิตติพร

6/5 คณะบริ หารธุ รกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่ อสาร
สาขา การเงิน มหาวิทยาลัยนเรศวร
(TCASรอบ2)
-คณะวิทยาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ม.ราชภัฏสวนดุสิต(TCAS รอบ2)
(สละสิ ทธิ์ )

นางสาววาทินี มัน่ คง

6/5 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(TCAS รอบ2)

นางสาวศิริลกั ษณ์ อนุชิต

6/5 คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาบริ หารธุ รกิจระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุ นนั ทา
(TCAS รอบ1/1)

นางสาวศิลป์ สุ ภา จันทรังษ์

นางสาวกาญจนา บูรพันธ์

6/5 คณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
โครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม (TCAS รอบ2)
คณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา (สละสิ ทธิ์ )
คณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (สละสิ ทธิ์ )
คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการการ
โรงแรม มหาวิทยาลัยศิลปากร (สละสิ ทธิ์ )
6/5 คณะสังคมศาสตร์ หลักสู ตรรัฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร(TCAS รอบ2)
คณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ (ค.บ.5ปี )
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม(สละสิ ทธิ์ )
คณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ (ค.บ.5ปี )
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา (สละสิ ทธิ์ )

นางสาวเบญญาภา บุญอธึก

6/5 คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(TCAS 1/2)

นางสาวเมธาวี ทองคําดี

6/5 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี

นางสาวปิ ยฉัตร สุ พตั ฒน์

6/5 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
มหาวิทยาลัยนเรศวร (TCAS 2)
คณะครุ ศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
(สละสิ ทธิ )

นางสาวศุภกานต์ ปิ ยดารามาศ

6/5 คณะครุ ศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (TCAS รอบ2)
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาการศึกษา
ปฐมวัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(สละสิ ทธิ์ )

นางสาวสุ ทธิ ดา สิ ทธิ วนกุล

6/5 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(TCAS รอบ 1/2)
คณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์(สละสิ ทธิ์ )
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์(สละสิ ทธิ์ )
6/5 คณะบริ หารธุ รกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่ อสาร
สาขาวิชาการจัดการธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
(TCAS 2)

นางสาวพิมพ์ลภัส สุ กุมลจันทร์

นางสาวจันทิมา ขริ บเอม

6/5 คณะวิทยาการจัดการ (บธ.บ)
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (TCAS รอบ2)

นางสาวฐิติมา

6/5 คณะมนุษศาสตร์ เเละสังศาสตร์
สาขาวิชาศิลปกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(TCAS รอบ 1/2)

เพิ่มสุ ข

นางสาวเพ็ญโสภา กิจสาริ กรรณ์

6/5 คณะบริ หารธุ รกิจ
สาขาวิชาเอกการตลาด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(TCAS รอบ 1/2 )

นางสาวสุ พิชญ์ชา จีระดิษฐ์

6/5 คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาผูช้ ่วยพยาบาล PN
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

นางสาวอําไพพร เฉยดี

6/5 คณะมนุษยศาสตร์ และการจัดการการท่องเที่ยว
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

นายขจร บุญเต็ม

6/5 -รอผล TCAS รอบ3, TCAS รอบ4-

นายธนพัฒน์ อู่สุวรรณ

6/5 -รอผล TCAS รอบ3, TCAS รอบ4-

นางสาวธัญวรรณ ภู่แก้ว

6/5 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจและ
ภาษา มหาวิทยาลัยศิลปากร TCAS รอบ2 (สละ
สิ ทธิ)
-รอผล TCAS รอบ3, TCAS รอบ4-

นางสาวหทัยชนก วงษ์วกิ ิจการ

6/5 -รอผล TCAS รอบ3, TCAS รอบ4-

นางสาวทิพการดา พิลา

6/5 -รอผล TCAS รอบ3, TCAS รอบ4-

นางสาวชนนิกานต์ นาคปล้อง

6/5 -รอผล TCAS รอบ3, TCAS รอบ4-

นางสาวนันทิกา จบศรี

6/5

-คณะบริ หารธุ รกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์

และซัพพลายเซน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
TCASรอบ1/2 (สละสิ ทธิ์ )
-รอผล TCAS รอบ3, TCAS รอบ4นางสาวลักษนาวรรณ ปานมี

6/5 -รอผล TCAS รอบ3, TCAS รอบ4-

นางสาวศศิวรรณ เอี่ยมเขียว

651 -รอผล TCAS รอบ3, TCAS รอบ4-

นางสาวมัชมีนา โกสุ ม

6/5 -รอผล TCAS รอบ3, TCAS รอบ4-

นางสาวคันธนีรา อยูเ่ กษ

6/5 -ยังไม่จบหลักสู ตร-

นางสาวฐิติมา ฉิ มอ้อย

6/5 คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร TCAS รอบ2
(สละสิ ทธิ์ )
-รอผล TCAS รอบ3, TCAS รอบ4-

นางสาวพิมพ์ลภัส โสภา

6/5 -ประกอบอาชีพ-

นางสาวเสาวลักษณ์
แกล้วเขตรกรรม

6/5 -ประกอบอาชีพ-

ผู้รวบรวม - จัดทํา หัวหน้ าห้ อง ม.6/5 ปี การศึกษา
นางสาวศิลป์ สุ ภา จันทรังษ์

2560

6/5 คณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
โครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม (TCAS รอบ2)
คณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา (สละสิ ทธิ์ )
คณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (สละสิ ทธิ์ )
คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการการ
โรงแรม มหาวิทยาลัยศิลปากร (สละสิ ทธิ์ )

