
การติดตามผลนักเรียนช้ัน ม.6/5 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ปีการศึกษา 2560 

เพือ่การศึกษาต่อ - ประกอบอาชีพ ในปีการศึกษา 2561 

นักเรียนทีจ่บหลกัสูตร (รุ่นที่1) ชาย 7 คน  หญงิ 30 คน  รวม 37 คน 

นักทีย่ังไม่จบหลกัสูตร ชาย - คน  หญิง 1 คน  รวมทั้งห้องเรียน 38 คน 

นักเรียนที่ศึกษาต่อ ชาย 7 คน   หญงิ 28 คน  รวม 35 คน 

ประกอบอาชีพ ชาย – คน  หญงิ 2 คน รวมศึกษาต่อ+ประกอบอาชีพ จํานวน 37 คน 

(ข้อมูล ณ วันที ่ 17 พฤษภาคม 2561) 

รูปนักเรียน ช่ือ-สกุล ช้ัน คณะ-สาขาวชิา/สถาบันที่ศึกษาต่อ 

 

นายทนุธรรม ปิฏฐปาตี 6/5 คณะบริหารธุรกิจ  

สาขาการจดัการธุรกิจ 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

 

นายชยัณรงค ์  ปิยะ 6/5 นกัเรียนนายสิบทหารบก  

โรงเรียนนายสิบทหารบก 

 

นายอนุพงศ ์       อินเทง้ 6/5 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร 

หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต 

มหาวทิยาลยันเรศวร 

(TCAS รอบ2) 

 



 

นายนลทัธพล      โพธ์ิงาม 6/5 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฎัไลยอลงกรณ์(tcas รอบ2)  

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ 

มหาวทิยาลยันเรศวร (tcas รอบ2)  

 (สละสิทธ์ิ) 

 

นายศิรสิทธ์ิ       รงคท์อง 6/5 นกัเรียนนายสิบทหารบก  

โรงเรียนนายสิบทหารบก 

 

นางสาวกรกนก    อินโต  6/5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สาขาวชิารัฐศาสตร์บณัฑิต แขนงวขิารัฐศาสตร์

ประศาสนศาสตร์  

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวรรค ์(TCAS รอบ1/2) 

 

 

นางสาวเพญ็นภา   ชุ่มหยวก 6/5 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  

(TCAS 1/2) 



 

นางสาวธิดารัตน์ พยคัโฆ 6/5 คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั (ABAC) 

 

นางสาวบวับูชา ตั้งจิตติพร 6/5 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร 

สาขา การเงิน  มหาวทิยาลยันเรศวร 

(TCASรอบ2) 

-คณะวทิยาการจดัการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

ม.ราชภฏัสวนดุสิต(TCAS รอบ2) 

 (สละสิทธ์ิ) 

 

 

นางสาววาทินี มัน่คง 6/5 คณะวทิยาการจดัการ สาขาวิชาบญัชี 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 

(TCAS รอบ2) 

 

 

 

นางสาวศิริลกัษณ์ อนุชิต 6/5 คณะวทิยาการจดัการ   

สาขาวชิาบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ  

มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

(TCAS รอบ1/1) 

 



 นางสาวศิลป์สุภา     จนัทรังษ ์ 6/5 คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาเอกภาษาองักฤษ 

โครงการผลิตครูเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน มหาวทิยาลยั

ราชภฏัพิบูลสงคราม (TCAS รอบ2) 

คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาภาษาองักฤษ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา (สละสิทธ์ิ) 

คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาภาษาองักฤษ 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์(สละสิทธ์ิ) 

คณะวทิยาการจดัการ สาขาการจดัการการ

โรงแรม มหาวทิยาลยัศิลปากร (สละสิทธ์ิ) 

 

 

นางสาวกาญจนา    บูรพนัธ์ 6/5 คณะสังคมศาสตร์ หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต 

วชิาเอกรัฐประศาสนศาสตร์  

มหาวทิยาลยันเรศวร(TCAS รอบ2) 

คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์(ค.บ.5ปี) 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม(สละสิทธ์ิ) 

คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์(ค.บ.5ปี)  

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา (สละสิทธ์ิ) 

 

นางสาวเบญญาภา    บุญอธึก 6/5 คณะศิลปศาสตร์  

สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  

(TCAS 1/2) 

 

นางสาวเมธาว ี   ทองคาํดี 6/5 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวชิาภาษาองักฤษ 

มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 



 

นางสาวปิยฉตัร   สุพตัฒน์ 6/5 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาเกาหลี 

มหาวทิยาลยันเรศวร (TCAS 2) 

คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษ  

มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  

(สละสิทธิ) 

 

นางสาวศุภกานต ์  ปิยดารามาศ 6/5 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวยั 

มหาวทิยาลยัวไลยอลงกรณ์ในพระบรม

ราชูปถมัภ ์ (TCAS รอบ2) 

คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ สาขาการศึกษา

ปฐมวยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

(สละสิทธ์ิ) 

 

นางสาวสุทธิดา   สิทธิวนกุล 6/5 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษ  

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 

(TCAS รอบ 1/2) 

คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาภาษาองักฤษ

มหาวทิยาลยัวไลยอลงกรณ์ในพระบรม

ราชูปถมัภ(์สละสิทธ์ิ) 

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษ 

มหาวทิยาลยัวไลยอลงกรณ์ในพระบรม

ราชูปถมัภ(์สละสิทธ์ิ) 

 

นางสาวพิมพล์ภสั    สุกุมลจนัทร์ 6/5 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการส่ือสาร 

สาขาวชิาการจดัการธุรกิจ  

มหาวทิยาลยันเรศวร 

 (TCAS 2) 



 

นางสาวจนัทิมา     ขริบเอม 6/5 คณะวทิยาการจดัการ (บธ.บ) 

สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระบรม

ราชูปถมัภ ์(TCAS รอบ2) 

 

นางสาวฐิติมา       เพิ่มสุข 6/5 คณะมนุษศาสตร์เเละสังศาสตร์  

สาขาวชิาศิลปกรรม  

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

(TCAS รอบ 1/2) 

 

นางสาวเพญ็โสภา   กิจสาริกรรณ์ 6/5 คณะบริหารธุรกิจ 

สาขาวชิาเอกการตลาด  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  

(TCAS รอบ 1/2 ) 

 

นางสาวสุพิชญช์า     จีระดิษฐ ์ 6/5 คณะพยาบาลศาสตร์  

สาขาผูช่้วยพยาบาล PN 

มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น 

 

นางสาวอาํไพพร     เฉยดี 6/5 คณะมนุษยศาสตร์และการจดัการการท่องเท่ียว 

สาขาวชิาภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 



 

นายขจร      บุญเตม็ 6/5 -รอผล  TCAS รอบ3, TCAS รอบ4- 

 

นายธนพฒัน์     อู่สุวรรณ 6/5 -รอผล  TCAS รอบ3, TCAS รอบ4- 

 

นางสาวธญัวรรณ  ภู่แกว้ 6/5 คณะวทิยาการจดัการ สาขาการจดัการธุรกิจและ

ภาษา มหาวทิยาลยัศิลปากร TCAS รอบ2 (สละ

สิทธิ) 

-รอผล  TCAS รอบ3, TCAS รอบ4- 

 

นางสาวหทยัชนก  วงษว์กิิจการ 6/5 -รอผล  TCAS รอบ3, TCAS รอบ4- 

 

นางสาวทิพการดา     พิลา 6/5 -รอผล  TCAS รอบ3, TCAS รอบ4- 



 

นางสาวชนนิกานต ์นาคปลอ้ง 6/5 -รอผล  TCAS รอบ3, TCAS รอบ4- 

 

นางสาวนนัทิกา    จบศรี 6/5  -คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการโลจิสติกส์

และซพัพลายเซน  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  

TCASรอบ1/2 (สละสิทธ์ิ) 

-รอผล  TCAS รอบ3, TCAS รอบ4- 

 

นางสาวลกัษนาวรรณ    ปานมี 6/5 -รอผล  TCAS รอบ3, TCAS รอบ4- 

 

นางสาวศศิวรรณ  เอ่ียมเขียว 651 -รอผล  TCAS รอบ3, TCAS รอบ4- 

 

นางสาวมชัมีนา     โกสุม 6/5 -รอผล  TCAS รอบ3, TCAS รอบ4- 



 นางสาวคนัธนีรา     อยูเ่กษ 6/5 -ยงัไม่จบหลกัสูตร- 

 นางสาวฐิติมา    ฉิมออ้ย 6/5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบ

ผลิตภณัฑ ์มหาวทิยาลยันเรศวร TCAS รอบ2 

(สละสิทธ์ิ) 

-รอผล  TCAS รอบ3, TCAS รอบ4- 

 

นางสาวพิมพล์ภสั     โสภา  6/5 -ประกอบอาชีพ- 

 

นางสาวเสาวลกัษณ์  

แกลว้เขตรกรรม 

6/5 -ประกอบอาชีพ- 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผู้รวบรวม - จัดทาํ   หัวหน้าห้อง  ม.6/5  ปีการศึกษา  2560 

 

นางสาวศิลป์สุภา     จนัทรังษ ์ 6/5 คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาเอกภาษาองักฤษ 

โครงการผลิตครูเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน มหาวทิยาลยั

ราชภฏัพิบูลสงคราม (TCAS รอบ2) 

คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาภาษาองักฤษ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา (สละสิทธ์ิ) 

คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาภาษาองักฤษ 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์(สละสิทธ์ิ) 

คณะวทิยาการจดัการ สาขาการจดัการการ

โรงแรม มหาวทิยาลยัศิลปากร (สละสิทธ์ิ) 

 

 


