
 

การติดตามผลนักเรียนช้ันม.6/6โรงเรียนหนองฉางวิทยาปีการศึกษา   2560 

เพือ่การศึกษาต่อ - ประกอบอาชีพ  ในปีการศึกษา  2561 
นักเรียนทีจ่บหลกัสูตร ชาย   30  คน   หญงิ   6   คนรวม  36  คน 
นักเรียนที่ยงัไม่จบหลกัสูตรชาย  -  คน หญงิ  -   คนรวม  -   คน 
นักเรียนที่ศึกษาต่อ ชาย    25    คน    หญงิ   5  คน รวม    30    คน 

                                           ประกอบอาชีพ ชาย  3 คน  หญงิ 1 คน   /  รอผลการเรียนต่อชาย  2  คน 
 (ข้อมูล ณ วันที่   8  พฤษภาคม 2561) 

รูปของนักเรียน ช่ือ – นามสกลุ ช้ัน คณะ สาขาวชิา/สถาบันทีศึ่กษาต่อ 

 

นายนรานนัท ์  อุณฑพนัธ์ุ ม.6/6 คณะคุรศาสตร์  
สาขาวชิาเอกพลศึกษา 
 มหาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
( TCASรอบ2 ) 

 

นายจีรพฒัน์    ยศวชิยั ม.6/6 ปวส.สาขาวชิาเทคนิคยานยนต ์
วทิยาลยัเทคนิคนครสวรรค ์ 
 



 

 

นายภูมิพฒัน์   ผดุงโกเม็ด ม.6/6 ปวส.สาขาวชิาช่างไฟฟ้าก าลงั 
วทิยาลยัเทคนิคนครสวรรค ์ 
 

 

นายคงกฤช    โพธ์ิพิทกัษ ์ ม.6/6 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  
สาขาการจดัการอุตสาหกรรม  
มหาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

 

นายธนาวธุ      ผลเศรษฏี ม.6/6 คณะรัฐศาสตร์   
สาขาการเมืองการปกครอง  
มหาลยัราชภฎันครสวรรค ์

( TCASรอบ2 ) 



 

 

นายชินวฒัน์    พิฤกษ ์ ม.6/6 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและ
การเกษตร  
สาขาการจดัการอุตสาหกรรม 
มหาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
( TCASรอบ1/2 ) 

 

นายธชัพล       กางถ่ิน ม.6/6 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาพลศึกษา  
สถาบนัพลศึกษา วทิยา เขตอ่างทอง 

( TCASรอบ2 ) 

 

นายธีรภทัร      วีระพนัธ์ ม.6/6 คณะนิเทศศาสตร์  
(สาขา เลือกปี2 ) 
มหาลยัวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์



 

 

 

นายพิสิษฐ ์     โสมสุด ม.6/6 ปวส. เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์  
วทิยาลยัเทคนิคนครสวรรค ์

 

นายอมัรินทร์   สิญจวตัร์ ม.6/6 ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า 
วทิยาลยัเทคนิคอุทยัธานี  

 

นายกิตติเชษฐ ์    อ าพิน ม.6/6 -ประกอบอาชีพ- 



 

 

นายจิรพฒัน์  โชติกะคาม ม.6/6 คณะรัฐศาสตร์  
สาขา รัฐประศาสนศาสตร์  
มหาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
( TCASรอบ1/2) 

 

นายไชยวฒัน์  ภาคโภธ์ิ ม.6/6 ปวส.สาขาช่างยนต ์
วทิยาลยัเทคนิคอุทยัธานี  

 

นายรัฐกาตน์     
เจตเขตกรรณ์ 

ม.6/6 คณะศิลปกรรมศาสตร์  
สาขา นิเทศศิลป์  
มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 
( TCASรอบ 2 ) 



 

 

นายธนวฒัน์     
รุทระกาญจน์ 

ม.6/6 ปวส. สาขาช่างยนต ์
วทิยาลยัเทคนิคอุทยัธานี  

 

นายภาณุพฒัน์    
หมัน่เขตรกรณ์ 

ม.6/6 -รอผลการศึกษาต่อ- 

 

นายรัตน์ชยั       เขียวนิล ม.6/6 ปวส. สาขาช่างยนต ์
วทิยาลยัเทคนิคอุทยัธานี  



 

 

นายรามิล      แสงแกว้ ม.6/6 ปวส.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
วทิยาลยัเทคนิคอุทยัธานี  

 

นายวรีะพงษ ์    โตพว่ง ม.6/6 ปวส.สาขาช่างยนต ์
วทิยาลยัเทคนิคอุทยัธานี  

 

นายสุรชชั        อ าภิน ม.6/6 -รอผลการศึกษาต่อ- 



 

 

นายขจรเกียรติ  แก่นอว้น ม.6/6 คณะบริหารธุรกิจ  
สาขาวชิา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (MEP)  
วทิยาลยัอาชีวศึกษาพิษณุโลก 

 

นายหรรษธร    กนัยา ม.6/6 คณะนิติศาสตร์  
หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต 
มหาลยัราชภฏันครสวรรค ์

( TCASรอบ2 ) 

 

นายญาณวรุฒน์    ศรีทอง ม.6/6 คณะรัฐศาสตร์  
สาขาการเมืองการปกครอง 
มหาวทิยาลยัราชภฎันครสวรรค์ 
( TCASรอบ2 ) 



 

 

นายจารุภทัร มงคลนาม ม.6/6 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาพลศึกษา  
สถาบนัพลศึกษา วทิยา เขตอ่างทอง 

( TCASรอบ1/1) 

 

นายสันติภาพ   
เกษวริิยะการณ์ 

ม.6/6 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาพลศึกษา   
สถาบนัพลศึกษา วทิยา เขตอ่างทอง 
( TCASรอบ1/1) 

 

นายมิตรภาพ  
 เกษวริิยะการณ์ 

ม.6/6 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาพลศึกษา 
สถาบนัพลศึกษา วทิยา เขตอ่างทอง   
( TCASรอบ1/1) 



 

 

 

นายเด่นภูมิ        จุลนาค ม.6/6 -ประกอบอาชีพ- 

 
 

นายธรรมรัฐ      
กองทองนอก 

ม.6/6 -ประกอบอาชีพ- 

 
 

นายนฤดล    ท่าขมุดิน ม.6/6 ปวส.สาขาช่างยนต ์
วทิยาลยัเทคนิคอุทยัธานี  

                         -                   - 
 
 

 
 
 

                     - 
 
 



 

 

นายปลดั  แขง็เขตการณ์ 
 

ม.6/6 ปวส.สาขาช่างยนต ์
วทิยาลยัเทคนิคอุทยัธานี 

 
 

นางสาวธญัญารัตน์ 
 กนัทะเกตุ 

ม.6/6 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
สาขา ออกแบบนิเทศศิลป์ 
 มหาลยักรุงเทพ 
( TCASรอบ1/2) 

 
 

นางสาวฐาปนี    ไทยข า ม.6/6 คณะ เทคโนโลยอุีตสาหกรรมและ
การเกษตร สาขา เกษตร แขนงวชิา
เทคโนโลยกีารผลิตสัตว ์
มหาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
( TCASรอบ1/2) 



 

 

 
 

นางสาวนนัทกร    ดีจา้ย ม.6/6 คณะวทิยาการจดัการ   
สาขาบญัชี  
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
( TCASรอบ1/2) 

 

 

นางสาวปิยนุช     ยิม้ฉ ่า ม.6/6 คณะวทิยาการจดัการ   
สาขาบญัชี  
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
( TCASรอบ1/2) 
 

 
 

นางสาวพิจิตรา   ค  ายิม้ ม.6/6 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาพลศึกษา  
สถาบนัการพลศึกษา  
วทิยาเขตสุพรรณบุรี 
( TCASรอบ1/2) 



 

 

ผู้รวบรวม-จัดท าของห้อง  ม.6/6  ปีการศึกษา  2560 

 

 

นางสาวธญัญารัตน์  
กนัทะเกตุ 

ม.6/6 คณะศิลปกรรมศาสตร์  
สาขา ออกแบบนิเทศศิลป์  
มหาลยักรุงเทพ 
( TCASรอบ1/2) 

 
 

 

 

นางสาวสุพรรษา  โฉมศรี ม.6/6 -ประกอบอาชีพ- 


