
การติดตามผลนักเรียนช้ัน ม.6/8 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ปีการศึกษา 2560 

เพือ่การศึกษาต่อ - ประกอบอาชีพ ในปีการศึกษา 2561 

นักเรียนทีจ่บหลกัสูตร (รุ่นที่1) ชาย 16 คน  หญงิ 23 คน  รวม 39  คน 

นักเรียนที่ยงัไม่จบหลกัสูตร ชาย 1 คน  หญิง - คน  รวม 1 คน 

นักเรียนที่ศึกษาต่อ ชาย 16 คน หญงิ 23 คน รวม 39  คน 

(ข้อมูล ณ วันที ่14 พฤษภาคม 2561) 

รูปนักเรียน ช่ือ-สกุล ช้ัน คณะ-สาขาวชิา/สถาบันที่ศึกษาต่อ 

 

นายขจรศกัด์ิ      แสงกระจ่าง 6/8 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร 

สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวทิยาลยันเรศวร

(TCASรอบ2) 

 

 

นายชยัวฒัน์        ไวมือ 6/8 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาพลศึกษา

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (วทิยาเขตบางเขน) 

(TCASรอบ2) 

 

 

นายพิทกัษ ์        แกว้หนองยาง 6/8 คณะ มนุษยศาสตร์ สาขา การเมืองการปกครอง

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 

(TCASรอบ1/2) 

 

 

นายกฤษฎ์ิ        นนัทจรรยาวิทย ์ 6/8 ปวส. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

วทิยาลยัเทคนิคอุทยัธานี 

 (ไม่เขา้ร่วมระบบ TCAS61) 



 

 

นายเกียรติศกัด์ิ     บินทวหิค 6/8 คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาภาษาไทย   

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 

(TCASรอบ2) 

 

 

นายอานนัท ์         เหล่ารอด 6/8 คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาพละศึกษา 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 

(TCASรอบ1) 

 

 

นายกมลภพ       ระบอบ 6/8 ปวส.ช่างไฟฟ้ากาํลงั  

วทิยาลยัเทคนิคอุทยัธานี  

(ไม่เขา้ร่วมระบบ TCAS61) 

 

 

นายณฐันนท ์        ซ่ือตรง 6/8 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาเอกพลศึกษา 

สถาบนัการศึกษาพลศึกษา 

วทิยาเขตสุพรรณบุรี (TCASรอบ2) 

 

 

 

นายชยากร              จิรางกูร 6/8 -รอผล  TCAS รอบ3, TCAS รอบ4 - 



 

 

นายธนภทัร        ถิรรัชชานนท ์ 6/8 คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ  

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  

(TCAS รอบ2) 

 

 

นายนภดล           บุญยงั 6/8 -รอผล  TCAS รอบ3, TCAS รอบ4 - 

                           

 
 

นายภูติมินทร์        ยอดหลา้ 6/8 -รอผล  TCAS รอบ3, TCAS รอบ4 - 

 

 

นายนิกรณ์             พิมแสง 6/8 คณะวทิยาการจดัการ สาขาบญัชี 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์  

(TCASรอบ 1/2) 

 

 

นายอภิสรณ์        ทองคาํดี 6/8 คณะสหเวชศาสตร์  

สาขาการจดัการกีฬา 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (ศูนยรั์งสิต) 

(TCASรอบ 1/1) 



 

 

นายอคัรพงศ ์   ทองอินทร์ 6/8 คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์  

(การบริหารภาครัฐและเอกชน) 

มหาวทิยาลยันเรศวร 

(TCAS รอบ2) 

 

 
นายนที         วเิศษขลา 6/8 -ยงัไม่จบหลกัสูตร - 

 

 

นายหสัวรรษ      ฤทธ์ิบาํรุง 6/8 -รอผล  TCAS รอบ3, TCAS รอบ4 - 

 

 

นางสาวกลัยา      ปัดภยั 6/8 -รอผล  TCAS รอบ3, TCAS รอบ4 - 

 

 

 

นางสาวดวงรัตน์    จนัทสร 6/8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

รัฐประศาสนศาสตร์  

(การบริหารภาครัฐและเอกชน)  

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

(TCAS รอบ2) 



 

 

นางสาวนนัทนา     วฒันธรรม 6/8  -รอผล  TCAS รอบ3, TCAS รอบ4 - 

 

 

นางสาวพิลยัวรรณ   เสือบวั 6/8 คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาเอกภาษาองักฤษ 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 

(TCAS รอบ1) 

 

 

นางสาวศุภนิดา     โพธ์ิงาม 6/8   -รอผล  TCAS รอบ3, TCAS รอบ4 - 

 

 

นางสาวสุดารัตน์     รัดพดั 6/8   -รอผล  TCAS รอบ3, TCAS รอบ4 - 

 

 

นางสาวธญัญา    คนธาร์ 6/8 คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาภาษาไทย   

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 

(TCASรอบ2) 



 

 

นางสาวพชัรินทร์     อุยาณะ 6/8 คณะวทิยาการจดัการ สาขาบญัชี 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 

(TCASรอบ1/2) 

 

 

นางสาวภาวรีย ์    ฑมาตเกง้ 6/8 -รอผล  TCAS รอบ3, TCAS รอบ4- 

 

 

นางสาวสาวติรี    โพนเงิน 6/8 -รอผล  TCAS รอบ3, TCAS รอบ4- 

 

 
 

นางสาวอารีรัตน์   แกลว้กสิกรรม 6/8 คณะบริหารธุรกิจ  

สาขา maketing digital 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ (TCASรอบ1/1) 

 

 

นางสาวแวววรรณ  อนนัตบุตร 6/8 -รอผล  TCAS รอบ3, TCAS รอบ4- 



 

 

นางสาวพรพรรณ   เมืองวงษ ์ 6/8 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการส่ือสาร 

สาขาวชิาการท่องเท่ียว  

มหาวทิยาลยันเรศวร 

(TCASรอบ2) 

 

 

นางสาวพิไรวรรณ    ศรทอง 6/8 คณะมนุษยศาสตร์  สาขาภาษาญ่ีปุ่น 

มหาวทิยาลยันเรศวร 

(TCASรอบ2) 

 

 

นางสาวสุธาสินี  เชยชม 6/8 -รอผล  TCAS รอบ3, TCAS รอบ4- 

 

 

นางสาวอาทิตยา  จินตนา 6/8 -รอผล  TCAS รอบ3, TCAS รอบ4- 

 

 

นางสาวเจนนิศา  คงเพียร 6/8 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาญ่ีปุ่น 

มหาวทิยาลยันเรศวร 

(TCASรอบ2) 



 

 

นางสาวธิติมา จนัทรังเสริฐ 6/8 สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 

คณะบริหารธุรกิจ  

สาขาการจดัการการคา้สมยัใหม ่

(ทุนเพชรเครือข่ายMTM) (TCASรอบ1/1) 

 

 

นางสาวณฐกมล     แกว้กุลสี 6/8 คณะศิลปศาสตร์  

สาขาการจดัการการท่องเท่ียว  

มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต  

(วทิยาเขตร่มเกลา้) (TCASรอบ1/1) 

 

 

นางสาวเนตรนภิศ     มณีอินทร์ 6/8 -รอผล  TCAS รอบ3, TCAS รอบ4- 

 

 

นางสาวสุจิรา  วงัพลบั 6/8 -รอผล  TCAS รอบ3, TCAS รอบ4- 

 



 

 

นางสาวปลายฟ้า  ไขทุมมา 6/8 คณะนิติศาสตร์  

สาขาวชิานิติศาสตร์ 

มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี   

(TCASรอบ2) 

 

 

นางสาวแพรวพรรณ  รัตนวรรณ 6/8 คณะศิลปศาสตร สาขา ภาษาองักฤษธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

(TCASรอบ2) 

 

 

ผู้รวบรวม - จัดทาํ    ม.6/8   ปีการศึกษา  2560 

 

 

นางสาวพชัรินทร์    อุยาณะ 6/8 คณะวทิยาการจดัการ สาขาบญัชี 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 

(TCASรอบ1/2) 

 

 

 


