
การติดตามผลนักเรียนช้ัน ม.6/11โรงเรียนหนองฉางวิทยาปีการศึกษา 2561 

เพือ่การศึกษาต่อ /  เพือ่การประกอบอาชีพ  ในปีการศึกษา 2562 
นักเรียนทีจ่บหลกัสูตร   ชาย   11  คน   หญงิ   25    คนรวม   36  คน 
นักเรียนที่ยงัไม่จบหลกัสูตรชาย  -  คน  หญงิ  1  คนรวม  1   คน 

นักเรียนที่ศึกษาต่อ  ชาย    9    คน      หญงิ     23      คน รวม     32      คน 
 (ข้อมูล ณ วันที ่  15   พฤษภาคม 2562) 

 

รูปนักเรียน ช่ือ-นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา  สถาบันศึกษาต่อ 

 

นายอิทธิพล    เฉลียว 

 

ม.6/11 คณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์  
สาขารัฐศาสตร์การเมืองการ
ปกครอง 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
 

 

นายปัณณทตั    ลิมาลี 

 

ม.6/11 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและ

นวตักรรม สาขาวชิาเกมและส่ือเชิง

โตต้อบ  มหาลยักรุงเทพ 

 

นายพิชชากร    อนนัตรักษ ์

 

ม.6/11 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและ
นวตักรรม สาขาวชิาเกมและส่ือเชิง
โตต้อบ  มหาลยักรุงเทพ 

 

นายวรรณกฤษณ์    สุระคนัธ์ 

 

ม.6/11 ปวส. ไฟฟ้าก าลงั  
วทิยาลยัเทคนิคอุทยัธานี 

 

นายวรเมธ    เขม็เงิน 

 

ม.6/11 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

สาขาวชิาออกแบบผลิตภณัฑ์และ

บรรจุภณัฑ์  มหาวทิยาลยันเรศวร 

  
 



รูปนักเรียน ช่ือ-นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา  สถาบันศึกษาต่อ 

 

นายศรัณญ ์   เขมน้การนา 

 

ม.6/11 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยี

การส่ือสารการศึกษา   

มหาลยันเรศวร 

 

 

นายอนนัตชยั    แรงเขตร์กิจ 

 

 

ม.6/11 

 

ปวส.ช่างอากาศยาน 

วทิยาลยัเทคนิคสมุทรปราการ 

 

นายกฤตย ์   โทนใหญ่ 

 

ม.6/11 ประกอบอาชีพ 

 

นายชลธิศ    ทพัเสลา 

 

ม.6/11 ประกอบอาชีพ 

 

นายอรรถพล    ขนุพิลึก 

 

ม.6/11 -รอ TCAS รอบ4- 

 

นายบุญสุข    แสงจนัทร์ 

 

ม.6/11 คณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์  
สาขารัฐศาสตร์การเมืองการ
ปกครอง 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 

 
 
 
 



รูปนักเรียน ช่ือ-นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา  สถาบันศึกษาต่อ 

 

นางสาวชลชนก    ไตรยงค ์

 

ม.6/11 คณะบริหารธุรกิจบณัฑิต  
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 

 

นางสาวชลธิชา    ทพัเสลา 

 

ม.6/11 หลกัสูตรผูช่้วยทนัตกรรม  

โรงเรียนบางกอก เอ็นเอ 

 

นางสาวชวศิา    คงรัตน์ 

 

ม.6/11 -ยงัไม่จบหลกัสูตร- 

 

นางสาวพรพิมล    พลูผล 

 

ม.6/11 หลกัสูตรผูช่้วยการพยาบาล  
โรงเรียนนครสวรรคอิ์นเตอร์

บริบาล 

 

นางสาวพฤกษา    อนุบาลผล 

 

ม.6/11 หลกัสูตรผูช่้วยทนัตกรรม  
โรงเรียนบางกอกเอ็นเอ 

 

นางสาวปรียาดา    สงข า 

 

ม.6/11 คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ธญับุรี 

 
 
 
 
 



 

รูปนักเรียน ช่ือ-นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา  สถาบันศึกษาต่อ 

 

นางสาวสุธิดา    ประทุมมาท 

 

ม.6/11 ปวส. สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

วลิยัเทคนิคอุทยัธานี 

 

นางสาวสุภคั    ส าราญ 

 

ม.6/11 ปวส. สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

วลิยัเทคนิคอุทยัธานี 

 

นางสาวชลธิชา    มีอิสระ 

 

ม.6/11 -รอผลสัมภาษณ์ TCASรอบ3- 

 

นางสาวญาณิศา    โตใหญ่ 

 

ม.6/11 คณะวทิยาการจดัการ สาขาบญัชี 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

 

นางสาวบุษชา    บุญกมุติ 

 

ม.6/11 คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาการศึกษา

ปฐมวยั  มหาลยัราชภฏันครสวรรค ์

 

นางสาวพิมพน์ภสั    ค าด า 

 

ม.6/11 -รอผลTCASรอบ4- 

 
 
 
 



รูปนักเรียน ช่ือ-นามมสกุล ช้ัน คณะ/สาขา  สถาบันศึกษาต่อ 

 

นางสาวศุภรัตน์    ฉลาด 

 

ม.6/11 คณะสังคมศาสตร์  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  

สาขาพฒันาสังคม 

มหาวทิยาลยันเรศวร 

 

 

นางสาวปวณ์ีสุดา    เพิ่มทรัพย ์

 

ม.6/11 คณะวทิยาการจดัการและ
สารสนเทศศาสตร์ สาขาวชิา
การเงินและการธนาคาร  
มหาวทิยาพะเยา 

 

นางสาวเมตตา    นอ้ยสัมฤทธ์ิ 

 

ม.6/11 ปวส. สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
วลิยัเทคนิคอุทยัธานี 

 

นางสาวศศิชา    แกว้กณัหา 

 

ม.6/11 ปวส. สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
วลิยัเทคนิคอุทยัธานี 

 

นางสาวชลธิชา    ศรศิริ 

 

ม.6/11 -รอผล TCASรอบ4- 

 

นางสาวญาณภา    อ าภาพนัธ์ 

 

ม.6/11 ปวส. สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

วทิลยัเทคนิคอุทยัธานี 

 
 
 



รูปนักเรียน ช่ือ-นามมสกุล ช้ัน คณะ/สาขา  สถาบันศึกษาต่อ 

 

นางสาวฐิตาภา    แยม้พุม่ 

 

ม.6/11 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ

การศึกษา   
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

ธญับุรี 

 

นางสาวทิพยว์รรณ    แคนรัมย ์

 

ม.6/11 คณะศิลปศาสตร์  
สาขาภาษาองักฤษธุรกิจ
มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

 

นางสาวปัทมา    ทิมผวิ 

 

ม.6/11 คณะรัฐศาสตร์และสังคม สาขา

รัฐศาสตร์  มหาวทิยาลยัพะเยา 

 

นางสาวอรปรีญา    อินทปัต 

 

ม.6/11 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการ

ธุรกิจการคา้สมยัใหม่   

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 

(นกัเรียนทุน 100 % โควตา ร.ร.) 

 

นางสาวอริศรา    แกว้กิจการ 

 

ม.6/11 คณะมนุษยศาสตร์และ 

สังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสน-

ศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้น

สมเด็จเจา้พระยา 

 

นางสาวพิมพา    เกิดสุวรรณ 

 

ม.6/11 หลกัสูตรผูช่้วยทนัตกรรม  
โรงเรียนบางกอกเอ็นเอ 

 
 
 
 



รูปนักเรียน ช่ือ-นามมสกุล ช้ัน คณะ/สาขา  สถาบันศึกษาต่อ 

 

นางสาวเยาวลกัษณ์    

 อินทประเทศ 

 

ม.6/11 ประกอบอาชีพ 

 
 

ผู้รวบรวม - จดัท า   หัวหน้าห้อง  ม.6/11  ปีการศึกษา  2561 

รูปนักเรียน ช่ือ-นามสกุล ช้ัน คณะ/สาขา  สถาบันศึกษาต่อ 

 

นายอิทธิพล    เฉลียว 

 

ม.6/11 คณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์  
สาขารัฐศาสตร์การเมืองการ
ปกครอง 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
 

 

 

 


