การติดตามผลนักเรียนชั้น ม.6/5 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ปี การศึกษา 2561
เพือ่ การศึกษาต่ อ - ประกอบอาชีพ ในปี การศึกษา 2562
นักเรี ยนทีจ่ บหลักสู ตร (รุ่ นที่1) ชาย 12 คน หญิง 21 คน รวม 33 คน
นักทีย่ ังไม่ จบหลักสู ตร ชาย 1 คน หญิง - คน รวมทั้งห้ องเรียน 34 คน
นักเรียนที่ศึกษาต่ อ ชาย 12 คน หญิง 20 คน รวม 32 คน
ประกอบอาชีพ ชาย 1 คน หญิง 1 คน รวมศึกษาต่ อ+ประกอบอาชีพ จานวน 34 คน
(ข้ อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562)
รู ปนักเรียน

ชื่อ-สกุล
นายอัษฎา สุ วรรณกิจกร

ชั้น
6/5

คณะ-สาขาวิชา/สถาบันที่ศึกษาต่ อ
-ยังไม่จบหลักสู ตร-

นายนพณัฐ นาทิพย์

6/5

-รอผลสอบ TCAS รอบ4-

นายเมธานันต์ แสนพรม

6/5

โครงการโควตาพิเศษสาหรับครู แนะแนว สานัก
วิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(ยืนยันสิ ทธิ์ )
โครงการส่ งเสริ มนักเรี ยนผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม
และบาเพ็ญประโยชน์(โครงการเด็กดีมีที่เรี ยน)
สานักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการ
ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(สละสิ ทธิ์ )

นายอัครเดช มาหัวเขา

6/5

ปวส.สาขาไฟฟ้ ากาลัง
วิทยาลัยเทคนิคอุทยั ธานี
-รอเตรี ยมสอบนายสิ บตารวจ-

นายณัฐนนท์ คนใหญ่บา้ น

6/5

หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
และการธนาคาร มหาวิทยาลัยพะเยา(สละสิ ทธิ์ )
-รอผลสอบ TCAS รอบ4-

นายธี ระศักดิ์ พัสถาน

6/5

-ประกอบอาชีพ-รอเตรี ยมสอบนายสิ บตารวจ-

นายชวัลวิทย์ จุย้ ดอนกลอย

6/5

นักเรี ยนนายสิ บทหารบก
โรงเรี ยนนายสิ บทหารบก

นายเจตณัฐ ทักขิณา

6/5

ครุ ศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ปทุมธานี
(สละสิ ทธิ์ )
-รอผลสอบ TCAS รอบ4-

นายนคริ นทร์
เจริ ญพะกุไพศาล

6/5

-รอเตรี ยมสอบนายสิ บตารวจ-

นายวรปรัชญ์ เปรมจิตร์

6/5

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(TCAS รอบ3)

นายศุภณัฐ กิมิพนั ธ์

6/5

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
(TCAS รอบ2)

นายธีรพงศ์ พลศิริ

6/5

คณะบริ หารธุ รกิจ สาขาวิชาการจัดการธุ รกิจ
การค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวตั น์
(ยืนยันสิ ทธิ์ )
คณะวิทยาการจัดการ หลักสู ตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว(สละสิ ทธิ์ )

นายศรันย์ เป็ นมงคล

6/5

ปวส.สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
วิทยาลัยเทคนิคอุทยั ธานี

นางสาวกัลยรักษ์ เบญจมาลา

6/5

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(TCAS รอบ3)

นางสาวพิมพ์ภทั ร ศิริเขตกรณ์

6/5

คณะครุ ศาสตร์ วชิ าเอกภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์(สละสิ ทธิ์ )
-รอผลสอบ TCAS รอบ4-

นางสาวศุจิภา ฉิมพาลี

6/5

-รอผลสอบ TCAS รอบ4-

นางสาวรัตนากร เข็มเงิน

6/5

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาการจัดบริ หารคนและองค์การ
สถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒั น์
(ไม่เข้าร่ วมระบบTCAS )

นางสาวรัชดาภรณ์ จันทร์ศรี

6/5

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
สาขาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(TCAS รอบ3)

นางสาวกมลวรรณ เพ็งสวรรค์

6/5

นางสาวกัณฐิกา หนองคาย

6/5

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ(ค.บ.4ปี )
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม(ยืนยันสิ ทธิ์ )
สานักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมการบริ การ เน้นการโรงแรม อาหาร
และเครื่ องดื่ม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(สละสิ ทธิ์ )
คณะการสร้างเจ้าของธุ รกิจและการบริ หารจัดการ
สาขาการเป็ นเจ้าของธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

นางสาวชนม์นิภา เกษระกา

6/5

คณะวิทยาการจัดการ สาขาการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(TCAS รอบ2)

นางสาวปพิชญา ชัยจา

6/5

คณะบริ หารธุ รกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่ อสาร
หลักสู ตรวิชานิเทศศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร (TCAS รอบ2)

นางสาวพรปวีณ์ ศิลป์ ประสม

6/5

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริ หารธุ รกิจ
(ธุ รกิจระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
(TCAS รอบ3)

นางสาวอภิชา ชาติสวัสดิ์

6/5

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสู ตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
(TCAS รอบ2)

นางสาวอัญญา ภุมมี

6/5

-ประกอบอาชีพ-

นางสาวกนกนภา สุ ขภูวงศ์

6/5

-รอรับสมัครนักศึกษาใหม่ของ

มหาวิทยาลัยรามคาแหง-

นางสาวจันทิมา สุ ขเจริ ญ

6/5

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา(สละสิ ทธิ์ )
-รอผลสอบ TCAS รอบ4-

นางสาวณัฐธิดา ลาโภ

6/5

-รอผลสอบ TCAS รอบ4-

นางสาวยุพิน จันส่ งกลิ่น

6/5

คณะครุ ศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (TCAS รอบ 2)

นางสาวสโรชา เนตรวรรณ

6/5

คณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
( TCASรอบ1)

นางสาวสุ นิษา สอนวงศ์

6/5

-รอผลสอบ TCAS รอบ4-

นางสาวสุ ปราณี ไม้พลวง

6/5

คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

นางสาวอริ ญา รอดจิตร์

651

ปวส.สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิ ชยการ

นางสาวอินทิรา พรมมา

6/5

คณะครุ ศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
(TCAS รอบ1)

ผู้รวบรวม - จัดทา หัวหน้ าห้ อง ม.6/5 ปี การศึกษา
นายเมธานันต์ แสนพรม

2561

6/5 โครงการโควตาพิเศษสาหรับครู แนะแนว
สานักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการ
ท่องเทีย่ ว มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
(ยืนยันสิ ทธิ์)
โครงการส่ งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม และบาเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดี
มีทเี่ รียน) สานักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการ
จัดการการท่องเทีย่ ว มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
(สละสิ ทธิ์)

