
การติดตามผลนักเรียนช้ัน ม.6/5 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ปีการศึกษา 2561 

เพือ่การศึกษาต่อ - ประกอบอาชีพ ในปีการศึกษา 2562 

นักเรียนทีจ่บหลกัสูตร (รุ่นที่1) ชาย 12 คน  หญงิ 21 คน  รวม 33 คน 

นักทีย่ังไม่จบหลกัสูตร ชาย 1 คน  หญิง - คน  รวมทั้งห้องเรียน 34 คน 

นักเรียนที่ศึกษาต่อ ชาย 12 คน   หญงิ 20 คน  รวม 32 คน 

ประกอบอาชีพ ชาย 1 คน  หญงิ 1 คน รวมศึกษาต่อ+ประกอบอาชีพ จ านวน 34 คน 

(ข้อมูล ณ วันที ่ 22 พฤษภาคม 2562) 

รูปนักเรียน ช่ือ-สกุล ช้ัน คณะ-สาขาวชิา/สถาบันที่ศึกษาต่อ 

 นายอษัฎา  สุวรรณกิจกร 6/5 -ยงัไม่จบหลกัสูตร- 

 นายนพณฐั   นาทิพย ์

 
 
 

 

6/5 -รอผลสอบ TCAS รอบ4- 

 

นายเมธานนัต ์  แสนพรม 6/5 โครงการโควตาพิเศษส าหรับครูแนะแนว ส านกั
วชิาการจดัการ สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียว 
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง(ยนืยนัสิทธ์ิ) 
โครงการส่งเสริมนกัเรียนผูมี้คุณธรรม จริยธรรม 
และบ าเพญ็ประโยชน์(โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน) 
ส านกัวชิาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการการ
ท่องเท่ียว มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง(สละสิทธ์ิ) 



 

นายอคัรเดช   มาหวัเขา 6/5 ปวส.สาขาไฟฟ้าก าลงั 

วทิยาลยัเทคนิคอุทยัธานี  
-รอเตรียมสอบนายสิบต ารวจ- 

 

นายณฐันนท ์  คนใหญ่บา้น 6/5 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการเงิน
และการธนาคาร มหาวทิยาลยัพะเยา(สละสิทธ์ิ) 
-รอผลสอบ TCAS  รอบ4- 

 

นายธีระศกัด์ิ  พสัถาน 6/5 -ประกอบอาชีพ- 

-รอเตรียมสอบนายสิบต ารวจ- 

 

นายชวลัวทิย ์  จุย้ดอนกลอย 6/5 นกัเรียนนายสิบทหารบก 

โรงเรียนนายสิบทหารบก 

 

นายเจตณัฐ     ทกัขิณา 6/5 ครุศาสตร์บณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ปทุมธานี 

(สละสิทธ์ิ) 
-รอผลสอบ TCAS รอบ4- 



 

นายนครินทร์   
เจริญพะกุไพศาล 

6/5 -รอเตรียมสอบนายสิบต ารวจ- 

 

นายวรปรัชญ ์ เปรมจิตร์ 6/5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
สาขาภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 

(TCAS รอบ3) 
 

 

นายศุภณฐั   กิมิพนัธ์ 6/5 คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน 

(TCAS รอบ2) 
 

 

นายธีรพงศ ์ พลศิริ 6/5 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการธุรกิจ
การคา้สมยัใหม่ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวตัน์
(ยนืยนัสิทธ์ิ) 
คณะวทิยาการจดัการ หลกัสูตรศิลปศาสตร
บณัฑิต สาขาวชิาการจดัการท่องเท่ียว(สละสิทธ์ิ) 

 

นายศรันย ์ เป็นมงคล 6/5 

 
ปวส.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

วทิยาลยัเทคนิคอุทยัธานี  

 

นางสาวกลัยรักษ ์ เบญจมาลา 6/5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
สาขาวชิาภาษาองักฤษ  
มหาวทิยาลยับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

(TCAS รอบ3) 



 

นางสาวพิมพภ์ทัร  ศิริเขตกรณ์ 6/5 คณะครุศาสตร์วชิาเอกภาษาองักฤษ  
มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถมัภ(์สละสิทธ์ิ) 
-รอผลสอบ TCAS รอบ4- 

 

นางสาวศุจิภา  ฉิมพาลี 6/5 -รอผลสอบ TCAS รอบ4- 

 
 
 
 
 

 

 

นางสาวรัตนากร เขม็เงิน 6/5 คณะวทิยาการจดัการ  
สาขาการจดับริหารคนและองคก์าร  
สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 

(ไม่เขา้ร่วมระบบTCAS ) 

 

นางสาวรัชดาภรณ์  จนัทร์ศรี 6/5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง 

สาขาสถาปัตยกรรมเพื่อการพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

(TCAS รอบ3) 

 

นางสาวกมลวรรณ  เพง็สวรรค์ 6/5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวชิา
ภาษาองักฤษ(ค.บ.4ปี)  
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม(ยนืยนัสิทธ์ิ) 
ส านกัวชิาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการ
อุตสาหกรรมการบริการ เนน้การโรงแรม อาหาร
และเคร่ืองด่ืม มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง(สละสิทธ์ิ)  

 

นางสาวกณัฐิกา หนองคาย 6/5 คณะการสร้างเจา้ของธุรกิจและการบริหารจดัการ 
สาขาการเป็นเจา้ของธุรกิจ 
มหาวทิยาลยักรุงเทพ 



 

นางสาวชนมนิ์ภา  เกษระก า 6/5 คณะวทิยาการจดัการ สาขาการท่องเท่ียวและการ
โรงแรม มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
(TCAS รอบ2) 

 

นางสาวปพิชญา    ชยัจ  า 6/5 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร 
หลกัสูตรวชิานิเทศศาสตรบณัฑิต  
มหาวทิยาลยันเรศวร (TCAS รอบ2) 

 

นางสาวพรปวณ์ี  ศิลป์ประสม 6/5 คณะวทิยาการจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(ธุรกิจระหวา่งประเทศ)  
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

(TCAS รอบ3)  

 

นางสาวอภิชา  ชาติสวสัด์ิ 6/5 คณะศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 
สาขาวชิาภาษาไทย  
มหาวทิยาลยันเรศวร 
(TCAS รอบ2) 

 

นางสาวอญัญา  ภุมมี 6/5 -ประกอบอาชีพ- 



 

นางสาวกนกนภา  สุขภูวงศ ์ 6/5 -รอรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ของ 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง- 

 

นางสาวจนัทิมา  สุขเจริญ 6/5 คณะวทิยาการจดัการ  
สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์  
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา(สละสิทธ์ิ) 
-รอผลสอบ TCAS รอบ4- 

 

นางสาวณฐัธิดา  ลาโภ 6/5 -รอผลสอบ TCAS รอบ4- 

 

นางสาวยพุิน  จนัส่งกล่ิน 6/5 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวยั  
มหาวทิยาราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์(TCAS รอบ 2) 

 

นางสาวสโรชา เนตรวรรณ 6/5 คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาการประถมศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์
( TCASรอบ1) 

 

นางสาวสุนิษา  สอนวงศ์ 6/5 -รอผลสอบ TCAS รอบ4- 



 

นางสาวสุปราณี ไมพ้ลวง 6/5 คณะนิติศาสตร์  
มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

 

นางสาวอริญา  รอดจิตร์ 651 ปวส.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
 

 

นางสาวอินทิรา  พรมมา 6/5 คณะครุศาสตร์ วชิาเอกภาษาองักฤษ  
มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์
(TCAS รอบ1) 

 

 

ผู้รวบรวม - จัดท า   หัวหน้าห้อง  ม.6/5  ปีการศึกษา  2561 

 

นายเมธานันต์  แสนพรม 6/5 โครงการโควตาพเิศษส าหรับครูแนะแนว  
ส านักวชิาการจัดการ สาขาวชิาการจัดการการ
ท่องเทีย่ว มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

(ยนืยันสิทธ์ิ) 
โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์(โครงการเด็กดี
มีทีเ่รียน) ส านักวชิาการจัดการ สาขาวชิาการ
จัดการการท่องเทีย่ว มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง
(สละสิทธ์ิ) 

 

 


