
การติดตามผลการเรียนช้ัน ม.6/7 โรงเรียนหนองฉางวทิยา ปีการศึกษา 2561 

เพือ่การศึกษาต่อ/เพือ่การประกอบอาชีพในปีการศึกษา 2562 

นักเรียนทีจ่บหลกัสูตร ชาย 7 คน หญิง 25 คน รวม 32 คน 

นักเรียนทีศึ่กษาต่อ ชาย 7  คน หญิง 25 คน  รวม 32 คน 

 ( ข้อมูล ณ วนัที ่17 พฤษภาคม 2562  ) 

รูปนกัเรียน ช่ือ-นามสกลุ ชั้น คณะ-สาขาวชิา/สถาบนัท่ีศึกษาต่อ 

 

นายกฤติน    ผาติสุวณัณ 
 

6/7 ปวส.สาขาช่างยนต ์
วทิยาลยัเทคนิคนครสวรรค ์

 นายธีร์ธวสั    จุย้ดอนกลอย 
 

6/7 คณะมนุษยศาสตร์ 
สาขาภาษาจีน   
มหาวทิยาลยัพะเยา 
 



 

นายพิริยะ    สุวรรณศรี 
 

6/7 คณะรัฐศาสตร์ 
สาขาการเมืองการปกครอง 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

 

นายสิรวชิญ ์   อินทสิทธ์ิ 6/7 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสาร  
สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 
มหาวทิยาลยัพะเยา 

 

นายธราเทพ    ภูผา  
 

6/7 -รอผล TCAS รอบ 4- 



 

นายเวสารัช    เปาจีน 6/7 คณะวทิยาการจดัการ  
สาขาการท่องเท่ียวและการ
โรงแรม 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

 

นายศุภโชค    ดอกกหุลาบ 
 

6/7 -รอผล TCAS รอบ 4- 

 

นางสาวเจนจิรา    หลงศกัด์ิ 
 

6/7 -รอผล TCAS รอบ 4- 



 

นางสาวชาคริยา    พิลารัตน ์ 6/7 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สาขาการบริการ
ท่องเท่ียวและมคัคุเทศก ์
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

 นางสาวณฐัพร    บวัสาย 6/7 คณะมนุษยศาสตร์ หลกัสูตร
ศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาภาษาจีน   
มหาวทิยาลยันเรศวร 

 

นางสาวหทัยา   กิจทา 
 

6/7 -รอผล TCAS รอบ 4- 



 นางสาวนฤมล    ใจค า 6/7 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  
สาขาภาษาและวฒันธรรมจีน   
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
(โควตาครูแนะแนว TCAS1) 

 นางสาวศุภิสรา    ขนัทองค า 6/7 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สาขาภาษาจีน   
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

 

นางสาวชุติกาญจน ์   ฤทธ์ิสมจิตร์ 6/7 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  
สาขาภาษาและวฒันธรรมจีน   
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
(โควตาครูแนะแนว TCAS1) 



 

นางสาวทิพสุดา    ถะเกิงผล 
 

6/7 คณะนิติศาสตร์ 
หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต 
มหาวทิยาลยันเรศวร 

 นางสาวนุชนาถ    สวนเกล้ียง 
 

6/7 -รอผล TCAS รอบ 4- 

 

นางสาวพุทธิดา    ตน้โพธ์ิธรรม 6/7 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  
สาขาภาษาและวฒันธรรมจีน   
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
(โควตาครูแนะแนว TCAS1) 



 นางสาวแพรวา    ภทัรวตัวศิิษฎ ์ 6/7 คณะวจิิตรศิลป์ 
สาขาวชิาส่ือศิลปะและการ
ออกแบบส่ือ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

นางสาววริยา    ศุขเจริญ 6/7 คณะศิลปศาสตร์ 
สาขาภาษาจีน 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

นางสาววศินี    ไทยแท ้ 6/7 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  
สาขาภาษาและวฒันธรรมจีน   
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
(โควตาครูแนะแนว TCAS1) 



 

นางสาวศิรินนัท ์   ค  ามนั 6/7 คณะบริหารธุรกิจ  
สาขาการจดัการธุรกิจการคา้
สมยัใหม่ 
 สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์

 นางสาวเบญจวรรณ    ครุฑพนัธ ์ 6/7 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
แขนงวชิาการเมืองการปกครอง 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

 

นางสาวกรวรรณ    กาศิริ 6/7 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  
สาขาภาษาและวฒันธรรมจีน   
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
(โควตาครูแนะแนว TCAS1) 



 

นางสาวญาณจัฉรา    บวัใหญ่ 6/7 คณะครุสาสตร์ 
สาขาจิตวทิยาการปรึกษาและการ
แนะแนว 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 

 

นางสาวรุจิรา    บุตรมว้ย 6/7 คณะวทิยาการจดัการ  
สาขาวชิาการท่องเท่ียวและการ
โรงแรม 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
 

 

นางสาวสุกญัญา    แสงหาชยั 6/7 -รอผล TCAS รอบ 4- 



 นางสาวกนก    ทองค า 6/7 ปวส. สาขาอิเลก็ทรอนิกส์  
วทิยาลยัเทคนิคอุทยัธานี 

 นางสาวอิสรีย ์   วทิยารัตน ์ 6/7 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สาขาภาษาจีน   
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

 

นางสาวอนญัญา    สารสุวรรณ์ 6/7 คณะบริหารธุรกิจ 
สาขาการจดัการ 
มหาวทิยาลยักรุงเทพ 



 

นางสาวณฐัณิชา    ติยะศรี 6/7 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
สาขาภาษาองักฤษ 
มหาวทิยาลยัวไลยอลงกรณ์  
ในพระราชูปถมัภ ์

 

นางสาวศยามล    นามบุรี 6/7 -รอผล TCAS รอบ 4- 

 

นางสาวศิริลกัษณ์    ระดาบุตร 6/7 คณะครุศาสตร์  
สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

 

 

 



ผู้รวบรวม-จัดท า ตัวแทนห้อง ม.6/7 ปี การศึกษา 2561 

 นางสาวศุภิสรา    ขนัทองค า 
  
 

6/7 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
สาขาภาษาจีน   
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

 


