
การติดตามผลนกัเรียนชั้นม.6/8โรงเรียนหนองฉางวทิยาปีการศึกษา   2561 

เพ่ือการศึกษาต่อ /  เพื่อการประกอบอาชีพ  ในปีการศึกษา  2562 
นกัเรียนท่ีจบหลกัสูตร   ชาย   11  คน   หญิง   26     คนรวม   37  คน 
นกัเรียนท่ียงัไม่จบหลกัสูตรชาย  - คน หญิง  1   คนรวม  1   คน 

นกัเรียนท่ีศึกษาต่อ  ชาย    11    คน   หญิง     23      คน รวม     34      คน 
นกัเรียนท่ีไม่ส่งขอ้มูล ชาย – คน หญิง 3 คน 

 (ขอ้มูล ณ วนัท่ี  16  พฤษภาคม  2562) 
รูปของนักเรียน ช่ือ-นามสกลุ ช้ัน คณะ-สาขาวชิา / สถาบันทีศึ่กษาต่อ   

 

 

นายฐิติวฒัน์    ช่วงชยั ม. 6/8 มหาวทิยาลยันเรศวร 
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ เเละ
การส่ือสาร หลกัสูตรบริหารธุรกิจ
บณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจ  
(รอบโควตาภาคเหนือ TCAS 2 ) 
 

 

นายพงษธ์ณฐั    ธนเกียรติคง
โชค 

ม. 6/8 มหาวทิยาลยัราชภฎันครสวรรค ์ 
คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาภาษาองักฤษ 
(รอบTCAS 1  Portfolio) 
 

 

นายเมธาสิทธ์ิ    ส าเภาทอง ม. 6/8 มหาวทิยาลยัพะเยา 
คณะศิลปศาสตร์ การจดัการศึกษา
หลกัสูตรควบระดบัปริญญาตรี 2 
ปริญญา หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาภาษาจีน และหลกัสูตร
ศิลปศาสตรบณัฑิต  
สาขาวชิาภาษาองักฤษ  
 (โควตาโรงเรียน 10% TCAS1) 
 



 

นายเมธีวฒัน์    เอ่ียมอารมณ์ ม. 6/8 มหาวทิยาลยัพะเยา 
 คณะนิติศาสตร์ 
สาขาวชิานิติศาสตร์ 

 

นายวชิรพงศ ์   ศรีเมือง ม. 6/8 มหาวทิยาลยัศรีปทุม   
คณะนิเทศศาสตร์ 
หลกัสูตรนิเทศศาสตร์บณัฑิต 
Bachelor of Communication Arts 
(Film and Digital Media)  
สาขาวชิาภาพยนตแ์ละส่ือดิจิทลั   
รอบทุนการศึกษาโควตาพิเศษ  
(ไม่ร่วมระบบ TCAS) 
 

 

 
 

นายสรายทุธ    สารสุวรรณ ม. 6/8 มหาวทิยาลยัราชภฎันครสวรรค ์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต  
แขนงวชิาการเมืองการปกครอง 

 

 

นายชนะ    ทศัจนัทร์ ม. 6/8 มหาวทิยาลยัพะเยา 
คณะรัฐศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต 
(TCASรอบ2) 

 



 

นายจิตรภณ   ภารพงษ ์ ม. 6/8 มหาวทิยาลยัราชภฎันครสวรรค ์ 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
สาขาวชิามลัติมีเดีย  
(TCAS รอบ 1) 
  
 
 

 

นายวชัรากร    เทศนา ม. 6/8 มหาวทิยาลยัรามค าแหง (กรุงเทพฯ) 
คณะนิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์ 
(ไม่เขา้ร่วมระบบTCAS) 
 

 

นายนิธิศ    อยัรา ม. 6/8 มหาวทิยาลยัราชภฎันครสวรรค ์
คณะรัฐศาสตร์  
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
(TCASรอบ2) 
 
 

 
 
 

นายนิพล    วมิลพนัธ์ ม. 6/8 โรงเรียนเอ้ือการยบ์ริบาล 
หลกัสูตรระยะสั้นผูช่้วยการพยาบาล 
 



 

นางสาวฐิติมา    ศิลประเสริฐ ม. 6/8 มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
สาขาภาษาไทย 
(รอบโควตพิเศษก่อน TCAS) 
 

 นางสาวณฏัฐณิชา    บวัทอง ม. 6/8 -ไม่ส่งข้อมูล- 

 

 

นางสาวดลนภา    ร่องมะรุต ม. 6/8 วทิยาลยัเทคนิคอทุยัธานี 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง(ปวส.) 
 สาขาช่างวชิาไฟฟ้าก าลงั 
 

 

นางสาวปวณีา    กสุุพะ ม. 6/8 มหาวทิยาลยัศรีปทุม  
วทิยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 
สาขาวชิาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
รอบทุนการศึกษาโควตาพิเศษ  
(ไม่ร่วมระบบ TCAS) 
 
 
 
 



 นางสาวสุดารัตน์    แพรเขียว ม. 6/8 -ไม่ส่งข้อมูล- 

 

 

นางสาวพรรณษา    จนัทรเดช ม. 6/8 วทิยาลยัอาชีวศึกษานครสรรค ์
ปวส.สาขาการบญัชี 
 

 

นางสาวเจนจิรา    ขนัทจนัทร์ ม. 6/8 มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
 คณะนิเทศศาสตร์ 
 สาขาวทิยกุระจายเสียงเเละวทิยุ
โทรทศัน ์   
(ไม่ร่วมระบบ TCAS) 
 

 

นางสาวนนัทนา    จนัทร์
สงเคราะห์ 

ม. 6/8 มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
คณะมนุษศาสตร์และสงัคมศาสตร์
สาขาประวติัศาสตร์ 
(รอบโควตาพิเศษก่อน TCAS) 

 



 

นางสาวสโรชา    คุม้สุวรรณ ม. 6/8 มหาวทิยาลยัศรีปทุม  
วทิยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 
สาขาวชิาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
รอบทุนการศึกษาโควตาพิเศษ  
(ไม่ร่วมระบบ TCAS) 

 

 

นางสาวนพรัตน์   ประสารสุข ม. 6/8 โรงเรียนรังสิต เอน็ เอ 
หลกัสูตรระยะสั้น 
พนกังานผูช่้วยการพยาบาล  
 

 นางสาวกรวธ์ี    อ ่าดอนกลอย ม. 6/8 มหาวทิยาลยัราชภฎันครสวรรค ์ 
คณะครุศาสตร์ สาขาวชิาภาษาไทย 

 

 

นางสาวรุ่งรัตน์    ติยะสนัต ์ ม. 6/8 โรงเรียนเอ้ือการยบ์ริบาล 
หลกัสูตรระยะสั้น 
พนกังานผูช่้วยการพยาบาล 

 



 
 
 

นางสาวขวญัฤทยั    บวับาน ม. 6/8 มหาวทิยากรุงเทพ  
คณะบริหารธุรกิจ  
สาขาวชิาการจดัการ 
 

 นางสาวจนัทิรา    ขนัสุกรณ์ ม. 6/8 วทิยาลยัอาชีวศึกษานครสวรรค ์
ปวส.สาขาบญัชี 
 

 

นางสาววราลี    ดาวเรือง ม. 6/8 วทิยาลยัอาชีวศึกษานครสรรค ์
ปวส.สาขาการบญัชี 
 

 นางสาวศุภรัตน์    โชติกะคาม ม. 6/8 วทิยาลยัเทคนิคนครสวรรค ์
ปวส.สาขาโยธา 
 



 นางสาวสุนิสา     
รุททองจนัทร์ 

ม. 6/8  -ไม่ส่งข้อมูล- 
 

 

นางสาวอารยา     มาเมา้ ม. 6/8 วทิยาลยัอาชีวศึกษานครสรรค ์
ปวส.สาขาการบญัชี 
 

 

นางสาวปภาวดี    อนุสรณ์ ม. 6/8 มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
สาขาภาษาไทย 
(รอบโควตาพิเศษก่อน TCAS) 

 

 

นางสาววลัยา     พนัธ์แจ่ม ม. 6/8 มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
สาขาภาษาไทย 
(รอบโควตาพิเศษก่อน TCAS) 

 



 

นางสาวจารุทรรศนา     
รงคท์อง 

ม. 6/8 มหาวทิยาลยัเจา้พระยา  
คณะบริหารธุรกิจและการจดัการ 
สาขาการจดัการโรงแรมและการ
ท่องเท่ียว 

 

 

นางสาวปราราวตี    จนัทร์ดี ม. 6/8 วทิยาลยัอาชีวศึกษานครสรรค ์
สาขาการจดัการ 
 

 

นางสาวเปรมกมล    เกิดนวล ม. 6/8 วทิยาเทคนิคอทุยัธานี 
ปวส.สาขาการบญัชี 

 
 
 

 

นางสาวพิมพิไล    วงษใ์จ ม. 6/8 มหาวทิยาลยัศรีปทุม  
วทิยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 
สาขาวชิาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
รอบทุนการศึกษาโควตาพิเศษ  
(ไม่ร่วมระบบ TCAS) 

 



 

นางสาววนิดา    โพธ์ิขวาง ม. 6/8 มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
สาขาคณะมนุษยศ์าสตร์และ
สงัคมศาสตร์ สาขาวชิาภาษาไทย 
(รอบโควตาพิเศษก่อน TCAS) 
 
 

 

นางสาวสุพรรษา     
ประพนัธ์ศรี 

ม. 6/8  สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการ
ธุรกิจการคา้สมยัใหม่  
รอบสอบชิงทุนการศึกษา 
(ไม่ร่วมระบบTCAS) 
 

 นางสาวอารียา    อน้ชาวนา ม. 6/8 -ไม่จบหลกัสูตร- 

 

                 ผู้รวบรวม – จัดท า ตัวแทนห้อง ม.6/8 ปีการศึกษา 2561 

 

นายวชิรพงศ ์       ศรีเมือง ม. 6/8 มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
  คณะนิเทศศาสตร์ 
หลกัสูตรนิเทศศาสตร์บณัฑิต  
Bachelor of Communication Arts  
(Film and Digital Media) 
สาขาวชิาภาพยนตแ์ละส่ือดิจิทลั   
รอบทุนการศึกษาโควตาพิเศษ  
(ไม่เขา้ร่วมระบบ TCAS) 

 

 


