
   
 

   
 

การติดตามผลนักเรียนช้ัน ม.6/11 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ปีการศึกษา 2562 

เพือ่การศึกษาต่อ - ประกอบอาชีพ ในปีการศึกษา 2563 

นักเรียนทีจ่บหลกัสูตร (รุ่นที่1) ชาย 7 คน  หญงิ 18 คน  รวม 25 คน 

นักทีย่ังไม่จบหลกัสูตร ชาย 1 คน  หญิง - คน  รวม 1 คน 

นักเรียนที่ศึกษาต่อ ชาย 7 คน หญงิ 16 คน ประกอบอาชีพหญงิ 2 คน รวม 25 คน 

(ข้อมูล ณ วันที ่23  มิถุนายน 2563) 

รูปนักเรียน ช่ือ-สกุล ช้ัน คณะ-สาขาวชิา/สถาบันที่ศึกษาต่อ 

 

นายณฐัพล   ตั้งเชยวไิล 6/11 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
สาขาเทคโนโลยมีลัติมิเดีย  
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
(ไม่เขา้ร่วมTCAS) 

 

นายธีรภทัร       ทิพรังศรี 6/11 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มสาขาวทิยาศาสตร์การเกษตร 

มหาวทิยาลยันเรศวร (TCAS รอบ2) 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร สาขาการผลิตพืช 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
(ไม่เขา้ร่วมTCAS)  (สละสิทธ์ิ) 
 

 



   
 

   
 

 

นายวฒันวงศ ์  เพง็น่วม 6/11 คณะมนุษยศาสตร์ 
สาขาวชิาภาษาองักฤษ  
มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
(ไม่เขา้ร่วมTCAS) 

 

นายชลสิทธ์ิ         หนูแกว้ 6/11 ป.วส. อิเล็กทรอนิกส์ 

คณะวศิกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  

เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

(ไม่เขา้ร่วมTCAS) 

 

นายวชิิตชยั        จิตการุณ 6/11 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์               

สาขานิติศาสตร์  

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 

(ไม่เขา้ร่วมTCAS) 

 นายสุทธิพงษ ์     วงษช์ยั 6/11 -ยงัไม่จบหลกัสูตร- 



   
 

   
 

 

นายอนุรุต  ษมาวมิล 6/11 คณะครุศาสตร์  
วชิาเอกพลศึกษา  
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
(ไม่เขา้ร่วมTCAS) 

 

นายชานนท ์       มณีฤทธ์ิ 6/11 คณะวทิยาการจดัการ  
สาขาการจดัการทัว่ไป 
มหาวทิยาลยัวไลยอลงกรณ์ในราชูปถมัภ์ 
(TCAS รอบ1) 

 

นางสาวฌชัชา   สังขสิ์ทธ์ิ 6/11 -ประกอบอาชีพ- 

 

 

นางสาวจิดาภา    เก่งกสิกรรม 6/11 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาสังคมศึกษา  
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  
(TCAS รอบ2) 



   
 

   
 

 

นางสาวโชติกา  ล าพลู 6/11 คณะบริหารธุรกิจ  

สาขาการตลาดดิจิทลั  

มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

(ไม่เขา้ร่วมTCAS) 

 

นางสาวปาริฉตัร  เพชรเกิด 6/11 1.คณะวทิยาลยัการจดัการและพฒันาท่องถ่ิน 

สาขานิติศาสตร์ มหาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม

(TCAS รอบ4) 

2.คณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ 

สาขานิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 

(ไม่เขา้ร่วม TCAS)(สละสิทธ์ิ) 

3.คณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ 

 สาขานิติศาสตร์  

มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย (TCAS รอบ2) 

(สละสิทธ์ิ) 

 

 

นางสาวธนพร     มีมุข 6/11 1.ปวส.สาขาการบญัชี  
วทิยาลยัเทคนิคอุทยัธานี 
2.คณะวทิยาการจดัการ  

สาขาการตลาด  

มหาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
(ไม่เขา้ร่วม TCAS)  (สละสิทธ์ิ) 
 



   
 

   
 

 

นางสาวสุภิตา      ทวเีขตกิจ 6/11 -ประกอบอาชีพ- 

 

นางสาวแคทรินทร์   
ฤทธ์ิหิรัญ 

6/11 คณะวทิยาการจดัการ สาขาบญัชี  

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 

(ไม่เขา้ร่วม TCAS)   

หลกัสูตร PN 

โรงเรียนพฒันาการศึกษาบริบาล (สละสิทธ์ิ) 

 

นางสาวจนัทร์จิรา   ชยัหงษ ์ 6/11 คณะบริหารธุรกิจ  
สาขาการตลาดดิจิทลั  
มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
(ไม่เขา้ร่วม TCAS)   
 

 

นางสาวชลธิชา   
ชาญธญักรรม 

6/11 คณะเทคโนโลย ี 

สาขามลัติมิเดียและอนิเมชัน่  

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 

(ไม่เขา้ร่วม TCAS)   

 



   
 

   
 

 

นางสาวดรุณี   ภู่เทศ 6/11 คณะวทิยาการจดัการ  

สาขาบญัชี  

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 

(ไม่เขา้ร่วม TCAS)   

 

 

นางสาวปิยธิดา   เพชรเกิด 6/11 คณะวทิยาการจดัการ  

สาขาท่องเท่ียวและบริการ  

มหาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม (TCASรอบ5) 

คณะวทิยาการจดัการ  

สาขาท่องเท่ียวและการโรงแรม  

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 

(ไม่เขา้ร่วมTCAS)(สละสิทธ์ิ) 

คณะวทิยาการจดัการ  

สาขาท่องเท่ียวและการโรงแรม  

มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย  

(TCASรอบ2)(สละสิทธ์ิ) 
 

 

นางสาวแพรวนภา   
วงศส์ราญรัตน์ 

6/11 คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาตร์ และการส่ือสาร 
หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  
มหาลยัวทิยานเรศวร 
(TCASรอบ2) 

 

นางสาวธนัยาภรณ์  ทวสีกิจ 6/11 คณะวทิยาการจดัการ  
สาขาบญัชี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 
(ไม่เขา้ร่วมTCAS) 



   
 

   
 

 

นางสาวรัตน์ดา   อ่ิมยิม้ 6/11  ปวส.การบญัชี 

วทิยาลยัเทคนิคมีนบุรี 

(ไม่เขา้ร่วมTCAS) 

 

นางสาวกมลชนก  ทรัพยข์  า 
 

6/11 1.คณะปัตยกรรมศาสตร์  

หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบบรจุภณัฑ์ 

มหาวทิยาลยันเรศวร  

(TCASรอบ2) 

2. ปวส.สาขางานออกแบบผลิตภณัฑ ์  

วทิยาลยัอาชีวศึกษานครสววรค(์สละสิทธ์ิ) 

 

 

นางสาวชลญา   ชะเอม 6/11 คณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขานิติศาสตร์  
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
(ไม่เขา้ร่วมTCAS) 

 
 

นางสาวจารุวรรณ  วทิยารัตน์ 6/11 หลกัสูตรระยะสั้น PN 

โรงเรียนพฒันาการศึกษาบริบาล 

 



   
 

   
 

 

นางสาวปัญญพฒัน์  
สุประการ 

6/11 คณะวทิยาการจดัการ  

สาขาบญัชี  

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 

(ไม่เขา้ร่วมTCAS)  

 

 

ผู้รวบรวม - จัดท า   หัวหน้าห้อง  ม.6/11  ปีการศึกษา  2562 

รูปรักเรียน ช่ือ-สกุล ชั้น คณะ-สาขาวชิา/สถาบนัท่ีศึกษาตอ่ 

 

นางสาวดรุณี       ภู่เทศ  6/11  คณะวทิยาการจดัการ สาขาบญัชี 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 

(ไม่เขา้ร่วมTCAS) 

  

  

นางสาวธนัยาภรณ์  ทวสีกิจ 6/11  คณะวทิยาการจดัการ  

สาขาบญัชี  

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 

(ไม่เขา้ร่วมTCAS) 

 

 


