
การติดตามผลนักเรียนช้ันม.6/5 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ปีการศึกษา 2562 

เพือ่การศึกษาต่อ - ประกอบอาชีพ ในปีการศึกษา 2563 

 

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

                                นักเรียนทีย่งัไม่จบหลกัสูตร      ชาย – คน  หญิง  1  คน รวม  1  คน 

                                นักเรียนทีศึ่กษาต่อ                    ชาย 7 คน  หญิง 15 คน รวม 22 คน 

                                นักเรียนทีป่ระกอบอาชีพ          ชาย – คน   หญิง  3  คน รวม  3  คน 

 (ข้อมูล ณ วันที ่13 มิถุนายน  2563) 

รูปนักเรียน ช่ือ-สกุล ช้ัน คณะ-สาขาวชิา/สถาบันที่ศึกษาต่อ 
 

 

 

นายกรวชิญ ์             วนิยัพานิช 6/5 1.คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

การออกแบบ   

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมลัติมีเดีย 

มหาวทิยาลยัพะเยา  (TCAS  รอบ  4) 

2.คณะดิจิทลัมีเดีย สาขาวชิาคอมพิวเตอร์

แอนิเมชนัและวชิวลเอฟเฟกต ์ 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม  (สละสิทธ์ิ) 
 

 

นายสาธิต              ขาํหรุ่น 6/5 -รอสอบตํารวจภูธร  ภาค 6- 

 

 

 

นายตะลนัต ์         พนัธ์ุดิษฐ ์ 6/5 คณะศิลปศาสตร์   

สาขาภาษาองักฤษธุรกิจสากล 

มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ 



 

 

นายพงศธร               เหล็กคม 6/5 คณะดิจิทลัมิเดีย  

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์แอนิเมชนั- 

และวชิวลเอฟเฟกต ์

มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

 

 

นายภานุพนัธ์ุ                 กีตา 6/5 คณะครุศาสตร์  สาขาภาษาองักฤษ 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์  

(ไม่เขา้ร่วมระบบ  TCAS ) 

 

 

นายวราเทพ            เนียรภาค 6/5 คณะครุศาสตร์  สาขาภาษาองักฤษ 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์  

(ไม่เขา้ร่วมระบบ  TCAS ) 

 

 

นายคณาวฒิุ              สัปทน 6/5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์  

(ไม่เขา้ร่วมระบบ  TCAS ) 



 

 

นางสาวชุติกาญจน์       ธรรมศร 6/5  คณะครุศาสตร์  สาขาภาษาองักฤษ 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์  

(ไม่เขา้ร่วมระบบ  TCAS ) 

 

 

นางสาวภทัรา        สวา่งอารมณ์ 6/5 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

สาขาเทคโนโลยมีลัติมีเมีย 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์  

(ไม่เขา้ร่วมระบบ  TCAS ) 

 

 

นางสาวดวงกมล           สาคร 6/5 คณะครุศาสตร์  สาขาภาษาไทย 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์  

(ไม่เขา้ร่วมระบบ  TCAS ) 

 

 

นางสาวตฤณเกศ     พลเสนา 6/5 คณะศิลปะและออกแบบ   

สาขาออกแบบภายใน 

มหาวทิยาลยัรังสิต  

(ไม่เขา้ร่วมระบบ  TCAS ) 

 

 

 

 

 

 



 

 

นางสาวประภสัสร   เรืองวงษง์าม 6/5 คณะครุศาสตร์   สาขาภาษาองักฤษ 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์  

(ไม่เขา้ร่วมระบบ  TCAS ) 

 

 

นางสาวพรพิมล            หาญรบ 6/5 คณะครุศาสตร์  สาขาการศึกษาปฐมวยั 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์   

(ไม่เขา้ร่วมระบบ  TCAS ) 

 

 

นางสาวณฐัสุภ           พลูพนัธ์ 6/5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์  

(ไม่เขา้ร่วมระบบ  TCAS ) 

 

 

นางสาวอริยาภรณ์  สุวทิชาญวรกุล 6/5 คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม   

สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร   

มหาวทิยาลยันเรศวร  (TCAS  รอบ 1) 



 

 

นางสาวเกสรา            ยิม้พะ 6/5 สาํนกัวชิาการจดัการ   

สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียว   

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  (TCAS  รอบ 2) 

 

 

นางสาวนภสัสร           วอเพชร 6/5  คณะบริหารธุรกิจ   สาขาการเงิน 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร   

(TCAS  รอบ 4) 

 

 

นางสาวนนัทิรา             สาพา 6/5 - ประกอบอาชีพ- 

รอเรียนต่อปี 64 

 

 

 

 

 

นางสาวสิริวมิล       ไพฑูรย ์ 6/5 คณะศิลปศาสตร์   
สาขาภาษาจีนส่ือสารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

นางสาวปรียา            คาํพาพนัธ์ 6/5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สาขาวชิาภาษาองักฤษ 

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา   

(TCAS รอบ4)  (สละสิทธ์ิ) 

-รอผล  TCAS รอบ 5- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวจีรนนัท ์          ขนุทอง 6/5 -ยงัไม่จบหลกัสูตร- 

 

 

นางสาวชลฎา         พรมชาติ 6/5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์  

(ไม่เขา้ร่วมระบบ  TCAS ) 

 

 

นางสาวฐิติวรรณดา     มาลยัทอง 6/5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

ภาษาตะวนัออก  วชิาเอกภาษาจีน 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น  (TCAS  รอบ 1) 

 

 

 

 

 



 

 

นางสาวณฐักานต ์      วงษเ์นตร 6/5 คณะวทิยาการจดัการ   

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์  

(ไม่เขา้ร่วมระบบ  TCAS ) 

 

 

นางสาวณฐัชา         มาหวัเขา 6/5 -ประกอบอาชีพ- 

 

 

 

นางสาวปนดัดา              มีขาํ 6/5 -ประกอบอาชีพ- 

 

 

 

ผู้รวบรวม – จัดทาํ   หัวหน้าห้อง  ม.6/5  ปีการศึกษา  2562 

 
 

 
 

นางสาวดวงกมล           สาคร 6/5 คณะครุศาสตร์   สาขาภาษาไทย 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์  

(ไม่เขา้ร่วมระบบ  TCAS ) 

 

 


