
                               การติดตามผลนักเรียนช้ัน ม.6/7 โรงเรียนหนองฉางวทิยา ปีการศึกษา 2562 

                                               เพือ่การศึกษาต่อ – ประกอบอาชีพ  ในปีการศึกษา 2563 
นักเรียนทีจ่บหลกัสูตร  ชาย 4 คน   หญงิ 24 คน  รวม 28 คน 

นักเรียนที่ยงัไม่จบหลกัสูตร ชาย- คน หญงิ - คน รวม - คน 

                                                          นักเรียนทีศึ่กษาต่อ ชาย 4 คน  หญงิ 20 คน รวม  24  คน 

                                                           นักเรียนประกอบอาชีพ(รอผลการศึกษาต่อปี64)  ชาย – คน หญิง 4 คน 

                                                                        (ข้อมูล ณ วันที่  26  มิถุนายน  2563) 

 

รูปนกัเรียน ช่ือ-นามสกลุ ชั้น คณะ-สาขาวชิา/สถาบนัท่ีศึกษาต่อ 
 
 

 

นายชินดนยั       พนัธ์เจริญพร 
 

  6/7 คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม 

สาขาวชิาเกษตรแม่นย า  

มหาวทิยาลยันเรศวร (สละสิทธ์ิ)  

(TCAS รอบ3) 

คณะมนุษยศาสตร์ 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 

มหาวทิยาลยันเรศวร  (TCAS รอบ4) 
 

 นายธีรศกัด์ิ        จิระชยัวรานนท ์   6/7 คณะส่ือสารมวลชน 

สาขาวชิาส่ือสารมวลชน 

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

(ไม่เข้าร่วมระบบTCAS ) 



 
 

 

  นายภูริณฐั            ปานค า   6/7 คณะนิติศาสตร์ 

หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

(TCAS รอบ2) 

 
 

นายศรัณยภ์ทัร       นนัทโกมล   6/7   คณะบริหารธุรกจิ(BA) 

สาขาการจดัการธุรกจิการค้าสมยัใหม่ 

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์  

(สละสิทธ์ิ) 

คณะครุศาสตร์ 

สาขาวชิาจติวทิยาและการแนะแนว 

มหาวทิยาลยัราชภัฏบ้านสมเดจ็-

เจ้าพระยา 

 (TCAS รอบ1) 

 

 
 

นางสาวณิรชา      เหมือนท่าไม ้  6/7 Bachelor of Chinese International 

Education 

(การสอนภาษาจนีนานาชาต)ิ 

Beijing Language and culture 

university 

(ไม่เขา้ร่วมระบบ TCAS เป็นมหาวทิยาลยั

ท่ีอยูใ่นประเทศจีน) 



 
 

 

นางสาวพชัลิตา         มาทว้ม 6/7 *จะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวทิยาลยั   

ในปีการศึกษา2564* 

 

  นางสาวบณัฑิตา     บวัเผือ่น 
 

  6/7 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
สาขาวศิวกรรมโยธา 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
รัตนโกสินทร์ 
   ( TCAS รอบ3) 

 
 

นางสาวอจัจิมา  สร้อยสมรัตน ์   6/7  คณะศิลปศาสตร์ 

สาขาวชิาการท่องเทีย่ว 

มหาวทิยาลยัพะเยา   

(สละสิทธ์ิ) 

คณะบริหารธุรกจิ 

สาขาวชิาการจดัการโลจสิตกิส์ 

มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

 (TCAS รอบ5) 



 
 

นางสาววรรณวสิา          ชงัชัว่ 
 

 6/7  คณะบริหารธุรกจิ 
  สาขาการบัญชี 
  มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

( TCAS รอบ2) 

 

 
 

นางสาวกญัญาพชัร์      บุญมา  6/7    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

   สาขาภาษาจีน 
   มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
   ( TCAS รอบ1) 

 

 

 
 

นางสาวเจวรัตน ์    เกิดสมศกัด์ิ 
 
 

6/7 

 

*จะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวทิยาลยัใน

ปีการศึกษา2564* 



 
 

 
 

นางสาวชนกสุดา     เสียงเสนาะ   6/7 คณะบริหารธุรกจิ  

สาขาการตลาด 

มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 

(ไม่เข้าร่วมระบบ TCAS) 

 

 นางสาวชลชินี          หิรัญ   6/7 คณะวทิยาลยัการท่องเที่ยว-  

และการบริการ 

สาขาธุรกจิการบิน 

มหาวทิยาลัยศรีปทุม 

(ไม่เข้าร่วมระบบ TCAS) 

 
 

  
นางสาวดารณี       อนนัตชาติ   6/7    คณะศึกษาศาสตร์ 

   สาขาวชิาการสอนภาษาจีน 
   มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
   ( TCAS รอบ1) 
 



 
 

 
นางสาวทกัษพร    อินทประเทศ   6/7 คณะศิลปศาสตร์ 

สาขาภาษาจีนธุรกจิ 

มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

(ไม่เข้าร่วมระบบ TCAS) 

 

 นางสาวธนพรณ์     ขยนัการนาว ี   6/7   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
  สาขาภาษาและวฒันธรรมจีน  

  มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
  (โควตาครูแนะแนว TCAS รอบ1) 
 

 
 

 

นางสาวพฒันน์รี        บวักลา้   6/7   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    
   สาขาภาษาและวฒันธรรมจีน  
   มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
   (โควตาครูแนะแนว TCAS รอบ1) 
 

 

 



 

  นางสาวพิมพน์ารา       บวักลา้   6/7   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
  สาขาภาษาและวฒันธรรมจีน  
  มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
  (โควตาครูแนะแนว  TCAS รอบ1) 

 

 
  

 

นางสาวกญัญารัตน ์ พลูกสิการณ์  6/7  คณะ Economics (คณะเศรษฐศาสตร์) 
  สาขา  
  International Economics and Trade 
  (เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ )  

  มหาวทิยาลัย Nanjing University of   
Finance  and  Economics. 
(ไม่เข้าร่วมระบบ TCAS เป็นมหาวทิยาลยั 

 ทีอ่ยู่ในประเทศจนี) 

 

 
 
 

นางสาวชรินรัตน ์       บุญมาก   6/7   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
  สาขาภาษาจีน 

  มหาวทิยาลัยพะเยา  
(โควตาโครงการ 10 % จากโรงเรียน) 



 
 

 

นางสาวภคัจิรา      บางระมุง   6/7   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  หลกัสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
แขนงวชิาการปกครองท้องถิ่น 
  มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

(TCAS รอบ2) 

 

 
 

  นางสาวณฐัวดี       สินเธาท ์
 

  6/7   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  หลกัสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวชิา การปกครองท้องถิ่น 
  มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

(TCAS รอบ3) 

 
    
  

นางสาวณิชารี       คงสวสัด์ิ 
 

  6/7 *จะเข้าศึกษาต่อในระดับ

มหาวทิยาลัย ในปีการศึกษา 2564* 



 

 นางสาวธิดารัตน      ตั้งพทิกัษ   6/7 คณะมนุษยศาสตร์ 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 

มหาวทิยาลัยนเรศวร  (TCAS รอบ4) 

 

 นางสาวพรปวณ์ี       หนองคาย   6/7 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

สาขาวชิาภาษาจีน 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม 
(TCAS รอบ3) 

 
 

นางสาววรลกัษณ์       คณฑา   6/7 *จะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวทิยาลยัใน
ปีการศึกษา 2564 * 



 

   นางสาววราลี         ปิยะรัตน ์   6/7   คณะบริหารธุรกจิ 
  สาขาการบัญชี 
  มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

( TCAS รอบ2) 

 

   นางสาวอรณิชา      เถาวลัย ์   6/7   คณะครุศาสตร์  
  สาขาการศึกษาปฐมวยั 
  มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

( ไม่เข้าร่วมระบบ TCAS) 

 

                            

                                         ผู้รวบรวม-จดัท า  ตวัแทนห้อง ม.6/7   ปีการศึกษา 2562  
  

   นายศรัณยภ์ทัร    นนัทโกมล  คณะบริหารธุรกจิ(BA) 

สาขาวชิาการจดัการธุรกจิการค้าสมยัใหม่ 

สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์  

(สละสิทธ์ิ) 

คณะครุศาสตร์ 

สาขาวชิาจติวทิยาและการแนะแนว 

มหาวทิยาลยัราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

 (TCAS รอบ1) 

 



 


