
การติดตามผลนักเรียนช้ัน ม.6/9 โรงเรียนหนองฉางวทิยา ปีการศึกษา 2562 

เพือ่การศึกษาต่อ - ประกอบอาชีพ ในปีการศึกษา 2563 

นักเรียนทีจ่บหลกัสูตร ชาย 12 คน  หญิง 12 คน  รวม 24 คน 

นักทีย่งัไม่จบหลกัสูตร ชาย 4 คน  หญงิ 1 คน  รวม 5 คน 

นักเรียนทีศึ่กษาต่อ ชาย 11 คน หญงิ 12 คน รวม 23 คน (ติดตามผลไม่ได้ ชาย1 คน) 

(ข้อมูล ณ วนัที ่  24   มถุินายน 2563) 

รูปนักเรียน ช่ือ-สกุล ช้ัน คณะ-สาขาวชิา/สถาบันทีศึ่กษาต่อ 

 

นายเมธา        กงัวาฬ 6/9 คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา  

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 

( TCAS รอบ 5 ) 

 

 นายกฤษดา        ยอดวติั 6/9 1.คณะนิติศาสตร์  

มหาวทิยาลยัเซาธ์อีสทบ์างกอก 

(ไม่เขา้ร่วม TCAS) 

2.คณะบริหารธุรกิจ 

สาขาการจดัการการคา้สมยัใหม่ 

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์

(ไม่เขา้ร่วม TCAS )(สละสิทธ์ิ) 

 นายภาณุพงศ ์  วรรณธนะชยั 6/9 -ไม่จบหลกัสูตร- 



 

นายธนากร      วเิศษหอม 6/9 คณะครุศาสตร์  

วชิาเอกสังคมศึกษา 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

(ไม่เขา้ร่วมระบบTCAS) 

 

 

นายบุลกิต          เมืองจนัทร์  6/9 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต  

แขนงวชิากรเมืองการปกครอง 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 

(ไม่เขา้ร่วมTCAS) 

 นายสุพฒัน ์      สุขารมณ์ 6/9 -ไม่จบหลกัสูตร- 

 

นายอนวชั        บุญราศรี  6/9 หลกัสูตรนกัเรียนจ่าอากาศ  

โรงเรียนจ่าอากาศดอนเมือง 



 

นายธนกฤต       เฟ่ืองทอง  6/9 คณะบริหารธุรกิจ 

สาขาการจดัการการคา้สมยัใหม่ 

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์

(ไม่เขา้ร่วม TCAS ) 

 

นายศรัณยพ์ฤกษ ์   ใยหวงั  6/9 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

สาขาภาษาไทย 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

(ไม่เขา้ร่วมTCAS) 

 

 

นายวรพจน ์     เมฆฉาย 6/9 -ติดตามผลไม่ได-้ 



 

นายภูตะวนั     ชาญถ่ินดง  6/9 หลกัสูตรนกัเรียนนายสิบทหารบก 

โรงเรียนนายสิบทหารบก 

 

นายสหรัฐ        มัน่ปาน 

 

6/9 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สาขาคหกรรมศาสตร์  

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 

(ไม่เขา้ร่วม TCAS) 

 

 นายนาวนิ          โพธ์ิพงศ ์ 6/9 -ไม่จบหลกัสูตร- 

 นายภาณุพฒัน ์     งามขาํ 6/9 -ไม่จบหลกัสูตร- 



 นายวรวฒิุ      สุขแจ่ม  

 

6/9 1.สาขาการโรงแรม  

วทิยาลยัเทคโนโลยอีกัษรพทัยา 

2.คณะการจดัการโลจิสติกส์เเละการ

คมนาคมขนส่ง สาขาการจดัการโลจิสติกส์ 

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์ 

(ไม่เขา้ร่วมTCAS)(สละสิทธ์ิ) 

3.คณะวทิยาการจดัการ  

สาขาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

(TCASรอบ2)(สละสิทธ์ิ) 

4.คณะวทิยาการจดัการ  

สาขาการท่องเท่ียวเเละการโรงแรม 

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 

(TCASรอบ2)(สละสิทธ์ิ) 

 

นายฐิติพรชยั     จนัทร์ช่ืน  6/9 คณะบริหารธุรกิจ 

สาขาการจดัการการคา้สมยัใหม่ 

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์

(ไม่เขา้ร่วม TCAS )(สละสิทธ์ิ) 

-รอผล TCAS รอบ 5-  

 

นางสาวเจนจิรา      สุราภา  6/9 หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต  

มหาวทิยาลยัพะเยา  

(โครงการรับตรง 10%ของโรงเรียน 

TCAS รอบ 1) 



 

 

นางสาวศศิธร         สุวาท  6/9 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สาขารัฐศาสตร์  

แขนงวชิากรเมืองการปกครอง 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 

(ไม่เขา้ร่วมTCAS) 

 

นางสาวโชษิตา    วนิยัพานิช  6/9 สาํนกัวชิานิติศาสตร์  

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  

(โควตาครูแนะแนว TCASรอบ1) 

 

นางสาววรรณิศา  

แกว้หนองยาง  

6/9 คณะวทิยาลยัการฝึกหดัครู  

สาขาจิตวทิยาการปรึกษาและการแนะแนว 

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร  

(TCASรอบ1) 

 

นางสาวชลธิชา    แขง็ธญักิจ  6/9 สาํนกัวชิานิติศาสตร์  

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  

(โควตาครูแนะแนว TCAS รอบ1 ) 



 

นางสาวศุภาพิชญ ์ ไทยนิยม 6/9 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สาขาวชิาภาษาไทย  

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  

(ไม่เขา้ร่วมระบบTCAS) 

 นางสาวเกวลิน    วงษว์ทิยา 6/9 -ไม่จบหลกัสูตร- 

 

นางสาวเกตนนิ์ภา    คาํแพ่ง  6/9 คณะวทิยาลยัการฝึกหดัครู  

สาขาจิตวทิยาการปรึกษาและการแนะแนว 

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร  

(ไม่เขา้ร่วมระบบTCAS) 

 

นางสาวณฐัพร     ไก่ลุย้  6/9 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สาขาคหกรรมศาสตร์  

มหาวทิาลยัราชภฏันครสวรรรค ์ 

(ไม่เขา้ร่วม TCAS) 

 

นางสาวพรชิตา      มลฑา  6/9 คณะวทิยาลยัการฝึกหดัครู  

สาขาจิตวทิยาการปรึกษาและการแนะแนว 

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร  

(ไม่เขา้ร่วมระบบTCAS) 



 

นางสาวกาญจนา   หอมหวล  6/9  คณะบริหารธุรกิจ  

สาขาการจดัการการคา้สมยัใหม่  

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์ 

(ไม่เขา้ร่วมระบบ TCAS ) 

 

นางสาวจิดาภา    แจง้สิน 6/9  1.คณะพยาบาลศาสตร์  

มหาวทิยาลยั เวสเทิร์น  

 (ไม่เขา้ร่วมระบบ TCAS ) 

คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีน 

มหาวทิยาลยัพะเยา  

(TCAS รอบ 1)(สละสิทธ์ิ) 

 

นางสาวนนัทนา   สุราคนัธ์  6/9 คณะบริหารธุรกิจ  

สาขาการจดัการการคา้สมยัใหม่  

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์ 

(ไม่เขา้ร่วม TCAS ) 

 

 

 

 

 

 



ผู้รวบรวม – ผู้จัดทาํ หัวหน้าห้อง ม.6/9 ปีการศึกษา 2562 

รูปนักเรียน ช่ือ-สกลุ ช้ัน คณะ-สาขา/สถาบันทีศึ่กษาต่อ 

 นายกฤษดา      ยอดวติั 6/9 1.คณะนิติศาสตร์  

มหาวทิยาลยัเซาธ์อีสทบ์างกอก 

(ไม่เขา้ร่วม TCAS) 

2.คณะบริหารธุรกิจ 

สาขาการจดัการการคา้สมยัใหม่ 

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์

(ไม่เขา้ร่วม TCAS )(สละสิทธ์ิ) 

 

นางสาวพรชิตา  มลฑา  6/9 คณะวทิยาลยัการฝึกหดัครู  

สาขาจิตวทิยาการปรึกษาและการ

แนะแนว  

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร  

(ไม่เขา้ร่วมระบบTCAS) 

 


