การติดตามผลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ห้ อง 11 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ปี การศึกษา 2563
เพือ่ การศึกษาต่ อ-ประกอบอาชีพ ในปี การศึกษา 2564
นักเรียนทีจ่ บหลักสู ตร ชาย 2 คน หญิง 19 คนรวม 21 คน
นักเรียนทีย่ งั ไม่ จบหลักสู ตร ชาย - หญิง 3 คนรวม 3 คน
นักเรียนทีเ่ ข้ าศึกษาต่ อระดับอุดมศึกษา ชาย 2 คนหญิง 15 คนรวม 17 คน
นักเรียนทีป่ ระกอบอาชีพ ชาย – คน หญิง 4 คนรวม 4 คน
(ข้ อมูล วันที่ 31 สิ งหาคม 2564)
รูปนักเรียน

ชื่อ-นามสกุล-ชั้น

1. นายพงศธร จบศรี ม. 6/11

2. นายศุภวิชญ์ พรมตา ม. 6/11

3. นางสาวธัญชนก สุ วรรณวงศ์ ม. 6/11

4. นางสาวพิชญา ปัญญา ม. 6/11

5.นางสาววริศรา การะเกตุ ม. 6/11

คณะสาขาวิชา / สถาบันทีศ่ ึกษาต่ อ

คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาศิลปะการแสดง
สาขาวิชานาฏศิลป์ ไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
TCAS รอบ 3 (ยืนยันสิ ทธิ์)
คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีน
มหาวิทยาลัยพะเยา
TCAS รอบ 3 (ยืนยันสิ ทธิ์)
คณะมนุษยศาสตร์ และประยุกต์ ศิลป์
สาขาภาษาญี่ปนุ่
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(ไม่ เข้ าร่ วม TCAS)
-ประกอบอาชีพ-

คณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดดิจิตอล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
(ไม่ เข้ าร่ วม TCAS)

6.นางสาวจุฑามาศ ปิ ตานัง ม. 6/11

-ประกอบอาชีพ-

7. นางสาวพรไพลิน ทรงพระ ม. 6/11

คณะบริหารศาสตร์ สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TCAS รอบ 2 (ยืนยันสิ ทธิ์)

8. นางสาวอโณทัย วงษ์ สาริกิจ ม. 6/11

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยสารสนเทศและการสื่ อสารดิจิทัล
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
TCAS รอบ 1 ( ยืนยันสิ ทธิ์)
-ยังไม่ จบหลักสู ตร-

9.นางสาวเนตรนภา ชาสุ ดทะศรี ม. 6/11

10. นางสาวกนกวรรณ บุญลือ ม. 6/11

11. นางสาวกนิษฐา อภัย ม. 6/11

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการตลาดดิจิทัล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
(ไม่ เข้ าร่ วม TCAS)
-ยังไม่ จบหลักสู ตร-

12. นางสาวแก้ วนภา มั่นปาน ม. 6/11

คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TCAS รอบ 1 (ยืนยันสิ ทธิ์)

13. นางสาวปาลิสา สนธิชัย ม. 6/11

คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
สาขาภาษาเกาหลี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ TCAS รอบ 1
(ยืนยันสิ ทธิ์)

14. นางสาวพัทธนันท์ ผลดก ม.6/11

15. นางสาวมนัสนันท์ สุ ขนุน ม. 6/11

16. นางสาวเมษา ไทยขํา ม. 6/11

17.นางสาววิลาวัลย์ งามวงษ์ วาน ม. 6/11

18.นางสาวศุภาวดี วารศรี

ม. 6/11

19. นางสาวสาธิกา สว่ างศรี ม. 6/11

20. นางสาวสุ กัญญา สว่างใจ ม. 6/11

21. นางสาวสุ ชาดา พุ่มทอง ม. 6/11

คณะบัญชี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
(ไม่ เข้ าร่ วม TCAS)
หลักสู ตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล
โรงเรียนบางกอกเอ็นเอเมืองทองธานี
(ไม่ เข้ าร่ วม TCAS)
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
(ไม่ เข้ าร่ วมTCAS)
-ประกอบอาชีพ-

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาการประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
TCAS รอบ 2 (ยืนยันสิ ทธิ์)
-ยังไม่ จบหลักสู ตร-

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สาขาคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(ไม่ เข้ าร่ วม TCAS)
-ประกอบอาชีพ-

22. นางสาวสุ ธิดา มั่นคง ม. 6/11

23. นางสาวสุ ภาภรณ์ พุ่มพวง ม. 6/11

24.นางสาวอรณิชา มงคล ม. 6/11

หลักสู ตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล
สาขาผู้ช่วยเภสั ชกร
โรงเรียนบางกอกเอ็นเอเมืองทองธานี
(ไม่ เข้ าร่ วม TCAS)
คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(ไม่ เข้ าร่ วม TCAS)
คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรรค์
(ไม่ เข้ าร่ วม TCAS)

ผู้รวบรวม – จัดทําตัวแทนห้ อง 6/11 ปี การศึกษา 2563
1. นายพงศธร จบศรี ม. 6/11

คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาศิลปะการแสดง
สาขาวิชานาฏศิลป์ ไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
TCAS รอบ 3 ( ยืนยันสิ ทธิ์)

