การติดตามผลนักเรียนชั้น ม.6/5 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ปี การศึกษา 2563
เพื่อการศึกษาต่อ-ประกอบอาชีพ ในปี การศึกษา 2563
นักเรียนที่จบหลักสูตร ชาย 14 คน หญิง 20 คน รวม 34 คน
นักเรียนที่ศึกษาต่อ

ชาย 12 คน หญิง 20 คน รวม 32 คน

ประกอบอาชีพ

ชาย 2 คน

หญิง - คน รวม 2 คน

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564)
รูปนักเรียน

ชื่ อ – สกุล

ชั้น

คณะ-สาขาวิชา/สถาบันที่ศึกษา

นายคุณาธิป พุกดวง

ม.6/5

- คณะวิทยาลัยบริ หารศาสตร์
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
(TCAS รอบ1)

นายพีรวิชญ์ พันธ์มหา

ม.6/5 - คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(ไม่เข้าร่ วมระบบTCAS)

นายสราวุฒิ ไม้สน

ม.6/5 - คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ่ งแวดล้อม
สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
สัตว์
มหาวิทยาลัยนเรศวร (สละสิ ทธิ์)
- หลักสู ตรนักเรี ยนจ่าทหารเรื อ
โรงเรี ยนชุมพลทหารเรื อ (ยืนยันสิ ทธิ์)

นายรัฐธนนท์กฤช โครตคา

ม.6/5 - คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาศิลปะการแสดง(ศิลปะการละครและ
ความเป็ นผูป้ ระกอบการสร้างสรรค์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
(TCASรอบ2)

นายตุรากร ไชยณรงค์บุญ

ม.6/5 - ประกอบอาชีพส่ วนตัว
- รอศึกษาต่อปี 65

นายธาตรี แสงสุย

ม.6/5 - คณะอักษรศาสตร์
สาขาประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(TCAS รอบ 3)

นายชยพล ผ่องโสภา

ม.6/5 - คณะครุ ศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(ไม่เข้าร่ วมระบบ TCAS)

นายเพชรกล้า ฉายวัฒนา

ม.6/5 - คณะ Interactive and game design
สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟ
และเกม
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
(ไม่เข้าร่ วมระบบ TCAS)

นายภูธฤทธิ์ กสิการ

ม.6/5 - คณะรัฐศาสตร์
สาขารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(ไม่เข้าร่ วมระบบ TCAS)

นายศีลนาถ ประเสริ ฐน้อย

ม.6/5 - คณะครุ ศาสตร์
สาขาพลศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(TCASรอบ2)

นายอภิวฒั น์ อภิธนวรรณ

ม.6/5 - คณะนิเทศศาสตร์
สาขาผลิตสื่ อสร้างสรรค์และ
ประสบการณ์ดิจิทอล
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
(ไม่เข้าร่ วมระบบ TCAS)

นายภราดล ทวีกสิ กรรม

ม.6/5 - คณะมนุษย์ศาสตร์และการจัดการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการจัดการโรงเเรมและธุรกิจที่พกั
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
(TCAS1)

นายธัญพิสิทธิ์ พิมพ์ประสาร

ม.6/5 - หลักสู ตร ปวส.
สาขาบัญชี
วิทยาลัยชุมชนอุทยั ธานี
(ไม่เข้าร่ วมTCAS)

นายสิรวิชญ์

ม.6/5 - ประกอบอาชีพส่ วนตัว

สิงห์มี

นางสาวสุทธิมาภรณ์ จินต์ธนวัฒน์

ม.6/5 - คณะบริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการ
สื่ อสารการจัดการ
หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
ภาษาไทย ปกติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
(TCAS 3)

นางสาวอริ ศรา ชวนคิด

ม.6/5 - วิทยาลัยการศึกษาไทย
การจัดการศึกษาหลักสู ตรควบระดับปริ ญญา
ตรี 2 ปริ ญญา (หลักสู ตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา และหลักสู ตรศิลป
ศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยพะเยา
(TCAS 3)

นางสาวพิชญาภา สุ วรรณโชติ

นางสาวชลิตา นาคคุม้

ม.6/5 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาการพัฒนาการเกษตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (ยืนยันสิ ทธิ์)
- คณะบริ หารธุรกิจ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง (สละสิ ทธิ์)
ม.6/5 - คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
(ไม่เข้าร่ วมระบบ TCAS)

นางสาวรดา ภุมริ นทร์

ม.6/5 - คณะ BU Chinese International
สาขา Business Chinese
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
(ไม่เข้าร่ วมระบบ TCAS)

นางสาวศิรินภา เติมทองชัย

ม.6/5 - คณะบริ หารธุรกิจ
สาขาวิชาบัญชี
มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(TCASรอบ2)

นางสาวกัญญาลักษณ์ สุ ขารมณ์

ม.6/5 - คณะศึกษาศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร (ยืนยันสิ ทธิ์)
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาสารสนเทศศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา (สละสิ ทธิ์)

นางสาวชุติกาญจน์ น้อยพลทัน

ม.6/5 - คณะวิทยาการจัดการโฆษณา
สาขานิเทศศาสตร์(การโฆษณาเเละการ
สื่ อสารการตลาด ) ภาษาไทย ปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
(TCASรอบ3)

นางสาวพรพรรณ ผลโต

ม.6/5 - คณะวิทยาการจัดการ
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์
(TCAS รอบ1)

นางสาวจิรัชญา อินทรศักดิ์

ม.6/5 - คณะบริ หารธุรกิจ
สาขาวิชาบัญชี
มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(TCAS รอบ1)

นางสาวญาตาวี อิสริ ยะวิญญู

ม.6/5 - คณะวิทยาลัยสหวิทยาการ
สาขาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์
(โครงการพิเศษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
(ยืนยันสิ ทธิ์)
- หลักสู ตรการจัดการบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน
สถาบันการบินพลเรื อน (ไม่เข้าร่ วมTCAS)
(สละสิ ทธิ์)
ม.6/5 - คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการเรี ยนรู ้
วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาแพงแสน
(TCASรอบ3)

นางสาวเพ็ญพิชชา ชื่นชม

นางสาวสอง ธัญญเจริ ญ

ม.6/5 - คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยากรุ งเทพธนบุรี (ยืนยันสิ ทธิ์)
- คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (สละสิ ทธิ์)

นางสาวพรหมพร แก้วเขื่อง

ม.6/5 - คณะวิทยาการจัดการโฆษณา
สาขานิเทศศาสตร์(การโฆษณาเเละการ
สื่ อสารการตลาด ) ภาษาไทย ปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
(TCAS รอบ3)

นางสาวนงนภัส โพธิ์ประดิษฐ์

ม.6/5 - สานักวิชาการจัดการ
หลักสู ตรบัญชีบณ
ั ฑิต
สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยเเม่ฟ้าหลวง
(TCAS1)

นางสาวฮารุ มิ ทากิโมโตะ

ม.6/5 - คณะศิลปศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษสื่ อสารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม(บางเขน)
(ไม่เข้าร่ วมระบบTCAS)

นางสาวณัฐธิชาพร ร้อยแก้ว

ม.6/5 - สานักวิชาจีนวิทยา
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจีนศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(TCAS รอบ3)

นางสาวปัญญ์ลภัค อภัยนุช

ม.6/5 - สานักวิชาการจัดการ
หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาอุตสาหกรรมการบริ การ
(การบริ หารการโรงเเรม อาหาร
เเละเครื่ องดื่ม)
มหาวิทยาลัยเเม่ฟ้าหลวง (ยืนยันสิ ทธิ์)
- คณะวิชาการจัดการ
สาขาการโรงเเรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร (สละสิ ทธิ์)

นางสาวสุภาพร ใจดี

ม.6/5 - คณะครุ ศาสตร์
สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา
มหาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(ไม่เข้าร่ วมระบบ TCAS)

นางสาวอรอุมา มวลไธสง

ม.6/5 - คณะครุ ศาสตร์
สาขาวิชาเอกภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(ไม่เข้าร่ วมระบบ TCAS)

ผู้ จัดทา-รวบรวมข้อมูลนักเรียนชั้น ม.6/5 ปี การศึกษา 2563
นางสาวปัญญ์ลภัค อภัยนุช

ม.6/5 - สานักวิชาการจัดการ
หลักสู ตรบริ หารธุรกิจ
สาขาอุตสาหกรรมการบริ การ (การบริ หาร
การโรงเเรม อาหาร เเละเครื่ องดื่ม)
มหาวิทยาลัยเเม่ฟ้าหลวง (ยืนยันสิ ทธิ์)
- คณะวิชาการจัดการ
สาขาการโรงเเรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร (สละสิ ทธิ์)

