
การติดตามผลนักเรียนช้ัน ม.6/5 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ปีการศึกษา 2563 

เพื่อการศึกษาต่อ-ประกอบอาชีพ ในปีการศึกษา 2563 

                                  นักเรียนที่จบหลกัสูตร  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 ช่ือ – สกุล ช้ัน คณะ-สาขาวิชา/สถาบันที่ศึกษา 

 

นายคุณาธิป   พุกดวง ม.6/5 - คณะวิทยาลยับริหารศาสตร์  
สาขารัฐประศาสนศาสตร์  
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้เชียงใหม ่
(TCAS รอบ1) 

 

นายพีรวิชญ ์ พนัธ์มหา ม.6/5 - คณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ 
หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
(ไม่เขา้ร่วมระบบTCAS) 
 
 

 

นายสราวุฒิ    ไมส้น ม.6/5 - คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรม 
ชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
สัตว ์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร (สละสิทธ์ิ) 
- หลกัสูตรนกัเรียนจ่าทหารเรือ 
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ (ยืนยนัสิทธ์ิ) 

 

นายรัฐธนนทก์ฤช    โครตค า ม.6/5 - คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
สาขาศิลปะการแสดง(ศิลปะการละครและ
ความเป็นผูป้ระกอบการสร้างสรรค)์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
(TCASรอบ2) 
 
 



 

นายตุรากร    ไชยณรงคบ์ุญ ม.6/5 - ประกอบอาชีพส่วนตวั 
- รอศึกษาต่อปี 65 
 
 
 
 
 

 

นายธาตรี     แสงสุย ม.6/5 - คณะอกัษรศาสตร์  
สาขาประวตัิศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร  
(TCAS รอบ 3) 

 

นายชยพล    ผ่องโสภา ม.6/5 - คณะครุศาสตร์                                                       
สาขาภาษาองักฤษ 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 
(ไม่เขา้ร่วมระบบ TCAS) 

 นายเพชรกลา้     ฉายวฒันา ม.6/5 - คณะ Interactive and game design 
สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟ 
และเกม  
มหาวิทยาลยัศรีปทุม  
(ไม่เขา้ร่วมระบบ TCAS) 

 

นายภูธฤทธ์ิ     กสิการ ม.6/5 - คณะรัฐศาสตร์  
สาขารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง  
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
(ไม่เขา้ร่วมระบบ TCAS) 
 

 นายศีลนาถ     ประเสริฐนอ้ย ม.6/5 - คณะครุศาสตร์ 
สาขาพลศึกษา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
(TCASรอบ2) 
 
 
 
 
 



 

นายอภิวฒัน์    อภิธนวรรณ ม.6/5 - คณะนิเทศศาสตร์ 
สาขาผลิตส่ือสร้างสรรคแ์ละ 
ประสบการณ์ดิจิทอล 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ  
(ไม่เขา้ร่วมระบบ TCAS) 

 

นายภราดล      ทวีกสิกรรม ม.6/5 - คณะมนุษยศ์าสตร์และการจดัการท่องเที่ยว 
สาขาวิชาการจดัการโรงเเรมและธุรกิจที่พกั 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  
(TCAS1) 
 
 

 

นายธญัพิสิทธ์ิ    พิมพป์ระสาร ม.6/5 - หลกัสูตร ปวส. 
สาขาบญัชี 
วิทยาลยัชุมชนอุทยัธานี 
 (ไม่เขา้ร่วมTCAS) 
 
 

 

นายสิรวิชญ ์     สิงห์ม ี ม.6/5 - ประกอบอาชีพส่วนตวั 
 
 
 
 

 

นางสาวสุทธิมาภรณ์ จินตธ์นวฒัน์ ม.6/5 - คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการ 
ส่ือสารการจดัการ 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  
สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 
ภาษาไทย ปกติ มหาวทิยาลยันเรศวร 
(TCAS 3) 

 

นางสาวอริศรา    ชวนคิด ม.6/5 - วิทยาลยัการศึกษาไทย 
การจดัการศึกษาหลกัสูตรควบระดบัปริญญา
ตรี 2 ปริญญา (หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 
สาขาวิชาการศึกษา และหลกัสูตรศิลป
ศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย) 
มหาวิทยาลยัพะเยา 
(TCAS 3) 
 
 



 

นางสาวพิชญาภา    สุวรรณโชต ิ ม.6/5 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
สาขาการพฒันาการเกษตร สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั (ยืนยนัสิทธ์ิ)  
- คณะบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั (สละสิทธ์ิ)  

 

นางสาวชลิตา   นาคคุม้ ม.6/5 - คณะพยาบาลศาสตร์ 
สาขาพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
(ไม่เขา้ร่วมระบบ TCAS) 
 
 

 

นางสาวรดา    ภุมรินทร์ ม.6/5 - คณะ BU Chinese International  
สาขา Business Chinese  
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
(ไม่เขา้ร่วมระบบ TCAS) 
 
 

 

นางสาวศิรินภา     เติมทองชยั ม.6/5 - คณะบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาบญัชี 
มหาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 
(TCASรอบ2) 
 
 

 

นางสาวกัญญาลกัษณ์    สุขารมณ ์ ม.6/5 - คณะศึกษาศาสตร์ 
สาขาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 
มหาวิทยาลยันเรศวร (ยืนยนัสิทธ์ิ) 
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาสารสนเทศศึกษา  
มหาวิทยาลยับูรพา (สละสิทธ์ิ) 

 

นางสาวชุติกาญจน์    นอ้ยพลทนั ม.6/5 - คณะวิทยาการจดัการโฆษณา  
สาขานิเทศศาสตร์(การโฆษณาเเละการ
ส่ือสารการตลาด ) ภาษาไทย ปกติ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  
(TCASรอบ3) 
 
 



 

 

นางสาวพรพรรณ    ผลโต ม.6/5 - คณะวิทยาการจดัการ  
สาขาการจดัการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถมัภ ์ 
(TCAS รอบ1)  
 
 

 

นางสาวจิรัชญา  อินทรศกัดิ์  ม.6/5 - คณะบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาบญัชี  
มหาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 
(TCAS รอบ1) 
 
 
 

 

นางสาวญาตาวี    อิสริยะวิญญ ู ม.6/5 - คณะวิทยาลยัสหวิทยาการ  
สาขาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์
(โครงการพิเศษ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยล์ าปาง 
(ยืนยนัสิทธ์ิ) 
- หลกัสูตรการจดัการบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีการบิน 
สถาบนัการบินพลเรือน (ไม่เขา้ร่วมTCAS) 
(สละสิทธ์ิ) 

 

นางสาวเพญ็พิชชา    ช่ืนชม ม.6/5 - คณะศึกษาศาสตร์  
สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้ 
วิชาเอกภาษาองักฤษศึกษา  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน 
(TCASรอบ3)  
 

 

นางสาวสอง     ธญัญเจริญ ม.6/5 - คณะศิลปศาสตร์  
สาขาวิชาภาษาองักฤษ 
มหาวิทยากรุงเทพธนบุรี (ยืนยนัสิทธ์ิ) 
- คณะศิลปศาสตร์ 
สาขาวิชาภาษาองักฤษ  
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง (สละสิทธ์ิ) 
 
 



 

นางสาวพรหมพร     แกว้เข่ือง ม.6/5 - คณะวิทยาการจดัการโฆษณา  
สาขานิเทศศาสตร์(การโฆษณาเเละการ
ส่ือสารการตลาด ) ภาษาไทย ปกติ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
(TCAS รอบ3) 

 

นางสาวนงนภสั    โพธ์ิประดิษฐ ์ ม.6/5 - ส านกัวิชาการจดัการ 
หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต 
สาขาบญัชี 
มหาวิทยาลยัเเม่ฟ้าหลวง 
 (TCAS1) 
 

 

นางสาวฮารุมิ     ทากิโมโตะ ม.6/5 - คณะศิลปศาสตร์ 
สาขาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยัศรีปทุม(บางเขน)  
(ไม่เขา้ร่วมระบบTCAS) 
 
 

 

นางสาวณัฐธิชาพร    ร้อยแกว้ ม.6/5 - ส านกัวิชาจีนวิทยา 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาจีนศึกษา 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
 (TCAS รอบ3) 
 

 

นางสาวปัญญ์ลภคั    อภยันุช ม.6/5 - ส านกัวิชาการจดัการ  
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาอุตสาหกรรมการบริการ  
(การบริหารการโรงเเรม อาหาร  
เเละเคร่ืองดื่ม) 
มหาวิทยาลยัเเม่ฟ้าหลวง (ยืนยนัสิทธ์ิ) 
- คณะวิชาการจดัการ 
สาขาการโรงเเรม 
มหาวิทยาลยัศิลปากร (สละสิทธ์ิ) 



 

นางสาวสุภาพร    ใจด ี ม.6/5 - คณะครุศาสตร์  
สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา 
มหาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 
(ไม่เขา้ร่วมระบบ TCAS) 

 

นางสาวอรอุมา    มวลไธสง ม.6/5 - คณะครุศาสตร์ 
สาขาวิชาเอกภาษาไทย 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 
(ไม่เขา้ร่วมระบบ TCAS) 

                                                       

ผู้ จัดท า-รวบรวมข้อมูลนักเรียนช้ัน ม.6/5 ปีการศึกษา 2563 

 

นางสาวปัญญ์ลภคั   อภยันุช ม.6/5 - ส านกัวิชาการจดัการ  
หลกัสูตรบริหารธุรกิจ 
สาขาอุตสาหกรรมการบริการ (การบริหาร
การโรงเเรม อาหาร เเละเคร่ืองดื่ม) 
มหาวิทยาลยัเเม่ฟ้าหลวง (ยืนยนัสิทธ์ิ) 
- คณะวิชาการจดัการ 
สาขาการโรงเเรม 
มหาวิทยาลยัศิลปากร (สละสิทธ์ิ) 

 

 

 

 

 


