การติดตามผลนักเรียนชัน้ ม.6/9 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ปี การศึกษา 2563
เพื่อการศึกษาต่อ – ประกอบอาชีพ ในปีการศึกษา 2564
นักเรียนทีจ่ บหลักสู ตร

ชาย 4 คน หญิง 26 คน รวม 30 คน

นักเรียนทีย่ งั ไม่ จบหลักสู ตร ชาย 1 คน หญิง - คน รวม 1 คน
นักเรียนทีศ่ ึกษาต่ อ

ชาย 4 คน หญิง 20 คน รวม 24 คน

นักเรียนประกอบอาชีพ(รอผลการศึกษาต่ อปี 65) ชาย – คน หญิง 3 คน
(ข้ อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564)

รู ปนักเรี ยน

ชื่อ-นามสกุล
นายวสุพล คงเขียว

ชั้น คณะสาขาวิชา/สถาบันที่ศึกษาต่อ
ม.6/9 1.นักเรี ยนนายสิบทหารบก
2.นักเรี ยนจ่าทหารเรื อ (สละสิทธิ์)
3.นักเรี ยนจ่าอากาศรอบข้อข้อเขียนแต่
(สละสิทธิ์รอบ2)
( ไม่เข้าร่ วมระบบ TCAS)

นายธีรภัทร์ วัฒนกสิกรรม

ม.6/9 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาเกาหลี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(TCAS รอบ 2 )

นายอัคคเดช ดีพจิ ารณ์

ม.6/9 นักเรี ยนจ่าอากาศ
โรงเรี ยนจ่าอากาศ ดอนเมือง
( ไม่เข้าร่ วมระบบ TCAS)

นายพงศกร อ่อนละออ

ม.6/9 1.คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
( ไม่เข้าร่ วมระบบ TCAS)
2.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารทาง
ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(สละสิทธิ์)
ม.6/9 *ยังไม่สาํ เร็จการศึกษา*

นายอุดมศักดิ์

มาธิ

นางสาวนภัสฐิชา เทวะ

ม.6/9 สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทลั เพือ่ นวัตกรรม
ทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
( TCAS รอบ1)

นางสาวนันทิวา ศรี วรนันต์

ม.6/9 คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา
( TCAS รอบ1)

นางสาวพุทธิสาริ ณี เหมือนการ

ม.6/9 คณะบริ หารธุรกิจเพือ่ สังคม
วิชาเอกการตลาด
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
( TCAS รอบ1)

นางสาววิชญาพร สีนนทา

ม.6/9 1.สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทลั เพือ่ นวัตกรรม
ทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
( TCAS รอบ2)
2.คณะมุษยศาสตร์ สาขาวิชาพม่าศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
( TCAS รอบ2) สละสิทธิ์
ม.6/9 สํานักจีนวิทยา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(TCAS รอบ3.1)

นางสาวอริ สรา กีตา

นางสาวธิตินนั ท์ เกิดทองสุข

ม.6/9 คณะการจัดการธุรกิจอาหาร
สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร
สถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒั น์
(นักเรี ยนทุน100 %โควตาโรงเรี ยน)
( ไม่เข้าร่ วม TCAS )

นางสาวพันธิสา จุทยั

ม.6/9 คณะอักษรศาสตร์
สาขาวิชาเอเชียศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(TCAS รอบ 3.1)

นางสาวสุชิราภรณ์ หน่อตง

ม.6/9 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทยาเขตเชียงใหม่
(TCAS รอบ 2)

นางสาวเกศกนก พะนาน

ม.6/9 1.คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขานาฏศิลป์ ไทยศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(TCAS รอบ 1)
2. คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขานาฏศิลป์ ไทย
มหาวิทยาลัยสวนสุนนั ทา
(TCAS รอบ 1) สละสิทธิ์

นางสาวจุฑามาศ ธิริ

ม.6/9 คณะบริ หารธุรกิจเเละเทคโนโลยี
สารสนเทศการบัญชี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก (TCAS รอบ 3.1)

นางสาวบัวชมพู สนองคล้าย

ม.6/9 1.คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขานาฏศิลป์ ไทยศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(TCAS รอบ 1)
2.ศิลปกรรมศาสตร์
สาขานาฏศิลป์ ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา
(TCAS รอบ 1) สละสิทธิ์
ม.6/9 คณะวิทยาลัยศึกษา
หลักสูตรควบ 2 ปริ ญญา
สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยพะเยา
(TCAS รอบ 3.1)

นางสาวกัลยรัตน์ ฟักอ่อน

นางสาวนันทกานต์ ภู่ทอง

ม.6/9 คณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชาเอกปฐมวัย
มหาลัยราชภัฎนครสวรรค์
( ไม่เข้าร่ วม TCAS )

นางสาวนันทิดา สมพงษ์

ม.6/9 คณะศิลปศาสตร์
สาขาภาษาจีนธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุ งเทพ
วิทยาเขตรังสิต
( ไม่เข้าร่ วม TCAS )

นางสาวรัตนากร

ม.6/9 คณะ วิทยาการจัดการ
สาขาวิชา
การจัดการการบริ การและการท่องเที่ยว
สถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒั น์
(นักเรี ยนทุน 50 %)
( ไม่เข้าร่ วม TCAS )

เจริ ญ

นางสาวกมลชนก เส็งหนองแบน ม.6/9 คณะการจัดการธุรกิจอาหาร
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร
สถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒั น์
(นักเรี ยนทุน100 %โควตาโรงเรี ยน)
( ไม่เข้าร่ วม TCAS )

นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณคาม

ม.6/9 คณะครุ ศาสตร์
สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
( ไม่เข้าร่ วม TCAS )

นางสาวดวงพร สถิตย์พงษ์

ม.6/9 หลักสูตร PN
โรงเรี ยนนครสวรรค์อินเตอร์บริ บาล
( ไม่เข้าร่ วม TCAS )

นางสาวปิ ยธิดา แจ้งมณี

ม.6/9 คณะรัฐศาสตร์
สาขานิติศาสตร์
มหาลัยนอร์ทกรุ งเทพ วิทยาเขตรังสิต
( ไม่เข้าร่ วม TCAS )

นางสาวพรชิตา อินทร์กนั ฑ์

ม.6/9 *จะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
ในปี การศึกษา2565*

นางสาวรัชนีกร แก้วเทวี

ม.6/9 สํานักวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเเม่ฟ้าหลวง
(โควตาครู เเนะเเนว TCAS รอบ 1)

นางสาวลัดดาวรรณ พูลเขตรกิจ

นางสาวศสิกร วาปี

นางสาวศิริมา สมวันดี

ม.6/9 1.คณะศิลปศาสตร์
สาขาภาษาไทยประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ( TCAS รอบ 1)
2.คณะการจัดการ
สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
( TCAS รอบ 1 ) สละสิทธิ์
ม.6/9 คณะบริ หารธุรกิจ สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร
( TCAS รอบ 1 )

ม.6/9 * ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว*

นางสาวสุพรรษา ระลอก

ม.6/9 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาศิลปศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
( ไม่เข้าร่ วมระบบ TCAS)

นางสาวกัญญาพัชร แกล้วการไถ

ม.6/9 *จะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
ในปี การศึกษา2565*

ผู้รวบรวม-จัดทํา ตัวแทนห้ อง ม.6/9 ปี การศึกษา 2563
นางสาวพุทธิสาริ ณี เหมือนการ

ม.6/9 คณะบริ หารธุรกิจเพือ่ สังคม
วิชาเอกการตลาด
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
( TCAS รอบ1)

