การติดตามผลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ห้ อง 3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ปี การศึกษา 2564
เพื่อการศึกษาต่ อ-ประกอบอาชีพ ในปี การศึกษา 2565
นักเรียนทีจ่ บหลักสู ตร ชาย 13 คน หญิง 27 คน รวม 40 คน
นักเรียนทีย่ งั ไม่ จบหลักสู ตร ชาย 1 คน หญิง ... คน รวม 1 คน
นักเรียนทีเ่ ข้ าศึกษาต่ อระดับอุดมศึกษา ชาย 12 คน หญิง 27คน รวม 39 คน
นักเรียนทีป่ ระกอบอาชีพ ชาย ... คน หญิง ... คน รวม ... คน
(ข้ อมูล วันที่ 31 พ.ค. 2565 )
ที่

รู ปนักเรียน

ชื่ อ-นามสกุล

คณะ/สาขาวิชา / สถาบันทีศ่ ึกษาต่ อ

1

นายชญานิตพล เคนทอง

คณะการสื่ อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2

นายเสฎฐวุฒิ เหลืองเลิศขจร

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยรังสิต

3

นายศุภสิน มุทติ า

คณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร

4

นายชนาธิป สมถะธัญการ

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

5

นายพาทิศ จันทนารี

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่

รู ปนักเรียน

ชื่ อ-นามสกุล

คณะ/สาขาวิชา / สถาบันทีศ่ ึกษาต่ อ

6

นายสกล แสงทอง

7

นายภานุพงษ์ แย้ มหนองเต่ า

8

นายครรชิตพล กระลาม

คณะบริหารธุกจิ
สาขาการตลาดดิจทิ ลั
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

9

นายปานเทพ ปานาง

ไปเรียนแลกเปลีย่ นต่ างประเทศ

10

นายภีร์วชั ร์ ผูกใจเพื่อน

หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง

11

นายศิวกร จาเนียรศิลป์

คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

12

นาย ณยศ สอนจีน

ศู นย์ ฝึกพาณิชย์นาวี หลักสู ตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรื อ สถาบัน
สมทบ
มหาวิทยาลัยบูรพา

โรงเรียนจ่ าอากาศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

13

นายปัณณทัต พุทโธ

14

นางสาวชวิศา ไม้ สนธิ์

15

นางสาวทิพาวรรณ วิเศษกิจ

16

นางสาวสุ ธาสินี สุ พรมมา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
วิทยาลัยการชลประทาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17

นางสาวอธิชา คนสกุล

คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

18

นางสาวหัทยาณี เมืองจันทร์

19

นางสาวกฤษณาทิพย์ ชู ช่วย

วิศวกรรมศาสตร์ /วิศวกรรมโยธา/มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์ พระนครเหนือ

คณะโลจิสติกส์
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทาน
แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตบางแสน
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
อุตสาหกรรมเกษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ

คณะวิทยาศาสตร์ เเละเทคโนโลยี สาขาอา
ชีวอนามัย
เเละความปลอดภัยสถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมการเกษตร
สาขาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ โจ้
เชียงใหม่

20

นางสาวกัณภิรมย์ เจียงธนาโรจน์

21

นางสาวจริยาภรณ์ ฉัตรสุ ริยากรณ์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาสถาปัตยกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา

22

นางสาวชนัญชิดา ศรีบรรเทา

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

23

นางสาวณัฐสุ ดา กังวาฬ

วิทยาลัยบริหารศาสตร์
รัฐศาสตร์
มหาลัยวิทยาลัยแม่ โจ้
วิทยาขตเชียงใหม่

24

นางสาวณิชาภัทร เหล่ ายัง

25

นางสาวณิชาภัทร เส็งจีน

คณะโลจิสติกส์
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทาน
แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตบางแสน

26

นางสาวปารีณา บุญยวัฒน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
และโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาจุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

คณะศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยรังสิต

27

นางสาวไปรยา พึง่ แก้ ว

28

นางสาวพัชรพร สุ ขสาราญ

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

29

นางสาวยุวธิดา ถะเกิงผล

คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

30

นางสาวฐิตมิ า วงษ์ น่ มุ

คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ สาขาอนามัยชุมชน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

31

นางสาวณัฐพร พิมขาว

คณะวิทยาศาสตร์ สาขา วิทยาการข้ อมูล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

32

นางสาววรรณรัตน์ คาดา

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา
สถาปัตยกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา เชียงใหม่

33

นางสาววรรณพร เหม่ นมี

คณะสิ่งแวดล้ อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และ
การสื่ อสาร สาขานวัตกรรมและ
การตลาดเชิงสร้ างสรรค์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

34

นางสาวณัฏฐณิชา ตั้งสกุลวัฒนชัย

ศิลปศาตร์ สาขา นิเทศศาสตร์ บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเเม่ โจ้

35

นางสาวพลอยชมพู นาคพงษ์

คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

36

นางสาวศตพร รัศมี

คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

37

นางสาวธณัชชา คงห้ วยลอบ

คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์
มหาวิยาลัยนเรศวร

38

นางสาวอัญชนิกา สีแตง

คณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

39

นางสาวดวงมณี สังฆะพงศ์

คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน

40

นางสาว รัตศุภา ศิลป์ ประสม

คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน

