
การติดตามผลนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่6 ห้อง 5 โรงเรียนหนองฉางวทิยา  ปีการศึกษา 2564 
เพ่ือการศึกษาต่อ-ประกอบอาชีพ  ในปีการศึกษา 2565 

นักเรียนทีจ่บหลกัสูตร ชาย   12 คน    หญิง  25  คน     รวม    37   คน 
นักเรียนทีย่งัไม่จบหลกัสูตร  ชาย 0 คน   หญิง    0    คน     รวม   0   คน 

นักเรียนทีเ่ข้าศึกษาต่อระดับอดุมศึกษา ชาย    12    คน    หญงิ    24     คน     รวม    36   คน 
นักเรียนทีป่ระกอบอาชีพ ชาย     0    คน      หญิง    1  คน    รวม     1     คน 

(  ข้อมูล วนัที ่   30 พฤษภาคม 2565  ) 
 

ที ่ รูปนักเรียน ช่ือ-นามสกลุ คณะ/สาขาวชิา / สถาบันทีศึ่กษาต่อ 
1 

 

 
นายกมลภพ กีตา 

 
- คณะสัตวศาสตร์   

มหาวทิยาลยัแม่โจ ้(ยนืยนัสิทธ์ิ) 

2   
นายจิรพทัธ์ โสธร 

 
- การจดัการการส่ือสาร 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิา
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ(หลกัสูตร
นานาชาติ) มหาวทิยาลยันเรศวร (สละสิทธ์ิ) 

- DEK66 
3   

นายธีธชั ทศัจนัทร์ 
 

 
- DEK66 



4   
นายภีมพล วสิิทธ์ิ 

 
- คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
(ยนืยนัสิทธ์ิ) 

5 

 

 
นายณฐัดนยั  เพียรพานิช 

 
- คณะศึกษาศาสตร์ เอกภาษาองักฤษ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (สละสิทธ์ิ) 
- มนุษยศาสตร์ เอกภาษาองักฤษ (กศ.บ.)  

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (ยนืยนัสิทธ์ิ) 

6 

 

 
นายตน้วงศ ์พุทธปกา 

 
- คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวชิาสัตวศาสตร์และ

เทคโนโลยอีาหารสัตว ์มหาวิทยาลยันเรศวร(สละ
สิทธ์ิ) 

- วศิวกรรมทัว่ไป วศ.บ วศิวกรรมไฟฟ้าวศิวกรรม
โยธา  มหาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต (สละสิทธ์ิ) 

- คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาลยัธรรมศาสตร์ 
ศูนยล์  าปาง (ยนืยนัสิทธ์ิ) 



7 

 

 
นายปริญญา แสนแกว้ 

 
- คณะส่ือสารมวลชน นิเทศศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (ยนืยนัสิทธ์ิ) 

8 

 

 
นายวณฐัพงษ ์เวยีงค า 

 
- ทหารอากาศ 

9 

 

 
นาย สุรศกัด์ิ กอ้นจา้ย 

 
- คณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์และส่ือดิจิทลั  

มหาวทิยาลยัศรีปทุม (ยนืยนัสิทธ์ิ) 



ที ่ รูปนักเรียน ช่ือ-นามสกลุ คณะ/สาขาวชิา / สถาบันทีศึ่กษาต่อ 

  10 

 

 
นายภาราดร สุนทวงษ ์

 
- คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา ภาคพิเศษ 

มหาวทิยาเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน 
(ยนืยนัสิทธ์ิ) 

11  

 

 
นายนครรินท ์ทองค า 

 
- คณะวทิยาการจดัการ 

สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศรีราชา 
(ยนืยนัสิทธ์ิ) 

12 

 

 
นายพงศส์ถิต ตั้งบวรไพศาล 

 

- มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนยพ์ระนครศรีอยธุยา หนัตรา 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย ปกติ) (ยนืยนั
สิทธ์ิ) 



13 

 

 
นางสาวกลัยกร นุตยางกูล 

 
- คณะวทิยาการจดัการ 

สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์มหา
วทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศรีราชา (ยนืยนั
สิทธ์ิ) 

14 

 

 
นางสาวชาลิสา โกมล 

 
- คณะวทิยาการจดัการ บริหารธุรกิจ  

สาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ(ภาษาต่างประเทศ) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศรีราชา  (สละสิทธ์ิ) 

- คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาองักฤษ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง (ยนืยนัสิทธ์ิ) 

15 

 

 
นางสาวสุภรัตน์ ดิษผล 

 
- คณะบริหารธุรกิจ สาขาวชิานวตักรรมธุรกิจการคา้

สมยัใหม่  
มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต (ยนืยนัสิทธ์ิ) 



16 

 

 
นางสาวใรนานารทิพปภา สังขช์ยั 

 
- คณะวทิยาการจดัการ สาขาบริหารธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศรีราชา (ยนืยนัสิทธ์ิ) 

17 

 

 
นางสาวกนกวรรณ ขลุ่ยทอง 

 
- คณะวทิยาการจดัการ  

สาขาบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศรีราชา 
(ยนืยนัสิทธ์ิ) 

18 

 

 
นางสาวขนิตฐา แขง็เขต 

 
- โรงเรียนพฒันาการศึกษาบริบาล 

กรุงเทพ(ยนืยนัสิทธ์ิ) 



19 

 

 
นางสาวณชัชา เพง็พนัธ์ 

 
- คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์ 

สาขาเอกทฤษฎีศิลป์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
(ยนืยนัสิทธ์ิ) 

20 

 

 
นางสาวธมนวรรณ์ เจนสาริกรณ์ 

 
- คณะวทิยาการจดัการ 

สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศรีราชา 
(ยนืยนัสิทธ์ิ) 

21 

 

 
นางสาวธญัญกร เจนสาริกรณ์ 

 
- คณะวทิยาการจดัการ 

สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศรีราชา 
(ยนืยนัสิทธ์ิ) 

 

22 

 

 
นางสาววลยัพรรณ พูลทรัพย ์

 

 
ไม่ศึกษาต่อ 



23 

 

 
นางสาวศุภิสรา อุทยัสุขสมบูรณ์ 

 
- คณะบริหารธุรกิจ สาขาวชิานวตักรรม

ธุรกิจการคา้สมยัใหม่ มหาวิทยาลยัเกษม
บณัฑิต  
(ยนืยนัสิทธ์ิ) 

24 

 

 
นางสาวสุภาวดี เล่ียมมาตร 

 
- คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี  

สาขาการจดัการนวตักรรมการท่องเท่ียว 
(ภาษาองักฤษ) 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ยนืยนัสิทธ์ิ) 

25 

 
 

 
นางสาวอรรวรรยา เณรทอง 

 
- คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการท่องเท่ียวและการ

โรงแรม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (ยนืยนัสิทธ์ิ) 
 



26   
นางสาวรัชฎาภร นาจนัทอง 

 
- คณะสังคมศาสตร์ สาขาพฒันาสังคม 

มหาวทิยาลยันเรศวร 
(ยนืยนัสิทธ์ิ) 

27 

 

 
นางสาวอนญัญา สิทธิธญัญาศิลป์ 

 
- คณะสังคมศาสตร์ สาขาพฒันาสังคม 

มหาวทิยาลยันเรศวร 
       (สละสิทธ์ิ) 
- คณะมนุษยศ์าสตร์ สาขาภาษาและ

วฒันธรรมอาเซียน มหาวทิยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ (ยนืยนัสิทธ์ิ) 

28 

 

 
นางสาวยมลพร หนองคาย 

 
- คณะโลจิสติกส์และดิจิทลัซพัพลายเชน 

มหาวทิยาลยันเรศวร (สละสิทธ์ิ) 
- คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
(ยนืยนัสิทธ์ิ) 



29 

 

 
นางสาวรดา จินตนา 

 
- คณะสังคมศาสตร์สังคมวทิยา  

สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
(ยนืยนัสิทธ์ิ) 

30 
 
 
 
 
 

  
นางสาวชนกภทัร์ ชมภู่ 

 
- ไม่สะดวกใหข้อ้มูล 

31 

 

 
นางสาวจิราวรรณ สุขเสือ 

 
- คณะครุศาสตร์ ภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ  
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  
(สละสิทธิ) 

- DEK66 
32 

 

 
นางสาวจุฑาทิพย ์วฒิุนาม 

 
- คณะนิติศาสตร์  

มหาวทิยาลยัรามค าแหง (ยนืยนัสิทธ์ิ) 



33 

 

 
นางสาวฑิติยา บวัสาย 

 
- คณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ 

สาขาภาษาองักฤษธุรกิจ  
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  
(ยนืขยนัสิทธ์ิ) 

34 

 

 
นางสาวพิชญภ์นิตา มาลยัทอง 

- มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
คณะมนุษยศ์าสตร์ สาขาวชิา
ภาษาองักฤษ หลกัสูตรศิลปศาสตร์
บณัฑิต (ยนืยนัสิทธ์ิท่ีน่ี) 

- มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาการสอน
ภาษาองักฤษใหผู้มี้พื้นฐานอ่ืนนอกจาก
ภาษาต่างประเทศ (TESOL) หลกัสูตร
นานาชาติ (สละสิทธ์ิ) 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการ
นวตักรรมการท่องเท่ียว (หลกัสูตร
ภาษาองักฤษ) (สละสิทธ์ิ) 

- มหาวทิยาลยัศิลปากร 
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสาร สาขาวชิานิเทศศาสตร์ หลกัสูตร
นิเทศศาสตร์บณัฑิต (สละสิทธ์ิ) 

- มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
สาขาวชิาภาษาองักฤษ (สละสิทธ์ิ) 

- Yuan Ze University At Taipei ( YZU ) 
(สละสิทธ์ิ 

- English Program in College of Humanities 
and Social Sciences(สละสิทธ์ิ) 



35 

 

 
นางสาวรัฐนนัท ์ทวจีกิจ 

 
- คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม หลกัสูตร

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต  
มหาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา (ยนืยนัสิทธ์ิ) 

36 

 

 
นางสาววชิิดา สุขรินทร์ 

 
- คณะวทิยาการจดัการ  

สาขาบญัชีบริหาร  
มหาลยัเกษตรศาสตร์ ศรีราชา  
(ยนืยนัสิทธ์ิ) 

37 

 

 
นางสาวกชกร ทองโสภา 

 
- คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (ยืนยนัสิทธ์ิ) 



 
 
 

ผู้รวบรวม – จัดท าตัวแทนห้อง 6 / 5    ปีการศึกษา 2564 
 

รูปนักเรียน ช่ือ-นามสกลุ คณะ/สาขาวชิา / สถาบันทีศึ่กษาต่อ 

 

 
นางสาวยมลพร หนองคาย 

 
- คณะโลจิสติกส์และดิจิทลัซพัพลายเชน 

มหาวทิยาลยันเรศวร (สละสิทธ์ิ) 
- คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
(ยนืยนัสิทธ์ิ) 

 
 


