การติดตามผลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ห้ อง 6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ปี การศึกษา 2564
เพื่อการศึกษาต่ อ-ประกอบอาชีพ ในปี การศึกษา 2565
นักเรียนทีจ่ บหลักสู ตร ชาย 36 คน หญิง คน รวม 36 คน
นักเรียนทีย่ งั ไม่ จบหลักสู ตร ชาย - หญิง คน รวม คน
นักเรียนทีเ่ ข้ าศึกษาต่ อระดับอุดมศึกษา ชาย 25 คน หญิง คน รวม 25 คน
นักเรียนทีป่ ระกอบอาชีพ ชาย 11 คน หญิง คน รวม 11 คน
(ข้ อมูล วันที่ 8 มิ.ย. 2565 )
ที่

รู ปนักเรียน

ชื่ อ-นามสกุล

คณะ/สาขาวิชา / สถาบันทีศ่ ึกษาต่ อ

1

นายปฏิภาณ บรรจง

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
-เทคนิคคอมพิวเตอร์

2

นายปุญญพัฒน์ สดุดี

ประกอบอาชีพ

3

นายอดิเทพ โสภาคะยัง

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
-ช่ างไฟฟ้ ากาลัง

4

นายเกรียงไกร คาปล้ อง

นักเรียนจ่ าอากาศ

5

นายเจริ ญลาภ วะชู

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงตะวันออก
-คณะเกษตรศาสตร์
-สาขาสั ตวศาสตร์

ที่
6

รู ปนักเรียน

ชื่ อ-นามสกุล
นายสุ ริยะ วงษ์ ชัย

คณะ/สาขาวิชา / สถาบันทีศ่ ึกษาต่ อ
ประกอบอาชีพ

7

นายภูริพฒ
ั น์ อินทร์ ใจดี

8

นายภัทรพล คุชิตา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา
-คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
-สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายเกริกฤทธิ์ เต๊ ะปานันท์

ติดต่ อไม่ ได้

10

นายณัฐพล เพ็ชร์ กล่อง

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
-ช่ างไฟฟ้ ากาลัง

11

นายทักษ์ ดนัย เกษศรีรัตน์

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
-ช่ างไฟฟ้ ากาลัง

12

นายธนภูมิ รอดโพธิ์ทอง

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่ งชาติ
(วิทยาเขตสุ พรรณบุรี)
-คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา

9

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
-คณะอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ที่

รู ปนักเรียน

ชื่ อ-นามสกุล

คณะ/สาขาวิชา / สถาบันทีศ่ ึกษาต่ อ

13

นายนันทิพฒ
ั น์ สุ ขสบาย

วิทยาลัย อี.เทค
-ช่ างไฟฟ้ ากาลัง

14

นายพงศกร เพชรเกิด

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
-คณะมนุษศาสตร์

15

นายพงษ์ พษิ ณุ แย้ มแพ

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
-ช่ างกลการผลิต

16

นายสุ ทธิภัทร สระทองหยอย

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
-ช่ างกลการผลิต

17

นายสุ ประวีณ์ พัฒนกุล

ประกอบอาชีพ

18

นายเอกชั ย ครุ ธพันธ์

19

นายปาราเมศ ลิขิต

20

นายภัทรพล ชานาญชัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา
-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-สาขาการออกแบบกราฟิ กแลละ
มัลติมีเดีย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
-คณะอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
-ช่ างกลการผลิต

ที่

รู ปนักเรียน

ชื่ อ-นามสกุล

คณะ/สาขาวิชา / สถาบันทีศ่ ึกษาต่ อ

21

นายยศกร พูลสมบัติ

22

นายวงศกร ปรีชา

ประกอบอาชีพ

23

นายกิตติยศ คล่องการ

ประกอบอาชีพ

24

นายธนโชติ มูลเมือง

ประกอบอาชีพ

25

นายพีระพัฒน์ ประสาท

รอผล tcas รอบ4

26

นายพีรพงษ์ เจียมมะเริง

นักเรียนจ่ าอากาศ

27

นายพีระพงษ์ น้ อยสกุล

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
-เทคนิคคอมพิวเตอร์

28

นายปิ ยะวัฒน์ ก๊กศรี

วิทยาลัยเทคนิคอุทยั
-ไฟฟ้ ากาลัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
-คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ที่

รู ปนักเรียน

ชื่ อ-นามสกุล

คณะ/สาขาวิชา / สถาบันทีศ่ ึกษาต่ อ

29

นายจักรภัทร แม้ นพยัคฆ์

ประกอบอาชีพ

30

นายกฤษฎา วิเชี ยรสาร

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
-ช่ างเทคนิคอุสาหกรรม

31

นายกฤษณช์ พลท์ ฉัตรพงค์ สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
-คณะนิเทศศาสตร์

32

นายคณิน ล่ องละมุด

มหาวิทยาลัยมหิดล(วิทยาเขตนครสวรรค์ )
คณะศิลปศาสตร์
สาขาประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม

33

นายฐานันดร บุญวรนุช

ประกอบอาชีพ

34

นายธวัชชั ย บุญศรี

ประกอบอาชีพ

35

นายภาคิน พูพลิ กึ

วิทยาลัยเทคนิคอุทยั
-เทคนิคการผลิต

36

นายวสั นต์ มาขา

ประกอบอาชีพ

ผู้รวบรวม – จัดทาตัวแทนห้ อง 6 / 6 ปี การศึกษา 2564

รู ปนักเรียน

ชื่ อ-นามสกุล
นายเอกชั ย ครุ ธพันธ์

คณะ/สาขาวิชา / สถาบันทีศ่ ึกษาต่ อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา
-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-สาขาการออกแบบกราฟิ กแลละมัลติมีเดีย

