การติดตามผลนักเรียนชั้ น ม.6/8 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ปี การศึกษา 2560
เพือ่ การศึกษาต่ อ - ประกอบอาชีพ ในปี การศึกษา 2561
นักเรี ยนทีจ่ บหลักสู ตร (รุ่ นที่1) ชาย 16 คน หญิง 23 คน รวม 39 คน
นักเรียนที่ยงั ไม่ จบหลักสู ตร ชาย 1 คน หญิง - คน รวม 1 คน
นักเรี ยนที่ศึกษาต่ อ ชาย 16 คน หญิง 23 คน รวม 39 คน
(ข้ อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2561)
รูปนักเรียน

ชื่ อ-สกุล
นายขจรศักดิ์ แสงกระจ่าง

ชั้ น
6/8

คณะ-สาขาวิชา/สถาบันที่ศึกษาต่ อ
คณะบริ หารธุ รกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่ อสาร
สาขา คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
(TCASรอบ2)

นายชัยวัฒน์

ไวมือ

6/8

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
(TCASรอบ2)

นายพิทกั ษ์

แก้วหนองยาง

6/8

คณะ มนุษยศาสตร์ สาขา การเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(TCASรอบ1/2)

นายกฤษฎิ์

นันทจรรยาวิทย์

6/8

ปวส. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคอุทยั ธานี
(ไม่เข้าร่ วมระบบ TCAS61)

นายเกียรติศกั ดิ์ บินทวิหค

6/8

คณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(TCASรอบ2)

นายอานันท์

6/8

คณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชาพละศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(TCASรอบ1)

6/8

ปวส.ช่างไฟฟ้ ากําลัง
วิทยาลัยเทคนิคอุทยั ธานี
(ไม่เข้าร่ วมระบบ TCAS61)

6/8

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเอกพลศึกษา
สถาบันการศึกษาพลศึกษา
วิทยาเขตสุ พรรณบุรี (TCASรอบ2)

6/8

-รอผล

นายกมลภพ

นายณัฐนนท์

นายชยากร

เหล่ารอด

ระบอบ

ซื่ อตรง

จิรางกูร

TCAS รอบ3, TCAS รอบ4 -

นายธนภัทร

ถิรรัชชานนท์

6/8

คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริ หารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
(TCAS รอบ2)

นายนภดล

บุญยัง

6/8

-รอผล

TCAS รอบ3, TCAS รอบ4 -

TCAS รอบ3, TCAS รอบ4 -

นายภูติมินทร์

ยอดหล้า

6/8

-รอผล

นายนิกรณ์

พิมแสง

6/8

คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(TCASรอบ 1/2)

ทองคําดี

6/8

คณะสหเวชศาสตร์
สาขาการจัดการกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิ ต)
(TCASรอบ 1/1)

นายอภิสรณ์

นายอัครพงศ์ ทองอินทร์

6/8

คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
(การบริ หารภาครัฐและเอกชน)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
(TCAS รอบ2)

นายนที

6/8

-ยังไม่จบหลักสู ตร -

นายหัสวรรษ ฤทธิ์ บาํ รุ ง

6/8

-รอผล

TCAS รอบ3, TCAS รอบ4 -

นางสาวกัลยา ปั ดภัย

6/8

-รอผล

TCAS รอบ3, TCAS รอบ4 -

นางสาวดวงรัตน์ จันทสร

6/8

คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
(การบริ หารภาครัฐและเอกชน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
(TCAS รอบ2)

วิเศษขลา

นางสาวนันทนา วัฒนธรรม

6/8

-รอผล

TCAS รอบ3, TCAS รอบ4 -

นางสาวพิลยั วรรณ เสื อบัว

6/8

คณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(TCAS รอบ1)

นางสาวศุภนิดา โพธิ์ งาม

6/8

-รอผล

TCAS รอบ3, TCAS รอบ4 -

นางสาวสุ ดารัตน์ รัดพัด

6/8

-รอผล

TCAS รอบ3, TCAS รอบ4 -

นางสาวธัญญา คนธาร์

6/8

คณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(TCASรอบ2)

นางสาวพัชริ นทร์ อุยาณะ

6/8

คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(TCASรอบ1/2)

นางสาวภาวรี ย ์ ฑมาตเก้ง

6/8

-รอผล TCAS รอบ3, TCAS รอบ4-

นางสาวสาวิตรี โพนเงิน

6/8

-รอผล TCAS รอบ3, TCAS รอบ4-

นางสาวอารี รัตน์ แกล้วกสิ กรรม

6/8

คณะบริ หารธุ รกิจ
สาขา maketing digital
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ (TCASรอบ1/1)

นางสาวแวววรรณ อนันตบุตร

6/8

-รอผล TCAS รอบ3, TCAS รอบ4-

นางสาวพรพรรณ เมืองวงษ์

6/8

คณะบริ หารธุ รกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่ อสาร
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยนเรศวร
(TCASรอบ2)

นางสาวพิไรวรรณ ศรทอง

6/8

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
(TCASรอบ2)

นางสาวสุ ธาสิ นี เชยชม

6/8

-รอผล

นางสาวอาทิตยา จินตนา

6/8

-รอผล TCAS รอบ3, TCAS รอบ4-

นางสาวเจนนิศา คงเพียร

6/8

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
(TCASรอบ2)

TCAS รอบ3, TCAS รอบ4-

นางสาวธิ ติมา จันทรังเสริ ฐ

6/8

สถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒั น์
คณะบริ หารธุ รกิจ
สาขาการจัดการการค้าสมัยใหม่
(ทุนเพชรเครือข่ ายMTM) (TCASรอบ1/1)

นางสาวณฐกมล แก้วกุลสี

6/8

คณะศิลปศาสตร์
สาขาการจัดการการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
(วิทยาเขตร่ มเกล้า) (TCASรอบ1/1)

นางสาวเนตรนภิศ มณี อินทร์

6/8

-รอผล TCAS รอบ3, TCAS รอบ4-

นางสาวสุ จิรา วังพลับ

6/8

-รอผล TCAS รอบ3, TCAS รอบ4-

นางสาวปลายฟ้ า ไขทุมมา

6/8

คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
(TCASรอบ2)

นางสาวแพรวพรรณ รัตนวรรณ

6/8

คณะศิลปศาสตร สาขา ภาษาอังกฤษธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
(TCASรอบ2)

ผู้รวบรวม - จัดทํา ม.6/8 ปี การศึกษา 2560
นางสาวพัชริ นทร์ อุยาณะ

6/8

คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(TCASรอบ1/2)

