
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 
เร่ือง  ผลการพจิารณาคัดเลอืกนักเรียน เพือ่รับทุนการศึกษาโรงเรียนขุนตาลวทิยาคม ประจ าปีการศึกษา 2563  

--------------------------------------------------------------------------- 
 

 ด ้วยโรง เรียนขุนตาลวิทยาคม  ได ้แต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาคดั เลือกนักเรียน เพื่อรับ
ทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  ตามค าสั่ งโรง เ รียนขุนตาลวิทยาคม ท่ี  378/2563  ลงวนัท่ี  21  เดือน 
ธนัวาคม พ.ศ.2563  ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการใหน้กัเรียนรับทุนการศึกษา ดงัน้ี 
 

รายช่ือนักเรียนทุนโรงเรียนขุนตาลวทิยาคม 
รุ่นที ่3   (จ านวน 8 ทุน) 

ที่ ช่ือ  -  สกุล ห้อง ประเภททุน 
จ านวนทุน/ 

ปีการศึกษา 
1 เด็กหญิงมณฑาวดี  ลีวงศก์ระจ่าง ม.3/1 ทุนเรียนดี 2,000 

2 เด็กหญิงกญัญารัตน์  ปวนสุวรรณ์ ม.3/1 ทุนความสามารถพิเศษ (ศิลปะ) 2,000 

3 นางสาวภาริณี  วไิล ม.6/1 ทุนเรียนดี 2,000 

4 นางสาวปิยารัตน์  ทะนนัชยั ม.6/1 ทุนเรียนดี 2,000 

5 นางสาวศุภิสรา  ทาบุญสม ม.6/1 ทุนเรียนดี 2,000 

6 นางสาวศศิวมิล  ค าปัญโย ม.6/1 ทุนเรียนดี 2,000 

7 นางสาวนาเดียร์   อินค าปา ม.6/1 ทุนความสามารถพิเศษ (กีฬา) 2,000 

8 นางสาวเมธิณี  สร้อยสุมาลี ม.6/1 ทุนความสามารถพิเศษ (ดนตรี) 2,000 

 
รายช่ือนักเรียนทุนโรงเรียนขุนตาลวทิยาคม 

รุ่นที ่4     (จ านวน 9 ทุน) 

ที่ ช่ือ  -  สกุล ห้อง ประเภททุน 
จ านวนทุน/ 

ปีการศึกษา 
1 เด็กหญิงพรนิภา  มหาภาส ม.2/1 ทุนเรียนดี 2,000 

2 เด็กหญิงอลิสา  ศรีสวา่ง ม.2/1 ทุนเรียนดี 2,000 

3 เดก็ชายประสพสุข  ตระกลูสวสัด์ิ ม.2/2 ทุนความสามารถพิเศษ (ดนตรี, นาฏศิลป์) 2,000 

4 นางสาวกรรณนิภา  บุญสูง ม.5/1 ทุนเรียนดี 2,000 

5 นางสาวพรชิตา  เสนสุวรรณ ม.5/1 ทุนเรียนดี 2,000 
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ที่ ช่ือ  -  สกุล ห้อง ประเภททุน 
จ านวนทุน/ 

ปีการศึกษา 

6 นางสาวภวรัญชน์  ไชยวรรณ์ ม.5/1 ทุนเรียนดี 2,000 

7 นางสาวกรวรรณ  ตรีเหรา ม.5/1 ทุนเรียนดี 2,000 

8 นายยทุธพิชยั  เภารัตนปกรณ์ ม.5/1 ทุนความสามารถพิเศษ (ดนตรี, นาฏศิลป์) 2,000 

9 นายอรรถชาติ  ระเรือง ม.5/1 ทุนความสามารถพิเศษ (ดุริยางค)์ 2,000 

 
รายช่ือนักเรียนทุนโรงเรียนขุนตาลวทิยาคม 

รุ่นที ่5     (จ านวน 20 ทุน) 

ที่ ช่ือ  -  สกุล ห้อง ประเภททุน 
จ านวนทุน/ 

ปีการศึกษา 
1 เด็กชายพฤชธกร  ใจยะ ม.1/1 ทุนเรียนดี 2,000 

2 เด็กหญิงธนชัชา  อินค าปา ม.1/1 ทุนเรียนดี 2,000 

3 เด็กชายกฤตวทิย ์ ทะการ ม.1/1 ทุนเรียนดี 2,000 

4 เด็กหญิงธนัยช์นก  บุญสูง ม.1/1 ทุนเรียนดี 2,000 

5 เด็กหญิงพิชชาภา  ชยัเนตร ม.1/1 ทุนเรียนดี 2,000 

36 เด็กหญิงปาริฉตัร  ภิวงค ์ ม.1/1 ทุนความสามารถพิเศษ (กีฬา) 2,000 

7 เด็กหญิงศศิวมิล  เกตุอินทร์ ม.1/2 ทุนความสามารถพิเศษ (กีฬา) 2,000 

8 เด็กหญิงกรกาญจน์  มีเพชร ม.1/2 ทุนความสามารถพิเศษ (ดนตรี) 2,000 

9 เด็กหญิงศศิประภาภรณ์  ภิวงศ ์ ม.1/2 ทุนความสามารถพิเศษ (ดนตรี) 2,000 

10 เด็กหญิงธนชัญา  บุญสูง ม.1/2 ทุนความสามารถพิเศษ (ศิลปะ, นาฏศิลป์) 2,000 

11 นางสาววรัญญา  รักเรียน ม.4/1 ทุนเรียนดี 2,000 

12 นายอินทรัตน์  นิลรัตน์ ม.4/1 ทุนเรียนดี 2,000 

13 นางสาวชลธิชา  ยอดแกว้ ม.4/3 ทุนเรียนดี 2,000 

14 นางสาวมุฑิตา  สร้อยสุมาลี ม.4/2 ทุนเรียนดี 2,000 

15 นายฐิติพฒัน์  ระเรือง ม.4/1 ทุนเรียนดี 2,000 

16 นางสาวกรวรรณ  ค าวงั ม.4/1 ทุนความสามารถพิเศษ (นาฏศิลป์) 2,000 

17 นางสาวณฐัณิชา  ค าปันต๊ิบ ม.4/1 ทุนความสามารถพิเศษ (นาฏศิลป์) 2,000 

18 นางสาวศิรินภา  รอดชาติ ม.4/1 ทุนความสามารถพิเศษ (ศิลปะ) 2,000 

19 นางสาวรัตนาภรณ์  กนัทากุล ม.4/1 ทุนความสามารถพิเศษ (นาฏศิลป์) 2,000 

20 นางสาวเขมิกา  ปันทะนนั ม.4/1 ทุนความสามารถพิเศษ (นาฏศิลป์) 2,000 
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ใหน้กัเรียนท่ีมีรายช่ือทั้งหมด เขา้รับฟังการช้ีแจงรายละเอียด และรับเอกสารการด าเนินการตามขั้นตอน

ของโรงเรียน  ในวนัจนัทร์ ท่ี  28  ธนัวาคม  2563  เวลา 14.30  น. ณ ห้องปฏิบติัการชีววิทยา โรงเรียนขุนตาล
วทิยาคมต่อไป 

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั  
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  25  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ.2563 
 

 
                                                         (นายเจริญ  โกศยั) 

                                       ผูอ้  านวยการโรงเรียนขนุตาลวทิยาคม 
 
 


