
 

 

 

 
ประกาศโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 

เร่ือง ผลการคัดเลอืกนักเรียนโควตา  เข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4  ปีการศึกษา 2561 
 

ตามท่ีโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ได้ด าเนินการรับสมคัรนักเรียนประเภทโควตา เพื่อเขา้ศึกษาต่อชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ปีการศึกษา 2561  ในช่วงระหว่างวนัท่ี 19 – 28 กุมภาพนัธ์ 2561 
ไปแลว้นั้น  บดัน้ีคณะกรรมการได้พิจารณาคดัเลือกนักเรียนท่ีมีคุณสมบติัตามแผนการเรียนท่ีเปิดรับเป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ โรงเรียนขนุตาลวทิยาคมจึงขอประกาศรายช่ือนกัเรียนท่ีผา่นการคดัเลือก ดงัน้ี 

 

แผนการเรียนวิทย์-คณติ 
 

ที่ ช่ือ – สกุล โรงเรียน ประเภท 
1 นางสาวศศิกานต ์ พรมวาส บา้นป่าแดงหว้ยหลวง เรียนดี 
2 นางสาวสิริกญัญา  แสงภกัดี บา้นป่าแดงหว้ยหลวง เรียนดี 
3 นางสาวพิมพสุ์ดา  ค  าเงิน บา้นป่าแดงหว้ยหลวง เรียนดี 
4 นายธีรภทัร  มณี บา้นป่าแดงหว้ยหลวง เรียนดี 

5 นางสาวจามจุรี  รักยา ชุมชนบา้นตา้ตลาด เรียนดี 

6 นางสาวณฐัชาภรณ์  ยะตัน๋ เทิงวทิยาคม เรียนดี 
7 นางสาวปิยารัตน์  ทะนนัชยั ขนุตาลวทิยาคม เรียนดี 

8 นางสาวศุภิสรา  ทาบุญสม ขนุตาลวทิยาคม เรียนดี 
9 นางสาวลกัษีกา  ฟุ้งอคัรภทัร ขนุตาลวทิยาคม เรียนดี 

10 นางสาวภาริณี  วไิล ขนุตาลวทิยาคม เรียนดี 
11 นางสาวศศิวมิล  ค าปัญโย ขนุตาลวทิยาคม เรียนดี 
12 นางสาวณฐัวภิา  ค  าปัญโย ขนุตาลวทิยาคม เรียนดี 
13 นายสุบรรณ  จดัท่ี ขนุตาลวทิยาคม เรียนดี 
14 นางสาวศุภนุช  จิตสวา ขนุตาลวทิยาคม เรียนดี 
15 นางสาวจิรวรรณ  สิงค ามุง ขนุตาลวทิยาคม เรียนดี 
16 นางสาวรุจิกาญจน์  สมนาม ขนุตาลวทิยาคม ความสามารถพิเศษ 

17 นางสาวนาเดียร์  อินค าปา ขนุตาลวทิยาคม ความสามารถพิเศษ 

18 นางสาวพิชญาภา  นาค า ขนุตาลวทิยาคม ความสามารถพิเศษ 

19 นายธนพนธ์  อินนนัไชย ขนุตาลวทิยาคม ความสามารถพิเศษ 

20 นางสาวจิราพร  ปุริสังข ์ ขนุตาลวทิยาคม ความสามารถพิเศษ 

21 นางสาวเมธิณี  สร้อยสุมาลี ขนุตาลวทิยาคม ความสามารถพิเศษ 

22 นางสาวเพชรรัตน์  อ่องดา ขนุตาลวทิยาคม ความสามารถพิเศษ 
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แผนการเรียนศิลป์-ค านวณ    
 

ที่ ช่ือ – สกุล โรงเรียน ประเภท 
1 นางสาวธีรกานต ์ ไชยกุล ชุมชนบา้นตา้ตลาด ความสามารถพิเศษ 
2 นางสาวกญัญารัตน์  ทะนนัไชย ขนุตาลวทิยาคม ความสามารถพิเศษ 
3 นายสิรภทัร  นามศกัด์ิ ขนุตาลวทิยาคม ความสามารถพิเศษ 

 
 

แผนการเรียนศิลป์-จีน    
 

ที่ ช่ือ – สกุล โรงเรียน ประเภท 
1 นางสาวสุทธิดา  รักนา ชุมชนบา้นตา้ตลาด ความสามารถพิเศษ 
2 นางสาวอรณิชา โปธา ขนุตาลวทิยาคม ความสามารถพิเศษ 
3 นายธนธอน  หุ่นทอง ขนุตาลวทิยาคม ความสามารถพิเศษ 
4 นางสาวปภาวรินทร์  ปันอ่วม ขนุตาลวทิยาคม ความสามารถพิเศษ 
5 นางสาวหทยัภรณ์  มีเขียว ขนุตาลวทิยาคม ความสามารถพิเศษ 
6 นายธนพล  บุญทอง ขนุตาลวทิยาคม ความสามารถพิเศษ 
7 นางสาวพรไพลิน  เมืองเขต บา้นป่าแดงหว้ยหลวง ความสามารถพิเศษ 
8 นางสาวไพลิน  พลชยั บา้นป่าแดงหว้ยหลวง ความสามารถพิเศษ 
9 นายภูวดล  ปาปวน บา้นป่าแดงหว้ยหลวง ความสามารถพิเศษ 

10 นายณฐัวฒิุ  เนืองลา บา้นป่าแดงหว้ยหลวง ความสามารถพิเศษ 
 
 

แผนการเรียนศิลป์-ทัว่ไป 
 

ที่ ช่ือ – สกุล โรงเรียน ประเภท 
1 นายขวญัเมือง  กาลวทิย ์ ขนุตาลวทิยาคม ความสามารถพิเศษ 
2 นางสาวกนกวรรณ  สักแกว้ ขนุตาลวทิยาคม ความสามารถพิเศษ 

 
โดยนกัเรียนท่ีผา่นการคดัเลือกตามรายช่ือน้ี ใหม้าด าเนินการรายงานตวัและมอบตวัพร้อมกบั

ผูป้กครองในวนัท่ี 7  เมษายน 2561   เวลา  9.00 – 12.00 น. โดยเตรียมเอกสารหลกัฐานใหค้รบถว้น ดงัน้ี 
1. หลกัฐานการจบการศึกษา (ปพ.1)     จ านวน 1 ฉบบั 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของนกัเรียน    จ านวน 1 ฉบบั 
3. ส าเนาทะเบียนบา้นของนกัเรียน     จ านวน 1 ฉบบั 
4. รูปถ่ายนกัเรียนขนาด 1.5 น้ิว หรือ 2 น้ิว     จ านวน 1 รูป 
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5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นบิดา  อยา่งละ  1 ฉบบั 
6. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นมารดา  อยา่งละ  1 ฉบบั 
7. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูป้กครอง (กรณีผูป้กครองมอบตวันกัเรียนแทนบิดา มารดา) 
    จ  านวน 1 ฉบบั 
 

ถา้นกัเรียนไม่มามอบตวัตามก าหนดถือวา่นกัเรียนสละสิทธ์ิ  
 

 

ประกาศ  ณ วนัท่ี  2   เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2561 

  
 

(นายสมบูรณ์  พนูภิญโญยศ) 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนขนุตาลวทิยาคม 

 

 

 

 

 

 


