
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 
เร่ือง  ผลการพจิารณาคัดเลอืกนักเรียน เพือ่รับทุนการศึกษาโรงเรียนขุนตาลวทิยาคม ประจ าปีการศึกษา 2561  

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

 ด ้วยโรง เรียนขุนตาลวิทยาคม  ได ้แต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาคดั เลือกนักเรียน เพื่อรับ
ทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561  ตามค าสั่ งโรง เ รียนขุนตาลวิทยาคม ท่ี  237/2561  ลงวนัท่ี  12  เดือน 
มิถุนายน พ.ศ.2561  ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการใหน้กัเรียนรับทุนการศึกษา ดงัน้ี 
 

รายช่ือนักเรียนทุนโรงเรียนขุนตาลวทิยาคม 
รุ่นที ่1  (ต่อเน่ือง จ านวน 8 ทุน) 

ที่ ช่ือ  -  สกุล ห้อง ประเภททุน 
จ านวนทุน/ 

ปีการศึกษา 
1 เด็กหญิงกรรณนิภา  บุญสูง   ม.2/1 ทุนเรียนดี 2,000 

2 เด็กหญิงพรชิตา  เสนสุวรรณ ม.2/1 ทุนเรียนดี 2,000 

3 เด็กชายอรรถชาติ  ระเรือง   ม.2/1 ทุนความสามารถพิเศษ (ดุริยางค)์ 2,000 

4 นางสาวณิชนนัทน์   ค าป๋ัน   ม.5/1 ทุนเรียนดี 2,000 

5 นางสาวภคัจิรา  ใจโน ม.5/1 ทุนเรียนดี 2,000 

6 นางสาวนิติยา  ศรีค า ม.5/1 ทุนเรียนดี 2,000 

7 นางสาวชรินรัตน์  ก๋าค า ม.5/2 ทุนความสามารถพิเศษ (กีฬา) 2,000 

8 นางสาวยพุาดา  ยานะฝ้ัน ม.5/1 ทุนความสามารถพิเศษ (นาฏศิลป์) 2,000 

 
รายช่ือนักเรียนทุนโรงเรียนขุนตาลวทิยาคม 

รุ่นที ่2     (จ านวน 10 ทุน) 

ที่ ช่ือ  -  สกุล ห้อง ประเภททุน 
จ านวนทุน/ 

ปีการศึกษา 
1 เด็กหญิงวรัญญา  รักเรียน   ม.1/1 ทุนเรียนดี 2,000 

2 เด็กหญิงวรรณวภิา  บวังาม ม.1/2 ทุนเรียนดี 2,000 

3 เด็กหญิงศิรินภา  รอดชาติ   ม.1/2 ทุนความสามารถพิเศษ (ศิลปะ) 2,000 

4 นางสาวเรไร  มหาภาส ม.4/1 ทุนเรียนดี 2,000 

5 นางสาวกรรณิกา  มีทุน ม.4/1 ทุนเรียนดี 2,000 

6 นางสาวช่อผกา  ผาแกว้ ม.4/1 ทุนเรียนดี 2,000 
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ที่ ช่ือ  -  สกุล ห้อง ประเภททุน 
จ านวนทุน/ 

ปีการศึกษา 

7 นางสาวอรอุมา  แสนสาร ม.4/1 ทุนเรียนดี 2,000 

8 นางสาวเมธาว ี กา้งยาง ม.4/1 ทุนเรียนดี 2,000 

9 นายนพรัตน ์ขดัค า ม.4/3 ทุนความสามารถพิเศษ (ศิลปะ) 2,000 

10 นางสาวอารายา  สวยงาม ม.4/1 ทุนความสามารถพิเศษ (กีฬา) 2,000 

 
 

รายช่ือนักเรียนทุนโรงเรียนขุนตาลวทิยาคม 
รุ่นที ่3   (จ านวน 10 ทุน) 

ที่ ช่ือ  -  สกุล ห้อง ประเภททุน 
จ านวนทุน/ 

ปีการศึกษา 
1 เด็กชายปฐมพร  คลาปูน ม.1/1 ทุนเรียนดี 2,000 

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

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

4 นางสาวภาริณี  วไิล ม.4/1 ทุนเรียนดี 2,000 

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

6 นางสาวสิริกญัญา  แสงภกัดี ม.4/1 ทุนเรียนดี 2,000 

7 นางสาวศุภิสรา  ทาบุญสม ม.4/1 ทุนเรียนดี 2,000 

8 นางสาวศศิวมิล  ค าปัญโย ม.4/1 ทุนเรียนดี 2,000 

9 นางสาวนาเดียร์   อินค าปา ม.4/3 ทุนความสามารถพิเศษ (กีฬา) 2,000 

10 นางสาวเมธิณี  สร้อยสุมาลี ม.4/1 ทุนความสามารถพิเศษ (ดนตรี) 2,000 

 
ใหน้กัเรียนท่ีมีรายช่ือทั้งหมด เขา้รับฟังการช้ีแจงรายละเอียด และรับเอกสารการด าเนินการตามขั้นตอน

ของโรงเรียน  ในวนัพฤหสับดี ท่ี  28  มิถุนายน  2561  เวลา 15.40  น. (คาบชุมนุม)  ณ หอ้งปฏิบติัการชีววทิยา 
โรงเรียนขุนตาลวทิยาคมต่อไป 

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั  
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  26  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2561 
 

 
     

                                       (นายสมบูรณ์  พนูภิญโญยศ) 
                                       ผูอ้  านวยการโรงเรียนขนุตาลวทิยาคม 
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