
 
 
 

ประกาศโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 
เรื่อง  ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม  

ประจ าปีการศึกษา 1/2565  
--------------------------------------------------------------------------- 

 

 ด้วยโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ได้แต่งตั ้งคณะกรร มการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน เพ่ือรับ
ทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 1/2565  ตามค าสั่ ง โรง เรียนขุนตาลวิทยาคม ที่  170/2565  ลงวันที่  
20  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565  ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการให้นักเรียนรับทุนการศึกษา ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ห้อง จ านวนเงินทุน  (บาท) 

1 เด็กหญิง ศิริวันทิวา  เงินบาท ม.1/1 1,000 

2 เด็กชาย เทพปกรณ์ ปันเทพ ม.1/1 1,000 

3 เด็กชาย ธนวัฒน ์ ยศอินต๊ะ ม.1/1 1,000 

4 เด็กหญิง ปาลิตา อินค าปา ม.1/1 1,000 

5 เด็กหญิง กันต์ฤทัย สมแก้ว ม.1/1 1,000 

6 เด็กชาย ภูวเดช ยะใยสาย ม.1/1 1,000 

7 เด็กหญิง กันติยา วงศ์ก๋องแก้ว ม.1/2 1,000 

8 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา โยธาภักดี ม.1/2 1,000 

9 เด็กชาย ปภาวินทร์ บุญสูง ม.1/2 1,000 

10 เด็กหญิง ชณัญธิดา  มีเพชร ม.1/2 1,000 

11 เด็กชาย ทัศนัย ทุมพร ม.1/2 1,000 

12 เด็กชาย อโยธยา ภาวณิชย์ธนกุล ม.1/2 1,000 

13 เด็กชาย ศุภเมศร์ ครุฑธะกะ ม.1/2 1,000 

14 เด็กหญิง อจลา มีเขียว ม.2/1 1,000 

15 นางสาว ชญาน์ทิพย์ สุภาอินทร์ ม.3/1 1,000 

16 เด็กหญิง ปาริฉัตร ภิวงค ์ ม.3/1 1,000 

17 เด็กหญิง กัญญาพัชณ์ มูลเขา ม.3/1 1,000 

18 เด็กหญิง จุรีรัตน์ วิจารณ์ ม.3/1 1,000 

19 นางสาว ธนัญญา พิมพ์กิจ ม.3/1 1,000 

20 นางสาว ธันย์ชนก บุญสูง ม.3/1 1,000 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ห้อง จ านวนเงินทุน  (บาท) 

21 นางสาว ธนัชชา อินค าปา ม.3/1 1,000 

22 เด็กชาย ธาดา โชติวิทย ์ ม.3/1 1,000 

23 นาย อิทธิกร ฟุ้งอัครภัทร ม.4/1 1,000 

24 นางสาว จุฑามาส ยางงาม ม.4/1 1,000 

25 นางสาว พรนิภา มหาภาส ม.4/1 1,000 

26 นาย ณรงค์เดช ปันอิน ม.4/1 1,000 

27 นาย ประสพสุข ตระกุลสวัสดิ์ ม.4/1 1,000 

28 นางสาว จุฬาลักษณ์ สุริยะฟอง ม.4/1 1,000 

29 นาย กนต์ธีร์ นวลยา ม.4/1 1,000 

30 นางสาว สุดธิดา ธรรมศิริ ม.4/2 1,000 

31 นางสาว อาริสา อินค าปา ม.4/2 1,000 

32 นางสาว ศิรินภา กันทะวงศ์ ม.4/2 1,000 

33 นางสาว น้ าฝน ปันกองแก้ว ม.4/2 1,000 

34 นาย วรพงศ์ ข าคม ม.4/3 1,000 

35 นางสาว สุกัญญา นวลปาน ม.4/3 1,000 

36 นางสาว กชกร ผิวผ่อง ม.4/3 1,000 

37 นางสาว ไพลิน พลไกร ม.5/1 1,000 

38 นางสาว นริศรา เกิดสันเทียะ ม.5/1 1,000 

39 นางสาว พิมพ์ธิดา จันริยา ม.5/1 1,000 

40 นาย นัฐวุฒ ิ เงินท๊อก ม.5/1 1,000 

41 นาย พัชรพล นครนามโลก ม.5/2 1,000 

42 นาย ธีระวัฒน์  จินะไชย ม.5/2 1,000 

43 นาย สณัชชา ไร่เเตง ม.5/2 1,000 

44 นาย ภูริพัฒน์ มาชุ่ม ม.5/2 1,000 

45 นาย วุฒิภัทร มีทุน ม.5/2 1,000 

46 นาย กิตติธัช ปินตาค า ม.6/1 1,000 

47 นางสาว ศิรินภา รอดชาติ ม.6/1 1,000 

48 นางสาว เขมิกา ปันทะนัน ม.6/1 1,000 

49 นางสาว จิราภา   ช่วยศิริ ม.6/1 1,000 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ห้อง จ านวนเงินทุน  (บาท) 

50 นาย ฐิติพัฒน์ ระเรือง ม.6/1 1,000 

51 นางสาว ณัฐธีรา มีอาหาร ม.6/1 1,000 

52 นางสาว พิชญา มีแหวน ม.6/1 1,000 

53 นางสาว ธีรารัตน์ ธะนะแก้ว ม.6/2 1,000 

54 นางสาว วรรณวิภา บัวงาม ม.6/2 1,000 

55 นางสาว เกศสุดา สืบสมบัติ ม.6/2 1,000 

56 นางสาว เสาร์วิณี ปันใจ ม.6/2 1,000 

57 นางสาว กรรณิกา วงษ์ประพันธ์ ม.6/2 1,000 

58 นางสาว รศิตา เป็งผัด ม.6/2 1,000 

59 นางสาว ชลธิชา ยอดแก้ว ม.6/3 1,000 

60 นางสาว พิมนารา อุปนันต์ ม.6/3 1,000 
 

ทั้งนี ้ นักเรียนที่ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื ่อนไขการรับทุนตามระเบียบของ
โรงเรียนว่าด้วยข้อปฏิบัติของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ ณ วันที่  20  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2565 
 

 
(นายเจริญ  โกศัย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


