
 

 

 

 
ประกาศโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 

เรื่อง การจัดห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ประจ าปีการศึกษา 2566  
รอบท่ี 1 (นักเรียนที่จบ ม.3 จากโรงเรียนเดิม)   

 

ตามที่โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ได้ด าเนินการรับสมัครนักเรียนที่จะส าเร็จการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)  เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจ าปีการศึกษา 2566  รอบ
ที่ 1 (นักเรียนที่จบ ม.3 จากโรงเรียนเดิม)  ในช่วงระหว่างวันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 ไปแล้วนั้น  บัดนี้
คณะกรรมการได้พิจารณาจัดห้องเรียนตามแผนการเรียนที่เปิดรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียน ดังนี้ 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ประเภท 
1 เด็กหญิง วิชญาดา สายยืด แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

2 นางสาว ธนัชญา บุญสูง แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

3 นาย พีรภัทร อ้นน้อย แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

4 นางสาว ปนัสยา รักษา แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

5 นางสาว กรกาญจน์ มีเพชร แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

6 นาย เตชสิทธิ์ เงินท๊อก แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

7 นางสาว ธนัญญา พิมพ์กิจ แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

8 เด็กชาย กฤตวิทย์ ทะการ แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

9 นางสาว นันทภัค นครนามโลก แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

10 นางสาว ธันย์ชนก บุญสูง แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

11 นางสาว พิชชาภา ชัยเนตร แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

12 นางสาว ธนัชชา อินค าปา แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

13 นางสาว วริศรา สีมาพล แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

14 นางสาว ณัฐชยา เสนา แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

15 เด็กชาย ฐานวุฒ ิ อ าไพจรัสกุล แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

16 นางสาว ปุณยนุช เทพศักดิ์ แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

17 นาย พฤชธกร ใจยะ แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

18 นาย กฤติพงศ์ มีตัน แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

19 นาย ธาดา โชติวิทย ์ แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

20 เด็กหญิง ชวัลนุช เงินแท้ แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

21 นางสาว จุรีรัตน์ วิจารณ์ แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
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22 นาย ภูธิป มาชม แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

23 นางสาว นิธยาภรณ์ วิลัย แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

24 นางสาว อริสา สวยงาม แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

23 นางสาว นิธยาภรณ์ วิลัย แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

24 นางสาว อริสา สวยงาม แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

25 นางสาว ชมภูนุช พันเดช แผนการเรียนศิลป์-ค านวณ 

26 นางสาว นัฐธิรา  ปานต๊ะรังษี แผนการเรียนศิลป์-ค านวณ 

27 นางสาว ชญาน์ทิพย์ สุภาอินทร์ แผนการเรียนศิลป์-ค านวณ 

28 นาย ธนา ไชยสถาน แผนการเรียนศิลป์-ค านวณ 

29 นาย ศักรินทร์ วงศ์ราช แผนการเรียนศิลป์-ค านวณ 

30 เด็กหญิง แพรวา อินสวน แผนการเรียนศิลป์-ค านวณ 

31 นางสาว ปาริฉัตร ภิวงค ์ แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน 

32 เด็กหญิง ศศิประภาภรณ์ ภิวงศ ์ แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน 

33 นาย สมพร สมทะนะ แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 

34 นาย นภัทรพล ศรีวิชัย แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 

35 นาย พัชรพล อุ่นโทกาศ แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 

36 เด็กชาย แอนดูรว์ มาสเตอร์ส แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 
 

โดยนักเรียนที่มีรายชื่อให้มาด าเนินการรายงานตัวและมอบตัวพร้อมกับผู้ปกครองในวันที่  2  
เมษายน  2566  เวลา  9.00 – 12.00 น.  โดยเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน ดังนี้ 

1) หลักฐานการจบการศึกษา (ปพ.1) ตัวจริงพร้อมส าเนา  จ านวน  1 ฉบับ 
2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน    จ านวน  1 ฉบับ 
3) ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน     จ านวน  1 ฉบับ 
4) ส าเนาสูติบัตร       จ านวน  1 ฉบับ 
5) รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว     จ านวน  1 รูป 
6) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านบิดา  อย่างละ 1 ฉบับ 
7) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านมารดา  อย่างละ 1 ฉบับ 
8) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครอง 
    มอบตัวนักเรียนแทนบิดา  มารดา)       จ านวน 1 ฉบับ 
 

ถ้านักเรียนไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามก าหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  13  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2566 
  
 

(นายณัฐ ทรัพย์ศิริ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 


