
       
 
                                  ประกาศโรงเรยีนพระกุมารร้อยเอ็ด 

เรื่อง   รายชื่อผู้ได้รับทนุมัทธิว ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษ (ฟุตบอล) 
                                   ประจ าปีการศึกษา  2563 
            ******************************** 
          ตามที่โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ได้จัดตั้งงบประมาณเพ่ือให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เข้าเรียนระดับ             
ชั้นมัธยมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  และได้ท าการสอบคัดเลือกนักเรียนทุนมัทธิว ประเภทผู้มีความสามารถ
พิเศษ (ด้านกีฬาฟุตบอล) เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2563 แล้วนั้น 
         บัดนี้ คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าชิงทุนการศึกษาดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว                  
มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
  ทุน  A 

1. เด็กชายธีระศักดิ์ สิงห์สนั่น 
2. เด็กชายภูวิศ  ออลการ์ด 
3. เด็กชายวีศุณเทพ ชาวกะตา 
4. เด็กชายระพีภัทร ก้านจักร 
5. เด็กชายนิติศักดิ์ เพ็งน้ าค า 
6. เด็กชายพิวัฒน์ หอมจันทร์ 
7. เด็กชายพลพล ผลาผล 
8. เด็กชายฐิติวุฒิ แป้นสุขา 
9. เด็กชายณัฐวุฒิ พงษ์ศาสตร์ 
10. เด็กชายทรงศักดิ์ น้อยวิบล 
11. เด็กชายกันตพงศ์ กัลป์ยวง 
12. เด็กชายวิศรุต พลนวน 
13. เด็กชายสถาปัตย์ พิศวงศ์ 
14. เด็กชายธนพนธ์ ศิริสุวรรณ 
15. เด็กชายนเรนธรณ์ มีถาวร 
16. เด็กชายสุวิจักษณ์ ประเสริฐสังข์ 
17. เด็กชายศุภชัย ช านาญ 
18. เด็กชายอรรถปวีณ์ แสนจันทร์ 
19. เด็กชายวันชนะ อาจสามารถศิริ 
20. เด็กชายอดิศักดิ์ สารถีร ์

 



  ทุน  B 
1. เด็กชายพชรดนัย มูลนิล 
2. เด็กชายธรธรธร บารีศรี 
3. เด็กชายธนธรณ์ จ่าแสนชื่น 
4. เด็กชายกรวิชญ์ จันท์วิภาค 
5. เด็กชายฉันทพัฒน์ ไชยธงรัตน์ 
6. เด็กชายมาวิน วรนาม 
7. เด็กชายนครินทร์ กุนันท์ 
8. เด็กชายธีรภาส เจริญศิริ 
9. เด็กชายสุปวีณ์ ยางเงิน 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 

  ทุน  A 
1. เด็กชายกวินภพ แก้วน้อย 
2. เด็กชายพงษ์ระวี บัวศร ี
3. เด็กชายสุริยะ แสงศรี 
4. เด็กชายพีรวิชญ์ พิสัยสวัสดิ์ 
5. เด็กชายชูเกียรติ เพ่ิมมี 
6. เด็กชายภูรินทร์ ยศวังใจ 
7. เด็กชายกุลกิตติ์ แก้วบุญเรือง 
8. เด็กชายภานุวัฒน์ ยิ่งรักศรีศักดิ์ 
9. เด็กชายทักษ์ดนัย ศรีสุยิ่ง 
10. เด็กชายธีรภัทร ล่อดงบัง 
11. เด็กชายจิรวัฒน์ รัตนลัย 
12. เด็กชายจักรชัย บุญหล้า 
13. เด็กชายพงศ์ปณต อาจวงษา 
14. เด็กชายพีรพัฒน์ บัวค า 
15. เด็กชายปิยะเมศร์ บุตรพรม 
16. เด็กชายวีรภัทร สังข์สัมฤทธิ์ 
17. เด็กชายอภิรักษ์ หงษ์สระคู 
18. เด็กชายรัตนพงษ์ ม่วงสุวรรณ 
19. เด็กชายทวิพล จาง 

 
 
 
 



ทุน  B 
1. เด็กชายนนทนิภัทร์ พิมมูล 
2. เด็กชายพชรพล สายเส็ง 
 

        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
๑. เด็กชายพสธร จันทะบุดศรี 
๒. เด็กชายธรรม์ดนัย ปัทมาตร 
๓. เด็กชายธนวัฒน์ ดาวยันต์ 
๔. เด็กชายธรวิวัฒน์ ทับสมบัติ 
๕. เด็กชายนนทภัทร นนทประสิทธิเวศ 
๖. เด็กชายกรกช โสภาพล 
๗. เด็กชายธนวัฒน์ กลางท่าไคร้ 
๘. เด็กชายพิสิษฐ์ บุตรพรหม 
๙. เด็กชายธนกร ธงชัย 
๑๐. เด็กชายณัฐวุฒิ ผลาพฤกษย์ 
๑๑. เด็กชายธนกร สุดสน 
๑๒. เด็กชายนนธวัฒน์ หอมจ าปา 
๑๓. เด็กชายวราวุธ งานหนองอ้อ 
๑๔. เด็กชายพันธพล ทิพบุญชู 
๑๕. เด็กชายธีรภัทร์ ก้านจักร 
๑๖. เด็กชายพงศ์กร ภูทะลัง 

 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 
ทุน  A 
1. นายสิทธิพล  วินทะไชย 
2. นายศุภชัย  อุดมรักษ์ 
3. เด็กชายกิตติพงษ์ แก้วสิทธิ์ 
4. เด็กชายปริวัฒน์ สุระนิน 
5. เด็กชายวีรภัทร บุตรลุน 
6. เด็กชายวรเชษฐ์ กันฮะ 
7. เด็กชายภานุพงศ์ สาเคน 
8. เด็กชายคณาธิป ตันประเสริฐ 
9. เด็กชายสรวุฒิ บุญสินชัย 
10. เด็กชายวรโชต ิ ทีมโชติ 

 
 



11. เด็กชายวชิรวิทย์ เกษามา 
12. เด็กชายณัฐวุฒิ ประสาร 
13. เด็กชายณรงค์ศักดิ์ คุ้มเมือง 
14. เด็กชายชินดนัย อาทิตย์ตั้ง 
15. เด็กชายกัญจน์ หงษ์ศรีเมือง 
16. เด็กชายธนาธิป กุนันท์ 
17. เด็กชายจักรพันธ์ ศรีบุญมี 
18. เด็กชายอรรถกร สวัสดิ์เอื้อ 

 
ทุน  B 
1. เด็กชายปณรัตน์ นนทพิลา 
2. เด็กชายสหรัฐ ภักดีสมัย 
3. เด็กชายธเนศพล ศรีโยไว 
4. เด็กชายรัฐภูมิ นาคอก 
5. เด็กชายณัฐวุฒิ พุทธา 
6. เด็กชายอภินันท์ ศรีธาตุ 
7. เด็กชายณัฐวุฒิ พิลาเทศ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5 
1. นายชัยวัฒน ์ โพละลัย 
2. นายภูมินทร์  ปุริสา 
3. นายภานุวัฒน์ ปักเคระเต 
4. นายปรัชญา  พิรุณ 
5. นายณัฐพล  แท่งเงิน 
6. นายกิตติพงษ์ วงศ์ภูธร 
7. นายมั่นมี  ศรีจันทร์ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 
1. นายอัมรินทร์ ลาชุม 
2. นายธัชกร  พัชรเมธี 
3. นายกฤษฎา  จุมพลา 
4. นายทักษิณ  ทองสิงหา 
5. นายสุรวุท  ทองสิงหา 
6. นายณัฐดนัย  สายเนตร 
7. นายศุภชัย  ศรียาวงศ์ 

 
 



8. นายปาณชัย  ประหลาดตา 
9. นายธีรภัทร  ภูศรีฤทธิ์ 

 
       ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว มารายงานตัว ประชุมผู้ปกครอง พร้อมมอบตัวและช าระ
ค่าธรรมเนียมการเรียน ในวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖3  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม Saint Philip                   
ถ้าไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที ่ครูวีรศักดิ์  เซซ่ง                      
โทร.089-8779243 , ครูสริภัทร  หม่ืนศรี  โทร.081-3203784  

       ประกาศ ณ วันที่  ๔ มีนาคม  พ.ศ. 2563 

 
 

         (บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์  สาสาย) 
                   ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 

 

   หลักฐานที่ต้องเตรียมในการมอบตัว 
1. ส าเนาสูติบัตร     จ านวน    ๑    ชุด 
2. ส าเนาบัตรประชาชน (นักเรียน , ผู้ปกครอง) จ านวน   ๒    ชุด 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน , ผู้ปกครอง) จ านวน    ๒    ชุด 
4. รูปถ่าย  ขนาด  1.5 นิ้ว   จ านวน    ๓    รูป 
5. ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗)    
6. หลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) 

 
 
 
   


