
       
 
                                  ประกาศโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 

เรื่อง   รายชื่อผู้ได้รับทุนมัทธิว ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษ (ฟุตบอล) 
                                   ประจ าปีการศึกษา  256๒ 
            ******************************** 
          ตามท่ีโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ได้จัดต้ังงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนท่ีเข้าเรียนระดับ             
ช้ันมัธยมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 256๒  และได้ท าการสอบคัดเลือกนักเรียนทุนมัทธิว ประเภทผู้มีความสามารถ
พิเศษ (ด้านกีฬาฟุตบอล) เมื่อวันเสาร์ท่ี ๙ มีนาคม 2562 แล้วนั้น 
         บัดนี้ คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าชิงทุนการศึกษาดังกล่าวเสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว                  
มีผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา ดังรายช่ือต่อไปนี้ 
 

        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 
1. เด็กชายพิชาภพ ตุลานนท์ 
2. เด็กชายกวินภพ แก้วน้อย 
3. เด็กชายนภัสกร ค าบุญเหลือ 
4. เด็กชายภูษิต  นิลงาม 
5. เด็กชายภัทรพล บุญมี 
6. เด็กชายพงษ์ระวี บัวศรี 
7. เด็กชายสุริยะ แสงศรี 
8. เด็กชายอรรถชัย แสงศรี 
9. เด็กชายนนทนิภัทร์ พิมมูล 
10. เด็กชายพีรวิชญ์ พิสัยสวัสด์ิ 
11. เด็กชายอรรถกร ทาดาจันทร์ 
12. เด็กชายปิยกรณ์ สารจันทร์ 
13. เด็กชายชูเกียรติ เพิ่มมี 
14. เด็กชายภูรินทร์ ยศวังใจ 
15. เด็กชายกุลกิตต์ิ แก้วบุญเรือง 
16. เด็กชายพงศ์ปณต อาจวงษา 
17. เด็กชายรัฐฐาดุษฎี แพงดา 
18. เด็กชายภานุวัฒ ยิ่งรักศรีศักด์ิ 
19. เด็กชายทักษ์ดนัย ศรีสุยิ่ง 
20. เด็กชายพชรพล สายเส็ง 

 
 



21. เด็กชายธีรภัทร ล่อดงบัง 
22. เด็กชายจิรวัฒน์ รัตนลัย 
23. เด็กชายจักรชัย บุญหล้า 
24. เด็กชายธีระภัทร์ ก้านจักร 

 
 

        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
๑. เด็กชายทินพัฒน์ แก้วลาย 
๒. เด็กชายฐิติวัฒน์ อาวรณ์ 
๓. เด็กชายกฤษฎา วิชัยศร 
๔. เด็กชายพสธร จันทะบุดศรี 
๕. เด็กชายพงศภัค ประทุมไทย 
๖. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ การะดี 
๗. เด็กชายพชรดนัย ยมรัตน์ 
๘. เด็กชายปิฎก  เนติรัตน์  
๙. เด็กชายโยธิน ปุริสา 
๑๐. เด็กชายไอศูรย์ รวินทร์วัฒน ์
๑๑. เด็กชายธรรม์ดนัย ปัทมาตร 
๑๒. เด็กชายธนวัฒน ์ ดาวยันต์ 
๑๓. เด็กชายธรวิวัฒน ์ ทับสมบัติ 
๑๔. เด็กชายนนทภัทร นนทประสิทธิเวศ 
๑๕. เด็กชายชัยกร อร่ามสุวรรณ 
๑๖. เด็กชายณัฐพล วิชัยศร 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
1. นายภีรภัทร  สืบชาติ 
2. นายสิทธิพล  วินทะไชย 
3. นายบุญยภู  อรัญมิตร 
4. นายสรวิศ  ชาวดง 
5. นายจีระศักดิ์  จูมแพง 
6. นายอฏิวัต ิ  สาระพัฒน ์
7. นายศุภชัย  อุดมรักษ์ 
8. นายสิทธิพล  มณี 
9. นายภานุพงษ ์ บุตรจ ารวญ 
10. นายนฤปนาถ ทิพมณี 

 
 
 



11. นายนที  เย็นวัฒนา 
12. นายนนทวัฒน ์ สุดาทิพย์ 
13. นายวรวุฒ ิ  อุทรา 
14. นายอานัต  ทานะปัต 
15. นายกัปตัน  ชุชัยสงค์ 
16. นายอรรถกร  สวัสด์ิเอื้อ 
17. เด็กชายธนินทร์ แก้วกาหลง 
18. เด็กชายกิตติพงษ์ แก้วสิทธิ์ 
19. เด็กชายพงศกร อรุณศรี 
20. เด็กชายภูรินทร์ เวียงอินทร ์
21. เด็กชายปริวัฒน์ สุระนิน 
22. เด็กชายวีรภัทร บุตรลุน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 
1. นายชัยวัฒน ์ โพละลัย 
2. นายภูมินทร์  ปุริสา 
3. นายภานุวัฒน ์ ปักเคระเต 
4. นายปรัชญา  พิรุณ 
5. นายยุทธนา  พากรม 
6. นายภานุชิต  ไค่นุ่นภา 
7. นายณัฐพล  แท่งเงิน 
8. นายกิตติพงษ์ วงศ์ภูธร 
9. นายอรรครวินทร ์ สิงห์สุวรรณ 
10. นายวโรกาศ  อนันตภูม ิ
11. นายคุณานนท์ พลเย่ียม 
12. นายประเสริฐ กุลสุวรรณ 
13. นายศุภวิชญ์  นาชัยเวศ 
14. นายธนกฤตย์ มงคลแก้ว 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕ 
1. นายอัมรินทร ์ ลาชุม 
2. นายธัชกร  พัชรเมธี 
3. นายกฤษฎา  จุมพลา 
4. นายทักษิณ  ทองสิงหา 

 
 
 



5. นายสุรวุท  ทองสิงหา 
6. นายณัฐดนัย  สายเนตร 
7. นายศุภชัย  ศรียาวงศ์ 
8. นายปาณชัย  ประหลาดตา 

 

       ขอให้นักเรียนท่ีมีรายช่ือดังกล่าว มารายงานตัวพร้อมมอบตัวและช าระค่าธรรมเนียมการเรียน               
ภายในวันศุกร์ท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ส านักบริหาร  ถ้าไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์    
หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ท่ี ครูวีรศักด์ิ  เซซ่ง  โทร.089-8779243 , ครูสิรภัทร  หม่ืนศรี  
โทร.081-3203784 , ครูวริศรียา  ธนชัยบุญเกียรติ  โทร. 081-0497105 

       ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๑ มีนาคม  พ.ศ. 256๒ 

 
 

         (บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์  สาสาย) 
                   ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการโรงเรียนพระกมุารร้อยเอ็ด 

 

 

   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) 

 
 
 
   


