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ประกาศโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 
เรื่อง   รายชื่อผู้ได้รับทุนมทัธิว ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษ (ฟุตบอล)  

ระดับมัธยมศึกษา ประจ าปกีารศกึษา 2566 
***************************************** 

 ตามท่ีโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ได้จัดตั้งงบประมาณเพ่ือให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เข้าเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2566 และได้ท าการสอบคัดเลือกนักเรียนทุนมัทธิว  ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษ  
(ด้านฟุตบอล) ในระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ที่ผ่านมาแล้วนั้น 

 บัดนี ้ คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าชิงทุนการศึกษาดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอ
ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ได้รับทุนมัทธิว ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษ (ฟุตบอล) ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 
รายชื่อนักเรียนทุนความสามารถพิเศษ (ด้านฟุตบอล)  เกิด พ.ศ. 2553 

1 เด็กชายญาณวุฒิ วินทไชย  
2 เด็กชายปริพัฒน์ เทศสาย  
3 เด็กชายอชิรวัตร ซ้ายสนาม  
4 เด็กชายสุเมธ   วินทไชย  
5 เด็กชายกิตติศักดิ์ ประธรรมโย  
6 เด็กชายภัทรภณ ธุระพัฒน์  
7 เด็กชายผลิตโชค   มัชฌิมา  
8 เด็กชายก้องภพ วินทะไชย  
9 เด็กชายเมธาสิทธิ์ รุ้งแก้ว  
10 เด็กชายณัฐภูมิ ปะมา  
11 เด็กชายชัยภัทร   ฤทธิ์จรูญ  
12 เด็กชายปรวิทย์ จันทร์ดอกรัก   
13 เด็กชายธีรเดช   เครื่องสาร  
14 เด็กชายกฤตานนท์   ต่อฤทธิ์  
15 เด็กชายกิตติกวิน   บุดทมพันธ์  
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 
รายชื่อนักเรียนทุนความสามารถพิเศษ (ด้านฟุตบอล)  เกิด พ.ศ. 2553 

16 เด็กชายวุฒิภัทร   ปะวันนัง  
17 เด็กชายปรัตถกร   ปริวันทะโก  
18 เด็กชายภัทรพงศ์   มะลิตูม  
19 เด็กชายมณัฐชัย   นนทะศรี  
20 เด็กชายพัทธดนย์  มารแพ้  
21 เด็กชายสรวิชญ์   เวฬุวนารักษ์  
22 เด็กชายพชรดนัย   วงศ์กระจ่าง  

 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

รายชื่อนักเรียนทุนความสามารถพิเศษ (ด้านฟุตบอล)  เกิด พ.ศ. 2552 
1 เด็กชายอนันต์ พลสะทอน  
2 เด็กชายธนากรณ์ สังฆมะณี  
3 เด็กชายอภิรักษ์ แก้วกาหลง  
4 เด็กชายกิตติพร ท านา  
5 เด็กชายธีรภัทร ทอนเทพ  
6 เด็กชายเอื้ออังกูร มะอยู่เที่ยง  
7 เด็กชายปานรวัฐ วรรณทอง  
8 เด็กชายทัฬห์ฐิญชาติ  สงวนชาติ  
9 เด็กชายปณิธิ คุ้มแวง  
10 เด็กชายดนัยธรรม อุ่นเมือง  
11 เด็กชายปิติชนน์ สายตา  
12 เด็กชายกฤตภาส  นาเวียง  
13 เด็กชายชัยภัทร   ผิวพรรณงาม  
14 เด็กชายคริษฐ์   ค าหนองไผ่  
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

รายชื่อนักเรียนทุนความสามารถพิเศษ (ด้านฟุตบอล)  เกิด พ.ศ. 2551 
1 เด็กชายธนกฤต หล่องคุ้ม  
2 เด็กชายฉัตริน นาปองสี  
3 เด็กชายกันดิศ แสนยากร  
4 เด็กชายเจษฎา ชัยสรรค  
5 เด็กชายสินชัย ภูผิวโคก  
6 เด็กชายกิตติพงศ์  ศิริสิทธิ์  
7 เด็กชายภูริภัทร เขตแวงควง  
8 เด็กชายรัฐพงษ์   ศรีส่อง  
9 เด็กชายธนโชติ   พิมพ์เสน  
10 เด็กชายภัทรพงษ์   อุทาหงส์  
11 เด็กชายศุภณัฐ   นิลดา  
12 เด็กชายหฤษฎ์   ช่วยส่ง   
   

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 
รายชื่อนักเรียนทุนความสามารถพิเศษ (ด้านฟุตบอล)  เกิด พ.ศ. 2550 

1 นายธรรธรธร   บาริศรี  
2 นายณัฐวุฒิ พงษ์ศาสตร์  
3 นายธีระศักดิ์ สิงห์สนั่น  
4 นายภูริฑัต นนท์พิทักษ์  
5 นายณชัย บุญลอย  
6 นายทฤษฎี กางเกตุ  
7 นายขจรศักดิ์ ธรรมโรเวช  
8 นายหัฏฐกร สุครีพ  
9 นายวรภัทร เขียวสนั่น  
10 นายฐิติวุฒิ  แป้นสุขา  
11 นายวงศกร นันทวงษ์  
12 นายนเรณธรณ์   มีถาวร  
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 
รายชื่อนักเรียนทุนความสามารถพิเศษ (ด้านฟุตบอล)  เกิด พ.ศ. 2550 

13 นายสุวิจักษณ์   ประเสริฐสังข์  
14 นายกันตพงศ์   กัลยวงศ์  

 

 

   ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามรายชื่อดังกล่าว มารายงานตัว พร้อมมอบตัวช าระค่าธรรมเนียมการเรียน 

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ ส านักบริหาร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด หากไม่มารายงานตัว

ตามก าหนดถือว่าสละสิทธิ์   

  ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 

 

 

            (บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์  สาสาย) 
                    ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 


