ประกาศโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ประเภทห้องเรียนพิเศษ E.P. (เพิ่มเติม)
โครงการการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (E.P.)
ตามที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ได้ดาเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ประเภทห้องเรียนพิเศษ E.P. โครงการการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
(E.P.) ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๙ และโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก (เพิ่มเติม) ตามท้ายประกาศ
นี้ และให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกปฏิบัติดังนี้
๑. รายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ณ สานักงานวิชาการ (หากไม่มารายงานตัวตามเวลานัดหมายถือว่าสละสิทธิ์)
๒. ให้พิมพ์ใบชาระเงินค่าใช้จ่ายในการมอบตัวนักเรียนจาก web site (http://www.pp.ac.th) นาไป
ชาระเงิน ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา แล้วนาหลักฐานการชาระเงินมาแสดงในวันมอบตัวนักเรียน
(ข้อ ๓)
๓. มอบตัวนักเรียน วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ (หากไม่มามอบตัวตามเวลานัดหมายถือว่าสละสิทธิ์)
หลักฐานการมอบตัว
๑. ใบมอบตัวของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (กรอกข้อความให้เรียบร้อย)
๒. ใบ ปพ.๑:บ ฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร และรับรองสาเนาถูกต้อง ๑ ชุด หรือใบรับรอง
การเป็นนักเรียนจากสถานศึกษาเดิม ฉบับจริง
๓. ทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน บิดา มารดา และฉบับถ่ายเอกสาร พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
๑ ชุด ในกรณีไม่มีทะเบียนบ้านของบิดา หรือมารดา ให้ไปขอคัดสาเนา ณ ที่ว่าการอาเภอ
หรือสานักงานเทศบาล พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ๑ ชุด
๔. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป และรูปถ่ายผู้ปกครองขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป
๕. หลักฐานการชาระเงินค่าใช้จ่ายในการมอบตัวนักเรียน จากธนาคารกรุงไทย (ฉบับจริง)
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายสัมฤทธิ์ ทองรัตน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ประเภทห้องเรียนพิเศษ E.P. (เพิ่มเติม)
โครงการการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (E.P.)
ลาดับที่
1
2

ชื่อ – สกุล
นายศุภสัณห์
สุกากิจ
เด็กชายหริภู
ประเสริฐดี

โรงเรียน
พิษณุโลกพิทยาคม
พิษณุโลกพิทยาคม

หมายเหตุ เรียงตามลาดับคะแนน

ประกาศโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม)
โครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMAT)
ตามที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ได้ดาเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMAT) ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ และโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบ
คัดเลือก (เพิ่มเติม) ตามท้ายประกาศนี้ และให้ผู้ทผี่ ่านการสอบคัดเลือกปฏิบัติดังนี้
๑. รายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ณ สานักงานวิชาการ (หากไม่มารายงานตัวตามเวลานัดหมายถือว่าสละสิทธิ์)
๒. ให้พิมพ์ใบชาระเงินค่าใช้จ่ายในการมอบตัวนักเรียนจาก website (http://www.pp.ac.th) นาไป
ชาระเงิน ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา แล้วนาหลักฐานการชาระเงินมาแสดงในวันมอบตัวนักเรียน
(ข้อ ๓)
๓. มอบตัวนักเรียน วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ (หากไม่มามอบตัวตามเวลานัดหมายถือว่าสละสิทธิ์)
หลักฐานการมอบตัว
๑. ใบมอบตัวของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (กรอกข้อความให้เรียบร้อย)
๒. ใบ ปพ.๑:บ ฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร และรับรองสาเนาถูกต้อง ๑ ชุด หรือใบรับรอง
การเป็นนักเรียนจากสถานศึกษาเดิม ฉบับจริง
๓. ทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน บิดา มารดา และฉบับถ่ายเอกสาร พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
๑ ชุด ในกรณีไม่มีทะเบียนบ้านของบิดา หรือมารดา ให้ไปขอคัดสาเนา ณ ที่ว่าการอาเภอ
หรือสานักงานเทศบาล พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ๑ ชุด
๔. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป และรูปถ่ายผู้ปกครองขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป
๕. หลักฐานการชาระเงินค่าใช้จ่ายในการมอบตัวนักเรียน จากธนาคารกรุงไทย (ฉบับจริง)
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายสัมฤทธิ์ ทองรัตน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม)
โครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (SMAT)
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ – สกุล
เด็กชายพัทธาวุฒิ
ทองเบื้อง
เด็กหญิงสุชาดา
ทาละเอียด
นายกิตติธัช
ใจมูลวงศ์
นายฐขนัส
ประทุมโทน
นายศุภณัฐ
สัจจวิมลกุล
นายธนพล
วุ่นดี
นายตวิษา
นิลพันธ์

หมายเหตุ เรียงตามลาดับคะแนน

โรงเรียน
พิษณุโลกพิทยาคม
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
พิษณุโลกพิทยาคม
พิษณุโลกพิทยาคม
พิษณุโลกพิทยาคม
พิษณุโลกพิทยาคม
พิษณุโลกพิทยาคม

ประกาศโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ประเภทห้องเรียนพิเศษ E.P. (เพิ่มเติม)
โครงการการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (E.P.)
ตามที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ได้ดาเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ประเภทห้องเรียนพิเศษ E.P. โครงการการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
(E.P.) ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๙ และโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก (เพิ่มเติม) ตามท้ายประกาศ
นี้ และให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกปฏิบัติดังนี้
๑. รายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ณ สานักงานวิชาการ (หากไม่มารายงานตัวตามเวลานัดหมายถือว่าสละสิทธิ์)
๒. ให้พิมพ์ใบชาระเงินค่าใช้จ่ายในการมอบตัวนักเรียนจาก web site (http://www.pp.ac.th) นาไป
ชาระเงิน ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา แล้วนาหลักฐานการชาระเงินมาแสดงในวันมอบตัวนักเรียน
(ข้อ ๓)
๓. มอบตัวนักเรียน วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ (หากไม่มามอบตัวตามเวลานัดหมายถือว่าสละสิทธิ์)
หลักฐานการมอบตัว
๑. ใบมอบตัวของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (กรอกข้อความให้เรียบร้อย)
๒. ใบ ปพ.๑:ป ฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร และรับรองสาเนาถูกต้อง ๑ ชุด หรือใบรับรอง
การเป็นนักเรียนจากสถานศึกษาเดิม ฉบับจริง
๓. ทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน บิดา มารดา และฉบับถ่ายเอกสาร พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
๑ ชุด ในกรณีไม่มีทะเบียนบ้านของบิดา หรือมารดา ให้ไปขอคัดสาเนา ณ ที่ว่าการอาเภอ
หรือสานักงานเทศบาล พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ๑ ชุด
๔. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป และรูปถ่ายผู้ปกครองขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป
๕. หลักฐานการชาระเงินค่าใช้จ่ายในการมอบตัวนักเรียน จากธนาคารกรุงไทย (ฉบับจริง)
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายสัมฤทธิ์ ทองรัตน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ประเภทห้องเรียนพิเศษ E.P. (เพิ่มเติม)
โครงการการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (E.P.)
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ – สกุล
เด็กชายสิรวิชญ์
สุรีรัตนันท์
เด็กชายธีรภัทร
อมรวิภาดา
เด็กชายกัมปนาท
สายบุรี
เด็กหญิงกนกนาง
สัณฑกุล
เด็กชายพีรพงษ์
เขียวศรี
เด็กหญิงวรรณกรานต์ แย้มเสมอ
เด็กชายปราบดา
เสือสราญ

โรงเรียน
อนุบาลโรจนวิทย์
เซนต์นิโกลาส
อนุบาลโรจนวิทย์
โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สิ่นหมิน
อนุบาลพิษณุโลก
จ่าการบุญ

หมายเหตุ เรียงตามลาดับคะแนน

ประกาศโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม)
โครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMAT)
ตามที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ได้ดาเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMAT) ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ และโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบ
คัดเลือก (เพิ่มเติม) ตามท้ายประกาศนี้ และให้ผู้ทผี่ ่านการสอบคัดเลือกปฏิบัติดังนี้
๑. รายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ณ สานักงานวิชาการ (หากไม่มารายงานตัวตามเวลานัดหมายถือว่าสละสิทธิ์)
๒. ให้พิมพ์ใบชาระเงินค่าใช้จ่ายในการมอบตัวนักเรียนจาก web site (http://www.pp.ac.th) นาไป
ชาระเงิน ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา แล้วนาหลักฐานการชาระเงินมาแสดงในวันมอบตัวนักเรียน
(ข้อ ๓)
๓. มอบตัวนักเรียน วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ (หากไม่มามอบตัวตามเวลานัดหมายถือว่าสละสิทธิ์)
หลักฐานการมอบตัว
๑. ใบมอบตัวของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (กรอกข้อความให้เรียบร้อย)
๒. ใบ ปพ.๑:ป ฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร และรับรองสาเนาถูกต้อง ๑ ชุด หรือใบรับรอง
การเป็นนักเรียนจากสถานศึกษาเดิม ฉบับจริง
๓. ทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน บิดา มารดา และฉบับถ่ายเอกสาร พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
๑ ชุด ในกรณีไม่มีทะเบียนบ้านของบิดา หรือมารดา ให้ไปขอคัดสาเนา ณ ที่ว่าการอาเภอ
หรือสานักงานเทศบาล พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ๑ ชุด
๔. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป และรูปถ่ายผู้ปกครองขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป
๕. หลักฐานการชาระเงินค่าใช้จ่ายในการมอบตัวนักเรียน จากธนาคารกรุงไทย (ฉบับจริง)
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายสัมฤทธิ์ ทองรัตน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม)
โครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (SMAT)
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อ – สกุล
เด็กชายธนดล
สราศิริ
เด็กชายพีรณัฐ
อยู่เมือง
เด็กชายณภัทร
แสงสว่างวัฒนะ
เด็กชายปิยวีร์
เรืองธรรม
เด็กชายปรินทร
ด้วยสาร
เด็กชายกรณิศ
เปรมกาศ
เด็กชายพัชรดนัย
เชื้อบุญมี
เด็กชายฎีกา
ทิพยจันทร์
เด็กชายธณภัทร
เส็งพานิชย์
เด็กชายอภิวัฒน์
ศฤงคาร
เด็กชายธีรภัทร์
ทองงามดี
เด็กชายเทอดภูมิ
เจริญสุข
เด็กชายรัตนากร
รัตนกิจศร
เด็กชายณภัทร
ชัยชนะ

โรงเรียน
อนุบาลโรจนวิทย์
อนุบาลโรจนวิทย์
อนุบาลพิษณุโลก
สิ่นหมิน
อนุบาลพิษณุโลก
อนุบาลโรจนวิทย์
อนุบาลโรจนวิทย์
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
เซนต์นิโกลาส
อนุบาลโรจนวิทย์
โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
จ่าการบุญ
สิ่นหมิน

หมายเหตุ เรียงตามลาดับคะแนน

