
 
ประกาศโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

เรื่อง  รบันักเรียนโครงการหองเรียนพิเศษเพ่ิมเติม 
ประจําปการศึกษา 2554 

---------------------------------------------------------- 
 

  ตามท่ีโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ไดประกาศรายช่ือผูผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ประเภทหองเรียนพิเศษ และไดเรียกมารายงานตัวในวันท่ี 5 มีนาคม 2554 แลวนั้น 
ปรากฏวา มีผูสละสิทธ์ิไมมารายงานตัว 
  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จึงประกาศรับนักเรียนท่ีสอบไดคะแนนในลําดับถัดไป 
มารายงานตัวเพิ่มเติม ในวันท่ี 11 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ สํานักงานวิชาการ โรงเรียน
พิษณุโลกพิทยาคม  ดังนี้ 
 

1.  โครงการสงเสริมความสามารถดานวิทยาศาสตร คณติศาสตร และเทคโนโลยี (SMAT) 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
 
เลขท่ีสมัคร ชื่อ - สกุล คะแนนรวม 
0035 เด็กชาย เจษฎากร ยิ่งธนาทร 186 
0203 เด็กชาย นพณัฐ จันทรมณ ี 186 
0216 เด็กชาย ศรีวงศ บุญประคม 185 
0408 เด็กชาย ธีรดนย ดรรชนีเพชร 185 
0043 เด็กชาย ภานวุัฒน ฉบับแบบ 183 
0054 เด็กชาย วชิรวิทย สัณฐิติวฑิูร 183 
0072 เด็กชาย ชวัลวิทย ศรีพินิจตระกลู 183 
0137 เด็กชาย อภิวิชญ นามสูงเนิน 183 
0242 เด็กชาย ทวีรัตน พูลพุฒ 183 
0153 เด็กชาย สิทธิชัย พรมวิชัย 182 
0294 เด็กชาย ปรียาวัชร หลิมเจริญ 182 
0410 เด็กชาย กรกฤต ศรีสุโข 182 
0452 เด็กชาย ตนตระกูล อินชาญ 182 



 
 
เลขท่ีสมัคร ชื่อ - สกุล คะแนนรวม 
0502 เด็กชาย วัชระพล พูนมี 182 
0163 เด็กชาย ฤชากร เจริญด ี 181 
0507 เด็กชาย ณภัทร พระงาม 181 
0015 เด็กชาย ณัฐกานต นัยเนตร 180 
0073 เด็กชาย ปวลิศ มงคลคลี 180 
0443 เด็กชาย กิตติภัทร คชพงศ 180 
0059 เด็กชาย พัฒนพงศ ไพศาลธรรม 179 
0201 เด็กชาย สรวิชญ อยูบุญ 178 
0217 เด็กชาย ณัชนนท ศรีอาจ 178 
0001 เด็กชาย ปรวร บุนนาค 177 
0047 เด็กชาย อภินันทน กองแกว 177 
0458 เด็กชาย พิทวัส เปาเล้ียง 177 
0069 เด็กชาย คุณานนท รุงประเสริฐวงศ 176 
0086 เด็กชาย อภิวัฒน คงเนียม 176 
0237 เด็กชาย สักจพัฒธ ผิวออนด ี 176 
0012 เด็กชาย เวโรจน อยูพิทักษสกุล 175 
0439 เด็กชาย พงศกร สุวรรณนาบูรณ 175 
0482 เด็กชาย ถิรธรรม รอบจังหวดั 175 
0204 เด็กชาย ลัทธพล สอาดสิทธิศักดิ์ 174 
0218 เด็กชาย ธนพรรดิ์ ไพบูลย 174 
0303 เด็กชาย ชัยมงคล ชูสงฆ 174 
0051 เด็กชาย ภัทร วัชรจิตบวร 173 
0213 เด็กชาย ปฏิพล เชิดโฉม 172 
0415 เด็กชาย ปุญญาพัฒน ดอนแดง 172 
0197 เด็กชาย ดนุสรณ แตงตรง 171 
0058 เด็กชาย วรพล ตายพูล 170 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.  โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนส่ือ (E.P.) 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
 

เลขท่ีสมัคร ชื่อ - สกุล คะแนนรวม 
1078 เด็กชาย สรัช สัณฑกุล 190 
1054 เด็กชาย กัญจณ กอวุฒิพงศ 189 
1040 เด็กชาย จีรภัทร โตจุย 187 
1104 เด็กหญิงหฤทชนัน จิรนาถวรกุล 186 
1071 เด็กชาย ศุภณัฐ ธนวัฒน 184 
1074 เด็กชาย วีรสิทธ ผองแผว 184 

 
 
 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
   ประกาศ  ณ  วนัท่ี   9   มีนาคม  พ.ศ.  2554 
 
 
 

            ( นายทรงภรต  ภูกร ) 
 รองผูอํานวยการ รักษาราชการแทน 
          ผูอํานวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 


