
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
เรื่อง  นักเรียนบัญชีรายชื่อตัวสำรองสอบผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1  ปการศึกษา  2566 

มารายงานตัวและมอบตัวเปนนักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

-------------------------- 
      ตามท่ี  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  ไดประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอชั้นมัธยม 
ศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2566 ประเภทหองเรียนพิเศษ  ลงวันที่ 7 มีนาคม 2566 โดยกำหนดใหผูสอบผาน 
การคัดเลือก บัญชีรายชื่อตัวจริง มารายงานตัว ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2566 ระหวางเวลา 09.00 - 12.00 น. 
หากไมมารายงานตัวตามกำหนดเวลา  ถือวาสละสิทธิ์ นั้น 

              บัดนี้ ครบกำหนดเวลารับรายงานตัวแลว พบผูสอบผานการคัดเลือกบัญชีรายชื่อตัวจริง สละสิทธิ์ 
ไมมารายงานตัว จำนวน 38 คน  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมจึงขอประกาศใหนักเรียนบัญชีรายชื่อตัวสำรอง 
ตามรายละเอียด ดังนี้ 
     1.  โครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพผูมีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ตาม
แนวทางของ สสวท. และ สอวน. บัญชีรายชื่อตัวสำรอง  ส1 – ส21  จำนวน 21 คน 
     2.  โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ (E.P.) บัญชีรายชื่อตัวสำรอง ส1 – ส12
จำนวน 12 คน 
     3.  โครงการโครงการหองเรียนพิเศษภาษาจีน บัญชีรายชื่อตัวสำรอง  ส1 – ส5 จำนวน 5 คน 

      กำหนดใหนักเรียนบัญชีรายชื่อตัวสำรองมารายงานตัวและมอบตัว ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2566 
ระหวางเวลา 13.00 – 16.00 น. ณ สำนักงานกลุมบริหารงานวิชาการ หากนักเรียนไมมารายงานตัวและมอบตัว
ตามกำหนดเวลา ถือวาสละสิทธิ์  

ประกาศ ณ วันท่ี  8  มีนาคม  พ.ศ.  2566 
 
 

      จาสิบเอก  
   (ประมวล  วันมี) 

                 ผูอำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
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บัญชีรายช่ือตัวสำรอง ส1 - ส21 สอบผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2566 

โครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพผูมีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
ตามแนวทางของ สสวท. และ สอวน. มารายงานตัวและมอบตัวเปนนักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

 

ท่ี เลขท่ีสมัคร ช่ือ - นามสกุล โรงเรียนท่ีกำลังศึกษา 
ส1 10123 เด็กชาย กายพัทธ คงคร อนุบาลพิษณุโลก 
ส2 10218 เด็กชาย รัชตะ ตันนอย โรจนวิทยมาลาเบี่ยง 
ส3 10398 เด็กชาย ธีระจักษณ รักเมือง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

ส4 10228 เด็กชาย จิรพนธ สุมยง โรจนวิทยมาลาเบี่ยง 
ส5 10386 เด็กชาย ณัฏฐชัย สิริปยานนท อนุบาลพิจิตร 
ส6 10271 เด็กชาย ภัทรกฤต โชติญาวรกุล เซนตนิโกลาส 
ส7 10410 เด็กชาย วายุพรรษ รุงแสง อนุบาลนครสวรรค 
ส8 10069 เด็กชาย รพีภัทร ศุภผล อนุบาลโรจนวิทย 
ส9 10343 เด็กชาย นที อินทับ อนุบาลโรจนวิทย 
ส10 10390 เด็กหญิง สายรุง จงธรรมานุรักษ สะพานท่ี 3 
ส11 10415 เด็กชาย ธนัทกร โปธาวิชัย จาการบุญ 
ส12 10013 เด็กชาย กันตนพ ยวนทอง อนุบาลโรจนวิทย 
ส13 10184 เด็กชาย ธนพงษ คำชม โรจนวิทยมาลาเบี่ยง 
ส14 10412 เด็กชาย สิริวุฒ ิ วัฒนศิริ เซนตนิโกลาส 
ส15 10110 เด็กชาย อติวิชญ หอมละออ อนุบาลโรจนวิทย 
ส16 10432 เด็กชาย จิรภัทร สิงหลอ เซนตนิโกลาส 
ส17 10441 เด็กชาย จิรพิพัฒน บุญวัฒน โรจนวิทยมาลาเบี่ยง 
ส18 10050 เด็กชาย ปณณวิชญ ทรงคุณ อนุบาลโรจนวิทย 
ส19 10201 เด็กชาย ธนชาต ชัยรัตน โรจนวิทยมาลาเบี่ยง 
ส20 10455 เด็กชาย ชยพัทธ บุญเกะ อนุบาลเเละประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนารศวร 

ส21 10444 เด็กชาย กิตติเดช หมอนทอง อนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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บัญชีรายช่ือตัวสำรอง ส1 - ส12 สอบผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2566 

โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนส่ือ (E.P.) 
มารายงานตัวและมอบตัวเปนนักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

 

ท่ี เลขท่ีสมัคร ช่ือ - นามสกุล โรงเรียนท่ีกำลังศึกษา 
ส1 10486 เด็กชาย ปริญ มีสัตย ธีรธาดา 
ส2 10456 เด็กชาย อรุณวิชญ แพงแกว ธีรธาดา 
ส3 10478 เด็กชาย ศุภเศรษฐ นาคะภากร อนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  

ส4 10419 เด็กชาย ยศภัทร หลำพรม อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 

ส5 10240 เด็กชาย ญาณพัทธ ไพรศรี โรจนวิทยมาลาเบี่ยง 
ส6 10282 เด็กชาย รัชพล อิษฎาคุณากร อนุบาลฑิฆัมพร 

ส7 10277 เด็กชาย ณัฐภูมิ ปานภู จาการบุญ 
ส8 10067 เด็กชาย ภูวณัฏฐ  สุคันธวรัตน อนุบาลโรจนวิทย 
ส9 10286 เด็กหญิง อภิญญา บุญสิทธิ ์ เทศบาล 5 วัดพันป 
ส10 10103 เด็กชาย เจษฎากร รัตนสุวรรณ โรจนวิทย 
ส11 10170 เด็กชาย กฤษชภณ เขียวดำ โรจนวิทยมาลาเบี่ยง 
ส12 10029 เด็กชาย ณชนก แจมจันทร อนุบาลโรจนวิทย 
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บัญชีรายช่ือตัวสำรอง ส1 – ส5 สอบผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2566 
โครงการหองเรียนพิเศษภาษาจีน  มารายงานตัวและมอบตัวเปนนักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  

 

ท่ี เลขท่ีสมัคร ช่ือ - นามสกุล โรงเรียนท่ีกำลังศึกษา 
ส1 10335 เด็กชาย ธราธิป ติ๊บจะ สิ่นหมิน 

ส2 10466 เด็กชาย ปุณณัตถ ภักดีโต เซนตนิโกลาส 

ส3 10149 เด็กชาย พสิษฐ เสือแปน อนุบาลพิษณุโลก 

ส4 10144 เด็กชาย รัชชานนท จันทรลอย อนุบาลพิษณุโลก 

ส5 10325 เด็กหญิง ภัศราพร มณฑาทิพย สิ่นหมิน 

หมายเหตุ    
  ใหนักเรียนบัญชีรายชื่อตัวสำรอง ตามรายละเอียดในประกาศ  มาดำเนินการรายงานตัวและมอบตัว 

ภายในวันท่ี  9  มีนาคม 2566  ระหวางเวลา 13.00 – 16.00 น.  ณ  สำนักงานกลุมบริหารงานวิชาการ  
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม พรอมท้ังเตรียมเอกสารตอไปนี้มาดวย 

1. ใบมอบตัว (รับในวันท่ี 9 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม)  
2. ทะเบียนบาน  ฉบับจริงพรอมสำเนาอยางละ 1 ชุด  ของบุคคลตอไปนี้ 

2.1  นักเรียน   
2.2  บิดา-มารดา (ท่ีมีท้ังชื่อและนามสกุล)   
2.3  ผูปกครอง (ผูซ่ึงไมใชบิดา-มารดา) 

3. หลักฐานแสดงผลการเรียน ปพ.1 (ป.6, ม.3)  ฉบับจริงพรอมสำเนาอยางละ 1 ชุด   
4. รูปถายนักเรียน (โรงเรียนเดิม) ขนาด 1.5 นิ้ว  จำนวน 1 รปู  

 
             กรณี ผูปกครองมามอบตัวแทนบิดา มารดา กำหนดใหแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนดวย 

 
 


