
 

 

 

ประกาศโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาโครงการหองเรียน พสวท. (สูความเปนเลิศ)  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปการศึกษา 2566 
ศูนยโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

 
 
  ตามท่ี  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) มอบหมายใหศูนย 
โรงเรียน พิษณุโลกพิทยาคม  ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเขาโครงการหองเรียน พสวท. (สูความเปนเลิศ) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปการศึกษา 2566  ระหวางว ันที ่ 14 – 18 กุมภาพันธ  2566 นั้น 
บัดนี้ ศูนยโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  ไดดำเนินการรับสมัครเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีมีสิทธิ์
สอบคัดเลือกเขาโครงการหองเรียน พสวท. (สูความเปนเลิศ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปการศึกษา 
2566 จำนวน 129 คน รายชื่อตามเอกสารแนบทายประกาศ 

   ทั ้งนี้  ใหนักเรียนที ่มีส ิทธิ ์สอบคัดเลือกเขาโครงการหองเรียน พสวท. (สู ความเปนเลิศ)         
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปการศึกษา 2566 มาสอบ ในวันอาทิตยท่ี 26 กุมภาพันธ 2566 ระหวางเวลา 
08.30 – 12.00 น. ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  22  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2566 

 

           จาสิบเอก 
   (ประมวล  วันมี) 

   ผูอำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
       ประธานศูนย พสวท. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
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ลำดับท่ี ช่ือ - สกุล โรงเรียน 

1 เด็กชายสรวิชญ  มาตะ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

2 นายภัทรดนัย  แชนลีย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

3 นางสาวจริยาภรณ  เฉลิมพิบูลยกิจ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

4 นายณัฐวัตร  อยูทิพย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

5 นางสาวณภัคมน  ณ อุบล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

6 นายกรวิชญ  พิมพา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

7 นางสาวศุภพิชญ  พิชญสกุลกาญจน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

8 นายณัฐพัชร  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

9 นายปุณวัสส  ศิริสวัสดิ ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

10 นายญาณวุฒม  รอดเสส โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

11 นางสาวอรพัชชา  วิจิตรพร    โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 

12 นางสาวกัญญาพัชร  พิลึก โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 

13 เด็กชายภูริชรพัฒน  พัชรอารี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

14 นางสาวสุประวีณ  เอ่ียมออน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

15 นายกองเกียรติ  บุญบุผา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

16 นางสาวภัทรานิษฐ  ครุฑกะ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตร ี

17 เด็กหญิงปาณิสรา  จั่นเจริญ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 

18 นายพัสกร  รมณียกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

19 นายสุศีล  ภิญโญสวัสดิ์สกุล โรงเรียนจานกรอง 

20 นายภวัต  เศรษฐเสถียร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

21 นายทอแสง เกียรติวิชชุกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

22 นายอัจฉบุญณ  บุญกลั่นสอน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

23 นายณัฐกรณ  เปยมเนินกุม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

24 นางสาวพิรดา  เห็นโสภา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

เอกสารแนบทายประกาศ  
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ลำดับท่ี ช่ือ - สกุล โรงเรียน 

25 นายโฆษิตพงษ  มหาเรือนขวัญ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

26 นายณัฏฐวริศ  เรืองวงษ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

27 นายณัฏฐกรณ  หมวกเมือง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

28 นายภัทรพล  โทเพชร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

29 นายนพชยั  ภูมิเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

30 นางสาวสุทธิกานต  ทองพูล โรงเรียนบานกรางวิทยาคม 

31 นางสาวชนาภา  ชางพินิจ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

32 นายกฤตตนัย  เรืองสังข โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

33 นายไกรวิชญ  เทพภูตา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

34 นายกฤตภาส  สายะพันธ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

35 นายณัฏฐวี  ลาภยิ่ง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

36 นายกองภพ  เมืองมัจฉา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

37 นายนรภัทร  มาศรีจันทร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

38 นายศราวุธ  เชื้อสุจริตไพบูลย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

39 นายรวิพล  วงศตัว โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

40 นายถิร  ศรีจันทร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

41 นายภูริ  บำรุงพงษ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

42 นายพัฒนศักดิ ์ ญานะคำ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

43 นายสุรกฤษฎิ์  สุขเกิด โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

44 นายศิวนาถ  มงคลแสน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

45 นายศุภวิชญนัช  ตกควรเฮง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

46 นายกอปรบุญ  บุญกอแกว โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

47 นายธนภัทร  สุขคลา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

48 เด็กชายสรกล  สุขสบาย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
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ลำดับท่ี ช่ือ - สกุล โรงเรียน 

49 นายชัชพล  จิราภานุกูล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

50 นางสาวเปรมกมล  คงใจม่ัน โรงเรียนจานกรอง 

51 นายพิชภูมิ  หนุนทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

52 นายชินรชัต  พุมไม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

53 นางสาวพลอยประดับ  ปนทองคำ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

54 นายชยุตม  อัศวสัมฤทธิ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

55 นายกันตกนิษฐ  อินทรรุง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

56 นายอนุภัทร  สุชาติธรรม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

57 เด็กชายรัชภูมิ  เรือนเย็น โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

58 เด็กชายปต ิ ฉายรัศมี โรงเรียนนครสวรรค 

59 นายมนตระพี  บุญชรัสม์ิพร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

60 นายธีรพล  เปลงขำ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

61 นายศุภณัฐ  กลาจริง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

62 นายพจน  จำปพันธ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

63 นายกฤตภาส พงษนาค โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

64 เด็กชายนิพิธพนธิ ์ เกตุสุวรรณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

65 นายภูธเนศ  อินทรประเสริฐ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

66 นายกิตติศักดิ ์ โมพวง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

67 นายณัฐวุฒิ  เสือปาง้ิว โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

68 นายธนาดล  โตเขียว โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

69 นายชินภัทร  ปานเพชร โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 

70 นางสาวอัญชิษฐา  สรอยระยา โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 

71 นายปภังกร  โพธิ์ทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

72 นางสาวภัคมนตวรรณ  ศรณรงค โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
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73 นางสาวปุญญาพร  สระสม โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

74 นางสาวปริยะภรณ  กุนอก โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

75 นางสาวกิตรดา  สุวรรณราช โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 

76 นางสาวกาญจนภัช  ทัพละคร โรงเรียนเซนตนิโกลาส 

77 นายณัฏฐกรณ  อัคคะปะชะ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 

78 นางสาววรัญชญา  จันทรวิรัช โรงเรียนสวรรคอนนัวิทยา 

79 นางสาวอินทรกรแกว  แกวมณี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 

80 นายศิระวิชญ  สิริลิ้มสกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

81 นายสุรเชษฐ  เอกวราภรณ โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 

82 นางสาวสลิลลา  คงถาวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

83 นางสาวกุลจิรา  บัวเกตุ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

84 นายธิต ิ เอ่ียมพิบูลยวัฒนา โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 

85 นางสาวรันชรัต  ภักดีรัต โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 

86 นายภาสกร  เขียวขำ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

87 นายประสบโชค  ทวนทัย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

88 นายวาย ุ พรงสงฆ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

89 นายศุภฤกษ  พราชาวนา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

90 นางสาวฉันชนก  บัวทอง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตร ี

91 นายนวคุณ  ประภาหาร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

92 นายปวริศ  ยิ้มดี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

93 เด็กชายอิทธิกร  คำมี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

94 นางสาวนันทภัค  ปองแกว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตร ี

95 นายบดินทร  เลี่ยมสกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

96 นายธีรเมธ  สุดสวาสดิ ์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
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97 นางสาวจิตติภัทรา  จุลพันธ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 

98 นางสาวดากานดา  จันทวงศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตร ี

99 เด็กหญิงอณัญพร  อินคำ โรงเรียนเซนตนิโกลาส 

100 นางสาวปาริตา  อุตทา โรงเรียนเซนตนิโกลาส 

101 นางสาวปุณยนุช  ภูธร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 

102 นายพัฒนวิทย  ตรงสกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

103 นางสาวธัญญรัศม  อภิบาลไกรศร โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

104 นางสาวธัญดา  พรหมเมศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

105 นายกันตพงศ  บทกระโทก โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

106 นายวีระวัสส  ชัยพันธุ โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 

107 เด็กชายนนทวัฒน  กิติประสาท โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

108 เด็กหญิงณัฏฐสิน ี บัวจันทร โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

109 นางสาวธนพร  คำผัด โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

110 เด็กหญิงธัญวรัตม  อูไทย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตร ี

111 เด็กหญิงธนัชพร  ยิ้มทองสุข โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 

112 นางสาวศุภิสรา  ชมภูนอย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตร ี

113 นายณัฏฐวัฒน  สิงหสถิตย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

114 นางสาวไปรยา  สุขใจ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตร ี

115 นางสาวธวัลภรณ  บุญเริง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 

116 นายสุวโรจน  จันทรแกว โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

117 นายนพรัตน  วันประยูร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

118 เด็กชายวรวิชญ  บัวอ่ิมพันธ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

119 นางสาวพิมพชนก  ปานบุญ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

120 นางสาวชิตา  สังขจันทร โรงเรียนตะพานหิน 

  



รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาโครงการหองเรียน พสวท. (สูความเปนเลิศ)  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปการศึกษา 2566 

 

ลำดับท่ี ช่ือ - สกุล โรงเรียน 

121 เด็กชายณัทพล  โฉมสำเภา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

122 นายนนทพัทธ  มีจักร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

123 นายนนทิวรรธณ  สุคันธวรัตน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

124 นายวงศธร  เมฆประดับ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

125 นายศุภกฤต  ศิริญชัยกุล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

126 นายอชิระ  ม่ันมาตร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

127 นายอภิวิชญ  ชุติปญญาภรณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

128 เด็กชายบุณยกร  ศิริขวัญ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

129 นายวรานนท  เพียรพัฒนรัฐ โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี 

 
หมายเหตุ  ส่ิงท่ีนักเรียนตองเตรียมมาในวันสอบ มีดังนี้ 
  1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรนักเรียน  เพ่ือแสดงตัวในการเขาหองสอบ 
  2. ดินสอดำ 2B หรือ มากกวาข้ึนไป 
  3. ยางลบดินสอ 
  4. ปากกาน้ำเงิน 
  5. น้ำยาลบคำผิด 

ตารางสอบ 
      วันอาทิตยท่ี  26  กุมภาพันธ พ.ศ. 2566 

เวลา วิชาท่ีสอบ 
08.30 – 10.00 น. คณิตศาสตร 
10.00 – 10.30 น. พัก 
10.30 – 12.00 น. วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 
      ใหนักเรียนเขารับฟงคำชี้แจงการสอบคัดเลือกเขาโครงการหองเรียน พสวท. (สูความเปนเลิศ)  
                เวลา 07.30 น. ณ อาคาร 2 รมเกลานเรศวร หอประชุมพระนารายณ 

หมายเหตุ   สอบถามขอมูลไดท่ี  ผูประสานงาน : ครูธีรารัตน  ทองงามดี  เบอรโทร. 092 – 248 0174    




