
 

 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา  2566 

ประเภท  ห้องเรียนปกติ 

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

      ตามท่ี  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่  4 ปีการศึกษา 2566 ประเภท ห้องเร ียนปกติ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ์  

              บัดนี ้โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กำหนดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียน ที่สอบคัดเลือกได้  ตามบัญชีรายชื่อ

แนบท้ายประกาศ  โดยให้นักเรียนดำเนินการ  ดังนี้   

     1. มารายงานตัวเพ่ือยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเองและรับเอกสารการมอบตัว ในวันที่ 30 มีนาคม 2566 

ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น.  ณ หอประชุมพระนารายณ์  หากไม่มาตามกำหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ์  

              2.  นำเอกสารการมอบตัว มามอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ในวันที่ 2 เมษายน 2566  

เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมนเรศวร  ทั้งนี้  ในกรณีที่นักเรียนไม่มาตามกำหนดเวลา หากเกินเวลา 12.00 น. 

ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ 

ประกาศ ณ วันที่  30  มีนาคม  พ.ศ.  2566 
 
 

       จ่าสิบเอก  

    (ประมวล  วันมี) 

                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  1 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

ห้อง 1 (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ) บัญชีรายชื่อตัวจริง จำนวน 40 คน 
 

ที ่ เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

1 44018 นายยศวรรธน์   น้ำฉ่ำ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย พิษณุโลก 

2 44026 นางสาวสุกัญญา   สีดา ศรีราชา 

3 44027 เด็กชายสุธินันท์   นาคอ้น เซนตน์ิโกลาส 

4 44053 นางสาวภรภัทร   รสสุธรรม เฉลิมขวัญสตรี 

5 44057 นายศุภกร   บุญอาจ วังทองพิทยาคม 

6 44058 เด็กหญิงอภิสรา   ลิ้มเจริญ วังทองพิทยาคม 

7 44059 นายรุ่งสุริยา   กลับใจ วังทองพิทยาคม 

8 44065 นางสาวทิพภานันท์   คงมี บางระกำวิทยศึกษา 

9 44066 เด็กหญิงกัลยนิษฐ์   จันทร์พูล พุทธชินราชพิทยา 

10 44069 เด็กหญิงกาญจนภัช   ทัพละคร เซนต์นิโกลาส 

11 46180 นายพัฒนศักดิ์   ญานะคำ พิษณุโลกพิทยาคม 

12 46231 นายณัฏฐวริศ   เรืองวงษ ์ พิษณุโลกพิทยาคม 

13 46255 นายกิจจาณัฎฐ์   เฉลิมวิสุตม์กุล พิษณุโลกพิทยาคม 

14 46271 นายสุริยาวิชญ์   ขุนทอง พิษณุโลกพิทยาคม 

15 46284 นางสาวธนพร   คำผัด พิษณุโลกพิทยาคม 

16 46287 นางสาวปาณิศา   ทองศรี พิษณุโลกพิทยาคม 

17 46296 นายภวัต   เศรษฐเสถียร พิษณุโลกพิทยาคม 

18 46343 นายญาณภัทร   โพธิ์ดง พิษณุโลกพิทยาคม 

19 46344 นายณภัทร   มณีโชติ พิษณุโลกพิทยาคม 

20 46346 นายณัฐวัตร   อยู่ทิพย์ พิษณุโลกพิทยาคม 

21 46347 นายทีปกร   ดีมากมี พิษณุโลกพิทยาคม 

22 46348 นายธนกร   มันตะ พิษณุโลกพิทยาคม 

23 46353 นายธันยบูรณ์   ศรีปาน พิษณุโลกพิทยาคม 

24 46355 นายนันทภพ   พุ่มคำ พิษณุโลกพิทยาคม 

25 46356 นายนิชคุณ   ปุญญฤทธิ์ พิษณุโลกพิทยาคม 
  



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  2 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

ห้อง 1 (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ) บัญชีรายชื่อตัวจริง (ต่อ) 
 

ที ่ เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

26 46370 นายสุทธิพงศ์   คงกรุด พิษณุโลกพิทยาคม 

27 46374 นายก้องกิดากร   นุชสาคร พิษณุโลกพิทยาคม 

28 46390 นายนิติพล   ภู่ปาน พิษณุโลกพิทยาคม 

29 46391 นายบุณยวัทน์   จันทร์คุ้ม พิษณุโลกพิทยาคม 

30 46394 นายปิติพงศ์   อ้วนคำ พิษณุโลกพิทยาคม 

31 46403 นายวีรภัทร์   มาส้มซ่า พิษณุโลกพิทยาคม 

32 46404 นายวุฒิภัทร   คำป้อ พิษณุโลกพิทยาคม 

33 46411 นายอภิรักษ์   เอ่ียมโพธิ์ พิษณุโลกพิทยาคม 

34 46412 นายอภิสิทธิ์   บัวคำ พิษณุโลกพิทยาคม 

35 46457 นายชณพัฒน์   ด้วงดี พิษณุโลกพิทยาคม 

36 46461 นายณัฐชนน   สุกากิจ พิษณุโลกพิทยาคม 

37 46462 นายณัฐนนท์   โคติน ุ พิษณุโลกพิทยาคม 

38 46467 นายนนทพัทธ์   มีจักร พิษณุโลกพิทยาคม 

39 46468 นายนนทิวรรธณ์   สุคันธวรัตน์ พิษณุโลกพิทยาคม 

40 46483 นายสิทธิชัย   ด้วงฟู พิษณุโลกพิทยาคม 

หมายเหตุ  รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 

               โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ  ห้อง 1 (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ)  

               ห้อง 1  เรียนภาษาต่างประเทศที่ 1 (ภาษาอังกฤษ) และ เรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น) 

               การประกาศบัญชีรายชื่อตัวจริง  เรียงตามเลขที่สมัคร  ไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนนสอบ 

 

 

 

 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  3 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ  (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ) 

บัญชีรายช่ือตัวสำรอง จำนวน 10 คน 
 

ที ่ เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

ส1 44092 เด็กหญิงใบเงินทอง   เกลาฉีด พุทธชินราชพทิยา 

ส2 44126 นางสาวภัทรวดี   แก้ววิเชียร จ่านกร้อง 

ส3 46338 นายชนวรรษ   สิมมาทนั พิษณุโลกพิทยาคม 

ส4 46341 นายชัยภัทร   ประสงค ์ พิษณุโลกพิทยาคม 

ส5 46364 นายวรเวทย์   อ่ำสุวรรณ พิษณุโลกพิทยาคม 

ส6 46441 นายรัฐภูมิ   กล้าหาญ พิษณุโลกพิทยาคม 

ส7 46454 นายคณาทิป   เลียงชัยศิร ิ พิษณุโลกพิทยาคม 

ส8 46478 นายวัศพล   อำนาจวงค ์ พิษณุโลกพิทยาคม 

ส9 46277 นายชนกานต์   เซ้งเครือ พิษณุโลกพิทยาคม 

ส10 44107 นางสาวเปรมกมล   คงใจมัน่ จ่านกร้อง 

หมายเหตุ  รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 

               โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ  ห้อง 1 (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ) 

               ห้อง 1  เรียนภาษาต่างประเทศที่ 1 (ภาษาอังกฤษ) และ เรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น) 

               การประกาศบัญชีรายชื่อตัวสำรอง  เรียงตามลำดับคะแนนสอบ 

 

 

 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  4 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

ห้อง 2 (ภาษาจีน) จำนวน 40 คน 
 

ที ่ เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

1 44040 เด็กหญิงพิมลพรรณ   จันทร์ดี จ่านกร้อง 

2 44095 นายพัชรพล   แก้วป้องปก กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

3 44114 นางสาวชุติกาญจน์   รอดนิยม ท่าทองพิทยาคม 

4 44115 นายมนัสพร   ผิวอ่อนดี วัดเสนาสน์ 

5 44125 นางสาวนิชานันท์   ชุมพงษ์ เซนต์นิโกลาส 

6 44131 เด็กชายพัชรพล   ยิ้มจูงนาง วัดโป่งหม้อข้าว 

7 46237 นายจิรโชติ   มากบ้านบึง พิษณุโลกพิทยาคม 

8 46279 นายพัชรพล   ศรีภิรมย์ พิษณุโลกพิทยาคม 

9 46301 นางสาวภูษณิศา   ธรรมชาติ พิษณุโลกพิทยาคม 

10 46309 นายสิรภพ   พฤทธ์พาณิชย์ พิษณุโลกพิทยาคม 

11 46314 นายกษิดิ์เดช   แก้วเอ่ียม พิษณุโลกพิทยาคม 

12 46319 นางสาวพิชามญชุ์   เกตุสิงห์สร้อย พิษณุโลกพิทยาคม 

13 46373 นายกรณัฐ   ศักดิ์นิติจารุชัย พิษณุโลกพิทยาคม 

14 46375 นายคณพศ   มีชัย พิษณุโลกพิทยาคม 

15 46378 นายณภัทร   จันทร์เกษร พิษณุโลกพิทยาคม 

16 46385 นายธนกาญจน์   ใจเที่ยงธรรม พิษณุโลกพิทยาคม 

17 46386 นายธนภัทร   บุ้งทอง พิษณุโลกพิทยาคม 

18 46393 นายปกรณ์เกียรติ   คุ้มคำ พิษณุโลกพิทยาคม 

19 46395 นายพรลภัส   บัวงาม พิษณุโลกพิทยาคม 

20 46397 นายพีรณัฐ   สิริวัฒน์ธนธาดา พิษณุโลกพิทยาคม 

21 46401 นายรังสิมันตุ์   อินทร์เจริญ พิษณุโลกพิทยาคม 

22 46406 นายศิระ   มีชัย พิษณุโลกพิทยาคม 

23 46409 นายเสฎฐวุฒิ   เอ่ียมอ่อน พิษณุโลกพิทยาคม 

24 46459 นายณกรณ ์  นาคำ พิษณุโลกพิทยาคม 

25 46464 นายตันติกร   กรสีใส พิษณุโลกพิทยาคม 
  



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  5 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

ห้อง 2 (ภาษาจีน) จำนวน 40 คน 
 

ที ่ เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

26 46478 นายวัศพล   อำนาจวงค์ พิษณุโลกพิทยาคม 

27 46481 นายศุภโชค   จรูญรัตนมุก พิษณุโลกพิทยาคม 

28 46482 นายสรวิศุทธิ์   ดีนิล พิษณุโลกพิทยาคม 

29 46484 นายสิทธินนท์   ศักดิ์นิติจารุชัย พิษณุโลกพิทยาคม 

30 46492 นายเอก   อ่ิมอ่อง พิษณุโลกพิทยาคม 

31 46536 นายจิตติพัฒน์   พงษจ์ินดา พิษณุโลกพิทยาคม 

32 46539 นายณัฏฐ์วัฒน์   สิงห์สถิตย ์ พิษณุโลกพิทยาคม 

33 46543 นายธนพล   จินดารัตนวงศ ์ พิษณุโลกพิทยาคม 

34 46544 นายธนาธิป   มีพร้อม พิษณุโลกพิทยาคม 

35 46556 นายพีรนันท์   สดชื่น พิษณุโลกพิทยาคม 

36 46563 นายรุจินพ   ช้างเขียว พิษณุโลกพิทยาคม 

37 46566 นายศิวกร   จันเกษม พิษณุโลกพิทยาคม 

38 46569 นายสุรจักษ์   รักวารินทร์ พิษณุโลกพิทยาคม 

39 46624 นายณภัทรภวินท์    สุคำภา พิษณุโลกพิทยาคม 

40 46648 นายศิลา   ม่วงเก่า พิษณุโลกพิทยาคม 

หมายเหตุ  รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 

               โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ  (รับตรง และ สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป)   

               ห้อง 2  เรียนภาษาต่างประเทศที่ 1 (ภาษาอังกฤษ) และ เรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน) 

               การประกาศบัญชีรายชื่อตัวจริง  เรียงตามเลขที่สมัคร  ไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนนสอบ 
 

 

 

 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  6 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

ห้อง 3 (ภาษาญี่ปุ่น) จำนวน 40 คน 
 

ที ่ เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

1 44006 นางสาวพัชญ์ภคนันท์   หลานวงค ์ จ่านกร้อง 

2 44010 นางสาวเพ็ญพิชชา   มนเฑียร เซนต์นิโกลาส 

3 44020 เด็กหญิงธัญทิพย์   เสมเต่า เซนต์นิโกลาส 

4 44023 นายศรัณญ์ภัทร   พงษ์สิงห์ วัดบึงพระ 

5 44029 เด็กหญิงรุ่งทิพย์   หุมสุข ผดุงราษฎร์ 

6 44032 นางสาวนันท์ธนาภา   ดีแจ้ง เฉลิมขวัญสตรี 

7 44049 นายเจษฎากร   ประเสริฐ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 

8 44054 นางสาวสิริกัญญา   เกตุแก้ว จ่านกร้อง 

9 44056 นางสาวณัฐณิชา   คำกองแก้ว ท่าทองพิทยาคม 

10 44061 เด็กชายธาดา   อินเทพ ธีรธาดา พิษณุโลก 

11 44092 เด็กหญิงใบเงินทอง   เกลาฉีด พุทธชินราชพิทยา 

12 44107 นางสาวเปรมกมล   คงใจมั่น จ่านกร้อง 

13 44127 นางสาวภัคมนต์วรรณ   ศรณรงค์ บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 

14 44136 นายประวิณ   บุตรใส วัดโป่งหม้อข้าว 

15 46265 นายจุฑานนท์   บุญเลิศ พิษณุโลกพิทยาคม 

16 46276 นายเฉลิมชัย   คำวอน พิษณุโลกพิทยาคม 

17 46277 นายชนกานต์   เซ้งเครือ พิษณุโลกพิทยาคม 

18 46334 นายกิตติพัศ   พูลทวี พิษณุโลกพิทยาคม 

19 46337 นายจิรันเมธาทัพพ์   อ่ิมชม พิษณุโลกพิทยาคม 

20 46338 นายชนวรรษ   สิมมาทัน พิษณุโลกพิทยาคม 

21 46351 นายธรรมรัตน์   รักษาคม พิษณุโลกพิทยาคม 

22 46359 นายปภาวิน   แก้วเพชร พิษณุโลกพิทยาคม 

23 46364 นายวรเวทย์   อ่ำสุวรรณ พิษณุโลกพิทยาคม 

24 46365 นายศิริโชค   แซ่โก๊ว พิษณุโลกพิทยาคม 

25 46425 นายทวีทรัพย์   ไกรกิจราษฎร์ พิษณุโลกพิทยาคม 
  



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  7 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

ห้อง 3 (ภาษาญี่ปุ่น) จำนวน 40 คน 
 

ที ่ เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

26 46427 นายธนบดี   ประวิทย์กุล พิษณุโลกพิทยาคม 

27 46428 นายธนภัทร   เมฆมงคล พิษณุโลกพิทยาคม 

28 46432 นายนียาส   น้อยวงศ ์ พิษณุโลกพิทยาคม 

29 46437 นายพีระภัทร   สิทธิเขตการ พิษณุโลกพิทยาคม 

30 46440 นายเมธรณ์ธันย์   ตุ้มสุข พิษณุโลกพิทยาคม 

31 46442 นายราเชนทร์   บารมี พิษณุโลกพิทยาคม 

32 46446 นายศิวัฒน์   พนมเจริญกิจ พิษณุโลกพิทยาคม 

33 46509 นายธีธัช   มีประกอบ พิษณุโลกพิทยาคม 

34 46516 นายปุญญพัฒน์   คุ้มแสง พิษณุโลกพิทยาคม 

35 46522 นายวชิรจักร   โฉมศรี พิษณุโลกพิทยาคม 

36 46525 นายวายุนันต์   ทองบำรุง พิษณุโลกพิทยาคม 

37 46532 นายอัครพล   พิทักษ์รัตนพงษ ์ พิษณุโลกพิทยาคม 

38 46573 นายกรณ์   นาคหมู พิษณุโลกพิทยาคม 

39 46591 นายธฤตปพน   พรหมนิพนธ์ พิษณุโลกพิทยาคม 

40 46602 นายวรพล   พรมช่วย พิษณุโลกพิทยาคม 

หมายเหตุ  รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 

               โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ  (รับตรง และ สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป)   

               ห้อง 3  เรียนภาษาต่างประเทศที่ 1 (ภาษาอังกฤษ) และ เรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น) 

               การประกาศบัญชีรายชื่อตัวจริง  เรียงตามเลขที่สมัคร  ไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนนสอบ 
 

 

 

 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  8 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

ห้อง 4 (ภาษาจีน) จำนวน 40 คน 
 

ที ่ เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

1 44005 เด็กหญิงกัญญภัสสร์   บุตรที จ่านกร้อง 

2 44007 นางสาวจุฑารัตน์   ทองอยู่ จ่านกร้อง 

3 44012 เด็กหญิงเพชรภิรมย์   จันทรัง บ้านปลักเเรด 

4 44087 นางสาวพิชชาภา   แก้ววิชัย บางระกำวิทยศึกษา 

5 44101 นายพัสกร   กรสว่าง อรวินวิทยา 

6 44129 นายสุพัฒน์   บุญโชติ ไทรงามพิทยาคม 

7 46297 นายบดินทร์   เลี่ยมสกุล พิษณุโลกพิทยาคม 

8 46306 นางสาวตรีทิพยนิภา   มุตะระ พิษณุโลกพิทยาคม 

9 46310 นางสาวไปรยา   สันติอาคม พิษณุโลกพิทยาคม 

10 46328 นางสาวเพชรชราภรณ์   สอดเนื่อง พิษณุโลกพิทยาคม 

11 46377 นายชลสิทธิ์   อ่ิมอยู่ พิษณุโลกพิทยาคม 

12 46388 นายธนาเดช   สนั่นนาม พิษณุโลกพิทยาคม 

13 46396 นายพรวิรัตน์   รอดละม้าย พิษณุโลกพิทยาคม 

14 46398 นายภัทรชนนน์   มาอยู่ พิษณุโลกพิทยาคม 

15 46402 นายรัฐนันท์   ภู่ระย้า พิษณุโลกพิทยาคม 

16 46405 นายศิรพงศ์   วราวุฒิเกียรติ์ พิษณุโลกพิทยาคม 

17 46453 นายกนกภาม   กิ่งแก้ววัฒน์ พิษณุโลกพิทยาคม 

18 46455 นายจักรภัทร   สุนันท์ชัย พิษณุโลกพิทยาคม 

19 46456 นายเจษฎาชัย   ไปบล พิษณุโลกพิทยาคม 

20 46465 นายธฤตวัน   จันทร์เจริญ พิษณุโลกพิทยาคม 

21 46466 นายธีรภัทร   ฟูพงษ์ พิษณุโลกพิทยาคม 

22 46469 นายนวพรรษ   สุริจันทร์ พิษณุโลกพิทยาคม 

23 46476 นายเรวัตน์   ปารีศรี พิษณุโลกพิทยาคม 

24 46480 นายศุภกฤต   ศิริญชัยกุล พิษณุโลกพิทยาคม 

25 46486 นายสุประวีณ์   ปานแย้ม พิษณุโลกพิทยาคม 
  



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  9 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

ห้อง 4 (ภาษาจีน) จำนวน 40 คน 
 

ที ่ เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

26 46487 นายอชิระ   มั่นมาตร พิษณุโลกพิทยาคม 

27 46497 นายจักรกฤษณ์   ขันทอง พิษณุโลกพิทยาคม 

28 46537 นายจิรภัทร   ชัยพล พิษณุโลกพิทยาคม 

29 46540 นายณัฐดนัย   ปิ่นตามูล พิษณุโลกพิทยาคม 

30 46546 นายธราเทพ   เกิดปั้น พิษณุโลกพิทยาคม 

31 46549 นายบวรทัต   สีแว่น พิษณุโลกพิทยาคม 

32 46564 นายวันชนะ   เที่ยงอยู่ พิษณุโลกพิทยาคม 

33 46565 นายวีรภัทร   เผ่าคนชม พิษณุโลกพิทยาคม 

34 46589 นายธนาปิยวัชร์   หน่อแก้วงาม พิษณุโลกพิทยาคม 

35 46616 นายเขมทัต   สอนเสียม พิษณุโลกพิทยาคม 

36 46618 นายจุตินันท์   ศรีสม พิษณุโลกพิทยาคม 

37 46628 นายธกร   แพรม้วน พิษณุโลกพิทยาคม 

38 46630 นายธนภัทร   ทองรัตน์ พิษณุโลกพิทยาคม 

39 46639 นายพัชรพฤกษ์   แก้วกำพล พิษณุโลกพิทยาคม 

40 46641 นายภูริภัทร   พันธุ์เอ่ียม พิษณุโลกพิทยาคม 

หมายเหตุ  รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 

               โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ  (รับตรง และ สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป)   

               ห้อง 4  เรียนภาษาต่างประเทศที่ 1 (ภาษาอังกฤษ) และ เรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน) 

               การประกาศบัญชีรายชื่อตัวจริง  เรียงตามเลขที่สมัคร  ไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนนสอบ 
 

 

 

 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  10 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

ห้อง 5 (ภาษาญี่ปุ่น) จำนวน 40 คน 
 

ที ่ เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

1 44015 เด็กหญิงกนกกร   นิลเพชร เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา 

2 44019 นางสาวคัทลียา   เนียมีดี ท่าทองพิทยาคม 

3 44030 นางสาวณัฐชา   มาน้อย ผดุงราษฎร์ 

4 44047 นางสาวอภิญญา   เเซ่เรือง วัดหนองพะยอม 

5 44055 นายฐนัชพงศ ์  ตรีเกตุ พิษณุโลกพิทยาคม 

6 44062 นางสาวปัณฑารีย์   ห่วงมี เฉลิมขวัญสตรี 

7 44082 นายชลธร   ช่างเหลา อนุบาลพุทธชาติ 

8 44086 เด็กชายรณกฤต   พันจั่น ประชาสงเคราะห์วิทยา 

9 44089 เด็กหญิงตวิษา   วงศ์อนุ บางระกำวิทยศึกษา 

10 44105 เด็กชายพีรพัฒน์   พิมพา จ่านกร้อง 

11 44121 นางสาวณัฏฐณิชา   ทับหุ่น จ่านกร้อง 

12 44123 เด็กหญิงณัฐณิชา   พัดเปีย วัดบ้านดง 

13 44126 นางสาวภัทรวดี   แก้ววิเชียร จ่านกร้อง 

14 44141 เด็กชายไชยพศ   ชูจีน ธีรธาดา พิษณุโลก 

15 44144 นางสาวอริษา   อ่ำชาวนา ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 

16 46202 นายสรอรรถ   แก่นคูณ พิษณุโลกพิทยาคม 

17 46286 นางสาวพชรอร   แสงสุข พิษณุโลกพิทยาคม 

18 46289 นายอัจฉบุญณ์   บุญกลั่นสอน พิษณุโลกพิทยาคม 

19 46333 นายกิตติพัฒน์   หุ้นเอี่ยม พิษณุโลกพิทยาคม 

20 46335 นายคุณากร   จันทร์งาม พิษณุโลกพิทยาคม 

21 46341 นายชัยภัทร   ประสงค ์ พิษณุโลกพิทยาคม 

22 46349 นายธนกฤต   ชื่นอารมณ์ พิษณุโลกพิทยาคม 

23 46350 นายธนวินท์   มานะคง พิษณุโลกพิทยาคม 

24 46358 นายบริพัฒน์   กุลภโรทัย พิษณุโลกพิทยาคม 

25 46367 นายสรวิชญ์   นาต๊ะ พิษณุโลกพิทยาคม 
  



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  11 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

ห้อง 5 (ภาษาญี่ปุ่น) จำนวน 40 คน 
 

ที ่ เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

26 46420 นายเจริญเกียรติ   บัวส่อง พิษณุโลกพิทยาคม 

27 46421 นายณชนัย   ชูเทียน พิษณุโลกพิทยาคม 

28 46431 นายธิติกร   แสงทิม พิษณุโลกพิทยาคม 

29 46434 นายพลอธิป   ศิริรณรงค์ พิษณุโลกพิทยาคม 

30 46435 นายพลัฏฐ์   มีโภคสม พิษณุโลกพิทยาคม 

31 46439 นายภูมิรพี   พรมส้มซ่า พิษณุโลกพิทยาคม 

32 46441 นายรัฐภูมิ   กล้าหาญ พิษณุโลกพิทยาคม 

33 46444 นายวาธี   ช้างพินิจ พิษณุโลกพิทยาคม 

34 46445 นายศักย์ปรีชา   สรารัชธนินท์ พิษณุโลกพิทยาคม 

35 46449 นายศุภณัฐ   พนมเจริญกิจ พิษณุโลกพิทยาคม 

36 46505 นายธนวัฒน์   ปัญญา พิษณุโลกพิทยาคม 

37 46526 นายวิเศษลักษณ์   แป้นจันทร์ พิษณุโลกพิทยาคม 

38 46527 นายศิวัฒน์   เจษฎาอัมพรวงศ์ พิษณุโลกพิทยาคม 

39 46574 นายกิตติภพ   อินไชย พิษณุโลกพิทยาคม 

40 46601 นายรังสิมันตุ์   เพียรหลำ พิษณุโลกพิทยาคม 

หมายเหตุ  รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 

               โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ  (รับตรง และ สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป)   

               ห้อง 5  เรียนภาษาต่างประเทศที่ 1 (ภาษาอังกฤษ) และ เรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น) 

               การประกาศบัญชีรายชื่อตัวจริง  เรียงตามเลขที่สมัคร  ไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนนสอบ 
 

 

 

 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  12 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

ห้อง 6 (ภาษาจีน) จำนวน 40 คน 
 

ที ่ เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

1 44008 นางสาวศรัณย์พร   ตันติธีระบวร บ้านปลักแรด 

2 44024 นายธนวัฒน์   บุญกอแก้ว พุทธชินราชพิทยา 

3 44084 นางสาวปิยณี   ภูวเกียรติกุล เซนต์นิโกลาส 

4 44091 เด็กหญิงชลดา   รวมสุข จ่านกร้อง 

5 44106 เด็กหญิงปนัดดา   อัศวานุสรณ์ มัธยมประชานิเวศน์ 

6 44122 นายธีรภัทร   ศรีคล้าย ท่าทองพิทยาคม 

7 44124 นายพิษณุ   เปี้ยทอง วัดยางแขวนอู่ 

8 44142 นายกิตติภณ   กระเดา จ่านกร้อง 

9 46262 นายกิตฏิพศ   โฆษิตานันท์ พิษณุโลกพิทยาคม 

10 46302 นายพชรพล   ศิริวัฒน์ พิษณุโลกพิทยาคม 

11 46313 นายกฤษฏิ์   คงภู พิษณุโลกพิทยาคม 

12 46317 นายญาณวุฒิ   สุ่มเนตร พิษณุโลกพิทยาคม 

13 46330 นางสาวเบญญาภา   ศิริวัตร พิษณุโลกพิทยาคม 

14 46376 นายเจ้าพระยา   โสภนางกูล พิษณุโลกพิทยาคม 

15 46380 นายณัชพล   พรมสีนอง พิษณุโลกพิทยาคม 

16 46383 นายต้นตะวัน   สร้อยบวบ พิษณุโลกพิทยาคม 

17 46454 นายคณาทิป   เลียงชัยศิริ พิษณุโลกพิทยาคม 

18 46458 นายชวพล   อภัย พิษณุโลกพิทยาคม 

19 46460 นายณัฏฐพล   จันทรเตมีย์ พิษณุโลกพิทยาคม 

20 46470 นายนันทิพัฒน์   วงศ์อุ้ย พิษณุโลกพิทยาคม 

21 46471 นายนาราวุฒิ   เขียวบ้านยาง พิษณุโลกพิทยาคม 

22 46472 นายปัณณธร   มติยาภักดิ์ พิษณุโลกพิทยาคม 

23 46473 นายปิยะฉัตฒ์   ผิวอ่อนดี พิษณุโลกพิทยาคม 

24 46474 นายรชต   ภูมิผล พิษณุโลกพิทยาคม 

25 46475 นายรัฐศาสตร์   ขวัญเพ็ง พิษณุโลกพิทยาคม 
  



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  13 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

ห้อง 6 (ภาษาจีน) จำนวน 40 คน 
 

ที ่ เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

26 46479 นายศตายุ   นัยเนตร พิษณุโลกพิทยาคม 

27 46489 นายอนิวัติ   ฟักคง พิษณุโลกพิทยาคม 

28 46491 นายอัยเสริม   อินทร์ตลาดชุม พิษณุโลกพิทยาคม 

29 46534 นายกฤศ   คุณคำ พิษณุโลกพิทยาคม 

30 46535 นายคมน์   อะทะไชย พิษณุโลกพิทยาคม 

31 46541 นายทรงชัย   พิสมร พิษณุโลกพิทยาคม 

32 46542 นายธนดล   คงสมบัต ิ พิษณุโลกพิทยาคม 

33 46560 นายเมธาวิน   บุญนาค พิษณุโลกพิทยาคม 

34 46572 นายอัสชิ   บุญญฤทธิ์ พิษณุโลกพิทยาคม 

35 46614 นายกลวัชร   ตันมาด ี พิษณุโลกพิทยาคม 

36 46621 นายชยาวุฒิ   วสิาขะ พิษณุโลกพิทยาคม 

37 46623 นายฐิติณุวัฒน์   นาคธูป พิษณุโลกพิทยาคม 

38 46651 นายสุทธิพงษ์   สุขสำราญ พิษณุโลกพิทยาคม 

39 46652 นายอดิศร   เกตุคล้าย พิษณุโลกพิทยาคม 

40 47395 นายพลกร   สุขคำปา พิษณุโลกพิทยาคม 

หมายเหตุ  รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 

               โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ  (รับตรง และ สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป)   

               ห้อง 6  เรียนภาษาต่างประเทศที่ 1 (ภาษาอังกฤษ) และ เรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน) 

               การประกาศบัญชีรายชื่อตัวจริง  เรียงตามเลขที่สมัคร  ไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนนสอบ 
 

 

 

 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  14 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

ห้อง 7 (ภาษาญี่ปุ่น) จำนวน 40 คน 
 

ที ่ เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

1 44001 เด็กชายธนกิจ   สระทองมา บ้านพันเสา 

2 44041 นางสาวปาณิสรา   หุ่นดีด จ่านกร้อง 

3 44064 นายชนวีร์   โสภา ชาติตระการวิทยา 

4 44072 เด็กหญิงณัฐณิชา   พัดภู่ วัดบึงกอก 

5 44083 เด็กหญิงลักษิกา   เมฆี ประชาสงเคราะห์วิทยา 

6 44094 นางสาวกัญญาพัชร   เกิดไผ่ล้อม เซนต์นิโกลาส 

7 44103 นายณัฐนน   ทัศนา บ้านคลองเตย 

8 44109 นายชาญวิทย์   รังแสง พรหมพิรามวิทยา 

9 44132 เด็กชายธนพล   น่วมมี วัดโป่งหม้อข้าว 

10 44139 เด็กชายญาณาธิป   กรุดทอง วัดหนองพะยอม 

11 46256 นายนิพัทธ์   สิงหเดช พิษณุโลกพิทยาคม 

12 46308 นายภัทรดนัย   บริบูรณ ์ พิษณุโลกพิทยาคม 

13 46316 นายรัชตา   พัฒนรักษ์ พิษณุโลกพิทยาคม 

14 46318 นายสิรภัทร   เมธาภัทร พิษณุโลกพิทยาคม 

15 46326 นายเตชสิทธิ์   มาทับพงษ์ พิษณุโลกพิทยาคม 

16 46415 นายก้องภพ   เกิดปั้น พิษณุโลกพิทยาคม 

17 46416 นายกิตติธัช   เสียงสูง พิษณุโลกพิทยาคม 

18 46423 นายณัฐกิตติ์   พินธุรักษ์ พิษณุโลกพิทยาคม 

19 46430 นายธนา   อ่ำอ้น พิษณุโลกพิทยาคม 

20 46438 นายภูมิภัทร   เพ็ชรแอน พิษณุโลกพิทยาคม 

21 46447 นายศุภชาติ   รัตนาคม พิษณุโลกพิทยาคม 

22 46452 นายอัฏชานนท์   ภักดีโต พิษณุโลกพิทยาคม 

23 46488 นายอนันต์โชติรส   จันทร์เพ็ง พิษณุโลกพิทยาคม 

24 46515 นายปีติภัทร   สุทธิรักษ์ พิษณุโลกพิทยาคม 

25 46518 นายพสิษฐ์   วัฒนกสิวิชช ์ พิษณุโลกพิทยาคม 
  



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  15 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

ห้อง 7 (ภาษาญี่ปุ่น) จำนวน 40 คน 
 

ที ่ เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

26 46523 นายวชิรวิทย์   แน่นอุดร พิษณุโลกพิทยาคม 

27 46528 นายเศรษฐพงศ์   พิชชาพร พิษณุโลกพิทยาคม 

28 46554 นายพัสกร   นุชสวาสดิ์ พิษณุโลกพิทยาคม 

29 46562 นายรัญชน์กรณ์   จันทร์ลอย พิษณุโลกพิทยาคม 

30 46575 นายกิตติศักดิ์   คำคุ้ม พิษณุโลกพิทยาคม 

31 46584 นายเตยะสิทธิ์   สิงหเดช พิษณุโลกพิทยาคม 

32 46590 นายธนาเพชร   บัวคำ พิษณุโลกพิทยาคม 

33 46597 นายพิสิษฐ์   ทองหนัก พิษณุโลกพิทยาคม 

34 46605 นายศกุลวัฒน์   ฟักทอง พิษณุโลกพิทยาคม 

35 46607 นายศุภฤกษ์   ดวงทอง พิษณุโลกพิทยาคม 

36 46609 นายอานาณุวัฒน์   โสดา พิษณุโลกพิทยาคม 

37 46612 นายโอบนิธิ   หาญเชิงชัย พิษณุโลกพิทยาคม 

38 46626 นายณัฐพล   ปรีกมล พิษณุโลกพิทยาคม 

39 46627 นายทิวัตถ์   ต่ายหัวดง พิษณุโลกพิทยาคม 

40 46637 นายพงศ์ชยุตม์   ปิ่นสกุล พิษณุโลกพิทยาคม 

หมายเหตุ  รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 

               โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ  (รับตรง และ สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป)   

               ห้อง 7  เรียนภาษาต่างประเทศที่ 1 (ภาษาอังกฤษ) และ เรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น) 

               การประกาศบัญชีรายชื่อตัวจริง  เรียงตามเลขที่สมัคร  ไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนนสอบ 
 

 

 

 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  16 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

ห้อง 8 (ภาษาจีน) จำนวน 40 คน 
 

ที ่ เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

1 44004 นางสาวจิรัชยา   พิกาทอง วังทองพิทยาคม 

2 44042 เด็กหญิงสุจิตรา   นาคสวัสดิ์ เซนต์นิโกลาส 

3 44044 เด็กชายณัฐพล   เฒ่าเง้า เซนต์นิโกลาส 

4 44088 นางสาวกมลวัทน์   เจียรวิสุทธิ์ บ้านกลางพิทยาคม 

5 44093 นางสาวกัญญาลักษณ์   บุญเปี่ยม เฉลิมขวัญสตรี 

6 44117 นางสาวปานชีวา   ภูผาพานิชย์ ไทรงามพิทยาคม 

7 44143 เด็กหญิงเจตสุดา   จิโนวัฒน์ ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 

8 46209 นายภูริ   บำรุงพงษ์ พิษณุโลกพิทยาคม 

9 46221 นายปิยวัฒน์   ฮับหลี พิษณุโลกพิทยาคม 

10 46325 นายกษิดิศ   ทองมีมา พิษณุโลกพิทยาคม 

11 46357 นายนิฏินัย   เช้าวันด ี พิษณุโลกพิทยาคม 

12 46366 นายศุภกานต์   เจริญมา พิษณุโลกพิทยาคม 

13 46368 นายสิปปกร   เสืออ่ำ พิษณุโลกพิทยาคม 

14 46422 นายณัฏฐวิโรจน์   บวัดิษฐ์ พิษณุโลกพิทยาคม 

15 46426 นายธนกร   คลังภักด ี พิษณุโลกพิทยาคม 

16 46433 นายบุณกานต์   ฟักเจริญ พิษณุโลกพิทยาคม 

17 46443 นายวรพงศ์   บัวมาก พิษณุโลกพิทยาคม 

18 46448 นายศุภณัฐ   ศรีชัวชม พิษณุโลกพิทยาคม 

19 46485 นายสุกฤษฎิ์   ช้างแก้ว พิษณุโลกพิทยาคม 

20 46493 นายกฤตพณ   ห่วงวิไล พิษณุโลกพิทยาคม 

21 46502 นายณัฐนันท์   คำสว่าง พิษณุโลกพิทยาคม 

22 46507 นายธราธิป   ธงชัย พิษณุโลกพิทยาคม 

23 46520 นายรัฐศาสตร์   ศรีหะบุตร พิษณุโลกพิทยาคม 

24 46524 นายวรรธนะ   คำมงคล พิษณุโลกพิทยาคม 

25 46529 นายสุรยุทธ์   คำพิทูล พิษณุโลกพิทยาคม 
  



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  17 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

ห้อง 8 (ภาษาจีน) จำนวน 40 คน 
 

ที ่ เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

26 46530 นายเหมพงศ์   คงคอน พิษณุโลกพิทยาคม 

27 46533 นายกรวิชญ์   พิทักษ์โสภณ พิษณุโลกพิทยาคม 

28 46545 นายธัมฤทธิ์   คำแมน พิษณุโลกพิทยาคม 

29 46550 นายปกรณ์   นาคเหล็ก พิษณุโลกพิทยาคม 

30 46555 นายพีรณัฐ   มั่นเจริญ พิษณุโลกพิทยาคม 

31 46571 นายอธิวัฒน์   อินทรประเสริฐ พิษณุโลกพิทยาคม 

32 46577 นายจิรวัฒน์   โพธิ์ศร ี พิษณุโลกพิทยาคม 

33 46581 นายชินพัฒน์   ใจสอาด พิษณุโลกพิทยาคม 

34 46593 นายนิภัทร์   อินประเสริฐ พิษณุโลกพิทยาคม 

35 46600 นายยศกร   มาเอ่ียม พิษณุโลกพิทยาคม 

36 46606 นายศุภณัฐ   คำอ้น พิษณุโลกพิทยาคม 

37 46608 นายสิทธิโชค   สุดทิวา พิษณุโลกพิทยาคม 

38 46611 นายเอื้ออัฑฒ   ศรีวิชาสร้อย พิษณุโลกพิทยาคม 

39 46620 นายชนาธิป   พันทะไชย พิษณุโลกพิทยาคม 

40 46644 นายรัฐภูมิ   ประภาสะโนบล พิษณุโลกพิทยาคม 

หมายเหตุ  รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 

               โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ  (รับตรง และ สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป)   

               ห้อง 8  เรียนภาษาต่างประเทศที่ 1 (ภาษาอังกฤษ) และ เรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน) 

               การประกาศบัญชีรายชื่อตัวจริง  เรียงตามเลขที่สมัคร  ไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนนสอบ 
 

 

 

 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  18 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

ห้อง 9 (ภาษาญี่ปุ่น) จำนวน 40 คน 
 

ที ่ เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

1 44035 เด็กหญิงผกามาศ   พุ่มกุมาร จ่านกร้อง 

2 44043 นายพิสิฏฐ์   พงษ์ไทย เซนตน์ิโกลาส 

3 44052 นางสาวสุภัตสรา   สสีวัสดิ ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 

4 44080 นางสาววรัทยา   หยวกยง วิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัย 

5 44081 นายณัชนนท์   บานแย้ม อนุบาลพุทธชาติ 

6 44099 เด็กหญิงปาริฉัตร   เกิดปานทอง เซนต์นิโกลาส 

7 44118 เด็กชายนันทกร   เดิมชัย พรหมพิราม 

8 46235 นายสุวิจักขณ์   เดชากฤชกุล พิษณุโลกพิทยาคม 

9 46251 นางสาววโรชญา   ศักดิ์นภาวฒุิ พิษณุโลกพิทยาคม 

10 46253 นางสาวลภัสรดา   ปุ่นน้อย พิษณุโลกพิทยาคม 

11 46303 นายรักกานต์   รักท้วม พิษณุโลกพิทยาคม 

12 46312 นายธรรมปพน   ยืนยาว พิษณุโลกพิทยาคม 

13 46320 นายนราธิป   แซ่อุ้ย พิษณุโลกพิทยาคม 

14 46321 นางสาววิรงรอง   คล้ายหัด พิษณุโลกพิทยาคม 

15 46323 นายธีรพล   เสาวรภย ์ พิษณุโลกพิทยาคม 

16 46324 นายศุภวิชญ์   ศรีแก้ว พิษณุโลกพิทยาคม 

17 46331 นางสาวนันทิกานต์   นุชพงษ์ พิษณุโลกพิทยาคม 

18 46332 นางสาววรพินทร์   แจ้งแย้ม พิษณุโลกพิทยาคม 

19 46414 นายก้องภพ   แสงเขียว พิษณุโลกพิทยาคม 

20 46451 นายสิริภาส   พิมพ์เสน พิษณุโลกพิทยาคม 

21 46495 นายกิตติพัฒน์   โตสุข พิษณุโลกพิทยาคม 

22 46504 นายธนภูมิ   ทองรัตน์ พิษณุโลกพิทยาคม 

23 46538 นายเชิดศักดิ์   เฝ้าทรัพย์ พิษณุโลกพิทยาคม 

24 46548 นายนฤเบศวร์   เนตรแสงศรี พิษณุโลกพิทยาคม 

25 46551 นายปภาวิน   ยิ้มอยู่ พิษณุโลกพิทยาคม 
  



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  19 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

ห้อง 9 (ภาษาญี่ปุ่น) จำนวน 40 คน 
 

ที ่ เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

26 46552 นายประกายวิชญ์   ทวนทัย พิษณุโลกพิทยาคม 

27 46553 นายปุญญพัฒน์   ทับเชียงทอง พิษณุโลกพิทยาคม 

28 46578 นายชนกันต์   สระทองปาน พิษณุโลกพิทยาคม 

29 46585 นายเทพศักดิ์ดา   ปันดี พิษณุโลกพิทยาคม 

30 46594 นายบุณยกร   ศิริขวัญ พิษณุโลกพิทยาคม 

31 46598 นายพีรวิชญ์   ยอดสุวรรณ์ พิษณุโลกพิทยาคม 

32 46603 นายวัฒน์ธนสรรค์   พวงสุดา พิษณุโลกพิทยาคม 

33 46604 นายวีรภัทร   แก้วกลิ่น พิษณุโลกพิทยาคม 

34 46633 นายนรภัทร   บำรุงไทย พิษณุโลกพิทยาคม 

35 46636 นายนัธทวัฒน์   โคกทอง พิษณุโลกพิทยาคม 

36 46643 นายรัชชานนท์   วีระเวช พิษณุโลกพิทยาคม 

37 46647 นายวราณุพงษ์   ชื่นจุ้ย พิษณุโลกพิทยาคม 

38 46649 นายศิวัฒน์   เชาวนะ พิษณุโลกพิทยาคม 

39 46756 นายฐิติพนธ์   ศักดิ์เจริญชัยกุล พิษณุโลกพิทยาคม 

40 46759 นายศักดา   ดอกไม้เงิน พิษณุโลกพิทยาคม 

หมายเหตุ  รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 

               โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ  (รับตรง และ สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป)   

               ห้อง 9  เรียนภาษาต่างประเทศที่ 1 (ภาษาอังกฤษ) และ เรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น) 

               การประกาศบัญชีรายชื่อตัวจริง  เรียงตามเลขที่สมัคร  ไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนนสอบ 
 

 

 

 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  20 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

ห้อง 10 (ภาษาจีน) จำนวน 40 คน 
 

ที ่ เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

1 44013 เด็กหญิงภณิดา   สุขเกษม บ้านกร่างวิทยาคม 

2 44077 นายกฤษดา   ใจยา ฝายกวางวิทยาคม 

3 44085 นางสาวบุญรยา   เทศปาน ผดุงราษฎร์ 

4 44090 นายพัชรพล   จิตอารีย์ ผดุงราษฎร์ 

5 44120 นายคณิศร   มะรังษี วัดสุทธิวราราม 

6 46233 นายศุภเศรษฐ์   ปัญญาเหล็ก พิษณุโลกพิทยาคม 

7 46307 นายณัฏฐพัชร   ทาทอง พิษณุโลกพิทยาคม 

8 46340 นายชยางกูร   อินทร์รุ่ง พิษณุโลกพิทยาคม 

9 46379 นายณรุทธิ์   บุญกลั่นสอน พิษณุโลกพิทยาคม 

10 46400 นายรวิศวร์   รางสถิตย์ พิษณุโลกพิทยาคม 

11 46408 นายสิทธานนท์   เจษฎาวุฒิ พิษณุโลกพิทยาคม 

12 46419 นายคู่บุญ   เกษมทรัพย์ พิษณุโลกพิทยาคม 

13 46429 นายธนวัตน์   ใจนางงาม พิษณุโลกพิทยาคม 

14 46450 นายศุภวิชญ์   เเจ่มชาวนา พิษณุโลกพิทยาคม 

15 46496 นายเกรียงไกร   ศรีนวลอินทร์ พิษณุโลกพิทยาคม 

16 46500 นายชิติพัทธ์   สอนท่าโก พิษณุโลกพิทยาคม 

17 46501 นายณัฏฐ์   กลิ่นรอง พิษณุโลกพิทยาคม 

18 46503 นายทรงสิทธิ์   มีคำ พิษณุโลกพิทยาคม 

19 46510 นายเนติภูมิ   ส้มจีน พิษณุโลกพิทยาคม 

20 46511 นายปภังกร   สหัสเตโช พิษณุโลกพิทยาคม 

21 46517 นายพชร   เพชรดี พิษณุโลกพิทยาคม 

22 46519 นายพัฒนธันว์   เซี่ยงฉิน พิษณุโลกพิทยาคม 

23 46531 นายอรรถพันธ์   แก้วจีน พิษณุโลกพิทยาคม 

24 46576 นายคณพศ   ทองอ่ำ พิษณุโลกพิทยาคม 

25 46579 นายชยากร   พรมเขียว พิษณุโลกพิทยาคม 
  



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  21 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

ห้อง 10 (ภาษาจีน) จำนวน 40 คน 
 

ที ่ เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

26 46580 นายชลสิทธิ์   จงสวัสดิ ์ พิษณุโลกพิทยาคม 

27 46582 นายโชติพัฒน์   ภุมรินทร์ พิษณุโลกพิทยาคม 

28 46586 นายธนกฤต   บริสุทธิ์ พิษณุโลกพิทยาคม 

29 46587 นายธนวินท์   ศรีบุญ พิษณุโลกพิทยาคม 

30 46617 นายจิราวัฒน์   ปิ่นประเสริฐ พิษณุโลกพิทยาคม 

31 46619 นายชนพัฒน์   ชัยเชย พิษณุโลกพิทยาคม 

32 46622 นายชินกฤต   แก้วเขียว พิษณุโลกพิทยาคม 

33 46632 นายธนวัฒน์   มากคิด พิษณุโลกพิทยาคม 

34 46634 นายนเรศ   ตุ๊เเสง พิษณุโลกพิทยาคม 

35 46635 นายนฤเบศร์   ปานเกิดผล พิษณุโลกพิทยาคม 

36 46638 นายพลกฤษ   ไชยการ พิษณุโลกพิทยาคม 

37 46642 นายมณฐชนนท์   จงจำ พิษณุโลกพิทยาคม 

38 46645 นายรัฐภูมิ   สุภาษิต พิษณุโลกพิทยาคม 

39 46646 นายรัตนโชติ   ภู่จุฬา พิษณุโลกพิทยาคม 

40 46650 นายสิทธิโชค   ศรีปรางค ์ พิษณุโลกพิทยาคม 

หมายเหตุ  รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 

               โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ  (รับตรง และ สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป)   

               ห้อง 10  เรียนภาษาต่างประเทศท่ี 1 (ภาษาอังกฤษ) และ เรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน) 

               การประกาศบัญชีรายชื่อตัวจริง  เรียงตามเลขที่สมัคร  ไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนนสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  22 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ  (รับตรงและสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป) 

บัญชีรายช่ือตัวสำรอง จำนวน 47 คน 
 

ที ่ เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

ส1 44138 เด็กชายชัยนันท์   แตงบาง วัดโป่งหม้อข้าว 

ส2 44002 เด็กชายภานุเดช   คุณคำ บ้านพันเสา 

ส3 44021 นางสาวสุจิตรา   จันดามี พุทธชินราชพิทยา 

ส4 44051 นายศิวัฒน์   สานุ่ม พุทธชินราชพิทยา 

ส5 44070 เด็กหญิงกมลมาลย์   อนันท์เงิน วัดบึงกอก 

ส6 44078 นางสาวนลพรรณ์   เอ่ียมสะอาด จ่านกร้อง 

ส7 44098 เด็กหญิงปวริศา   เขียวเขิน บางระกำวิทยศึกษา 

ส8 44135 นายประสิทธพร   เพ็ชรรัตน์ วัดโป่งหม้อข้าว 

ส9 44003 นางสาวธราธร   ยุติธรรม วังทองพิทยาคม 

ส10 44071 นางสาวณัฐนรีย์   อยู่ทิพย์ วังทองพิทยาคม 

ส11 44096 เด็กชายชัยธัช   โพธิ์หล้า บางระกำวิทยศึกษา 

ส12 44104 เด็กชายปภังกร   โรจน์สว่าง จ่านักร้อง 

ส13 44128 นางสาวจิราวรรณ   แก้ววิเชียร วัดสระโคล่ 

ส14 44146 นายกิตติพงศ์   เเก้วเเพง วัดยาง (มีมานะวิทยา) 

ส15 44017 นางสาวภัทรานิษฐ์   หอมทวี เซนต์นิโกลาส 

ส16 44076 นายณฐกร   ปานมณี เซนต์นิโกลาส 

ส17 44113 นางสาวรุจาภา   เสียวสิกรณ ์ เทศบาล 5 (วัดพันปี) 

ส18 44137 เด็กชายกิตติธร   จันทคุปต์ วัดโป่งหม้อข้าว 

ส19 44145 เด็กชายมนัสนันท์   ดาศักดิ์ ศรีสองรักษ์วิทยา 

ส20 44014 นางสาวพรพิมพ์ใจ   เเสนธิ บางระกำวิทยศึกษา 

ส21 44036 เด็กหญิงนิชา   โตแป้น จ่านกร้อง 

ส22 44050 เด็กชายณัชพล   ศิริวัฒนาวรสกุล บางกระทุ่มพิทยาคม 

ส23 44074 นางสาวมนัสนันท์   เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา จ่านกร้อง 

ส24 44134 เด็กชายธีรภัทร   สีโห้ม ี วัดโป่งหม้อข้าว 

ส25 44034 นางสาวแพรพรรณ   ช้างพินิจ จ่านกร้อง 
  



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  23 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ  (รับตรงและสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป) 

บัญชีรายช่ือตัวสำรอง (ต่อ) 
 

ที ่ เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

ส26 44097 นายอิสรียะ   กองสิน เซนต์นิโกลาส 

ส27 44133 เด็กชายพงษ์ปิยะ   สิงห์เหม วัดโป่งหม้อข้าว 

ส28 44033 นายอิรฟาน   อัครมนัส มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ส29 44045 เด็กหญิงอารยา   อ้นคง จ่านกร้อง 

ส30 44116 นายอนุชาติ   อบเชย วัดบ้านใหม่ 

ส31 44016 นางสาวปุญญิสา   แสงโพธิ์ จ่านกร้อง 

ส32 44037 นางสาววิลาสินี   ขำศรี จ่านกร้อง 

ส33 44130 นางสาวอริศรา  ชื่นบางบ้า วัดหนองพะยอม 

ส34 44031 นายธมกร   พนากาณจน์ บางกระทุ่มพิทยาคม 

ส35 44039 เด็กหญิงรมิตา   อ่อนอ่ำ จ่านกร้อง 

ส36 44073 นางสาวภัทราวดี   สิงหเดช จ่านกร้อง 

ส37 44079 นางสาวณัฐพรพรรณ   พัฒนะเกษมชัย เซนต์นิโกลาส 

ส38 44112 นางสาววีรยา   โกศลรุ่งเรือง จ่านกร้อง 

ส39 44119 เด็กหญิงปนัสยา   อุ่นแทน นครไทย 

ส40 44140 เด็กชายกิตติชัย   ศรีปาน วัดปากพิงตะวันตก 

ส41 44028 เด็กชายเฉลิมฉัตร จันทร์หอม จ่านกร้อง 

ส42 44046 เด็กหญิงชลธิชา ฤทธิมนตรี วัดหนองพะยอม 

ส43 44048 นางสาวอริสรา  ไหมอินทร์ วัดหนองพะยอม 

ส44 44011 นายภาคิน เรือทมิฬ วัดแหลมเจดีย์ 

ส45 44022 เด็กหญิงณัฐวรา สมศรี เซนต์นิโกลาส 

ส46 44025 นายภควัต วันเพ็ญ พุทธชินราชพิทยา 

ส47 44102 นายพีรณัฐ พระรอด บ้านคลองเตย 

หมายเหตุ  รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 

               โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ  (รับตรง และ สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป)   

               การประกาศบัญชีรายชื่อตัวสำรอง  เรียงตามลำดับคะแนนสอบ 

 

 




