P

ประกาศโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประเภท โครงการทุน พสวท.
ตามที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ได้ดาเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประเภทโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามท้าย
ประกาศนี้และให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกปฏิบัติดังนี้
๑. ส่งแบบตอบรับไปยังโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙

๒. รายงานตัวและรับเอกสารมอบตัว

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์
อาคาร ๕ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

๓. นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก หากไม่ส่งแบบตอบรับ รายงานตัวและมอบตัวตามข้อ ๑ และ
ข้อ ๒ ถือว่าสละสิทธิ์
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายมานพ เกตุเมฆ)
ผู้อานวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก
380047
380032
380030
380029
370003
410008
390007
390006
380006
440001
410009
380052

เด็กชายณพพลวัฒน์
เด็กชายปกรณ์เกียรติ
เด็กชายบุญรัตน์
เด็กชายบุญรักษา
เด็กชายศุภชัย
เด็กหญิงนัชชา
นายศิวกร
เด็กชายอาชวีร์
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์
เด็กชายเกษม
เด็กหญิงบุตรณิชา
เด็กหญิงสุธาทิพย์

ศรีกระจ่าง
อ่อนทอง
กันจู
เกียรติหิรัญกุล
สอนไว
เลิศอิทธิเวช
อินกองงาม
แดงกองโค
ตุ่นหรัด
อานวยโรจนจินดา
วัชรภัทร
ปล่อยทุม

พิษณุโลกพิทยาคม
พิษณุโลกพิทยาคม
พิษณุโลกพิทยาคม
พิษณุโลกพิทยาคม
เทศบาล ๑ กิตติขจร
กาแพงเพชรพิทยาคม
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
เฉลิมขวัญสตรี
อุทัยวิทยาคม
กาแพงเพชรพิทยาคม
เฉลิมขวัญสตรี

หลักฐานประกอบการมอบตัวและทาสัญญานักเรียน พสวท.
๑. สาเนาทะเบียนบ้านนักเรียน (พร้อมรับรองสาเนา)
๒. สาเนาทะเบียนบ้านบิดา (พร้อมรับรองสาเนา)
๓. สาเนาทะเบียนบ้านมารดา (พร้อมรับรองสาเนา)
๔. บัตรประจาตัวประชาชนของนักเรียน (พร้อมรับรองสาเนา)
๕. บัตรประจาตัวประชาชน/บัตรข้าราชการบิดา (พร้อมรับรองสาเนา)
๖. บัตรประจาตัวประชาชน/บัตรข้าราชการมารดา (พร้อมรับรองสาเนา)
๗. สูติบัตรนักเรียน (พร้อมรับรองสาเนา)
๘. ปพ.๑ (พร้อมรับรองสาเนา)
๙. สาเนาอื่น ๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (พร้อมรับรองสาเนา)
๑๐. สาเนาทะเบียนสมรส (พร้อมรับรองสาเนา)
๑๑. รูปถ่ายขนาด ๑.๕ X ๒.๕ นิ้ว
๑๒. อากรแสตมป์ ๑ บาท
๑๓. อากรแสตมป์ ๑๐ บาท
๑๔. สาเนาสมุดคู่ฝากะนาคารกรุงไทย (สาขาพิษณุโลก)

๔
๔
๔
๒
๒
๒
๑
๒
๒
๑
๔
๒
๒
๑

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ใบ
ดวง
ดวง
ชุด

๒
๒
๒
๒
๒
๒

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

กรณีผู้ค้าประกันไม่ใช้ บิดาหรือ มารดา
๑๕. สาเนาทะเบียนบ้านผู้ค้าประกัน (พร้อมรับรองสาเนา)
๑๖. สาเนาทะเบียนบ้านคู่สมรสผู้ค้าประกัน (พร้อมรับรองสาเนา)
๑๗. บัตรประจาตัวประชาชน/บัตรข้าราชการของผู้ค้าประกัน (พร้อมรับรองสาเนา)
๑๘. บัตรประจาตัวประชาชน/บัตรข้าราชการของคู่สมรสผู้ค้าประกัน (พร้อมรับรองสาเนา)
๑๙. สาเนาอื่น ๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (พร้อมรับรองสาเนา)
๒๐. สาเนาทะเบียนสมรส (พร้อมรับรองสาเนา)

แบบตอบรับ
การมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนทุน พสวท. ศูนย์โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
...........................................................................................................
ข้าพเจ้า เป็นนักเรียนที่สอบผ่านในการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุน พสวท. ศูนย์โรงเรียนพิษณุโลก
พิทยาคมประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.) ........................................................................
ปัจจุบันกาลังศึกษาอยู่โรงเรียน .............................................................................................. ..............................
ที่อยู่ของนักเรียน เลขที่ .................. ถนน ...................................ตาบล/แขวง ...................................................
อาเภอ/เขต ....................................จังหวัด ..................................รหัสไปรษณีย์ ........................ ......................
โทรศัพท์ ....................................................... โทรสาร ..................................................... ..................................
ประสงค์มอบตัวนักเรียนทุน พสวท.
ไม่ประสงค์มอบตัว
ลงชื่อ ................................................... นักเรียน
( .................................................... )

คารับรองของผู้ปกครอง
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/น.ส.) .......................................................................................................................
เป็นผู้ปกครองของ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.) ..........................................................................................................
ขอรับรองว่านักเรียนมีความประสงค์เป็นนักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม และข้าพเจ้าจะนานักเรียนมามอบ
ตัวในวันที่ ........................................
ลงชื่อ ................................................... ผู้ปกครอง
( ..................................................... )
หมายเหตุ กรุณาส่งแบบตอบรับไปยังโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
ศูนย์ พสวท. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
โทร. ๐-๕๕๒๒-๗๖๐๐ ต่อ ๕๑๒๑
โทรสาร ๐-๕๕๒๒-๗๖๑๖
ครูศิริรัตน์ ศรีพยัคฆ์ ๐๘๖-๗๓๗-๔๕๔๐

