
 
 

 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักเรียนทีมี่สิทธิ์เข้ารับการสอบรอบท่ี ๒ เพื่อคัดเลือกนักเรียน 
เข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ณ ศูนย์ พสวท. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
 

 

ตามประกาศของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ     
ได้ประกาศผลคะแนนการสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และก าหนดให้นักเรียนที่มีสิทธิ์ยื่นสมัครเข้ารับการ
สอบรอบท่ี ๒ เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น  

 บัดนี้ ศูนย์ พสวท. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ได้ด าเนินการตรวจคุณสมบัตินักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับ
การสอบรอบที่ ๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ เข้ารับการสอบรอบที่ ๒          
เพ่ือคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประจ า ปี
การศึกษา ๒๕๖๔  จ านวน  ๓๕  คน  รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑ 
 

 ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้น มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการสอบรอบที่ ๒ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ หอประชุมนเรศวร ห้องนเรศวร ๔ และสอบสัมภาษณ์ ห้องนเรศวร ๓ ศูนย์ พสวท. โรงเรียน
พิษณุโลกพิทยาคม ตามเวลาและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ก าหนด ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ ๒ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 

(นายศักดิ์ชัย  ทุ่งโพธิแดง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

ประธานศูนย์ พสวท. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศรายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบรอบท่ี ๒ เพื่อคัดเลือกนักเรียน 
เข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ณ ศูนย์ พสวท. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
 

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้สอบ ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
๑ ๓๔๓๐๐๐๕ ด.ญ.บุรพร  เรืองแจ่ม นครสวรรค์  
๒ ๓๓๘๐๐๑๐ ด.ช.ก้องภพ  เลี่ยมพิพัฒน์ พิษณุโลกพิทยาคม  
๓ ๓๓๘๐๐๙๙ ด.ญ.ปาลิดา  มีเวชสม เฉลิมขวัญสตรี  
๔ ๓๔๓๐๐๐๙ น.ส.ณัฐรัตน์  มงคลรังสฤษฏ์ นครสวรรค์  
๕ ๓๓๘๐๐๑๑ ด.ช.จิรณนท์  เหลืองวิโรจน ์ พิษณุโลกพิทยาคม  
๖ ๓๔๒๐๐๐๙ ด.ช.ภสัร์กฤษฎ์  จิ๋วพัฒนกุล พิจิตรพิทยาคม  
๗ ๓๓๘๐๐๕๗ ด.ช.อนรรฆวี  ชูจินดา ธีรธาดา พิษณุโลก  
๘ ๓๓๘๐๐๗๗ นายทีปกร  โกษาจันทร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก  
๙ ๓๓๘๐๐๙๗ ด.ช.ธนดล  มั่นมาตร พิษณุโลกพิทยาคม  

๑๐ ๓๓๘๐๐๖๙ น.ส.มนปิญา  อริยะวงศ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก  
๑๑ ๓๓๘๐๐๘๔ นายพัชรพงศ์  นพรัตน์ พิจิตรพิทยาคม  
๑๒ ๓๓๘๐๐๓๓ น.ส.สธุาทิพย์  ทิพยาวงศ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก  
๑๓ ๓๓๘๐๐๒๘ ด.ช.กฤษฎา  ลิ้มศรีประพันธ์ พิษณุโลกพิทยาคม  
๑๔ ๓๔๒๐๐๐๓ ด.ช.นราวชิญ์  ชาญณรงค์ พิจิตรพิทยาคม  
๑๕ ๓๔๐๐๐๑๕ ด.ญ.ศุภจิรา  แก้วดวงใน เพชรพิทยาคม  
๑๖ ๓๓๘๐๐๓๘ นายธนภัทร  ดิฐษา จ่านกร้อง  
๑๗ ๓๓๘๐๐๐๕ ด.ญ.ศิรภา  วชิราศรีศิริกุล เฉลิมขวัญสตรี  
๑๘ ๓๓๘๐๐๒๗ นายพิชาพงศ์  ติดเทียน พิษณุโลกพิทยาคม  
๑๙ ๓๓๘๐๐๐๔ นายฐปนกุล  สืบจิตต์ พิษณุโลกพิทยาคม  
๒๐ ๓๓๘๐๑๐๔ น.ส.ปุณยนุช  อัษญคุณ เฉลิมขวัญสตรี  
๒๑ ๓๔๒๐๐๐๖ ด.ช.ชวกร  สีราย พิจิตรพิทยาคม  
๒๒ ๓๓๘๐๐๑๙ ด.ช.แทนไท  สมฤทัย พิษณุโลกพิทยาคม  
๒๓ ๓๔๓๐๐๒๘ น.ส.กิติมา  บุญม ี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
๒๔ ๓๓๘๐๐๘๓ ด.ญ.ปพิชญา  ด่านสัมฤทธิ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
๒๕ ๓๓๘๐๐๒๖ ด.ช.ณวัฒน์  วิวัฒน์ยุวะถาวร พิษณุโลกพิทยาคม  
๒๖ ๓๓๘๐๐๗๙ ด.ญ.ณภาภัช  ชัยชนะ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
๒๗ ๓๓๘๐๐๒๒ ด.ช.กันตธีร์  ม่วงทอง พิษณุโลกพิทยาคม  
๒๘ ๓๓๘๐๐๐๖ นายธนกถต  เกิดแพร พิษณุโลกพิทยาคม  
๒๙ ๓๓๘๐๐๐๑ ด.ช.ภาณุโชติ  กลิ่นทับ พุทธชินราชพิทยา  
๓๐ ๓๓๘๐๐๙๕ นายธนาคาร  มงคล พิษณุโลกพิทยาคม  
๓๑ ๓๔๐๐๐๒๘ น.ส.ชาลสิา  อุ่นสวัสดิพงษ์ เพชรพิทยาคม  
๓๒ ๓๓๘๐๐๒๑ ด.ช.ธนบดินทร์  สายทิพย์จันทร์ พิษณุโลกพิทยาคม  
๓๓ ๓๓๘๐๐๑๔ นายกฤติน  บูรณโชคไพศาล สาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  
๓๔ ๓๔๐๐๐๐๘ น.ส.อภิญญา  ชาญชัยวีระพันธุ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
๓๕ ๓๗๕๐๐๐๒ ด.ญ.กัญญาภัค  แสงจันทร์ บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑ 



 
 
 
 
 

ก าหนดการสอบ 
วัดทักษะการคิดและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และสอบสัมภาษณ์ 

เพื่อคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ พสวท. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
 

เวลา กิจกรรม 
๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. รายงานตัว 

    -  เข้าตรวจวัดอุณหภูมิ  
     -  แสกนคิว QR Code แอพพลิเคชันไทยชนะ 

๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. สอบวัดทักษะการคิดและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. การสอบสัมภาษณ์ 
๑๒.๐๐ - ๑๒.๕๐ น. พักรับประทานอาหาร 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. การสอบสัมภาษณ์ (ต่อ) 

 
 
หมายเหตุ  : ๑. นักเรียนที่มีสิทธิ์ เข้ารับการสอบรอบที่ ๒ เพ่ือคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท.              

(สู่ความเป็นเลิศ) ให้มารายงานตัวตรงตามเวลาที่ก าหนด 
 ๒. น าบัตรประชาชนหรือบัตรประจ าตัวนักเรียนหรือบัตรที่แสดงรูปหน้า มาแสดงก่อนเข้าห้องสอบ 
 ๓. ทางศูนย์ พสวท. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) และได้เตรียมมาตรการการป้องกันสถานการณ์ 
ดังนี้ 

  ๓.๑ ขอความร่วมมือนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทุกคนป้องกันการติดเชื้อด้วยการสวม
ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 

  ๓.๒ นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทุกคนต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้า
ลงทะเบียน ณ บริเวณชั้น ๑ หอประชุมนเรศวร 

  ๓.๓ โรงเรียนจัดเตรียมเจลล้างมือบริการในจุดต่างๆ ของสนามสอบ 
  ๓.๔ โปรดติดตามข้อมูลทางเว็บไซด์ของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
                             (https://www.pp.ac.th/) 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ๒ 


