
 

                                                

ประกาศโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

เรื่อง ผลการสอบคดัเลอืกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 

ประจ าปีการศึกษา 2555 ประเภท โครงการทุน พสวท. 

 

  ตามท่ีโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2555 ประเภทโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามท้ายประกาศนี้  
และให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกปฏิบัติดังนี้ 

1. ส่งแบบตอบรับไปยังโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2555 

2. รายงานตัว รับเอกสารมอบตัว และมอบตัว  วันที่ 21 มีนาคม 2555  
       เวลา 09.00 - 12.00 น.  
       ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์  
       อาคาร 5 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

3. นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก หากไม่ส่งแบบตอบรับ รายงานตัวและมอบตัวตามข้อ 1 
และ ข้อ 2 ถือว่าสละสิทธิ์ 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั 

ประกาศ  ณ  วันที่  24  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555 

 

 

(นายวุฒิชัย  สุขม่วง) 
รองผู้อ านวยการ รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

 

 



 

รายชือ่นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก 

  650003  นาย กวิน  สุนทร  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
  660011  เด็กชาย ศรัณย์  กลันทปุระ โรงเรียนตะพานหิน 
  650021  เด็กหญิง ทิพปภา อินทร์ตลาดชุม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 
  650036  เด็กหญิง พิชญ์สินี พิรุฬห์รุ่งเรือง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 
  650060  นางสาว สุนิสา  ตาแว่น  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
  670010  เด็กหญิง ศิวาพร  สังข์เทศ  โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 
  650005  เด็กชาย กานต์เมธา จันทาป  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
  650053  นาย ศิวกร  สุภลาภ  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
  640014  เด็กชาย พิชญุตม์ ใบศรี  โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 
  650041  เด็กชาย รัฐนันท์  บุญเปี่ยม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
  650043  นางสาว ลักษณาภา กันจู  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 
  600024  เด็กหญิง สรรสิริ  วงศ์ธนะบูรณ์ โรงเรียนนครสวรรค์ 

 

รายชื่อนักเรียนส ารอง 

  650055 เด็กชาย ศุภฤกษ์  วชิรัคกุล  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
  630010  เด็กหญิง ณัฎฐณิชา พุกวงษ์  โรงเรียนตากพิทยาคม 
  660010  เด็กชาย วิชญ์พล จันทรปรางมาศ โรงเรียนตะพานหิน 
  650019  เด็กชาย ณัฐภัทร ทองอยู่  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
  640008  เด็กหญิง ธิดารัตน์ ลอยถาวร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
  660004  เด็กชาย นพณัฐ  ดิษฐไชยวงศ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 
  650013  เด็กชาย ชนาธิป  คงคล้าย  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
  650042  เด็กหญิง รุจีรัตน์  ขะพินิจ  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 
  650057  เด็กชาย ศุภวิชญ์ ละม่อม  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
  630004  เด็กชาย คมสัน  สุวรรณเจริญ โรงเรียนตากพิทยาคม 

 
หมายเหตุ  ถ้าสอบได้ตัวส ารองให้รอการเรียกตัวในกรณีที่ตัวจริงสละสิทธิ์   

 
 
 
 
 
 



 
หลักฐานประกอบการมอบตัวและท าสัญญานักเรียน พสวท. 

 
1.  ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน (พร้อมรับรองส าเนา)    3 ชุด 
2.  ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา (พร้อมรับรองส าเนา)     3 ชุด 
3.  ส าเนาทะเบียนบ้านมารดา (พร้อมรับรองส าเนา)    3 ชุด 
4.  บัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน  (พร้อมรับรองส าเนา)   2 ชุด  
5.  บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการของบิดา  (พร้อมรับรองส าเนา) 2 ชุด  
6.  บัตรประจ าตัวประชาชนบัตร/ข้าราชการของมารดา   (พร้อมรับรองส าเนา) 2 ชุด  
7.  สูติบัตรนักเรียน  (พร้อมรับรองส าเนา)     1   ชุด 
8.  ปพ.1   (พร้อมรับรองส าเนา)       1   ชุด 
9.  ส าเนาอื่น ๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (พร้อมรับรองส าเนา)   1  ชุด 
10. ส าเนาทะเบียนสมรส (พร้อมรับรองส าเนา)     1 ชุด 
11. รูปถ่ายขนาด 1.5 x 2.5 นิ้ว       3   ใบ 
12.  อากรแสตมป์  1  บาท       2 ดวง  
13.  อากรแสตมป์  10  บาท       2 ดวง 

  
     กรณีผู้ค้ าประกันไม่ใช่ บิดาหรือ มารดา  

 
 14.  ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ าประกัน (พร้อมรับรองส าเนา)    2 ชุด 
 15.  ส าเนาทะเบียนบ้าน คู่สมรสผู้ค้ าประกัน (พร้อมรับรองส าเนา)   2 ชุด 
 16. บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการของผู้ค้ าประกัน  (พร้อมรับรองส าเนา)2 ชุด  
 17. บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการของคู่สมรสผู้ค้ าประกัน  
       (พร้อมรับรองส าเนา)       2 ชุด  
18.  ส าเนาอื่น ๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล  (พร้อมรับรองส าเนา)   2 ชุด 
19.  ส าเนาทะเบียนสมรส(พร้อมรับรองส าเนา)     2 ชุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


