
 

 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา  2566 

ประเภท  ห้องเรียนปกติ 

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

      ตามท่ี  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่  1 ปีการศึกษา 2566 ประเภท ห้องเร ียนปกติ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ์  

              บัดนี ้โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กำหนดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียน ที่สอบคัดเลือกได้  ตามบัญชีรายชื่อ

แนบท้ายประกาศ  โดยให้นักเรียนดำเนินการ  ดังนี้   

     1. มารายงานตัวเพ่ือยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเองและรับเอกสารการมอบตัว ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 

ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น.  ณ หอประชุมพระนารายณ์  หากไม่มาตามกำหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ์  

              2.  นำเอกสารการมอบตัว มามอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ในวันที่ 1 เมษายน 2566  

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

ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ 

ประกาศ ณ วันที่  29  มีนาคม  พ.ศ.  2566 
 
 

       จ่าสิบเอก  

    (ประมวล  วันมี) 

                 ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  1 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

ห้อง 1 (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ) บัญชีรายชื่อตัวจริง จำนวน 40 คน 
 

ที ่ เลขทีส่มัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

1 11025 เด็กชาย สวโรจน ์ บัวเทศ อนุบาลพิษณุโลก 

2 11036 เด็กชาย ธรรมสรณ ์  มั่นคง อนุบาลพิษณุโลก 

3 11037 เด็กชาย รัฐนนท ์ ถาวรวรรณ์ สิ่นหมิน 

4 11042 เด็กชาย กลวัชร อัครสุริยพันธุ์ อนุบาลพิษณุโลก 

5 11043 เด็กชาย วชิรวิชญ ์ ห่านประเสริฐ จ่าการบุญ 

6 11075 เด็กชาย เตชินท ์ เจริญบุญ สิ่นหมิน 

7 11091 เด็กชาย วสุ แก้วคำแสน บ้านเข็กใหญ่ 

8 11099 เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ ทองอยู ่ จ่าการบุญ 

9 11113 เด็กชาย ณัฏฐ์ณภัทร อินอภัยพงษ์ พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจติร 12 

10 11123 เด็กชาย ทรงยศ รื่นจิตร์ เทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) 

11 11129 เด็กชาย อธิณัฏฐ์ จริยา อนุบาลโรจนวทิย ์

12 11137 เด็กชาย ชัชวาล กิติธีระกุล อนุบาลโรจนวทิย ์

13 11147 เด็กชาย พรภวิษย์ ใจเกื้อ อนุบาลโรจนวทิย ์

14 11164 เด็กชาย ณชนก  แจ่มจันทร์  อนุบาลโรจนวทิย ์

15 11190 เด็กชาย อธิพงศ์ ขำหรุ่น อนุบาลโรจนวทิย ์

16 11193 เด็กชาย อัครนันท์ พันธิ์สนธิ ์ อนุบาลโรจนวทิย ์

17 11205 เด็กชาย รัชชานนทร ์ นาคจันทร์ โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

18 11206 เด็กชาย อัครสิทธิ์ สุขันธ ์ เซนต์นิโกลาส 

19 11223 เด็กชาย รัชชานนท ์ จันทร์ลอย อนุบาลพิษณุโลก 

20 11225 เด็กชาย เมธาสิทธิ ์ เหมือนช้าง อนุบาลพิษณุโลก 

21 11226 เด็กชาย สิรวิชญ ์ นาคแก้ว อนุบาลพิษณุโลก 

22 11232 เด็กชาย ภูริวัฒน ์ โพธิ์ศรีขาม วัดบางทราย 

23 11238 เด็กชาย พิชิตชัย ขอหันกลาง ราษฎร์เจริญ 

24 11241 เด็กชาย พิสิษฐ ์ วณิชยกุลพงศ ์ โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

25 11260 เด็กชาย ศรัณย์พงศ์ การะเกตุ โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 
  



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  2 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

ห้อง 1 (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ) บัญชีรายชื่อตัวจริง (ต่อ) 
 

ที ่ เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

26 11264 เด็กชาย ภัคภูมิ วิเชียร สาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

27 11266 เด็กชาย อาชวิน กันจู โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

28 11280 เด็กชาย การัณยภาส พัฒนวสันต์พร อนุบาลพิษณุโลก 

29 11286 เด็กชาย ณเดชน ์ โสภณนิธนิาท จ่าการบุญ 

30 11288 เด็กชาย ภัทรกร ญาณวินิจฉัย สาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

31 11292 เด็กชาย วรวรรธน์ จันทร์สุ่ม เทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง) 

32 11307 เด็กชาย ชัยนนัท ์ โสแก้ว จ่าการบุญ 

33 11330 เด็กชาย พชร สุวัตธิกะ อนุบาลพิษณุโลก 

34 11365 เด็กชาย ณัฐชนนท ์ อินวิเชียร โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

35 11369 เด็กชาย นราวิชญ ์ อินสอาด โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

36 11373 เด็กชาย สิทธิชัย โพธ ิ พิณพลราษฎร ์

37 11383 เด็กชาย กิตติกร สว่างแก้ว สะพานที่ 3 

38 11404 เด็กชาย ชินพฒัน ์ เนียมชาวนา อนุบาลพิษณุโลก 

39 11414 เด็กชาย วัณณุวรรธน ์ บัวเล็ก เซนต์นิโกลาส 

40 11448 เด็กชาย จิรสิน สันติวิจิตร เซนต์นิโกลาส 

หมายเหตุ  รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

               โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ  ห้อง 1 (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ) 

               บัญชีรายชื่อ ตัวจริง ประกาศเรียงตามเลขท่ีสมัคร  ไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนนสอบ 

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

 

 

 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  3 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ  (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ) 

บัญชีรายช่ือ ตัวสำรอง จำนวน 10 คน 
 

ที ่ เลขทีส่มัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

ส1 11267 เด็กชาย วชิรวิทย ์ ปาทา จ่าการบุญ 

ส2 11393 เด็กชาย พิสิษฐ ์ คงชุม โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

ส3 11030 เด็กชาย อรรถกร ใหลเจริญ จ่าการบุญ 

ส4 11046 เด็กชาย วรินทร ปานทิพย ์ อนุบาลดรุณานุกลูลานกระบือ 

ส5 11049 เด็กชาย ณฐพัฒน ์ เจริญผล โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

ส6 11076 เด็กชาย ปุญญพัฒน ์ ลีละวงศ์เทวา สิ่นหมิน 

ส7 11109 เด็กชาย ศรุต พันเลิศพาณชิย ์ โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

ส8 11167 เด็กชาย อริญชย์วิธน ์ โพธิทรัพย์ไพบูลย์ อนุบาลโรจนวทิย ์

ส9 11169 เด็กชาย ธนภัทร เรืองผึ้ง อนุบาลโรจนวทิย ์

ส10 11227 เด็กชาย รัชพล สุริจันทร ์ อนุบาลพิษณุโลก 

หมายเหตุ  รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

               โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ  (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ) 

               บัญชีรายชื่อ ตัวสำรอง ประกาศเรียงตามลำดับคะแนนสอบ 

 

 

 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  4 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

สอบคัดเลือกในเขตพื้นที่บริการ  บัญชีรายชื่อตัวจริง  จำนวน 96 คน (ลำดับที่ 1 - 25) 
 

ที ่ เลขทีส่มัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

1 11001 เด็กชาย เป็นเอก เพชรอ่อน อนุบาลพิษณุโลก 

2 11017 เด็กชาย ชณชล คำโสกเชือก จ่าการบุญ 

3 11023 เด็กชาย ภูตะวัน จันทรา วัดตาปะขาวหาย 

4 11027 เด็กชาย ภาณุรุจ อรุณมาศ เทศบาล 5 (วัดพนัป)ี 

5 11029 เด็กชาย วิษณุพงศ ์ มหายนต ์ จ่าการบุญ 

6 11030 เด็กชาย อรรถกร ใหลเจริญ จ่าการบุญ 

7 11034 เด็กชาย ดลณัฎฐ์ปกรณ ์ คำบุญศร ี เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) 

8 11040 เด็กชาย จิรภาส พูนแบน สิ่นหมิน 

9 11045 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ ป่านแก้ว อนุบาลท่าตะโก 

10 11049 เด็กชาย ณฐพัฒน ์ เจริญผล โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

11 11051 เด็กชาย อดิวิชญ์ เม้ยกำเนิด เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) 

12 11053 เด็กชาย พรภวิษย์ ครุฑจันทร ์ โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

13 11064 เด็กชาย กวินภพ แดงด้วง สิ่นหมิน 

14 11066 เด็กชาย ณัฏฐพงศ ์ สุดลาภา สิ่นหมิน 

15 11067 เด็กชาย สุขสันต ์ ปัตตะพงศ ์ สิ่นหมิน 

16 11074 เด็กชาย วรธิษณ์ แจ้งจิตร สิ่นหมิน 

17 11076 เด็กชาย ปุญญพัฒน ์ ลีละวงศ์เทวา สิ่นหมิน 

18 11086 เด็กชาย เศรษฐพงศ์ สิงห์วงษ ์ จ่าการบุญ 

19 11087 เด็กชาย อติวัณณ์ โตหุ่น เทศบาล 5 วัดพนัป ี

20 11089 เด็กชาย ชาคร ก้อนคง จ่าการบุญ 

21 11096 เด็กชาย กันตพัฒน ์ จันทร์หอมประดิษฐ์ อนุบาลพิษณุโลก 

22 11101 เด็กชาย วรวิช ศรีพันธ์ อนุบาลโรจนวทิย ์

23 11102 เด็กชาย ปิยพัทธ ์ ใจปันทา จ่าการบุญ 

24 11103 เด็กชาย อมเฤศ เศรษฐสิริวัธนา สาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

25 11105 เด็กชาย ธีรวัฒน ์ ยาคล้าย อนุบาลพิษณุโลก 
 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  5 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

สอบคัดเลือกในเขตพื้นที่บริการ  บัญชีรายชื่อตัวจริง  จำนวน 96 คน (ลำดับที่ 26 - 50) 
 

ที ่ เลขทีส่มัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

26 11107 เด็กชาย สิทธินนัท ์ นาคอ้น สาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

27 11119 เด็กชาย ศตคุณ แก่นมณี โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

28 11120 เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ทับถม วัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 

29 11124 เด็กชาย ณัชพล ตองอ่อน วัดจุฬามณ ี

30 11125 เด็กชาย วิธวัฒน ์ ฟักเกตุ อนุบาลโรจนวทิย ์

31 11131 เด็กชาย ขัตติพงษ ์ ขำรักษ ์ อนุบาลโรจนวทิย ์

32 11135 เด็กชาย กิจพัฒน ์ ตุ่นนิ่ม อนุบาลโรจนวทิย ์

33 11138 เด็กชาย ปัณณวิชญ ์ รักนาค อนุบาลโรจนวทิย ์

34 11143 เด็กชาย พงศ์ภาว ี โพธิ์ทอง อนุบาลโรจน์วทิย ์

35 11145 เด็กชาย ยศพัทธ์ ขำแก้ว อนุบาลโรจนวทิย ์

36 11148 เด็กชาย สุกฤษฎิ์ พัฒนวสันต์พร อนุบาลโรจนวทิย ์

37 11149 เด็กชาย พชร โพธิ์คง อนุบาลโรจนวทิย ์

38 11150 เด็กชาย ภูมินทร ์ น้อยเนตร อนุบาลโรจนวทิย ์

39 11151 เด็กชาย ปองคุณ แน่นอุดร อนุบาลโรจนวทิย ์

40 11154 เด็กชาย ปัณณวิชญ ์ พลอยประสงค ์ อนุบาลโรจ์นวทิย ์

41 11159 เด็กชาย ธีรภัทร นัยเนตร อนุบาลโรจนวทิย ์

42 11167 เด็กชาย อริญชย์วิธน ์ โพธิทรัพย์ไพบูลย ์ อนุบาลโรจนวทิย ์

43 11174 เด็กชาย ศรัณย์ อ่ิมเนียม อนุบาลโรจนวทิย ์

44 11182 เด็กชาย ธนโชต ิ สุวรรณแก้ว อนุบาลโรจนวทิย ์

45 11187 เด็กชาย นนทนัตถ ์ เขียวบ้านยาง อนุบาลโรจนวทิย ์

46 11189 เด็กชาย ชีรวิทย ์ กลีบเมฆ อนุบาลโรจนวทิย ์

47 11201 เด็กชาย ภัทรพล กฤษณมนตรี เซนต์นิโกลาส 

48 11204 เด็กชาย ธนันชัย อินดี โรนจวิทย์มาลาเบี่ยง 

49 11209 เด็กชาย ชยุต พงษ์วันมาละ อนุบาลโรจนวทิย ์

50 11214 เด็กชาย วัศพล เพ็งใย เทศบาล 5 (วัดพนัป)ี 
 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  6 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

สอบคัดเลือกในเขตพื้นที่บริการ  บัญชีรายชื่อตัวจริง  จำนวน 96 คน (ลำดับที่ 51 - 75) 
 

ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

51 11215 เด็กชาย คณุตม์ศักญ ์ คันธเมธี ท่าปลาอนสุรณ์ 1 

52 11216 เด็กชาย พิชญ พูลทอง เซนต์นิโกลาส 

53 11221 เด็กชาย อดุลย์วิทย ์ โภชนจนัทร ์ สิ่นหมิน 

54 11222 เด็กชาย พิชาภพ ถาวรดิษฐ ์ จ่าการบุญ 

55 11230 เด็กชาย ปิยมัณฑน ์ บุตตะวงค ์ จ่าการบุญ 

56 11235 เด็กชาย วรายุส จันทร์สีทอง จ่าการบุญ 

57 11237 เด็กชาย ภาคิน สุวิทชาญวรกุล วัดศรีวิสุทธาราม 

58 11244 เด็กชาย ยุทธภูมิ บุญเรือง วัดคุ้งวารี (อำพนัอุปถัมภ์) 

59 11245 เด็กชาย ภาณุพงศ ์ แตงเถาว์ วัดคุ้งวารี (อำพนัอุปถัมภ์) 

60 11246 เด็กชาย ชนาธิป ทองช้อย ญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 

61 11251 เด็กชาย ธนภัทร ศิริวัฒน ์ อนุบาลปาริมา พิษณโุลก 

62 11252 เด็กชาย ศุภวิชญ์ อู่วุฒิพงษ ์ อนุบาลพิษณุโลก 

63 11262 เด็กชาย สิขรินทร์ ศรีสังข์งาม เทศบาล 5 (วัดพนัป)ี 

64 11265 เด็กชาย ชัยภัทร มิตรชื่น บ่อวิทยบางระกำ 

65 11275 เด็กชาย จตุรภัทร คงกระจ่าง อนุบาลพิษณุโลก 

66 11291 เด็กชาย กิตติพงศ์ โพธิ์ด ี จ่าการบุญ 

67 11293 เด็กชาย อัครินทร์ ดีรักษา อนุบาลเทศบาลนครพิษณโุลก 

68 11294 เด็กชาย คุณภัทร จันดาเวียง อนุบาลพิษณุโลก 

69 11295 เด็กชาย ธนดล ด่อนดี จ่าการบุญ 

70 11301 เด็กชาย พิชชากร เพชรรัตน์ จ่าการบุญ 

71 11303 เด็กชาย อัครชัย ทับทิมแท ้ โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

72 11304 เด็กชาย วรรณกร ปะทะกะ โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

73 11305 เด็กชาย อริย์ธัช ทับทิมแท ้ โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

74 11306 เด็กชาย พีรภัทร ่หอมสะอาด จ่าการบุญ 

75 11308 เด็กชาย รัตนพงศ ์ เชยเดช จ่าการบุญ 
 

 

 

 

 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  7 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

สอบคัดเลือกในเขตพื้นที่บริการ  บัญชีรายชื่อตัวจริง  จำนวน 96 คน (ลำดับที่ 76 - 96) 
 

ที ่ เลขทีส่มัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

76 11315 เด็กชาย กวิน เจริญเรืองเดช จ่าการบุญ 

77 11317 เด็กชาย ณฐกร หนูสุก บ้านหนองหัวยาง 

78 11321 เด็กชาย คีรมน กันจู โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

79 11322 เด็กชาย พีรพงศ์ ลี้วิศิษฏ์พัฒนา สาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

80 11331 เด็กชาย ศิริวิช ท่าโพธิ ์ โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

81 11334 เด็กชาย ธันวา พงศ์ชนาภากรณ ์ ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมนั 

82 11338 เด็กชาย พงษ์พัชร  สงวนสิน สาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฎพบิูลสงคราม 

83 11341 เด็กชาย วัชรพล ฉิมศิริ เซนต์นิโกลาส 

84 11344 เด็กชาย ชวิน พานชิสรรค์ โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

85 11348 เด็กชาย ปัณณวัฒน ์ อินทรเกษร จ่าการบุญ 

86 11350 เด็กชาย กตัณณ์ดนัย เขียวบ้านยาง เซนต์นิโกลาส 

87 11362 เด็กชาย อติชาต ิ สวัสดิ์มงคล เซนต์นิโกลาส 

88 11371 เด็กชาย ฐิติวัฒน ์ ทัดศรี โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

89 11384 เด็กชาย ธนพัฒน ์ มาพรม โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

90 11393 เด็กชาย พิสิษฐ ์ คงชุม โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

91 11395 เด็กชาย รัฐศาสตร ์ ชมภ ู จ่าการบุญ 

92 11420 เด็กชาย จักรพันธ์ มูลมติเชาว ์ โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

93 11423 เด็กชาย ปิยากร สอนง่าย โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

94 11424 เด็กชาย ภูรินท์ มาอ้น จันทราพระกิตติคุณ 

95 11436 เด็กชาย อดิศร จันทร์ศร ี โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

96 11444 เด็กชาย ชาญฉลาด แสงสว่าง อนุบาลพิษณุโลก 

หมายเหตุ  รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

               โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ  สอบคัดเลือกในเขตพ้ืนที่บริการ   

               บัญชีรายชื่อตัวจริง  จำนวน 96 คน ประกาศตามเลขที่สมัคร  ไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนนสอบ 
 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  8 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป  บัญชีรายช่ือตัวจริง  จำนวน 224 คน (ลำดับที่ 1 - 25) 
 

ที ่ เลขทีส่มัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

1 11002 เด็กชาย ฐิติภัทร กล่อมกล่ำนุ่ม เทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง) 

2 11003 เด็กชาย ธนกร ธนวรรณ โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

3 11004 เด็กชาย ธนภัทร วงษ์สกุลพนิ บ่อวิทยบางระกำ 

4 11006 เด็กชาย นิทธันต ์ คงเดชา อนุบาลพิษณุโลก 

5 11007 เด็กชาย สหกรณ์ เพิ่มพินิจ พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจติ 12 

6 11010 เด็กชาย ณัฐภูมิ เทพสิงห์ อนุบาลพิษณุโลก 

7 11011 เด็กชาย ธีรวุฒิ นอบเผือก ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมนั 

8 11012 เด็กชาย พิษณุวัชร ์ บูญรอด ญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 

9 11013 เด็กชาย กฤติกวิน คำสมบัต ิ วัดโป่งหม้อข้าว 

10 11016 เด็กชาย อัทธิวัฒน ์ ทองอ่ำ โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

11 11018 เด็กชาย ธีระธันญ ์ น้อยจันทร ์ ผดุงราษฎร ์

12 11020 เด็กชาย อุดมโชต ิ พรมส้มซ่า จ่าการบุญ 

13 11021 เด็กชาย สุระโชต ิ คงทัน จ่าการบุญ 

14 11026 เด็กชาย ตฤณ เพ็ชรชนะ อนุบาลพิษณุโลก 

15 11028 เด็กชาย นราวิชญ ์ มิตรชื่น บ่อวิทยบางระกำ 

16 11032 เด็กชาย จริยวัตร ฟักเงิน อนุบาลพุทธชาต ิ

17 11033 เด็กชาย รัฐนันท ์ ศิริศรีวรนันท์ ชุมชนวัดย่านขาด (ประชาสงเคราะห์) 

18 11035 เด็กชาย ธีรภัทร ดีมากม ี สะพานที่ 3 

19 11039 เด็กชาย สิรวิชญ ์ สังข์ต้อง สิ่นหมิน 

20 11041 เด็กชาย วชิรวินท ์ อยู่คง โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

21 11046 เด็กชาย วรินทร ปานทิพย ์ อนุบาลดรุณานุกลูลานกระบือ 

22 11048 เด็กชาย พัทธพล คนใหญ่ บ้านย่านใหญ่ 

23 11050 เด็กชาย พิพิธธน  สุขสุวรรณ ชุมชนดิฏฐอำรุง 

24 11052 เด็กชาย วราลักษณ ์ ยิ้มดี ญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 

25 11054 เด็กชาย จิรายุส ปานศรี เซนต์นิโกลาส 
 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  9 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป  บัญชีรายช่ือตัวจริง  จำนวน 224 คน (ลำดับที่ 26 - 50) 
 

ที ่ เลขทีส่มัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

26 11055 เด็กชาย อัจฉริยะ จ่อด้วง อนุบาลพิษณุโลก 

27 11058 เด็กชาย กฤติน เถ่ือนวิถี เทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) 

28 11059 เด็กชาย รัชชานนท ์ แดงน้อย บ้านบุ่งวทิยา 

29 11060 เด็กชาย นพรัตน ์ สายทองอนนัท ์ โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

30 11061 เด็กชาย สุกฤษณ์ เสือสี สิ่นหมิน 

31 11062 เด็กชาย สรวิชญ ์ แสงผ่อง สิ่นหมิน 

32 11063 เด็กชาย ศิวโรจณ์ ศิลจันทร ์ สิ่นหมิน 

33 11065 เด็กชาย วชิรวิทย ์ น้อยจันทร ์ สิ่นหมิน 

34 11068 เด็กชาย ณัฐนนท ์ พุดซา สิ่นหมิน 

35 11069 เด็กชาย อรรฆเดชน์ บุญวังทอง สิ่นหมิน 

36 11071 เด็กชาย นวพงศ ์ นาคบัว สิ่นหมิน 

37 11072 เด็กชาย ภัทรพงศ์ ทนแตะ สิ่นหมิน 

38 11077 เด็กชาย วรเมธ โตมี สิ่นหมิน 

39 11078 เด็กชาย พลอธิป ตาริยะ สะพานที่ 3 

40 11079 เด็กชาย ภูริภัทร อ้นคำแหง อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง 

41 11080 เด็กชาย จักรกฤษณ์ ดำมินเศก บ้านตะโมป่ระชาสรรค ์

42 11081 เด็กชาย พงศกรณ์ แสงสว่าง วัดศรีวิสุทธาราม 

43 11082 เด็กชาย ณฐกร มณีโชต ิ อนุบาลนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณส์ุขวิทยา) 

44 11083 เด็กชาย เทพทัต สิงหเดช จ่าการบุญ 

45 11085 เด็กชาย นัทกร พรมเทียน อนุบาลพิษณุโลก 

46 11088 เด็กชาย อนุสรณ์ บุญสิทธิ ์ เทศบาล 5 วัดพนัป ี

47 11090 เด็กชาย พัชรดนัย คล้ายพงษ ์ ธีรธาดา 

48 11092 เด็กชาย ธนพัต ทองหล่อ อนุบาลสุโขทัย 

49 11093 เด็กชาย อชิรพล อนุไพร วัดท่าหมื่นราม 

50 11094 เด็กชาย ณัฐนันท ์ สกุลหงษ ์ จ่าการบุญ 
 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  10 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป  บัญชีรายช่ือตัวจริง  จำนวน 224 คน (ลำดับที่ 51 - 75) 
 

ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

51 11097 เด็กชาย ชานนท ์ อุปถัมภ์ ศึกษาลัย 

52 11098 เด็กชาย กิตติศักดิ์ อ่ำพรหม วัดปรือกระเทียม 

53 11104 เด็กชาย ณัฐนันท ์ พุ่มเรือง เทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) 

54 11106 เด็กชาย พงศธร ภูวนาถศรัณญา จ่าการบุญ 

55 11109 เด็กชาย ศรุต พันเลิศพาณชิย ์ โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

56 11112 เด็กชาย ณัฐชานนท ์ จันทร์สามเรือน พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจติร 12 

57 11114 เด็กชาย กิตติธัช บัวเกตุ วัดนาขุม 

58 11115 เด็กชาย อิทธิพล น่วมไกรนอก วัดนาขุม 

59 11116 เด็กชาย ธีรภัทร มูลขำ วัดนาขุม 

60 11117 เด็กชาย อิทธิพล มั่นคง วัดนาขุม 

61 11118 เด็กชาย ศิริ ศิริบุญญาเดช โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

62 11121 เด็กชาย อิทธิพล หมีทอง ชุมชนดิฏฐอำรุง 

63 11122 เด็กชาย ศุภกร บินทจร เทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) 

64 11127 เด็กชาย ธนวิชญ ์ ปั้นแจ่ม อนุบาลโรจนวทิย ์

65 11128 เด็กชาย นพสร ทองน้อย อนุบาลโรจนวทิย ์

66 11130 เด็กชาย ชัยมงคล พรมรักษา อนุบาลโรจนวทิย ์

67 11132 เด็กชาย พชรพล น้อยหลอด อนุบาลโรจนวทิย ์

68 11133 เด็กชาย ธนภัทร เอกวุธ อนุบาลโรจนวทิธิ ์

69 11134 เด็กชาย ธนัตวิชญ ์ วรรัตนาภรณ์กุล อนุบาลโรจนวทิย ์

70 11136 เด็กชาย รัฐศาสตร ์ โพธิ์หอม อนุบาลโรจนวทิย ์

71 11142 เด็กชาย ธีรเมธ พีรไพบูลย ์ อนุบาลโรจนวทิย ์

72 11144 เด็กชาย สุภชีพ สุขศร ี อนุบาลโรจนวทิย ์

73 11146 เด็กชาย ธนพชัย สุขเกษม อนุบาลโรจนวทิย ์

74 11153 เด็กชาย ชยากร เรือนก้อน อนุบาลโรจนวทิย ์

75 11155 เด็กชาย กสิชน สีกล่ำ อนุบาลโรจนวทิย ์
 

 

 

 

 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  11 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป  บัญชีรายช่ือตัวจริง  จำนวน 224 คน (ลำดับที่ 76 - 100) 
 

ที ่ เลขทีส่มัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

76 11156 เด็กชาย ภูริปัญญ์ หาญขุนทด อนุบาลโรจนวทิย ์

77 11157 เด็กชาย สิริเดช น้อยศร ี อนุบาลโรจนวทิย ์

78 11158 เด็กชาย ชัยภัทร เขียวหอม อนุบาลโรจนวทิย ์

79 11161 เด็กชาย รัชชานนท์  ยาสุด อนุบาลโรจนวทิย ์

80 11162 เด็กชาย สุกฤษฏิ์ ตุ้มสุข อนุบาลโรจนวทิย ์

81 11163 เด็กชาย ภัทรดนัย อิงคนินันท ์ อนุบาลโรจนวทิย ์

82 11166 เด็กชาย พชรวิษย ์ บุญคุ้ม อนุบาลโรจนวทิย ์

83 11168 เด็กชาย ฉัตรเมธี นาคทอง อนุบาลโรจนวทิย ์

84 11169 เด็กชาย ธนภัทร เรืองผึ้ง อนุบาลโรจนวทิย ์

85 11170 เด็กชาย ธนภัทร ยังเจริญ อนุบาลโรจนวทิย ์

86 11175 เด็กชาย บุรธัช พิทักษ์รัตนพงษ ์ อนุบาลโรจนวทิย ์

87 11176 เด็กชาย วชิรวิทย ์ อ่อนคำ อนุบาลโรจนวทิย ์

88 11177 เด็กชาย ณัฐพัชร เล็มเปี่ยม อนุบาลโรจนวทิย ์

89 11178 เด็กชาย  ภวิศ  สุขสุวรรณ อนุบาลโรจนวทิย ์

90 11181 เด็กชาย กิตติชาญชัย ตรงเท่ง อนุบาลโรจนวทิย ์

91 11183 เด็กชาย ยศพล จันสน อนุบาลโรจนวทิย ์

92 11184 เด็กชาย อนันทัพพ ์ นาคเส็ง อนุบาลโรจนวทิย ์

93 11185 เด็กชาย ปภาวิชญ ์ วงษ์เมือง อนุบาลโรจนวทิย ์

94 11186 เด็กชาย ปองภพ บัวเนี่ยว อนุบาลโรจนวทิย ์

95 11188 เด็กชาย วิชทวิทย ์ นภาศิริปกรณ ์ อนุบาลโรจนวทิย ์

96 11192 เด็กชาย วรศิลป ์ ศรีฟ้า อนุบาลโรจนวทิย ์

97 11196 เด็กชาย พยุงกร อู่ทรงธรรม อนุบาลโรจนวทิย ์

98 11197 เด็กชาย พรพิทักษ์  อยู่มี เซนต์นิโกลาส 

99 11198 เด็กชาย กิกตินันท ์ เชี่ยวชาญ บ้านตะโมป่ระชาสรรค ์

100 11202 เด็กชาย ธนคุณ อ่ินฟอง ศิริมาตย์เทวี 

 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  12 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป  บัญชีรายช่ือตัวจริง  จำนวน 224 คน (ลำดับที่ 101 - 125) 
 

ที ่ เลขทีส่มัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

101 11203 เด็กชาย นราวิชญ ์ พรมมา อนุบาลพิษณุโลก 

102 11207 เด็กชาย สิทธา ตรงต่อกิจ โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

103 11210 เด็กชาย ณัฐดนัย นวนเกิด ชุมชนดิฏฐอำรุง 

104 11211 เด็กชาย สุรเชษฐ ์ แสงจันทร ์ ชุมชนดิฏฐอำรุง 

105 11213 เด็กชาย ภวพล แสงสุวรรณ ชุมชนดิฏฐอำรุง 

106 11218 เด็กชาย พนธกร แต่งส ี บ่อวิทยบางระกำ 

107 11219 เด็กชาย ปราโมทย ์ เย็นวัฒนา บ่อวิทยบางระกำ 

108 11224 เด็กชาย ตฤณ อินทรประเสริฐ อนุบาลพิษณุโลก 

109 11227 เด็กชาย รัชพล สุริจันทร ์ อนุบาลพิษณุโลก 

110 11228 เด็กชาย จักรพงษ์ ขำเกตุ บ่อวิทยบางระกำ 

111 11229 เด็กชาย ณัฐชยา เทพจันทร ์ สะพานที่ 3 

112 11233 เด็กชาย สุรกฤต เปรมกาศ เซนต์นิโกลาส 

113 11234 เด็กชาย ณัฐพงศ์ กงประโคน เซนต์นิโกลาส 

114 11236 เด็กชาย ธราธิป หนูเทศ จ่าการบุญ 

115 11240 เด็กชาย ธนวัฒน ์ เต้าทอง วัดบางทราย 

116 11242 เด็กชาย อัครวินท์ หนูใจกล้า วัดคุ้งวารี (อำพนัอุปถัมภ์) 

117 11243 เด็กชาย นนทป์วิธ พูลเกษร วัดคุ้งวารี (อำพนัอุปถัมภ์) 

118 11248 เด็กชาย ศิริเทพ ปัดทุม สะพานที่ 3 

119 11249 เด็กชาย อภิวัฒน ์ วิพันธุ์เงิน สะพานที่ 3 

120 11250 เด็กชาย ธาราบดนิทร ์ สังข์ทอง อนุบาลปาริมา พิษณโุลก 

121 11254 เด็กชาย ภัทรพล สุนันท์ชัย วัดจุฬามณ ี

122 11255 เด็กชาย ธนโชต ิ ชุ่มชื่นทรัพย ์ วัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฏร์สงเคราะห์) 

123 11256 เด็กชาย ธนกฤต ทองสุมาตร ์ เซ็นต์นิโกลาส 

124 11257 เด็กชาย ปัณณทัต ทศเชย บ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 

125 11258 เด็กชาย จักรี โพธิ์เงิน บ้านบางแก้ว 

 
  



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  13 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป  บัญชีรายช่ือตัวจริง  จำนวน 224 คน (ลำดับที่ 126 - 150) 
 

ที ่ เลขทีส่มัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

126 11259 เด็กชาย ทศแทน วิลัยเสนาะ เทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) 

127 11261 เด็กชาย ธีรภัทร แป้นทบั วัดมหาวนาราม 

128 11263 เด็กชาย จิราพัชร กร่ำศรี วัดแตน 

129 11267 เด็กชาย วชิรวิทย ์ ปาทา จ่าการบุญ 

130 11268 เด็กชาย ณัฏฐนันท ์ ธีระกูล อนุบาลดรุณานุกลูลานกระบือ 

131 11270 เด็กชาย ธีรเดช พุ่มนาค จ่าการบุญ 

132 11271 เด็กชาย จิรสิน รัตนกมลวรรณ เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) 

133 11272 เด็กชาย เป็นต่อ สีสังข ์ จ่าการบุญ 

134 11273 เด็กชาย กนกพล ธรรมจิตร โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

135 11274 เด็กชาย ธาวิน พิมเสน โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

136 11276 เด็กชาย พิชญ์ราย ุ จูปราง เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) 

137 11278 เด็กชาย ทยาธร องค์สวัสดิ ์ เทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) 

138 11282 เด็กชาย พีระพัฒน ์ แก้วดวงเล็ก วัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฎร์สงเคราะห์) 

139 11284 เด็กชาย ชนกภัทร ์ อำนวยวิบลูย ์ โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

140 11289 เด็กชาย กฤตเมธ ชัยรัตน ์ เซนต์นิโกลาส 

141 11290 เด็กชาย ปรเมศร์ ฉิมพลี เซนต์นิโกลาส 

142 11297 เด็กชาย อาทิตย ์ ขวัญอ่อน จ่าการบุญ 

143 11299 เด็กชาย ทัพไทย ขุนพลพันธ ์ จ่าการบุญ 

144 11302 เด็กชาย ทรงเกียรติ มิ่งขวัญ เซนต์นิโกลาส 

145 11309 เด็กชาย อาณาจักร ฤทธิรอน อนุบาลพิษณุโลก 

146 11310 เด็กชาย กฤตภาส จุ้ยแหวว ผดุงราษฎร ์

147 11312 เด็กชาย อคิราภ์ รักษ์ชน สาธิตมหาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

148 11313 เด็กชาย ปิยะ คำรินทร ์ วัดมหาวนาราม 

149 11314 เด็กชาย พรรณพล เหลี่ยมจุ้ย จ่าการบุญ 

150 11324 เด็กชาย ธนกฤต ใจสอาด เซนต์โกลาส 

 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  14 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป  บัญชีรายช่ือตัวจริง  จำนวน 224 คน (ลำดับที่ 151 - 175) 
 

ที ่ เลขทีส่มัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

151 11328 เด็กชาย นพปฎล แก้วมี วัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 

152 11329 เด็กชาย อิศรา มะล ิ เทศบาล 5 (วัดพนัป)ี 

153 11332 เด็กชาย พสิษฐ ์ บุญคง เทศบาล 3 วัดทา่มะปราง 

154 11335 เด็กชาย ธนากร พานาแก้ว อนุบาลโรจนวทิย ์

155 11336 เด็กชาย อชิรวุธ สุทัศน ์ เทศบาลลานกระบือ 

156 11337 เด็กชาย กตัณณ์กิตติ์ เตี้ยนกลิ่น โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

157 11339 เด็กชาย มณินทร ทองสงคราม ญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 

158 11340 เด็กชาย เมธาสิทธิ ์ เสื้อผึ้ง จ่าการบุญ 

159 11342 เด็กชาย แทนชาต ิ สุวรรณรัตน์ โรจน์วิทมาลาเบี่ยง 

160 11343 เด็กชาย กฤตชญา แซ่วี บ่อวิทยบางระกำ 

161 11345 เด็กชาย สิรวิชญ ์ เจริญสุขรุ่งเรือง โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

162 11346 เด็กชาย อัครชัย ไกรฤกษ์ จ่าการบุญ 

163 11347 เด็กชาย ศุภวิทย์ ทักหลำ จ่าการบุญ 

164 11349 เด็กชาย สุรดิษฐิ ์ นาคนวล วัดศรีรัตนาราม 

165 11351 เด็กชาย ชาญเมธา ยอดเพชร เซนต์นิโกลาส 

166 11353 เด็กชาย ณัฐปคัลภ ์ สุปินานนท ์ ผดุงราษฎร ์

167 11354 เด็กชาย สุวิจักขณ์ ชื่นใจชน สาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

168 11355 เด็กชาย อภิวิชญ์ มีบึงพร้าว เซนต์นิโกลาส 

169 11358 เด็กชาย กนกภัณ เร่ืองลือ วัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 

170 11360 เด็กชาย กานต ์ สีเขียว เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) 

171 11361 เด็กชาย บารม ี สีหาวงค ์ เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) 

172 11363 เด็กชาย ธนกฤต ม่วงศรี บ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 

173 11364 เด็กชาย ณัฐชภัทร วัฒนไชย โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

174 11366 เด็กชาย ปุณญสิงห์  ส้มไทย วัดหอกลอง 

175 11367 เด็กชาย ศิวภัทร จีนนำ้ใส โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  15 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป  บัญชีรายช่ือตัวจริง  จำนวน 224 คน (ลำดับที่ 176 - 200) 
 

ที ่ เลขทีส่มัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

176 11368 เด็กชาย คงภพ ปานเพ็ง อนุบาลพิษณุโลก 

177 11372 เด็กชาย ธนวิชญ ์ แจ้งดี จ่าการบุญ 

178 11374 เด็กชาย สุกฤษฎิ์ แจ่มชาวนา พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจติร 12 

179 11375 เด็กชาย พงศ์พสิษฐ ์ เพ็งผ่อง อนุบาลพิษณุโลก 

180 11376 เด็กชาย ณฐนน ปัฒไทสงค ์ นครไทยวิทยาคม 

181 11377 เด็กชาย กฤติเดช อ่ิมเมฆ โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

182 11378 เด็กชาย ปภาวิน สนธิ์ศิร ิ โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

183 11379 เด็กชาย ทัพฟ้า บุญธรรม สาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

184 11380 เด็กชาย กิตติวินท ์ รอดทับทิม สาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

185 11381 เด็กชาย ณฐภัค เกตุดี โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

186 11385 เด็กชาย เมธาสิทธิ ์ ปู่แก้ว เซนต์นิโกลาส 

187 11386 เด็กชาย กฤตภัค พงษ์ยิ้มแย้ม เทศบาลลานกระบือ 

188 11387 เด็กชาย ภรัณยู ดวงอุปะ บ้านป่าเเดง 

189 11388 เด็กชาย บรุ๊ค มิลล์ส โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

190 11389 เด็กชาย กิตตน์ มากชุ่ม โรจนวิทย์มาเบี่ยง 

191 11392 เด็กชาย คพัสนัลญ ์ พงษ์สิงห ์ วัดบึงพระ 

192 11394 เด็กชาย รัชชานนท ์ ไพรวรรณ์ วัดยางเอนประชานุเคราะห์ 

193 11399 เด็กชาย ชยปกรณ ์ เพิ่มทวี โรจนวิทย์มาลาเลี่ยง 

194 11401 เด็กชาย สัณหณัฐ กันหมุด จ่าการบุญ 

195 11402 เด็กชาย พัทธดนย ์ กาสยานนท ์ จันทราพระกิตติคุณ 

196 11403 เด็กชาย พีรดนย ์ อินทร์หน่อ บ้านป่าแดง 

197 11405 เด็กชาย อนิวัตติ์ ลิ่มทองน้อย จ่าการบุญ 

198 11406 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ มีไชยโย อนุบาลพิษณุโลก 

199 11407 เด็กชาย เตวิช จีนใจตรง อนุบาลพิษณุโลก 

200 11408 เด็กชาย ไกรวิทย์ คำโสภา อนุบาลพิษณุโลก 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  16 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป  บัญชีรายช่ือตัวจริง  จำนวน 224 คน (ลำดับที่ 201 - 224) 
 

ที ่ เลขทีส่มัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

201 11409 เด็กชาย ชัชชยั คำปลิว โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

202 11410 เด็กชาย อัครพนธ์ ปานแย้ม เซนต์นิโกลาส 

203 11412 เด็กชาย ลัทธพล หนูฉิม โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

204 11415 เด็กชาย สิริวัฒน ์ สร้อยศรีสุวรรณ บ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัม 

205 11416 เด็กชาย ศิวกร รักษาศรี โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

206 11417 เด็กชาย ธีรภัทร เทพจันท ี วัดหนองขานาง 

207 11419 เด็กชาย นพัตธร อินทับ เทศบาล 5 (วัดพนัป)ี 

208 11421 เด็กชาย รัชพงศ์ จันทขาว อนุบาลโรจนวทิย ์

209 11425 เด็กชาย ธรรชนะ เมืองเหลือ ศึกษาลัย 

210 11427 เด็กชาย พิสุทธิศักดิ ์ ค้อมทอง โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

211 11428 เด็กชาย สิทธินนัท ์ เพ็งพุ่ม อนุบาลพิษณุโลก 

212 11429 เด็กชาย สรรเสริญ บัวศร ี เตรียมบัณฑิต (บรบิูรณ์ศิลป์ศึกษา) 

213 11430 เด็กชาย ปริยากร คงมั่น บ้านดงวิทยา 

214 11431 เด็กชาย นพนต ์ กมลขวัญอารีย์ บ้านนาสีนวล 

215 11435 เด็กชาย ธนกฤติ ดาวงค ์ เซนต์นิโกลาส 

216 11438 เด็กชาย ปรเมธ บุญเหม วัดวังพิกุล 

217 11439 เด็กชาย นราเทพ ทองสุข วัดวังพิกุล 

218 11440 เด็กชาย อัจฉรีย์ เทพทองดี วัดวังพิกุล 

219 11441 เด็กชาย ชวัลณัฏฐ ์ มนภาสพงศ์ โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

220 11442 เด็กชาย ศศกร มีดีด บ้านหนองมะคัง (จา่งอนสุรณ์) 

221 11445 เด็กชาย ไกรวิชญ ์ สิงขรณ์ วัดยางเอน 

222 11446 เด็กชาย พสิษฐ ์ เสือแป้น อนุบาลพิษณุโลก 

223 11449 เด็กชาย รุจิณัฏฐ ์ เชี่ยววิจิตร เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) 

224 11450 เด็กชาย พิชญะ เทียมสิงห์ เทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) 

หมายเหตุ  รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

               โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ  สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป   

               บัญชีรายชื่อตัวจริง  จำนวน 224 คน ประกาศเรียงตามเลขที่สมัคร  ไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนนสอบ 
 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  17 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

ห้อง 2 (ภาษาจีน) จำนวน 40 คน 
 

ที ่ เลขทีส่มัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

1 11002 เด็กชาย ฐิติภัทร กล่อมกล่ำนุ่ม เทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง) 

2 11004 เด็กชาย ธนภัทร วงษ์สกุลพนิ บ่อวิทยบางระกำ 

3 11018 เด็กชาย ธีระธันญ ์ น้อยจันทร ์ ผดุงราษฎร ์

4 11026 เด็กชาย ตฤณ เพ็ชรชนะ อนุบาลพิษณุโลก 

5 11029 เด็กชาย วิษณุพงศ ์ มหายนต ์ จ่าการบุญ 

6 11034 เด็กชาย ดลณัฎฐ์ปกรณ ์ คำบุญศร ี เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) 

7 11049 เด็กชาย ณฐพัฒน ์ เจริญผล โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

8 11061 เด็กชาย สุกฤษณ์ เสือสี สิ่นหมิน 

9 11071 เด็กชาย นวพงศ ์ นาคบัว สิ่นหมิน 

10 11096 เด็กชาย กันตพัฒน ์ จันทร์หอมประดิษฐ ์ อนุบาลพิษณุโลก 

11 11103 เด็กชาย อมเฤศ เศรษฐสิริวัธนา สาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

12 11109 เด็กชาย ศรุต พันเลิศพาณชิย ์ โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

13 11112 เด็กชาย ณัฐชานนท ์ จันทร์สามเรือน พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจติร 12 

14 11118 เด็กชาย ศิริ ศิริบุญญาเดช โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

15 11120 เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ทับถม วัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 

16 11150 เด็กชาย ภูมินทร ์ น้อยเนตร อนุบาลโรจนวทิย ์

17 11158 เด็กชาย ชัยภัทร เขียวหอม อนุบาลโรจนวทิย ์

18 11184 เด็กชาย อนันทัพพ ์ นาคเส็ง อนุบาลโรจนวทิย ์

19 11197 เด็กชาย พรพิทักษ์  อยู่มี เซนต์นิโกลาส 

20 11209 เด็กชาย ชยุต พงษ์วันมาละ อนุบาลโรจนวทิย ์

21 11211 เด็กชาย สุรเชษฐ ์ แสงจันทร ์ ชุมชนดิฏฐอำรุง 

22 11234 เด็กชาย ณัฐพงศ์ กงประโคน เซนต์นิโกลาส 

23 11249 เด็กชาย อภิวัฒน ์ วิพันธุ์เงิน สะพานที่ 3 

24 11259 เด็กชาย ทศแทน วิลัยเสนาะ เทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) 

25 11268 เด็กชาย ณัฏฐนันท ์ ธีระกูล อนุบาลดรุณานุกลูลานกระบือ 
 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  18 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

ห้อง 2 (ภาษาจีน) 
 

ที ่ เลขทีส่มัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

26 11274 เด็กชาย ธาวิน พิมเสน โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

27 11297 เด็กชาย อาทิตย ์ ขวัญอ่อน จ่าการบุญ 

28 11306 เด็กชาย พีรภัทร ่หอมสะอาด จ่าการบุญ 

29 11336 เด็กชาย อชิรวุธ สุทัศน ์ เทศบาลลานกระบือ 

30 11376 เด็กชาย ณฐนน ปัฒไทสงค ์ นครไทยวิทยาคม 

31 11384 เด็กชาย ธนพัฒน ์ มาพรม โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

32 11385 เด็กชาย เมธาสิทธิ ์ ปู่แก้ว เซนต์นิโกลาส 

33 11392 เด็กชาย คพัสนัลญ ์ พงษ์สิงห ์ วัดบึงพระ 

34 11395 เด็กชาย รัฐศาสตร ์ ชมภ ู จ่าการบุญ 

35 11409 เด็กชาย ชัชชยั คำปลิว โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

36 11415 เด็กชาย สิริวัฒน ์ สร้อยศรีสุวรรณ บ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัม 

37 11419 เด็กชาย นพัตธร อินทับ เทศบาล 5 (วัดพนัป)ี 

38 11421 เด็กชาย รัชพงศ์ จันทขาว อนุบาลโรจนวทิย ์

39 11435 เด็กชาย ธนกฤติ ดาวงค ์ เซนต์นิโกลาส 

40 11441 เด็กชาย ชวัลณัฏฐ ์ มนภาสพงศ์ โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

หมายเหตุ  รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

               โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ  สอบคัดเลือกในเขตพ้ืนที่บริการและนักเรียนทั่วไป   

               ห้อง 2 จำนวน 40 คน  เรียนภาษาต่างประเทศท่ี 1 (ภาษาอังกฤษ) และ เรียนภาษาท่ี 2 (ภาษาจีน) 

               การประกาศรายชื่อนักเรียนฯ  ประกาศเรียงตามเลขที่สมัคร  ไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนนสอบ 
 

 

 

 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  19 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

ห้อง 3 (ภาษาญี่ปุ่น) จำนวน 40 คน 
 

ที ่ เลขทีส่มัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

1 11028 เด็กชาย นราวิชญ ์ มิตรชื่น บ่อวิทยบางระกำ 

2 11060 เด็กชาย นพรัตน ์ สายทองอนนัท ์ โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

3 11063 เด็กชาย ศิวโรจณ์ ศิลจันทร ์ สิ่นหมิน 

4 11065 เด็กชาย วชิรวิทย ์ น้อยจันทร ์ สิ่นหมิน 

5 11079 เด็กชาย ภูริภัทร อ้นคำแหง อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง 

6 11080 เด็กชาย จักรกฤษณ์ ดำมินเศก บ้านตะโมป่ระชาสรรค ์

7 11083 เด็กชาย เทพทัต สิงหเดช จ่าการบุญ 

8 11092 เด็กชาย ธนพัต ทองหล่อ อนุบาลสุโขทัย 

9 11149 เด็กชาย พชร โพธิ์คง อนุบาลโรจนวทิย ์

10 11153 เด็กชาย ชยากร เรือนก้อน อนุบาลโรจนวทิย ์

11 11155 เด็กชาย กสิชน สีกล่ำ อนุบาลโรจนวทิย ์

12 11156 เด็กชาย ภูริปัญญ์ หาญขุนทด อนุบาลโรจนวทิย ์

13 11159 เด็กชาย ธีรภัทร นัยเนตร อนุบาลโรจนวทิย ์

14 11161 เด็กชาย รัชชานนท์  ยาสุด อนุบาลโรจนวทิย ์

15 11163 เด็กชาย ภัทรดนัย อิงคนินันท ์ อนุบาลโรจนวทิย ์

16 11167 เด็กชาย อริญชย์วิธน ์ โพธิทรัพย์ไพบูลย ์ อนุบาลโรจนวทิย ์

17 11181 เด็กชาย กิตติชาญชัย ตรงเท่ง อนุบาลโรจนวทิย ์

18 11183 เด็กชาย ยศพล จันสน อนุบาลโรจนวทิย ์

19 11198 เด็กชาย กิกตินันท ์ เชี่ยวชาญ บ้านตะโมป่ระชาสรรค ์

20 11202 เด็กชาย ธนคุณ อ่ินฟอง ศิริมาตย์เทวี 

21 11210 เด็กชาย ณัฐดนัย นวนเกิด ชุมชนดิฏฐอำรุง 

22 11215 เด็กชาย คณุตม์ศักญ ์ คันธเมธี ท่าปลาอนสุรณ์ 1 

23 11252 เด็กชาย ศุภวิชญ์ อู่วุฒิพงษ ์ อนุบาลพิษณุโลก 

24 11258 เด็กชาย จักรี โพธิ์เงิน บ้านบางแก้ว 

25 11262 เด็กชาย สิขรินทร์ ศรีสังข์งาม เทศบาล 5 (วัดพนัป)ี 
 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  20 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

ห้อง 3 (ภาษาญี่ปุ่น) 
 

ที ่ เลขทีส่มัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

26 11282 เด็กชาย พีระพัฒน ์ แก้วดวงเล็ก วัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฎร์สงเคราะห์) 

27 11290 เด็กชาย ปรเมศร์ ฉิมพลี เซนต์นิโกลาส 

28 11301 เด็กชาย พิชชากร เพชรรัตน์ จ่าการบุญ 

29 11305 เด็กชาย อริย์ธัช ทับทิมแท ้ โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

30 11315 เด็กชาย กวิน เจริญเรืองเดช จ่าการบุญ 

31 11355 เด็กชาย อภิวิชญ์ มีบึงพร้าว เซนต์นิโกลาส 

32 11358 เด็กชาย กนกภัณ เร่ืองลือ วัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 

33 11381 เด็กชาย ณฐภัค เกตุดี โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

34 11387 เด็กชาย ภรัณยู ดวงอุปะ บ้านป่าเเดง 

35 11389 เด็กชาย กิตตน์ มากชุ่ม โรจนวิทย์มาเบี่ยง 

36 11405 เด็กชาย อนิวัตติ์ ลิ่มทองน้อย จ่าการบุญ 

37 11407 เด็กชาย เตวิช จีนใจตรง อนุบาลพิษณุโลก 

38 11416 เด็กชาย ศิวกร รักษาศรี โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

39 11446 เด็กชาย พสิษฐ ์ เสือแป้น อนุบาลพิษณุโลก 

40 11450 เด็กชาย พิชญะ เทียมสิงห์ เทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) 

หมายเหตุ  รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

               โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ  สอบคัดเลือกในเขตพ้ืนที่บริการและนักเรียนทั่วไป   

               ห้อง 3 จำนวน 40 คน  เรียนภาษาต่างประเทศท่ี 1 (ภาษาอังกฤษ) และ เรียนภาษาท่ี 2 (ภาษาญี่ปุ่น) 

               การประกาศรายชื่อนักเรียนฯ  ประกาศเรียงตามเลขที่สมัคร  ไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนนสอบ 
 

 

 

 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  21 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

ห้อง 4 (ภาษาจีน) จำนวน 40 คน 
 

ที ่ เลขทีส่มัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

1 11020 เด็กชาย อุดมโชติ พรมส้มซ่า จ่าการบุญ 

2 11021 เด็กชาย สุระโชติ คงทัน จ่าการบุญ 

3 11045 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ ป่านแก้ว อนุบาลท่าตะโก 

4 11050 เด็กชาย พิพิธธน  สุขสุวรรณ ชุมชนดิฏฐอำรุง 

5 11051 เด็กชาย อดิวิชญ์ เม้ยกำเนิด เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) 

6 11052 เด็กชาย วราลักษณ์ ยิ้มด ี ญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 

7 11064 เด็กชาย กวินภพ แดงด้วง สิ่นหมิน 

8 11072 เด็กชาย ภัทรพงศ์ ทนแตะ สิ่นหมิน 

9 11074 เด็กชาย วรธิษณ์ แจ้งจิตร สิ่นหมิน 

10 11087 เด็กชาย อติวัณณ์ โตหุ่น เทศบาล 5 วัดพันปี 

11 11090 เด็กชาย พัชรดนัย คล้ายพงษ์ ธีรธาดา 

12 11093 เด็กชาย อชิรพล อนุไพร วัดท่าหมื่นราม 

13 11102 เด็กชาย ปิยพัทธ์ ใจปันทา จ่าการบุญ 

14 11104 เด็กชาย ณัฐนันท ์ พุ่มเรือง เทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) 

15 11117 เด็กชาย อิทธิพล มั่นคง วัดนาขุม 

16 11122 เด็กชาย ศุภกร บินทจร เทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) 

17 11135 เด็กชาย กิจพัฒน์ ตุ่นนิ่ม อนุบาลโรจนวิทย์ 

18 11145 เด็กชาย ยศพัทธ์ ขำแก้ว อนุบาลโรจนวิทย์ 

19 11187 เด็กชาย นนทนัตถ์ เขียวบ้านยาง อนุบาลโรจนวิทย์ 

20 11192 เด็กชาย วรศิลป์ ศรีฟ้า อนุบาลโรจนวิทย์ 

21 11216 เด็กชาย พิชญ พูลทอง เซนต์นิโกลาส 

22 11218 เด็กชาย พนธกร แต่งสี บ่อวิทยบางระกำ 

23 11228 เด็กชาย จักรพงษ์ ขำเกตุ บ่อวิทยบางระกำ 

24 11248 เด็กชาย ศิริเทพ ปัดทุม สะพานที่ 3 

25 11251 เด็กชาย ธนภัทร ศิริวัฒน์ อนุบาลปาริมา พิษณุโลก 
 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  22 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

ห้อง 4 (ภาษาจีน) 
 

ที ่ เลขทีส่มัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

26 11265 เด็กชาย ชัยภัทร มิตรชื่น บ่อวิทยบางระกำ 

27 11303 เด็กชาย อัครชัย ทับทิมแท ้ โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

28 11308 เด็กชาย รัตนพงศ ์ เชยเดช จ่าการบุญ 

29 11321 เด็กชาย คีรมน กันจู โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

30 11322 เด็กชาย พีรพงศ์ ลี้วิศิษฏ์พัฒนา สาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

31 11328 เด็กชาย นพปฎล แก้วมี วัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 

32 11331 เด็กชาย ศิริวิช ท่าโพธิ ์ โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

33 11337 เด็กชาย กตัณณ์กิตติ์ เตี้ยนกลิ่น โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

34 11344 เด็กชาย ชวิน พานชิสรรค ์ โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

35 11386 เด็กชาย กฤตภัค พงษ์ยิ้มแย้ม เทศบาลลานกระบือ 

36 11388 เด็กชาย บรุ๊ค มิลล์ส โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

37 11406 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ มีไชยโย อนุบาลพิษณุโลก 

38 11412 เด็กชาย ลัทธพล หนูฉิม โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

39 11417 เด็กชาย ธีรภัทร เทพจันท ี วัดหนองขานาง 

40 11436 เด็กชาย อดิศร จันทร์ศร ี โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

หมายเหตุ  รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

               โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ  สอบคัดเลือกในเขตพ้ืนที่บริการและนักเรียนทั่วไป   

               ห้อง 4 จำนวน 40 คน  เรียนภาษาต่างประเทศท่ี 1 (ภาษาอังกฤษ) และ เรียนภาษาท่ี 2 (ภาษาจีน) 

               การประกาศรายชื่อนักเรียนฯ  ประกาศเรียงตามเลขที่สมัคร  ไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนนสอบ 
 

 

 

 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  23 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

ห้อง 5 (ภาษาญี่ปุ่น) จำนวน 40 คน 
 

ที ่ เลขทีส่มัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

1 11003 เด็กชาย ธนกร ธนวรรณ โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

2 11011 เด็กชาย ธีรวุฒิ นอบเผือก ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมนั 

3 11013 เด็กชาย กฤติกวิน คำสมบัต ิ วัดโป่งหม้อข้าว 

4 11040 เด็กชาย จิรภาส พูนแบน สิ่นหมิน 

5 11048 เด็กชาย พัทธพล คนใหญ่ บ้านย่านใหญ่ 

6 11081 เด็กชาย พงศกรณ์ แสงสว่าง วัดศรีวิสุทธาราม 

7 11085 เด็กชาย นัทกร พรมเทียน อนุบาลพิษณุโลก 

8 11105 เด็กชาย ธีรวัฒน ์ ยาคล้าย อนุบาลพิษณุโลก 

9 11115 เด็กชาย อิทธิพล น่วมไกรนอก วัดนาขุม 

10 11116 เด็กชาย ธีรภัทร มูลขำ วัดนาขุม 

11 11134 เด็กชาย ธนัตวิชญ ์ วรรัตนาภรณ์กุล อนุบาลโรจนวทิย ์

12 11138 เด็กชาย ปัณณวิชญ ์ รักนาค อนุบาลโรจนวทิย ์

13 11162 เด็กชาย สุกฤษฏิ์ ตุ้มสุข อนุบาลโรจนวทิย ์

14 11166 เด็กชาย พชรวิษย ์ บุญคุ้ม อนุบาลโรจนวทิย ์

15 11168 เด็กชาย ฉัตรเมธี นาคทอง อนุบาลโรจนวทิย ์

16 11169 เด็กชาย ธนภัทร เรืองผึ้ง อนุบาลโรจนวทิย ์

17 11170 เด็กชาย ธนภัทร ยังเจริญ อนุบาลโรจนวทิย ์

18 11176 เด็กชาย วชิรวิทย ์ อ่อนคำ อนุบาลโรจนวทิย ์

19 11203 เด็กชาย นราวิชญ ์ พรมมา อนุบาลพิษณุโลก 

20 11204 เด็กชาย ธนันชัย อินดี โรนจวิทย์มาลาเบี่ยง 

21 11214 เด็กชาย วัศพล เพ็งใย เทศบาล 5 (วัดพนัป)ี 

22 11219 เด็กชาย ปราโมทย ์ เย็นวัฒนา บ่อวิทยบางระกำ 

23 11236 เด็กชาย ธราธิป หนูเทศ จ่าการบุญ 

24 11242 เด็กชาย อัครวินท์ หนูใจกล้า วัดคุ้งวารี (อำพนัอุปถัมภ์) 

25 11272 เด็กชาย เป็นต่อ สีสังข ์ จ่าการบุญ 
 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  24 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

ห้อง 5 (ภาษาญี่ปุ่น) 
 

ที ่ เลขทีส่มัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

26 11275 เด็กชาย จตุรภัทร คงกระจ่าง อนุบาลพิษณุโลก 

27 11289 เด็กชาย กฤตเมธ ชัยรัตน ์ เซนต์นิโกลาส 

28 11294 เด็กชาย คุณภัทร จันดาเวียง อนุบาลพิษณุโลก 

29 11299 เด็กชาย ทัพไทย ขุนพลพันธ ์ จ่าการบุญ 

30 11302 เด็กชาย ทรงเกียรติ มิ่งขวัญ เซนต์นิโกลาส 

31 11309 เด็กชาย อาณาจักร ฤทธิรอน อนุบาลพิษณุโลก 

32 11332 เด็กชาย พสิษฐ ์ บุญคง เทศบาล 3 วัดทา่มะปราง 

33 11334 เด็กชาย ธันวา พงศ์ชนาภากรณ ์ ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมนั 

34 11339 เด็กชาย มณินทร ทองสงคราม ญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 

35 11342 เด็กชาย แทนชาต ิ สุวรรณรัตน์ โรจน์วิทมาลาเบี่ยง 

36 11347 เด็กชาย ศุภวิทย์ ทักหลำ จ่าการบุญ 

37 11350 เด็กชาย กตัณณ์ดนัย เขียวบ้านยาง เซนต์นิโกลาส 

38 11408 เด็กชาย ไกรวิทย์ คำโสภา อนุบาลพิษณุโลก 

39 11424 เด็กชาย ภูรินท์ มาอ้น จันทราพระกิตติคุณ 

40 11442 เด็กชาย ศศกร มีดีด บ้านหนองมะคัง (จา่งอนสุรณ์) 

หมายเหตุ  รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

               โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ  สอบคัดเลือกในเขตพ้ืนที่บริการและนักเรียนทั่วไป   

               ห้อง 5 จำนวน 40 คน  เรียนภาษาต่างประเทศท่ี 1 (ภาษาอังกฤษ) และ เรียนภาษาท่ี 2 (ภาษาญี่ปุ่น) 

               การประกาศรายชื่อนักเรียนฯ  ประกาศเรียงตามเลขที่สมัคร  ไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนนสอบ 
 

 

 

 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  25 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

ห้อง 6 (ภาษาจีน) จำนวน 40 คน 
 

ที ่ เลขทีส่มัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

1 11012 เด็กชาย พิษณุวัชร ์ บูญรอด ญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 

2 11027 เด็กชาย ภาณุรุจ อรุณมาศ เทศบาล 5 (วัดพนัป)ี 

3 11033 เด็กชาย รัฐนันท ์ ศิริศรีวรนันท์ ชุมชนวัดย่านขาด (ประชาสงเคราะห์) 

4 11053 เด็กชาย พรภวิษย์ ครุฑจันทร ์ โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

5 11055 เด็กชาย อัจฉริยะ จ่อด้วง อนุบาลพิษณุโลก 

6 11062 เด็กชาย สรวิชญ ์ แสงผ่อง สิ่นหมิน 

7 11067 เด็กชาย สุขสันต ์ ปัตตะพงศ ์ สิ่นหมิน 

8 11076 เด็กชาย ปุญญพัฒน ์ ลีละวงศ์เทวา สิ่นหมิน 

9 11077 เด็กชาย วรเมธ โตมี สิ่นหมิน 

10 11082 เด็กชาย ณฐกร มณีโชต ิ อนุบาลนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณส์ุขวิทยา) 

11 11119 เด็กชาย ศตคุณ แก่นมณี โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

12 11121 เด็กชาย อิทธิพล หมีทอง ชุมชนดิฏฐอำรุง 

13 11125 เด็กชาย วิธวัฒน ์ ฟักเกตุ อนุบาลโรจนวทิย ์

14 11128 เด็กชาย นพสร ทองน้อย อนุบาลโรจนวทิย ์

15 11130 เด็กชาย ชัยมงคล พรมรักษา อนุบาลโรจนวทิย ์

16 11143 เด็กชาย พงศ์ภาว ี โพธิ์ทอง อนุบาลโรจน์วทิย ์

17 11151 เด็กชาย ปองคุณ แน่นอุดร อนุบาลโรจนวทิย ์

18 11196 เด็กชาย พยุงกร อู่ทรงธรรม อนุบาลโรจนวทิย ์

19 11201 เด็กชาย ภัทรพล กฤษณมนตรี เซนต์นิโกลาส 

20 11227 เด็กชาย รัชพล สุริจันทร ์ อนุบาลพิษณุโลก 

21 11229 เด็กชาย ณัฐชยา เทพจันทร ์ สะพานที่ 3 

22 11233 เด็กชาย สุรกฤต เปรมกาศ เซนต์นิโกลาส 

23 11237 เด็กชาย ภาคิน สุวิทชาญวรกุล วัดศรีวิสุทธาราม 

24 11244 เด็กชาย ยุทธภูมิ บุญเรือง วัดคุ้งวารี (อำพนัอุปถัมภ์) 

25 11250 เด็กชาย ธาราบดนิทร ์ สังข์ทอง อนุบาลปาริมา พิษณโุลก 
 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  26 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

ห้อง 6 (ภาษาจีน) 
 

ที ่ เลขทีส่มัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

26 11267 เด็กชาย วชิรวิทย ์ ปาทา จ่าการบุญ 

27 11273 เด็กชาย กนกพล ธรรมจิตร โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

28 11284 เด็กชาย ชนกภัทร ์ อำนวยวิบลูย ์ โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

29 11304 เด็กชาย วรรณกร ปะทะกะ โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

30 11345 เด็กชาย สิรวิชญ ์ เจริญสุขรุ่งเรือง โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

31 11346 เด็กชาย อัครชัย ไกรฤกษ์ จ่าการบุญ 

32 11366 เด็กชาย ปุณญสิงห์  ส้มไทย วัดหอกลอง 

33 11371 เด็กชาย ฐิติวัฒน ์ ทัดศรี โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

34 11378 เด็กชาย ปภาวิน สนธิ์ศิร ิ โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

35 11379 เด็กชาย ทัพฟ้า บุญธรรม สาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

36 11399 เด็กชาย ชยปกรณ ์ เพิ่มทวี โรจนวิทย์มาลาเลี่ยง 

37 11410 เด็กชาย อัครพนธ์ ปานแย้ม เซนต์นิโกลาส 

38 11420 เด็กชาย จักรพันธ์ มูลมติเชาว ์ โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

39 11438 เด็กชาย ปรเมธ บุญเหม วัดวังพิกุล 

40 11445 เด็กชาย ไกรวิชญ ์ สิงขรณ์ วัดยางเอน 

หมายเหตุ  รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

               โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ  สอบคัดเลือกในเขตพ้ืนที่บริการและนักเรียนทั่วไป   

               ห้อง 6 จำนวน 40 คน  เรียนภาษาต่างประเทศท่ี 1 (ภาษาอังกฤษ) และ เรียนภาษาท่ี 2 (ภาษาจีน) 

               การประกาศรายชื่อนักเรียนฯ  ประกาศเรียงตามเลขที่สมัคร  ไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนนสอบ 
 

 

 

 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  27 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

ห้อง 7 (ภาษาญี่ปุ่น) จำนวน 40 คน 
 

ที ่ เลขทีส่มัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

1 11001 เด็กชาย เป็นเอก เพชรอ่อน อนุบาลพิษณุโลก 

2 11007 เด็กชาย สหกรณ์ เพิ่มพินิจ พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจติ 12 

3 11010 เด็กชาย ณัฐภูมิ เทพสิงห์ อนุบาลพิษณุโลก 

4 11041 เด็กชาย วชิรวินท ์ อยู่คง โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

5 11058 เด็กชาย กฤติน เถ่ือนวิถี เทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) 

6 11059 เด็กชาย รัชชานนท ์ แดงน้อย บ้านบุ่งวทิยา 

7 11089 เด็กชาย ชาคร ก้อนคง จ่าการบุญ 

8 11114 เด็กชาย กิตติธัช บัวเกตุ วัดนาขุม 

9 11127 เด็กชาย ธนวิชญ ์ ปั้นแจ่ม อนุบาลโรจนวทิย ์

10 11132 เด็กชาย พชรพล น้อยหลอด อนุบาลโรจนวทิย ์

11 11133 เด็กชาย ธนภัทร เอกวุธ อนุบาลโรจนวทิธิ ์

12 11136 เด็กชาย รัฐศาสตร ์ โพธิ์หอม อนุบาลโรจนวทิย ์

13 11175 เด็กชาย บุรธัช พิทักษ์รัตนพงษ ์ อนุบาลโรจนวทิย ์

14 11177 เด็กชาย ณัฐพัชร เล็มเปี่ยม อนุบาลโรจนวทิย ์

15 11178 เด็กชาย  ภวิศ  สุขสุวรรณ อนุบาลโรจนวทิย ์

16 11185 เด็กชาย ปภาวิชญ ์ วงษ์เมือง อนุบาลโรจนวทิย ์

17 11221 เด็กชาย อดุลย์วิทย ์ โภชนจนัทร ์ สิ่นหมิน 

18 11224 เด็กชาย ตฤณ อินทรประเสริฐ อนุบาลพิษณุโลก 

19 11230 เด็กชาย ปิยมัณฑน ์ บุตตะวงค ์ จ่าการบุญ 

20 11235 เด็กชาย วรายุส จันทร์สีทอง จ่าการบุญ 

21 11240 เด็กชาย ธนวัฒน ์ เต้าทอง วัดบางทราย 

22 11243 เด็กชาย นนทป์วิธ พูลเกษร วัดคุ้งวารี (อำพนัอุปถัมภ์) 

23 11257 เด็กชาย ปัณณทัต ทศเชย บ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 

24 11263 เด็กชาย จิราพัชร กร่ำศรี วัดแตน 

25 11270 เด็กชาย ธีรเดช พุ่มนาค จ่าการบุญ 
 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  28 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

ห้อง 7 (ภาษาญี่ปุ่น) 
 

ที ่ เลขทีส่มัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

26 11310 เด็กชาย กฤตภาส จุ้ยแหวว ผดุงราษฎร ์

27 11312 เด็กชาย อคิราภ์ รักษ์ชน สาธิตมหาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

28 11314 เด็กชาย พรรณพล เหลี่ยมจุ้ย จ่าการบุญ 

29 11317 เด็กชาย ณฐกร หนูสุก บ้านหนองหัวยาง 

30 11329 เด็กชาย อิศรา มะล ิ เทศบาล 5 (วัดพนัป)ี 

31 11335 เด็กชาย ธนากร พานาแก้ว อนุบาลโรจนวทิย ์

32 11338 เด็กชาย พงษ์พัชร  สงวนสิน สาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฎพบิูลสงคราม 

33 11349 เด็กชาย สุรดิษฐิ ์ นาคนวล วัดศรีรัตนาราม 

34 11354 เด็กชาย สุวิจักขณ์ ชื่นใจชน สาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

35 11367 เด็กชาย ศิวภัทร จีนนำ้ใส โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

36 11368 เด็กชาย คงภพ ปานเพ็ง อนุบาลพิษณุโลก 

37 11375 เด็กชาย พงศ์พสิษฐ ์ เพ็งผ่อง อนุบาลพิษณุโลก 

38 11393 เด็กชาย พิสิษฐ ์ คงชุม โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

39 11439 เด็กชาย นราเทพ ทองสุข วัดวังพิกุล 

40 11444 เด็กชาย ชาญฉลาด แสงสว่าง อนุบาลพิษณุโลก 

หมายเหตุ  รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

               โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ  สอบคัดเลือกในเขตพ้ืนที่บริการและนักเรียนทั่วไป   

               ห้อง 7 จำนวน 40 คน  เรียนภาษาต่างประเทศท่ี 1 (ภาษาอังกฤษ) และ เรียนภาษาท่ี 2 (ภาษาญี่ปุ่น) 

               การประกาศรายชื่อนักเรียนฯ  ประกาศเรียงตามเลขที่สมัคร  ไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนนสอบ 
 

 

 

 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  29 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

ห้อง 8 (ภาษาจีน) จำนวน 40 คน 
 

ที ่ เลขทีส่มัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

1 11006 เด็กชาย นิทธันต ์ คงเดชา อนุบาลพิษณุโลก 

2 11023 เด็กชาย ภูตะวัน จันทรา วัดตาปะขาวหาย 

3 11032 เด็กชาย จริยวัตร ฟักเงิน อนุบาลพุทธชาต ิ

4 11039 เด็กชาย สิรวิชญ ์ สังข์ต้อง สิ่นหมิน 

5 11046 เด็กชาย วรินทร ปานทิพย ์ อนุบาลดรุณานุกลูลานกระบือ 

6 11066 เด็กชาย ณัฏฐพงศ ์ สุดลาภา สิ่นหมิน 

7 11068 เด็กชาย ณัฐนนท ์ พุดซา สิ่นหมิน 

8 11086 เด็กชาย เศรษฐพงศ์ สิงห์วงษ ์ จ่าการบุญ 

9 11088 เด็กชาย อนุสรณ์ บุญสิทธิ ์ เทศบาล 5 วัดพนัป ี

10 11094 เด็กชาย ณัฐนันท ์ สกุลหงษ ์ จ่าการบุญ 

11 11097 เด็กชาย ชานนท ์ อุปถัมภ์ ศึกษาลัย 

12 11101 เด็กชาย วรวิช ศรีพันธ์ อนุบาลโรจนวทิย ์

13 11107 เด็กชาย สิทธินนัท ์ นาคอ้น สาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

14 11142 เด็กชาย ธีรเมธ พีรไพบูลย ์ อนุบาลโรจนวทิย ์

15 11148 เด็กชาย สุกฤษฎิ์ พัฒนวสันต์พร อนุบาลโรจนวทิย ์

16 11154 เด็กชาย ปัณณวิชญ ์ พลอยประสงค ์ อนุบาลโรจ์นวทิย ์

17 11174 เด็กชาย ศรัณย์ อ่ิมเนียม อนุบาลโรจนวทิย ์

18 11182 เด็กชาย ธนโชต ิ สุวรรณแก้ว อนุบาลโรจนวทิย ์

19 11207 เด็กชาย สิทธา ตรงต่อกิจ โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

20 11213 เด็กชาย ภวพล แสงสุวรรณ ชุมชนดิฏฐอำรุง 

21 11222 เด็กชาย พิชาภพ ถาวรดิษฐ ์ จ่าการบุญ 

22 11254 เด็กชาย ภัทรพล สุนันท์ชัย วัดจุฬามณ ี

23 11261 เด็กชาย ธีรภัทร แป้นทบั วัดมหาวนาราม 

24 11271 เด็กชาย จิรสิน รัตนกมลวรรณ เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) 

25 11295 เด็กชาย ธนดล ด่อนดี จ่าการบุญ 
 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  30 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

ห้อง 8 (ภาษาจีน) 
 

ที ่ เลขทีส่มัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

26 11324 เด็กชาย ธนกฤต ใจสอาด เซนต์โกลาส 

27 11341 เด็กชาย วัชรพล ฉิมศิริ เซนต์นิโกลาส 

28 11343 เด็กชาย กฤตชญา แซ่วี บ่อวิทยบางระกำ 

29 11348 เด็กชาย ปัณณวัฒน ์ อินทรเกษร จ่าการบุญ 

30 11353 เด็กชาย ณัฐปคัลภ ์ สุปินานนท ์ ผดุงราษฎร ์

31 11362 เด็กชาย อติชาต ิ สวัสดิ์มงคล เซนต์นิโกลาส 

32 11364 เด็กชาย ณัฐชภัทร วัฒนไชย โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

33 11374 เด็กชาย สุกฤษฎิ์ แจ่มชาวนา พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจติร 12 

34 11380 เด็กชาย กิตติวินท ์ รอดทับทิม สาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

35 11423 เด็กชาย ปิยากร สอนง่าย โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

36 11427 เด็กชาย พิสุทธิศักดิ ์ ค้อมทอง โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

37 11429 เด็กชาย สรรเสริญ บัวศร ี เตรียมบัณฑิต (บรบิูรณ์ศิลป์ศึกษา) 

38 11430 เด็กชาย ปริยากร คงมั่น บ้านดงวิทยา 

39 11431 เด็กชาย นพนต ์ กมลขวัญอารีย์ บ้านนาสีนวล 

40 11449 เด็กชาย รุจิณัฏฐ ์ เชี่ยววิจิตร เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) 

หมายเหตุ  รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

               โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ  สอบคัดเลือกในเขตพ้ืนที่บริการและนักเรียนทั่วไป   

               ห้อง 8 จำนวน 40 คน  เรียนภาษาต่างประเทศท่ี 1 (ภาษาอังกฤษ) และ เรียนภาษาท่ี 2 (ภาษาจีน) 

               การประกาศรายชื่อนักเรียนฯ  ประกาศเรียงตามเลขที่สมัคร  ไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนนสอบ 
 

 

 

 

  



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  31 
 

รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกต ิ

ห้อง 9 (ภาษาญี่ปุ่น) จำนวน 40 คน 

 

ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

1 11016 เด็กชาย อัทธิวัฒน ์ ทองอ่ำ โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

2 11017 เด็กชาย ชณชล คำโสกเชือก จ่าการบุญ 

3 11030 เด็กชาย อรรถกร ใหลเจริญ จ่าการบุญ 

4 11035 เด็กชาย ธีรภัทร ดีมากม ี สะพานที่ 3 

5 11054 เด็กชาย จิรายุส ปานศรี เซนต์นิโกลาส 

6 11069 เด็กชาย อรรฆเดชน์ บุญวังทอง สิ่นหมิน 

7 11078 เด็กชาย พลอธิป ตาริยะ สะพานที่ 3 

8 11098 เด็กชาย กิตติศักดิ์ อ่ำพรหม วัดปรือกระเทียม 

9 11106 เด็กชาย พงศธร ภูวนาถศรัณญา จ่าการบุญ 

10 11124 เด็กชาย ณัชพล ตองอ่อน วัดจุฬามณ ี

11 11131 เด็กชาย ขัตติพงษ ์ ขำรักษ ์ อนุบาลโรจนวทิย ์

12 11144 เด็กชาย สุภชีพ สุขศร ี อนุบาลโรจนวทิย ์

13 11146 เด็กชาย ธนพชัย สุขเกษม อนุบาลโรจนวทิย ์

14 11157 เด็กชาย สิริเดช น้อยศร ี อนุบาลโรจนวทิย ์

15 11186 เด็กชาย ปองภพ บัวเนี่ยว อนุบาลโรจนวทิย ์

16 11188 เด็กชาย วิชทวิทย ์ นภาศิริปกรณ ์ อนุบาลโรจนวทิย ์

17 11189 เด็กชาย ชีรวิทย ์ กลีบเมฆ อนุบาลโรจนวทิย ์

18 11245 เด็กชาย ภาณุพงศ ์ แตงเถาว์ วัดคุ้งวารี (อำพนัอุปถัมภ์) 

19 11246 เด็กชาย ชนาธิป ทองช้อย ญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 

20 11255 เด็กชาย ธนโชต ิ ชุ่มชื่นทรัพย ์ วัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฏร์สงเคราะห์) 

21 11256 เด็กชาย ธนกฤต ทองสุมาตร ์ เซ็นต์นิโกลาส 

22 11276 เด็กชาย พิชญ์ราย ุ จูปราง เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) 

23 11278 เด็กชาย ทยาธร องค์สวัสดิ ์ เทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) 

24 11291 เด็กชาย กิตติพงศ์ โพธิ์ด ี จ่าการบุญ 

25 11293 เด็กชาย อัครินทร์ ดีรักษา อนุบาลเทศบาลนครพิษณโุลก 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  32 
 

รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกต ิ

ห้อง 9 (ภาษาญี่ปุ่น) 

 

ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

26 11313 เด็กชาย ปิยะ คำรินทร ์ วัดมหาวนาราม 

27 11340 เด็กชาย เมธาสิทธิ ์ เสื้อผึ้ง จ่าการบุญ 

28 11351 เด็กชาย ชาญเมธา ยอดเพชร เซนต์นิโกลาส 

29 11360 เด็กชาย กานต ์ สีเขียว เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) 

30 11361 เด็กชาย บารม ี สีหาวงค ์ เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) 

31 11363 เด็กชาย ธนกฤต ม่วงศรี บ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 

32 11372 เด็กชาย ธนวิชญ ์ แจ้งดี จ่าการบุญ 

33 11377 เด็กชาย กฤติเดช อ่ิมเมฆ โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

34 11394 เด็กชาย รัชชานนท ์ ไพรวรรณ์ วัดยางเอนประชานุเคราะห์ 

35 11401 เด็กชาย สัณหณัฐ กันหมุด จ่าการบุญ 

36 11402 เด็กชาย พัทธดนย ์ กาสยานนท ์ จันทราพระกิตติคุณ 

37 11403 เด็กชาย พีรดนย ์ อินทร์หน่อ บ้านป่าแดง 

38 11425 เด็กชาย ธรรชนะ เมืองเหลือ ศึกษาลัย 

39 11428 เด็กชาย สิทธินนัท ์ เพ็งพุ่ม อนุบาลพิษณุโลก 

40 11440 เด็กชาย อัจฉรีย์ เทพทองดี วัดวังพิกุล 

หมายเหตุ  รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

              โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ  สอบคัดเลือกในเขตพ้ืนที่บริการและนักเรียนทั่วไป   

               ห้อง 9 จำนวน 40 คน  เรียนภาษาต่างประเทศที่ 1 (ภาษาอังกฤษ) และ เรียนภาษาที่ 2 (ภาษาญีปุ่่น) 

              การประกาศรายชื่อนักเรียนฯ  ประกาศเรียงตามเลขที่สมัคร  ไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนนสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ หน้าที่  33 
 

รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

บัญชีรายช่ือตัวสำรอง จำนวน 43 คน 
 

ที ่ เลขทีส่มัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

ส1 11277 เด็กชาย กฤชนพัต หุ่นดีด โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

ส2 11400 เด็กชาย วีรภัทร เขียวเรือง โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

ส3 11411 เด็กชาย ชัยพัชร ์ แสงอ่วม วัดวังพิกุล 

ส4 11437 เด็กชาย คุณข้าว ดอนดีไพร โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

ส5 11095 เด็กชาย ปิยวัฒน ์ ฟักเอ่ียม โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

ส6 11208 เด็กชาย ธนวัฒน ์ เกตุนิล จ่าการบุญ 

ส7 11319 เด็กชาย ชยพล แซ่เล้า บ้านลำคลองยาง 

ส8 11432 เด็กชาย กันณภัทร ประทุมทอง จ่าการบุญ 

ส9 11434 เด็กชาย ฑียพงษ ์ สุทิน จ่าการบุญ 

ส10 11038 เด็กชาย รชต บุญจิตร สิ่นหมิน 

ส11 11217 เด็กชาย ธนโชต ิ แต่งส ี บ่อวิทยบางระกำ 

ส12 11253 เด็กชาย ธีรภัทร สายนำ้เย็น สามัคคีสงเคราะห์ 

ส13 11327 เด็กชาย รัฬชาวนิท ์ เมฆทัพ โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

ส14 11398 เด็กชาย ธนาวฒุ ิ บุตรนาแพง โรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง 

ส15 11015 เด็กชาย อิชญ์ ทับหุ่น วัดโป่งหม้อข้าว 

ส16 11172 เด็กชาย กฤษณพล เกตุแพร อนุบาลโรจนวทิย ์

ส17 11220 เด็กชาย ธีรพงศ์ แสงซื่อ วัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 

ส18 11247 เด็กชาย ปฏิหารย์ มั่นบัว เทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) 

ส19 11281 เด็กชาย ปัณณวัฒน ์ เนียมหอม วัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฎร์สงเคราะห์) 

ส20 11287 เด็กชาย อภิวิชญ์ มาทอง เทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) 

ส21 11318 เด็กชาย ธนกฤต มาลัยวงษ ์ วัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 

ส22 11370 เด็กชาย ชินาธิป สัทธาน ุ โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

ส23 11390 เด็กชาย จันทกร พงษ์จินดา อนุบาลพิษณุโลก 

ส24 11396 เด็กชาย คุณานนต ์ อุ่นวงศ์ โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

ส25 11084 เด็กชาย วีรภัทร ทองเครือมา อนุบาลพิษณุโลก 
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รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ 

บัญชีรายช่ือตัวสำรอง (ต่อ) 
 

ที ่ เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนที่กำลังศึกษา 

ส26 11100 เด็กชาย วิศรุต เศรษฐีธัญญาหาร บ้านบ่อยาง 

ส27 11231 เด็กชาย ปฏิพัทธิ ์ พ่วงเภา จ่าการบุญ 

ส28 11352 เด็กชาย ศุภสันฑ ์ คร้ามมี วัดศรีรัตนารามฯ 

ส29 11359 เด็กชาย ณัฐวุฒ ิ สิทธิศักดิ์ เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) 

ส30 11391 เด็กชาย สุพัชรวิชญ ์ แซ่ด่าน โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

ส31 11212 เด็กชาย ศุภกร สิทธิศักดิ์ ชุมชนดิฏฐอำรุง 

ส32 11239 เด็กชาย พิพัฒน์พร ปานถม จ่าการบุญ 

ส33 11426 เด็กชาย วริทธิ์ธร ราชขวัญ วัดวังอิทก 

ส34 11447 เด็กชาย กีรติ คำมา เทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) 

ส35 11110 เด็กชาย เบญจภัทร ปิ่นสกุล โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

ส36 11283 เด็กชาย ปัญญากรณ ์ จีนจุ้ย วัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฎร์สงเคราะห์) 

ส37 11298 เด็กชาย คุณากร ประชุมสุข จ่าการบุญ 

ส38 11326 เด็กชาย ธนวรรธน ์ ยติกุลเกษม อนุบาลโรจนวทิย ์

ส39 11422 เด็กชาย ณฐพัฒน ์ จันทรพุฒ อนุบาลพิษณุโลก 

ส40 11014 เด็กชาย ทรงพนธ ์ ฉิมบุญ วัดโป่งหม้อข้าว 

ส41 11333 เด็กชาย วรธน น้อยต้อย โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

ส42 11418 เด็กชาย ธนวัชร ปรีดาภิรมย ์ จ่าการบุญ 

ส43 11325 เด็กชาย ยอดชาย เขียวบ้านยาง จ่าการบุญ 

หมายเหตุ  รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

               โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ  บัญชีรายชื่อตัวสำรอง  เรียงลำดับตามคะแนนสอบ   

 

 

 

 

 

 


