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ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 

เร่ือง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ  

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (SMEP) 

ประจำปีการศึกษา 2566 

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

การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (Science Mathematics 

and English Program : SMEP) โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ปีการศึกษา 2566 เพื ่อให้การดำเนินงาน

สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการรับนักเรียนเข้าเรียนของโรงเรียนที ่จัดห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (Science Mathematics and English Program : SMEP) สังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย จึงกำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนดังกล่าวเข้าเรียน

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

1. ปฏิทินการรับนักเรียน 

รับสมัคร 

 

วันที่ 3 - 31 มกราคม 2566 

(เว้นวันหยุดราชการ) 

เว็บไซต์ http://www.salameechai.ac.th และ  

Facebook: ศาลามีชัย ท.ศช.  

ประกาศรายช่ือ

ผู้มีสิทธิ์สอบ 
วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 

เว็บไซต์ http://www.salameechai.ac.th และ 

Facebook: ศาลามีชัย ท.ศช. 

วันสอบ วันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 

ประกาศผล วันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 

ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย  

เว็บไซต์ http://www.salameechai.ac.th และ 

Facebook: ศาลามีชัย ท.ศช. 

รายงานตัว  แจ้งให้ทราบ วันประกาศผลการสอบ 
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หมายเหตุ   โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ/เลขที่นั่งสอบ/ห้องสอบ/สถานที่สอบ 
ทางเว็บไซต์ http://www.salameechai.ac.th และ Facebook: ศาลามีชัย ท.ศช. 

2. คุณสมบัตแิละหลักฐานของผู้สมัครสอบ 

 2.1 กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565  

 2.2 หนังสือรับรองจากสถานศึกษา (เฉพาะนักเรียนโรงเรียนอ่ืนหรือสังกัดอ่ืน) 

2.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครสอบ 

 2.4 สำเนาบัตรประชาชนหรอืสำเนาสูติบัตรของผู้สมัครสอบ 

 2.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รปู 

   

3. การสมัครสอบ 

3.1 ดาวน์โหลดประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย เพื่อดูรายละเอียดการรับสมัครทางเว็บไซต์ 

http://www.salameechai.ac.th  

3.๒ ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ http://www.salameechai.ac.th กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง 

ตามความเป็นจริง  

3.๓ พิมพ์ใบสมัครและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และติดรูปถ่ายชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมขนาด 1 นิ้ว  

(รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 

 3.4 ยื่นใบสมัคร ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 

 

 

 

 
4. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  

ผู้สมัครสอบจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบและการจัดสอบ 50 บาท ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมใน
การสมัครสอบทุกรายการ จะไม่จ่ายคืนทุกกรณี 

 
 

5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ 
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 

ทางเว็บไซต์ http://www.salameechai.ac.th และ Facebook: ศาลามีชัย ท.ศช. 

 
6. กำหนดการสอบแข่งขัน : วันเสาร์ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ 2566 

นักเรียนจะต้องมาถึงสนามสอบก่อนเวลา 08.00 น. เพื่อเตรียมตัวเข้าแถวเคารพธงชาติและตรวจสอบ

หลักฐานการสมัคร ก่อนเริ่มทำข้อสอบระหว่างเวลา 09.00 - 11.00 น. 



3 
 

หมายเหตุ  - กรณีท่ีนักเรียนนำเอกสารมาไม่ครบ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

- หากโรงเรียนตรวจพบ เอกสารหลักฐานที่ได้รับไม่ตรงหรือเป็นเท็จ ให้ถือว่าการสมัครเป็น 

  โมฆะและมีความผิดทางกฎหมาย 

7. วิธีการสอบ 

ใช้แบบทดสอบของโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย จำนวน 3 รายวิชา โดยมีลักษณะของข้อสอบเป็น

ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  จำนวน 1 ฉบับ ตามรายละเอียดดังตาราง 

วิชา ข้อ คะแนน เวลาในการทำข้อสอบ 

วิทยาศาสตร์ 30 30 

120 นาที คณิตศาสตร์ 30 30 

ภาษาอังกฤษ 30 30 

รวม 90 ข้อ 90 คะแนน 120 นาท ี

    

8. หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเข้าห้องสอบ 

     ผู้เข้าสอบจะต้องนำใบสมัครสอบ ติดรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และบัตร

ประจำตัวประชาชนฉบับตัวจริง ที่มีรูปถ่ายและเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ตรงกันกับใบสมัครสอบ เพ่ือ

แสดงตนในการเข้าห้องสอบ ผู้ที่ไม่มีใบสมัครที่ติดรูปถ่ายและบัตร ประจำตัวประชาชน ไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ 

 

 

 

 

 

 

9. จำนวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน 

ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 4 ห้องเร ียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (Science 

Mathematics and English Program : SMEP) จำนวน 45 คน 

 

10. การประกาศผลการสอบ 

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย  จะประกาศผลการสอบแข่งขันในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566  ที่ป้าย

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย  เว็บไซต์ http://www.salameechai.ac.th  และ Facebook: 

ศาลามีชัย ท.ศช. โดยประกาศผลการสอบเรียงลำดับตามคะแนนรวมจากมากไปหาน้อย กรณีคะแนนรวมเท่ากัน

จะพิจารณาจากคะแนนรายวิชาวิทยาศาสตร์  วิชาคณิตศาสตร์  และวิชาภาษาอังกฤษ  จากมากไปหาน้อย

ตามลำดับ 

 

 



4 
 

หมายเหตุ  นักเรียนโรงเรียนอื ่นหรือสังกัดอื ่น  ที ่สอบได้ลำดับที ่ 1-20  จะได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4  ห้องเรียนพิเศษ SMEP  และนักเรียนที่สอบได้ลำดับที่ 21-50  จะได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ห้องเรียนปกติ  โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย  ปีการศึกษา 256๖  

 

 

 

 

 

11. ค่าบำรุงการศึกษา 4,000 บาท/ภาคเรียน 

11.1 ค่าจ้างครูต่างชาติ 

11.2 ค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตร 

11.3 ค่ากิจกรรมทัศนศึกษา 

11.4 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 

  

ผู ้ปกครองและนักเรียนที ่ได ้ร ับการคัดเล ือกสามารถติดตามข่าวสารหรือประกาศอื ่นๆ เพิ ่มเติม            

ของโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ได้ทางเว็บไซต์ http://www.salameechai.ac.th และทาง Facebook    

ศาลามีชัย ท.ศช.  

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 256๕ 

 

 

 

 

(นางสาวประภาศรี  คำนวณจิต) 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 

don


