
 

 
ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 

เร่ือง ประกาศรายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  
โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (SMEP) 

ประจำปีการศึกษา 2566 
------------------------------------------------------------- 

ตามที่โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย  ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในชั้น

ประถมศึกษาปีที ่ 4  โครงการห้องเร ียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ( Science 
Mathematics and English Program : SMEP) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 3 - 

31 มกราคม 2566 ไปแล้วนั ้น  เพื ่อให้การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (Science Mathematics and English Program : SMEP) ประจำปีการศึกษา 

2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบ  กำหนดการสอบ  ห้องสอบและ

ระเบียบปฏิบัติในการเข้าสอบ ดังต่อไปนี้ 

1. รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ : ตามเอกสารแนบท้ายประกาศท่ี 1 
2. กำหนดการสอบ : วันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 (เข้าแถวเวลา 08.15 น.) 
3. ระเบียบปฏิบัติในการเข้าสอบ : ตามเอกสารแนบท้ายประกาศท่ี 2   
4. สนามสอบ : โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 

 

ห้องสอบที่ เลขประจำตัวสอบ จำนวนผู้เข้าสอบ (คน) 
1 001-032 32 
2 033-064 32 
3 065-096 32 
4 097-128 32 

รวม 128 
 

 

 

 



5. หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเข้าห้องสอบ 

ผู้เข้าสอบจะต้องนำใบสมัครสอบ ติดรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และบัตร

ประจำตัวประชาชนฉบับตัวจริง ที่มีรูปถ่ายและเลขบัตรประจำตัวประชาชน  13 หลัก ตรงกันกับใบสมัครสอบ  

เพ่ือแสดงตนในการเข้าห้องสอบ ผู้ที่ไม่มีใบสมัครที่ติดรูปถ่ายและบัตรประจำตัวประชาชน ไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ 

 

  ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์  2566 
 
 

ลงชื่อ ....................................................... 
         (นางสาวประภาศรี  คำนวณจิต) 

                                                          ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 
 
 
 

 

 
 

หมายเหตุ  - กรณีท่ีนักเรียนนำเอกสารมาไม่ครบ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

- หากโรงเรียนตรวจพบ เอกสารหลักฐานที่ได้รับไม่ตรงหรือเป็นเท็จ ให้ถือว่าการสมัครเป็น 
  โมฆะและมีความผิดทางกฎหมาย 

do



เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม หมำยเหตุ

001 เด็กหญิงกนกทิพย์  รัตนบุรี เทศบาลวัดศาลามีชัย

002 เด็กหญิงอัฐภิญญา  พุดซ้อน เทศบาลวัดศาลามีชัย

003 เด็กหญิงปริยาภรณ์  คงหยู เทศบาลวัดศาลามีชัย

004 เด็กชายพีรณัฐ  ซังขาว เทศบาลวัดศาลามีชัย

005 เด็กหญิงคณิตกุล  เทพสุวรรณ เทศบาลวัดศาลามีชัย

006 เด็กหญิงคภคพร  อุตรนาค เทศบาลวัดศาลามีชัย

007 เด็กชายธรรมชัย  นวลแป้น เทศบาลวัดศาลามีชัย

008 เด็กชายธีรวัฒน์  เนียมเกตุ เทศบาลวัดศาลามีชัย

009 เด็กหญิงปวันดา  บุญต่อ เทศบาลวัดศาลามีชัย

010 เด็กหญิงสุพิชชา  ดวงมุสิก เทศบาลวัดศาลามีชัย

011 เด็กหญิงพิชยา  จ านงบุตร เทศบาลวัดศาลามีชัย

012 เด็กหญิงปิยะณัฐ  จิตต์บรรจง เทศบาลวัดศาลามีชัย

013 เด็กหญิงปภัคชญาณ์  ใจบุญ เทศบาลวัดศาลามีชัย

014 เด็กหญิงณปภัช  ฉิมเจ้ย เทศบาลวัดศาลามีชัย

015 เด็กชายนาวาบดินทร์  ปะนะรัตน์ เทศบาลวัดศาลามีชัย

016 เด็กหญิงพัชรพรรณ  เศียรประดับ เทศบาลวัดศาลามีชัย

017 เด็กหญิงธิดารัตน์  นาคประสิทธ์ิ เทศบาลวัดศาลามีชัย

018 เด็กชายทนุธรรม  บัวทอง เทศบาลวัดศาลามีชัย

019 เด็กชายธนกฤต  เต้าน  า เทศบาลวัดศาลามีชัย

020 เด็กหญิงธัญรดา  เพชรจ ารัส เทศบาลวัดศาลามีชัย

021 เด็กหญิงป่ินชนก  เริงพจน์ เทศบาลวัดศาลามีชัย

022 เด็กหญิงปภัสษรณ์  จันทร์เมธา เทศบาลวัดศาลามีชัย

023 เด็กหญิงณญาดา  แก้วมุกดา เทศบาลวัดศาลามีชัย

024 เด็กหญิงณัฏฐนันท์ชา  รักษาชล เทศบาลวัดศาลามีชัย

025 เด็กหญิงอมรภัค  แทรกสุข เทศบาลวัดศาลามีชัย

026 เด็กชายชีระวิทย์  เมฆาระ เทศบาลวัดศาลามีชัย

027 เด็กหญิงชัญญานุช  พิกุล เทศบาลวัดศาลามีชัย

028 เด็กหญิงฐิตาพร  เจริญค า เทศบาลวัดศาลามีชัย

029 เด็กชายพิพัฒน์  ขุนทอง เทศบาลวัดศาลามีชัย

030 เด็กชายนัฐพล  ทองวิจิตร เทศบาลวัดศาลามีชัย

031 เด็กหญิงบุญญาพร  คงศรีนวล เทศบาลวัดศาลามีชัย

032 เด็กหญิงฐิตาภา  แซ่โค้ว เทศบาลวัดศาลามีชัย

เอกสารแนบท้ายประกาศท่ี 1

ห้องสอบท่ี 1

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ

เข้ำเรียนในระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4 โครงกำรห้องเรียนพิเศษ (SMEP)
โรงเรียนเทศบำลวัดศำลำมีชัย  ปีกำรศึกษำ 2566

ds



เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม หมำยเหตุ

033 เด็กชายณัฐฐศรัณฐ์  ไกรทิพย์ เทศบาลวัดศาลามีชัย

034 เด็กหญิงณัฐวดี  เพ็ชรรัตน์ เทศบาลวัดศาลามีชัย

035 เด็กชายจรรยวรรธน์  บุญส่ง เทศบาลวัดศาลามีชัย

036 เด็กชายณัฐสิทธ์ิ  จันทร์อุดม เทศบาลวัดศาลามีชัย

037 เด็กหญิงฮูดา  สายวารี เทศบาลวัดศาลามีชัย

038 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จัวนาน เทศบาลวัดศาลามีชัย

039 เด็กหญิงกชพร  รุ่งเรือง เทศบาลวัดศาลามีชัย

040 เด็กหญิงกริษา  แป้นถนอม เทศบาลวัดศาลามีชัย

041 เด็กหญิงลภัสรดา  แรกจ านงค์ เทศบาลวัดศาลามีชัย

042 เด็กชายสุทธิวรรณ  สุทธิแก้ว เทศบาลวัดศาลามีชัย

043 เด็กหญิงนภัทรสุดา  ไทรทอง เทศบาลวัดศาลามีชัย

044 เด็กชายปวรรณพัชร์  ขุนแดง เทศบาลวัดศาลามีชัย

045 เด็กหญิงชนิดาภา  พนาลี เทศบาลวัดศาลามีชัย

046 เด็กหญิงนภัสสร  รู้รอบ เทศบาลวัดศาลามีชัย

047 เด็กชายปองคุณ  บัวเมือง เทศบาลวัดศาลามีชัย

048 เด็กชายธัชชัย  หม่อมปลัด เทศบาลวัดศาลามีชัย

049 เด็กชายธนกร  ไพศาล เทศบาลวัดศาลามีชัย

050 เด็กหญิงปิยวรรณ  โรจนประทีป เทศบาลวัดศาลามีชัย

051 เด็กชายทีปกร  นิลครุฑ เทศบาลวัดศาลามีชัย

052 เด็กชายภูมิภัทร  อุ่นใหม่ เทศบาลวัดศาลามีชัย

053 เด็กชายณนนท์  ราชนิยม เทศบาลวัดศาลามีชัย

054 เด็กชายธนภัทร  พลศร เทศบาลวัดศาลามีชัย

055 เด็กหญิงกชพรรณ  อนุพันธ์ เทศบาลวัดศาลามีชัย

056 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  รอดสม เทศบาลวัดศาลามีชัย

057 เด็กชายชยพล  ทองเสภี เทศบาลวัดศาลามีชัย

058 เด็กหญิงพัฒน์นรี  เตชสิรินารี เทศบาลวัดศาลามีชัย

059 เด็กหญิงณัฏฐนันทร์  เสียรวงค์ เทศบาลวัดศาลามีชัย

060 เด็กชายยศวัต  วัตตา เทศบาลวัดศาลามีชัย

061 เด็กหญิงปิยธิดา  สายวิจิตร เทศบาลวัดศาลามีชัย

062 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รักขพันธ์ เทศบาลวัดศาลามีชัย

063 เด็กหญิงทิพยาภา  ชูกล่ิน เทศบาลวัดศาลามีชัย

064 เด็กหญิงญาณิดา  คุ้มสุข เทศบาลวัดศาลามีชัย

เอกสารแนบท้ายประกาศท่ี 1

โรงเรียนเทศบำลวัดศำลำมีชัย  ปีกำรศึกษำ 2566
ห้องสอบท่ี 2

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ

เข้ำเรียนในระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4 โครงกำรห้องเรียนพิเศษ (SMEP)

do



เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม หมำยเหตุ

065 เด็กหญิงณิชาวีร์  กิจสวัสด์ิ เทศบาลวัดศาลามีชัย

066 เด็กชายภาคภูมิ  จันชะนะพล เทศบาลวัดศาลามีชัย

067 เด็กหญิงพชรพร  กังวาลก้อง เทศบาลวัดศาลามีชัย

068 เด็กหญิงณัฐรดา  ทองมีสี เทศบาลวัดศาลามีชัย

069 เด็กชายวรรณวัฒน์  ไทรทอง เทศบาลวัดศาลามีชัย

070 เด็กชายสิรวิชญ์  เหมทานนท์ เทศบาลวัดศาลามีชัย

071 เด็กหญิงชญานิษฐ์  อิทธิศักด์ิสกุล เทศบาลวัดศาลามีชัย

072 เด็กชายภูมิ  ช่างทอง เทศบาลวัดศาลามีชัย

073 เด็กชายคีตะ  จูประจบ เทศบาลวัดศาลามีชัย

074 เด็กหญิงชมพูเนกข์  หนูแก้ว เทศบาลวัดศาลามีชัย

075 เด็กหญิงกัญญาดา  กาญจะโน เทศบาลวัดศาลามีชัย

076 เด็กหญิงญานิศา  ซ่ินว่อง เทศบาลวัดศาลามีชัย

077 เด็กชายปุณณวิชญ์  ขาวซัง เทศบาลวัดศาลามีชัย

078 เด็กหญิงวันวิสา  เรือนเพ็ชร เทศบาลวัดศาลามีชัย

079 เด็กหญิงนลินธาร  นารีเลิศ เทศบาลวัดศาลามีชัย

080 เด็กหญิงปัทมา  ชูชาติ เทศบาลวัดศาลามีชัย

081 เด็กชายธนัญญ์ภณ  สวนน่ิม สาธิต อบจ.บ้านท่าเรือมิตรภาพท่ี 30

082 เด็กหญิงนลินนิภา  สกุณา เทศบาลวัดศาลามีชัย

083 เด็กชายเทวินิน  สุขเกษม เทศบาลวัดศาลามีชัย

084 เด็กชายพัทธดนย์  วงศ์สวัสด์ิ เทศบาลวัดศาลามีชัย

085 เด็กหญิงกัญญาพัชร  อ ามาตย์เอก เทศบาลวัดศาลามีชัย

086 เด็กหญิงภรณ์ชนก  นวลแก้ว เทศบาลวัดศาลามีชัย

087 เด็กหญิงพัชนันท์  ทิพย์ไข่ เทศบาลวัดศาลามีชัย

088 เด็กหญิงกชพรรณ  คชายนต์ เทศบาลวัดศาลามีชัย

089 เด็กหญิงสิริกัญญา  แก้วคง เทศบาลวัดศาลามีชัย

090 เด็กชายคุณภัทร  ศรีสุวรรณ เทศบาลวัดศาลามีชัย

091 เด็กชายวรุตม์  สงวนทอง เทศบาลวัดศาลามีชัย

092 เด็กหญิงปีย์วรา  สถิตย์ภูมิ เทศบาลวัดศาลามีชัย

093 เด็กหญิงสุพรรณษา  มณี เทศบาลวัดศาลามีชัย

094 เด็กหญิงกัญญดา  ดวงมุณี เทศบาลวัดศาลามีชัย

095 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ไชยรัตน์ เทศบาลวัดศาลามีชัย

096 เด็กชายวุฒิพัฒน์  เจ๊ะสมาน เทศบาลวัดศาลามีชัย

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ

เข้ำเรียนในระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4 โครงกำรห้องเรียนพิเศษ (SMEP)
โรงเรียนเทศบำลวัดศำลำมีชัย  ปีกำรศึกษำ 2566

ห้องสอบท่ี 3

เอกสารแนบท้ายประกาศท่ี 1
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เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม หมำยเหตุ

097 เด็กหญิงเอวิวา  กาญจนโอภาศ ศรีธรรมราชศึกษา

098 เด็กหญิงกัญญาภัทร  นุ่นทอง ศรีธรรมราชศึกษา

099 เด็กหญิงศิร์ภัสสร  บุญล้อม เทศบาลวัดศาลามีชัย

100 เด็กชายจิรภัทร  คุ้มไพรันต์ เทศบาลวัดศาลามีชัย

101 เด็กชายนฤพัทธ์  โพธ์ิทิพย์ เทศบาลวัดศาลามีชัย

102 เด็กหญิงนฤภร  สุขไกร เทศบาลวัดศาลามีชัย

103 เด็กชายวรกันต์  บุญขวัญ บ้านคงคาล้อม

104 เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  ชูศรี เทศบาลวัดศาลามีชัย

105 เด็กชายกิตติกานต์  สุขชู เทศบาลวัดศาลามีชัย

106 เด็กชายเขมชาติ   ขันเพ็ชร เทศบาลวัดศาลามีชัย

107 เด็กหญิงณัฐณิชา  ส าเร เทศบาลวัดศาลามีชัย

108 เด็กหญิงภัทราพร  ชูแสง เทศบาลวัดศาลามีชัย

109 เด็กหญิงพิชามญช์ุ  มีมา เทศบาลวัดศาลามีชัย

110 เด็กหญิงฉัทชนัน   อยู่บุญ เทศบาลวัดศาลามีชัย

111 เด็กหญิงสกลกัญญ์  กวมทรัพย์ เทศบาลวัดศาลามีชัย

112 เด็กหญิงณัฐวดี  ไทยประดิษฐ์ เทศบาลวัดศาลามีชัย

113 เด็กหญิงจุฑาธิป  ชูร่ม เทศบาลวัดศาลามีชัย

114 เด็กหญิงไอรินลดา  ทิพย์วงศ์ เทศบาลวัดศาลามีชัย

115 เด็กหญิงพิชามญช์ุ  เพชรมาก เทศบาลวัดศาลามีชัย

116 เด็กชายชลภูมิ  จ้ายอิ น เทศบาลวัดศาลามีชัย

117 เด็กหญิงบุญรักษา  มุขแก้ว เทศบาลวัดศาลามีชัย

118 เด็กหญิงกันยกร  รัตนนุพงศ์ เทศบาลวัดศาลามีชัย

119 เด็กหญิงชุติกา  คงเอียด เทศบาลวัดศาลามีชัย

120 เด็กหญิงปุณยวีร์  เอ่ียมสะอาด เทศบาลวัดศาลามีชัย

121 เด็กหญิงพิชญาภัค  เพชรสงค์ เทศบาลวัดศาลามีชัย

122 เด็กหญิงมธุรดา  ช่วยอุปการ เทศบาลวัดศาลามีชัย

123 เด็กชายจอมพล  เชื อบ้านเกาะ เทศบาลวัดศาลามีชัย

124 เด็กหญิงอินทร์ญาดา  นางนวล บริบูรณ์วิทยา

125 เด็กชายชนนน  วุฒิสาร ร่อนพิบูลย์วิทยา

126 เด็กชายณัฐภูมินทร์  พานชาตรี เทศบาลวัดศาลามีชัย

127 เด็กหญิงชญานี  บ ารุงสิน วัดพระมหาธาตุ

128 เด็กหญิงศยามล  รุ่งเพ็ชร เทศบาลวัดศาลามีชัย

โรงเรียนเทศบำลวัดศำลำมีชัย  ปีกำรศึกษำ 2566
ห้องสอบท่ี 4

บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ

เข้ำเรียนในระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4 โครงกำรห้องเรียนพิเศษ (SMEP)

เอกสารแนบท้ายประกาศท่ี 1



เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 2 

 

 
 

ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (SMEP) 

ประจำปีการศึกษา 2566 
 

เพื่อให้การสอบคัดเลือกเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม  จึงขอให้ผู้เข้าสอบได้ปฏิบัติตามระเบยีบ
ของการเข้าสอบโดยเคร่งครัดดังนี้ 

1. ผู้เข้าสอบจะตอ้งแต่งกายเรียบร้อย  ด้วยเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนต้นสังกัด  และสวม
หน้ากากอนามัยตลอดเวลาการอยู่ในสนามสอบและหอ้งสอบ 

2. ผู้เข้าสอบจะตอ้งเข้าสนามสอบโดยผ่านจุดคดักรอง เพ่ือตรวจวดัอุณหภูม ิทำความสะอาดมือ
ด้วยเจลลา้งมือ เว้นระยะห่างตามมาตรการปอ้งกนัโรคโควิด-19 (ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาในสนาม
สอบ) 

3. ผู้เข้าสอบจะตอ้งแสดงใบสมัครสอบทีต่ิดรูปถา่ยนักเรียนขนาด 1 น้ิว และบัตรประจำตัว
ประชาชนตวัจริง เปน็หลกัฐานแสดงตนในการเข้าหอ้งสอบ  

4. อนุญาตใหน้ำ เฉพาะอปุกรณ์เครื่องเขียน ได้แก่ ดินสอดำไม่ตำ่กวา่2B และยางลบ เขา้ห้องสอบ
เท่านัน้ 

5. ระหว่างทำการสอบใหป้ดิเครื่องมอืสื่อสารทกุชนดิ  
6. หา้มนำกระดาษจดบันทกึ ไมบ้รรทัด เครื่องมอืสื่อสาร พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส ์หรือ

เครื่องช่วยคดิคำนวณทุกชนดิเขา้ห้องสอบโดยเด็ดขาด  
7. กรณีมีการทุจรติไม่ว่ากรณีใด ๆ กรรมการควบคุมสอบห้องสอบหรือคณะกรรมการดำเนนิการ

สอบจะบนัทึกไว้ทีก่ระดาษคำตอบโดยที่ผู้สอบอาจจะไม่รับทราบ และจะไม่พิจารณาตรวจกระดาษคำตอบ  
8. ก่อนหมดเวลา 10 นาที กรรมการดำเนินการสอบจะประกาศให้ทราบ เพื่อให้ผู้เข้าสอบ

ตรวจสอบความเรียบร้อยกอ่นส่งกระดาษคำตอบและขอ้สอบ ห้ามนำขอ้สอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด  
9. ผู้เข้าสอบจะตอ้งอ่านและปฏิบตัิตามคำแนะนำของขอ้สอบอย่างเครง่ครดั กรณีมขี้อสงสัยให้

สอบถามคณะกรรมการควบคุมห้องสอบ ไมอ่นญุาตให้ผูท้ี่มาสอบสายเกิน 15 นาที เข้าหอ้งสอบและห้าม
ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาในการทำขอ้สอบ 

 
โรงเรียนเทศบาลวดัศาลามชีัย จะประกาศผลการสอบ 

วันองัคาร ที่ 21 กุมภาพันธ ์2566 
ทางเวบ็ไซต ์http://www.salameechai.ac.th และ Facebook: ศาลามีชัย ท.ศช. 


