
 

 
ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 

เร่ือง ประกาศผลการสอบคัดเลือกและกำหนดการรายงานตัว  
เข้าศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ (SMEP)  

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

ตามที่โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย  ได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้น
ประถมศึกษาปีที ่ 4  โครงการห้องเร ียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ( Science 
Mathematics and English Program : SMEP)  ประจำปีการศึกษา 2566  ไปแล้วนั้น  เพื่อให้การรับนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (Science 
Mathematics and English Program : SMEP)  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖6 
เป็นไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โรงเรียนจึงขอประกาศผลการสอบ 
กำหนดการรายงานตัวและมอบตัว ดังต่อไปนี้ 
 

1. จำนวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน 
ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 4 ห้องเร ียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ( Science 

Mathematics and English Program : SMEP) จำนวน 45 คน 
 

2. ประกาศผลการสอบ 
 2.1  ประกาศผลการสอบนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั ้นประถมศึกษาปีที่ 4  โครงการห้องเรียนพิเศษ
ว ิทยาศาสตร ์  คณ ิตศาสตร ์  และภาษาอ ังกฤษ (Science Mathematics and English Program : SMEP)    
ประจำปีการศึกษา 2566 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศท่ี 1 
 2.2  นักเรียนโรงเรียนอ่ืนหรือสังกัดอ่ืน สอบได้ลำดับที่ 1-20  จะได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษา
ปีที ่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (Science Mathematics and 
English Program : SMEP) และนักเรียนที่สอบได้ลำดับที่ 21-50 จะได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษา     
ปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ปีการศึกษา 256๖  
 

3. การรายงานตัวและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา 
 รายงานตัว  ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา 4,000 บาท/ภาคเรียน  และค่าเรียนปรับพื้นฐาน 600 บาท  
ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 
  

ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
 

 
ลงชื่อ ....................................................... 

(นางสาวประภาศรี  คำนวณจิต) 
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 

ds



เลขประจ ำตัวสอบ ห้องสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม สอบได้ล ำดับท่ี หมำยเหตุ
018 1 เด็กชำยทนุธรรม  บัวทอง เทศบำลวัดศำลำมีชัย 1
007 1 เด็กชำยธรรมชัย  นวลแป้น เทศบำลวัดศำลำมีชัย 2
025 1 เด็กหญิงอมรภัค  แทรกสุข เทศบำลวัดศำลำมีชัย 3
010 1 เด็กหญิงสุพิชญำ  ดวงมุสิก เทศบำลวัดศำลำมีชัย 4
019 1 เด็กชำยธนกฤต  เต้ำน  ำ เทศบำลวัดศำลำมีชัย 5
014 1 เด็กหญิงณปภัช  ฉิมเจ้ย เทศบำลวัดศำลำมีชัย 6
037 2 เด็กหญิงฮูดำ  สำยวำรี เทศบำลวัดศำลำมีชัย 7
042 2 เด็กชำยสุทธิวรรณ  สุทธิแก้ว เทศบำลวัดศำลำมีชัย 8
023 1 เด็กหญิงณญำดำ  แก้วมุกดำ เทศบำลวัดศำลำมีชัย 9
008 1 เด็กชำยธีรวัฒน์  เนียมเกตุ เทศบำลวัดศำลำมีชัย 10
036 2 เด็กชำยณัฐสิทธ์ิ  จันทร์อุดม เทศบำลวัดศำลำมีชัย 11
034 2 เด็กหญิงณัฐวดี  เพ็ชรรัตน์ เทศบำลวัดศำลำมีชัย 12
029 1 เด็กชำยพิพัฒน์  ขุนทอง เทศบำลวัดศำลำมีชัย 13
002 1 เด็กหญิงอัฐภิญญำ  พุดซ้อน เทศบำลวัดศำลำมีชัย 14
013 1 เด็กหญิงปภัคชญำณ์  ใจบุญ เทศบำลวัดศำลำมีชัย 15
003 1 เด็กหญิงปริยำภรณ์  คงหยู เทศบำลวัดศำลำมีชัย 16
006 1 เด็กหญิงคภคพร  อุตรนำค เทศบำลวัดศำลำมีชัย 17
031 1 เด็กหญิงบุญญำพร  คงศรีนวล เทศบำลวัดศำลำมีชัย 18

เอกสำรแนบท้ำยประกำศท่ี ๑

    นักเรียนโรงเรียนอ่ืนหรือสังกัดอ่ืนท่ีสอบได้ 
      ล ำดับท่ี 21-50 จะได้รับสิทธ์เข้ำศึกษำ   
       ชั นประถมศึกษำปีท่ี 4 ห้องเรียนปกติ    

  โรงเรียนเทศบำลวัดศำลำมีชัย

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน

เข้าเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ (SMEP)
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย  ปีการศึกษา 2566

by



เลขประจ าตัวสอบ ห้องสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม สอบได้ล าดับท่ี หมายเหตุ
038 2 เด็กหญิงณัฏฐณิชำ  จัวนำน เทศบำลวัดศำลำมีชัย 19
001 1 เด็กหญิงกนกทิพย์  รัตนบุรี เทศบำลวัดศำลำมีชัย 20
073 3 เด็กชำยคีตะ  จูประจบ เทศบำลวัดศำลำมีชัย 21
095 3 เด็กชำยเจตนิพัทธ์  ไชยรัตน์ เทศบำลวัดศำลำมีชัย 22
064 2 เด็กหญิงญำณิดำ  คุ้มสุข เทศบำลวัดศำลำมีชัย 23
044 2 เด็กชำยปรรณพัชร์  ขุนแดง เทศบำลวัดศำลำมีชัย 24
021 1 เด็กหญิงป่ินชนก  เริงพจน์ เทศบำลวัดศำลำมีชัย 25
015 1 เด็กชำยนำวำบดินทร์  ปะนะรัตน์ เทศบำลวัดศำลำมีชัย 26
009 1 เด็กหญิงปสันดำ  บุญต่อ เทศบำลวัดศำลำมีชัย 27
011 1 เด็กหญิงพิชยำ  จ ำนงบุตร เทศบำลวัดศำลำมีชัย 28
056 2 เด็กหญิงณัฏฐกำนต์  รอดสม เทศบำลวัดศำลำมีชัย 29
032 1 เด็กหญิงฐิตำภำ  แซ่โค้ว เทศบำลวัดศำลำมีชัย 30
060 2 เด็กชำยยศวัต  วัตตำ เทศบำลวัดศำลำมีชัย 31
072 3 เด็กชำยภูมิ  ช่ำงทอง เทศบำลวัดศำลำมีชัย 32
004 1 เด็กชำยพีรณัฐ  ซังขำว เทศบำลวัดศำลำมีชัย 33
099 4 เด็กหญิงศิร์ภัสสร  บุญล้อม เทศบำลวัดศำลำมีชัย 34
074 3 เด็กหญิงชมพูเนกข์  หนูแก้ว เทศบำลวัดศำลำมีชัย 35
045 2 เด็กหญิงชนิดำภำ  พนำลี เทศบำลวัดศำลำมีชัย 36

เอกสำรแนบท้ำยประกำศท่ี ๑

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน
เข้าเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ (SMEP)

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย  ปีการศึกษา 2566

do



เลขประจ าตัวสอบ ห้องสอบ ช่ือ - สกุล โรงเรียนเดิม สอบได้ล าดับท่ี หมายเหตุ
039 2 เด็กหญิงกชพร  รุ่งเรือง เทศบำลวัดศำลำมีชัย 37
005 1 เด็กหญิงคณิตกุล  เทพสุวรรณ เทศบำลวัดศำลำมีชัย 38
058 2 เด็กหญิงพัฒน์นรี  เตชสิรินำรี เทศบำลวัดศำลำมีชัย 39
024 1 เด็กหญิงณัฏฐนันท์ชำ  รักษำชล เทศบำลวัดศำลำมีชัย 40
101 4 เด็กชำยนฤพัทธ์  โพธ์ิทิพย์ เทศบำลวัดศำลำมีชัย 41
096 3 เด็กชำยวุฒิพัฒน์  เจ๊ะสมำน เทศบำลวัดศำลำมีชัย 42
119 4 เด็กหญิงชุติกำ  คงเอียด เทศบำลวัดศำลำมีชัย 43
043 2 เด็กหญิงนภัทรสุดำ  ไทรทอง เทศบำลวัดศำลำมีชัย 44
012 1 เด็กหญิงปิยะณัฐ  จิตต์บรรจง เทศบำลวัดศำลำมีชัย 45
126 4 เด็กชำยณัฐภูมินทร์  พำนชำตรี เทศบำลวัดศำลำมีชัย ส ำรอง 1
046 2 เด็กหญิงนภัสสร  รู้รอบ เทศบำลวัดศำลำมีชัย ส ำรอง 2
097 4 เด็กหญิงเอวิวำ  กำญจนโอภำศ ศรีธรรมรำชศึกษำ ส ำรอง 3
027 1 เด็กหญิงชัญญำนุช  พิกุล เทศบำลวัดศำลำมีชัย ส ำรอง 4
061 2 เด็กหญิงปิยธิดำ  สำยวิจิตร เทศบำลวัดศำลำมีชัย ส ำรอง 5

เอกสำรแนบท้ำยประกำศท่ี ๑

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน
เข้าเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ (SMEP)

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย  ปีการศึกษา 2566

ลงชื่อ.........................................................

(นางสาวประภาศรี  ค านวณจิต)

ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย

df


