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ประกาศโรงเรียนตะโหมด 
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลอืกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) เขา้เรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑                                      
โรงเรียนตะโหมด  ประจำปีการศกึษา  ๒๕๖๔ 

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

ตามที่โรงเรียนตะโหมด จังหวัดพัทลุง ได้ประกาศรับรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๔ โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)  

บัดนี้ โรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสอบ
คัดเลือกนักเรียนผู้สอบได้บัญชีตัวจริง จำนวน ๖ คน มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียน
ตะโหมด ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ โดยเรียงลำดับคะแนน  

ขอให้นักเรียนผู้มีรายชื่อตัวจริง ลำดับที่  ๑ – ๔ ตามที่ประกาศ มารายงานตัวพร้อมกันใน            
วันศุกร์ ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ใต้ถุนอาคารเรียนแสงเทียน โรงเรียนตะโหมด 
อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน บิดา และมารดา 
หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนตะโหมด  

  ประกาศ   ณ  วันที่   ๑๓   พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

 
(นางพรเพ็ญ  แปวประเสริฐ) 

ผู้อำนวยการ โรงเรียนตะโหมด 
 
 
 
 



SMTE ๖๔ ระดับ ม.๑ หน้าที่ ๑/๒ 
 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  (SMTE) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
ที ่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน คะแนน 
๑ 00647 เด็กหญิงธนัชชา ทองสั้น โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ 200.9 
๒ 00614 เด็กชายภานุรุจ มาเนี่ยว โรงเรียนเรวดีพัทลุง 178.2 
๓ 00646 เด็กหญิงณิชานันท์ เกื้อรอด โรงเรียนตันติวัตร 133.75 
๔ 00649 เด็กหญิงณัฐวดี  ทองทวี โรงเรียนบ้านควนยวน 133.65 

 
                                                                                 
 
 

  



SMTE ๖๔ ระดับ ม.๑ หน้าที่ ๒/๒ 
 

 
 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ (บัญชีสำรอง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
ที ่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน คะแนนรวม 

สำรอง ๑ 00555 เด็กชายธรรมสรณ์ หลีวิจิตร โรงเรียนวัดควนเคี่ยม 119.3 
สำรอง ๒ 00653 เด็กชายภูตะวัน วงค์ตั้นหิ้น โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา 116.25 
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ประกาศโรงเรียนตะโหมด 
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลอืกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) เขา้เรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔                                      
โรงเรียนตะโหมด  ประจำปีการศกึษา  ๒๕๖๔ 

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

ตามที่โรงเรียนตะโหมด จังหวัดพัทลุง ได้ประกาศรับรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๔ โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)  

บัดนี้ โรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสอบ
คัดเลือกนักเรียนผู้สอบได้บัญชีตัวจริง จำนวน ๗ คน มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียน
ตะโหมด ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ โดยเรียงลำดับคะแนน  

ขอให้นักเรียนผู้มีรายชื่อตัวจริง ลำดับที่  ๑ – ๗ ตามที่ประกาศ มารายงานตัวพร้อมกันใน           
วันศุกร์ ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ใต้ถุนอาคารเรียนแสงเทียน อาคารเรียนแสง
เทียน โรงเรียนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนของ
นักเรียน บิดา และมารดา หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียน
ตะโหมด  

  ประกาศ   ณ  วันที่   ๑๓   พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

 
(นางพรเพ็ญ  แปวประเสริฐ) 

ผู้อำนวยการ โรงเรียนตะโหมด 
 
 
 
 



SMTE ๖๔ ระดับ ม.๔ หน้า ๑/๑ 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  (SMTE) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ที ่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน คะแนน 
๑ 00554 นายซิดดิก  เกิดภักดี โรงเรียนสตรีพัทลุง 225.6 
๒ 00651 นางสาวพรชิตา  ช่างสาร โรงเรียนตะโหมด 133.5 
๓ 00062 นางสาวประภัสสร  เอียดเรือง โรงเรียนตะโหมด 118.5 
๔ 00645 นายพศิน  หนูชู โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 112.7 
๕ 00602 นายภานุ  เพชรรดา โรงเรียนตะโหมด 103.8 
6 00648 นางสาวกุลิสรา  คงอินทร์ โรงเรียนตะโหมด 102.5 
7 00650 นายอรรถชัย  รัตนานก โรงเรียนตะโหมด 96.2 

 
 
 
 
 

                                                                                       
 
 
 

 


