
 

 

 
      

 
ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

 เรื่อง  การรับนักเรียนห้องเรียนสองภาษา (English Program-EP) 
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 (3 ขวบ)  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4 ขวบ) 

  และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  ประจ าปีการศึกษา  2558 
..................................................................................................... 

            ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) มีความประสงค์จะเปิดรับนักเรียนโครงการห้องเรียน 
สองภาษา (English Program-EP) ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 (3 ขวบ)  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4 ขวบ) 
  และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ประจ าปีการศึกษา  2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติของนักเรียน   
    - ระดับชั้นอนุบาลปีที ่1 (3 ขวบ) เกิด พ.ศ.2554 และ พ.ศ.2555 (เกิดไม่เกินวันที ่16 พฤษภาคม 2555) 
     - ระดับชั้นอนุบาลปีที ่2 (4 ขวบ) เกิด พ.ศ.2553 และ พ.ศ.2554 (เกิดไม่เกินวันที่ 16 พฤษภาคม 2554) 

   - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 เกิด พ.ศ. 2551 และ พ.ศ.2552 (เกิดไม่เกินวันที่ 16 พฤษภาคม 2552)  
 

2. เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องน ามาสมัคร 
              2.1 ส าเนาทะเบียนบ้านของเด็ก 1 ชุด                2.2 ส าเนาสูติบัตรของเด็ก 1 ชุด 
 

3. วัน เวลา และสถานที่ท่ีรับสมัคร 
              โรงเรียนฯ จะเปิดรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนสองภาษา  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 (3 ขวบ) 
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4 ขวบ) และชั้นประถมศึกษาปีที ่1  ประจ าปกีารศึกษา 2558  ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้ 
 

วัน เดือน ป ี กิจกรรม สถานท่ี 

1 ธันวาคม 2557  ถึง 
13 กุมภาพันธ์ 2558 

จ าหน่ายใบสมัคร ราคาชุดละ 50 บาท และ 
รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนสองภาษา   

ระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 1 (3 ขวบ) 
ระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 2 (4 ขวบ)  

และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

ห้องวิชาการ ส านักบริหาร  
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคค)ี 

ในวันและเวลาราชการ 

วันศุกรท์ี่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 

1. ประกาศรายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับ 
ช้ันอนุบาลปีที่ 1 (3 ขวบ)  
2. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก ระดับชั้น
อนุบาลปีท่ี 2 (4 ขวบ) และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
 

ป้ายนิเทศ 
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคค)ี 

 
 
 
 
 



 

 

วัน เดือน ป ี กิจกรรม สถานท่ี 

วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 

คัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2 (4 ขวบ) และ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยดูจากพัฒนาการ 

ที่เหมาะสมตามวัย 
คณะกรรมการผู้คัดเลือก 
1. นักจิตวิทยา จาก โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราช
นครินทร ์ 
2. อาจารย์ด้านพัฒนาการเด็ก จาก สถาบันราชภัฏ
นครราชสีมา 
3. คณะครูโครงการห้องเรียนสองภาษา 

ห้องสอบ 
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคค)ี 

วันพุธที่  25  กุมภาพันธ์ 2558 
1. ประกาศรายช่ือนักเรยีนที่ผ่านการคัดเลือก 
2. รายงานตัว และรับเอกสารการมอบตัว 

ป้ายนิเทศ 
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคค)ี 

วันอาทิตย์ที่  1  มีนาคม  2558 รายงานตัว และมอบตัว 
ห้องประชุม โรงอาหาร  

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคค)ี 
 
 4.  จ านวนนักเรียนที่ต้องการรับ 
 

ชั้น จ านวนห้อง จ านวนเด็ก 

อนุบาล  1  (3 ขวบ) 1  ห้อง 40  คน 

อนุบาล  2  (4 ขวบ) 1  ห้อง 40  คน 
ประถมศึกษาปีที่  1 2  ห้อง 80  คน 

 
        จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  หากผู้ปกครองสนใจจะน าบุตรหลานของท่านเข้าเรียน 
ในโครงการห้องเรียนสองภาษา  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 (3 ขวบ )  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4 ขวบ )  
และชั้นประถมศึกษาปีที ่1  ประจ าปีการศึกษา 2558 กรุณาตรวจดูรายละเอียดข้างต้น   หากมีข้อสงสัย 
กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือ โทร. 0–4424–2309  
หรือ โทร. 09-9261-1381 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.ymr.ac.th 

 

                        ประกาศ     ณ  วันที่     25    พฤศจิกายน     พ.ศ.   2557            
                              
                                       ลงชื่อ 
 

                                                   ( นางสาววิรวี   ขาวไชยมหา ) 
                                 ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 


