
 
 
                                      

 
 
 

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน รอบที่ 2 วิชาการ 

เพื่อเข้าเรียนห้องเรียนสองภาษา (IEP) ระดับชั้นปฐมวัยปีท่ี 1 (3 ขวบ) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑   
และนักเรียนรับเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

********************* 
 

ตามท่ีโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ได้กำหนดให้มีการรับสมัครนักเรียนเรียนสองภาษา (IEP)  
รอบท่ี 2 วิชาการ ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (3 ขวบ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  และนักเรียนรับเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔- ๒2 กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ บัดนี้การดำเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้นเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว   

จึงขอประกาศประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน รอบท่ี 2 วิชาการ ดังต่อไปนี้ 
 

 
  หมายเหตุ   :    ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อมาเข้ารับการประเมิน รอบที่ 2 วิชาการ  
    วันอาทิตย์ ที่  ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ  โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)  
    ซึ่งมีรูปแบบ เวลา และสถานที่ ในการประเมิน ตามรายละเอียดแนบท้าย 
 
 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน    
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
 
 
                                               ว่าที่ ร.ต. 
                         (อนุวัฒน์  ฉินสูงเนิน) 
                                 ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

กำหนดการประเมินนักเรียนห้องเรียนสองภาษาระดับปฐมวัยปีท่ี 1-3 รอบที่ 2 วิชาการ 
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) สังกัด สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา 

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 

ระดับชั้น เวลา  กิจกรรม สถานที ่ หมายเหตุ 
ปฐมวัยปีที่ 1-3 08.00-

09.00 น. 
ลงทะเบียน สนามโรงเรียน - การจัดลำดับที่ในการประเมิน  

เรียงตามลำดับการรายงานตัว 
- ผู้ปกครองสามารถศึกษาความรู้
เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  
อายุ 3-6 ปี (ตามอายุบุตรหลาน) 
สำหรับเตรียมความพร้อมให้บุตรหลาน
ก่อนประเมิน 

09.00-
16.30 น. 

ประเมินพัฒนาการตามวัย 
 
ผู้ประเมิน : นักจิตวิทยา และ
นักประเมินพัฒนาการเด็ก 

ห้องประเมิน ๑ 
ห้องเรียนอนุบาล 1/1 
ชั้น 1 อาคาร 2  
ห้องประเมิน ๒ 
ห้องเรียนอนุบาล 1/๒ 
ชั้น 1 อาคาร 2 

 
 

กำหนดการประเมินนักเรียนห้องเรียนสองภาษาระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 รอบท่ี 2 วิชาการ 
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) สังกัด สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา 

วันอาทิตย์ที ่27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 

ระดับชั้น เวลา  กิจกรรม สถานที ่ หมายเหตุ 
ป.1 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน สนามโรงเรียน - การจัดลำดับที่ในการประเมิน  

เรียงตามลำดับการรายงานตัว 
- ผู้ปกครองสามารถศึกษาความรู้
เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  
อายุ ๖-7 ปี (ตามอายุบุตรหลาน) 
สำหรับเตรียมความพร้อมให้บุตร
หลานก่อนประเมิน 

09.00-16.00 น. ประเมินพัฒนาการตามวัย 
 
ผู้ประเมิน : นักจิตวิทยา และ
นักประเมินพัฒนาการเด็ก 

ห้องประเมิน 3 
ห้องสารสนเทศ  
ชั้น 1 อาคาร 1 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

กำหนดการประเมินนักเรียนห้องเรียนสองภาษาระดับประถมศึกษาปีท่ี ๒-4 รอบท่ี 2 วิชาการ 
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) สังกัด สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา 

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 

ระดับชั้น เวลา  กิจกรรม สถานที ่ หมายเหตุ 
ป.๒ 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน สนามโรงเรียน - การจดัลำดับที่ในการประเมิน  

เรียงตามลำดับการรายงานตัว 
- ทักษะคณิตศาสตร์  
จำนวน 20 ข้อ 
- ทักษะภาษาไทยระดับชั้น  
จำนวน 20 ข้อ 

09.00-09.30 น. ประเมินทักษะคณิตศาสตร์ ห้องประเมิน 4 
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 3  
ชั้น 2 อาคาร 1 

09.30-10.00 น. ประเมินทักษะภาษาไทย 

10.00-10.30 น. สัมภาษณ์โดยครูต่างชาติ 
 
ใช้ภาษาอังกฤษ 
- แนะนำตนเอง 
- พูดคุยกับครูต่างชาติ 
 

ห้องประเมิน 5 
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 1  
ชั้น 2 อาคาร 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

กำหนดการประเมินนักเรียนห้องเรียนสองภาษาระดับประถมศึกษาปีท่ี 3 รอบท่ี 2 วิชาการ 
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามคัคี) สังกัด สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา 

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 

ระดับชั้น เวลา  กิจกรรม สถานที ่ หมายเหตุ 
ป.3 08.00-08.30 น. ลงทะเบียน สนามโรงเรียน - การจัดลำดับที่ในการประเมิน  

เรียงตามลำดับการรายงานตัว 
 08.30-09.00 น. สัมภาษณ์โดยครตู่างชาติ ห้องประเมิน 5 

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 1  
ชั้น 2 อาคาร 1 

ใช้ภาษาอังกฤษ 
- แนะนำตนเอง 
- พูดคุยกับครูต่างชาติ 

 09.00-10.00 น. การทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษของ
ประเทศในกลุ่มสหภาพ
ยุโรป (CEFR English 
Proficiency test) 

ห้องประเมิน 4 
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 3  
ชั้น 2 อาคาร 1 

ค่าประเมิน 200 บาท 

 10.00-11.00 น. ประเมินทักษะคณิตศาสตร์ - ทักษะคณิตศาสตร์ จำนวน 20 ข้อ 
 11.00-12.00 น. ประเมินทักษะภาษาไทย - ทักษะภาษาไทย จำนวน 20 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

กำหนดการประเมินนักเรียนห้องเรียนสองภาษาระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 รอบท่ี 2 วิชาการ 
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) สังกัด สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา 

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 

ระดับชั้น เวลา  กิจกรรม สถานที ่ หมายเหตุ 
ป.4 08.00-08.30 น. ลงทะเบียน สนามโรงเรยีน - การจัดลำดับที่ในการประเมิน  

เรียงตามลำดับการรายงานตัว 
08.30-09.00 น. สัมภาษณ์โดยครูต่างชาติ ห้องประเมิน 5 

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 1  
ชั้น 2 อาคาร 1 

ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ 
- แนะนำตนเอง 
- พูดคุยกับครูต่างชาติ 

09.00-10.00 น. การทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษของ
ประเทศในกลุ่มสหภาพ
ยุโรป (CEFR English 
Proficiency test) 

ห้องประเมิน 4 
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 3  
ชั้น 2 อาคาร 1 

ค่าประเมิน 200 บาท 

10.00-11.00 น. ประเมินทักษะคณิตศาสตร์ - ทักษะคณิตศาสตร์ จำนวน 40 ข้อ 
11.00-12.00 น. ประเมินทักษะภาษาไทย - ทักษะภาษาไทย จำนวน 40 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน เพ่ือเข้าเรียนห้องเรียนสองภาษา (IEP) ระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ขวบ) 
วันอาทิตย์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2565 

ลำดับ
ที ่ ชื่อ สกุล   เบอร์โทรศัพท์ เซ็นชื่อ หมายเหตุ 
1 เด็กหญิงวริศรา คำไทย   097-3411723     

2 เด็กหญิงชมพูพัชญ ์ หงษา   080-4899797     
3 เด็กชายประติมากร ศรีสระฮาง   092-2491956     

4 เด็กชายเสฏฐพัฒน ์ วงศ์ทิพากร   092-6414242     
5 เด็กหญิงศริิฉัตร วงษ์ชาลี   080-9464149     
6 เด็กชายรัชชานนท์ ชาติพุดซา   086-0191185     

7 เด็กชายภรูิภัทร จำนองแพง   085-6334255     
8 เด็กหญิงกัญญ์ณรณั ชมจันทึก   080-4675588     

9 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  ขันธะวินะห ุ   091-3451069     
10 เด็กหญิงเกวลิน ศรียาภยั   097-9762617   โอนค่าสมัคร 
11 เด็กหญิงพัทธนันท์ เหวขุนทด   086-2632118     

12 เด็กชายพีร์พิพัฒน์  แย้มศร ี   095-4358895     
13 เด็กหญิงธัญพิชชา ศรีนัครินทร ์   085-0170271     

14 เด็กชายปัณณวัฒน์  วงษ์กันยา   083-3788526     
15 เด็กชายปรมะฤยา เอื้อศรีวัฒนากุล   085-9991870   โอนค่าสมัคร 

16 เด็กหญิงอัสญรินทร ์ ชิตวิลัย   08-43224755     
17 เด็กชายกฤษฎิ์ภาคินญ ์ แย้มสง่า   087-2623793     
18 เด็กหญิงภัทรภร  นพคุณางกุล   063-2241441   โอนค่าสมัคร 

19 เด็กชายธาม ประพฤทธิพงษ ์   089-9498822     
20 เด็กชายภูษิต แชจอหอ   065-2270321     

21 เด็กหญิงพรธติา พรหมทอง   081-0764356     
22 เด็กชายพิชญตม ์ สุวรรณมงคล   084-8332616     
23 เด็กชายปรินทร ์ ไทยทะเล   082-1323080     

24 เด็กหญิงปณัฑารยี์  สารรัตน ์   083-3669417     
25 เด็กหญิงปนิตา จิ๋วนางนอง   063-4129097     

26 เด็กชายธีทัต งามใจ   081-8766391     
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน เพ่ือเข้าเรียนห้องเรียนสองภาษา (IEP) ระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ขวบ) (สมัครออนไลน)์ 

วันอาทิตย์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2565 

ลำดับ ชื่อ สกุล 
เบอร์

โทรศัพท์ เซ็นชื่อ หมายเหตุ 

ที ่           

1 เด็กชายธีรภัทร เหล็กด ี 0951768163   - 

2 เด็กชายณัฐภูมินทร ์ หวังเขตกลาง 0902417397   - 

3 เด็กหญิงณชาฎา สงิหจ์ันทึก 0885818614   - 

4 เด็กหญิงณัฐณิชา พลอยหมื่นไวย 0968163555   - 

5 เด็กหญิงพัชยา ยนจอหอ 0962896698   ไม่ม ี

6 เด็กชายธกฤต พิทักษ์ 0885944764   ยังไม่เคยเข้าเรียน 

7 เด็กหญิงปฑติตา บัญชาพิทักษ ์ 0848249835   ยังไม่เคยเข้าโรงเรียน 

8 เด็กหญิงปณัภัทร ปลิงกระโทก 0989037358   ยังไม่ได้เข้าโรงเรยีน 

9 เด็กหญิงฐิตญิาดา สิรสิุวลักษณ ์ 0653386678   ยังไม่ได้ศึกษา 

10 เด็กหญิงลลิตา บุญส่ง 0984825676   รร.รวมมิตรวิทยา 

11 เด็กหญิงสาริศา เหลือผล 0829956266   โรงเรียนอสัสมัชัญนครราชสมีา 

12 เด็กหญิงกาญภัสสร เพช็รสุข 0809565493   วัดสระแก 

13 เด็กหญิงอภญิญา ทั่งทอง 0929893597   ศูนย์เด็ก ทต.นาคำไฮ 

14 เด็กชายฐิติภัทร   สืบนุสรณ ์ 0802822452   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหลักร้อย 

15 เด็กชายวรเมธ ประคำศร ี 0638267558   ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กสวนหม่อน 

16 เด็กชายจักรพงษ์ ดุมกลาง 0857758501   สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอัญชลีเนอเซอรี ่

17 เด็กชายจักรพงษ ์ ดุมกลาง 0857758501   สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอัญชลีเนอสเซอรี ่

18 เด็กชายกิตตเิชษฐ์ ยิ้มละม้าย 0805255579   สมัครใหม ่

19 เด็กชายสุพรีวิชญ ์ ไชยสิทธ์ิ 0893546591   อัสสัมชัญนครราชสีมา 

20 เด็กหญิงภรีดา ภีรดา 0839389634   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองตาคง 

21 เด็กชายเขม การรัตน ์ 0953509557   ไม่ม ี

22 เด็กชายสิ่งด ี ธนะอรรถวุฒ ิ 0984546391   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอหอ 

23 เด็กชายฐาปกรณ์  หมั่นคง 0884705717   โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 

24 เด็กชายวชิรวิชญ ์ ทองสา 0860182240   - 

25 เด็กชายคีรญิ เชียจอหอ 0973427347   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด 

26 เด็กชายชนาธิป ชิดโคกสูง 0930581197   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ 

27 เด็กชายพรรณพัชรา ใจทน 0973267924   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ่อปลาทอง 

28 เด็กหญิงเกลียวพัตรา รามจาต ุ 0634159969   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 

29 เด็กหญิงณัฐจร ี ไชสุวรรณ 0817807543    
 



 
 

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน เพ่ือเข้าเรียนห้องเรียนสองภาษา (IEP) ระดับชั้นอนุบาล 2 (4 ขวบ) 

วันอาทิตย์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2565 
ลำดับ

ที ่ ชื่อ สกุล   เบอร์โทรศัพท์ เซ็นชื่อ หมายเหตุ 
1 เด็กชายวัชรากร ทิศกระโทก   085-4790358     
2 เดก็ชายกฤษภัชร์  ครูแพทย ์   065-1104189     

3 เด็กชายสริวุฒ ิ ลือพงศ์พฒันะ   091-8298148     
4 เด็กหญิงสุพิชญา เสวขุนทด   061-7875688     

5 เด็กชายปัณณวิชร ์ มาขุนทด   080-2346890     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน เพ่ือเข้าเรียนห้องเรียนสองภาษา (IEP) อนุบาล 2 (4 ขวบ) (เพ่ิมเติม) (สมัครออนไลน)์ 

วันอาทิตย์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2565 

ลำดับ ชื่อ สกุล เบอร์โทรศัพท์ เซ็นชื่อ หมายเหตุ 

ที ่           
1 เด็กชายกนต์ธร แก่นทรัพย ์ 0935066947   โรงเรียนสวนหม่อน 

2 เด็กหญิงชญาภา สมบูรณ ์ 0935281491   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน 

3 เด็กชายฐิติภัทร สืบนุสรณ ์ 0802822452   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหลักร้อย 

4 เด็กชายอนันต์ยศ หวินกำปัง 0942936514   โรงเรียนสาธิตราชภัฏนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน เพ่ือเข้าเรียนห้องเรียนสองภาษา (IEP) ระดับชั้นอนุบาล 3 (5 ขวบ) 

วันอาทิตย์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2565 
ลำดับ

ที ่ ชื่อ   สกุล   เบอร์โทรศัพท์ เซ็นชื่อ หมายเหตุ 
              

1 เด็กหญิงตลุยร์ดา ช้อนพุดซา   095-6144014     
2 เด็กชายปัญญา ขันติโกมล   089-2509508     
3 เด็กชายปัณณวัชญ์  บ่อไทย   087-9576554     

4 เด็กชายธนวัฒน์ ภูมิฐาน   095-6200284     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน เพ่ือเข้าเรียนห้องเรียนสองภาษา (IEP) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

วันอาทิตย์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2565 
ลำดับ

ที ่ ชื่อ สกุล  เบอร์โทรศัพท์ เซ็นชื่อ หมายเหตุ 
1 เด็กหญิงกิตติวรรณ ทองรอด   088-2599299     
2 เด็กชายกิตตภิัทร ปราณตีพลกรัง   084-4960707     

3 เด็กหญิงธัญญรตัน ์ ประสาทพลกรัง   061-9629426     
4 เด็กชายคุณากร  บ้ำสันเทียะ   085-8575993     

5 เด็กชายกษิดิศ ปิ่นแก้ว   085-6382365     
6 เด็กหญิงศาริสา   เจียรสกุล   095-6399642     
7 เด็กชายณัฐนันท ์  ยอดทิพย์อุทัย   094-2712772     

8 เด็กชายปพนสรรค ์ คุ้มวงศ ์   099-3989810     
9 เด็กหญิงธัญพิชชา  เหมือนวาจา   063-7698183     

10 เด็กชายชวกร บุรีวัฒน ์   098-6650907     
11 เด็กชายสุนทรกันต ์ ศรียาภยั   097-9762617   โอนค่าสมัคร 

12 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  บุญชาต ิ   098-1234509     
13 เด็กหญิงพิชญาภคั ภัคจิระสวสัดิ ์   089-6287223     
14 เด็กชายชววิทย์   จันทร์งูเหลือม   097-9290333   โอนค่าสมัคร 

15 เด็กหญิงพิมพ์ชนก โอคะพันธ์   08-57644453     
16 เด็กหญิงธัญวรัตน์   ชินรัมย ์   06-19696294     

17 เด็กชายณธกร  เขาโคกกรวด   087-9129913     
18 เด็กหญิงพุทธิชา  ลือพงศ์พัฒนะ   091-8298188     
19 เด็กหญิงนลินนิภา ศรีพรหมมา   098-1046865     

20 เด็กชายปัณณวิชญ ์ มาขุนทด   080-2346890     
21 เด็กชายวัชรวงศ ์ ผลจันทร ์   080-7975459     

22 เด็กหญิงสุภณิฌา ควบพิมาย   089-8492234     
23 เด็กชายอริญชัย สถิตธนาวุฒ ิ   086-2586969     

24 เด็กหญิงกวิสรา พฤกษา   086-2565766     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน เพ่ือเข้าเรียนห้องเรียนสองภาษา (IEP)ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 (สมัครออนไลน์) 

วันอาทิตย์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2565 

ลำดับ ชื่อ สกลุ เบอร์โทรศัพท์ เซ็นชื่อ หมายเหตุ 

ที ่           
1 เด็กชายศรณัยพงศ ์ นาสวาสดิ ์ 0847831107   โรงเรีบนอนุบาลบ้านคณุหน ู
2 เด็กหญิงณัฎฐณิชา สิงห์วิเศษ 0981059242   โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) 
3 เด็กชายพิชยดนย ์ คำขูล ู 0616625078   โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง 
4 เด็กหญิงกวินธิดา พิลากุล 0903673053   โรงเรียนบ้านอู่โลก 
5 เด็กชายพงษกร โต้งกระโทก 0986324951   โรงเรียนเมตตาคณุพรสีคูล 
6 เด็กชายพงษกร โต้งกระโทก 0986324951   โรงเรียนเมตตาคณุพรสีคูล 
7 เด็กชายปองภพ อักษรคง 0806962482   โรงเรียนวดัสมรโกฏ ิ
8 เด็กหญิงชัชชญา สิงห์จันทึก 0885818614   โรงเรียนสาธิตราชภัฏนครราชสีมา 
9 เด็กชายปรานต ์ ปานกระทอน 0883696679   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา 
10 เด็กหญิงมณีกานต ์ กลางมณ ี 0955378853   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา 
11 เด็กหญิงปองนัดดา กาญจนนพวงศ ์ 0933290044   โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช 
12 เด็กหญิงพชรอร สีประสม 0848880488   โรงเรียนอนุบาลทิพย์ปัญญา 
13 เด็กชายวัณณุวรรธน ์ พุฒิพัฒนมงคล 0910196466   โรงเรียนอนุบาลทิพย์ปัญญา 
14 เดก็หญิงปณุณญ์าดา  นิลภูม ิ 0644464654   โรงเรียนอนุบาลทิพย์ปัญญา 
15 เด็กหญิงอินทรญ์าดา  นิลภูม ิ 0644464654   โรงเรียนอนุบาลทิพย์ปัญญา 
16 เด็กหญิงภัทรภร บุษราคัม 089-8488758   โรงเรียนอนุบาลวัดสะแก 
17 เด็กหญิงกุลนิษฐ ์ จันทะชำน ิ 0822041729   โรงเรียนอนุบาลอรณุสายมติร 
18 เด็กชายพชร เหลือผล 0829956266   โรงเรียนอสัสมัชัญนครราชสมีา 
19 เด็กชายพุทธิภัค วาดโคกสูง 0981466499   อนุบาลทิพย์ปัญญา 
20 เด็กหญิงภัทรพรรณ แสงหิรัญ 0834640550   อนุบาลนครราชสีมา 
21 เด็กชายปกรณ์เกียรต ิ วงค์ชมภู 0871253397   อนุบาลนครราชสีมา 
22 เด็กหญิงไอยวริญ  บุญประชม 0630243931   อัสสัมชัญอุบลราชธาน ีป.1/1 
23 เด็กชายภาคณิ เปรี่ยมหมื่นไวย ์ 0814857471   สารสาสน์วเิทศโคราช 
24 เด็กหญิงนาราภัทร พยัฆมะเริง 0650823638   โรงเรียนอนุบาลบ้านคณุหน ู
25 เด็กชายภรูิชญา แช่มพุธทรา 0892807159   โรงเรียนอนุบาลทิพย์ปัญญา 
26 เด็กชายณภัทร ศรีวิเศษ 0874390201   สารสาสน์วเิทศโคราช 
27 เด็กหญิงณัฐนันท์   ปิติโชคทวีศักดิ ์ 0626078792   โรงเรียนบ้านระกาย 
28 เด็กชายกันตพงศ ์ สำนักโนน 0890205884   อนุบาลค่ายสุรนาร ี

29 เด็กชายกานตพงศ ์ สำนักโนน 0890205884   อนุบาลค่ายสุรนาร ี
30 เด็กชายปริพล เข็มสุวรรณ 0896278258   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา 

 



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน เพ่ือเข้าเรียนห้องเรียนสองภาษา (IEP)ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 (สมัครออนไลน์) 

วันอาทิตย์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2565 

ลำดับ ชื่อ สกุล เบอร์โทรศัพท์ เซ็นชื่อ หมายเหตุ 

ที ่           
31 เด็กชายพัสกร บุญเย็น 0823741891   โรงเรียนอนุบาลทิพย์ปัญญา 
32 เด็กหญิงนัญชภัค อุยวัฒนกุล 0812665924   อนุบาลบ้านคณุหน ู
33 เด็กชายพงษ์พิชญ์ จรินพันธุ ์ 0834625043   อนุบาลนครราชสีมา 
34 เด็กชายชนาภัทร ชิดโคกสูง 0930581196   โรงเรียนรวมมติรวิทยา 
35 เด็กหญิงจณิณณ์ิชา จันทร์นุ่ม 0837337423   โรงเรียนอุบลรตัน์นครราชสีมา 
36 เด็กชายวราทิตย ์ ใจทน 0874559822   โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 
37 เด็กหญิงสุทธาริณ ี เถาพุดซา 0959796520   โรงเรียนเทศบาล4(เพาะชำ) 
38 เด็กหญิงสุทธาสณิ ี เถาพดุซา 0959796520   โรงเรียนเทศบาล4(เพาะชำ) 
39 เด็กชายสรวิชญ ์ วรทัต 0638916961   โรงเรียนมารยี์วิทยา 
40 เด็กหญิงวรพิชชา คงจิตรค้า 0851026624   โรงเรียนอนุบาลทิพย์ปัญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน เพ่ือเข้าเรียนห้องเรียนสองภาษา (IEP) ระดับชั้นประถม (เพ่ิมเติม) 
วันอาทิตย์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2565 

ลำดับ
ที ่ ชื่อ สกุล ชั้น  เบอร์โทรศัพท์ เซ็นชื่อ หมายเหตุ 

1 เด็กชายนพเก้า ขันธะวินะห ุ ป.4   091-3451069     
2 เด็กชายชาญชนะ วรัทกาญจน ์ ป.3   089-6287544     
3 เด็กหญิงณัฐชา ประดับมุข ป.2   087-9666435     

4 เด็กชายปญณต อ่อนท้าว ป.3   

062-4561641 

  

(สมัครออนไลน์) 
โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น  
ชั้นประถมศึกษาปีที ่2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


