
 

 

 

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 
เรื่อง  รับสมัครนักเรียนห้องเรียนสองภาษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

ประจ าปีการศึกษา 2566 
----------------------------------------------- 

     ด้วยห้องเรียนสองภาษา  โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)  มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนห้องเรียน 
สองภาษา  โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)  โดยแบ่งของประเภทการรับสมัคร ดังนี้ 
 

  ประเภทที่ 1  นักเรียนเข้าใหม่  ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
  ประเภทที่ 2 นักเรียนเพ่ิมเติม   ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาปีที่ 2-3  
   

  ในการนี้ ห้องเรียนสองภาษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการรับสมัครนักเรียน 
เพ่ือคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนสองภาษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)  ดังต่อไปนี้ 
 

 1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร  
         1.1  นักเรียนใหม่ 
    ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาปทีี ่๑ (3  ขวบ)   

อนุบาล 1 (3 ขวบ)    รับจ านวน  60  คน   
เกิด พ.ศ. 2562  และ พ.ศ.2 563 (เกิดไม่เกินวันที่ 15 พฤษภาคม 2563) 

1.2  นักเรียนรับเพิ่มเติม    
ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาปทีี่ 2-3 

อนุบาล 2 (4 ขวบ)    รับเพิ่มจ านวน  20  คน  
เกิด พ.ศ. 2561  และ พ.ศ. 2562 (เกิดไม่เกินวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)  
 

อนุบาล 3 (5 ขวบ)    รับเพิ่มจ านวน  20  คน  
เกิด พ.ศ. 2560  และ พ.ศ. 2561 (เกิดไม่เกินวันที่ 15 พฤษภาคม 2561) 

1.3  นักเรียนใหม่ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    รับจ านวน  90  คน 

ประถมศึกษาปีที่ 1 (6 ขวบ)  
เกิด พ.ศ. 2559  และ พ.ศ. 2560 (เกิดไม่เกินวันที่ 15 พฤษภาคม 2560) 
 

   1.4  เป็นผู้มีความประพฤติดี  
   1.5  มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
 

2.  การสมัครและการช าระเงินค่าสมัคร (สามารถสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด)  
หรือสมัครด้วยตนเองที่  โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 
        2.1  นักเรียนใหม่      ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาปทีี่ 1 ,ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
   ผู้สมัครซื้อใบสมัคร ในราคาชุดละ  50  บาท  และสมัครได้ที่อาคารไลออนส์   

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565- 20 กุมภาพันธ ์2566  ในวันและเวลาราชการ 
 

  2.2  นักเรียนรับเพิ่มเติม    ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาปทีี่ 2-3  
    ผู้สมัครซื้อใบสมัคร ในราคาชุดละ  50  บาท  และสมัครได้ที่อาคารไลออนส์   
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565- 20 กุมภาพันธ ์2566  ในวันและเวลาราชการ  
  



3.  เอกสารการรับสมัคร  
     3.1  รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว    จ านวน  1  รูป 
    3.2  ส าเนาสูติบัตรของนักเรียน    จ านวน  1  ฉบับ 
    3.3  ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน   จ านวน  1  ฉบับ  

4.  วิธีการคัดเลือก   
  4.1  นักเรียนใหม่  ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาปีที่ 1  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
   คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนสองภาษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)  
จะประเมินพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน โดยนักจิตวิทยาคลินิก นักการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 11  จังหวัดนครราชสีมา และคณะครู  โดยใช้หลักการทางจิตวิทยาเด็ก  ทั้งนี้ผลการคัดเลือกโดยคณะกรรมการ
คัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนสองภาษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ประจ าปีการศึกษา 2566    
ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

  4.2  นักเรียนรับเพิ่มเติม   
    4.2.1 ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาปีที่ 2-3 
    คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนสองภาษา โรงเรยีนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)  
จะประเมินพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน โดยนักจิตวิทยาคลินิก นักการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา และคณะครู  โดยใช้หลักการทางจิตวิทยาเด็ก  ทั้งนี้ผลการคัดเลือกโดยคณะกรรมการ
คัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนสองภาษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ประจ าปีการศึกษา 2566   
ถือเป็นอันสิ้นสุด 
    

4.3  การแต่งกาย   ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาปีที่ 1-3   ชุดสุภาพ 
 

5.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการ    
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกที่ ป้ายประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราสามัคคี), Facebook : 
EP.YMR.NEWS และ Yommaratschooltor 3,  www.ymr.ac.th ในวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2566  
                                                                         

6.  ประเมินพัฒนาการ   ในวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2566 
                                                                                              

7.  ประกาศผลการประเมินพัฒนาการ    
ประกาศผลการประเมินพัฒนาการ ทีป่้ายประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราสามัคคี), Facebook : 
EP.YMR.NEWS และ Yommaratschooltor 3, www.ymr.ac.th ในวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2566  

                                                                          

8. รายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว   ในวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2566                    
 

9.  การมอบตัว  ในวันที่  1 มีนาคม 2566  ณ ห้องประชุมโรงอาหาร  โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
 

10.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   
  โทรศัพท์ 044-242309 

ประกาศ ณ วันที่  14 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565 

 

 

                                        ว่าที ่ร.ต. 
    (อนุวัฒน์   ฉินสูงเนิน) 
                                             ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)  

http://www.ymr.ac.th/
http://www.ymr.ac.th/


 
 
 
 
 


