ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)
เรื่อง รับสมัครนักเรียนห้องเรียนสองภาษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)
ประจำปีการศึกษา 2563
------------------------------------------------------------------------------ด้วยห้องเรียนสองภาษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) มีความประสงค์ รับสมัครนักเรียน
ห้องเรียนสองภาษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) โดยแบ่งของประเภทการรับสมัคร ดังนี้
ประเภทที่ 1 นักเรียนเข้าใหม่ ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ประเภทที่ 2 นักเรียนเพิ่มเติม ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2-3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-4
ในการนี้ ห้องเรียนสองภาษา โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการรับสมัคร
นักเรียน เพื่อคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนสองภาษา โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 นักเรียนใหม่
ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ (๓ ขวบ) เกิด 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เกิด 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
1.2 รับเพิ่มเติม
ระดับชั้น
ปฐมวัยปีที่ 2

จำนวนนักเรียน
8 คน

ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4

40 คน
4 คน
7 คน

ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (4 ขวบ) เกิด 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 25๕9
ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (5 ขวบ) จะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2
และมีกำหนดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/2563 (เกิด 16 พฤษภาคม พ.ศ.2557 - 15
พฤษภาคม พ.ศ. 2558)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-4 จะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, ๓ และ ๔ และมีกำหนดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒, ๓ และ ๔
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/2563
1.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี
1.4 มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

2. การสมัครและการชำระเงินค่าสมัคร
2.1 นักเรียนใหม่ ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้สมัครซื้อใบสมัคร ในราคาชุดละ 50 บาท และสมัครได้ที่อาคารไลออนส์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ถึง วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 ในวันและเวลาราชการ
2.2 นักเรียนรับเพิ่มเติม
2.2.1 ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2-3
ผู้สมัครซื้อใบสมัคร ในราคาชุดละ 50 บาท และสมัครได้ที่อาคารไลออนส์
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 ในวันและเวลาราชการ
2.2.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-4
ผู้สมัครซื้อใบสมัคร ในราคาชุดละ 50 บาท ค่าทดสอบ CEFR จำนวน 200 บาท รวมทั้งสิ้น 250 บาท (สองร้อยห้า
สิบบาทถ้วน) และสมัครได้ที่อาคารไลออนส์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.
2563 ในวันและเวลาราชการ
3. เอกสารการรับสมัคร
3.1 นักเรียนใหม่ ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1, ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
3.1.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3.1.2 สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
3.1.3 สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
3.1.4 สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ
3.2 นักเรียนรับเพิ่มเติม ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2-3 และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - ๔
3.2.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3.2.2 สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
3.2.3 สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
3.2.4 สำเนาผลการเรียนย้อนหลัง 1 ปีการศึกษา จำนวน 1 ชุด (นำมาในวันคัดเลือก เฉพาะนักเรียนชั้น ป.๒-4)
3.2.5 สำเนาแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปถ.06) หน้าที่มีความคิดเห็นของครูประจำชั้น
ย้อนหลัง 1 ปีการศึกษา จำนวน 1 ชุด (นำมาในวันคัดเลือก เฉพาะนักเรียนชั้น ป.๒-4)
3.2.6 แฟ้มสะสมงาน (นำมาในวันคัดเลือก เฉพาะนักเรียนชั้น ป.๒-4)
4. วิธีการคัดเลือก
4.1 นักเรียนใหม่ ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนสองภาษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จะประเมินประเมินพัฒนาการ
ที่เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน โดยนักจิตวิทยาคลินิก, นักการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัด
นครราชสีมา และคณะครู โดยใช้หลักการทางจิตวิทยาเด็กทั้งนี้ผลการคัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้า
เรียนห้องเรียนสองภาษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ประจำปีการศึกษา 2563 ถือเป็นอันสิ้นสุด
4.2 นักเรียนรับเพิ่มเติม
4.2.1 ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2-3
คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนสองภาษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จะประเมินประเมินพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน โดยนักจิตวิทยาคลินิก, นักการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัด
นครราชสีมา และคณะครู โดยใช้หลักการทางจิตวิทยาเด็ก ทั้งนี้ผลการคัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกนั กเรียนเข้า
เรียนห้องเรียนสองภาษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ประจำปีการศึกษา 2563 ถือเป็นอันสิ้นสุด

4.2.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-4
คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนสองภาษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จะประเมินประเมิน
นักเรียนโดยพิจารณาจาก
- ผลการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (CEFR)
- ผลจากการสัมภาษณ์โดยครูชาวต่างชาติ
- ผลจากการทดสอบการอ่าน และการเขียนภาษาไทย
- สำเนาผลการเรียนย้อนหลัง 1 ปีการศึกษา จำนวน 1 ชุด
- สำเนาแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปถ.06)
หน้าที่มีความคิดเห็นของครูประจำชั้นย้อนหลัง 1 ปีการศึกษา จำนวน 1 ชุด
- แฟ้มสะสมงานของนักเรียน
ทั้งนี้ ผลการคัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนสองภาษา โรงเรียนเทศบาล ๓
(ยมราชสามัคคี ) ประจำปีการศึกษา 2563 ถือเป็นอันสิ้นสุด
4.3 การแต่งกาย
4.3.1 ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 ชุดสุภาพ
4.3.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ชุดนักเรียน
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกที่ ป้ายประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราสามัคคี), Facebook :
EP.YMR.NEWS และ Yommaratschooltor 3, www.ymr.ac.th ภายในวันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563
6. ประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือกชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกที่ ป้ายประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓
(ยมราสามัคคี), Facebook : EP.YMR.NEWS และ Yommaratschooltor 3 www.ymr.ac.th
ภายในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
7. รายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว
รายงานตัวและรับเอกสารการมอบตัว ณ ห้องสำนักงาน EP ชั้น 2 อาคารเฟื่องฟ้า (อาคาร ๒) ระหว่างวันอังคารที่ 4
ถึง วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
8. การมอบตัว มอบตัว ณ ห้องประชุมโรงอาหาร ในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
9. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-4424-2309

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

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

