
 
 
 
                                      

 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนสองภาษาและห้องเรียนทั่วไป (รอบ 2)  

ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

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

ตามที ่โรงเร ียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)  ได้ก าหนดให้มีการรับสมัครนักเร ียนเข้า เร ียน              
ชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนสองภาษาและห้องเรียนทั่วไป (รอบ ๒) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔              
รับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๔ ถึง วันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และเข้ารับการคัดเลือก       
ในวันพุธ ที ่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ บัดนี ้การด าเนินการรับสมัครเรียนและประเมินการคัดเลือกได้              
เ ส ร ็จ สิ ้น เ ร ีย บ ร ้อ ยแล ้ว จ ึง ขอประกาศ ร ายชื ่อ นั ก เ รี ยนที่ ผ่ านการคั ดเลื อกชั้ นมั ธยมศึกษาปีที่  1                   
ห้องเรียนสองภาษาและห้องเรียนทั่วไป (รอบ 2)  ดังเอกสารเอกแนบท้ายประกาศนี ้

    

สิ่งที่ผู้ปกครองต้องด าเนินการ  :   
๑. ก าหนดมอบตัว  ในวันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖4  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.   

ณ  ห้องประชุมโรงอาหาร  กรุณาเตรียมเอกสาร และกรอกข้อมูลในเอกสารมาให้ครบถ้วน  (ห้ามหาย)   
หากไม่มาในวัน  และเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ 
 

 ๒. เอกสารในการมอบตัว 
- ชุดใบมอบตัว        จ านวน  ๑  ชุด 
- ส าเนาสูติบัตรของ (นักเรียน)       จ านวน  ๑  ชุด 
- ส าเนาทะเบียนบ้านของ(นักเรียน)       จ านวน  ๑  ชุด 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ(บิดา)    จ านวน  ๑  ชุด 
- ส าเนาทะเบียนบ้านของ(บิดา)       จ านวน  ๑  ชุด 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ (มารดา)      จ านวน  ๑  ชุด 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน (มารดา)        จ านวน  ๑  ชุด 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของ นักเรียน/บิดา/มารดา (ถ้ามี)     จ านวน  ๑  ชุด 
- ระเบียนแสดงผลการเรียน (ป.พ.1)  ฉบับจริง พร้อมส าเนา    จ านวน  ๑  ชุด 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
 

 

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



 
 
 
 

รายชื่อนักเรียนสอบผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564  
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ส านักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา 

ห้องเรียนสองภาษา (English program) 
มอบตัววันที ่4 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 -12.00 น. 

ท่ี ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ  ชื่อสกุล  โรงเรียนเดิม  ลงชื่อ 
1 เด็กหญิง ชนัญชิดา พลศักดิ์ วัดสระแก้ว   

2 เด็กหญิง ลพัสรดา วรรณวิจิตร มารีรักษ์   

3 เด็กหญิง อภิชาดา อินทราพุก อนุบาลนครราชสีมา   

4 เด็กหญิง พิชญาดา ตริตรอง สุขานารี   

5 เด็กหญิง เอนีน่า โยติภัย อนุบาลนครราชสีมา   

6 เด็กหญิง ลลิตา  ตลอดกลาง อนุบาลนครราชสีมา   

7 เด็กหญิง ด.ญ จุรีรัตน์  อินทร์กลาง เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   

8 เด็กหญิง พิชญาภา ประกอบผล มารีย์วิทยา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายชื่อนักเรียนสอบผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564  

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ส านักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา 
มอบตัววันที ่4 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 -12.00 น. 

ท่ี ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ  ชื่อสกุล โรงเรียนเดิม  ลงชื่อ 
1 เด็กหญิง ณัฐปภัสร์   พลาทิพย์ ร.ร.สุขานารี   
2 เด็กหญิง เด็กหญิง ปุณิกา เพชรดาวงศ์ รวมมิตรวิทยา   
3 เด็กหญิง นภาภรณ์ พัฒทัยสง เทศบาล3 (ยมราชสามัคคี)   
4 เด็กหญิง การะเกด สุขสมบัติ สวนหม่อน   
5 เด็กหญิง กวิสรา แก่นทรัพย์ เทศบาล3 (ยมราชสามัคคี)   
6 เด็กหญิง จตุพร  ประกอบพร วัดสระเเก้ว   
7 เด็กหญิง สุพีรญา ค าโสภา อนุบาลนครราชสีมา   
8 เด็กชาย เจษฎาภรณ์  ดวนใหญ่ วัดสระแก้ว   
9 เด็กหญิง กาญจน์เกล้า แส่สันเทียะ เกียรติคุณ   
10 เด็กชาย อชิระ จิตรเกาะ โคราชวิทยา   
11 เด็กหญิง วิรัลยุพา สิงธานี อนุบาลนครราชสีมา   
12 เด็กหญิง สราพร ผดุงตาล เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)   
13 เด็กหญิง ครองขวัญ เสือโสมง เทศบาล3 (ยมราชสามัคคี)   
14 เด็กหญิง ขวัญรัตน์ วรพจน์ศิริ เกียรติคุณวิทยา   
15 เด็กหญิง จิตรลดา  พันธ์พิโรจน ์ ทหารอากาศบ ารุง   
16 เด็กชาย พีรพัฒน ์ บัวสองสี บ้านหนองตาคง   
17 เด็กชาย พงศกร ศรีพรหม มารีย์รักษ์   
18 เด็กชาย ณภัทร หนอกกระโทก เมืองนครราชสีมา   
19 เด็กหญิง พรรัมภา ถอยกระโทก วัดสระแก้ว   
20 เด็กชาย พรพิพัฒน ์ เกรยีรัมย์ วัดสระแก้ว   
21 เด็กหญิง สุกฤตา มณีใส รวมมิตรวิทยา   
22 เด็กหญิง จิรากัญ สุทธิธนุธรรม สุขานารี   
23 เด็กหญิง ณัฐกฤตา   พินิตตานนท์ อนุบาลนครราชสีมา   
24 เด็กหญิง อติวัณณ์ พาณิภัคมนต์ชัย วัดสระแก้ว   
25 เด็กหญิง รัชยา ผลภิญโญ สุขานารี   
26 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา กสิกรรม สุขานารี   
27 เด็กหญิง ปาริชาติ บุญเต็ม เทศบาล3 (ยมราชสามัคคี)   
28 เด็กชาย โชคตระการ อ่อนช านิ เทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)   
29 เด็กชาย สิรภพ ดีผาย สวนหม่อน   
30 เด็กหญิง กรกนก สื่อกลาง เมืองนครราชสีมา   
31 เด็กหญิง ปภาวรินท์ ภัทรานุกูลรัตน์ วัดสระแก้ว   



 


