
 
 
                                      
 

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

ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

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

  ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)  ได้ก าหนดให้มีการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนสองภาษา และห้องเรียนทั่วไป  (รอบ 2 ) ประจ าปีการศึกษา  2564  
ระหว่างวันจันทร์ที่ 24  ถึง วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บัดนี้การด าเนินการรับสมัครเรียน
ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินดังเอกสารเอกแนบท้าย
ประกาศนี้ 
 

หมายเหตุ   :    ผู้ที่ต้องเข้ารับการประเมินพัฒนาการ  ในวันพุธที่  2  มิถุนายน  พ.ศ. 2564   
ณ  โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เวลา  ๐9.0๐ – 11.00 น.   

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน    
 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564  
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ส านักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา 

ห้องสอบท่ี 1 ห้องเรียนสองภาษา (English program) 
          

ท่ี ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ  ชื่อสกุล  โรงเรียนเดิม  
1 เด็กหญิง เอนีน่า โยติภัย อนุบาลนครราชสีมา 
2 เด็กหญิง ฐิมาพรรณ  ข่อยนอก รวมมิตรวิทยา 
3 เด็กหญิง ลพัสรดา วรรณวิจิตร มารีรักษ์ 
4 เด็กหญิง พิชญาดา ตริตรอง สุขานารี 
5 เด็กชาย สมบัติ   ทองเจริญ มารีย์วิทยา 
6 เด็กหญิง อภิชาดา อินทราพุก อนุบาลนครราชสีมา 
7 เด็กชาย วัสยศ นาครินทร์ โคราชวิทยา 
8 เด็กหญิง ด.ญ จุรีรัตน์  อินทร์กลาง เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 
9 เด็กหญิง ปภาวรินท์ ภัทรานุกูลรัตน์ วัดสระแก้ว 

10 เด็กหญิง เอนีน่า โยติภัย อนุบนครราชสีมา 
11 เด็กหญิง ชนัญชิดา พลศักดิ์ วัดสระแก้ว 
12 เด็กหญิง ลลิตา  ตลอดกลาง อนุบาลนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



รายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564  
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ส านักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา 

ห้องสอบท่ี 2 ห้องเรียนท่ัวไป (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551) 
          

ท่ี ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ  ชื่อสกุล โรงเรียนเดิม  
1 เด็กหญิง ด.ญ นันทิดา ปาดี เมืองนครราชสีมา 
2 เด็กหญิง ชนัฐปภา  จันทร์เชียร เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 
3 เด็กหญิง จตุพร  ประกอบพร วัดสระเเก้ว 
4 เด็กหญิง กาญจน์เกล้า แส่สันเทียะ เกียรติคุณ 
5 เด็กหญิง จิตรลดา  พันธ์พิโรจน ์ ทหารอากาศบ ารุง 
6 เด็กหญิง สราพร ผดุงตาล เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 
7 เด็กหญิง ฐิมาพรรณ ข่อยนอก รวมมิตรวิทยา 
8 เด็กหญิง เด็กหญิง ปุณิกา เพชรดาวงศ์ รวมมิตรวิทยา 
9 เด็กหญิง อภิชาดา  อินทราพุก อนุบาลนครราชสีมา 
10 เด็กหญิง ธันยมัย ดวงกลาง อนุบาลนครราชสีมา 
11 เด็กหญิง การะเกด สุขสมบัติ สวนหม่อน 
12 เด็กหญิง ด.ญ.ขวัญภัสสรา  กว้างไธสง วัดสระแก้ว 
13 เด็กหญิง ครองขวัญ เสือโสมง เทศบาล3 (ยมราชสามัคคี) 
14 เด็กชาย พรพิพัฒน ์ เกรียรัมย์ วัดสระแก้ว 
15 เด็กชาย ธงศิริชัย พุทธารักษ์ วัดสระแก้ว 
16 เด็กชาย พงศกร ศรีพรหม มารีย์รักษ์ 
17 เด็กชาย กฤษณะ วิไลทอง เทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) 
18 เด็กชาย โชคตระการ อ่อนช านิ เทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564  
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ส านักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา 

ห้องสอบท่ี 3 ห้องเรียนท่ัวไป (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551) 
          
ท่ี ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ  ชื่อสกุล โรงเรียนเดิม  
21 เด็กหญิง นภาภรณ์ พัฒทัยสง เทศบาล3 (ยมราชสามัคคี) 
22 เด็กหญิง ปุณญดา  กลยนีย์ ไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ 
23 เด็กชาย พีรพัฒน์ บัวสองสี บ้านหนองตาคง 
24 เด็กหญิง ปภาวรินท์ ภัทรานุกูลรัตน์ วัดสระแก้ว 
25 เด็กหญิง อติวัณณ์ พาณิภัคมนต์ชัย วัดสระแก้ว 
26 เด็กหญิง ชนัญชิดา พลศักดิ์ วัดสระแก้ว 
27 เด็กชาย ศันสนีย ์ ภูมิกระโทก สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
28 เด็กหญิง ขวัญภัสสรา  กว้างไธสง วัดสระแก้ว 
29 เด็กชาย ณัฐกร บุญล าพู วัดสระแก้ว 
30 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ กิตติวีรพล อนุบาลนครราชสีมา 
31 เด็กหญิง ธนาภา นวนกลางดอน อนุบาลนครราชสีมา 
32 เด็กชาย ภูรินท์ ขวางกระโทก บ้านหัวทะเล 
33 เด็กชาย เจษฎาภรณ์  ดวนใหญ ่ วัดสระแก้ว 
34 เด็กหญิง กัญจนธัญญ์ สุขหะ เมืองนครราชสีมา 
35 เด็กหญิง รัชยา ผลภิญโญ สุขานารี 
36 เด็กชาย พรพิพัฒน ์ เกรียรัมย์ วัดสระแก้ว 
37 เด็กชาย ภัทรพล ศูนย์กลาง เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 
38 เด็กหญิง กนกพันธุ์ ขุนส าโรง รวมมิตรวิทยา 
39 เด็กชาย นนทพัทธ์ โสพลพันธ์ุ เทศบาลวัดศาลามีชัย 
40 เด็กหญิง รัตนาวดี  กองเนียม รวมมิตรวิทยา 

 
 
 
 
 



รายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564  
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ส านักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา 

ห้องสอบท่ี 4 ห้องเรียนท่ัวไป (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551) 
          
ท่ี ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ  ชื่อสกุล โรงเรียนเดิม  
41 เด็กหญิง กวิสรา แก่นทรัพย์ เทศบาล3 (ยมราชสามัคคี) 
42 เด็กหญิง ศิโรรัตน์ ปราบพุดซา วัดสระแก้ว 
43 เด็กชาย จารุวัฒน์ ด้วงช้าง บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 
44 เด็กหญิง ศิโรรัตน์ ปราบพุดซา วัดสระแก้ว 
45 เด็กหญิง พิรดาภร ประกอบผล บ้านพระพุทธ 
46 เด็กหญิง สุกฤตา มณีใส รวมมิตรวิทยา 
47 เด็กหญิง แพรวา ชุยหาญ วัดสระแก้ว 
48 เด็กชาย สมบัติ ทองเจริญ มารีย์วิทยา 
49 เด็กชาย อชิระ จิตรเกาะ โคราชวิทยา 
50 เด็กชาย เตชินท์ สุภัทโรบล อนุบาลนครราชสีมา 
51 เด็กชาย ณภัทร หนอกกระโทก เมืองนครราชสีมา 
52 เด็กหญิง วรัญญา เกตุนอก เทศบาล๑ (บรูพาวิทยากร) 
53 เด็กหญิง สุพีรญา ค าโสภา อนุบาลนครราชสีมา 
54 เด็กหญิง ทัศนภัทร นาครินทร์ โคราชวิทยา 
55 เด็กหญิง อารญา สิงห์ขาว รวมมิตรวิทยา 
56 เด็กหญิง ขวัญรัตน์ วรพจน์ศิริ เกียรติคุณวิทยา 
57 เด็กหญิง จิรากัญ สุทธิธนุธรรม สุขานารี 
58 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา กสิกรรม สุขานารี 
59 เด็กหญิง ณัฐปภัสร์   พลาทิพย์ ร.ร.สุขานารี 
60 เด็กหญิง จุฑารัตน์ ไรอัน อนุบาลนครราชสีมา 

 
 
 
 
 



รายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564  
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ส านักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา 

ห้องสอบท่ี 5 ห้องเรียนท่ัวไป (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551) 
          
ท่ี ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ  ชื่อสกุล โรงเรียนเดิม  
61 เด็กหญิง วิรัลยุพา สิงธานี อนุบาลนครราชสีมา 
62 เด็กหญิง กัญจนธัญญ์ สุขหะ เมืองนครราชสีมา 
63 เด็กหญิง ปาริชาติ บุญเต็ม เทศบาล3 (ยมราชสามัคคี) 
64 เด็กชาย อดิเทพ ชัยวิชิต วัดสระเเก้ว 
65 เด็กหญิง พิชชาพร พงษ์สาคร โคราชวิทยาคม 
66 เด็กหญิง กรวิการ์ ภูมิพาณิชย์ วัดสระแก้ว 
67 เด็กหญิง จิรากัญ สุทธิธนุธรรม สุขานารี 
68 เด็กหญิง อธิชา ณรงค์พันธ์ มารีย์วิทยา 
69 เด็กหญิง แพรทิพย์ เปรมฤทัยรัตน์ โคราชวิทยา 
70 เด็กชาย วีรภัทร อาจหาญ บ้านดอนขวาง 
71 เด็กชาย สุรพงษ์   รากผักแว่น เทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) 
72 เด็กหญิง ปุณิกา  เพชรดาวงศ์ รวมมิตรวิทยา 
73 เด็กชาย สิรภพ ดีผาย สวนหม่อน 
74 เด็กหญิง ปิยฉัตร เดิมกะฮาด วัดบ้านหนองบัวศาลา 
75 เด็กหญิง พรรัมภา ถอยกระโทก วัดสระแก้ว 
76 เด็กชาย วีรภัทร  เดชอิทธิพัทธ์ สวนหม่อน 
77 เด็กหญิง สุพีรญา ค าโสภา อนุบาลนครราชสีมา 
78 เด็กหญิง กรกนก สื่อกลาง เมืองนครราชสีมา 
79 เด็กหญิง สุทธิกานต์ เกียรติเชาวภาส โคราชวิทยา 
80 เด็กหญิง ณัฐกฤตา   พินิตตานนท์ อนุบาลนครราชสีมา 

 


