
 

                                    

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 
รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  

ห้องเรียน (EP) และห้องเรียน (ทัว่ไป) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

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

ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)  ได้กำหนดให้มีการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระหว่างวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ – ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๓  นั้น  บัดนีไ้ด้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว   จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียน (EP) 
ห้องเรียน (ทั่วไป) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ดังรายละเอียดและรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

 

- สอบ วันอาทิตยท์ี่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ลงทะเบียนเวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๔๕ น. สอบเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 
- ประกาศผลสอบคัดเลือก วันอังคาร ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓  และรับเอกสารมอบตัว  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.  
- มอบตัวเข้าเรียน วันศุกร์ ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา  ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน    

 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 (นางนิตติญา  สุวรรณ์โรจน) 
                                             รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ปฏิบัติราชการแทน 
                                      ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อห้องสอบที่ 1 
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)      

แผนการสอน / หลักสูตร  EP (English program)มัธยมศึกษาปีที่ 1  ปกีารศึกษา 2563  
 

   

ที ่ ชื่อ -สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 
1 ด.ญ. ภคพร อุตสาหะ โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา   
2 ด.ญ. ชนันท์นภัค มนโมรา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
3 ด.ญ. ชนิดาภา ชัยนลิ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
4 ด.ช. พสิษฐ์ พูนสูงเนิน โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
5 ด.ช. จักรกฤษณ์ อินไข่ โรงเรียนวัดสระแก้ว   
6 ด.ญ. ณิชานันท์ หาญชัย อนุบาลนครราชสีมา   
7 ด.ญ. นภัสนันท์ จันทร์อินทร์ โรงเรียนสุขานารี   
8 ด.ช. อาริค รัตนชัยณรงค ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์   
9 ด.ญ. จิรภิญญา เรืองลือชา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
10 ด.ญ. อมลรชา วงค์ชมภู โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
11 ด.ญ. ปิยวดี พรมกอง โรงเรียนเมืองนครราขสีมา   
12 ด.ช. วรัญชิต มุขขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา   
13 ด.ช. เจษฎาภรณ์ โคตรธรรม โรงเรียนเทศบาล 2   
14 ด.ญ. กนกรัชต์  เนียนไทสง โรงเรียนเซนต์ยอเซฟกาฬสินธุ์   
15 ด.ญ. ธนัญชนก  โพธิ์กลาง โรงเรียนเมืองนครราขสีมา   
16 ด.ช. เสฎฐวุฒ ิ จ่าชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา   
17 ด.ญ. ปราณปริยา  ยนต์สันเทียะ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
18 ด.ช. สุกฤตพจน์  จำปาสี โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



รายชื่อห้องสอบที่ 2 
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)      

แผนการสอน / หลักสูตร หลักสูตรทั่วไป (แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน)มัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563  
        
ที ่ ชื่อ -สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 
1 ด.ช. บวรภพ สำเภาทอง โรงเรียนวัดสระแก้ว   
2 ด.ญ. ณัชฐธิดา เข็มทอง โรงเรียนอุบลรัตน์ นครราชสีมา   
3 ด.ญ. สุนันทา ไทยเมืองพล โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
4 ด.ญ. ชาลิสา ปาทาน โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
5 ด.ญ. มาลีรัตน์ สรนุวัตร ์ โรงเรียนโยธินนุกูล   
6 ด.ญ. ลดาวัลย์ เรียงสันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา   
7 ด.ช. พงศกร ธรรมสร โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
8 ด.ญ. ธนัญญา สู่กระโทก โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
9 ด.ญ. ศษิมา เลือดสงคราม โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
10 ด.ช. ศิวะศร ยาปา โรงเรียนโคราชวิทยา   
11 ด.ญ. ณัฐนันท์ เผือกสุข โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
12 ด.ช. สุรยุทธ แท่งทอง โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
13 ด.ญ. ปิยนุช ชาลีน้อย โรงเรียนห้วยใหญ่   
14 ด.ญ. อรวรรณ ประดิษฐ์ค่าย โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
15 ด.ช. ณัฐพัชร์ จันคำ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
16 ด.ช. จิราธิวัฒน์ ตระกูลภัทรเวช โรงวัดสระแก้ว   
17 ด.ญ. กวินทิพย์ เอดาชัย โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
18 ด.ญ. กัญญาภัค ยรรยงค์ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
19 ด.ญ. อินทิรา พึ่งจอหอ โรงเรียนสวนหม่อน   
20 นาย บุญม ีชาติชนะ โรงเรียนวัดสระแก้ว   
21 ด.ญ. ขวัญเรือน กลิ่นศรีสุข โรงเรียนวัดสระแก้ว   
22 ด.ช. ธัญพิสิษฐ์ พันธ์ทองดี โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ   
23 ด.ช. ธันชัย อุดมศิลป์ ท.3   
24 ด.ช. ปรเมศวร์ คุณชื่น โรงเรียนวัดสระเเก้ว   
25 ด.ช. ประทีป ถุงจอหอ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
26 ด.ญ. อารดา เพชร์เเก้ว -   

 
 
 



รายชื่อห้องสอบที่ 3 
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)      

แผนการสอน / หลักสูตร หลักสูตรทั่วไป (แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน)มัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563  

        
ที ่ ชื่อ -สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 
27 ด.ช. ณัฐภาส ขุสุวรรณ โรงเรียนวัดสระแก้ว   
28 ด.ช. ศิรวัฒน์ เหลืองชัยศรี โรงเรียนเมืองนครราชสีมา   
29 ด.ญ. ลิชา ทองเเสง เทศบาล3(ยมราชสามัคคี)   
30 ด.ญ. สุพรรษา เสือบุญ อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ   
31 ด.ช. ธัญเทพ บุญยะรัตน์ โรงเรียนบึงพญาปราบ   
32 ด.ญ. ประภัสสร ว่องกสิกรรม บ้านธารปราสาท   
33 ด.ช. พิชญุตม์ ชัยศิริ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา   
34 ด.ญ. ฐาปนีย์ เกมะยุรา โรงเรียนวัดสระแก้ว   
35 ด.ช. ด.ช.กวีชัย เรืองสิยานันท์ สวนหม่อน   
36 ด.ญ. ขนิษฐา วงค์กระโทก โรงเรียนบ้านตูม   
37 ด.ช. พีรพัฒน์ เพ็งเกษม โรงเรียนบ้านตูม   
38 ด.ญ. ภัทรวดี อาจิณกิจ โรงเรียนบ้านตูม   
39 ด.ญ. ภัทรวรรณ เนาวัฒน ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว   
40 ด.ญ. ภัทรกร เกษมธัญกุล โรงเรียนรวมมิตรวิทยา   
41 ด.ญ. ชลนิพร แสนทวีสุข อัสสัมชัญนครราชสีมา   
42 ด.ช. ชนันธร จงโปร่งกลาง ร.ร สวนหม่อน   
43 ด.ญ. ปาลีรัตน์ แก้วกล่ำ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา   
44 ด.ญ. จิรนันท์ จิตรเกาะ โรงเรียนโคราชวิทยา   
45 ด.ช. อนาวิน ชูเชิด เมืองนครราชสีมา   
46 ด.ช. นวพรรษ โทสูงเนิน โรงเรียนรวมมิตรวิทยา   
47 ด.ญ. จันจิรา ปรูกระโทก โรงเรียนบ้านตูม   
48 ด.ญ. อรนิภา ดงกระโทก โรงเรียนบ้านตูม   
49 ด.ช. สิรวิชญ์ มหาสมุทร โรงเรียนวันสระแก้ว   
50 ด.ช. อภิวชิญ์ มหาสมุทร โรงเรียนวันสระแก้ว   
51 ด.ญ. อรวรรณ คงด ี โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย   
52 ด.ช. เนรมิตร หอมขุนทด เทศบาล3(ยมราชสามัคคี)   

 
 
 



รายชื่อห้องสอบที่ 4 
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)      

แผนการสอน / หลักสูตร หลักสูตรทั่วไป (แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน)มัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563  

        
ที ่ ชื่อ -สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 
53 ด.ช. ธนพัฒน์ กุลอุดมโภคากุล โรงเรียนวัดสระแก้ว   
54 ด.ช. รชัชานนท์ ยืนมะเริง โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
55 ด.ญ. พรพฤกษา  ธาราทองกุล โรงเรียนโคราชวิทยา   
56 ด.ช. กรินทร ์ เจียนมะเริง โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
57 ด.ช. ชาคริต  ลดภูเขียว โรงเรียนสวนหม่อน   
58 ด.ญ. ภริญยา  ทาทอง โรงเรียนสวนหม่อน   
59 ด.ญ. อนัญญา  ยันต์วิเศษ โรงเรียนหนองตะลุมปุ๊ก   
60 ด.ญ. เบญญาภา  แก่นขนุน โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
61 ด.ช. ธรรมรักษ ์ กลั่นผักแว่น โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์   
62 ด.ญ. อริสา  ธรรมวัฒน ์ โรงเรียนสุขานารี   
63 ด.ญ. อภิสร  ไชยมะเริง โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
64 ด.ญ. อภิญญา  วัดมิ่งพระเนาว์ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
65 ด.ญ. ฐิติกานต์  เวียงนนท์ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
66 ด.ช. สิรวุฒิ  พรมชาล ี โรงเรียนเทศบาลเมืองนครราชสีมา   
67 ด.ญ. ปาริชาติ  เทียงคูณ     
68 ด.ช. รชต  ประสาทพลกรัง โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
69 ด.ญ. ศิรินภา  นาคทองสุข โรงเรียนสระแก้ว   
70 ด.ญ. กันต์กวี  ชูศิริพงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
71 ด.ญ. ภควดี  สวุรรณศิริ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
72 ด.ญ. กนกวรรณ  ห้าวหาญ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
73 ด.ญ.สุนันทา  พรมบุญ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
74 ด.ญ. ณิชาพัชร์  กระจ่างโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา   
75 ด.ช. นทีกานต์  บำรุงศิลป์ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
76 ด.ช. สหภูม ิ ขุนแสง โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
77 ด.ญ. ณัชชา  สียงค์พะเนา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   

        
 
 
 



รายชื่อห้องสอบที่ 5 
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)      

แผนการสอน / หลักสูตร หลักสูตรทั่วไป (แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน)มัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563  

        
ที ่ ชื่อ -สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 
78 ด.ญ. กรพันธุ์  จันทร์จันทึก โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย)   
79 ด.ญ. ภัทรนันท์  โยพันดุง โรงเรียนรวมมิตรวิทยา   
80 ด.ญ. ศิริพร  จุลกระโทก โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
81 ด.ช. ธนาวุฒิ  สวุรรณกลาง โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
82 ด.ญ. กมลชนก  บำรุงรี โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
83 ด.ช. ชินโชค  ชาไธสง โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
84 ด.ญ. ศุภิสรา  บุญพอก โรงเรียนเมืองนครราชสีมา   
85 ด.ญ. ภัทร์ธีนันท์  ชชัมนมาศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา   
86 ด.ญ. นรินทร์ทิรา  เกิดมงคล โรงเรียนอุบลรัตน์   
87 ด.ช. สัปปรชัญ์  ทองภูธร โรงเรียนบ้านบุประชารัฐพัฒนา   
88 ด.ช. กลวชัร  ขอชิดกลาง โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
89 ด.ญ. ชฎาธาร  แสนพงศ์ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก   
90 ด.ช. สิงหา   ตากิ่มนอก โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
91 ด.ช. รชัชานนท์  ยืนมะเริง โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
92 ด.ช. วรรณะชัย  เพ้อกระโทก โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
93 ด.ญ. พรสวรรณ์  พันธ์ตะคุ โรงเรียนบึงพญาปราบ   
94 ด.ช. ธนพัฒน์  กุลอุดมโลกากุล โรงเรียนวัดสระแก้ว   
95 ด.ช. กฤษฎา  สุริยันต ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
96 ด.ช. ศุภกิตต ์ ป้อมสิงห์ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
97 ด.ญ. สุวรรณา  สนโคกสูง โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
98 ด.ญ. มานัสดา  พยัคฆ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
99 ด.ญ. ภัทรพรรณ เนาวัฒน์ โรงเรียนวัดสระแก้ว   

 
 
 
 
 
 
 

 


