
 
 
 
 
                                      

 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

รายช่ือนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  
ห้องเรียน (EP) และห้องเรียนทั่วไป (ปกต)ิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

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

ตามท่ีโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   ได้กำหนดให้มีการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๑ ห้องเรียน (EP) และห้องเรียนทั่วไป (ปกติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๗  มีนาคม - ๑๕ พฤษภาคม  
๒๕๖๓ และสอบคัดเลือกในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น บัดนีไ้ดด้ำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียน (EP) และห้องเรียนทั่วไป (ปกต)ิ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  
 

หมายเหตุ  :  ๑. ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวและรับเอกสารมอบตัว ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓        
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.  ณ  ห้องธุรการอาคารไลออนส์  หากไม่มาในวัน และเวลา ดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธิ์ 

 

                 ๒. กำหนดมอบตัว  ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม     
โรงอาหาร กรุณาเตรียมเอกสาร และกรอกข้อมูลในเอกสารมาให้ครบถ้วน  (ห้ามหาย) หากไม่มาในวัน และเวลา 
ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ 
 เอกสารในการมอบตัว 

1. ชุดใบมอบตัว/sis      จำนวน  ๑  ชุด 
2. รูปถ่าย 1/2 นิ้ว       จำนวน  ๑  ชุด 
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ (นักเรียน)   จำนวน  ๑  ชุด 
4. สำเนาทะเบียนบ้านของ (นักเรียน)    จำนวน  ๑  ชุด 
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ (บิดา)    จำนวน  ๑  ชุด 
6. สำเนาทะเบียนบ้านของ (บิดา)     จำนวน  ๑  ชุด 
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ (มารดา)   จำนวน  ๑  ชุด 
8. สำเนาทะเบียนบ้าน (มารดา)     จำนวน  ๑  ชุด 
9. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของ นักเรียน/บิดา/มารดา (ถ้ามี)  จำนวน  ๑  ชุด 
๑๐. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา  จำนวน  ๑  ชุด  
 (เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร ปพ.๑ ฉบับจริง และ สำเนา ๑ ชุด  คืนฉบับจริงให้ผู้สมัคร) 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๘  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓   
      

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๙  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓        
 
 
                                               ว่าที ่ร.ต. 
          (อนุวัฒน์  ฉินสูงเนิน) 

                                     ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 
 



 
 
 

รายช่ือนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   
ห้องเรียน (EP) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
ลำดับที่ ชื่อ -สกุล โรงเรียนเดิม   

1 ด.ช. จักรกฤษณ์ อินไข่ โรงเรียนวัดสระแก้ว   
2 ด.ช. พสิษฐ์ พูนสูงเนิน โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
3 ด.ช. วรัญชิต มุขขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา   
4 ด.ช. เสฎฐวุฒ ิ จ่าชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา   
5 ด.ช. อาริค รัตนชัยณรงค์ โรงเรียนมารีย์รักษ์   
6 ด.ญ. จิรภิญญา เรืองลือชา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
7 ด.ญ. ชนันท์นภัค มนโมรา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
8 ด.ญ. ชนิดาภา ชัยนลิ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
9 ด.ญ. ณิชานันท์ หาญชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา   
10 ด.ญ. ธนัญชนก  โพธิ์กลาง โรงเรียนเมืองนครราขสีมา   
11 ด.ญ. ปราณปริยา  ยนต์สันเทียะ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
12 ด.ญ. ปิยวดี พรมกอง โรงเรียนเมืองนครราขสีมา   
13 ด.ญ. ภคพร อุตสาหะ โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา   
14 ด.ญ. อมลรชา วงค์ชมภู โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

รายช่ือนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   
ห้องเรียนทั่วไป (ปกติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   

ลำดับที่ ชื่อ -สกุล โรงเรียนเดิม   

1 ด.ญ. สุวรรณา  สนโคกสูง โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   

2 ด.ญ. ณิชาพัชร์  กระจ่างโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา   

3 ด.ญ. ภัทรกร เกษมธัญกุล โรงเรียนรวมมิตรวิทยา   

4 ด.ญ. ฐิติกานต์  เวียงนนท์ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   

5 ด.ญ. เบญญาภา  แก่นขนุน โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   

6 ด.ญ. อริสา  ธรรมวัฒน ์ โรงเรียนสุขานารี   

7 ด.ญ. ณัฐนันท์ เผือกสุข โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   

8 ด.ญ. ขนิษฐา วงค์กระโทก โรงเรียนบ้านตูม   

9 ด.ญ. ปาลีรัตน์ แก้วกล่ำ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา   

10 ด.ญ. จิรนันท์ จิตรเกาะ โรงเรียนโคราชวิทยา   

11 ด.ช. นวพรรษ โทสูงเนิน โรงเรียนรวมมิตรวิทยา   

12 ด.ญ. ภัทรภร เกษมธัญกุล โรงเรียนรวมมิตรวิทยา   

13 ด.ญ. กวินทิพย์ เอดาชัย โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   

14 ด.ช. ชนันธร จงโปร่งกลาง โรงเรียนสวนหม่อน   

15 ด.ญ. ธนัญญา สู่กระโทก โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   

16 ด.ญ. พรสวรรค์  พันธ์ตะคุ โรงเรียนบึงพญาปราบ   

17 ด.ญ.สุนันทา  พรมบุญ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   

18 ด.ญ. จันจิรา ปรูกระโทก โรงเรียนบ้านตูม   

19 ด.ญ. ศิรินภา  นาคทองสุข โรงเรียนวัดสระแก้ว   

20 ด.ญ. ปิยนุช ชาลีน้อย โรงเรียนห้วยใหญ่   

21 ด.ช. ธัญพิสิษฐ์ พันธ์ทองดี โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ   

22 ด.ช. พิชญุตม์ ชัยศิริ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา   

23 ด.ช. พีรพัฒน์ เพ็งเกษม โรงเรียนบ้านตูม   

24 ด.ญ. กนกวรรณ  ห้าวหาญ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   

25 ด.ช. กฤษฎา  สุริยันต ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   

26 ด.ญ. ภัทรวดี อาจิณกิจ โรงเรียนบ้านตูม   

27 ด.ญ. ภริญยา  ทาทอง โรงเรียนสวนหม่อน   

28 ด.ญ. ภัทรนันท์  โยพันดุง โรงเรียนรวมมิตรวิทยา   

29 ด.ญ. ศุภิสรา  บุญพอก โรงเรียนเมืองนครราชสีมา   

30 ด.ญ. ฐาปนีย์ เกมะยุรา โรงเรียนวัดสระแก้ว   

31 ด.ช. ธันชัย อุดมศิลป์ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
 



 
 

รายช่ือนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   
ห้องเรียนทั่วไป (ปกติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   

32 ด.ญ. ภัทร์ธีนันท์  ชชัมนมาศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา   

33 ด.ช. สิงหา   ตากิ่มนอก โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   

34 ด.ญ. อรวรรณ ประดิษฐ์ค่าย โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   

35 ด.ช. อนาวิน ชูเชิด โรงเรียนเมืองนครราชสีมา   

36 ด.ญ. อภิสร  ไชยมะเริง โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   

37 ด.ญ. กรพินธุ์  จันทร์จันทึก โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย)   

38 ด.ช. ชินโชค  ชาไธสง  โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   

39 ด.ช. ปรเมศวร์ คุณชื่น โรงเรียนวัดสระเเก้ว   

40 ด.ช. ธนพัฒน์ กุลอุดมโภคากุล โรงเรียนวัดสระแก้ว   

41 ด.ญ. ปาริชาติ  เที่ยงคูณ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   

42 ด.ญ. กันต์กวี  ชูศริิพงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   

43 ด.ช. บวรภพ สำเภาทอง โรงเรียนวัดสระแก้ว   

44 ด.ญ. อภิญญา  วัดมิ่งพระเนาว์ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   

45 ด.ช. กลวชัร  ขอชิดกลาง โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   

46 ด.ญ. ชาลิสา ปาทาน โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   

47 ด.ญ. มานัสดา  พยัคฆ์ เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   

48 ด.ญ. ประภัสสร ว่องกสิกรรม โรงเรียนบ้านธารปราสาท   

49 ด.ญ. กมลชนก  บำรุงบุรี โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   

50 ด.ญ. อินทิรา พึ่งจอหอ โรงเรียนสวนหม่อน   

51 ด.ญ. อนัญญา  ยันต์วิเศษ โรงเรียนหนองตะลุมปุ๊ก   

52 ด.ญ. ชฎาธาร  แสนพงศ์ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก   

53 ด.ช. ณัฐพัชร์ จันคำ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   

54 ด.ช. ณัฐภาส ขุสุวรรณ โรงเรียนวัดสระแก้ว   

55 ด.ญ. ณัชชา  สียงค์พะเนา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   

56 ด.ญ. ศษิมา เลือดสงคราม โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   

57 ด.ญ. ขวัญเรือน กลิ่นศรีสุข โรงเรียนวัดสระแก้ว   

58 ด.ญ. ลิชา ทองเเสง โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   

59 ด.ช. ศุภกิตต์  ป้อมสิงห์ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   

60 ด.ช. สุรยุทธ แท่งทอง โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   

61 ด.ญ. อารดา เพชร์เเก้ว -   

62 ด.ช. รชต  ประสาทพลกรัง โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   

63 ด.ช. ธนาวุฒิ  สวุรรณกลาง โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)   
 


