
 
 
 
 
                                      

 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

รายช่ือนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  
ห้องเรียนทั่วไป (ปกติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบที่ ๒) 

 

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

ตามท่ีโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามคัคี)  ได้กำหนดให้มีการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ ๑  ห้องเรียนทั่วไป (ปกต)ิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบท่ี ๒)  ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓  
และสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น บัดนีไ้ด้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนทั่วไป (ปกต)ิ  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  
 

หมายเหตุ  :  ๑. ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวและรับเอกสารมอบตัว ในวันที่ ๑๗ มิถนุายน 
๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.  ณ ห้องธุรการอาคารไลออนส์  หากไม่มาในวัน และเวลา ดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธิ์ 

 

                 ๒. กำหนดมอบตัว  ในวันที่ ๑๘ 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           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-สกลุ 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  ๑๖  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓   
      

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑๗  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓        
 
 
                                               ว่าที ่ร.ต. 
          (อนุวัฒน์  ฉินสูงเนิน) 

                                     ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 
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รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

(ห้องเรียนทั่วไป)  ปีการศึกษา 2563  
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)      

ที่ ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม 
1 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ มณที โรงเรียนสุขานาร ี
2 เด็กหญิงพีรดาภรณ์ ชมทองหลาง โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 
3 เด็กหญิงวนิศรา ปิดกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว 
4 เด็กหญิงสิรินดา ดีงาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 
5 เด็กหญิงเบญจวรรณ มณที โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 
6 เด็กหญิงนลินญา ทั่งทองมะดนั โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 
7 เด็กหญิงธนาวดี                               ตันตระกูล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 
8 เด็กหญิงสุณิสา สัตย์ซื่อ โรงเรียนสุขานาร ี
9 เด็กหญิงวีรวรรณ คล้ายกระโทก โรงเรียนบ้านบะใหญ่ 
10 เด็กชายพนชักร บวรนนทโชต ิ โรงเรียนวัดสระแก้ว 
11 เด็กชายกันต์ธร ศิริบุญนภา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 
12 เด็กหญิงธนัญญา สู่กระโทก โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)  
13 เด็กชายศุภกิตติ์ ป้อมสิงห์ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)  
14 เด็กชายอิทธิกร แสงทองสกาว โรงเรียนสุขานาร ี
15 เด็กหญิงพัชชา ป้อมสุวรรณ โรงเรียนวัดสระแก้ว 
16 เด็กชายอาริค รัตนชัยณรงค ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์ 
17 เด็กหญิงวิภาวดี มาตรทะเล โรงเรียนวัดสระแก้ว 
18 เด็กหญิงชลนิพร แสนทวีสุข โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
19 เด็กหญิงอภิชญาณ์ ฤทธี โรงเรียนโยธินนุกูล 
20 เด็กชายณภัทร ทิศกระโทก โรงเรียนสุขานาร ี
21 เด็กหญิงอรนิภา ดงกระโทก โรงเรียนบ้านตูม 
22 เด็กหญิงศุภกานต์ คำขูลู โรงเรียนวัดสระแก้ว 
23 เด็กหญิงณัฐนิชา กาญจนดิลก โรงเรียนวัดสระแก้ว 
24 เด็กหญิงศุภกัญญา คำขูลู โรงเรียนวัดสระแก้ว 
25 เด็กหญิงอรวรรณ ประดิษฐ์ค่าย โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)  
26 เด็กชายรัฐพล พึ่งสันเทียะ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 
27 เด็กชายสิรวุฒ ิ พรมชาล ี โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 
28 เด็กชายวรรณชัย เพ้อกระโทก โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)  
29 เด็กชายทิวทัศน ์ ช่อทอง โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 
30 เด็กชายพงษ์ศภัส พงษ์วิจิตร โรงเรียนโคราชวทิยา 
31 เด็กหญิงสีฟ้า เกิดมงคล โรงเรียนเมอืงนครราชสีมา 
32 เด็กชายสหภูมิ ขุนแสง โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)  
33 เด็กหญิงภควดี สุวรรณศิร ิ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)  
34 เด็กหญิงภัทรวรรณ เนาวัฒน ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 
35 เด็กหญิงพุทธิดา ศรีศักดา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 

 
 


