
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 
เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 

................................................................. 
ด้วยโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี.) ได้ด าเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ปีการศึกษา 2557 โดยการสอบคัดเลือก เมื่อวันที่  1  เมษายน 2557 ที่ผ่านมาแล้วนั้น บัดนี้การด าเนินการ
ดังกล่าวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2557  จ านวน   104  คน และรายชื่อส ารอง จ านวน  8  คน ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา
พร้อมประกาศนี้ 
 
   ประกาศ ณ วันที่  2  เมษายน พ.ศ. 2557 
 

                                                                   
        (นางสาววิรวี  ขาวไชยมหา) 
                                     ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 
 
 
   
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 



นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโควตาพิเศษ  จ านวน  29  คน  ประกอบด้วย  

    ที ่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 เด็กหญิงสุกัญญา   พันพม่า  

2 เด็กหญิงณัฏณิชา   งามสูงเนิน  

3 เด็กหญิงณัฐวรรณ   วัชรวรรณเรศ  

4 เด็กหญิงอาทิตยา   ภักดีประสิทธิ์  

5 เด็กหญิงบัญฑารีย์   มณีกรรณ์  

6 เด็กหญิงปรารถนา  พยุงพงษ์  

7 เด็กหญิงอนัญญา   อ่อนแก้ว  

8 เด็กหญิงวาเลนดา  เหลาค า  

9 เด็กหญิงระพีพรรณ   กูบโคกกรวด  

10 เด็กหญิงสุวรรณรัตน์   พัดมา  

11 เด็กหญิงเขมิกา  แก่นส าโรง  

12 เด็กหญิงวันดี   เศวตอาภา  

13 เด็กหญิงมณฑกานต์   วรรรกิจ  

14 เด็กหญิงวีรกานต์   พลสิทธิ์  

15 เด็กหญิงศิริวรรณ   สีสมบูรณ์  

16 เด็กหญิงจิตรปรีดา   เสือบุญศรี  

17 เด็กหญิงเบญจมาศ   บัญชาพิทักษ์     

18 เด็กหญิงสุดา   รักษากุล  

19 เด็กหญิงสุพรรษา   ปั้งกระโทก  

20 เด็กหญิงพรชิตา  สุขเจ็กพะเนาว์  

21 เด็กหญิงฎีกากร   สุวรรณศิริ  

22 เด็กหญิงลลิดา   ท านองดี  

23 เด็กหญิงณัชชานันท์   คุ้มปรุ  

24 เด็กหญิงอาริสา   นามวงค์  

25 เด็กหญิงภูริกา   แก้วมังคละ  

 



  

 ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

26 เด็กชายสหภาพ  อินทรัตนพล  

27 เด็กชายปาฏิหาริย์   มาตรโคกสูง  

28 เด็กชายอรรถพล   พสนนท์  

29 เด็กชายอภิวัฒน์   จันทร์สถิตกุล  

 
 

นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก  จ านวน  75   คน  ประกอบด้วย  

 ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 เด็กหญิงอัมพร  แก้วนอก 
 2 เด็กชายสหฤทธิ์  แสงศรีเพ็ญ 
 3 เด็กหญิงเนตรนภา  อินทร์กลาง 
 4 เด็กหญิงเยาวเรศ  หวังผลกลาง 
 5 เด็กหญิงจิราภรณ์  ยศอ่อน 
 6 เด็กหญิงสิริยาภรณ์  โชติช่วง 
 7 เด็กหญิงธัญพร  สายขุนทด 
 8 เด็กชายกฤษฎา  อ่ าเจริญ 
 9 เด็กชายวันโชคชัย  ยินมะเริง 
 10 เด็กชายสราวุฒิ  คูเมือง 
 11 เด็กหญิงนริศรา  เทพอรุณ 
 12 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  วิรงค์ 
 13 เด็กชายเกษมศักดิ์  นิ่มนวล 
 14 เด็กหญิงจิราวดี  อินกลาง 
 15 เด็กชายกันติทัต  เรืองธีระพันธ์ 
 16 เด็กชายวัชรพล  ศรีมงคล 
 17 เด็กชายรัตนกร  น้อยโคกสูง 
  



 ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

18 เด็กชายอภิเชษ  โพนเมืองหล้า 
 19 เด็กชายธีรัช  เมืองฮามพันธ์ 
 20 เด็กหญิงอัสมา  สมานกุล 
 21 เด็กชายวัชรพงศ์  โพธิ์กาญจนกุล 
 22 เด็กชายภานุ  หาญจันทร์ 
 23 เด็กหญิงสุดารัตน์  ชัยชนะ 
 24 เด็กหญิงเพชรรัตน์  จัดงูเหลือม 
 25 เด็กหญิงดาลาวัลย์  สุดแสนยา 
 26 เด็กหญิงสุกัญญา  พุ่มพวง 
 27 เด็กชายปุณปวีร์  ปานแก้ว 
 28 เด็กหญิงพนิดา  นาคพงษ์ 
 29 เด็กหญิงกนกทิพย์  เชิดปร ุ
 30 เด็กชายธนดล  สมตา 
 31 เด็กหญิงอินทิรา  พวงแพ 
 32 เด็กหญิงสุนันญา  ยอดจันทร์ 
 33 เด็กหญิงพณิดา  ศรีบูรณ์ 
 34 เด็กหญิงเบญจมาศ  ปัญญาพิทักษ์ 

 35 เด็กหญิงธมนวรรณ  แซ่ลี้ 
 36 เด็กชายพีระพล  เพ็ชรสูงเนิน 
 37 เด็กหญิงนันทิยา  ชิณวงค์ 
 38 เด็กหญิงพิยดา  มีสวัสดิ์ 
 39 เด็กชายเจษฎา  จันทโนบล 

 40 เด็กชายชวกร  ชุ่มโคกสูง 

 41 เด็กชายจรณินทร์  เนาวรัตน์ 
 42 เด็กหญิงพัชรินทร์  ทรงเจริญ 
 43 เด็กหญิงศรัญย์ภัทร  สุขสว่าง 

  



 ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

44 เด็กหญิงบัว  ตรีนันทวัลย์ 
 45 เด็กชายสิทธิชัย  บรรทมจิตร์ 
 46 เด็กหญิงปวีการต์  ภูเกาะ 
 47 เด็กชายชาตินักรบ  ใต้กระโทก 
 48 เด็กหญิงพิชยธิดา  สุมงคล 
 49 เด็กหญิงสวิตตา  ขอพันธ์กลาง 
 50 เด็กชายธีรภัทร์  จั่วสันเทียะ 
 51 เด็กหญิงพรณกร  พูนณรงค์ 
 52 เด็กชายณัฐนนท์  ใจอ่อน 
 53 เด็กหญิงธริศรา  โชติกิ่ง 
 54 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ดอนธงขวา 
 55 เด็กหญิงชุติมา  แซ่ล้อ 
 56 เด็กหญิงณิชาภัทร  ผลใส 
 57 เด็กชายพีรพัฒน์  ทุมสิงห์ 
 58 เด็กชายธิตินันท์  ฤทธิ์กระโทก 
 59 เด็กชายอนุวัฒน์  เจือจันทร์ 
 60 เด็กชายจิรกิตต์  บุญแก้ว 
 61 เด็กชายธราเทพ  พุฒเสือ 
 62 เด็กหญิงนภาพร  คล้ายดอน 
 63 เด็กหญิงชไมพร  วิศิษฏ์ธีระกุล 
 64 เด็กหญิงภณสา  ยนจอหอ 
 65 เด็กชายศุภกร  แอบกิ่ง 
 66 เด็กชายณัฐพล  มาศรัตน์ 
 67 เด็กชายสิริพงศ์ภัค  โพธิ์ค า 
 68 เด็กชายณัฎฐวิตต์  มุ้งอ้ิวกลาง 
 69 เด็กชายภูริวิทย์  หาญยิ่ง 
  



  

 ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

70 เด็กหญิงปทิตตา  อิสริยวัฒนศักดิ์ 
 71 เด็กชายวิฒพงศ์  จันทะพราหมณ์ 
 72 เด็กหญิงธัญสุดา  มณีวรรณ์ 
 73 เด็กชายพรรณกร  สีสิงห์ 
 74 เด็กชายปัญญา  กุเวรไตร 
 75 เด็กชายสหชาติ  ศรีกุหลาบ 
  

 ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมารายงานตัวและมอบตัวในวันศุกร์ที่  4  เมษายน  
2557  เวลา 10.00 – 11.30 น. หากไม่มารายงานตัว ตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ 
 

นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก (ส ารอง)  จ านวน  8   คน  ประกอบด้วย  

 ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 เด็กชายพีชยุตม์  กิตติณรงค์เดช 
 2 เด็กชายพีระพล  ชัยสุชาต ิ
 3 เด็กชายพัทธพล  เจียกงูเหลือม 
 4 เด็กชายสุเทพ  แก้วกลาง 
 5 เด็กชายธีระศักดิ์  จงคล้ายกลาง 
 6 เด็กชายภพธรรม  สุมงคล 
 7 เด็กชายนครินทร์  แซ่เจียว 
 8 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  จันกลาง 
  

หากมีนักเรียนสละสิทธิ์ ให้นักเรียนที่มีรายชื่อส ารอง มารายงานตัวและมอบตัวในวันศุกร์ที่  4  เมษายน  
2557  เวลา 13.00 – 14.00 น. หากไม่มารายงานตัว ตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์. 

 
 


