
 
 
 
                                      

 
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
หองเรียนสองภาษาและหองเรียนท่ัวไป  ประจำปการศึกษา ๒๕๖5 

 

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

ตามที่โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)  ไดกำหนดใหมีการรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาตอระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๑ หองเรียนสองภาษาและหองเรียนทั่วไป  ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕   ซึ่งมีการคัดเลือกใน 
วันศุกร ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ แลวนั้น 
  บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลวจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผานการคัดเลือก
เขาศึกษาตอระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ หองเรียนสองภาษาและหองเรียนทั่วไป  ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 
ดังเอกสารแนบทายประกาศ 

    

ส่ิงท่ีผูปกครองตองดำเนินการ  มีดังนี้ :  
๑. รายงานตัวและมอบตัว ในวันอาทิตยท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.   

ณ  หองประชุมโรงอาหาร  กรุณาเตรียมเอกสาร และกรอกขอมูลในเอกสารมาใหครบถวน  (หามหาย)   
หากไมมาในวัน  และเวลาดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์ 
 

 ๒. เอกสารในการมอบตัว 
- ชุดใบมอบตัว        จำนวน  ๑  ชุด 
- สำเนาสูติบัตรของ (นักเรียน)       จำนวน  ๑  ชุด 
- สำเนาทะเบียนบานของ(นักเรียน)       จำนวน  ๑  ชุด 
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ(บิดา)    จำนวน  ๑  ชุด 
- สำเนาทะเบียนบานของ(บิดา)       จำนวน  ๑  ชุด 
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ (มารดา)      จำนวน  ๑  ชุด 
- สำเนาทะเบียนบาน (มารดา)        จำนวน  ๑  ชุด 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของ นักเรียน/บิดา/มารดา (ถามี)     จำนวน  ๑  ชุด 
- ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)  ฉบับจริง พรอมสำเนา   จำนวน  ๑  ชุด 
- ผลตรวจ ATK        จำนวน  1  ชุด 

 

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๒ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 

 

 

        วาที่ ร.ต. 
          (อนุวัฒน   ฉินสูงเนิน) 
                                ผูอำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล  ๓  (ยมราชสามัคคี) 



 
 

รายชื่อนักเรียนผูผานการสอบคัดเลอืกเขาศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2565 

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) สำนักการศึกษา  เทศบาลนครนครราชสีมา 

หลักสูตรหองเรียนสองภาษา 

      

 ที่ คำนำหนา ชื่อ ชื่อสกุล  สถานศึกษาเดิม  

 1 เด็กหญิง ปาณิสรา  แสนจะบก เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

 2 เด็กหญิง ปทิตตา ปอมสินทรัพย เมืองนครราชสีมา 

 3 เด็กชาย ปุณณภัทร ศิริสุวรรณพงศ สาธิตราชภัฏนครราชสีมา 

 4 เด็กหญิง พลอยรัตน สุภัควรกุล สุขานารี 

 5 เด็กหญิง ชัญยาภร พินิจพงษ สารสาสนวิเทศนครราชสีมา 

 6 เด็กชาย บดินทรเทพ ตาตินิจ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 

 7 เด็กหญิง กฤติญาณี ทรวงโพธิ์ เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

 8 เด็กชาย กนกพล ดวงขวัญ อนุบาลนครราชสีมา 

 9 เด็กชาย จารุโรจน กงเพชร สุขานารี 

 10 เด็กชาย กฤตเมธ สุรนัคครินทร อนุบาลนครราชสีมา 

     

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายชื่อนักเรียนผูผานการสอบคัดเลอืกเขาศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2565 

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) สำนักการศึกษา  เทศบาลนครนครราชสีมา 

หลักสูตรหองเรียนทั่วไป 

 ที่ คำนำหนา ชื่อ ชื่อสกุล  สถานศึกษาเดิม  

 1 เด็กหญิง ชุติกาญจน  ผดุงตาล เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

 2 เด็กหญิง ปรางคทิพย ยืนบุรี สุขานารี 

 3 เด็กหญิง กมลกานต วัตถุประโส บานปากุงหนานาเจริญ 

 4 เด็กหญิง กัญญาภัค  ภูมิพระบุ เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

 5 เด็กหญิง เพ็ญสริิ นาคสวัสดิ์ โคราชวิทยา 

 6 เด็กชาย พันกร มาตชวง เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

 7 เด็กชาย ปณาวิน จันทรา วัดสระแกว 

 8 เด็กหญิง กชกร ชาญสูงเนิน รวมมิตรวิทยา 

 9 เด็กหญิง ศรัญญา   ศรีชุม วัดสระแกว 

 10 เด็กชาย ชีรวัฒน ชีกลาง วัดสระแกว 

 11 เด็กหญิง โปรดปราน แยมสัตยธรรม เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

 12 เด็กหญิง พุธิตา พิมพปรุ เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

 13 เด็กหญิง ปานรพี นามประเสริฐพร เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

 14 เด็กหญิง นภัสวรรณ จันทะวงศ วัดสระแกว 

 15 เด็กชาย อาณกร  ลอธรรมวงศ เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

 16 เด็กชาย กรกฎ แนบกระโทก อนุบาลนครราชสีมา 

 17 เด็กหญิง ภคพร สุริยนต เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

 18 เด็กชาย พงศธร พูรัชดากร บานหัวทะเล 

 19 เด็กชาย ธันวา  ธรรมวงศ เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

 20 เด็กหญิง พิยดา ประดิษฐ อางหนองแหนประชาสามัคคี 



 
 

รายชื่อนักเรียนผูผานการสอบคัดเลอืกเขาศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2565 

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) สำนักการศึกษา  เทศบาลนครนครราชสีมา 

หลักสูตรหองเรียนทั่วไป 

 21 เด็กหญิง ณัชชา มวงมิตร บานดอนขวาง 

 22 เด็กหญิง ภัทราภรณ สมจิตร เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

 23 เด็กหญิง จิราภรณ มูลนานัด สนามบิน 

 24 เด็กชาย ภาณุ ชวงประยูร เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

 25 เด็กชาย ภัคพล  ป กระโทก อนุบาลแสนสนุก 

 26 เด็กชาย นวภัทธ ภูวดล เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

 27 เด็กชาย ภูวเดช มีโพธิ์กลาง วัดสระแกว 

 28 เด็กชาย พชรพล ปญญาประกาศิต เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

 29 เด็กหญิง ภัทรวด ี พิทักษา บึงพญาปราบ 

 30 เด็กหญิง สุพรรษา โยธาธร เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

 31 เด็กชาย พงษพิพัฒน กีรติโอภาสวัสดิ์ อนุบาลนครราชสีมา 

 32 เด็กหญิง ณัฎฐณชิา แซกระโทก อนุบาลแสนสนุก 

 33 เด็กหญิง ทัศนีย ไชยมาตร บานดอนขวาง 

 34 เด็กชาย ศิวัฒม จงแกว อางหนองแหนประชาสามัคคี 

 35 เด็กหญิง ปานวาด  เพ่ิมชาติ เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

 36 เด็กหญิง พิชชาพร เตาหลาย อนุบาลนครราชสีมา 

 37 เด็กชาย อนาวิน อับสีรัมย เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

 38 เด็กหญิง สาริสา ระดาบุตร รวมมิตรวิทยา 

 39 เด็กหญิง วิชญาพร สมบัตรอนุกูล เมืองนครราชสีมา 

 40 เด็กหญิง ศุภาวด ี ไชยศร ี ชลประทานสงเคราะห 



 
 

รายชื่อนักเรียนผูผานการสอบคัดเลอืกเขาศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2565 

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) สำนักการศึกษา  เทศบาลนครนครราชสีมา 

หลักสูตรหองเรียนทั่วไป 

 41 เด็กหญิง ชญานิน  จันทิมา อนุบาลนครราชสีมา 

 42 เด็กชาย วายุเทพ อุทยาน เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

 43 เด็กชาย บัญญวัต  ดงนางรัมย สุขานารี 

 44 เด็กชาย กฤษฎา จำปาโพธิ์ วัดสระแกว 

 45 เด็กหญิง จิรัชญา สมภักด ี เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

 46 เด็กชาย อำพล วงศแกวมา เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

 47 เด็กชาย หิรัณย ปยะวง เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

 48 เด็กหญิง สิรินทรา สุดชา เมืองนครราชสีมา 

 49 เด็กชาย สุพัฒชัย ทาหอ เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

 50 เด็กหญิง แพรวา เจียมกลาง เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

 51 เด็กหญิง ปรีดิ์ชญา แสงสขุสวาง อนุบาลนครราชสีมา 

 52 เด็กหญิง จีระนันท มูลนานัด สนามบิน 

 53 เด็กชาย ชวกร เพชรรัตน สุรนารายณวิทยา 

 54 เด็กหญิง ภัทราภรณ วงศนอย เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

 55 เด็กชาย แทนทัย แสงทอง บานมาบกราด 

 56 เด็กชาย นันทวิทย ธุระเสร็จ เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

 57 เด็กชาย ศรายุทธ ศรีใส เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

 
 
 
 
 


