
 
 
 

ประกาศโรงเรียนโยธินนุกูล 
เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2566 

…………………………………………………… 
ตามที่โรงเรียนโยธินนุกูลได้รับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 1 

กุมภาพันธ์ ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2566 ไปแล้วนั้น 
บัดนี้ การด าเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้า

ศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2566 ดังรายชื่อ แนบท้ายประกาศนี้ 
 

ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อบัญชีตามท้ายประกาศรายงานตัว ในวันที่ 10 มีนาคม 2566  
 

สถานทีร่ายงานตัวและเอกสารที่ต้องน ามา ดังนี้ 
1. ให้นักเรียนรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน เวลา 08.30 - 12.00 น 
2. เอกสารประกอบรายงานตัว ดังนี้ 

1) ใบรายงานตามรูปแบบของโรงเรียนโยธินนุกูล ที่กรอกข้อมูลที่ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 
          เรียบร้อยแล้ว 

2) ใบรับรอง อ.3 พร้อมส าเนารับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด (กรณีนักเรียนโรงเรียน 
          โยธินนุกูลไม่ต้องใช้) 

3) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว (แต่งเครื่องแบบนักเรียนจ านวน 2 ใบ) 
4) ส าเนาสูติบัตรหรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนนักเรียน 1 ชุด 
5) ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนจ านวน 1 ชุด 
6) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา มารดา จ านวน 1 ชุด 
7) ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา จ านวน 1 ชุด 
8) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
9) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อยู่กับ 

          บิดามารดา) 
       หมายเหตุ รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

*ถ้านักเรียนไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาก าหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ 
 
ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 
 
 

        ลงชื่อ 
                                                                   (นายนิรันดร์ เนตรภักดี) 
                                                       ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนโยธินนุกูล 
                                 
 



 

 
 

  โรงเรียนโยธินนุกูล  เทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม  จังหวัดนครราชสีมา 
 รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2566 

      

ล าดับ 
เลขประจ าตัวที่

สมัคร 
ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 001 เด็กชาย พัชรดนัย ขจรรัตนา   
2 002 เด็กหญิง พิมพ์นารา สมนา   
3 003 เด็กชาย ธนวิชญ ์ พลทามูล   
4 004 เด็กหญิง ณัฐธิดา จึงเจริญ   
5 005 เด็กชาย ภัทรเดช เกษรสมบติั   
6 006 เด็กชาย ธนดล กลิ่นพิกุล   
7 007 เด็กชาย บุณยภู อินทร์นอก   
8 008 เด็กหญิง วาสนา พลายบัว   
9 009 เด็กหญิง นภัสสร บุญแพ   

10 010 เด็กชาย ภูมิน ถึงดี   
11 011 เด็กชาย ธีรภพ มาลีประค า   
12 012 เด็กชาย ปัณวรรธน์ วิริวัฒน ์   
13 013 เด็กชาย กฤติน รัตนธรรม   
14 014 เด็กหญิง ศิรดา บุตรศรี   
15 015 เด็กหญิง ณัฐฏกานต์ วงค์จันทร์   
16 016 เด็กหญิง บุญสิตา พิรักษา   
17 017 เด็กหญิง ณัฏฐนันท์ แก้วใส   
18 018 เด็กชาย ยศกร ผิวทองงาม   
19 019 เด็กหญิง ปัญญ์นภัส ชื่นนอก   
20 020 เด็กหญิง ภัควลัญชญ์ หลักตา   
21 021 เด็กหญิง ภษร ทัดทอง   
22 022 เด็กชาย ธนวรรธน ์ ประเสริฐศรี   
23 023 เด็กหญิง กันต์กนิษฐ์ เพ็ญพักตร์   
24 024 เด็กชาย ศักดิยศ หยวกกระโทก   
25 025 เด็กชาย ชญานนท์ จันทะเสน   
26 026 เด็กชาย นท ี ทิวาปทุม   
27 027 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ไชยรินทร ์   



28 028 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ศรีภูมิ   
29 029 เด็กหญิง ชัญญา ผลาทิพย์   
30 030 เด็กหญิง พิชญาภา อินจันทร์   
31 031 เด็กชาย วีรากร แพกกระโทก   
32 032 เด็กชาย ภทรพล ชาวนา   
33 033 เด็กชาย สิตธิชัย เที่ยงพูนวงค์   
34 034 เด็กชาย กัลย์ปณชัย สนโศก   
35 035 เด็กหญิง ณัฏฐ์ชญา สีคาม   
36 036 เด็กชาย กฤษติคุณ จรครบุรี   
37 037 เด็กหญิง วิภาวด ี ชื่นตา   
38 038 เด็กหญิง ชนนิภา ช่วยตะขบ   
39 039 เด็กชาย พชร ค าสาริรักษ์   
40 040 เด็กหญิง มาริษา จันรอด   
41 041 เด็กหญิง ภาวิน ี จิตเมตตา   
42 042 เด็กชาย ศุภชัย รามาส   
43 043 เด็กหญิง จิตตินันท์ จิรัฎฐิติกาล   
44 044 เด็กชาย สุทธิพจน์ จักราบาตร   
45 045 เด็กหญิง ณัฐธิดา สีกระโดน   
46 046 เด็กหญิง สิริกาญจน์ สิงห์ค า   
47 047 เด็กหญิง อภิษฐา เงินงาม   
48 048 เด็กชาย วรภัทร พรหมบุตร   
49 049 เด็กหญิง นันทิวา แขดอน   
50 050 เด็กหญิง ปุญญิสา สดโคกกรวด   
51 051 เด็กชาย นันทกร แก้วก าพล   
52 052 เด็กชาย ทรงภพ ชมภู่   
53 053 เด็กหญิง ณัฏฐิกา แก้วตา   
54 054 เด็กชาย พสิษฐ์ หัสสระน้อย   
55 055 เด็กชาย ตุลาการ นันทะพรม   
56 056 เด็กหญิง เขมิกา เดชจ าเริญ   
57 057 เด็กชาย ณภัทร มีบุญ   
58 058 เด็กหญิง พรรณพนัส พินิจพงษ์   
59 059 เด็กชาย ชนาภัทร เกิดอุฤทธิ์   
60 060 เด็กหญิง รินรดา รักธรรมนูญ   



61 061 เด็กหญิง ปาณิศา กองสูงเนิน   
62 062 เด็กหญิง ณัฐณิชา พรหมพินิจ   
63 063 เด็กชาย ตรีเทพ จรูญฉาย   
64 064 เด็กหญิง กมลทิพย์ แก่นสาร   
65 065 เด็กหญิง นันทิชา สีหาทัพ   
66 066 เด็กชาย จิณณทัต ผลบุญ   
67 067 เด็กชาย ฐิติณัฐ พรหมดีสาร   
68 068 เด็กหญิง บุญญาพร ไกรสูงเนิน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศโรงเรียนโยธินนุกูล 
เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 

…………………………………………………… 
ตามท่ีโรงเรียนโยธินนุกูลได้รับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566        ใน

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2566 ไปแล้วนั้น 
บัดนี้ การด าเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้า

ศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ดังรายชื่อ แนบท้ายประกาศนี้ 
 

ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อบัญชีตามท้ายประกาศรายงานตัว ในวันที่ 10 มีนาคม 2566  
 

สถานทีร่ายงานตัวและเอกสารที่ต้องน ามา ดังนี้ 
1. ให้นักเรียนรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน เวลา 08.30 - 12.00 น 
2. เอกสารประกอบรายงานตัว ดังนี้ 

1) ใบรายงานตามรูปแบบของโรงเรียนโยธินนุกูล ที่กรอกข้อมูลที่ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 
          เรียบร้อยแล้ว 

2) ใบรับรองหรือ ปพ.3 พร้อมส าเนารับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด (กรณีนักเรียนโรงเรียน 
          โยธินนุกูลไม่ต้องใช้) 

3) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว (แต่งเครื่องแบบนักเรียนจ านวน 2 ใบ) 
4) ส าเนาสูติบัตรหรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนนักเรียน 1 ชุด 
5) ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนจ านวน 1 ชุด 
6) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา มารดา จ านวน 1 ชุด 
7) ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา จ านวน 1 ชุด 
8) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
9) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อยู่กับ 

          บิดามารดา) 
       หมายเหตุ รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

*ถ้านักเรียนไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาก าหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ 
 
ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 
 
 

        ลงชื่อ 
                                                                   (นายนิรันดร์ เนตรภักดี) 
                                                       ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนโยธินนุกูล 
                                 

 



 

 
 

 

 

  โรงเรียนโยธินนุกูล  เทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม  จังหวัดนครราชสีมา 
 รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 

ล าดับ 
เลขประจ าตัวที่

สมัคร 
ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 001 เด็กหญิง หยาดทิพย์ พูลสมัย   
2 002 เด็กชาย นรธีร์ นอขุนทด   
3 003 เด็กชาย นฤบดินทร์ เจตมาส   
4 004 เด็กชาย ณัฐพงศ์ มีเกาะ   
5 005 เด็กหญิง วันวิสา จีรังโคกกรวด   
6 006 เด็กชาย เอกภพ อับไพชา   
7 007 เด็กหญิง ฉัตรฤดี ชุมะโชติ   
8 008 เด็กชาย กฤษณะชัย หมวดสูงเนิน   
9 009 เด็กหญิง มินตรา ร่มสันเที๊ยะ   

10 010 เด็กชาย ธาวิน ถึงดี   
11 011 เด็กชาย กัณพัฒน์ จันทศร   
12 012 เด็กหญิง พรนภัส พงษ์เกาะ   
13 013 เด็กชาย ธนชัย ชื่นด่านกลาง   
14 014 เด็กชาย ภูรินท์ พลีรัตน์   
15 015 เด็กหญิง สุพิชญา เหลือบกลาง   
16 016 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ รัตนรักษ์   
17 017 เด็กชาย ธนวัฒน ์ ศรีทอง   
18 018 เด็กหญิง พัชรภรณ์ ขุดโพธิ์   
19 019 เด็กหญิง พิชชาภรณ์ ต่อศักดิ์   
20 020 เด็กหญิง พิมลรัตน์ บุญประจันทร์   
21 021 เด็กหญิง พิชญธิดา พิมพกร   
22 022 เด็กชาย กันต์ณภัทร ข าวิไล   
23 023 เด็กชาย ธนบดี ยอดโยธี   
24 024 เด็กหญิง สุทัตตา จ๊ะเส็ง   
25 025 เด็กหญิง ชญาดา ถิระสาโรช   
26 026 เด็กหญิง สิริวดี ถึกไทย   
27 027 เด็กชาย สิทธิเดช ภูมิปรุ   
28 028 เด็กชาย ญาณศรณ์ คุ้มมณี   



29 029 เด็กชาย ชนากร ตีรณโชติ   
30 030 เด็กหญิง นิชานันท์ หวังช่วยกลาง   
31 031 เด็กชาย ปิยพงษ์ สดก าปัง   
32 032 เด็กหญิง ขวัญจิลา ศรีหมื่นไวย์   
33 033 เด็กชาย ศุภณัฐ สุภะสะเถียร   
34 034 เด็กหญิง มณฑิตา ชะนวนรัมย์   
35 035 เด็กหญิง ณัฐณิชา ผุยผล   
36 036 เด็กชาย ชนะพล จ านงศ์จิตร   
37 037 เด็กหญิง ณัฐนิชา ญวนแม   
38 038 เด็กหญิง เกวลิน ลาเสือ   
39 039 เด็กหญิง กมลเนตร ลี้พึ่งพุทธ   
40 040 เด็กหญิง สุพิชญา ศรีทอง   
41 041 เด็กหญิง พรพรรษา ฉวีวงค ์   
42 042 เด็กหญิง กรวรรณ พิษวงษ์   
43 043 เด็กชาย องอาจ จรูญฉาย   
44 044 เด็กชาย กรรชัย ครองชอบ   
45 045 เด็กชาย วิทวัส หอมเนียม   
46 046 เด็กชาย บุญศิริ ภูมิศรีจันทร์   
47 047 เด็กหญิง ศรินญา ศรีชัย   
48 048 เด็กชาย พชรพล จอมทอง   
49 049 เด็กหญิง จันธิชา กลั่งกลาง   
50 050 เด็กชาย ธนบดี ขุณิกากรณ์   
51 051 เด็กชาย อมันชา กุศล   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศโรงเรียนโยธินนุกูล 
เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

…………………………………………………… 
ตามที่โรงเรียนโยธินนุกูลได้รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566           

ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2566 ไปแล้วนั้น 
บัดนี้ การด าเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ รายงานตัวเข้า

ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ดังรายชื่อ แนบท้ายประกาศนี้ 
 

ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อบัญชีตามท้ายประกาศรายงานตัว ในวันที่ 10 มีนาคม 2566  
( กรณีนักเรียนที่เป็นตัวส ารองให้มารายงานตัวในวันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ ห้องธุรการชั้น 2 ) 
 

สถานทีร่ายงานตัวและเอกสารที่ต้องน ามา ดังนี้ 
1. ให้นักเรียนรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน เวลา 08.30 - 12.00 น 
2. เอกสารประกอบรายงานตัว ดังนี้ 

1) ใบรายงานตามรูปแบบของโรงเรียนโยธินนุกูล ที่กรอกข้อมูลที่ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 
          เรียบร้อยแล้ว 

2) ใบรับรองหรือ ปพ.3 พร้อมส าเนารับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด (กรณีนักเรียนโรงเรียน 
          โยธินนุกูลไม่ต้องใช้) 

3) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว (แต่งเครื่องแบบนักเรียนจ านวน 2 ใบ) 
4) ส าเนาสูติบัตรหรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนนักเรียน 1 ชุด 
5) ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนจ านวน 1 ชุด 
6) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา มารดา จ านวน 1 ชุด 
7) ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา จ านวน 1 ชุด 
8) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
9) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อยู่กับ 

          บิดามารดา) 
       หมายเหตุ รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

*ถ้านักเรียนไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาก าหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ 
 
ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 
 
 

        ลงชื่อ 
                                                                   (นายนิรันดร์ เนตรภักดี) 
                                                       ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนโยธินนุกูล 
 



 

 
 

 

    

  โรงเรียนโยธินนุกูล  เทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม  จังหวัดนครราชสีมา 
 รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 
ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 046 เด็กชาย ธีทัต สุทธิจันทร์   
2 069 เด็กหญิง พรชรินทร์ ภู่มาเลิศสินทร์   
3 044 เด็กชาย ชวัลวิทย ์ ปาโนรัมย์   
4 035 เด็กหญิง รังสิมา หมายต่อกลาง   
5 054 เด็กชาย นันท์ศรา ธนาบูรณ์   
6 041 เด็กหญิง นุชรีย์ จันทร์ชมภู   
7 060 เด็กหญิง สุภัสสร แก้วกล้า   
8 058 เด็กหญิง แพรวา ถาวรกุล   
9 068 เด็กชาย ภูมิรพีศักย์ เที่ยงกระโทก   

10 075 เด็กหญิง นิสา วรรณเดช   
11 043 เด็กชาย อดิรุจ โสภักด ี   
12 085 เด็กหญิง ภัทรฌิญา เดชาติวงศ ์ณ อยุธยา   
13 003 เด็กหญิง ญาดา ถิระสาโรช   
14 029 เด็กหญิง ชนาภา วิชาสวัสดิ ์   
15 008 เด็กชาย ธีรเดช หอมหวน   
16 006 เด็กหญิง ปิ่นมณี ทองเงิน   
17 016 เด็กหญิง ชไมพร บทนอก   
18 030 เด็กหญิง ผกามาส แซ่ฮุ้น   
19 032 เด็กหญิง วิลาสิน ี วัชรบริรักษ์   
20 059 เด็กหญิง อิสรีย์ นาคณรงค์   
21 052 เด็กหญิง สุวรรณมาลี สาถิน   
22 021 เด็กชาย ศุภกฤษ์ แสนจะบก   
23 002 เด็กหญิง ชมพูนุท นางาม   
24 031 เด็กชาย ทินกร อนุกูล   
25 050 เด็กชาย เหมรัศมิ์ พันทพจน์   
26 057 เด็กชาย ชิติภัทร ศรีเพชร   
27 083 เด็กชาย ธีรศักดิ์ ทองรอบ   
28 007 เด็กชาย วันเลิศ แพทย์จะโป๊ะ   
29 045 เด็กชาย กิตติพศ ขันธพันธ์   



30 049 เด็กหญิง ธัญชนก ใจกรุณา   
31 067 เด็กชาย ธีรภัทร์ โสวภาค   
32 076 เด็กหญิง พิณนภา บุษยะมา   
33 015 เด็กชาย เทพธาร เสนาะเสียง   
34 033 เด็กหญิง ขวัญจิรา โยธินเดชะ   
35 062 เด็กชาย ญาณินทร อุดมพัทธ์   
36 070 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ จารุครุฑ   
37 073 เด็กชาย กวี ปฤชานนท์   
38 078 เด็กชาย สิทธินนท์ สิงห์ศิริ   
39 079 เด็กชาย พันษา พิมพ์สวัสดิ์   
40 038 เด็กหญิง จิตสุภา หัดสูงเนิน   
41 048 เด็กหญิง ศุภากร บ่อพิมาย   
42 012 เด็กชาย อิทธิมนต์ ฉิมสูงเนิน   
43 037 เด็กหญิง ปิยนุช จันทนะศิริ   
44 018 เด็กชาย พศวัต จันหอม   
45 051 เด็กหญิง ลักษิกา จันหอม   
46 084 เด็กชาย สิงหา ชินนอก   
47 004 เด็กชาย นันทชิต ชื่นนอก   
48 010 เด็กหญิง นันธิชา ชัยชนะ   
49 065 เด็กหญิง สุกัญญา แขดอน   
50 077 เด็กชาย รณพีร์ อนุสวาท   
51 017 เด็กชาย อฏิเวช อินทรปัญญา   
52 055 เด็กชาย ฐาปกรณ์ บุดดีเลิศ   
53 063 เด็กชาย วรากร โพธิกะ   
54 071 เด็กชาย กาณรพี เทพพรม   
55 001 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา จ าศูนย์   
56 034 เด็กหญิง ปนัดดา ชุ่มโคกกรวด   
57 047 เด็กชาย ธันวา รัฐแสง   
58 013 เด็กชาย พัฒทรพงษ์ อยู่แท้กูล   
59 023 เด็กชาย ประกาศิต สุนธยากรณ ์   
60 042 เด็กชาย กิตติพงษ์ ขันธพันธ์   
61 053 เด็กชาย สรวิศ ผะใจ   
62 061 เด็กหญิง กัลยพร ทุมมี   



63 025 เด็กหญิง ชาลิสา สมจริง   
64 028 เด็กหญิง พรพิมล ลี้พึ่งพุทธ   
65 036 เด็กหญิง อิสยาห์ นวนจันทร์   
66 022 เด็กชาย คุลา ยิ้มมี   
67 009 เด็กหญิง อนัญปภา เกตุหิรัญเขว้า   
68 066 เด็กชาย พชร ฐิติสุรพงศธร   
69 027 เด็กหญิง วรฎา เหล่าคุณ   
70 074 เด็กชาย พรรษวัฏ พงษ์พันธุ์   
71 005 เด็กหญิง ศิรภัสสร พันธุ์วิเศษ ส ารอง 
72 011 เด็กชาย ทินกฤต อนุกูล ส ารอง 
73 014 เด็กชาย ธิติพันธ์ บุญรักษ์ ส ารอง 
74 019 เด็กชาย ณัฐภูม ิ โอบทะเล ส ารอง 
75 064 เด็กหญิง ธัญชนก รัตนะ ส ารอง 
76 056 เด็กหญิง วันณิพา แสนแมน ส ารอง 
77 040 เด็กชาย กีรติ ผาสุก ส ารอง 
78 024 เด็กชาย สรวุฒ ิ รอดกลาง ส ารอง 
79 026 เด็กหญิง ธวัลรัตน ์ ชาญชัย ส ารอง 
80 020 เด็กชาย ศุภโชค เข็มมี ส ารอง 
81 072 เด็กชาย ธนบูรณ์ จินากูล ส ารอง 
82 039 เด็กชาย สมเกียรติ เที่ยงคุณ ส ารอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศโรงเรียนโยธินนุกูล 
เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 

…………………………………………………… 
ตามที่โรงเรียนโยธินนุกูลได้รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566           

ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2566 ไปแล้วนั้น 
บัดนี้ การด าเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้า

ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ดังรายชื่อ แนบท้ายประกาศนี้ 
 

ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อบัญชีตามท้ายประกาศรายงานตัว ในวันที่ 10 มีนาคม 2566  
 

สถานทีร่ายงานตัวและเอกสารที่ต้องน ามา ดังนี้ 
3. ให้นักเรียนรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน เวลา 08.30 - 12.00 น 
4. เอกสารประกอบรายงานตัว ดังนี้ 

1) ใบรายงานตามรูปแบบของโรงเรียนโยธินนุกูล ที่กรอกข้อมูลที่ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 
          เรียบร้อยแล้ว 

2) ใบรับรองหรือ ปพ.3 พร้อมส าเนารับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด (กรณีนักเรียนโรงเรียน 
          โยธินนุกูลไม่ต้องใช้) 

3) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว (แต่งเครื่องแบบนักเรียนจ านวน 2 ใบ) 
4) ส าเนาสูติบัตรหรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนนักเรียน 1 ชุด 
5) ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนจ านวน 1 ชุด 
6) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา มารดา จ านวน 1 ชุด 
7) ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา จ านวน 1 ชุด 
8) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
9) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อยู่กับ 

          บิดามารดา) 
       หมายเหตุ รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

*ถ้านักเรียนไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาก าหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ 
 
ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 
 
 

        ลงชื่อ 
                                                                   (นายนิรันดร์ เนตรภักดี) 
                                                       ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนโยธินนุกูล 
                                 
 



 

 
 

 

    

  โรงเรียนโยธินนุกูล  เทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม  จังหวัดนครราชสีมา 
 รายช่ือนักเรียนผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2566 
ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 018 นางสาว ชุติกาญจน์ ธรรมปรีดีสกุล   
2 010 เด็กชาย เดชาธร สวัสด ี   
3 014 เด็กหญิง ดารินทร์ เกิดส ี   
4 016 นางสาว สุนิสา จันดากุล   
5 019 นาย จิราธิวัฒน ์ ตระกูลภัทรเวช   
6 008 นางสาว ขวัญฤทัย ประสิทธิ์พันธุ์   
7 003 เด็กหญิง ศิรภัสสร สนโศก   
8 009 นาย ธีรวริศ ตงกระโทก   
9 011 เด็กชาย ต้นกล้า สุขพงษ์   

10 007 นาย กิตติชัย บัวอุไร   
11 015 นาย ธเนศ สุขจรัส   
12 017 นางสาว อินทร์ทิรา  แก้วทุ่ง   
13 005 เด็กชาย กฤษฎิ์ ไวว่อง   
14 013 นาย ธนพัฒน์ กลมกลิ้ง   
15 006 เด็กชาย  เกียรติรัตน์ หวานเย็น   
16 001 เด็กชาย ธัชทร วงศ์ศรีดา   
17 002 นาย อภิชัย เจทะโร   
18 004 เด็กหญิง แพรดาว เดชาติวงศ ์ณ อยุธยา   
19 012 เด็กหญิง กัณฐิกา พรมยกบัตร์   

 


