
 

 

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความพร้อมเพ่ือเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

ระดับชั้นบริบาล  อนุบาล ๑  และประถมศึกษาปีที่ ๑  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
--------------------------------------------- 

 ตามที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่  ในระดับชั้นบริบาล  
อนุบาล ๑  และประถมศึกษาปีที่ ๑  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  ในระหว่างวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึง ๑๕ 
มกราคม ๒๕๕๘   นั้น  บัดนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ           
วัดความพร้อม  ดังต่อไปนี้ 

 ๑.๑  ระดับชั้นบริบาล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ห้องสอบ เวลาสอบ 
๑ ด.ช. ธนาธิป อุตรา ห้องบริบาล ฝ่ายอนุบาล   

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. 
๒ ด.ญ. รมิตา นามสมบูรณ ์
๓ ด.ญ. พิมพ์มาดา พิมราช 
๔ ด.ญ. พบพร พงศาปาน 
๕ ด.ช. ปภังกร สาริมา 
๖ ด.ญ. ญาดา เซียวประจวบ 
๗ ด.ช กุลวัชร แสนสอน 
๘ ด.ญ.ธัญญ์นันต์ธร เวชชนินนาท 
๙ ด.ช. วีราทร เต็งศิริกลุ 

๑๐ ด.ช. อัศม์เดช ภูมิเพ็ง 
๑๑ ด.ญ. ทิพย์ธารา ปิยจิตรไพรัช 
๑๒ ด.ญ. สิรินดา สุทธิโส 
๑๓ ด.ญ. ธรรญธร เวียงแจ่ม 
๑๔ ด.ญ. ณธิดา มงคลสีลา  
๑๕ ด.ช. บรรณวัชร จันทะวงศ์ 
๑๖ ด.ช. ศรัณยพงศ์ สังข์ทอง 
๑๗ ด.ญ. พิชญาภา ชูประเสริฐ 
๑๘ ด.ญ. ชญาดา สอดสี 
๑๙ ด.ญ. ชญาภา สอดสี 
๒๐ ด.ช. รณกร ทองไวย์ 
๒๑ ด.ญ. ศตพร สมใจ 
๒๒ ด.ช.ธีร์ธัชช์ สละชั่ว 
๒๓ ด.ญ. ไอยวริญ ชุมพลกุลวงศ์ 



๑.๒ ระดับชั้นอนุบาล ๑ 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ห้องสอบ เวลาสอบ 

๑ ด.ช.ณัฐชนน  สุทธศรี ห้องอนุบาล ๑ ฝ่ายอนุบาล   
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. 
๒ ด.ญ.พรรษชล  ลีเพ็ง 
๓ ด.ช.จณิณพัฒน์  มูลธิยะ 
๔ ด.ญ.ภัทรลภา  นามสมบูรณ์ 
๕ ด.ช.ณฐาภพ  ค ามะทิตย์ 
๖ ด.ญ.กนกพิชญ์  หาระทา 
๗ ด.ช.ภรรคนนท์  ลิ่มสลักเพชร 
๘ ด.ญ.รัชญา  อุปัชาค า 
๙ ด.ช.สิรภพ  บรรดาศักย์ 

๑๐ ด.ช.จักษณา  ไชยตรี 
๑๑ ด.ช.ศรัณย์กร  เลิศวานิชย์กุล 
๑๒ ด.ญ.กัญญาภัทร  แสนสอน 
๑๓ ด.ช.วิภาศ  ทวีภัทรานนท์ 
๑๔ ด.ญ.ลูกไม้  ภักด ี
๑๕ ด.ช.นภัทร  พยัฆกุล 
๑๖ ด.ช.ภูตะวัน  ทัศคร 
๑๗ ด.ช.ตรัยคุณ  นครไพร 
๑๘ ด.ญ.ฐาปนี  ชารีโคตร                                          
๑๙ ด.ช.ปัณณวัตร  วงศส์ว่าง 
๒๐ ด.ญ.ธีรตา  สาริยา 
๒๑ ด.ช.พชร  ยอดคีรี 
๒๒ ด.ช.ภูมิชาญ  ชุมเสน 
๒๓ ด.ญ.กัลยาภรณ์  แพนพา 
๒๔ ด.ญ.เบญญาภา  วุฒิสิทธิ์ 
๒๕ ด.ญ.วชิรญาณ์  ฤทธิ์มหา 
๒๖ ด.ช.ธนภัทร  เซ็กซ์ตัน 
๒๗ ด.ญ.ธันยพัฒน์  พิพวนนอก 
๒๘ ด.ช.ณัฐชนน  แก้วกัลยา 
๒๙ ด.ช.ชีพชนก  สุวรรณภักดี 
๓๐ ด.ญ.จินดาพร  ชนูนันท์ 
๓๑ ด.ช.กันต์เกล้า  ก าแพงค า 
๓๒ ด.ช.ปัณณวิชญ์  ศรีเจริญ 
๓๓ ด.ช.ปวรฉันท์  ศรีสหการ 
๓๔ ด.ญ.ราญา  สมาน 

-๒- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
๑.๓ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ห้องสอบ เวลาสอบ 
๓๕ ด.ญ.กมลชนก  พรหมภักดี ห้องอนุบาล ๑ ฝ่ายอนุบาล   

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. 
๓๖ ด.ช.ธนกฤต  หาตรงจิตต์ 
๓๗ ด.ช.ภูชิสส์  ผดุงญาติ 
๓๘ ด.ช.สุธินันท์  เอกวุฒิ 
๓๙ ด.ญ.ภัทรานิษฐ์  กิตติปัญญาศิริ 
๔๐ ด.ญ.ชมพูนุช  กองเพชร 
๔๑ ด.ช.ฐานทัพ  ภัทรชื่นด ารงกุล 
๔๒ ด.ช.จตุรงค์  ภูชาดึก 
๔๓ ด.ญ.ยินดี  สุวรรณเกษม 
๔๔ ด.ช.อภิวิชญ์  ผิวแดง 
๔๕ ด.ช.วชิราวิชย์  ทาขุลี 
๔๖ ด.ญ.สิปาง  ศรีหิรัญ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ห้องสอบ เวลาสอบ 
๑ ด.ช.วรัชญ์  บ ารุงรักษ์ ณ  อาคารเรียนชั้น ๒     

ฝ่ายประถมศึกษา  โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. 
๒ ด.ญ.จิรสิตา  สิริบุตรวงศ์ 
๓ ด.ช.ณรงค์ชัย  ค าดวง 
๔ ด.ญ.กนิษฐา  ค ามุกชิก 
๕ ด.ช.นนทพัทธ์  กล่อมเขียน 
๖ ด.ช.อัครพงศ์  อัครปัญญา 
๗ ด.ญ.กิรณา  กิจรังสิกุล 
๘ ด.ช.ธนิศ  จินดามณี 
๙ ด.ช.ธันวา  ศรีงามเมือง 

๑๐ ด.ญ.ชริษา  พยัฆกุล 
๑๑ ด.ช.จิณณวัตร  ภูขาว 
๑๒ ด.ญ.เปรมวิภา  กรมวงศ์ 
๑๓ ด.ญ.หยาดฟ้า  ตาวะสุข 
๑๔ ด.ช.ปิยภัทร  มณฑาสุวรรณ 
๑๕ ด.ช.อดุลย์ทุติยะ  ภูมิผักแว่น 
๑๖ ด.ช.ธราทร  สิงห์เถื่อน 
๑๗ ด.ญ.ภัทรศยา  สุราช 
๑๘ ด.ญ.สุพิชญา  เลิศล้ า 
๑๙ ด.ญ.นันท์นภัส  บ ารุงกิจ 
๒๐ ด.ญ.ณัฐนันท์  พิพวนนอก 

-๓- 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ เข้าสอบวัดความพร้อม ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ตามวันและ

เวลาดังก าหนดข้างต้นและขอให้มาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบ  ๓๐  นาท ีพร้อมนี้ให้นักเรียนที่เข้าสอบระดับ
ประถมศึกษาปีที่ ๑ น าอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการสอบ ดังต่อไปนี้ 

๑. ดินสอ 
๒. ยางลบ 
๓. กบเหลาดินสอ 
๔. สีไม ้
๕. ไม้บรรทัด 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 
(ลงชื่อ) 

    (รองศาสตราจารย์ศิริพร  พัสดร) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ห้องสอบ เวลาสอบ 
๒๑ ด.ญ.ปุณยนุช  เชยกรีวงษ์ ณ  อาคารเรียนชั้น ๒     

ฝ่ายประถมศึกษา  โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. 
๒๒ ด.ญ.ธัญยพร  สมทรัพย์ 
๒๓ ด.ช.นิฑคุณ  กาฬสิงห์ 
๒๔ ด.ญ.นภัสวรรณ  เลิศวิชากุล 
๒๕ ด.ญ.สิริวรรณ  ภาจ าปา 
๒๖ ด.ช.เมธัส  พบวงศ์ษา 
๒๗ ด.ช.กิตติพัศ  วิชาพูล 
๒๘ ด.ญ.ธนัชพร  ศิริสุวรรณ 
๒๙ ด.ช.ชวกร  รัตน์ประเสริฐกุล 
๓๐ ด.ช.นบดินทร์  มาหลิน 
๓๑ ด.ญ.กัญชลิกา  รอบรู้ 
๓๒ ด.ช.พันธ์ยศ  เมฆสุวรรณธานี 
๓๓ ด.ช.ธนัท  ศตอรรถวุฒิ 
๓๔ ด.ช.ปกรณ์เกียรติ ฤทธิ์มหา 
๓๕ ด.ญ.วรรณพร  เยี่ยมเวหา 
๓๖ ด.ญ.ธิดาภัทร  โรจนะกุลทร 
๓๗ ด.ช.เศรษฐสิริ  ค าหล้า 
๓๘ ด.ช.กฤติ  ลี้สยาม 
๓๙ ด.ญ.อะลิชเชียร์  ภักดีหาญ 

-๔- 


