
 

 

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
เรื่อง  ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   

ระดับชั้นบริบาล  อนุบาล ๑  และระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
------------------------------------------------------- 

 

 ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษา         
ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  ในวันเสาร์ ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘      
นั้น  บัดนี้โรงเรียน จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี  ดังรายชื่อต่อไปนี้  
 

ระดับชั้นบริบาล 
ที ่ ชื่อ - สกุล ผลการทดสอบ 

๑ ด.ช. ธนาธิป อุตรา ผ่าน 

๒ ด.ญ. รมิตา นามสมบูรณ์ ผ่าน 

๓ ด.ญ. พิมพ์มาดา พิมราช ผ่าน 

๔ ด.ญ. พบพร พงศาปาน ผ่าน 

๕ ด.ช. ปภังกร สาริมา ผ่าน 

๖ ด.ญ. ญาดา เซียวประจวบ ผ่าน 

๗ ด.ช กุลวัชร แสนสอน ผ่าน 

๘ ด.ญ.ธัญญ์นันต์ธร เวชชนินนาท ผ่าน 

๙ ด.ช. วีราทร เต็งศิริกุล ผ่าน 

๑๐ ด.ช. อัศม์เดช ภูมิเพ็ง ผ่าน 

๑๑ ด.ญ. ทิพย์ธารา ปิยจิตรไพรัช ผ่าน 

๑๒ ด.ญ. สิรินดา สุทธิโส ผ่าน 

๑๓ ด.ญ. ศตพร สมใจ ผ่าน 

๑๔ ด.ช. บรรณวัชร จันทะวงศ์ ผ่าน 



ที ่ ชื่อ - สกุล ผลการทดสอบ 

๑๕ ด.ช. ศรัณยพงศ์ สังข์ทอง ผ่าน 

๑๖ ด.ช.ธีร์ธัชช์ สละชั่ว ผ่าน 

๑๗ ด.ญ. ชญาดา สอดสี ผ่าน 

๑๘ ด.ญ. ชญาภา สอดสี ผ่าน 

 
ระดับชั้นอนุบาล ๑ 

ที ่ ชื่อ - สกุล ผลการทดสอบ 

๑ ด.ช.ปวรฉันท์  ศรีสหการ ผ่าน 

๒ ด.ช.อภิวิชญ์  ผิวแดง ผ่าน 

๓ ด.ช.ชีพชนก  สุวรรณภักดี ผ่าน 

๔ ด.ญ.ภัทรานิษฐ์  กิตติปัญญาศิริ ผ่าน 

๕ ด.ช.สุธินันท์  เอกวุฒิ ผ่าน 

๖ ด.ญ.ภัทรลภา  นามสมบูรณ์ ผ่าน 

๗ ด.ช.ภูตะวัน  ทัศคร ผ่าน 

๘ ด.ญ.กัลยาภรณ์  แพนพา ผ่าน 

๙ ด.ช.กันต์เกล้า  ก าแพงค า ผ่าน 

๑๐ ด.ญ.กัญญาภัทร   แสนสอน ผ่าน 

๑๑ ด.ญ.จินดาพร  ชนูนันท์ ผ่าน 

๑๒ ด.ญ.สิปาง  ศรีหิรัญ ผ่าน 

๑๓ ด.ญ.ยินดี  สุวรรณเกษม ผ่าน 

๑๔ ด.ญ.ลูกไม้  ภักด ี ผ่าน 

๑๕ ด.ช.นภัทร  พยัฆกุล ผ่าน 

๑๖ ด.ญ.ธันยพัฒน์  พิพวนนอก ผ่าน 

๑๗ ด.ช.ภูชิสส์  ผดุงญาติ ผ่าน 



ที ่ ชื่อ - สกุล ผลการทดสอบ 

๑๘ ด.ญ.เบญญาภา  วุฒิสิทธิ์ ผ่าน 

๑๙ ด.ช.ภูมิชาญ  ชุมเสน ผ่าน 

๒๐ ด.ช.จิณณพัฒน์  มูลธิยะ ผ่าน 

๒๑ ด.ญ.ราญา  สมาน ผ่าน 

๒๒ ด.ช.พชร  ยอดคีรี ผ่าน 

๒๓ ด.ญ.กมลชนก  พรหมภักด ี ผ่าน 

๒๔ ด.ช.วชิราวิชย์  ทาขุลี ผ่าน 

๒๕ ด.ช.จักษณา  ไชยตรี ผ่าน 

๒๖ ด.ญ.ฐาปนี  ชารีโคตร                                          ผ่าน 

๒๗ ด.ญ.วชิรญาณ์  ฤทธิ์มหา ผ่าน 

๒๘ ด.ช.ณัฐชนน  แก้วกัลยา ผ่าน 

๒๙ ด.ญ.ชมพูนุช  กองเพชร ผ่าน 

๓๐ ด.ช.ธนกฤต  หาตรงจิตต์ ผ่าน 

๓๑ ด.ญ.กนกพิชญ์  หาระทา ผ่านทดสอบส ารองล าดับที่ ๑ 

๓๒ ด.ช.วภิาศ  ทวีภัทรานนท์ ผ่านทดสอบส ารองล าดับที่ ๒ 

๓๓ ด.ช.ฐานทัพ  ภัทรชื่นด ารงกุล ผ่านทดสอบส ารองล าดับที่ ๓ 

๓๔ ด.ช.ปัณณวัตร  วงศ์สว่าง ผ่านทดสอบส ารองล าดับที่ ๔ 

๓๕ ด.ช.ธนภัทร  เซ็กซ์ตัน ผ่านทดสอบส ารองล าดับที่ ๕ 

๓๖ ด.ญ.พรรษชล  ลีเพ็ง ผ่านทดสอบส ารองล าดับที่ ๖ 

๓๗ ด.ช.ตรัยคุณ  นครไพร ผ่านทดสอบส ารองล าดับที่ ๗ 

๓๘ ด.ช.สิรภพ  บรรดาศักย์ ผ่านทดสอบส ารองล าดับที่ ๘ 

๓๙ ด.ช.ศรัณย์กร  เลิศวานิชย์กุล ผ่านทดสอบส ารองล าดับที่ ๙ 

๔๐ ด.ช.ณัฐชนน  สุทธศรี ผ่านทดสอบส ารองล าดับที่ ๑๐ 



ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
ที ่ ชื่อ - สกุล ผลการทดสอบ 

๑ ด.ญ.กิรณา  กิจรังสิกุล ผ่าน 

๒ ด.ช.นิฑคุณ  กาฬสิงห์ ผ่าน 

๓ ด.ช.วรชัญ์  บ ารุงรักษ์ ผ่าน 

๔ ด.ช.กิตติพัศ  วิชาพูล ผ่าน 

๕ ด.ญ.กนิษฐา  ค ามุกชิก ผ่าน 

๖ ด.ญ.นันท์นภัส  บ ารุงกิจ ผ่าน 

๗ ด.ญ.เปรมวิภา  กรมวงศ์ ผ่าน 

๘ ด.ญ.ปุณยนุช  เชยกรีวงษ์ ผ่าน 

๙ ด.ญ.จิรสิตา  สิริบุตรวงศ์ ผ่าน 

๑๐ ด.ญ.สิริวรรณ  ภาจ าปา ผ่าน 

๑๑ ด.ญ.สุพิชญา  เลิศล้ า ผ่าน 

๑๒ ด.ญ.นภัสวรรณ  เลิศวิชากุล ผ่าน 

๑๓ ด.ญ.กัญชลิกา  รอบรู้ ผ่าน 

๑๔ ด.ช.ปกรณ์เกียรติ ฤทธิ์มหา ผ่าน 

๑๕ ด.ช.ธราทร  สิงห์เถื่อน ผ่าน 

๑๖ ด.ญ.ภัทรศยา  สุราช ผ่าน 

๑๗ ด.ญ.ณัฐนันท์  พิพวนนอก ผ่าน 

๑๘ ด.ญ.ธัญยพร  สมทรัพย์ ผ่าน 

๑๙ ด.ช.เมธัส  พบวงศ์ษา ผ่าน 

๒๐ ด.ช.ณรงค์ชัย  ค าดวง ผ่าน 

๒๑ ด.ช.อดุลย์ทุติยะ  ภูมิผักแว่น ผ่าน 

๒๒ ด.ญ.อะลิชเชียร์  ภักดีหาญ ผ่าน 



ที ่ ชื่อ - สกุล ผลการทดสอบ 

๒๓ ด.ช.ธนิศ  จินดามณี ผ่าน 

๒๔ ด.ช.ธันวา  ศรีงามเมือง ผ่าน 

๒๕ ด.ญ.หยาดฟ้า  ตาวะสุข ผ่าน 

๒๖ ด.ญ.ธนัชพร  ศิริสุวรรณ ผ่าน 

๒๗ ด.ช.อัครพงศ์  อัครปัญญา ผ่าน 

๒๘ ด.ญ.วรรณพร  เยี่ยมเวหา ผ่าน 

๒๙ ด.ช.กฤติ  ลี้สยาม ผ่าน 

๓๐ ด.ช.นนทพัทธ์  กล่อมเขียน ผ่าน 

๓๑ ด.ช.จิณณวัตร  ภูขาว ผ่าน 

๓๒ ด.ช.ธนัท  ศตอรรถวุฒิ ผ่าน 

๓๓ ด.ช.พันธ์ยศ  เมฆสุวรรณธานี ผ่าน 

 

ขอให้ผู้ที่ผ่านการทดสอบมารายงานตัว  ในระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ –  
๑๕.๐๐ น.  และน าหลักฐานมาเพ่ือประกอบการรายงานตัว  ดังต่อไปนี้ 

๑.  ใบรับรองแพทย์          จ านวน    ๑  ฉบับ 
๒.  รูปถ่ายนักเรียน ขนาด ๑  นิ้ว   จ านวน    ๑  รูป 

   

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

(ลงชื่อ)   
  (รองศาสตราจารย์ศิริพร  พัสดร) 

                             ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 


