
~ 1 ~ 
 

 

 

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบวัดความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ระดับช้ันบริบาล  อนุบาล ๑  และประถมศึกษาปีที่ ๑  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
--------------------------------------------- 

 ตามที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่  ในระดับช้ันบริบาล  
อนุบาล ๑  และประถมศึกษาปีที่ ๑  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึง ๑๕ 
มกราคม ๒๕๕๙  น้ัน  บัดน้ีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบวัดความ
พร้อม  ดังต่อไปน้ี 

 ๑.  ระดับชั้นบริบาล 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ห้องสอบ เวลาสอบ 
๑ เด็กชายอัฏฐวัฒน์   พรมทอง ห้องบริบาล ฝ่ายอนุบาล   

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. 
๒ เด็กหญิงทูมิง   รักสันติชาติ 
๓ เด็กชายฉันทวัฒน์   อมตฉายา 
๔ เด็กชายอคิราห์   แข็งแรง 
๕ เด็กชายภาคิน   ศิลาคม 
๖ เด็กหญิงวรัทย์ธยา   เสียงเย็น 
๗ เด็กชายเศรษฐ์สิริ   กองอุดม 
๘ เด็กชายกิตต์ิชนนท์   กองเพชร 
๙ เด็กหญิงพิชญาภัค   ทาขุลี 

๑๐ เด็กชายณัฐณิช   วงศ์อารีย์ 
๑๑ เด็กหญิงปวริศา   ภู่ระหงษ์ 
๑๒ เด็กชายติรคุณ   นครไพร 
๑๓ เด็กชายนพรุจ   บรรดาศักย์ 
๑๔ เด็กชายยศพนธ์   หาทนต์ 
๑๕ เด็กชายยศพัทธ์   หาทนต์ 
๑๖ เด็กชายสรวิชญ์   ทองธิราช 
๑๗ เด็กชายชุติพนธ์   ลีพฤติ 
๑๘ เด็กชายตรัสติณณ์   บุษบา 
๑๙ เด็กหญิงวรันต์ภรณ์   แสนวงษา 
๒๐ เด็กชายมงคลชัย   นาคช่ืน 
๒๑ เด็กหญิงพิรดา  ปัตถาวะโร 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ห้องสอบ เวลาสอบ 
๒๒ เด็กชายวีรโชติ   โคตรเหง้า ห้องบริบาล ฝ่ายอนุบาล   

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. 
๒๓ เด็กชายวีรโชค   โคตรเหง้า 
๒๔ เด็กชายปรมินทร์   เจตบุตร 
๒๕ เด็กหญิงณัฐธิดา   สปาร์ด่ิง 
๒๖ เด็กหญิงปุญญตา   ราชธา 
๒๗ เด็กหญิงพิชามญช์ุ   ผิวแดง 
๒๘ เด็กหญิงกานต์พิชชา   พันธุระ 
๒๙ เด็กหญิงชนมน   ระพิมพ์ 
๓๐ เด็กชายธราธิษณ์   เอกตาแสง 

 

          ๒. ระดับชั้นอนุบาล ๑ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ห้องสอบ เวลาสอบ 
๑ เด็กชายพชร   ทุมสงคราม ห้องอนุบาล ๑  

ฝ่ายอนุบาล   โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุดรธานี 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. 
๒ เด็กชายศันธนัตถ์ วรัตถ์พงศ์สุข 
๓ เด็กชายชัยมงคล   จันทะโคตร 
๔ เด็กชายฐาปนันทน์ อาปตาคม  
๕ เด็กหญิงพรหมภรณ์ สอนผา 
๖ เด็กชายก้าวชัย  กิ่งมิ่งแฮ 
๗ เด็กชายวชิรทัศน์  ธรรมวงศ์ 
๘ เด็กชายปณิธิ  เมฆกมล 
๙ เด็กหญิงศตพร บุญญาลงกรณ ์

๑๐ เด็กชายบรรณวัชร จันทะวงศ์ 
๑๑ เด็กชายย่ิงพันธ์  ปลัดบาง 
๑๒ เด็กหญิงธีรตา  สาริยา 
๑๓ เด็กหญิงธัญญ์นันต์ธร เวชชนินนาท 
๑๔ เด็กชายธนาธิป  อุตรา 
๑๕ เด็กหญิงญาดา เซียวประจวบ 
๑๖ เด็กหญิงคุณัญญา  เวทย์จรัส 
๑๗ เด็กชายคุณาวุฒิ  เวทย์จรัส 
๑๘ เด็กหญิงรมิตา  นามสมบูรณ์ 
๑๙ เด็กหญิงกนกณัฐ  ธรรมมะจินดา 
๒๐ เด็กชายกุลวัชร  แสนสอน 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ห้องสอบ เวลาสอบ 
๒๑ เด็กชายฐาปนพงศ์  อภิชนม์ ห้องอนุบาล ๑  

ฝ่ายอนุบาล   โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุดรธานี 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. 
๒๒ เด็กหญิงพบพร  พงศาปาน 
๒๓ เด็กชายณพภัทร  ผดุงชอบ 
๒๔ เด็กชายปภังกร  สาริมา 
๒๕ เด็กชายสิริวิริยะ  ภาจ าปา 
๒๖ เด็กหญิงชวัลกร  ทัศพงษ์ 
๒๗ เด็กชายเอกอนันต์  วอนอก 
๒๘ เด็กหญิงปวีณ์ธิดา สีพัน 
๒๙ เด็กชายโชติพัฒน์  เวียงแก 
๓๐ เด็กชายศรัณย์ภัทร   สุราช 
๓๑ เด็กชายสุชาติ  เจมส์  รูช่ี 
๓๒ เด็กชายภคพล  ฉลาดพจนพร 
๓๓ เด็กชายสุทธ์ิสมิต  เตียวศิริทรัพย์ 
๓๔ เด็กหญิงธีร์จุฑา  ผากากอง 
๓๕ เด็กหญิงชญานิน  นาคช่ืน 
๓๖ เด็กชายวีรเดช  โคตรเหง้า 
๓๗ เด็กชายกรวิชญ์  จุรัมย์ 
๓๘ เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  เกตุบุตร 
๓๙ เด็กชายอชิระ  ตันไชย์   
๔๐ เด็กชายอนุตตโร  พิมเสน 
๔๑ เด็กชายณัฐกรณ ์ เรืองชัยจตุพร 
๔๒ เด็กชายปัณณ์  สุจริต 
๔๓ เด็กชายภูริพัฒน์  รอบรู้ 
๔๔ เด็กชายปยุต  บุญศักด์ิ 
๔๕ เด็กชายธีทัต   วรรักษ์ 
๔๖ เด็กชายปัญญ์  ล้วนวิเศษ 
๔๗ เด็กชายศตคุณ  ธุระพันธ์ 
๔๘ เด็กหญิงรินลดา  กลัดสอาด 
๔๙ เด็กหญิงภัควลัญชญ์ คล่องส่ังสอน 
๕๐ เด็กชายอุชุกร  กสิกรรม 
๕๑ เด็กหญิงทิพย์ธารา ปิยจิตรไพรัช 
๕๒ เด็กชายปภังกร  ทองโม้ 
๕๓ เด็กหญิงกมลชญา  แก้วก่า 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ห้องสอบ เวลาสอบ 
๕๔ เด็กหญิงธัญรดา  กะพิลา ห้องอนุบาล ๑  

ฝ่ายอนุบาล   โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุดรธานี 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. 
๕๕ เด็กหญิงทิพย์รดา  พลโคตร 

  
  

 

          ๓. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ห้องสอบ เวลาสอบ 
๑ เด็กหญิงปลายน้ าฟ้า  วงษ์ดี ณ  อาคารเรียนชั้น ๒     

ฝ่ายประถมศึกษา  โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 
 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. 
๒ เด็กหญิงณัฐษา  ฐิติรัตน์สานนท์ 
๓ เด็กหญิงจันทร์เจ้า  ทัศคร 
๔ เด็กชายธนากร  พูลเงิน 
๕ เด็กชายภัทรพล  ผดุงชอบ 
๖ เด็กชายปาลวริษฐ์  ไพบูลย์ 
๗ เด็กหญิงสาริศา  สาริมา 
๘ เด็กหญิงอรอนงค์  ปลัดบาง 
๙ เด็กชายณัฐยศ  พิมพิลา 

๑๐ เด็กชายกริญจ์ตภัทร  บุญจันทร์ 
๑๑ เด็กชายวชิราวุธ   น้อยลา 
๑๒ เด็กชายณัฐพัชร์  สิริจิตวานิช 
๑๓ เด็กหญิงปราณณิชา  อินทรประเสริฐ 
๑๔ เด็กหญิงชลิตา  ลีพฤติ 
๑๕ เด็กชายธนรินทร์  นภามาศ 
๑๖ เด็กหญิงณัฏฐา  มะลิซ้อน 
๑๗ เด็กชายคณิน  พุทธรักษ์ 
๑๘ เด็กชายณัฐพงษ์  แจ้งก าพี้ 
๑๙ เด็กชายธนวรรธน์  สีหนาท 
๒๐ เด็กชายเมธินทร์  สารแสน 
๒๑ เด็กหญิงฐิตากร  บัวกนก 
๒๒ เด็กชายรัชพล  สิงห์ค า 
๒๓ เด็กชายสิโรฒม์  ศรีเดช 
๒๔ เด็กชายภูมิทัศ  แซ่คู 
๒๕ เด็กหญิงสิรยากร  เฟสูงเนิน 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ห้องสอบ เวลาสอบ 
๒๖ เด็กหญิงแทนใจ  อ่อนศรี ณ  อาคารเรียนชั้น ๒     

ฝ่ายประถมศึกษา  โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 
 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. 
๒๗ เด็กชายฐากร  ภัทรช่ืนด ารงกุล 
๒๘ เด็กหญิงพชัรภัท  ศรีระประทิ 
๒๙ เด็กหญิงธารปภัสร์  บุญเมือง 
๓๐ เด็กหญิงณัฐณิชา  นามวงษ์ 
๓๑ เด็กชายณัฐนนท์  ผดุงสันต์ 
๓๒ เด็กชายสุปรีชา บัวกล่ าธนกิจ 
๓๓ เด็กหญิงนภัสนันท์  ปุญญพัฒน์เดชาชาญ 
๓๔ เด็กหญิงณัชชา  ภูมิพันธ์ 
๓๕ เด็กหญิงปราณปริยา  เย่ียมเวหา 
๓๖ เด็กหญิงดีดี  ไขลายหงษ์ 
๓๗ เด็กชายธนปรัชญ์  ธรรมขันธ์ 
๓๘ เด็กหญิงขวัญข้าว  พัฒนสิงห์ 

 

ขอให้ ผู้มีรายช่ือตามประกาศน้ี เข้าสอบวัดความพร้อม ในวันที่  ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙               
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  ตามวันและเวลาดังก าหนดข้างต้นและขอให้มาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบ  ๓๐  นาที 
พร้อมน้ีให้นักเรียนที่เข้าสอบระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ น าอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสอบ ดังต่อไปน้ี 

๑. ดินสอ 
๒. ยางลบ 
๓. กบเหลาดินสอ 
๔. สีไม้ (อย่างน้อยครบ ๑๒ สี) 
๕. ไม้บรรทัด 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

(ลงช่ือ)   
  (รองศาสตราจารย์ศิริพร  พัสดร) 

                              ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 


