~ ๑~

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบวัดความพรอมเพื่อเขาศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ระดับชั้นบริบาล อนุบาล ๑ และประถมศึกษาปที่ ๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
--------------------------------------------ตามที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ไดประกาศรับสมัครนักเรียนใหม ในระดับชั้นบริบาล
อนุ บ าล ๑ และประถมศึ กษาป ที่ ๑ ประจํ าป การศึกษา ๒๕๖๑ ในระหว างวั น ที่ ๑ ธัน วาคม ๒๕๖๐ ถึ ง ๑๕
มกราคม ๒๕๖๑ นั้ น บัด นี้ โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ อุด รธานี ขอประกาศรายชื่อ ผูมีสิท ธิ์ส อบวัด
ความพรอม ดังตอไปนี้
๑. ระดับชั้นบริบาล
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ชื่อ-สกุล
เด็กชายศรัญย ฤาชากุล
เด็กชายศศิศ บุญสวาง
เด็กหญิงภิณญาพัชญ ศรียอด
เด็กชายณัฐวรรธน ไชยศรี
เด็กชายรชต โพธิ์ศรี
เด็กชายพัทธดนย ธีระพาพงษ
เด็กหญิงอัชฌธิกาพัส ภูวศรีเหลื่อม
เด็กหญิงศิมันตร ธรรมะจินดา

หองสอบ
หองบริบาล ฝายอนุบาล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี

เวลาสอบ
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๒. ระดับชั้นอนุบาล ๑
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ชื่อ-สกุล
เด็กชายปฐพี หาวหาญ
เด็กชายศรธรรม โชคพานิชย
เด็กชายฐาปน หาวหาญ
เด็กชายธีรภัทร อุดรเขตต
เด็กหญิงณัฏฐชญาดา อุดม
เด็กหญิงเปรมยุดา แสนสวัสดิ์
เด็กหญิงชญานนันท คําดวง
เด็กหญิงปราณปรียา อินทะวงษา
เด็กหญิงปภาณิน หามะลิ

หองสอบ
เวลาสอบ
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
หองอนุบาล ๑
ฝายอนุบาล โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี

~ ๒~
ลําดับ
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑

ชื่อ-สกุล
เด็กชายรชต ขันเดช
เด็กชายกฤติเดช อุตรา
เด็กชายนนท จันทศรี
เด็กหญิงขวัญดาว วงษเส
เด็กชายบรรณวัชร สงวนศรี
เด็กหญิงพรกนก คุณปอก
เด็กชายชยากร ถาวรโชติ
เด็กหญิงนิลาวรรณ แกวหาญ
เด็กหญิงชญาณนันท ธรรมบํารุง
เด็กหญิงพิชญาภา ปณณราช
เด็กชายณัฐกิตติ์ วรัตถพงศสุข
เด็กหญิงอัญมณี พรมเขต
เด็กชายนิธิศ เจียมวิจิตร
เด็กชายณพัทร เลิศล้ํา
เด็กชายพรหมภัสร สอนผา
เด็กหญิงแพรวขวัญ เฮงศรีวณิชกุล
เด็กหญิงกัญญาณัฐ พิลาจันทร
เด็กหญิงปูริดา ชํานาญ
เด็กหญิงณัฐชานันท แสนวงษา
Miss Ngoc Lam Huong To
เด็กชายธีภพ วรรักษ
เด็กชายธนัช พรหมจารีต
เด็กชายธนาธิป แกวทอง
เด็กหญิงกิรติญาภัทร คงสมบัติ
เด็กชายพศวีร เอกตาแสง
เด็กชายปุริม สุขรมย
เด็กหญิงนาราภัทร นรากร
เด็กชายรชต บรรจงชีพ
เด็กหญิงปาณิสรา รัตนะ
เด็กหญิงธนัฏฐา ทาวเนาว
เด็กหญิงนิชาภา ทิพยวัจนา
เด็กชายณฐชนก นิลนนท

หองสอบ
เวลาสอบ
หองอนุบาล ๑
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ฝายอนุบาล โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี

~ ๓~
๓. ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑

ชื่อ-สกุล
เด็กชายกฤษณพงศ สุขศรี
เด็กหญิงจินดาพร ชนูนันท
เด็กชายจักรภัทร สุดวานิชย
เด็กชายภูตะวัน ทัศคร
เด็กชายสุปวีณ เจริญแสงสุวรรณ
เด็กหญิงรมิตา ประจงสาร
เด็กหญิงปภาดา หามะลิ
เด็กหญิงสิริยากร แซวรัมย
เด็กหญิงลูกไม ภักดี
เด็กชายจิณณพัฒน มูลธิยะ
เด็กหญิงกนกพิชญ หาระทา
เด็กชายสุธินันท เอกวุฒิ
เด็กหญิงธนันญดา ปดทุมแฝง
เด็กชายกันตเกลา กําแพงคํา
เด็กหญิงกัญญาภัทร แสนสอน
เด็กชายวีรเดช โคตรเหงา
เด็กชายณัฐวัสส ศิริวารินทร
เด็กหญิงสิปาง ศรีหิรัญ
เด็กหญิงเบญญาภา วุฒิสิทธิ์
เด็กชายปุริมริชญ ดอนโบราณ
เด็กชายสิรภพ บรรดาศักย
เด็กหญิงภัทรลภา นามสมบูรณ
เด็กหญิงปาลิกา สิทธิขวา
เด็กหญิงชารีณัฏฐ เทียมวงศ
เด็กชายพชร ยอดคีรี
เด็กหญิงรรรรร อินกอ
เด็กชายศันธนัตถ วรัตถพงศสุข
เด็กหญิงชวัลกร ทัศพงษ
เด็กชายนภัทร พยัฆกุล
เด็กชายจักษณา ไชยตรี
เด็กชายภูชิสส ผดุงญาติ

หองสอบ
เวลาสอบ
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ อาคารเรียนชั้น ๒
ฝายประถมศึกษา โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี

~ ๔~
ลําดับ
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓

ชื่อ-สกุล
เด็กชายตรัยคุณ นครไพร
เด็กชายฐานทัพ ภัทรชื่นดํารงกุล
เด็กหญิงอธีนา นันทะศรี
เด็กหญิงชมพูนุช กองเพชร
เด็กหญิงจิดาภา พูลเพิ่ม
เด็กชายธีรวีร ศิริรัตนไพบูลย
เด็กหญิงอชิรญาณ พินธะ
เด็กชายกศิศฐิพงศ ทามแกว
เด็กหญิงยินดี สุวรรณเกษม
เด็กชายวชิราวิชย ทาขุลี
เด็กชายเศรษฐคุณ คุณเศรษฐ
เด็กชายณฐกร นุชนาฎ

หองสอบ
เวลาสอบ
ณ อาคารเรียนชั้น ๒
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ฝายประถมศึกษา โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี

ขอให ผู มี ร ายชื่ อ ตามประกาศนี้ เข า สอบวั ด ความพร อ ม ในวั น ที่ ๑๐ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ตามวันและเวลาดังกําหนดขางตนและขอใหมาถึงหองสอบกอนเวลาสอบ ๓๐ นาที
พรอมกันนี้ ใหนักเรียนที่เขาสอบวัดความพรอมระดับประถมศึกษาปที่ ๑ นําอุปกรณเพื่อใชในการสอบ ดังตอไปนี้
๑. ดินสอ
๒. ยางลบ
๓. กบเหลาดินสอ
๔. สีไม (อยางนอย ๑๒ สี)
๕. ไมบรรทัด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(รองศาสตราจารยศิริพร พัสดร)
ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

