~ ๑~

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ระดับชั้นบริบาล อนุบาล ๑ และประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
--------------------------------------------ตามที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ในระดับชั้นบริบาล
อนุ บ าล ๑ และประถมศึกษาปี ที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง ๑๕
มกราคม ๒๕๖๓ นั้น บัดนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ อุดรธานี ขอประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิ์ ประเมิน
ความพร้อม ดังต่อไปนี้
๑. ระดับชั้นบริบาล
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงเอวารินทร์ มานะดี
เด็กหญิงณฐมน พรมแสงใส
เด็กหญิงพัชรภร มนธีอินทรศักดิ์
เด็กชายวชิรวิทย์ ภักดีสวัสดิ์
เด็กชายอาชวิน ราษฎร์ภักดี
เด็กชายธิติ เขียวสวัสดิ์
เด็กชายอชิตะ วุฒิประเสริฐชัย
เด็กชายกิตติภูมิ อิโต
เด็กชายนฤเทพ วงคะแสง
เด็กหญิงพัทธนันท์ อนงค์รักษ์
เด็กชายจักรพงษ์ คลังกลาง
เด็กหญิงจิดาภา แซ่จึง
เด็กชายปุณพจน์ ศิลาคม
เด็กชายสิรวิชญ์ ทองประดิษฐ์
เด็กชายธนภัทร อุดมลาภ
เด็กหญิงพรสวรรค์ เมืองขวา
เด็กชายวรโชติ มณีเพชร
เด็กหญิงวชิมิฬา ไชยมาศ
เด็กหญิงปุณิกา คาหอม
เด็กหญิงธีร์จุฑา ธัญญพันธ์
เด็กหญิงชนิสรา ทองทา

ห้องประเมินความพร้อม เวลาประเมินความพร้อม
ณ ห้องบริบาล ฝ่ายอนุบาล ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี

~ ๒~
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ห้องประเมินความพร้อม เวลาประเมินความพร้อม
๒๒ เด็กหญิงภัคธีมา จารุพงษ์ทวิช
ณ ห้องบริบาล ฝ่ายอนุบาล ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
๒๓ เด็กชายกวินภัทร คงสมบัติ
ราชภัฏอุดรธานี
๒๔ เด็กชายภพบดินทร์ ทัศคร
๒๕ เด็กหญิงจิดาภา กองแก้ว
๒๖ เด็กหญิงชญาณี พิสัยพันธ์
๒๗ เด็กชายปุณปรัชญ์ เกียรติภูมิพันธุ์
๒๘ เด็กหญิงจิรธิดา บุทชานน
๒๙ เด็กชายวรภูดิจฐ์ ฐิวัฒน์มงคลกุล
๓๐ เด็กหญิงปุณิกา วรสกุลกาญจน์
๓๑ เด็กหญิงเธียรธิตา นิลนนท์
๓๒ เด็กชายปัณณวิชญ์ พันสิ่ว
๓๓ เด็กหญิงอุษพร ฐิติรัตน์สานนท์
๓๔ เด็กหญิงนวลลดา ภูมิสะอาด
๓๕ เด็กหญิงพรปวีณ์ เนียมพงษ์
๓๖ เด็กชายพิสิษฐ์ เอกตาแสง
สถานที่สัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียนระดับบริบาล และระดับอนุบาล ๑ ณ ห้องอนุบาล ๓
๒. ระดับชั้นอนุบาล ๑
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
12
13
14

ชื่อ-สกุล
เด็กชายอชิระ แสงศรีราช
เด็กชายจิตติพัฒน์ จันทรวงค์
เด็กชายกฤชนพัต อุษาวัฒนากุล
เด็กหญิงชื่นชีวัน ศรศักดิ์
เด็กชายธีฆายุ คงธนกุลบวร
เด็กชายตุนท์ โคตพิมพ์
เด็กหญิงพลอยชมพู หาญกล้า
เด็กชายอินทนนท์ เพียงแก้ว
เด็กชายจุล มนูกุล
เด็กหญิงคุณิตา รัตนโกเศศ
เด็กชายสุวิจักขณ์ จารุศักดิ์ธีรา
เด็กชายพัสกร เสลคร
เด็กชายพริษฐ์ สุวรรณโสภา
เด็กชายจอมทัพ เพชรด่านเหนือ

ห้องประเมินความพร้อม เวลาประเมินความพร้อม
ลาดับที่ ๑ - ๓๓
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องอนุบาล ๑
ฝ่ายอนุบาล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี

~ ๓~
ลาดับ
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
45
46
47

ชื่อ-สกุล
เด็กชายณัฐกิตติ์ ชีวะเกรียงไกร
เด็กหญิงธรรญธร จอยเอกา
เด็กหญิงนันท์นภัสร์ กัลยาณบัณฑิต
เด็กชายคณพศ รักญาติ
เด็กหญิงชนาภา เสนารักษ์
เด็กหญิงปวริศา สีหนาท
เด็กหญิงภูริชญา ธรรมกุล
เด็กหญิงสุพิชญา วังคะฮาต
เด็กชายนนท์ปวิธ พิเสฏฐศลาศัย
เด็กหญิงสุธาทิพย์ พันธุ์อุดม
เด็กชายเด่นภูมิ ปุริทาเม
เด็กชายนัทพันธ์ แสนกลาง
เด็กหญิงกอบุญ ศิวิไลย์
เด็กชายวิวัฒน์ชัย ต้นพรหม
เด็กหญิงสุพิชญา ภักดีวุฒิ
เด็กชายธีทัต กาญจนพิชญ์
เด็กชายกิตติกวิน อักษร
เด็กหญิงมิ่งขวัญ กะพี้โสม
เด็กหญิงพรรณิภา ตราชู
เด็กชายเชษทิวัตถ์ มีวันคา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไพรดีพะเนาว์
เด็กชายเมธาสิทธิ์ บัวคา
เด็กหญิงเอรียา ขันเดช
เด็กหญิงอัฏฐภิญญา พรมทอง
เด็กหญิงภัทรนันท์ ยอดคีรี
เด็กหญิงรินรดา จันทะราช
เด็กชายก้องเกียรติ ขมิ้นเขียว
เด็กชายก่อเกียรติ ขมิ้นเขียว
เด็กหญิงชวัลย์รัตน์ เสนารัตน์
เด็กหญิงเปมิกา ภูชยโชติโภคิน
เด็กชายปุณณภพ ศรีกาเหนิด
เด็กชายญาณาธิป มีชัย
เด็กหญิงวลัยพรรณ พูลสวัสดิ์

ห้องประเมินความพร้อม เวลาประเมินความพร้อม
ลาดับที่ ๑ - ๓๓
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องอนุบาล ๑
ฝ่ายอนุบาล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี

ลาดับที่ ๓๔ - ๖๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องอนุบาล ๒
ฝ่ายอนุบาล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี

~ ๔~
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ห้องประเมินความพร้อม เวลาประเมินความพร้อม
48 เด็กหญิงพลอยลลิลญ์ จานงค์ศาสตร์
ลาดับที่ ๓๔ - ๖๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องอนุบาล ๒
49 เด็กหญิงพิมพ์นารา วงษ์ศร
ฝ่ายอนุบาล
50 เด็กชายนิชคุณ สุภโตษะ
โรงเรียนสาธิต
51 เด็กชายยูกึน โอ
มหาวิทยาลัย
52 เด็กหญิงพิชชาภา วันธงไชย
ราชภัฏอุดรธานี
53 เด็กชายณัฐกฤต พรมวงษ์
54 เด็กหญิงกุลพัชร บุตรโยธี
55 เด็กชายศิวกร ภูมิโคกรักษ์
56 เด็กหญิงเพชรลดา อินแสงแวง
57 เด็กหญิงบุญญาดา เวียงอินทร์
58 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์ เกษมสินทรัพย์
59 เด็กหญิงพรญาลิน เกียรติภูมิพันธุ์
60 เด็กชายปัณณ์ มีมูล
61 เด็กชายปรเมศวร์ ดีหามแห
62 เด็กชายมิ่งขวัญ ปัญจพันดร
63 เด็กหญิงกัญญาพัชร จันทะลุน
64 เด็กหญิงลลิสา สุวรรณแสง
65 เด็กชายพิสิษฐฺ์ ศรีสมเกียรติ
สถานที่สัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียนระดับบริบาล และระดับอนุบาล ๑ ณ ห้องอนุบาล ๓
๓. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
8
9
10
11

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงกวิสรา กลิ่นอุบล
เด็กชายตุลย์ธีร์ เอิ่ง
เด็กหญิงเฌอ วรวงศ์เทพ
เด็กหญิงกานต์พชิ ชา พันธุระ
เด็กชายณัฐกิตติ์ ภัทรชัยทิศ
เด็กชายชนสิษฏ์ ศรีเดช
เด็กชายธนา ลิ้มสุวรรณ
เด็กหญิงณิชาภัทร บังไสย์
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ชีวะเกรียงไกร
เด็กหญิงเพียงพอ เฮ้งศรีวณิชกุล
เด็กชายฉันทวัฒน์ อมตฉายา

ห้องประเมินความพร้อม เวลาประเมินความพร้อม
ลาดับที่ ๑-๓๔
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประถมศึกษาปีที่ ๔
อาคารเรียนชั้น ๒
ฝ่ายประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี

~ ๕~
ลาดับ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
39
40
41
42
43
44

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงนุชชญา พิมพ์คต
เด็กชายปวรรัชดล ดารงเชื้อ
เด็กชายชยพล ทัศพงษ์
เด็กชายพุฒิภัทร อนงค์รักษ์
เด็กหญิงไอลดา ทาสีดา
เด็กหญิงชญาณ์นันท์ ธรรมบารุง
เด็กชายนิธิศ เจียมวิจิตร
เด็กชายชุติพนธ์ ลีพฤติ
เด็กชายธนากร ธรรมมาจิตร
เด็กหญิงโชติกา ธรรมวงค์
เด็กหญิงปุญญตา ราชธา
เด็กหญิงบุญญาพร สุวรรณโค
เด็กชายอิทธิฤทธิ์ บัวคา
เด็กชายเอกรินทร์ นาบุดดา
เด็กชายอัฏฐวัฒน์ พรมทอง
เด็กชายกิตติ์ชนนต์ กองเพชร
เด็กหญิงปาลิตา สารภาพ
เด็กหญิงพิชชาภา ยอดคีรี
เด็กชายติรคุณ นครไพร
เด็กชายปุณณภักต์ พาเทียม
เด็กชายภูมิพิพัฒน์ จันทะราช
เด็กหญิงอิสรีย์ ถวิลหวัง
เด็กชายนนทพัทธ์ จันทร์แดง
เด็กหญิงปทิตตา สิงเสนา
เด็กชายณัฐชากร โชคบัณฑิต
เด็กชายชินพรรธน์ อินทฤาชัย
เด็กหญิงปพิชญา แสงแจ่ม
เด็กหญิงพิชชาภา นามท้าว
เด็กหญิงธัญชนก วิริยะ
เด็กหญิงศิณาลักษณ์ บุญหลง
เด็กชายพิชชากร บุตรโยธี
เด็กชายพีรภาคิน ศรีวิชัย
เด็กชายอัฟฎอล งาแก้ว

ห้องประเมินความพร้อม เวลาประเมินความพร้อม
ลาดับที่ ๑-๓๔
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประถมศึกษาปีที่ ๔
อาคารเรียนชั้น ๒
ฝ่ายประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี

ลาดับที่ ๓๕-๖๗
ณ ห้องประถมศึกษาปีที่ ๕
อาคารเรียนชั้น ๒
ฝ่ายประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

~ ๖~
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ห้องประเมินความพร้อม เวลาประเมินความพร้อม
45 เด็กชายทวีรัชต์ สิริษา
ลาดับที่ ๓๕-๖๗
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประถมศึกษาปีที่ ๕
46 เด็กหญิงธิรดา โตอุตตชนม์
อาคารเรียนชั้น ๒
47 เด็กหญิงณิชนันทน์ เลิศธนะแสงธรรม
ฝ่ายประถมศึกษา
48 เด็กหญิงพณิตพิชา พาโฮม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
49 เด็กชายณัฐชนน คัทเนตร
ราชภัฏอุดรธานี
50 เด็กชายวีรโชค โคตรเหง้า
51 เด็กชายวีรโชติ โคตรเหง้า
52 เด็กชายภูมิศาสตร์ จักรทองดี
53 เด็กหญิงอรณัฐฑิกานต์ ศรีธนนันท์
54 เด็กชายปรมินทร์ เจตบุตร
55 เด็กหญิงวชิรภรณ์ กองชนะ
56 เด็กชายกรวิชญ์ จันทน์ไพรสณฑ์
57 เด็กชายตรัยคุณ ศรีใคร
58 เด็กชายวัฒนชัย นามบุตร
59 เด็กชายธีรวัฒน์ มงคล
60 เด็กชายภูมินทร์ สามีราย
61 เด็กชายคุณรัตน์ สวยรูป
62 เด็กชายวรภูมิณฐ์ ฐิวัฒน์มงคลกุล
63 เด็กชายตรัสติณณ์ บุษบา
64 เด็กชายจิณณจักษ์ ภูโอบ
65 เด็กชายธราธิษณ์ เอกตาแสง
66 เด็กหญิงจิณณพัต จาปาไทย
67 เด็กหญิงธัญม์สิตา ชื่นเย็น
สถานที่สัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ลาดับที่ ๑ – ๓๔ ณ ห้องวิทยาศาสตร์ และ
ลาดับที่ ๓๕-๖๗ ณ ห้องสมุด อาคารประถมศึกษาหลังเก่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ เข้าประเมินความพร้ อม ในวัน เสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกาหนดข้างต้นและขอให้มาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบ
๓๐ นาที พร้อมกันนี้ ให้นักเรียนที่เข้าประเมินความพร้อม ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ นาอุปกรณ์เพื่อใช้ในการ
ประเมินดังต่อไปนี้
๑. ดินสอ
๒. ยางลบ
๓. กบเหลาดินสอ

~ ๗~
๔. สีไม้ (อย่างน้อย ๑๒ สี)
๕. ไม้บรรทัด
หมายเหตุ
๑. ประกาศผลการประเมินความพร้อม ในวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๒. การแต่งกายสาหรับนักเรียน
ระดับบริบาล
สวมชุดสุภาพ
ระดับอนุบาล ๑
สวมชุดสุภาพ/ชุดนักเรียน(ถ้ามี)
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ สวมชุดนักเรียน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย์ศิริพร พัสดร)
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

