
 

 

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
เรื่อง  ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   

ระดับชั้นบริบาล  อนุบาล ๑  และระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  
------------------------------------------------------- 

 

 ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ได้ด าเนินการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาในโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระดับชั้นบริบาล  อนุบาล ๑  และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นั้น  บัดนี้ โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เพ่ือเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ดังรายชื่อต่อไปนี้  
 

๑. ระดับชั้นบริบาล 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

๑ เด็กหญิงพัชรภร  มนธีอินทรศักดิ์  

๒ เด็กหญิงธีร์จุฑา ธัญญพันธ์  

๓ เด็กหญิงณฐมน  พรมแสงใส  

๔ เด็กหญิงเอวารินทร์ มานะดี  

๕ เด็กชายอาชวิน ราษฎร์ภักดี  

๖ เด็กชายวรภูดิจฐ์  ฐิวัฒน์มงคลกุล  

๗ เด็กหญิงเธียรธิตา นิลนนท์  

๘ เด็กหญิงจิดาภา แซ่จึง  

๙ เด็กชายกิตติภูมิ อิโต  

๑๐ เด็กหญิงจิดาภา กองแก้ว  

๑๑ เด็กชายปุณพจน์ ศิลาคม  

๑๒ เด็กหญงิอุษพร ฐิติรัตน์สานนท์  

๑๓ เด็กชายวชิรวิทย์ ภักดีสวัสดิ ์  

๑๔ เด็กหญิงพัทธนันท์ อนงค์รักษ์  

๑๕ เด็กชายวรโชติ มณีเพชร  



-๒- 

 
๒. ระดับชั้นอนุบาล ๑ 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

๑๖ เด็กชายปุณปรัชญ์  เกียรติภูมิพันธุ์  

๑๗ เด็กหญิงปุณิกา  วรสกุลกาญจน์  

๑๘ เด็กหญิงภัคธีมา  จารุพงษ์ทวิช  

๑๙ เด็กหญิงพรปวีณ์   เนียมพงษ์  

๒๐ เด็กหญิงนวลลดา ภูมิสะอาด  

๒๑ เด็กหญิงชนิสรา ทองทา  

๒๒ เด็กชายพิสิษฐ์ เอกตาแสง  

๒๓ เด็กชายภพบดินทร์ ทัศคร  

๒๔ เด็กชายนฤเทพ วงคะแสง  

๒๕ เด็กหญิงชญาณี  พิสัยพันธ์  

๒๖ เด็กชายจักรพงษ์ คลังกลาง ขึ้นบัญชสี ำรองล ำดับที่ 1 

๒๗ เด็กชายสิรวิชญ์ ทองประดิษฐ์ ขึ้นบัญชสี ำรองล ำดับที่ 2 

๒๘ เด็กชายกวินภัทร คงสมบัติ ขึ้นบัญชสี ำรองล ำดับที่ 3 

๒๙ เด็กหญิงวชิมิฬา ไชยมาศ ขึ้นบัญชสี ำรองล ำดับที่ 4 

๓๐ เด็กชายอชิตะ วุฒิประเสริฐชัย ขึ้นบัญชสี ำรองล ำดับที่ 5 

๓๑ เด็กชายปัณณวิชญ์ พันสิ่ว ขึ้นบัญชสี ำรองล ำดับที่ 6 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

๑ เด็กหญิงนันท์นภัสร์ กัลยาณบัณฑิต  

๒ เด็กชายคณพศ รักญาติ  

๓ เด็กหญิงปวริศา สีหนาท  

๔ เด็กหญิงภูริชญา ธรรมกุล  

๕ เด็กชายเด่นภูม ิปุริท าเม  



-๓- 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

๖ เดก็ชายวิวัฒน์ชัย ต้นพรหม  

๗ เด็กหญิงสุพิชญา ภักดีวุฒิ  

๘ เด็กหญิงอัฏฐภิญญา พรมทอง  

๙ เด็กหญิงรินรดา จันทะราช  

๑๐ เด็กหญิงพรญาลิน เกียรติภูมิพันธุ์  

๑๑ เด็กหญิงพิมพ์นารา วงษ์ศร  

๑๒ เด็กหญิงลลิสา สุวรรณแสง  

๑๓ เด็กหญิงชนาภา เสนารักษ์  

๑๔ เด็กชายธีทัต กาญจนพิชญ์  

๑๕ เด็กชายญาณาธิป มีชัย  

๑๖ เด็กหญิงเพชรลดา อินแสงแวง  

๑๗ เด็กชายเมธาสิทธิ์ บัวค า  

๑๘ เด็กชายศิวกร ภูมิโคกรักษ์  

๑๙ เด็กหญิงกุลพัชร บุตรโยธี  

๒๐ เด็กชายนิชคุณ สุภโตษะ  

๒๑ เด็กชายจุล มนูกุล  

๒๒ เด็กหญิงภัทรนันท์ ยอดคีรี  

๒๓ เด็กชายธีฆาย ุ คงธนกุลบวร  

๒๔ เด็กหญิงกอบุญ ศิวิไลย์  

๒๕ เด็กหญิงเอรียา ขันเดช  

๒๖ เด็กชายปรเมศวร์ ดีหามแห  

๒๗ เด็กหญิงพรรณิภา ตราชู  

๒๘ เด็กชายเชษทิวัตถ์ มีวันค า  



-๔- 

 
๓. ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๑ 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

๒๙ เด็กชายจอมทัพ เพชรด่านเหนือ  

๓๐ เด็กชายยูกึน โอ  

๓๑ เด็กชายปัณณ ์มีมูล  

๓๒ เด็กชายพัสกร เสลคร  

๓๓ เด็กชายนัทพันธ์ แสนกลาง  

๓๔ เด็กชายพิสิษฐฺ์ ศรีสมเกียรติ  

๓๕ เด็กหญิงม่ิงขวัญ กะพ้ีโสม  

๓6 เด็กหญิงสุพิชญา วังคะฮาต ขึ้นบัญชสี ารองล าดับที่ ๑ 

37 เด็กหญิงชื่นชีวัน  ศรศักดิ์ ขึ้นบัญชสี ารองล าดับที่ ๒ 

38 เด็กหญิงพิชชาภา วันธงไชย ขึ้นบัญชสี ารองล าดับที่ ๓ 

39 เด็กชายณัฐกฤต  พรมวงษ์ ขึ้นบัญชสี ารองล าดับที่ ๔ 

๔0 เด็กชายจิตติพัฒน์  จันทวงศ์ ขึ้นบัญชสี ารองล าดับที่ ๕ 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล หมำยเหตุ 

๑ เด็กชายกรวิชญ์ จันทน์ไพรสณฑ์  

๒ เด็กชายปุณณภักต์ พาเทียม  

๓ เด็กหญิงอรณัฐฑิกานต์ ศรีธนนันท์  

๔ เด็กหญิงเฌอ  วรวงศ์เทพ  

๕ เด็กหญิงจิณณพัต จ าปาไทย  

๖ เด็กหญิงณิชนันทน์ เลิศธนะแสงธรรม  

๗ เด็กชายภูมิพิพัฒน์ จันทะราช  

๘ เด็กชายติรคุณ นครไพร  



-๕- 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล หมำยเหตุ 

๙ เด็กชายวีรโชค โคตรเหง้า  

๑๐ เด็กชายเอกรินทร์ นาบุดดา  

๑๑ เด็กชายนิธิศ เจียมวิจิตร  

๑๒ เด็กหญิงณิชาภัทร บึงไสย์  

๑๓ เด็กหญิงบุญญาพร สุวรรณโค  

๑๔ เด็กชายวรภูมิณฐ์ ฐิวัฒน์มงคลกุล  

๑๕ เด็กหญิงเพียงพอ เฮ้งศรีวณิชกุล  

๑๖ เด็กหญิงปุญญตา ราชธา  

๑๗ เด็กชายตุลย์ธีร์  เอ่ิง  

๑๘ เด็กชายวีรโชติ โคตรเหง้า  

๑๙ เด็กชายธนา ลิ้มสุวรรณ  

๒๐ เด็กหญิงปพิชญา  แสงแจ่ม  

๒๑ เด็กชายชุติพนธ์ ลีพฤติ  

๒๒ เด็กชายณัฐกิตติ์  ภัทรชัยทิศ  

๒๓ เด็กหญิงพณิตพิชา พาโฮม  

๒๔ เด็กชายอัฏฐวัฒน์ พรมทอง  

๒๕ เด็กชายภูมิศาสตร์ จักรทองดี  

๒๖ เด็กหญิงธัญม์สิตา ชื่นเย็น  

๒๗ เด็กชายชยพล ทัศพงษ์  

๒๘ เด็กหญิงพิชชาภา ยอดคีรี  

๒๙ เด็กชายจิณณจักษ์ ภูโอบ  

๓๐ เด็กหญิงปาลิตา สารภาพ  



-๖- 

 

การรายงานตัว ผู้ผ่านการประเมินความพร้อมในแต่ละระดับชั้นให้มารายงานตัว ดังรายละเอียดดังนี้ 
ระดับบริบาล ผู้ผ่านการประเมินความพร้อมในล าดับที่ ๑ – ๒๕ 
ระดับอนุบาล ๑  ผู้ผ่านการประเมินความพร้อมในล าดับที่ ๑ – ๓๕ 
ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑  ผู้ผ่านการประเมินความพร้อมในล าดับที่ ๑ – ๔๐  
ขอให้ผู้ผ่านการประเมินความพร้อมในล าดับข้างต้นมารายงานตัว ในวันเสาร์ที่ ๒๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓              

เวลา ๐๙.๐๐– ๑๕.๐๐ น. ณ ใต้ถุนอาคารประถมศึกษาหลังใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี       

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล หมำยเหตุ 

๓๑ เด็กชายฉันทวัฒน์  อมตฉายา  

๓๒ เด็กชายอิทธิฤทธิ์ บัวค า  

๓๓ เด็กชายวัฒนชัย นามบุตร  

๓๔ เด็กชายกิตติ์ชนนต์ กองเพชร  

๓๕ เด็กหญิงชญาณ์นันท์ ธรรมบ ารุง  

๓๖ เด็กชายณัฐชากร โชคบัณฑิต  

๓๗ เด็กชายปรมินทร์ เจตบุตร  

๓๘ เด็กชายธราธิษณ์ เอกตาแสง  

๓๙ เด็กชายพิชชากร บุตรโยธี  

๔๐ เด็กชายตรัสติณณ์ บุษบา  

๔๑ เด็กหญิงพิชชาภา นามท้าว ขึ้นบัญชสี ารองล าดับที่ ๑ 

๔๒ เด็กชายอัฟฎอล งาแก้ว ขึ้นบัญชสี ารองล าดับที่ ๒ 

๔๓ เด็กหญิงปทิตตา สิงเสนา ขึ้นบัญชสี ารองล าดับที่ ๓ 

๔๔ เด็กชายทวีรัชต์ สิริษา ขึ้นบัญชสี ารองล าดับที่ ๔ 

๔๕ เด็กชายพีรภาคิน ศรีวิชัย ขึ้นบัญชสี ารองล าดับที่ ๕ 

๔๖ เด็กชายคุณรัตน์ สวยรูป ขึ้นบัญชีส ารองล าดับที่ ๖ 

๔๗ เด็กชายชนสิษฏ์ ศรีเดช ขึ้นบัญชีส ารองล าดับที่ ๗ 



-๗- 

หากไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์  พร้อมนี้ผู้มารายงานตัวขอให้น าหลักฐานมาเพ่ือ
ประกอบการรายงานตัว  ดังต่อไปนี้ 

เอกสารใช้ส าหรับรายงานตัว 
๑.  ใบรับรองแพทย์(โรงพยาบาลของรัฐบาล) จ านวน    ๑  ฉบับ 
๒.  รูปถ่ายนักเรียน ขนาด ๑  นิ้ว    จ านวน    ๑  รูป 
๓.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา  จ านวน    ๑  ฉบับ 
๔.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของมารดา จ านวน   ๑  ฉบับ 

 เอกสารใช้ส าหรับรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล 
๕.  ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง  จ านวน    ๒  ฉบับ  
 

การช าระเงิน ขอให้น าเงินมาช าระค่าบ ารุงการศึกษา ในวันรายงานตัว ดังนี้     
ระดับชั้น ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าเรียนปรับ

พื้นฐาน 
ค่าสมัครสมาชิกชมรม

ผู้ปกครอง(กรณี
ผู้ปกครองใหม่) 

ค่าชุด 

บริบาล ๑๐,๗๘๐ บาท ๓,๕๐๐ บาท ๓๕๐ บาท ประมาณ ๓,๐๐๐ บาท 

อนุบาล ๑   ๙,๒๘๐  บาท ๓,๕๐๐ บาท ๓๕๐ บาท ประมาณ ๓,๐๐๐ บาท 

ประถมศึกษา ๑   ๙,๓๓๐  บาท ๓,๕๐๐ บาท ๓๕๐ บาท ประมาณ ๗๐๐ บาท  
(ป.๑ เฉพาะเสื้อพละและ
เสื้อผ้าไทย) 

 

ก าหนดการเปิดเรียนปรับพื้นฐาน  ระหว่างวันที่ ๑๒ มีนาคม – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ 
ก าหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓   วันที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓   

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

(ลงชื่อ)  
(รองศาสตราจารย์ศิริพร  พัสดร) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 


