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ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

----------------------------------------------------       
ตามที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   ได้ด าเนินการรับสมัครนักเรียน  เพ่ือเข้าเรียน    

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องธุรการ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  บัดนี ้ได้ด าเนินการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจึงขอประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพ่ือเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 
ล าดับ ชื่อ - สกุล 

1 เด็กหญิงปาณิภา รื่นกลาง 

2 เด็กหญิงนันท์นภัส  เกิดเพชร 

3 เด็กชายบัณณะฑัต ขัตติยวงษ์ 

4 เด็กหญิงณัฐกฤตา พรมแสงใส 

5 เด็กหญิงภคพร ยอดศรี 

6 เด็กหญิงโยษิตา สุริวงศ์ 

7 เด็กหญิงณัฏฐ์ฏาพร ศรีนามโหน่ง 

8 เด็กหญิงปภาวรินทร์ สุภมาตย์ 

9 เด็กหญิงฐิติวรดา โพธิ์พรม 

10 เด็กหญิงไพลิน วิเชียรสะอาด 

11 เด็กชายจิรติเทพ นามวิชัย 

12 เด็กหญิงวราภรณ์ ภูธรรมมะ 

13 เด็กชายดนัย นนทะบุตร 

14 เด็กชายประกิตพงศ์ เอาโชคลาภ 

15 เด็กชายชยธร หนันดูน 

16 เด็กชายพิรญาณ ละครจันทร์ 

17 เด็กชายคุณาสิน สารีวงษ์ 

18 เด็กชายลภัสกร ค าภาศรี 

19 เด็กชายนครินทร์ ช านาญดี 

20 เด็กชายภัทรพล เหล่าชัย 

21 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ หมีกุละ 

22 เด็กชายภูรินท์ ปะละมะ 

23 เด็กชายมุอีน ประพฤติชอบ 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล 

24 เด็กชายกฤติพงศ์ ศรีขว่าง 

25 เด็กชายยลภัทร ทับชัย 

26 เด็กหญิงภวรัญชน์ ทองพิทักษ์ 

27 เด็กชายเหมรัศม์ิ ทิพชาติ 

28 เด็กชายภูผา ภักดี 

29 เด็กหญิงวิลาสินี เอกวุฒิ 

30 เด็กชายส่องสกล ศรีบุญเรือง 

31 เด็กชายปภังกร พลพรมราช 

32 เด็กหญิงพุทธิฌา สีดอกบวบ 

33 เด็กชายวรธิษณ์ แสงศิลา 

34 เด็กหญิงปวีณา หงค าเมือง 

35 เด็กชายธีรภัทร ขัตติยวงษ์ 

36 เด็กหญิงสิริยากร ระกิติ 

37 เด็กชายเจษฏาพงศ์ หนูยศ 

38 เด็กหญิงรัชฎาพร มุ่งก่อกลาง 

39 เด็กชายพีรวิชญ์ ธัญญเชียงพิณ 

40 เด็กหญิงฟ้าใส ไชยเค้า 

41 เด็กชายปภังกร บุญมา 

42 เด็กหญิงชมพูนุท วิชัยโย 

43 เด็กชายนวพล ชูค า 

44 เด็กชายพลปกรณ์ ธรรมขันธ์ 

45 เด็กหญิงประภาสิริ ศิริสุวรรณ 

46 เด็กชายวีรวิทย์ พิมพ์ศรี 

47 เด็กหญิงนัชชา ประจงสาร 

48 เด็กหญิงฉัตรแก้ว เตียวศิริทรัพย์ 

49 เด็กชายฉัตรเพชร เตียวศิริทรัพย์ 

50 เด็กหญิงพัชราลักษณ์ ศรีเสน 

51 เด็กชายวิรุฬห์ฉัตร เครือเนตร 

52 เด็กชายจิรทีปต์ หาระทา 

53 เด็กหญิงธิดารัตน์ เหล่าชุมพล 

54 เด็กหญิงธิดาภรณ์ พิทักษ์ 

55 เด็กหญิงเปรมฤดี แดงพรวน 



- ๓ - 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 

56 เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา กลสรร 

57 เด็กชายเอกอรรถกฤษ ปัดป้อง 

58 เด็กชายกิตติชัย ว่องไว 

59 เด็กหญิงพิมพ์อร แสงแก้ว 

60 เด็กหญิงณัฎฐวิศา ภูคานา 

61 เด็กชายปองคุณ จิตธรรมมา 

62 เด็กชายธนโชติ นามดี 

63 เด็กชายนนทพัทธ์ กิติราช 

64 เด็กหญิงณิชกุล มีไชโย 

65 เด็กชายกฤตพล บุตรสาระ 

66 เด็กชายณัฏฐพล รักษาภักดี 

67 เด็กชายติณณภพ ศรีสัมฤทธิ์ 

68 เด็กชายธรัชราม สรวงศิริ 

69 เด็กหญิงภัทรภัสสร บุตรดีมี 

70 เด็กชายณชธรรม โพธิ์สูง 

71 เด็กหญิงศุภกาญจน์ บุญพา 

72 เด็กชายวรายุทธ ตระกูลสม 

73 เด็กชายคุณานนท์ เกรงขาม 

74 เด็กชายธนวิชญ์ ผดาศรี 

75 เด็กหญิงทิพปภา ศรีหาชัย 

76 เด็กชายใจเพชร ภูบังดาว 

77 เด็กหญิงกัญญาณัฐ สีร้อยค า 

78 เด็กหญิงกัญญาณัฐ กัลยา 

79 เด็กหญิงพอใจ อาสานอก 

80 เด็กหญิงสุภาวดี ตาวงค์ 

81 เด็กหญิงกัลยา พนาสูร 

82 เด็กหญิงภคพร แก้วพล 

83 เด็กหญิงศุภิสรา สุทธิแพทย์ 

84 เด็กหญิงอาภาภัทร สินทระโก 

85 เด็กหญิงจารุวรรณ จันทร์แสง 

86 เด็กหญิงบุญธิชา ดวงเทียน 

87 เด็กหญิงปพิชญา สุวรรณชัยรบ 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล 

88 เด็กหญิงปริยากร พรมวงษา 

89 เด็กชายวีรภัทร ค าบุญ 

90 เด็กหญิงประกาย ผายเงิน 

91 เด็กชายคชาชาญ สุ่มประดิษฐ์ 

92 เด็กชายศิริภูมินทร์ ศิริกาญจน์ 

93 เด็กหญิงธัญชนก ด้วงโคตะ 

94 เด็กชายปรัชญา วงษ์แก้ว 

95 เด็กชายกิตติกร ผิวแก้ว 

96 เด็กหญิงสุชญา น้อยตา 

97 เด็กหญิงบุญญาพร แวงแก้ว 

98 เด็กหญิงเมตตา ขวัญมนัสธรา 

99 เด็กชายพุฒิธร จันนาวัน 

100 เด็กหญิงบุษบา ด ารงอัครกุล 

101 เด็กหญิงณัฐนันท์ จันทะพงษ์ 

102 เด็กหญิงปพิชญา อินทร์บุญสม 

103 เด็กชายกรวิชญ์ พานผา 

104 เด็กหญิงสุพิชชา เสวะโก 

105 เด็กหญิงคีติกา สนิทชน 

106 เด็กชายธนวิชญ์ แสนสิงห์ 
107 เด็กชายประกฤษฏิ์ พรมแสน 

108 เด็กหญิงสุชาดา ธรรมฤทธิ์ 

109 เด็กหญิงกัญญาพัชร กิตติพัฒน์วงศ์ 

110 เด็กหญิงอชิรญา โพธิ์สีมา 

111 เด็กหญิงสุทธาศินี ศรีธรรมวงศ์ 

112 เด็กหญิงธนพรรธน์ ธุนันทา 

113 เด็กหญิงรุจิรา แช่มขุนทด 

114 เด็กหญิงกัลยกร นรสาร 

115 เด็กชายจักรินทร์ ทองสีดี 

116 เด็กหญิงปิยะธิดา มธุรส 

117 เด็กชายคณิศร สีกรวด 

118 เด็กหญิงอริญรดา ขันธวิชัย 

119 เด็กหญิงปวริศา โสภากุล 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล 

120 เด็กหญิงนริสรา สุดสาคร 

121 เด็กหญิงปรียาวดี คนหมั่น 

122 เด็กชายอติเทพ ไชยสาส์น 

123 เด็กชายณภัทร วารีศรี 

124 เด็กชายกานต์ จัตตุวัฒน์ 

125 เด็กชายนิติภูมิ นามนา 

126 เด็กชายณัฐกรณ์ สายจันมา 

127 เด็กหญิงณัชชา พรหมอารักษ์ 

128 เด็กชายพิตตินันท์ ค าชะนี 

129 เด็กชายสุรพล  ไทยการุณวงศ์ 

130 เด็กชายสุรพงษ์ ไทยการุณวงศ์ 

131 เด็กชายโจโจ้ ทราเวอส์ 

132 
1133 

เด็กหญิงนันท์นัฑ เพชรจ านงค์ฐิติ 

133 เด็กหญิงปิยะภัทร เมฆหมอก 

134 
 

เด็กชายปภังกร วัชโรสินธุ์ 

135 เด็กชายสันติภาพ วงหนองแวง 

136 เด็กชายสิรวิชญ์ เฟสูงเนิน 

137 เด็กชายสิรวัศ กุลศรี 

138 เด็กหญิงจารุภัทร สมหวัง 

139 เด็กหญิงทัศศิกา รัฐวร 

140 เด็กชายชานนท์ ศิริวรโชติ 

141 เด็กชายพัฒน์ พัฒนขจร 

142 เด็กชายรตน กรกิจมั่นคง 

143 เด็กหญิงธีมาพร ถือธรรม 

144 เด็กชายนครินทร์ อินถา 

145 เด็กชายปัณณวัฒน์ นาถวิล 

146 เด็กหญิงปาริฉัตร พิสัยพันธ์ 

147 เด็กหญิงชญานันท์ ปานมพฤกษ์ 

148 เด็กชายธนวัฒน์ ศรีกันยา 

149 เด็กชายณฐกร พระมนตรี 

150 เด็กชายภูริภัทร จันทะจร 

151 เด็กชายอินทัช ศิริวรโชติ 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล 

152 เด็กหญิงพิยดา สุวรรณกาล 

153 เด็กหญิงขวัญกมล นิติธรรม 

154 เด็กชายนครินทร์ ศรีเดช 

155 เด็กหญิงคารีน่า แม็คโดนัลด์ 

156 เด็กหญิงพศิกา ทองค าแดง 

157 เด็กชายพงศภัค อัครปัญญา 

158 เด็กหญิงอัมพาพันธ์ กล่อมเขียน 

159 เด็กหญิงพุทธิดา สีซา 

160 เด็กชายธนยศ โง่นค า 

161 เด็กชายณภัทร ทองมากฐิติ 

162 เด็กหญิงกชพร จันทร์ผิว 

163 เด็กหญิงวริศรา หารค าภา 

164 เด็กหญิงฐิตารีย์ ตระกูลอภิทองค า 

165 เด็กชายศุภณัฐ นากอง 

166 เด็กชายกิตติพันธ์ ชินศิรประภาขวัญ 

167 เด็กชายธวัชชัย ยืนยั้ง 

168 เด็กชายชยพล เหมือดอดทน 

169 เด็กหญิงจิรันชยา มุงคุณค าชาว 

170 เด็กหญิงปานภัสส์ ผาสุข 

171 เด็กชายวายุ ธานีกุล 

172 เด็กหญิงจิณณพัต รินทา 

173 เด็กหญิงอัยรา อะเพิลท์ 

174 เด็กชายอักษรา หนึ่งโชคชัย 

175 เด็กหญิงนันท์นลิน พรมแสนปัง 

176 เด็กหญิงกรกมล ทันตาหะ 

177 เด็กชายภาคิน อุรัญ 

178 เด็กหญิงปัณณพร ชาญนรา 

179 เด็กหญิงเพียงพอ รัตนจันทร์ 

180 เด็กหญิงทิพพรัตน์ โคตรบรรเทา 

181 เด็กชายปิยพัฒน์ จ านงพันธุ์ 

182 เด็กหญิงพิชญา โอนากุล 

183 เด็กหญิงณัฐชานันท์ ทวีภัทรานนท์ 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล 

184 
185 

เด็กชายศุภกร ฉิมจารย์ 

185 เด็กชายธนกร กาบขน 

186 เด็กชายกฤศ ประยูรชัยศรี 

187 เด็กชายรณกร ชามนตรี 

188 เด็กชายชัยวัฒน์ พันสอาด 

189 เด็กหญิงฟ้าใส ขันธวิชัย 

190 เด็กชายปกรณ์เกียรติ ห้วยทราย 

191 เด็กชายเกียรติตระกูล หลอมพลทัน 

192 เด็กหญิงกุลฉัตร สละ 

193 เด็กหญิงปภาวรินท์ อึงสกาว 

194 
195 

เด็กชายกรวิชญ์ จุลเหลา 

195 เด็กหญิงธัญยธรณ์ ศิริวัฒนกุล 

196 เด็กชายนิติภูมิ บุญมาตุ่น 

197 
198 

เด็กหญิงนรัชย์ธรณ์ สมสจิตร์ 

198 เด็กหญิงบงกช นาจอมทอง 

199 เด็กหญิงธาริตา เฮียงโฮม 

200 เด็กหญิงอาริษา ถูกแบบ 

201 เด็กชายกรวิชญ์ พรมประเสริฐ 

202 เด็กชายกฤตธรรศ จันทรโคตร 

203 เด็กชายกฤชณัท สิงหบ ารุง 

204 เด็กหญิงกัลยา ล าทอง 

205 เด็กชายกฤติเมธ กิจรังสิกุล 

206 เด็กหญิงเบญญาภา สีหาเสน 

207 เด็กชายกิตติพัทธ์ สืบมา 

208 เด็กชายปวริศ รามวัฒนกุล 

209 เด็กชายธนพล ทวีวัฒน์ 

210 เด็กหญิงวรรณกานต์ แก้วอินทร์ตอง 

211 เด็กหญิงปฐมพร อุปชา 

212 เด็กหญิงชุติวรรณ ธาตุวิสัย 

213 เด็กชายกานต์ศักดิ์ จิระประภาพัฒน์ 

214 เด็กชายณัฐชนน พรจันทร์ 

215 เด็กหญิงอินทิรา อุ่นไธสง 



- ๘ - 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 

216 เด็กหญิงอรอมล บริกุล 

217 เด็กชายภูมิบดินทร์ บุญดี 

218 เด็กชายชิษณุพงศ์ ชุมศรี 

219 เด็กชายสุทธิรักษ์ สายเชื้อ 

220 เด็กหญิงอภิญญา อินทรวิเศษ 

221 เด็กหญิงจุฑานาฏ ขาวกุญชร 

222 เด็กหญิงพัชรธิดา หวายแก้ว 

223 เด็กชายธันวา คัมภ์บุญยอ 

224 เด็กชายเจริญบุญ พุ่มชะบา 

225 เด็กชายชัยภัทร นุ่มพรม 

226 เด็กชายปุญญพัฒน์ สาลีอาจ 

227 เด็กชายแทนคุณ ไทยทัต 

228 เด็กชายนันทิพัฒน์ จันวงษ์ 

229 เด็กหญิงธีราพร เล็งไทสงค์ 

230 เด็กหญิงเมธกาญจน์ ดวงศรี 

231 เด็กหญิงบุณยอร ค าขวา 

232 เด็กชายทีปกร ชัยสงคราม 

233 เด็กหญิงอริสา หารินไสล 

234 เด็กหญิงธิอัมพร สิงขร 

235 เด็กหญิงฐิติกานต์ บุตรธนู 

236 
23 

เด็กชายธีรธร ยงสืบชาติ 

237 เด็กหญิงณชนก สุภิญโญ 

238 เด็กชายปุญยพัฒน์ ศิลปวิวัฒน์ 

239 เด็กชายธนภัทร ชารี 

240 เด็กหญิงณัชชา พงษ์กล้าศึก 

241 เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์ วงศ์ราษฎร์ 

242 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ล่ าลือ 

243 เด็กหญิงธัญสุดา แก้วอุดร 

244 เด็กชายรุจิภาส อุดมมงคลกิจ 

245 เด็กหญิงจิรกาญจน์ มูลธิยะ 

246 เด็กหญิงกฤตพร วงค านิล 

247 เด็กหญิงพิมพ์มาดา ดอนแสง 



- ๙ - 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 

248 เด็กหญิงธัญชนก ประทุมทิพย์ 

249 เด็กหญิงญาณิศา เพชรแสง 

250 เด็กหญิงขวัญข้าว ทองนุช 

251 เด็กชายสรดิศ เสนาธรรม 
252 เด็กหญิงศศิพิมพ์ สุขติเวชพงศ์ 

253 เด็กชายกฤษณ์ ตันปิติปัญญา 

254 เด็กหญิงนันท์นภัส คุณานนท์ทรัพย์ 

255 เด็กหญิงจิตติภัทรา รวมธรรม 

256 เด็กหญิงฐิตารีย์ ฐิตปรีชารักษ์ 

257 เด็กหญิงปาริฉัตร บุบผาพวง 

258 เด็กหญิงพิชญธิดา บุดดาวงษ์ 

259 เด็กชายภานุวัฒน์ โมสูงเนิน 

260 เด็กหญิงสุพิชชา กันนะลา 

261 เด็กชายณัฐพล ค าชามา 

262 เด็กหญิงฐิติชญา บัวค าโคตร 

263 เด็กชายคณุศม์เดช ศรีเฉลิม 

264 เด็กชายณัฐชวัธร์ วัธรานนท์ 

265 เด็กชายวุฒิชัย ไชยเยช 

266 เด็กหญิงจิตลัดดา พันธ์พินิจ 

267 เด็กชายศิรวัฒน์ เชียงพฤกษ์ 

268 เด็กชายธีรพัฒน์ เพชรวิชิต 

269 เด็กชายกตัญญู กุศลพันธ์ 

270 เด็กชายธีร์ธวัช อาวพิทักษ์ 

271 เด็กหญิงธีรกานต์ บัวป่า 

272 เด็กหญิงธัญชนก ฤทธิ์เดช 

273 เด็กหญิงณัฏฐชา ธิตะปัน 

274 เด็กชายบัลลพ วายทุกข์ 

275 เด็กหญิงสุชานรี เหล่าสงคราม 

276 เด็กชายพิรพัฒน์ ราชสีมา 

277 เด็กหญิงฝันสิริ เบ้าแบบดี 

278 เด็กหญิงไอริษา รู้ยืนยง 

279 เด็กหญิงสุชานันท์ แก้วมุงคุณ 



- ๑๐ - 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 

280 เด็กหญิงสุตาภัทร ทอนมณี 

281 เด็กชายณฐพัฒน์ บุญประสาน 

282 เด็กหญิงรัฏฐอร ศรีแสง 

283 เด็กชายเมธัส อินทะโก 

284 เด็กหญิงณัฐธยาน์ เชี่ยวชาญวัฒนา 

285 เด็กหญิงกุลธิดา ช่วยค้ าชู 

286 เด็กหญิงศวิตา พ่อค้าช้าง 

287 เด็กหญิงสลิลทิพย์ ทีตอ 

288 เด็กหญิงจิดาภา ชูเสน 

289 เด็กหญิงธัญยชนก ขอนจันทร์ 

290 เด็กหญิงณัฐธยาน์ ปัญญาตระกูลกีรติ 

291 เด็กหญิงภัทรภร ทาระแพน 

292 เด็กหญิงกมลวรรณ นามโส 

293 เด็กหญิงศิริประภา สุทธิชัย 

294 เด็กชายศรัญยพงศ์ จันทร์แดง 

295 เด็กหญิงวิรัญชนา ลาดพิลา 

296 เด็กชายสุรกานต์ น้อยมนตรี 

297 เด็กหญิงนฤมล ธงยันต์ 

298 เด็กหญิงวารุณี เหลาแก้ว 

299 
300 

เด็กหญิงพิชชาภา โมคา 

300 เด็กหญิงนันทิธาดา แก้วนอก 

301 เด็กหญิงณัฐณิชา สิทธิไทย 

302 เด็กหญิงนรินธารา จอมทอง 

303 เด็กหญิงเบญญาภา สีนวล 

304 เด็กหญิงสิริณัฏฐ์ สุวรรณอภิชน 

305 เด็กหญิงทิพวรรณ บุญมีป้อม 

306 เด็กชายธีรธาวิน เหล่าม่วง 

307 เด็กหญิงกนกพร ศิริ 

308 เด็กหญิงปณิตา ผิวงาม 

309 เด็กหญิงปุทิตตา จันทรเสนา 

310 เด็กหญิงอภิศรารักษ์ จันโทศรี 

311 เด็กหญิงสุวพิชญ์ ทองแสน 



- ๑๑ - 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 

312 เด็กชายสิรดนัย สุคม 

313 เด็กชายภูมิรพี อึงสะกาว 

314 เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทุ่งหลวง 

315 เด็กชายพงศ์กฤต พนมเขต 

316 เด็กหญิงปริยาภัทร ทองสา 

317 เด็กหญิงภิตติญา เบ้าสวัสติไชย 

318 เด็กหญิงสุพิชญา อินทะสีดา 

319 เด็กหญิงกนกรัตน์ บุญแย้ม 

320 เด็กชายภาณุเมศวร์ ปารย์ปริพัฒน์ 

321 เด็กหญิงพัชราลักษณ์ พุทธชาติ 

322 เด็กหญิงวิชญาพร ศรีอุดม 

323 เด็กชายพงศกร สิมมาหลวง 

324 เด็กชายฑนวัฒน์ สวาทนา 

325 เด็กชายณธนา ธัญเดชยศดี 

326 เด็กชายปรมัตถ์ สนิทชน 

327 เด็กชายภูวดล บัวมาตย์ 

328 เด็กชายณัฏฐชัย ทอนมณี 

329 เด็กหญิงอรุณี คิดสง่า 

330 เด็กหญิงเขมจิรา อุตระวงษ์ 

331 เด็กหญิงปุณยวีร์ ศิริพณิชย์กุล 

332 เด็กชายคัคเนศ สุวรรณโคตร 

333 เด็กหญิงพิชชาภา กิตขจรเมธา 

334 เด็กชายปิยชนน์ สุระคาย 

 
สถานที่สอบ 

ล าดับที่ ห้องสอบที่ อาคาร 
๑ - ๓๕ ห้องสอบที่ ๑  สอบที่ห้องมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ อาคารมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต 

๓๖ - ๗๐ ห้องสอบที่ 2  สอบที่ห้องมัธยมศึกษาปีที่ ๑/2  อาคารมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต 
๗๑-๑๐๕ ห้องสอบที่ 3  สอบที่ห้อง  624 ชั้น 2  อาคารมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต 

๑๐๖-๑๔๐ หอ้งสอบที่ 4  สอบที่ห้อง 625 ชั้น 2 อาคารมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต 
๑๔๑-๑๗๕ ห้องสอบที่ 5  สอบที่ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 อาคารมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต 
๑๗๖-๒๑๐ ห้องสอบที่ 6  สอบที่ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 อาคารมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต 



- ๑๒ - 

 

ล าดับที่ ห้องสอบที่ อาคาร 
๒๑๑-๒๔๕ ห้องสอบที่ 7  สอบที่ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 อาคารมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต 
๒๔๖-๒๘๐ ห้องสอบที่ 8 สอบที่ห้องประถมศึกษาปีที่ 3 อาคารประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต 
๒๘๑-๓๑๕ ห้องสอบที่ 9 สอบที่ห้องประถมศึกษาปีที่ 4 อาคารประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต 
๓๑๖-๓๓๔ ห้องสอบที่ 10 สอบที่ห้องประถมศึกษาปีที่ 5 อาคารประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต 

 
           ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อข้างต้นเข้าสอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – 
๑๕.๓๐ น.  นักเรียนที่มาสายเกิน ๑๕ นาที  ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

(ลงชื่อ)  
   (รองศาสตราจารย์ศิริพร  พัสดร) 

                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๓ - 

 

ตารางสอบ  
คัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
เวลา วิชา 

09.00 – 10.00 คณิตศาสตร ์

10.00 – 11.00 วิทยาศาสตร์ 

11.00 – 12.00 ภาษาอังกฤษ 

12.00 – 13.00 พักกลางวัน 

13.00 – 14.30 ภาษาไทย 

14.30 – 15.30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

ค าชี้แจงการเข้าสอบ 
1. ผู้เข้าสอบควรมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที 
2. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบที่มาสายกว่า 15 นาทีเข้าห้องสอบในรายวิชานั้น 
3. ผู้เข้าสอบต้องน าบัตรประชาชนมาเพ่ือแสดงตัวเข้าห้องสอบ 
4. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบน าเครื่องคิดเลข นาฬิกา Smart Watch และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้อง

สอบโดยเด็ดขาด 
5. อนุญาตให้ออกจากห้องสอบได้เมื่อหมดเวลาสอบเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อน) 
6. ผู้เข้าสอบจะต้องน า ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด น้ ายาลบค าผิดมาด้วยตนเอง 


