
 

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   
เรื่อง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีท่ี 4    

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 
                                          ---------------------------------------------------- 
   ตามที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ได้ด าเนินการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้าเรียน               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ 4  ในวันเสาร์ ที่ 20 มีนาคม 2564  นั้น  บัดนี้ โรงเรียนจึงขอประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 ๑. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 เด็กหญิงกันทลัส กล้าหาญ ผ่าน 

2 เด็กหญิงกัญภร มาลัยวงษ์ ผ่าน 

3 เด็กหญิงนภัทร รัตนพลที ผ่าน 

4 เด็กชายณัฐนันท์ แสนวัง ผ่าน 

5 เด็กชายรัฐศาสตร์ เถื่อนฤชัย ผ่าน 

6 เด็กชายพชร เชียงทอง ผ่าน 

7 เด็กชายณัฐวร พร้อมจันทึก ผ่าน 

8 เด็กชายรัชพล ปัดทุมแฝง ผ่าน 

9 เด็กหญิงศุภากานต์ ค าภูนอก ผ่าน 

10 เด็กหญิงพิชญาภา กองศรี ผ่าน 

11 เด็กชายจิรกร ตุงคโสภา ผ่าน 

12 เด็กหญิงสิรภัทร สหธรรมิกะชาติ ผ่าน 

13 เด็กหญิงภคพร ดวงดี ผ่าน 

14 เด็กชายภานุวัฒน์ สวัสดิ์ชิตัง ผ่าน 

15 เด็กหญิงชญาดา บุญจ านง ผ่าน 

16 เด็กชายสิรธิษณ์ ริมชัยสิทธิ์ ผ่าน 

17 เด็กชายชิษณุพงศ์ อินเพ็ง ผ่าน 

18 เด็กชายธนาวุฒิ สุรมรรคา ผ่าน 

19 เด็กชายวัฒโนทัย เพ็งสีแสง ผ่าน 

20 เด็กหญิงนาวีพร ลุนสะแกวงค์ ผ่าน 

21 เด็กชายพัชร์พล ยอดพรมทอง ผ่าน 

22 เด็กชายกวิน นาเมืองรักษ์ ผ่าน 
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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

23 เด็กหญิงวรการณ์ แหมไธสง ผ่าน 

24 เด็กชายกฤษณบดินทน์ ลี ผ่าน 

25 เด็กหญิงณัฐชรจน์ เอียยะบุตร ผ่าน 

26 เด็กหญิงธนันยา นาทันตอง ผ่าน 

27 เด็กหญิงดานุวดี ศรีประทุมวงศ์ ผ่าน 

28 เด็กหญิงปะภาฉัตร์ ศรีสม ผ่าน 

29 เด็กหญิงวรรณวนัช วิรติกุล ผ่าน 

30 เด็กชายฐิติกร อ่อนสันสี ผ่าน 

31 เด็กหญิงสิริวรรณ ภาจ าปา ผ่าน 

32 เด็กหญิงสุตาภัทร รัตนหน ผ่าน 

33 เด็กหญิงเขมิกา สวัสดิ์ชาติ ผ่าน 

34 เด็กชายพบธรรม อินทรเลิศ ผ่าน 

35 เด็กชายนรนิต หลวงเมือง ผ่าน 

36 เด็กชายสรวิชญ์ ลิม ผ่าน 

37 เด็กหญิงกฤฏิยาภรณ์ ศรีสุโคตร ผ่าน 

38 เด็กหญิงขวัญข้าว พลอาษา ผ่าน 

39 เด็กหญิงวงแหวน แดงสุภา ผ่าน 

40 เด็กหญิงณัฏฐพัชร ปรินชาน์พันธุกร ผ่าน 

41 เด็กชายฤทธิ์ ธีสุระ ผ่าน 

42 เด็กหญิงบุญสิริ พวงงาม ผ่าน 

43 เด็กหญิงกษมาภรณ์ อนุประดิษฐ์ ผ่าน 

44 เด็กหญิงชณิสรา นามโส ผ่าน 

45 เด็กชายพงศ์รัตน์พิศุทธิ์ ไชยศิวามงคล ผ่าน 

46 เด็กหญิงณิชา เทพวารินทรามาศ ผ่าน 

47 เด็กชายพิชิตชัย ไพราม ผ่าน 

48 เด็กหญิงนพพัสสร มะลาศรี ผ่าน 

49 เด็กชายอนุชิต เครือศิริโรจน์ ผ่าน 

50 เด็กชายณภัทร สารกรณ์ ผ่าน 

51 เด็กหญิงสิริกร ค าศรีเมือง ผ่าน 

52 เด็กชายแทนคุณ วานิชชยุตพงศ์ ผ่าน 
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53 เด็กหญิงจิรสิตา สิริบุตรวงศ์ ผ่าน 

54 เด็กหญิงนิภาวรรณ อ้อมนอก ผ่าน 

55 เด็กหญิงศศิธร กองศรี ผ่าน 

56 เด็กหญิงณิชนันทน์ ชั้นงาม ผ่าน 

57 เด็กหญิงพัชรกันย์ โนนหิน ผ่าน 

58 เด็กชายณริวรงค์ อุดมศักดิ์ศรี ผ่าน 

59 เด็กหญิงกฤติญดา ผือสูงเนิน ผ่าน 

60 เด็กชายศิริโชค อินทร์ดี ผ่าน 

61 เด็กหญิงบัณฑิตา ป้านภูมิ ผ่าน 

62 เด็กหญิงรินรดา สุวรรณราช ผ่าน 

63 เด็กชายภูตะวัน มีอ านาจ ผ่าน 

64 เด็กหญิงนันท์นภัส บ ารุงกิจ ผ่าน 

65 เด็กชายพิรชัช ไพยศาล ผ่าน 

66 เด็กหญิงศิริภรณ์ สอนฮูม ผ่าน 

67 เด็กชายจิระภัทร ชื่องาม ผ่าน 

68 เด็กชายวิทยา บุญประกอบ ผ่าน 

69 เด็กหญิงมาติกา ทองอุทัยศิริ ผ่าน 

70 เด็กหญิงชัญญานุช ธาตุไพบูลย์ ผ่าน 

71 เด็กหญิงกมนวรรณ พานนนท์ ผ่าน 

72 เด็กหญิงนาขวัญ เหล้าหว้าน ผ่าน 

73 เด็กชายศุภชาติ ไสยล าเพาะ ผ่าน 

74 เด็กชายณัฐกร แปะทา ผ่าน 

75 เด็กชายปรเมษฐ์ มารศรี ผ่าน 

76 เด็กหญิงพีรดา บุญทัน ผ่าน 

77 เด็กหญิงนพรรณพ เวียนเป๊ะ ผ่าน 

78 เด็กหญิงกิรณา กิจรังสิกุล ผ่าน 

79 เด็กชายกิตติพศ ชุนเกาะ ผ่าน 

80 เด็กชายปารเมศ เดชกุมาร ผ่าน 

81 เด็กหญิงปภาวรินร์ เบิกบานดี ผ่าน 

82 เด็กหญิงณัฐนันท์ พิพวนนอก ผ่าน 
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83 เด็กหญิงกนิษฐา ค ามุกชิก ผ่าน 

84 เด็กหญิงกัณภัค เชิดชัยภูมิ ผ่าน 

85 เด็กชายวรพัทธ์ บุญหนุน ผ่าน 

86 เด็กชายธีรภัทร ศิริสุทธิ์ ผ่าน 

87 เด็กหญิงณัฐชนิกานต์ ศิลพรม ผ่าน 

88 เด็กหญิงเมทินี กิจเวชเจริญ ผ่าน 

89 เด็กหญงิวิรัญชนา จันทร์ปัญญา ผ่าน 

90 เด็กชายชวนินทร์ พุนานิน ผ่าน 

91 เด็กหญิงธิติมาพร เฉียบแหลม ผ่าน 

92 เด็กหญิงสุพิชญา เลิศล้ า ผ่าน 

93 เด็กหญิงเพชรน้ าหนึ่ง พิมพระ ผ่าน 

94 เด็กหญิงไอยวริญท์ วังสะอาด ผ่าน 

95 เด็กชายธนกร สมทิพย์ ผ่าน 

96 เด็กชายเขษมศักฐ์ ขันทอง ผ่าน 

97 เด็กชายอัครพงศ์ อัครปัญญา ผ่าน 

98 เด็กหญิงธญาณี อุปรโคตร ผ่าน 

99 เด็กหญิงอมิดาลา โรส แฮร์ริสัน ผ่าน 

100 เด็กหญิงณัฐณิชา กมลหรรษา ผ่าน 

101 เด็กชายจิรภัทร บุตรธนู ผ่าน 

102 เด็กหญิงขวัญจิรา สร้างแก้ว ผ่าน 

103 เด็กหญิงปาณิศา ชูทองดี ผ่าน 

104 เด็กหญิงทักษพร อินแปลง ผ่าน 

105 เด็กชายพงษ์ภินันต์ บุญธรรม ผ่าน 

106 เด็กชายชัยวัฒน์ พาประเวช ผ่าน 

107 เด็กหญิงทอฝัน กองสุวรรณ ผ่าน 

108 เด็กชายนิธาน แก้วจันทึก ผ่าน 

109 เด็กชายชิษณุพงศ์ ผาสุข ผ่าน 

110 เด็กหญิงวิชญาพร เสนาะศัพย์ ผ่าน 

111 เด็กหญิงธิดารัตน์ น้อยเพ็ง ผ่าน 

112 เด็กชายธนวิชญ์ บุญสุวรรณ์ ผ่าน 
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113 เด็กหญิงนาถลดา ปัญญาสิทธิ์ ผ่าน 

114 เด็กชายกฤษฏา จานิกร ผ่าน 

115 เด็กชายฐิฒิวัชร์ นิมมา ผ่าน 

116 เด็กหญิงสุภัทรตรา ตรีนุสนธิ์ ผ่าน 

117 เด็กชายทรงวุฒิ ศรีไชยโยรักษ์ ผ่าน 

118 เด็กชายปิยวัฒน์ พิมพ์หล่อ ผ่าน 

119 เด็กหญิงสุภาวิณี ภูข า ผ่าน 

120 เด็กหญิงศศิวิมล กองแก้ว ผ่าน 

121 เด็กชายอัครชัย วิเทศชน ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 1 

122 เด็กหญิงวีรินทร์ ถีติปริวัตร์ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 2 

123 เด็กหญิงพิมพ์อักษิภรณ์ วงศ์ภาค า ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 3 

124 เด็กหญิงกฤติกานต์ กลางวิชัย ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 4 

125 เด็กชายก่อพงศ์ จันทรเสนา ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 5 

126 เด็กหญิงณภัทรสรณ์ ก้อนแก้ว ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 6 

127 เด็กชายปรานทร์ ไชยนิคม ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 7 

128 เด็กชายด้วยเกล้า พงษ์วงษ์ไพศาล ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 8 

129 เด็กหญิงทักษอร รัตนวัน ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 9 

130 เด็กหญิงชริษา พยัฆกุล ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 10 

131 เด็กหญิงสรัลชนา ก๊อกพิมพ์ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 11 

132 เด็กหญิงฐิติพร ปกครอง ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 12 

133 เด็กหญิงวรกัญญา พวงมั่ง ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 13 

134 เด็กหญิงชลลดา ไชยวาน ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 14 

135 เด็กหญิงวรรณพร เยี่ยมเวหา ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 15 

136 เด็กชายอนาวิล มงคลดี ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 16 

137 เด็กหญิงพิทยารัตน์ ชาลีผล ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 17 

138 เด็กชายภานุกร แสงจัทร์ ขึน้บัญชีส ารองอันดับ 18 

139 เด็กหญิงศิรภัสสร ชุมศรี ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 19 

140 เด็กหญิงธนวรรณ ช่วยชัย ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 20 

141 เด็กชายกฤษฎา วิเศษหลง ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 21 

142 เด็กชายธีรภัทร ตรงเพชร ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 22 
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143 เด็กหญิงพิทยาภรณ์ สงค์ประเสริฐ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 23 

144 เด็กหญิงณัฐภัสสร พันนาขา ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 24 

145 เด็กชายจิณณวัตร ภูขาว ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 25 

146 เด็กชายนฤบดินทร์ จันทร์อัมพร ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 26 

147 เด็กชายธนภัทร บุญสืบ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 27 

148 เดก็หญิงธัญชนก ค าสว่าง ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 28 

149 เด็กชายพชร พลสงคราม ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 29 

150 เด็กหญิงศิรภัสสร รัตนแสง ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 30 

151 เด็กชายนิติธร สร้อยค า ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 31 

152 เด็กชายปุณณกรณ์ ผลสงเคราะห์ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 32 

153 เด็กหญิงสุภัสสรา ปะตินัง ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 33 

154 เด็กชายธนพัต เพียงงาม ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 34 

155 เด็กหญิงณัฐชมนต์ กุแก้ว ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 35 

156 เด็กชายธราทร สิงห์เถื่อน ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 36 

157 เด็กชายธนกร กองเกิน ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 37 

158 เด็กหญิงนันทิยา ประจันตะเสน ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 38 

159 เด็กหญิงอารีญา ช านาญจันทร์ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 39 

160 เด็กหญิงหฤทัย แสนวงษ์ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 40 

161 เด็กชายรชตกาล จ าปาทอง ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 41 

162 เด็กชายกฤติ ลี้สยาม ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 42 

163 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา อุดชาชน ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 43 

164 เด็กหญิงพนิดา นามวงษา ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 44 

165 เด็กหญิงประกายฝัน มีโชค ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 45 

166 เด็กหญิงทิตชญา บุตรโคตร ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 46 

167 เด็กหญิงเดือนเต็มดวง เกษตรเวทิน ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 47 

168 เด็กหญิงภัศรา จอดนอก ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 48 

169 เด็กชายธีรภัทร พลาเลิศ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 49 

170 เด็กหญิงขวัญรัศม์ ค าดีบุญ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 50 

171 เด็กชายธันวา ศรีงามเมือง ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 51 

172 เด็กหญิงศิรดา สวารักษ์ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 52 
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173 เด็กหญิงอาทิตยา พรมชาติ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 53 

174 เด็กชายรัชพงศ์ แสนทอง ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 54 

175 เด็กชายฐปนวัฒน์ อริยะวงศ์ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 55 

176 เด็กหญิงไอยลดา สิงห์สุวรรณ์ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 56 

177 เด็กหญิงชมจันทร์ สวนสระแก้ว ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 57 

178 เด็กหญิงกานตรัตน์ ชมภูพฤกษ์ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 58 

179 เด็กชายรัชชานนท์ กาลวิบูลย์ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 59 

180 เด็กชายกฤตพล วงค์จันทะเรือง ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 60 

181 เด็กชายธนชาติ จิตนอก ขึ้นบญัชีส ารองอันดับ 61 

182 เด็กชายศิริชัย ลัดดา ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 62 

183 เด็กชายบัญชา ชัยหงษา ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 63 

184 เด็กหญิงศศิกานต์ วังหอม ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 64 

185 เด็กชายจตุรวิทย์ สามัญสุข ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 65 

186 เด็กชายปิยภัทร มณฑาสุวรรณ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 66 

187 เด็กชายทาวิชญ์ สิงสุพรรณ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 67 

188 เด็กหญิงชลธิชา ปัญญา ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 68 

189 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ ยอดเสน่ห์ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 69 

190 เด็กหญิงธนิษฐา ประเสริฐ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 70 

191 เด็กหญิงธนัชพร ศิริสุวรรณ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 71 

192 เด็กชายต้นกล้า สุทธิบริบาล ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 72 

193 เด็กชายอิงฉัตร สิงหะสุริยะ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 73 

194 เด็กชายคุณานนต์ ทองจอก ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 74 

195 เด็กหญิงสิริธนศา แก้วดินเหนียว ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 75 

196 เด็กชายพิชญุตม์ โนนทราย ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 76 

197 เด็กชายธาดาพงษ์ กลิ่นศร ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 77 

198 เด็กหญิงอัญญาณี พลตรี ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 78 

199 เด็กชายจิณณ์ ศิริวัฒนกาญจน์ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 79 

200 เด็กหญิงณัฐธัญญา ปานิเสน ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 80 

201 เด็กหญิงเหมือนฝัน สุวรรณราช ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 81 

202 เด็กชายศุชาวุฒิ ศรีสุวรรณ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 82 
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203 เด็กหญิงวชิรญาณ์ ถ าวาปี ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 83 

204 เด็กชายศุภวิชญ์ พันธุระศรี ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 84 

205 เด็กหญิงปุณยนุช เชยกรีวงษ์ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 85 

206 เด็กชายชลพิรุณ กรัณยากรณ์ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 86 

207 เด็กชายนราธิป ไชยะมัง ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 87 

208 เด็กชายณัฐวัฒน์ กิตติชัยวัชร์ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 88 

209 เด็กหญิงสุศิริ ปู่น้อย ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 89 

210 เด็กหญิงนวีนา กันยรัตน์กมล ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 90 

211 เด็กหญิงอมลวรรณ ศรีพระจันทร์ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 91 

212 เด็กชายศุภกฤต โคตะมี ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 92 

213 เด็กหญิงกัณฐมณี ดาลาด ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 93 

214 เด็กหญิงรัมณียา โพธิ์ดก ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 94 

215 เด็กชายทักษพล ยมศรีเคน ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 95 

216 เด็กชายพิสิษฐ์ เดชภัทรไพบูลย์ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 96 

217 เด็กหญิงอิงฟ้า บุญตะนัย ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 97 

218 เด็กชายธนโชค สรวงศิริ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 98 

219 เด็กหญิงปัญญาพร สารทรัพย์ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 99 

220 เด็กชายธนัญชัย นามหาจักร์ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 100 

221 เด็กหญิงณิชนันท์ ศรีมันตะ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 101 

222 เด็กชายณภัทร ไชยรา ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 102 

223 เด็กหญิงกริษฐา ช่างสาร ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 103 

224 เด็กชายแทนคุณ รามศิริ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 104 

225 เด็กชายจอมชัย วันทา ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 105 

226 เด็กหญิงกนกรัตน์ สอนเสนา ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 106 

227 เด็กชายโมไนย สีดาบุตร ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 107 

228 เด็กชายศุภวิชญ์ ผาดีอุ่น ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 108 

229 เด็กหญิงอทิติยา สุวรรณทอง ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 109 

230 เด็กชายกฤตธี ศรีสะอาด ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 110 

231 เด็กหญิงธัญลักษณ์ โม่้ตา ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 111 

232 เด็กชายนราวิชญ์ ยศวิบูลย์ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 112 
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233 เด็กชายณฐคุณ จันทะลี ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 113 

234 เด็กชายธนโชติ ผลทิพย์ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 114 

235 เด็กชายกฤตภาส อาจพรหม ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 115 

236 เด็กชายพุฒิพงศ์ พันล า ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 116 

237 เด็กหญิงณัฐณิชา ถนอมภักดี ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 117 

238 เด็กชายนนทพัทธ์ กล่อมเขียน ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 118 

239 เด็กชายณัฐกร อิงเอนุ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 119 

240 เด็กชายรณกฤต วิเศษศรี ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 120 

241 เด็กหญิงอภิรดา ภูมีศรี ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 121 

242 เด็กชายนันทวัฒน์ มูลคม ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 122 

243 เด็กชายเตชากร บัวกอ ขึน้บัญชีส ารองอันดับ 123 

244 เด็กชายอัคคัญญ์วัตร์ ดุริยกรณ ์ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 124 

245 เด็กหญิงพรทิพา แก้วหล้า ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 125 

246 เด็กหญิงวิมลสิริ เรื่อศรีจันทร์ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 126 

247 เด็กหญิงมัทนีญา วรรณดา ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 127 

248 เด็กชายธีรเทพ ณรงค์ชัย ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 128 

249 เด็กหญิงวรัญญา สารีงาม ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 129 

250 เด็กชายปุญญพัฒน์ พิเนตรเสถียร ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 130 

251 เด็กชายจารุกิตต์ อุดมไพร ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 131 

252 เด็กหญิงชุติกาญจน์ นิจิตร ขึ้นบญัชีส ารองอันดับ 132 

253 เด็กหญิงภัทรปภา นิธิโชคธนากุล ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 133 

254 เด็กชายพศวัต ค าเกิด ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 134 

255 เด็กชายปณต อัมพุนันทน์ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 135 

256 เด็กหญิงจิรพรรณ เทียนขาว ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 136 

257 นายภาคิน การประกอบ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 137 

258 เด็กชายนัทธวัฒน์ ผิวโพธิ ์ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 138 

259 เด็กหญิงปทิตตา พุฒประเสริฐ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 139 

260 เด็กชายรฐนนท์ บุญศรัทธา ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 140 

261 เด็กชายปิติ คชราช ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 141 

262 เด็กชายธนกฤต งามปักษ์ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 142 
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263 เด็กชายกิตติกวิน ไวประเสริฐ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 143 

264 เด็กชายปิยังกูณ โสมาบุตร ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 144 

265 เด็กหญิงปนัดดา พานนิยา ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 145 

266 เด็กหญิงสวรินทร ศรีเสนา ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 146 

267 เด็กชายเจริญโชค มอโท ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 147 

268 เด็กหญิงเขมจิรา มงคล ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 148 

269 เด็กชายเอกวัส รักสุจริต ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 149 

270 เด็กหญิงกมลพร กองสุวรรณ์ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 150 

271 เด็กหญิงเปรมวิภา กรมวงศ์ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 151 

272 เด็กชายธนกฤต อาสาธรรม ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 152 

273 เด็กหญิงปัญญาพร เหง่าลา ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 153 

274 เด็กชายธนชาติ ชนะมาร ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 154 

275 เด็กชายสุภกิจ นาอุดม ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 155 

276 เด็กหญิงเทย่า เจนจิรา โรเบิร์ตสัน ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 156 

277 เด็กหญิงสิฏฐิปภา คงสิมา ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 157 

278 เด็กชายกฤติธี ชานนตรี ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 158 

279 เด็กหญิงอะลิชเชียร์ ภักดีหาญ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 159 

280 เด็กหญิงเกษสุดา เกษแก้ว ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 160 

281 เด็กชายนพเทพ บรรพต ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 161 

282 เด็กชายปรัชญา พนมธีรเกียรติ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 162 

283 เด็กชายณัฐธัญ แสนบัว ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 163 

284 เด็กชายวันใหม่ นวกิจวัฒนา ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 164 

285 เด็กหญิงคุณัญญา สุทธิวรรณ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 165 

286 เด็กชายณัฐภูมินทร์ เกรงขาม ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 166 

287 เด็กชายจิณณพัต วัชโรสินธุ ์ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 167 

288 เด็กชายกิจพัฒน์ ดาขวา ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 168 

289 เด็กชายภัทรดนย์ อาภาขจร ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 169 

290 เด็กหญิงชลลดา นาราช ขึน้บัญชีส ารองอันดับ 170 

291 เด็กชายภูริภัทร แก้วใส ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 171 

292 เด็กชายธราเทพ ขัตติยวงษ์ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 172 



~ ๑๑ ~ 

 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

293 เด็กชายคามิน ศรีนระสิทธิ์ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 173 

294 เด็กชายเฉลิมเกียรติ พิมพา ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 174 

295 เด็กชายณรรศฌศรรณ อานไธสง ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 175 

296 เด็กชายพันธ์ยศ เมฆสุวรรณธานี ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 176 

297 เด็กชายอภิสิทธิ์ คมสัน ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 177 

298 เด็กหญิงธิดารัตน์ หาญวงษ์ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 178 

299 เด็กชายอริยพล ศรีรักษา ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 179 

300 เด็กชายเจตนิพัทธ์ ตรงมหวิเศษ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 180 

301 เด็กชายยศกร สมใจ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 181 

302 เด็กหญิงธัญญ์ชยา มานาทิพย์มงคล ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 182 

303 เด็กชายมนัสวี เหอ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 183 

304 เด็กชายกันตพัฒน์ นิลสุวรรณ ขึน้บัญชีส ารองอันดับ 184 

305 เด็กชายจีรวัตร ประไวย์ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 185 

306 เด็กชายณัฐณันฐ์ พรมดี ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 186 

307 เด็กหญิงภคพร ศรีเพชร ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 187 

308 เด็กหญิงประภัสสร โถทอง ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 188 

309 เด็กชายภานุวิชญ์ หมื่นสา ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 189 

310 เด็กหญิงอิสรีย์ สุจิมงคล ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 190 

311 เด็กชายชินวัตร สีแนน ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 191 

312 เด็กชายปกรณ์เกียรติ บุมี ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 192 

313 เด็กหญิงอาราดา แวดล้อม ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 193 

314 เด็กชายศกุนิชย์ ไชยนาพันธุ์ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 194 

315 เด็กหญิงสิริมาศ แสนอุบล ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 195 

316 เด็กชายชนาธิป โคตรเพชร ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 196 

317 เด็กชายกฤษณพงศ์ วิมานะ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 197 

318 เด็กชายเตชินท์ ธาตุวิสัย ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 198 

319 เด็กชายอธิภัทร สุทธิแสน ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 199 

320 เด็กชายเอกณัฐวุฒิ ทองมา ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 200 

321 เด็กหญิงปิยวรรณ แก้วสังหาร ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 201 

322 เด็กชายภูมิภัทร ฮอมณี ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 202 



~ ๑๒ ~ 

 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

323 เด็กหญิงยลศจี เนมียะวงษ์ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 203 

324 เด็กหญิงบัลลังก์ขวัญ เจียระนัยศิลาวงษ์ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 204 

325 เด็กชายจักรกฤษณ์ มหาระพันธุ์ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 205 

326 เด็กชายอติภัทร ภูริศรี ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 206 

327 เด็กชายธนกร จันทรหาญ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 207 

328 เด็กชายชนินทร์ธร ไม่เศร้า ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 208 

329 เด็กหญิงพิชญาภรณ์ กังวานสุขธ ารง ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 209 

330 เด็กชายพชรดนัย โกมารทัต ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 210 

331 เด็กชายนิติธร ศรีหานู ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 211 

332 เด็กหญิงพิชญาภา สนิทชน ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 212 

333 เด็กชายสัณหณัฐ ทองชัย ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 213 

334 เด็กหญิงขวัญศิริ พูลทอง ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 214 

335 เด็กหญิงญาณิ ลี้สยาม ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 215 
 
การมอบตัว    
    ผู้ผ่ านการสอบคัดเลือก ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1   ล าดับที่  1  – 120  ให้มามอบตัว              
ในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน ๒๕๖4 เวลา ๐๙.๐๐ – 12.๐๐ น.  ณ ใต้ถุนอาคารประถมศึกษาหลังใหม่ (อาคารไม้ ๒ 
ชั้น) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  หากไม่มามอบตัว ตามวัน เวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ พร้อมนี้
ผู้มามอบตัวขอให้น าหลักฐานมาเพ่ือประกอบการมอบตัว  ดังต่อไปนี้ 
๑.  ใบมอบตัว (ตามแบบฟอร์มของโรงเรียนดังแนบ)       จ านวน    ๑      ชุด 
๒.  ส าเนา ปพ.๑ และฉบับจริง พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง      จ านวน    ๑      ชุด 
๓.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครอง (ใช้ในการเบิกเงินสนับสนุนจากรัฐบาล) จ านวน   ๓      ฉบบั 
๔.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดาพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง     จ านวน    ๑      ฉบับ 
๕.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของมารดาพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง    จ านวน    ๑      ฉบับ 
๖.  รูปถ่ายนักเรียน ขนาด ๑  นิ้ว          จ านวน    ๑      รูป 
7.  ค่าบ ารุงการศึกษา           จ านวน 8,100  บาท 
8.  ค่าเสื้อพละศึกษา           จ านวน    ๓๐๐  บาท 
9.  ค่าเสื้อผ้าไทย           จ านวน    ๓๐๐  บาท 
10.  ค่าโบว์ (ส าหรับนักเรียนหญิง)        จ านวน      ๕๐  บาท 
๑1.  ค่าสมัครสมาชิกชมรมผู้ปกครอง (ส าหรับผู้ไม่เคยเป็นสมาชิก)      จ านวน    ๓๕๐  บาท 
หมายเหตุ หากนักเรียนมีขนาดตัวใหญ่ต้องสั่งตัดพิเศษ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  
 
 



~ ๑๓ ~ 

 

2. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
    2.1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 เด็กชายศุภกร เขม้นงาน ผ่าน 
2 นายธีรปรัชญ์ สาขาค า ผ่าน 
3 นายฐิติปัณฑ์ธร ทานุมา ผ่าน 
4 เด็กชายยิ่งคุณ ทันตาหะ ผ่าน 
5 นายประกาศิต ปักกุลนันท์ ผ่าน 
6 เด็กชายภัทรพล วุฒิสิทธิ์ ผ่าน 
7 เด็กชายอชิรวิทย์ ศรีชา ผ่าน 
8 นายภูริทัต วงศา ผ่าน 
9 เด็กชายอรรถพล ทูลธรรม ผ่าน 

10 นายวุฒิโชค สมาธ ิ ผ่าน 
11 เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์ แดงประวัติ ผ่าน 
12 นายปวริศว์ อ่อนรู้ที่ ผ่าน 
13 เด็กหญิงภัททิยา ปัญญาใส ผ่าน 
14 เด็กหญิงพิชามญชุ์ บุตรสาลี ผ่าน 
15 นายธนบุญธรณ์ ค าขวา ผ่าน 
16 เด็กชายกฤษฎา โนนคู่เขตโขง ผ่าน 
17 เด็กชายพีรยสถ์ ทาระแพน ผ่าน 
18 นางสาวอารยา อุ่นไธสง ผ่าน 
19 นางสาวญาณิศา อัยแก้ว ผ่าน 
20 นางสาวกันต์ติญา ศรีฉายา ผ่าน 
21 เด็กชายวชิรกูล นาถาดทอง ผ่าน 
22 นายพรรคพล แสงทองดี ผ่าน 
23 เด็กหญิงณภัทร ทิศกลาง ผ่าน 
24 เด็กชายกิตติพิชญ์ อุ่ยเจริญ ผ่าน 
25 นายชวนากร เพชรเจริญรัตน์ ผ่าน 
26 เด็กชายธรรม์กรณ์ ชีวินเจริญรุ่ง ผ่าน 
27 นายภัคพล เพชรแสงใส ผ่าน 
28 นางสาวภัทราภรณ์ พันอะนันท์ ผ่าน 
29 นายจักรพรรดิ ทองค า ผ่าน 
30 เด็กชายสหศตวรรษ ศรีภิญโญ ผ่าน 
31 เด็กชายเขมวัฒน์ แก่นท้าว ผ่าน 
32 นางสาวปริยาภัทร แป่้้มจันทร์ ผ่าน 
33 เด็กชายจิตรทิวัส ภูสง่า ผ่าน 
34 เด็กชายศตวรรษ โสภาพ ผ่าน 



~ ๑๔ ~ 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
35 นายเมธาสิทธิ์ โพธิ์ศรี ผ่าน 
36 เด็กหญิงอภิชญา ยอดยา ผ่าน 
37 นายกิตติกวิน ศรีรงไชย ผ่าน 
38 เด็กหญิงนันท์นภัส ธนกุลไพศาล ผ่าน 
39 เด็กชายภูวกฤต อุ่นวิเศษ ผ่าน 
40 นางสาวฤทัยชนก โชคบัณฑิต ผ่าน 
41 เด็กชายกิตติพงศ ์ริยะสุ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 1 
42 เด็กชายวรพัฒน์ หล้ายม ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 2 
43 นายปวัตร แก่นพรหม ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 3 
44 เด็กชายปัน ช านาญณรงค์ศักดิ์ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 4 
45 นางสาวเหนือฟ้า อระบุตร ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 5 
46 เด็กชายสุริยันต์ สันตะบุตร ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 6 
47 นางสาวภัทรภร อ้ึงสุขสมปอง ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 7 
48 เด็กหญิงกุลริศา ภูศรี ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 8 
49 เด็กหญิงชลธิชา สีดาบัว ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 9 
50 เด็กชายสารยุทธ์ จันทบาล ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 10 
51 เด็กหญิงธนภรณ์ พลลม ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 11 
52 นางสาวนลินนิภา จอมพล ขึน้บัญชีส ารองอันดับ 12 
53 เด็กชายสิรภพ ขันธวิชัย ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 13 
54 เด็กชายสุวีรร์วัฒน์ พิมรินทร์ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 14 
55 เด็กชายธีรดนย์ ชัยจินดา ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 15 
56 เด็กชายธนบดี แพงพรมมา ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 16 
57 เด็กหญิงณัฐธิดา จันเจือ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 17 
58 นางสาววิจิตรา สิทธิชัยพงศ์กร ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 18 
59 นายสรยุทธ เรณ ู ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 19 
60 เด็กหญิงสุภิฬฎา สันสมบัติ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 20 
61 เด็กชายไกรวิชญ์ พรหมศรี ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 21 
62 นางสาวมิกะ ทามากิ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 22 
63 นางสาวณัฐณิชา ค ามี ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 23 
64 เด็กชายพิชิตพล ภานนท์ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 24 
65 เด็กชายทีปพล แก้วกล้า ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 25 
66 นายกฤตเมธ ไทยภักดี ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 26 
67 เด็กหญิงพัชรพร บุญแต่ง ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 27 
68 เด็กหญิงฐิดาภา เชิญชม ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 28 
69 นางสาวศศิชา หล้าษา ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 29 
70 นางสาวสุพิชชา เชิญสันติกุล ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 30 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
71 เด็กหญิงณิชา ทองโคกสี ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 31 
72 นายธนะรัชต์ โคสาดี ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 32 
73 นายปภังกร วิเศษศรี ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 33 
74 เด็กหญิงลภัสรดา หาญกุล ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 34 
75 นายอัธยายนะ สีดาวงค์ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 35 
76 เด็กชายปาราเมศ โสภาจิตต์ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 36 
77 นางสาวภูริชญา แน่นวงษ ์ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 37 
78 เด็กชายวิสุทธิ วิชาชัย ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 38 
79 เด็กชายวงศกร วังค าหาญ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 39 
80 เด็กหญิงพิลาศลักษณ์ อินทุกรรม ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 40 
81 เด็กหญิงภัครพิมณฑ์ บุญพุ่มพวง ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 41 
82 เด็กหญิงพรธีรา ปรางค์ชัยภูมิ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 42 
83 เด็กชายฐปนนท์ วงษ์ศิริ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 43 
84 นางสาวขวัญจิรา อุตโรกุล ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 44 
85 เด็กชายชินภัทร จิตติเจษฎาภรณ์ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 45 
86 เด็กชายอวัช ปัทมาธรรมกุล ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 46 
87 เด็กชายอรุณโรจน์ พันธุ ขึ้นบัญชีส ารองอันดับ 47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๖ ~ 

 

    2.1 แผนการเรียนศิลป์–ภาษา (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน)    
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 นายโภไคย พระตรัยยะ ผ่าน 
2 นางสาวชนากานต์ ฤาเวทย์ ผ่าน 
3 นายศราวุธ ทิพย์แสง ผ่าน 
4 นายวิมุต ิขาวเมืองน้อย ผ่าน 
5 นางสาวกฤตาภรณ์ กรมวงศ์ ผ่าน 
6 เด็กหญิงอาฐิษา แก้วพัฒน์ ผ่าน 
7 นางสาวศิริกัญญา ชอบใจ ผ่าน 
8 เด็กหญิงศิริกมล แหม่งปัง ผ่าน 
9 เด็กชายเทวฤทธิ์ บุญมีพิทักษ์ ผ่าน 

10 เด็กหญิงสุพิชา มีอ านาจ ผ่าน 
11 นางสาวปุญญตา สระแก้ว ผ่าน 
12 นายธนาศักดิ์ สีแก้วน้ าใส ผ่าน 
13 เด็กชายชยพล เชื้อจ ารูญ ผ่าน 
14 เด็กหญิงกรวรรณ ทับทิมทอง ผ่าน 
15 เด็กชายวัชรากร โนนจันทร์ ผ่าน 
16 นางสาวอนัญญา เพชรมีค่า ผ่าน 
17 นายวัฒนา ศรีหาภูธร ผ่าน 
18 นายรามมาลา วนาใส ผ่าน 
19 เด็กหญิงปภาดา อุดมฤทธิ์ ผ่าน 
20 เด็กหญิงประภาพร ค ามุกชิก ผ่าน 
21 เด็กหญิงวีรินทร์ ภาโนมัย ผ่าน 
22 นางสาวดาวรรณ์ ศรีจูมพล ผ่าน 
23 นายเศษฐพงศ ์สีหวงษ์ ผ่าน 
24 นางสาวชนม์นิภา  คงภักด ี ผ่าน 
25 เด็กหญิงณภัทร เหง้าสิไพร ผ่าน 
26 นายรัฐภูมิ คุ้มตะบุตร ผ่าน 
27 นางสาวบัญฑิตา สิงห์วิเศษ ผ่าน 
28 เด็กชายธนบดี เจียระวาปี ผ่าน 
29 นางสาวรัชนก สีหาใต ้ ผ่าน 
30 นางสาวนันทณี แก้วอินทร์ ผ่าน 
31 เด็กชายณัฐดนัย โสดา ผ่าน 
32 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา หน่ายหนีชั่ว ผ่าน 
33 นายภานุวัฒน์ ชุมพล ผ่าน 
34 เด็กชายปัณณวัฒน์ น้อมระวี ผ่าน 
35 เด็กชายอนุวัฒน์ วารี้ศรี ผ่าน 



~ ๑๗ ~ 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
36 เด็กหญิงภูริชญา คงกล้า ผ่าน 

 
การมอบตัว    
    ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  ล าดับที่ 1 – 40 ของแต่ละแผนการเรียน     
ให้มามอบตัว  ในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน ๒๕๖4 เวลา 13.๐๐ – 15.๐๐ น.  ณ ใต้ถุนอาคารประถมศึกษาหลัง
ใหม่  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  หากไม่มามอบตัว ตามวัน เวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ พร้อม
นี้ผู้มามอบตัวขอให้น าหลักฐานมาเพ่ือประกอบการมอบตัว  ดังต่อไปนี้ 
๑.  ใบมอบตัว (ตามแบบฟอร์มของโรงเรียนดังแนบ)       จ านวน    ๑      ชุด 
๒.  ส าเนา ปพ.๑ และฉบับจริง พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง      จ านวน    ๑      ชุด 
๓.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครอง (ใช้ในการเบิกเงินสนับสนุนจากรัฐบาล) จ านวน   ๓      ฉบับ 
๔.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดาพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง     จ านวน    ๑      ฉบับ 
๕.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของมารดาพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง    จ านวน    ๑      ฉบับ 
๖.  รูปถ่ายนักเรียน ขนาด ๑  นิ้ว          จ านวน    ๑      รูป 
7.  ค่าบ ารุงการศึกษา           จ านวน 8,100  บาท 
8.  ค่าเสื้อพละศึกษา           จ านวน    ๓๐๐  บาท 
9.  ค่าสมัครสมาชิกชมรมผู้ปกครอง (ส าหรับผู้ไม่เคยเป็นสมาชิก)      จ านวน    ๓๕๐  บาท 
หมายเหตุ หากนักเรียนมีขนาดตัวใหญ่ต้องสั่งตัดพิเศษ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 

  (รองศาสตราจารย์ศิริพร  พัสดร) 
                               ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



~ ๑๘ ~ 

 

 
 

 
 
 

ใบมอบตัวนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
                    วันที่ ………... เดือน ............................  พ.ศ. ........... 

ข้อมูลนักเรียน 
 

1. ชื่อ (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว) …………………………………………..นามสกุล......................................................... 
   Name (Master/Miss/Mr.).............................................................Surname…………………………………………….…… 
   เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ---- 
2. เกิดวันที่ ........... เดือน .................................. พ.ศ. ................. ที่โรงพยาบาล ....................................................... 
ต าบล ............................ อ าเภอ ............................. จังหวดั ........................ เชื้อชาติ ............ ..... สัญชาติ ................. 
ศาสนา ................ หมู่เลือด ....... อายุ ........ ปี น้ าหนัก ............. สว่นสูง ............. ความพิการ ................... ............... 
ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน เลขที่ ………..…… หมู่ที ่…...……… ชื่อหมู่บ้าน……….…..…………… ซอย …………….….….…
ถนน………….….....…............…ต าบล…………..…...…อ าเภอ..………....…………จังหวัด…..…..……รหัสไปรษณีย์…….......…… 
3. ปัจจุบันนักเรียนอาศัยอยู่บ้านเลขท่ี………..……หมู่ที…่...………ชื่อหมู่บ้าน……….…..……………ซอย.............................
ถนน ……………....…… ต าบล ...............…...... อ าเภอ .......................... จังหวัด ..................... รหัสไปรษณีย์................ 
เบอร์โทรศัพท์ (บ้าน) ..................................... เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) ........................................... .............................. 
4. โรคประจ าตัว ............................. แพ้ยา ................................... แพ้อาหาร....................................... ....................... 
5. นักเรียนมีพ่ีน้องจ านวน ..................... คน 
    ได้แก่ 1. ..............................................................อายุ .......... ปี สถานศึกษา ............................................ 
  2. ..............................................................อายุ .......... ปี สถานศึกษา .............................. .............. 
  3. ..............................................................อายุ .......... ปี สถานศึกษา .............................. .............. 
ข้อมูลส าเร็จการศึกษา 
6. โรงเรียน............................................................................................จังหวัด............... .............................................. 
ข้อมูลบิดา / มารดา 
7. บิดาชื่อ .............................................. นามสกุล ............................................ เชื้อชาติ ... .......... สัญชาติ .............. 
ศาสนา ................... (  ) มีชีวติอยู่ (  ) เสียชีวิต  การศึกษา .............................................. อาชีพ ........................... .... 
เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ---- 
สถานที่ท างาน .............................................. ต าบล ........................ อ าเภอ .................... จังหวัด ............................. 
รายได้/เดือน ..............................บาท โทรศัพท์(มือถือ) ...................................... (ที่ท างาน) ........... ........................... 
8. มารดาชื่อ ...................................... นามสกุล ....................................... เชื้อชาติ ................... สัญชาติ ....... .......... 
ศาสนา ....................... (  ) มชีีวิตอยู่ (  ) เสียชีวิต  การศึกษา ........................................... อาชีพ ... ........................... 
เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ---- 

ส ำหรับติด 

รูปถ่ำย 1 นิ้ว 
รหัสมอบตัว............................. 
เลขประจ ำตัว............................... 
เข้ำเรียนช้ัน.................................. 
ปีกำรศึกษำ.................................. 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่



~ ๑๙ ~ 

 

สถานที่ท างาน ................................... ต าบล ....................... อ าเภอ ................... จังหวัด ... ....................................... 
รายได้/เดือน ....................................บาท โทรศัพท์(มือถือ) ....................... (ที่ท างาน) ...............................................  
9. สถานภาพของบิดามารดา   จดทะเบียน  อยู่ร่วมกัน  แยกกันอยู่  หย่าร้าง  อ่ืน ๆ ระบุ

.................... 
10. กรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อเพ่ือนบ้านหรือญาติสนิทได้ที่ (ชื่อ-นามสกุล)................................................................. 
ที่อยู่ ............................................................ เบอร์โทรศัพท์ .......................................... ............................................... 
ข้อมูลผู้ปกครอง (กรณีที่นักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดา/มารดา) 
11. ชื่อ ....................................... นามสกุล ....... .................... เกี่ยวข้องกับนักเรียนเป็น ............................................ 

เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก - - - -  

เชื้อชาติ ............ สัญชาติ ............... ศาสนา ................. อาชีพ .............................. รายได้/เดือน .... ...................บาท 
อยู่บ้านเลขที่………..……หมู่ที่…...………ชื่อหมู่บ้าน……….…....……ซอย......................................ถนน …………...……… 
ต าบล .................………....... อ าเภอ ............................ จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย์............................  
สถานที่ท างาน .................................................. ต าบล ......................... อ าเภอ ........................ จังหวัด ....................  
เบอร์โทรศัพท์ (ท่ีท างาน) ........................................... เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) ............................................................. 
   ข้าพเจ้าขอมอบเด็กในความปกครองของข้าพเจ้าเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏอุดรธานี  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะคอยว่ากล่าวตักเตือนเด็กในความปกครองของข้าพเจ้าให้เป็นผู้มีความ
ประพฤติดี  อยู่ในกฎข้อบังคับ  และระเบียบวินัยของโรงเรียน หากเด็กในปกครองของข้าพเจ้าสร้างปัญหา  ซึ่งน า
มาถึงความเสียหายหรือชื่อเสียงของโรงเรียน  ข้าพเจ้ายินดีที่จะรับเด็กออกจากโรงเรียนทันที  โดยข้าพเจ้าจะไม่
ด าเนินการใด ๆ กับโรงเรียนทั้งสิ้น 
  ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าเมื่อข้าพเจ้าได้มอบตัวนักเรียนต่อทางโรงเรียน  และช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ให้กับทางโรงเรียนแล้ว หากเด็กในความปกครองของข้าพเจ้าไม่ได้เรียนในโรงเรียนนี้จะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้า
จะไม่เรียกค่าธรรมเนียมคืนจากทางโรงเรียน 

ลงชื่อ……………………………………………………ผู้ปกครอง 
              (………………….………………………………..) 

 
ลงชื่อ……………………………………………………ผู้รับมอบตัว 

              (………………….………………………………..) 
                                                            วันที่ ........... เดือน ................................... พ.ศ. .............  
***หมายเหตุ*** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
1.  ส าเนา ปพ.๑ และฉบับจริง พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง    จ านวน    ๑      ชุด 
2.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครอง(ใช้ในการเบิกเงินสนับสนุนจากรัฐบาล) จ านวน   ๓      ฉบับ 
3.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดาพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง   จ านวน    ๑      ฉบับ 
4.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของมารดาพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน    ๑      ฉบับ 



~ ๒๐ ~ 

 

5.  รูปถ่ายนักเรียน ขนาด ๑  นิ้ว        จ านวน    ๑      รูป 
 

   
 

ใบสมัครสมาชิก 
ชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
วันที่.................................................................... 

 
ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว…………………………………………อยู่บ้านเลขท่ี ……….…ตรอก/................................................ 
ซอย……………………........ถนน…………………..............…..ต าบล/แขวง………………………................................................... 
อ าเภอ/เขต……………………จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย…์…………..โทรศัพท…์……………………................….…. 
เป็นผู้ปกครองของนักเรียนชื่อ ๑)…………………………………….............…ชั้น.................................................................... 

     ๒)…………………………………….............…ชั้น.................................................................... 
     ๓)…………………………………….............…ชั้น.................................................................... 

โดยเกี่ยวข้องเป็น……………......(บิดา มารดา ลุง ป้า ฯลฯ) ของนักเรียน  ขอสมัครเป็นสมาชิกชมรมผู้ปกครอง 
และครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้ช าระค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงชมรม 
ดังนี้   
 ๑.  ค่าลงทะเบียน                          ๕๐        .บาท 
  ๒.  ค่าบ ารุงชมรมรายปี (๑๐๐ บาท) /หรือค่าบ ารุงชมรมตลอดชีพ (๓๐๐ บาท) ...........................บาท 
                      รวม...........................บาท 
 
 
                                                                 ลงชือ่…………………………………..ผูส้มัคร 
                                                                       (…………………………………..) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เฉพาะเจ้าหน้าที่   
                             ได้รับเงินค่าสมัคร  ดังนี้ 

๑.  ค่าลงทะเบียน   ๕๐  บาท 
๒.  ค่าบ ารุงชมรมรายปี/หรือค่าบ ารุงชมรมตลอดชีพ ...........................บาท 

                                   รวม...........................บาท 
           ยังไม่ได้รับเงิน 
 
       
       ลงชื่อ............................................... 
       (.......................................................) 
                 เจ้าหน้าที่การเงิน 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 
เลขท่ีทะเบียนสมำชิก................................. 


