
 

 

 
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

เร่ือง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อมเพื่อเขา้ศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ระดับชั้นบริบาล  อนุบาล ๑  และประถมศกึษาปีที่ ๑  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 

--------------------------------------------- 
 ตามท่ี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่  ในระดับช้ันบริบาล  
อนุบาล ๑  และประถมศึกษาปีท่ี ๑  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 ในระหว่างวันท่ี 1 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น  
บัดนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อม  ดังต่อไปนี้ 

ขอให้ผู้มีรายช่ือตามประกาศนี้ เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม 2564 เวลา ๐๙.๐๐ - 
15.0๐ น. ตามวัน เวลาและสถานที่ดังก าหนดข้างต้นและขอให้มาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย        
๓๐  นาที  

 
หมายเหตุ  

๑. ประกาศผลการประเมินความพร้อม ในวันจันทรท่ี์ 29 มีนาคม ๒๕๖4 
๒. การแต่งกายส าหรับนักเรียน  

ระดับบริบาล   สวมชุดสุภาพ 
ระดับอนุบาล ๑   สวมชุดสุภาพ/ชุดนักเรียน (ถ้ามี) 
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ สวมชุดนักเรียน 
ขอความกรุณาสวมหน้ากากอนามัยและรับการคัดกรองก่อนเข้าภายในบริเวณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุดรธานี 
3.  ให้น าผู้เข้าสอบน าบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบมาแสดงตนในวันคัดเลือก โดยสามารถปริ้นบัตรประจ าตัว      

ผู้เข้าสอบได้ตามลิงค์ https://satit.udru.ac.th/index.html หรือคิวอาร์โค้ด  
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพือ่เข้าศึกษาชั้นบริบาล ปีการศึกษา 2564 
ห้องประเมินความพร้อมที่ : 1  ห้องบริบาล 

ล าดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล ห้องประเมิน ห้องสัมภาษณ์ผู้ปกครอง 
1 2104117 เด็กหญิงจรรยาภรณ์ ธรรมเจริญ 

ประเมินความพร้อม
นักเรียนห้องบริบาล 

เวลา 09.00 - 
12.00 น. 

 
 

สัมภาษณ์ผู้ปกครอง     
ห้องรักการอ่าน 

เวลา 09.00 - 12.00 น. 

2 2104118 เด็กหญิงปัญจพร พลโยธี 
3 2104121 เด็กหญิงภูมินทิรา ธรรมกุล 
4 2104212 เด็กหญิงเฮเลน โกลัท 
5 2104224 เด็กชายนครินทร์ สิมงาม 
6 2104226 เด็กหญิงกัลมสรณ์ ศรีมงคล 
7 2104261 เด็กหญิงรัญชิดา เสน่ห์วงศ์ 
8 2104429 เด็กชายณัฏฐกิตต์ิ ทองเทียม 
9 2104443 เด็กหญิงชัชชญา อุไรพงษ ์

10 2104456 เด็กหญิงพลอยนับพัน ด้วงค า 
11 2104469 เด็กชายธนากร ชุมพล 
12 2104594 เด็กชายณทัฐ พิพัฒน์ด ารงกิจ 
13 2104596 เด็กหญิงธนัชพัชญ์ โสภา 
14 2104601 เด็กหญิงพัดชา ศรีไพโรจน์ 
15 2104604 เด็กชายกวินภัทร คงสมบัติ 
16 2104619 เด็กหญิงปิยอร กองแก้ว 
17 2104635 เด็กหญิงณัฐธิดา ต้นพรหม 
18 2104640 เด็กชายคัมคุณ จันทะราช สัมภาษณ์ผู้ปกครอง    

ห้องอนุบาล 3 
เวลา 09.00 - 12.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 2104732 เด็กชายนณชต วงษ์บาท 
20 2104786 เด็กหญิงโชติกา พูลเพิ่ม 
21 2104800 เด็กหญิงศุภสุตา ภวภูตานนท์ 
22 2105134 เด็กชายวชิรธร มาลาศรี 
23 2105135 เด็กหญิงอภิญญา อัศยาพร 
24 2105243 เด็กชายกิตติคุณ อิโต 
25 2105389 เด็กชายภูมิภัทร วันนา 
26 2105687 เด็กชายพงษ์พิจิตร แสงศีลา 
27 2105714 เด็กชายเจ้าพระยา ธารเลิศ 
28 2105760 เด็กหญิงปัณณ์ณฉัตร สนิทชน 
29 2105762 เด็กหญิงวรรษิษฐา สุนานนท์ชัยสกุล 
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ล าดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล ห้องประเมิน ห้องสัมภาษณ์ผู้ปกครอง 
30 2105804 เด็กชายจตุภัทร เวชบรรพต 

ประเมินความพร้อม
นักเรียนห้องบริบาล 

เวลา 09.00 - 
12.00 น. 

 
สัมภาษณ์ผู้ปกครอง    

ห้องอนุบาล 3 
เวลา 09.00 - 12.00 น. 

31 2106032 เด็กหญิงเวลา ธระเสนา 
32 2106296 เด็กหญิงณฐพร พรหมรักษ์ 
33 2106469 เด็กชายพิทวัส ฉานสูงเนิน 
34 2106502 เด็กชายภูริญ ประชุมรักษ์ 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพือ่เข้าศึกษาต่ออนุบาล 1 ปีการศึกษา 2564 
ห้องประเมินความพร้อมที่ : 2  ห้องอนุบาล 1 

ล าดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล ห้องประเมิน 
ห้องสัมภาษณ์

ผู้ปกครอง 
1 2104099 เด็กหญิงชญาณี พิสัยพันธ์ 

ประเมินความพร้อม
นักเรียน 

ห้องอนุบาล 1 
เวลา 09.00 - 

12.00 น. 

สัมภาษณ์ผู้ปกครอง     
ห้องรักการอ่าน 
เวลา 09.00 –  

12.00 น. 

2 2104101 เด็กหญิงเอวารินทร์ มานะดี 
3 2104102 เด็กหญิงณฐมน พรมแสงใส 
4 2104108 เด็กหญิงกชพร บัวศิลา 
5 2104119 เด็กชายบวรวิชญ์ ชารี 
6 2104131 เด็กชายสรวิชญ์ หวังธ ารงวงศ์ 
7 2104140 เด็กชายสิทธศักดิ์ งาสุวรรณ 
8 2104143 เด็กหญิงช่ืนกมล ชีวะค านวณ 
9 2104144 เด็กหญิงชมฤทัย ชีวะค านวณ 

10 2104190 เด็กหญิงเวลา บุตรจันทร์ 
11 2104230 เด็กชายธรรมนาถ ถาวร 
12 2104238 เด็กชายปัญญธารา รามจันทร์ 
13 2104247 เด็กชายนราวิชญ์ ทองวิเศษ 
14 2104248 เด็กชายนราวัฒน์ ทองวิเศษ 
15 2104289 เด็กหญิงภัคธีมา จารุพงษ์ทวิช 
16 2104422 เด็กหญิงพัทธนันท์ อนงค์รักษ ์
17 2104424 เด็กหญิงปุณิกา วรสกุลกาญจน์ 
18 2104427 เด็กชายนฤเทพ วงคะแสง 
19 2104431 เด็กชายศุภโชค สุทธหลวง 
20 2104448 เด็กชายธนกฤต ธานีกุล 
21 2104455 เด็กชายกวีวัฒน์ แพนพา 
22 2104501 เด็กชายธนภัทร อุดมลาภ 
23 2104503 เด็กชายสิรวิชญ์ ทองประดิษฐ์ 
24 2104578 เด็กชายวรโชติ มณีเพชร 
25 2104582 เด็กหญิงอุษพร ฐิติรัตน์สานนท์ 
26 2104587 เด็กชายภพบดินทร์ ทัศคร 
27 2104595 เด็กชายธนกร จิรทัตพร 
28 2104598 เด็กหญิงณัฐนรี รอบรู้ 
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ล าดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล ห้องประเมิน 
ห้องสัมภาษณ์

ผู้ปกครอง 
29 2104616 เด็กหญิงอภิชญา สิงหเสนา 

ประเมินความพร้อม
นักเรียน 

ห้องอนุบาล 1 
เวลา 09.00 - 

12.00 น. 

สัมภาษณ์ผู้ปกครอง     
ห้องรักการอ่าน 
เวลา 09.00 –  

12.00 น. 

30 2104684 เด็กชายอาชวิน ราษฎร์ภักดี 
31 2104722 เด็กหญิงพีรวิภา บุญภึก 
32 2104726 เด็กชายชวิน ศรีบุญวงษ ์
33 2104807 เด็กหญิงอรวรรยา อภิชนกิจ 
34 2104817 เด็กชายปิยกรณ์ ตุ่มทอง 
35 2104834 เด็กชายวชิรวิทย์ ภักดีสวัสด์ิ 
36 2105068 เด็กหญิงวชิมิฬา ไชยมาศ 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพือ่เข้าศึกษาต่ออนุบาล 1 ปีการศึกษา 2564 

ห้องประเมินความพร้อมที่ : 3  ห้องอนุบาล 2 

ล าดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล ห้องประเมิน 
ห้องสัมภาษณ์

ผู้ปกครอง 
1 2105070 เด็กหญิงกัลย์กมล เลิศธนะแสงธรรม 

ประเมินความพร้อม
นักเรียน 

ห้องอนุบาล 2 
เวลา 09.00 - 

12.00 น. 

สัมภาษณ์ผู้ปกครอง     
ห้องอนุบาล 3 
เวลา 09.00 –  

12.00 น. 

2 2105142 เด็กชายจิรานนท์ นามวงค์ 
3 2105152 เด็กหญิงจิดาภา กองแก้ว 
4 2105154 เด็กชายวรภูดิจฐ์ ฐิวัฒน์มงคลกุล 
5 2105236 เด็กชายขุนศึก ศรีแก้ว 
6 2105244 เด็กชายกิตติภูมิ อิโต 
7 2105681 เด็กชายธนกฤต ต้ังศิริสุข 
8 2105694 เด็กหญิงกชนิภา วิชพล 
9 2105767 เด็กชายนารเมธ ละมุนเมือง 

10 2105772 เด็กชายวงศกร จูฑะประชากุล 
11 2105773 เด็กชายวรภาศ จูฑะประชากุล 
12 2105855 เด็กหญิงพัชรภร มนธีอินทรศักดิ ์
13 2105896 เด็กชายปรินทร์ พิคะวัฒน์ 
14 2105898 เด็กหญิงชนิสรา ทองทา 
15 2105909 เด็กชายพิสิษฐ์ เอกตาแสง 
16 2105910 เด็กหญิงนรินทร์ธร จันทร์อัมพร 
17 2106139 เด็กหญิงเธียรธิตา นิลนนท์ 
18 2106143 เด็กหญิงปพิชญา เวียงนนท์ 
19 2106300 เด็กชายปรวัฒน์ อานไธสง 
20 2106302 เด็กชายธิติ เขียวสวัสด์ิ 
21 2106313 เด็กชายภัทรดนัย มะวงศูรณ์ 
22 2106470 เด็กหญิงจิดาภา แซ่จึง 
23 2106504 เด็กหญิงกวิสรา หาญชนะวงษ ์
24 2106561 เด็กหญิงธีร์จุฑา ธัญญพนัธ ์
25 2106576 เด็กชายธนพล แก้วมุกข์ 
26 2106597 เด็กหญิงปวีญ์สุฏา ทองสมบัติ 
27 2106598 เด็กชายพรสวรรค์ ชิยางคะบุตร 
28 2106688 เด็กชายนันทพัทธ์ สืบสาย 
29 2106715 เด็กหญิงพรปวีณ์ เนียมพงษ ์
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ล าดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล ห้องประเมิน 
ห้องสัมภาษณ์

ผู้ปกครอง 
30 2106718 เด็กหญิงอัลมา ม่าจจอ 

ประเมินความพร้อม
นักเรียน 

ห้องอนุบาล 2 
เวลา 09.00 - 

12.00 น. 

สัมภาษณ์ผู้ปกครอง     
ห้องอนุบาล 3 
เวลา 09.00 – 

 12.00 น. 

31 2106734 เด็กชายปุณปรัชญ์ เกียรติภูมิพันธุ์ 
32 2106750 เด็กหญิงนวลลดา ภูมิสะอาด 
33 2106762 เด็กชายธีรพิชญ์ ไชยหาญ 
34 2106764 เด็กชายทยากร สุวรรณทอง 
35 2106799 เด็กชายทิพสาร มากไธสง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๘~ 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพือ่เข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ห้องประเมินความพร้อมที่ : 1  ห้องประถมศึกษาปีที่ 4 

ล าดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล ห้องประเมิน 
ห้องสัมภาษณ์

ผู้ปกครอง 
1 2104104 เด็กหญิงปาณิสรา รัตนะ 

ประเมินความพร้อม
นักเรียน 

ห้องประถมศึกษา 
ปีท่ี 4 

เวลา 09.00 - 
12.00 น. 

สัมภาษณ์ผู้ปกครอง     
ห้องสมุด 

เวลา 09.00 – 
 12.00 น. 

2 2104115 เด็กชายศรธรรม โชคพานิชย์ 
3 2104120 เด็กหญิงเตชินี เอิ่ง 
4 2104201 เด็กหญิงปาลิกา นวลศรี 
5 2104202 เด็กหญิงเบญญาภา นวลศรี 
6 2104271 เด็กชายชยากร ถาวรโชติ 
7 2104282 เด็กชายธีรภัทร อุดรเขตต์ 
8 2104418 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญาดา อุดม 
9 2104473 เด็กหญิงปูริดา ช านาญ 

10 2104480 เด็กหญิงณิชาภา พันธวัชโภคิน 
11 2104494 เด็กชายภคิน เพชรสังหาร 
12 2104502 เด็กหญิงธนัชชญาน์ อุดมลาภ 
13 2104508 เด็กชายพีรวิทย์ ประสาร 
14 2104597 เด็กชายธีภพ วรรักษ์ 
15 2104606 เด็กหญิงกิรติญาภัทร คงสมบัติ 
16 2104618 เด็กหญิงแพรวขวัญ เฮง้ศรีวณิชกุล 
17 2104632 เด็กชายรชต บรรจงชีพ 
18 2104633 เด็กหญิงปัณณ์ มนูกูล 
19 2104636 เด็กหญิงพรชนก พิมพ์ศร ี
20 2104685 เด็กชายนนท์ จันทศรี 
21 2104746 เด็กหญิงศรัณย์พร ทองล้วน 
22 2104791 เด็กชายปฐพี ห้าวหาญ 
23 2104797 เด็กชายรชต ขันเดช 
24 2104816 เด็กหญิงชนกนันท์ จันทะมูล 
25 2105164 เด็กหญิงธนัฏฐา ท้าวเนาว์ 

 
 
 
 



~ ๙~ 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพือ่เข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ห้องประเมินความพร้อมที่ : 1  ห้องประถมศึกษาปีที่ 5 

ล าดับ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล ห้องประเมิน 
ห้องสัมภาษณ์

ผู้ปกครอง 
1 2105166 เด็กหญิงณพัทร เลิศล า้ 

ประเมินความพร้อม
นักเรียน 

ห้องประถมศึกษา 
ปีท่ี 5 

เวลา 09.00 - 
12.00 น. 

สัมภาษณ์ผู้ปกครอง     
ห้องสมุด 

เวลา 09.00 –  
12.00 น. 

2 2105233 เด็กชายพรมภัสร์ สอนผา 
3 2105237 เด็กหญิงตาวชาธร บัวนาค 
4 2105443 เด็กชายณัฐกิตต์ิ วรัตถ์พงศ์สุข 
5 2105675 เด็กหญิงณัฐรดา กมลหรรษา 
6 2105689 เด็กชายณัฐวรรธน์ ไชยศรี 
7 2105904 เด็กหญิงปวรฉัตร พงษ์นฤนาถ 
8 2105906 เด็กชายอังคาร อันทะวงษา 
9 2105907 เด็กหญิงพิชญาภา ปัณณราช 

10 2105967 เด็กชายบรรณวัชร สงวนศรี 
11 2105985 เด็กชายศุภณัฐ คนใหญ่ 
12 2106031 เด็กชายธรนินทร์ ธระเสนา 
13 2106141 เด็กชายพศวีร์ เอกตาแสง 
14 2106144 เด็กชายณฐชนก นิลนนท์ 
15 2106145 เด็กชายภาคิณ วัฒนมงคล 
16 2106288 เด็กชายณัฐวัตร สีดามนต์ 
17 2106311 เด็กหญิงวรวรญัจ์ ภาระโข 
18 2106337 เด็กชายโพธิธรรม สุวรรณชัยรบ 
19 2106437 เด็กหญิงปภาณิน หามะลิ 
20 2106452 เด็กชายวีระวัฒน์ธะ ภูมิโคกรักษ ์
21 2106454 เด็กชายณัฏฐ์ นัชธนรเศรษฐฺ์ 
22 2106796 เด็กหญิงชญาณ์นันท์ ศรีไดรเรือง 

 
ขอให้ผู้มีรายช่ือตามประกาศนี้ เข้าประเมินความพร้อม ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564                

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ตามวัน เวลาและสถานที่ดังก าหนดข้างต้นและขอให้มาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบ
อย่างน้อย  ๓๐  นาที พร้อมกันนี้ ให้นักเรียนท่ีเข้าประเมินความพร้อม ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ น าอุปกรณ์เพื่อ
ใช้ในการประเมินดังต่อไปนี้ 

๑. ดินสอ 
๒. ยางลบ 



~ ๑๐~ 
 

๓. กบเหลาดินสอ 
๔. สีไม้ (อย่างน้อย ๑๒ สี) 
๕. ไม้บรรทัด 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 

   
(รองศาสตราจารย์ศิริพร  พัสดร) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 


