ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง เรียกนักเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรองรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์
เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 (ครั้งที่ 2)
---------------------------------------------------ตามที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุ ดรธานี ได้เรียกนักเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรองรายงานตัว
ผ่านระบบออนไลน์ เพื่ อเข้าเรีย นชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปี การศึกษา ๒๕๖4
(ครั้งที่ 1) ผ่านระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 27 - 29 เมษายน ๒๕๖4 ไปแล้วนั้น ปรากฏว่ามีนักเรียนรายงาน
ตัวไม่ครบตามจำนวน โรงเรียนจึงขอเรียกนักเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรอง ลำดับต่อไปนี้
๑. ผู้ขึ้นบัญชีสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ลำดับที่ 91 - 160
๒. ผู้ขึ้นบัญชีสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ลำดับที่ 12 - 14
ให้รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤษภาคม ๒๕๖4 หากไม่รายงานตัว
ผ่านระบบออนไลน์ ตามวัน ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามลำดับข้างต้นจะต้องดำเนินการ ดังนี้
1. ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา จำนวน ๘,๑๐๐ บาท เข้ามาที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย
สาขาอุดรธานี ชื่อบัญชี เงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เลขที่บัญชี ๔๐๑-๑-๑๙๕๓๒-๔
2. กรอกข้อมูลการรายงานตัวออนไลน์ (ตาม link https://forms.gle/727LHkPRSSJwaPka6
หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้) ให้ถูกต้องและครบถ้วน

ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4
(รองศาสตราจารย์ศิริพร พัสดร)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

~๒~

รายชื่อผู้ขึ้นบัญชีสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สำรองลำดับ 91-160
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4
๑. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่
ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงอมลวรรณ ศรีพระจันทร์
1
เด็กชายศุภกฤต โคตะมี
2
เด็กหญิงกัณฐมณี ดาลาด
3
เด็กหญิงรัมณียา โพธิ์ดก
4
เด็กชายทักษพล ยมศรีเคน
5
เด็กชายพิสิษฐ์ เดชภัทรไพบูลย์
6
เด็กหญิงอิงฟ้า บุญตะนัย
7
เด็กชายธนโชค สรวงศิริ
8
เด็กหญิงปัญญาพร สารทรัพย์
9
เด็กชายธนัญชัย นามหาจักร์
10
เด็กหญิงณิชนันท์ ศรีมันตะ
11
เด็กชายณภัทร ไชยรา
12
เด็กหญิงกริษฐา ช่างสาร
13
เด็กชายแทนคุณ รามศิริ
14
เด็กชายจอมชัย วันทา
15
เด็กหญิงกนกรัตน์ สอนเสนา
16
เด็กชายโมไนย สีดาบุตร
17
เด็กชายศุภวิชญ์ ผาดีอุ่น
18
เด็กหญิงอทิติยา สุวรรณทอง
19
เด็กชายกฤตธี ศรีสะอาด
20
เด็กหญิงธัญลักษณ์ โม่้ตา
21
เด็กชายนราวิชญ์ ยศวิบูลย์
22
เด็กชายณฐคุณ จันทะลี
23
เด็กชายธนโชติ ผลทิพย์
24
เด็กชายกฤตภาส อาจพรหม
25
เด็กชายพุฒิพงศ์ พันลำ
26
เด็กหญิงณัฐณิชา ถนอมภักดี
27

สำรองลำดับที่
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 91
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 92
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 93
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 94
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 95
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 96
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 97
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 98
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 99
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 100
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 101
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 102
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 103
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 104
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 105
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 106
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 107
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 108
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 109
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 110
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 111
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 112
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 113
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 114
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 115
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 116
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 117

~๓~

ที่
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

ชื่อ-สกุล
เด็กชายนนทพัทธ์ กล่อมเขียน
เด็กชายณัฐกร อิงเอนุ
เด็กชายรณกฤต วิเศษศรี
เด็กหญิงอภิรดา ภูมีศรี
เด็กชายนันทวัฒน์ มูลคม
เด็กชายเตชากร บัวกอ
เด็กชายอัคคัญญ์วัตร์ ดุริยกรณ์
เด็กหญิงพรทิพา แก้วหล้า
เด็กหญิงวิมลสิริ เรื่อศรีจันทร์
เด็กหญิงมัทนีญา วรรณดา
เด็กชายธีรเทพ ณรงค์ชัย
เด็กหญิงวรัญญา สารีงาม
เด็กชายปุญญพัฒน์ พิเนตรเสถียร
เด็กชายจารุกิตต์ อุดมไพร
เด็กหญิงชุติกาญจน์ นิจิตร
เด็กหญิงภัทรปภา นิธิโชคธนากุล
เด็กชายพศวัต คำเกิด
เด็กชายปณต อัมพุนันทน์
เด็กหญิงจิรพรรณ เทียนขาว
นายภาคิน การประกอบ
เด็กชายนัทธวัฒน์ ผิวโพธิ์
เด็กหญิงปทิตตา พุฒประเสริฐ
เด็กชายรฐนนท์ บุญศรัทธา
เด็กชายปิติ คชราช
เด็กชายธนกฤต งามปักษ์
เด็กชายกิตติกวิน ไวประเสริฐ
เด็กชายปิยังกูณ โสมาบุตร
เด็กหญิงปนัดดา พานนิยา
เด็กหญิงสวรินทร ศรีเสนา
เด็กชายเจริญโชค มอโท

สำรองลำดับที่
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 118
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 119
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 120
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 121
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 122
ขึน้ บัญชีสำรองลำดับ 123
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 124
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 125
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 126
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 127
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 128
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 129
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 130
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 131
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 132
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 133
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 134
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 135
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 136
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 137
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 138
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 139
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 140
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 141
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 142
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 143
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 144
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 145
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 146
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 147

~๔~

ที่
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงเขมจิรา มงคล
เด็กชายเอกวัส รักสุจริต
เด็กหญิงกมลพร กองสุวรรณ์
เด็กหญิงเปรมวิภา กรมวงศ์
เด็กชายธนกฤต อาสาธรรม
เด็กหญิงปัญญาพร เหง่าลา
เด็กชายธนชาติ ชนะมาร
เด็กชายสุภกิจ นาอุดม
เด็กหญิงเทย่า เจนจิรา โรเบิร์ตสัน
เด็กหญิงสิฏฐิปภา คงสิมา
เด็กชายกฤติธี ชานนตรี
เด็กหญิงอะลิชเชียร์ ภักดีหาญ
เด็กหญิงเกษสุดา เกษแก้ว

สำรองลำดับที่
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 148
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 149
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 150
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 151
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 152
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 153
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 154
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 155
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 156
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 157
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 158
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 159
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 160

~๕~

รายชื่อผู้ขึ้นบัญชีสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ลำดับที่ 12 – 14
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4
2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2.1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ที่
ชื่อ-สกุล
1
นางสาวนลินนิภา จอมพล
2
เด็กชายสิรภพ ขันธวิชัย
3
เด็กชายสุวีรร์วัฒน์ พิมรินทร์

สำรองลำดับที่
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 12
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 13
ขึ้นบัญชีสำรองลำดับ 14

