โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับอนุบาล ประถมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๔
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภททั่วไป
......................................................
ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดาเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน
เข้าศึกษา ในระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษาปีที่ ๑, มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภททั่วไป เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ บัดนี้การประมวลผลสอบ
ได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

บัญชีหมายเลข ๑
บัญชีหมายเลข ๒
บัญชีหมายเลข ๓
บัญชีหมายเลข ๔
บัญชีหมายเลข ๕
บัญชีหมายเลข ๖
บัญชีหมายเลข ๗
ปีที่ ๒ – ๕

ผู้ทผี่ ่านการสอบคัดเลือกระดับชั้นเตรียมอนุบาล
ผู้ทผี่ ่านการสอบคัดเลือกระดับชั้นเตรียมอนุบาล ๑
ผู้ทผี่ ่านการสอบคัดเลือกระดับชั้นเตรียมอนุบาล ๒ และ ๓
ผู้ทผี่ ่านการสอบคัดเลือกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ผู้ทผี่ ่านการสอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ผู้ทผี่ ่านการสอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ผู้ทผี่ ่านการสอบคัดเลือกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ -๕ และมัธยมศึกษา

ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามบัญชีดังกล่าวนาหลักฐานมารายงานตัว และชาระค่าบริหารจัดการในวันเสาร์ที่
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ ในกรณีที่นักเรียนได้ขอลาออกจากโรงเรียน
ภายหลังการรายงานตัวและชาระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้วไม่มีสทิ ธิ์เรียกเงินดังกล่าวคืน
หลักฐานรายงานตัว
๑. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว
จานวน ๑ แผ่น
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ
๓. สาเนาสูติบัตร
จานวน ๑ ฉบับ
๔. สาเนาหลักฐานการสาเร็จการศึกษา
จานวน ๑ ฉบับ
๕. หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี
หมายเหตุ หมายเลข ๒ – ๕ ถ้านามาในวันสมัครแล้วไม่ต้องนามาอีก
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(ดร.นุกูล กุดแถลง)
ผู้อานวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

บัญชีหมายเลข ๖
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผูส้ อบคัดเลือกได้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ลาดับ เลขประจาตัว
ชื่อ - สกุล
ที่
สอบ
๑
๓๔๐๑๐๐๐๑ เด็กหญิงประภัสรา จันทร์เพ็ง
๒
๓๔๐๑๐๐๐๗ เด็กหญิงศศิธร บุญโกมุด
๓
๓๔๐๑๐๐๐๔ นางสาวศิริกร ฮามคาไพ
๔
๓๔๐๑๐๐๐๘ นางสาวอัญมณี ถิตย์รัตน์
๕
๓๔๐๑๐๐๐๙ นายสราวุฒิ สุวรรณศรี
๖
๓๔๐๑๐๐๑๙ นายณัฐสกล ทัพพ่วง
๗
๓๔๐๑๐๐๑๒ นางสาวสุนันทกาญจน์ เพ็งใย
๘
๓๔๐๑๐๐๑๑ นายอภิวัฒน์ มูลพิมพ์
๙
๓๔๐๑๐๐๐๒ นางสาวมัณฑนา รางศรี
๙
๓๔๐๑๐๐๑๓ นางสาวชนัญธิดา ศรีบุญเรือง
๑๑
๓๔๐๑๐๐๐๕ นางสาวน้าฝน เสนา
๑๒
๓๔๐๑๐๐๑๘ นายอัครวัฒน์ สมสา
๑๓
๓๔๐๑๐๐๑๕ นายพลาธิป นารถสิทธิ์
๑๓
๓๔๐๑๐๐๑๖ นายวิชาพล พลเหลา
๑๕
๓๔๐๑๐๐๑๐ นายธนัท ชอ้อนชม
หลักสูตรพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ลาดับ เลขประจาตัว
ชื่อ - สกุล
ที่
สอบ
๑
๓๔๐๒๐๐๐๑ นางสาวดลพาห์ ภูสอดเงิน
๒
๓๔๐๒๐๐๐๔ นางสาวชวัญข้าว โคตรศิริ
๓
๓๔๐๒๐๐๐๗ นายพงษ์วิวัฒิ โชติธนพงษ์
๔
๓๔๐๒๐๐๐๕ นางสาวสุภาวิตา อุดมโกศล

หมายเหตุ
บรบือ
เทศบาลบูรพาพิทยาคาร
บรบือวิทยาคาร
เทศบาลบ้านค้อ
พระกุมารศึกษา
สารคามพิทยาคม
โกสุมวิทยาสรรค์
ผดุงนารี
บรบือวิทยาคาร
ผดุงนารี
อนุบาลมหาสารคาม
สารคามพิทยาคม
สารคามพิทยาคม
สารคามพิทยาคม
พระกุมารศึกษา

หมายเหตุ
สารคามพิทยาคม
นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
สารคามพิทยาคม
สารคามพิทยาคม

บัญชีหมายเลข ๖ (ต่อ)
หลักสูตรภาษาอังกฤษ - สังคมฯ
ลาดับ เลขประจาตัว
ชื่อ - สกุล
ที่
สอบ
๑
๓๔๐๓๐๐๐๓ นางสาวบุษบามินตรา สุวรรณเลิศ
๒
๓๔๐๓๐๐๐๑ นางสาวนริศรา นนสีลาด
๓
๓๔๐๓๐๐๐๒ นางสาวปิยะพร กาไธสง
หลักสูตรพิเศษภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
ลาดับ เลขประจาตัว
ชือ่ - สกุล
ที่
สอบ
๑
๓๔๐๔๐๐๐๒ นายจัตุพงค์ ฮุยเสนา
๒
๓๔๐๔๐๐๐๑ นางสาวภัทรา รุ่งเรืองศิริสกุล

หมายเหตุ
ผดุงนารี
ผดุงนารี
ผดุงนารี

หมายเหตุ
สารคามพิทยาคม
เทศบาลบูรพาพิทยาคาร

