
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑  และมัธยมศึกษาปีที่  ๑,  ๔  

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  (ประเภทท่ัวไป) 
...................................................... 

 
 ตามท่ีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ได้ด าเนินการรับสมัครนักเรียน 
เข้าศึกษา  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑,  มัธยมศึกษาปีที่  ๑  และมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ประจ าปีการศึกษา  
๒๕๖๒  (ประเภททั่วไป)  ระหว่างวันที่   ๑๕  มกราคม - ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๒  นั้น  บดันี้โรงเรียนได้ตรวจสอบ 
คุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพ่ือคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษา 
ปีที่  ๑  และมัธยมศึกษาปีที่  ๑,  ๔  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ประเภททั่วไป  นั้น  ดังมีรายชื่อปรากฏแนบท้าย
ประกาศนี้ 
 ทั้งนีใ้ห้นักเรียนที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ  ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

๑. ให้ผู้มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบ  เข้าสอบวัดผลความพร้อม  ในวันเสาร์ที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๒   
    เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.  โดย 
 ๑.๑  ระดับประถมศึกษาปีที่  ๑  ให้เข้าสอบอาคาร  ๔  ห้อง  ๔๑๑ 
 ๑.๒  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ให้เข้าสอบอาคาร  ๒  ห้อง ๒๑๑,  ห้อง ๒๑๒ 
 ๑.๓  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๔  ให้เข้าสอบอาคาร ๒  ห้อง  ๒๒๕ 

 
 อนึ่ง  ผู้ที่ไม่เข้าสอบตาม  วัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว  จะถือว่าสละสิทธิ์การสอบคัดเลือกนักเรียน
เข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ท่านใด  พิมพ์ผิด  หรือรายชื่อตกหล่น  สามารถแจ้งข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ฝ่ายวิชาการ 
 
 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน   
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 

                                (นางนิติยา  จันทะเกตุ) 
    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  รักษาราชการแทน 
     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 



               ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 
เลขประจ าตัว

สอบ 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน ห้องสอบ 

๐๐๑ เด็กชายชนวีร์ภัคฐ์  อิสสระวงศ์ เทศบาลต าบลบรบือ ห้องสอบที่  ๑ (๔๑๑) 
๐๐๒ เด็กชายภูกวิน  กลิ่นหอม เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา ห้องสอบที่  ๑ (๔๑๑) 
๐๐๓ เด็กชายธนาพิพัฒน์  มังสังค า   ห้องสอบที่  ๑ (๔๑๑) 
๐๐๔ เด็กชายธนกฤต  อ่อนดี อภิสิทธิ์ปัญญา ห้องสอบที่  ๑ (๔๑๑) 
๐๐๕ เด็กหญิงณัฏฐนันท์  อารีเอื้อ อภิสิทธิ์ปัญญา ห้องสอบที่  ๑ (๔๑๑) 
๐๐๖ เด็กหญิงพันธชา  วิจารย ์ เทศบาลบูรพาพิทยาคาร ห้องสอบที่  ๑ (๔๑๑) 
๐๐๗ เด็กหญิงนันธิญา  นนทะลี อนุบาลกรอบสุข ห้องสอบที่  ๑ (๔๑๑) 
๐๐๘ เด็กชายภัทรจาริน  จ านงนิจ   ห้องสอบที่  ๑ (๔๑๑) 
๐๐๙ เด็กหญิงพิชชาพร  พาบุ อนุบาลเรียบร้อย ห้องสอบที่  ๑ (๔๑๑) 
๐๑๐ เด็กชายพีรวิทย์  แก้วป่อง อภิสิทธิ์ปัญญา ห้องสอบที่  ๑ (๔๑๑) 
๐๑๑ เด็กหญิงพัชราวดี  วันปรีดา อนุบาลกรอบสุข ห้องสอบที่  ๑ (๔๑๑) 
๐๑๒ เด็กชายรัชชานนท์  ชาวแขก อภิสิทธิ์ปัญญา ห้องสอบที่  ๑ (๔๑๑) 
๐๑๓ เด็กชายอภิวิชญ์  เทศพรม อนุบาลกิติยา ห้องสอบที่  ๑ (๔๑๑) 
๐๑๔ เด็กหญิงชนกนันท์  พลภักดี เทศบาลบูรพาพิทยาคาร ห้องสอบที่  ๑ (๔๑๑) 
๐๑๕ เด็กหญิงญาณิศา  ภูเก้าแก้ว   ห้องสอบที่  ๑ (๔๑๑) 
๐๑๖ เด็กชายพิษณุวงศ์  เชื่อมชัยตระกูล อนุบาลกิติยา ห้องสอบที่  ๑ (๔๑๑) 
๐๑๗ เด็กชายนิธิวัฒน์  ภูมิพนา อนุบาลกิติยา ห้องสอบที่  ๑ (๔๑๑) 
๐๑๘ เด็กหญิงซารา นวลแพร  รือเฟนัคท์ อนุบาลกิติยา ห้องสอบที่  ๑ (๔๑๑) 
๐๑๙ เด็กหญิงมิเชล นวลปราง รือเฟนัคท์ อนุบาลกิติยา ห้องสอบที่  ๑ (๔๑๑) 
๐๒๐ เด็กหญิงปภิณดา  โสตะวงศ ์ บ้านมะกอก ห้องสอบที่  ๑ (๔๑๑) 
๐๒๑ เด็กหญิงปรัญภรณ์  ศรีดาค า อนุบาลกรอบสุข ห้องสอบที่  ๑ (๔๑๑) 
๐๒๒ เด็กชายกานท์กวี  บุญสาง เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา ห้องสอบที่  ๑ (๔๑๑) 
๐๒๓ เด็กหญิงจิตสุภา  แสงสุวรรณ เทศบาลบ้านค้อ ห้องสอบที่  ๑ (๔๑๑) 
๐๒๔ เด็กชายยศวริศ  ประดิษฐ์อารีกุล อนุบาลวาปีปทุม ห้องสอบที่  ๑ (๔๑๑) 
๐๒๕ เด็กหญิงกุลนิษ  ไชยชาติ อนุบาลกรอบสุข ห้องสอบที่  ๑ (๔๑๑) 
๐๒๖ เด็กชายศิวัฒชัย  หล้าสุดตา บ้านหนองโพด ห้องสอบที่  ๑ (๔๑๑) 

 



               ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ 
 

เลขประจ าตัว
สอบ 

ชื่อ – สกุล โรงเรียน ห้องสอบ 

๐๐๑ เด็กชายชัชพีร์  ฉายวิชัย พระกุมารมหาสารคาม ห้องสอบที่ ๒ (๒๑๑) 
๐๐๒ เด็กชายปริวรรต  ทับธานี พระกุมารมหาสารคาม ห้องสอบที่ ๒ (๒๑๑) 
๐๐๓ เด็กหญิงวรรณกานต์  ไชยผง พระกุมารมหาสารคาม ห้องสอบที่ ๒ (๒๑๑) 
๐๐๔ เด็กหญิงวณัฐพรรณ  ตะสีสูนธ ารง พระกุมารมหาสารคาม ห้องสอบที่ ๒ (๒๑๑) 
๐๐๕ เด็กหญิงชุตินัชชา  ศรีสาร พระกุมารมหาสารคาม ห้องสอบที่ ๒ (๒๑๑) 
๐๐๖ เด็กชายนรภัทร  เดชศิริ พระกุมารมหาสารคาม ห้องสอบที่ ๒ (๒๑๑) 
๐๐๗ เด็กชายธนโชติ  คารมหวาน อนุบาลกิติยา ห้องสอบที่ ๒ (๒๑๑) 
๐๐๘ เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  มะโนรัตน์ เทศบาลนาเชือก ห้องสอบที่ ๒ (๒๑๑) 
๐๐๙ เด็กชายก้องภพ  ศรีประทุม อนุบาลมหาสารคาม ห้องสอบที่ ๒ (๒๑๑) 
๐๑๐ เด็กหญิงอติมา  ไชยอ านาจ เกียรขจรวิทยา ห้องสอบที่ ๒ (๒๑๑) 
๐๑๑ เด็กชายชัชพิมุข  ประทุมเทา พระกุมารมหาสารคาม ห้องสอบที่ ๒ (๒๑๑) 
๐๑๒ เด็กชายนกสินธุ์  ทองโคตร อนุบาลมหาสารคาม ห้องสอบที่ ๒ (๒๑๑) 
๐๑๓ เด็กหญิงวัลณพร  โคตรโสภา มัธยมชาญวิทยา ห้องสอบที่ ๒ (๒๑๑) 
๐๑๔ เด็กชายวิริทธิ์ธร  โสมาบุตร ประถมปรีดาภรณ์ ห้องสอบที่ ๒ (๒๑๑) 
๐๑๕ เด็กชายศิวกร  อุตม์ศรีขัน อนุบาลมหาสารคาม ห้องสอบที่ ๒ (๒๑๑) 
๐๑๖ เด็กชายณัฐวุฒิ  อันพาพรม อนุบาลมหาสารคาม ห้องสอบที่ ๒ (๒๑๑) 
๐๑๗ เด็กชายคณิศร  บรรยง ชุมชนชุมแพ ห้องสอบที่ ๒ (๒๑๑) 
๐๑๘ เด็กชายชนภัทร  ฤทธิ์วงศ์จักร ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ ห้องสอบที่ ๒ (๒๑๑) 
๐๑๙ เด็กหญิงโชติกา  พลช านิ พระกุมารมหาสารคาม ห้องสอบที่ ๒ (๒๑๑) 
๐๒๐ เด็กชายนันทวัฒน์  ฤาโสภา อนุบาลกิติยา ห้องสอบที่ ๒ (๒๑๑) 
๐๒๑ เด็กชายพุฒิพงษ์  แก้วป่อง พระกุมารมหาสารคาม ห้องสอบที่ ๒ (๒๑๑) 
๐๒๒ เด็กชายณภัทร  ศรีจันทร์หล้า อนุบาลมหาสารคาม ห้องสอบที่ ๒ (๒๑๑) 
๐๒๓ เด็กหญิงพนิดา  สารรัตน์ พระกุมารมหาสารคาม ห้องสอบที่ ๒ (๒๑๑) 
๐๒๔ เด็กหญิงปุษยา  ศรีเรือง อนุบาลบ้านจันทร์ ห้องสอบที่ ๒ (๒๑๑) 

 
 



                      ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

แผนการเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์,  ภาษา – สังคม,  พิเศษภาษาฯ 
 

เลขประจ าตัว
สอบ 

ชื่อ – สกุล โรงเรียน ห้องสอบ 

๐๐๑ เด็กหญิงอรปรียา  พิมพ์ศรี ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ ห้องสอบที่ ๓ (๒๑๒) 
๐๐๒ เด็กหญิงชนิดา  อันพาพรหม พระกุมารมหาสารคาม ห้องสอบที่ ๓ (๒๑๒) 
๐๐๓ เด็กชายคมพิพักตริยวงศ์  คิสาลัง พระกุมารมหาสารคาม ห้องสอบที่ ๓ (๒๑๒) 
๐๐๔ เด็กชายพงศ์ปณต  ไตรคุ้มกัน พระกุมารมหาสารคาม ห้องสอบที่ ๓ (๒๑๒) 
๐๐๕ เด็กหญิงสุชานาถ  ศิลาไหล ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ ห้องสอบที่ ๓ (๒๑๒) 
๐๐๖ เด็กหญิงกันต์สุดา  พันธินา ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ ห้องสอบที่ ๓ (๒๑๒) 
๐๐๗ เด็กหญิงปราถนา  ปางชาติ ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ ห้องสอบที่ ๓ (๒๑๒) 
๐๐๘ เด็กชายจิรายุ  โยธา พระกุมารมหาสารคาม ห้องสอบที่ ๓ (๒๑๒) 
๐๐๙ เด็กหญิงธนัญญา  ศรีกงพาน พระกุมารมหาสารคาม ห้องสอบที่ ๓ (๒๑๒) 
๐๑๐ เด็กหญิงอภิญญา  ภูผิวผา พระกุมารมหาสารคาม ห้องสอบที่ ๓ (๒๑๒) 
๐๑๑ เด็กชายณัฐติกร  พรสีมา อนุบาลมหาสารคาม ห้องสอบที่ ๓ (๒๑๒) 
๐๑๒ เด็กหญิงวลัพฬส  ตั้งกรสุวิรัตน์ พระกุมารมหาสารคาม ห้องสอบที่ ๓ (๒๑๒) 
๐๑๓ เด็กชายสิริภัทร  จงเกษกรณ์ บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) ห้องสอบที่ ๓ (๒๑๒) 
๐๑๔ เด็กหญิงปริมญกร  ณะไธสง เทศบาลนาเชือก ห้องสอบที่ ๓ (๒๑๒) 
๐๑๕ เด็กชายลภัส  ปากน้ าเขียว อนุบาลมหาสารคาม ห้องสอบที่ ๓ (๒๑๒) 
๐๑๖ เด็กชายปุรเชษฐ์  ทองเจริญ พระกุมารมหาสารคาม ห้องสอบที่ ๓ (๒๑๒) 
๐๑๗ เด็กหญิงวชิรญาณ์  แก้วคนตรง พระกุมารมหาสารคาม ห้องสอบที่ ๓ (๒๑๒) 
๐๑๘ เด็กชายศุกลวัฒน์  แก้วไพทูล พระกุมารมหาสารคาม ห้องสอบที่ ๓ (๒๑๒) 
๐๑๙ เด็กชายพิชชากร  พลขาง ฮ่ัวเคี้ยววิทยา ห้องสอบที่ ๓ (๒๑๒) 
๐๒๐ เด็กชายพรพรหม  สอนชา อนุบาลกาฬสินธุ์ ห้องสอบที่ ๓ (๒๑๒) 
๐๒๑ เด็กหญิงจิราทิพย์  ปะจันสี บ้านโนนแร่ อ.นาเชือก ห้องสอบที่ ๓ (๒๑๒) 
๐๒๒ เด็กหญิงวิมลณัฐ  ไพจิตรสกุลชัย บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) ห้องสอบที่ ๓ (๒๑๒) 
๐๒๓ เด็กหญิงม่ิงขวัญ  จ านงค์นิตย์ อนุบาลมหาสารคาม ห้องสอบที่ ๓ (๒๑๒) 
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เลขประจ าตัว

สอบ 
ชื่อ – สกุล โรงเรียน ห้องสอบ 

๐๐๑ นางสาวปลื้มจิต  วงศ์สุวรรณ ผดุงนารี ห้องสอบที่ ๔ (๒๒๕) 
๐๐๒ นางสาวปริศนา  ไชยค าภา ผดุงนารี ห้องสอบที่ ๔ (๒๒๕) 
๐๐๓ นางสาวพุทธธิดา  ตลาดขวัญ โกสุมวิทยาสรรค์ ห้องสอบที่ ๔ (๒๒๕) 
๐๐๔ นางสาวจิรชยา  นวลศรี โกสุมวิทยาสรรค์ ห้องสอบที่ ๔ (๒๒๕) 
๐๐๕ นางสาวนิพัทธา  ยังรัมย์ ผดุงนารี ห้องสอบที่ ๔ (๒๒๕) 
๐๐๖ นางสาวกัญญารัตน์  มาจอมพล นาเชือกพิทยาสรรค์ ห้องสอบที่ ๔ (๒๒๕) 
๐๐๗ นายศักดิ์รพี  อินเชื้อ สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์ ห้องสอบที่ ๔ (๒๒๕) 
๐๐๘ นางสาวศิริลักษ์  วรคง เทศบาลบ้านส่องนางใย ห้องสอบที่ ๔ (๒๒๕) 
๐๐๙ นางสาวนันท์นภัส  เอาะน้อย สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ห้องสอบที่ ๔ (๒๒๕) 
๐๑๐ นายธนากรณ์  ตะวัน บ้านเหล่าจั่นนาภู ห้องสอบที่ ๔ (๒๒๕) 
๐๑๑ นายธีรพงศ์  สิทธิชัย สารคามพิทยาคม ห้องสอบที่ ๔ (๒๒๕) 
๐๑๒ นายธนากร  สังออน อัสสัมชัญศรีราชา ห้องสอบที่ ๔ (๒๒๕) 
๐๑๓ นายพลวัฒน์  เพ่ืมเติม ผดุงนารี ห้องสอบที่ ๔ (๒๒๕) 
๐๑๔ นายพิชยะ  พลขาง ฮ่ัวเคี้ยววิทยา ห้องสอบที่ ๔ (๒๒๕) 
๐๑๕ นายรชานนท์  ไกยแสน สารคามพิทยาคม ห้องสอบที่ ๔ (๒๒๕) 
๐๑๖ นางสาวกันตาณิชาภัทร  ไชยวงค์จันทร์ สารคามพิทยาคม ห้องสอบที่ ๔ (๒๒๕) 
๐๑๗ นางสาวเบญจลักษณ์  บุญกอง สารคามพิทยาคม ห้องสอบที่ ๔ (๒๒๕) 
๐๑๘ นางสาวโชติกา  จ าปาเฟื่อง สารคามพิทยาคม ห้องสอบที่ ๔ (๒๒๕) 
๐๑๙ นางสาวอภิญญา  เรืองภักดี การศึกษานอกโรงเรียน ห้องสอบที่ ๔ (๒๒๕) 

 


