ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบโควตา (นักเรียนเก่า) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
.............................................
ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทโควตา (นักเรียนเก่า) บัดนีก้ ารสอบคัดเลือกนักเรียนได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
จึงประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีผ่านการสอบคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายนี้
หมายเลข ๑ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
หมายเลข ๒ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
หมายเลข ๓ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายทวีป แก่นวิชัย)
ผู้อานวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เอกสารแนบหมายเลข ๑
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกประเภทโควตา (นักเรียนเก่า) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
ลาดับที่

ชือ่ - สกุล

๑

เด็กชายกวีศิลป์ เหรียญทอง

๒

เด็กชายชยณัฐ ทวิบตุ ร

๓

เด็กชายปรมชน อึ้งภักดีกุล

๔

เด็กหญิงแพรไหม ยอดสนิท

๕

เด็กชายอาชาวิน สุวรรณศรี

๖

เด็กชายเจสัน พรสีมา

๗

เด็กหญิงณัฏฐพร บัวมาศ

๘

เด็กหญิงธัญชนก จันทร์สะอาด

๙

เด็กหญิงพิชญธิดา ศรีสวัสดิ์

๑๐

เด็กชายธนวินท์ พระดุงแก้ว

๑๑

เด็กชายกิตติธร กัตตะโร

๑๒

เด็กหญิงอณัญญา จันทะ

๑๓

เด็กชายปรารถนาดี ศุภสิทธิ์

๑๔

เด็กชายกวิน ชววิภาคชัย

๑๕

เด็กหญิงปัณณพร ภูแล่นกี่

๑๖

เด็กหญิงสุภชั ชา กลางชนีย์

๑๗
๑๘

เด็กชายพฬส์ พรรณะ
เด็กชายจักรพล ตมโคตร

๑๙

เด็กหญิงศรัณย์ปรียา นาคคันธร

๒๐

เด็กชายภูวิศ จูหม๊ะ

๒๑

เด็กชายทีปกร ต้นภูบาล

๒๒

เด็กชายปุณณวัตร พลเรือง

๒๓

เด็กชายนนธนกฤตย์ มูลผลึก

๒๔

เด็กชายนันทพร เรืองศรีมนั่

๒๕

เด็กชายภูมิพัฒน์ ผ่อนธุระนารี

๒๗

เด็กชายวชิราทร พรอินทร์

๒๘

เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา เป็นกระโทก

๒๙

เด็กหญิงกัญญภัสสร์ นุน่ วงกด

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชือ่ - สกุล

๓๐

เด็กหญิงชนิภรณ์ มาอ้น

๓๑

เด็กหญิงชาลิดา สุวรรณเลิศ

๓๒

เด็กหญิงพิชญ์ชนก คาชนะ

๓๓

เด็กหญิงรัฏฐานรี เลพล

๓๔

เด็กหญิงสุทธิดา เอมโอฐ

๓๕

เด็กชายณัฎฐนันท์ ทาวะรัตน์

๓๖

เด็กหญิงวรรณรดา บัวทอง

๓๗

เด็กหญิงสุพิชชา ฉายถวิล

๓๘

เด็กหญิงศสิญา ม่วงพล

๓๙

เด็กชายภูมิพัฒน์ ชมภูคา

๔๐

เด็กหญิงกรรณกาญจน์ ไชยสันต์

๔๑

เด็กหญิงอติชญา ทะไกรราช

หมายเหตุ

อันดับสารอง
ลาดับที่
๑

ชือ่ - สกุล

๒

เด็กชายพิพัฒน์ รัตนพลแสน
เด็กหญิงกันตพร อัมมะพะ

๓

เด็กหญิงนลินนภา แก้วบุดดา

๔
๕

เด็กชายเทพนิวัติ แสงกะลา
เด็กชายนัธทวัฒน์ บัวประสิทธิพร

๖

เด็กหญิงณัฐชยา คาภูษา

๗

เด็กหญิงปชิตา บุญนิธิวัชรภาคย์

๘

เด็กชายธนกฤต จันดีเลาะ

หมายเหตุ

ขาดสอบ
ลาดับที่

ชือ่ - สกุล

๑

เด็กหญิงกัญญาภัค แวงวรรณ

๒

เด็กชายเดเนียล ฮากีมี่ คงรัมย์

๓

เด็กชายปรัชญา เจดามาน

หมายเหตุ

เอกสารแนบหมายเลข ๒
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกประเภทโควตา (นักเรียนเก่า) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑
ลาดับที่

ชือ่ - สกุล

๑

เด็กหญิงภัทราพร กัณหา

๒

เด็กหญิงวริศรา แสงมหาชัย

๓

เด็กชายภัทระ ม่วงเสน

๔

เด็กหญิงปุณญารัศมิ์ หรดี

๕

เด็กหญิงนิศามณี วิเชียรพนัส

๖

เด็กชายกฤติพงศ์ แสนพินจิ

๗

เด็กชายทัตพงศ์ อันทรินทร์

๘

เด็กหญิงพัชมณ ช่างถม

๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ รักษาประโยชน์

๑๐

เด็กชายอชิตพล พื้นแสน

๑๑

เด็กชายภูมิปติ ิ พงษ์เภตรา

๑๒

เด็กหญิงวิรัลพัชร มุงคุณคาชาว

๑๓

เด็กหญิงปภาวรินทร์ รัตนพร

๑๔

เด็กชายปรัชญาวุฒิ เบ็ญจวานิช

๑๕

เด็กชายปารวี ลันไธสง

๑๖

เด็กชายรฐนนท์ เพาะบุญ

๑๗

เด็กชายยศกร ชาภูคา

๑๘

เด็กหญิงวริศา เหล็กดี

๑๙

เด็กชายเฉลิมฉัตร วิชาเรือง

๒๐

เด็กชายสรณ์สิริ มงคลมะไฟ

๒๑

เด็กชายรัชชคุณ อุดมลาภ

๒๒

เด็กชายใดสึเกะ เซกิกาว่า

๒๓

เด็กหญิงฑิภากร จิตจักร์

๒๔

เด็กหญิงเอ็มมิรี่ แฮร์ริสัน

๒๕

เด็กชายมักซ์ เฟ็ทเทอร์

๒๖

เด็กหญิงจิดาภา ปัดไชยโย

๒๗

เด็กชายธนวัฒน์ ปกิรโพธิ์

๒๘

เด็กชายจิรพนธ์ เวียงสมุทร

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชือ่ - สกุล

๒๙

เด็กชายธนวัฒน์ สมภา

๓๐

เด็กชายกฤษณพงศ์ เหล่าสิงห์

๓๑

เด็กชายกิตติพันธ์ บัวสีกา

๓๒

เด็กหญิงชนิตา เสระพล

๓๓

เด็กหญิงช่อผกา โพธิ์ออน

๓๔

เด็กหญิงอภิญญา นามวิเศษ

๓๕

เด็กชายนันทิวรรธน์ สมสมัย

๓๖

เด็กหญิงปิยะพร รักหนองแซง

๓๗

เด็กหญิงภัทราพร แพนพา

๓๘

เด็กชายโชคสุมิตร สนธิรณชัย

๓๙

เด็กชายดนุพร แสงโทโพธิ์

๔๐

เด็กชายพรหมพิสิทธิ์ แสนบุดดา

๔๑

เด็กหญิงบุญญรัตน์ โพธิ์ศรี

๔๒

เด็กชายพิชญะ สุโภภาค

๔๓

เด็กชายธีรินทร์ ชุมชัย

๔๔

เด็กชายกฤชณัท คาหรือ

๔๕

เด็กชายแทนคุณ ทองดีนอก

๔๖

เด็กหญิงเกศิณี ชิณช้าง

๔๗

เด็กชายสิรวิชญ์ อาพรจิต

๔๘

เด็กหญิงพรไพลินณ์ อันทวงษ์

๔๙

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ใจบุญ

๕๐

เด็กหญิงวานิชญา ทานาม

๕๑

เด็กชายธีรภัทท์ อาศัยสงฆ์

๕๒

เด็กชายนิชคุณ ทองวงษ์

๕๓

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ อนันตโสภณ

๕๔

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ภูนาดี

๕๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ ฉายา

๕๖

เด็กชายกิตติภมู ิ แสงห้าว

๕๗

เด็กชายยุทธภูมิ ศิริเอี่ยม

๕๘

เด็กชายปราณชล พลหินลาด

๕๙

เด็กชายสิรวิชญ์ ภูตะโชติ

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชือ่ - สกุล

๖๐

เด็กชายเธียรวิชญ์ นนท์ศรีราช

๖๑

เด็กชายภูชนะ ผดุงศักดิ์

๖๒

เด็กหญิงณัชชา ปุยะติ

๖๓

เด็กชายธนกฤต บัวเลิง
เด็กหญิงณัฎรัมภา มูลไธสง

๖๔

หมายเหตุ

อันดับสารอง
ลาดับที่

ชือ่ - สกุล

๑

เด็กหญิงรุ่งนภา สุทธิประภา

๒

เด็กชายชนัญชิต คาวิแสง

๓

เด็กชายน่านนที อาจประดิษฐ์

๔

เด็กชายคณุตม์ ภูมิภู

๕

เด็กหญิงจิภาดา ชุ่มอภัย

๖

เด็กชายซองมิน ลี

๗

เด็กชายธนบดี แสนสีมนต์

๘

เด็กชายธนชิต เข็มพิลา

๙
๑๐

เด็กชายไมเคิล นะโม ไอโอวีโน่
เด็กชายสิรภพ แก้วศิริ

๑๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ประสมสี

๑๒

เด็กชายภานุพงศ์ ยศดา

๑๓

เด็กชายมงคลสวัสดิ์ แก้ววันทา

๑๔

เด็กชายธนภัทร ปานุเวช

๑๕

เด็กหญิงชนิสรา ฉายแม้น

๑๖

เด็กชายณัฐพงษ์ รัตนศิริยากรณ์

๑๗

เด็กชายชคัทพล ทวดอาจ

๑๘

เด็กชายนัทธพงษ์ บุญหนุน

๑๙

เด็กชายกันตณัฐ สุบงกช

หมายเหตุ

ขาดสอบ
ลาดับที่

ชือ่ - สกุล

๑

เด็กชายตุลาการ รังเสนา

๒

เด็กหญิงณิชาภัทร จันทร์สว่าง

๓

เด็กหญิงอารุณี สุวรรณเลิศ

หมายเหตุ

เอกสารแนบหมายเลข ๓
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกประเภทโควตา (นักเรียนเก่า) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔
ลาดับที่

ชือ่ - สกุล

๑

เด็กหญิงปภาดา เนือ่ งวงษา

๒

เด็กหญิงภัทราพรรณ์ ตีระมาตย์

๓

เด็กชายมานุวัฒน์ ภูสีดิน

๔

เด็กหญิงปภัสสร เอี่ยมสอาด

๕

เด็กชายพงศ์นติ พนธ์ ทองจันฮาด

๖

เด็กชายทักษิณ ทิพเวศาสตร์

๗

เด็กหญิงพาขวัญ มงคลเคหา

๘

เด็กชายชนม์กฤช นามมณี

๙

เด็กชายวงศพัทธ์ บุญชิต

๑๐

เด็กหญิงเกษศณี ศิริทรัพย์วัฒนานันท์

๑๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ซาไซ

๑๒

เด็กหญิงศศิธร ชินโคตร

๑๓

เด็กหญิงอนุชิดา วงค์มา

๑๔

เด็กชายณัฐกิตติ์ วริทธิวรพันธ์

๑๕

เด็กชายเจษฎา วังหอม

๑๖

เด็กหญิงสุธาสินี ชุ่มอภัย

๑๗

เด็กหญิงจันทิมา กิ่งสีดา

๑๘

เด็กชายปธานิน ภิบาลสิงห์

๑๙

เด็กหญิงณัฐนรี ลครศรี

๒๐

เด็กชายภานุพรรณ มณีเนตร

๒๑

เด็กหญิงพิมชนก ทิ้งแสน

๒๒
๒๓

เด็กหญิงศิริธิดาพร ทับสอน
เด็กชายสกลวัฒน์ ทองอิ่ม

๒๔

เด็กชายภาคิไนย โสภิตวราทร

๒๕

เด็กหญิงศิราพร ชินสอน
เด็กหญิงกนกเนตร ศรีบญ
ุ เรือง

๒๖
๒๗
๒๘

เด็กหญิงพรรณพนัช ไชยสิทธิ์
เด็กหญิงศิริกาญจน์ ดีระดา

หมายเหตุ

ลาดับที่
๒๙

ชือ่ - สกุล

๓๐

เด็กหญิงอภิสรา วิชาชัย
เด็กชายปรมินทร์ อุดมรัตน์ไตรภพ

๓๑

เด็กชายกฤษณะ นามมณี

๓๒

เด็กชายปณิพัฒน์ เรืองศรีจันทร์

หมายเหตุ

อันดับสารอง
ลาดับที่
๑

ชือ่ - สกุล

หมายเหตุ

ชือ่ - สกุล

หมายเหตุ

เด็กชายชัยยุทธ แพไธสง

ขาดสอบ
ลาดับที่
๑
๒

เด็กชายจิรฐนันท์ พรรณะ
เด็กชายธีรพงษ์ ปักเขมะยา

๓

เด็กหญิงวิลัย ทินพา

๔

เด็กชายพลวรรธน์ คงเจริญ

๕

เด็กชายอดุลวิทย์ เปีย่ มเจริญ

