
ท่ี ช้ัน / ห้อง Google Classroom

https://meet.google.com/ids-stvx-gwm

1 1/1 1. นายศิริพงษ์  อุบลพงษ์ 2 นางสาวสุวิภา  ฤทธิจันทร์ https://meet.google.com/vcm-nyxy-ros

2 1/2 1. นางสาววรรณวิศา  ถึกเจริญ 2. นายปุญญพัฒน์  อยู่ดี https://meet.google.com/hus-vrcd-smj
3 1/3 1. นายก่อพงศ์  นามวัฒน์ 2. นางสาวพันธ์ุทิพย์  พัชรพงศ์พรรณ https://meet.google.com/iix-kjpk-yrn
4 1/4 1. นางสาวนภาพร  เช้ือทอง https://meet.google.com/ecc-heae-yny

5 1/5 1. นางสาวกนกอร  พวงระย้า https://meet.google.com/nzy-xjwh-shy

6 1/6 1. นายปานพระจันทร์  จันทร์พรหม https://meet.google.com/bud-vase-zii

7 1/7 1. นายจามิกร  มะแก้ว 2. นางสาวหัตถวดี  สังฆธรรม http://meet.google.com/zoa-irqp-amj

8 1/8 1. นายสุวิชา  สารมิตร 2. นายดิฐนรินทร์  กีรต์ิพนาดร

https://meet.google.com/crn-wfpa-gmb

หรือกดหมายเลข: +1 903-919-0181 PIN: 540 645 089#

"

9 1/9 1. นางสาวกาญจนา  ส่ิงประสงค์ 2. นางสาวทิพวรรณ  เรืองมณี https://meet.google.com/xry-inra-ypy
10 1/10 1. นางสาวอุไร  ซิรัมย์ 2. นายสิรภพ  สารมิตร https://meet.google.com/ssb-gftn-nvv

11 2/1 1. ว่าท่ีร้อยตรีชัญญา  ศิริทิพย์สกุล https://meet.google.com/wuy-knvy-fjp
12 2/2 1. นางสาวอรุณรัตน์  ทวีกุล http://meet.google.com/kpd-wqbo-bse

13 2/3 1. นายอรรถพล  นิธิสุนทรพงศ์ 2. นางสาวอ าภา  จ่างเจริญ https://meet.google.com/rgo-wzfz-fbs

14 2/4 1. นายณัฐภูมินทร์  คล้อยเอ่ียม https://meet.google.com/aow-xfsc-pek
15 2/5 1. นายพิเชษฐ์  กอนรัมย์ https://meet.google.com/onh-nynq-mwk

16 2/6 1. นางสาวสัจจพร  รัตนะ 2. นายณัฐพงศ์  ย้ิมพราย https://meet.google.com/hgb-pnmv-aan

17 2/7 1. นางพิมพ์นิภา  วงค์ค าจันทร์ https://meet.google.com/kym-szkw-cyq

ฝ่ายวิชาการ   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม)

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564

อาจารย์ท่ีปรึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเรียนร่วม
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ท่ี ช้ัน / ห้อง Google Classroom

ฝ่ายวิชาการ   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม)

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564

อาจารย์ท่ีปรึกษา

18 2/8 1. นายภัทร์  หาสาสน์ศรี 2. นางสาวจิราพร  พัฒนพรพิทักษ์ https://meet.google.com/bjs-mjgu-eqy

19 2/9 1. นางทัสริน  โตนุช https://meet.google.com/oww-mydi-pkv

20 2/10 1. นางสาวน้ าผ้ึง  บุณยเกียรติ https://meet.google.com/dyp-iuxq-pcz

21 3/1 1. นายสัญรัฐ  ลักขณา 2. นางสาวสุวนันท์  แป้นพัฒน์ https://meet.google.com/vrq-denc-zju

22 3/2 1. นายสรไกร  เปรมวงษ์ 2. นางสาวเมธาวี  ปัญญาจันทร์สว่าง https://meet.google.com/xzg-vbzr-zzc

23 3/3 1. นางสาวพัณนิดา  มีลา 2. นายกิติภัทร  ภูวะปัจฉิม https://meet.google.com/zcy-sgno-bjr
24 3/4 1. นางสาวอัญชนา  มุ่งหมาย 2. นายศักด์ิสิทธ์ิ  เหมแก้ว https://meet.google.com/siv-hfaf-bmn

25 3/5 1. นางสาวภูวดี  บุญศรี https://meet.google.com/baz-ynps-fpt

26 3/6 1. นางสาวมัทฌิมา  สุทธิสุข 2. นายนรินทร์  ลาภอนันต์ https://meet.google.com/bge-vufn-fkc

27 3/7 1. นางสาวกรนภา  ญาติวิสุทธ์ิ 2. นายอาทิตย์  เพลิดนอก https://meet.google.com/bvs-ncox-suv

28 3/8 1. นางสาวจันทิมา  พร่องครบุรี https://meet.google.com/nhz-xmgq-xem

29 4/1(1) 1. นายวีระชัย  นาสารีย์
https://meet.google.com/qim-bbno-xir

Or dial: (US) +1 405-578-5172 PIN: 463 530 847#

30 4/1(2) 1. นางอรอุมา  พันธ์เกตุ https://meet.google.com/dki-pxtw-dsy

31 4/1(3) 1. นางสาวขนิษฐา  รุ่งวิทย์วทัญญู https://meet.google.com/kob-jgro-yoe

32 4/1(6) 1. นายนิพนธ์  ฝ่ายบุญ https://meet.google.com/fex-xodx-bqx

33 4/2 1. นางสาวอุบลรัตน์  บุญประเสริฐ 2. นางสาวมยุรฉัตร  นพกรสุขทองดี

https://meet.google.com/dma-dpon-aeb

หมายเลขโทรศัพท์

(US)+1 254-523-4233

PIN: 527 128 018#
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ท่ี ช้ัน / ห้อง Google Classroom

ฝ่ายวิชาการ   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม)

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564

อาจารย์ท่ีปรึกษา

34 4/3(1+2) 1. นางสาวพัชรินันท์  ยังทรัพย์อนันต์ https://meet.google.com/uwk-ejqm-icq

35 4/3(3) 1. นางสาวถนอมขวัญ  ทองโปร่ง 2. นางสาวฐานียกัลยณ์  ชัยพัฒน์ https://meet.google.com/jpi-ujyg-hic

36 4/3(4-1) 1. นางสาวสุนิศรา  เอ่ียมคง 2 นางสาวกนกเพชร  ขุนเพ็ชร์ https://meet.google.com/rqc-gjes-fyk

37 4/3(4-2) 1. นายขจรพงษ์  เพชรเลิศอนันต์ 2. นางสาวอรอุมา  สอนง่าย https://meet.google.com/xhn-fffs-scp

38 4/4(1+6+11) 1. นายอรรถพร  นัยเนตร 2. นางสาวทิพา  หาสาสน์ศรี https://meet.google.com/wwc-jjif-bia

39 4/4(2+7+9) 1. นางสาววาสนา  ยอมิน 2. นางสาวสายชล  ไชยชนะ https://meet.google.com/qaf-gimp-iog
40 5/1(1) 1. นางสาวพรรณฤดี  จูเจริญ https://meet.google.com/xxs-iodq-zet

41 5/1(2) 1. นางสาวณัทรัชตา  ทะรีนทร์ 2. นายศรราม  สุขส าราญ
https://meet.google.com/zie-ahoq-qgz

หรือโทร: (US) +1 518-600-1153 PIN: 679 583 834#"

42 5/1(3) 1. นางสาวจิตรดา  สมีเพ็ชร 2. นายกมล  สาระมิตร https://meet.google.com/xin-ajsd-acu

43 5/1(6) 1. นายอภิเชษฐ  เรืองไทย 2. นางสาวอ้อมตะวัน  แสงจักรวาฬ https://meet.google.com/tax-wfkj-rao

44 5/2 1. นางสาวเยาวรัช  ทองเสริม 2. นายกรพิณ  สอนเสน
https://meet.google.com/oum-vfcw-qxt

หรือโทร +1 682-238-5455 รหัส PIN 731617062

45 5/3(1+3) 1. นางสาวคณิศร  ธีระวิทย์ 2. นางสาวภัสขนิษฐ์  ดลชัยธนพัฒน์ https://meet.google.com/gtc-qbgd-fnx

46 5/3(2) 1. นางสาวธันยธร  ศิริไพบูลย์ https://meet.google.com/vsz-vmyx-nds

47 5/3(4) 1. นางสาวบุษราภรณ์  อินทร์แสน https://meet.google.com/yxm-ehbe-buy

48 5/4(2+7) 1. นางสาวชนิตา  ทองไทย 2. นางสาววีรดา  ลิมปิสวัสด์ิ https://meet.google.com/quf-cgtr-vjc

49 5/4(6+8+9+11) 1. นายกฤษณ์  ภิรมย์รัตน์ 2. นางสาวอรอุมา  ธรรมดี https://meet.google.com/hyz-gkwf-hvj

50 6/1(1) 1. นายนรินทร์  วงค์ค าจันทร์ https://meet.google.com/aqf-wdwz-urn

51 6/1(2) 1. นายสมศักด์ิ  อรัญญา https://meet.google.com/mxm-qbam-nqt
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ท่ี ช้ัน / ห้อง Google Classroom

ฝ่ายวิชาการ   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม)

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564

อาจารย์ท่ีปรึกษา

52 6/1(3) 1. นายไพศาล  กรุมรัมย์ https://meet.google.com/eng-zkfb-cjb
53 6/1(6) 1. นางสาวสุวนันต์  หลัดจัน  https://meet.google.com/npj-oouc-fgp

54 6/2+6/3(4-1) 1. นางสาววริศรา  จ าปา 2. นายอัษฎางค์  ปาลิวนิช https://meet.google.com/awh-fuok-ben

55 6/3(2+3) 1. นางสาวฐิติกานต์  ชูประดิษฐ์ https://meet.google.com/xhn-bfbr-wip

56 6/3(4-2) 1. นางสาวบัณฑิตา  สุขดี https://meet.google.com/bfg-hjwh-scr

57 6/4(1+2+7+9) 1. นายจิรายุส  เผือดผุด 2. นางสาวรัฐพร  ล้ีเท่ียงธรรม https://meet.google.com/dkj-owvb-gmv
58 6/4(8) 1. นายสุทัศน์  นุ่มส าอางค์ https://meet.google.com/kqf-ohgi-wex
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ล าดับท่ี ลิงค์

1 อ.ภาวินี ตรีเดชี https://meet.google.com/fac-ssxf-ong

2 อ.กรนภา ญาติวิสุทธ์ิ https://meet.google.com/vjq-pusr-gmw

3 อ.ก่อพงศ์ นามวัฒน์ https://meet.google.com/gio-qtbh-vju

4 อ.ทิพวรรณ เรืองมณี https://meet.google.com/ncr-nfor-ggt

5 อ.พิเชษฐ์ กอนรัมย์ https://meet.google.com/utz-yjdo-pue

6 อ.ไพศาล กรุมรัมย์ https://meet.google.com/eng-zkfb-cjb

7 อ.มนต์จันทร์ อินทรจันทร์ https://meet.google.com/mih-tmym-vue

8 อ.ราชันย์ เวียงเพ่ิม https://meet.google.com/cxx-myqj-dwu

9 อ.วรรณวิศา ถึกเจริญ https://meet.google.com/ymm-vxkd-bij

10 อ.วาสนา ยอมิน https://meet.google.com/dvw-gydp-ozo

11 อ.สรไกร เปรมวงษ์ https://meet.google.com/qny-rbjh-wuw

12 อ.สุทธิพงษ์ มากุล https://meet.google.com/eqn-fenj-jvr

13 อ.อ าภา จ่างเจริญ https://meet.google.com/tmv-qkcm-ive

โครงการวันพบผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) แบบออนไลน์

 ประจ าภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ช่ือ - สกุล
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ล าดับท่ี ลิงค์

1 อ.กิรณา จิรโชติเดโช https://meet.google.com/zkk-qiro-gvs

2 ผศ.กิตติศักด์ิ เช้ืออาษา https://meet.google.com/swp-zich-pnm

3 ว่าท่ีร้อยตรีขวัญเรือน พานแก้ว https://meet.google.com/swp-zich-pnm

4 อ.จันทิมา พร่องครบุรี https://meet.google.com/jtz-owqe-xgb

5 อ.จิตรดา สมีเพ็ชร์ https://meet.google.com/oip-hguy-dfu

6 อ.ธัชพล พลรัตน์ https://meet.google.com/gch-hvqb-tqs

7 อ.น้ าผ้ึง บุญยเกียรติ https://meet.google.com/bko-dajm-jao

8 อ.นิพนธ์ ฝ่ายบุญ https://meet.google.com/jvq-dfms-fgz

9 อ.ปานพระจันทร์ จันทร์พรหม https://meet.google.com/eig-enam-cni

10 อ.พรรณิกา สิทธิแก้ว ลา

11 อ.เยาวรัช ทองเสริม https://meet.google.com/vfu-ryzb-hjq

12 อ.รัฐพร ล้ีเท่ียงธรรม https://meet.google.com/dkj-owvb-gmv

13 อ.สมศักด์ิ อรัญญา https://meet.google.com/mxm-qbam-nqt

14 อ.ส ารวย หาญห้าว https://meet.google.com/spx-dgov-puy

15 อ.อรสา สกุลศิริธรากุล https://meet.google.com/fgw-prad-gzc

16 อ.อุไร ซิรัมย์ https://meet.google.com/pwb-bfxe-emx

โครงการวันพบผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) แบบออนไลน์

 ประจ าภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ช่ือ - สกุล
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ล าดับท่ี ลิงค์

1 อ.ธวรรณรัตน์ นาคเครือ https://meet.google.com/bqj-osye-bhc

2 อ.ขนิษฐา รุ่งวิทย์วทัญญู https://meet.google.com/tqh-hrsv-oif

3 อ.จีรวรรณ เกิดร่วม https://meet.google.com/qnu-mmmt-cnf

4 อ.ชบา เมืองจีน ม.3 https://meet.google.com/cvy-dbud-cjq

5 อ.ดร.ทัสริน โตนุช https://meet.google.com/scr-kwex-sbt

6 อ.นภาพร เช้ือทอง https://meet.google.com/tyg-awfb-mwd

7 อ.นรินทร์ วงค์ค าจันทร์ https://meet.google.com/vpu-ecyt-ysp

8 ผศ.ดร.น้ าเพชร นาสารีย์ https://meet.google.com/agv-mkkm-wdk

9 อ.พัณนิดา มีลา https://meet.google.com/fba-qtsn-fcu

10 ผศ.วีระชัย นาสารีย์ https://meet.google.com/puo-ieym-twz

11 อ.ศักด์ิสิทธ์ิ เหมแก้ว https://meet.google.com/iqz-vawj-ngm

12 อ.สัจจพร รัตนะ https://meet.google.com/tch-jhgf-eas  ม.2

https://meet.google.com/nxo-czeq-wiy  ม.4 ม.6

13 อ.สุนิศรา เอ่ียมคง https://meet.google.com/fnq-eabz-jqb

14 อ.สุวนันต์            หลัดจัน https://meet.google.com/npj-oouc-fgp

15 ผศ.ดร.อรอุมา พันธ์เกตุ https://meet.google.com/jjg-jrxz-skm

16 อ.อ้อมตะวัน แสงจักรวาฬ https://meet.google.com/rgr-fyqi-rpg

17 อ.วีรดา ลิมปิสวัสด์ิ https://meet.google.com/hpa-jcir-jbi

โครงการวันพบผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) แบบออนไลน์

 ประจ าภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ช่ือ - สกุล

https://meet.google.com/bqj-osye-bhc
https://meet.google.com/tqh-hrsv-oif
https://meet.google.com/qnu-mmmt-cnf
https://meet.google.com/scr-kwex-sbt
https://meet.google.com/tyg-awfb-mwd
https://meet.google.com/vpu-ecyt-ysp
https://meet.google.com/agv-mkkm-wdk
https://meet.google.com/fba-qtsn-fcu
https://meet.google.com/puo-ieym-twz
https://meet.google.com/iqz-vawj-ngm
https://meet.google.com/tch-jhgf-eas  ม.2
https://meet.google.com/nxo-czeq-wiy
https://meet.google.com/fnq-eabz-jqb
https://meet.google.com/npj-oouc-fgp
https://meet.google.com/jjg-jrxz-skm
https://meet.google.com/rgr-fyqi-rpg
https://meet.google.com/hpa-jcir-jbi


ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล ลิงค์ ข้อมูล

1 อ.มนังค์ อังควานิช https://meet.google.com/ajw-ewyg-csi ส30109 (ประวัติศาสตร์ 9) ส32102 (สังคมพ้ืนฐาน 10)  และ ส30104

2 อ.ณัทรัชตา ทะรีนทร์ https://meet.google.com/cxi-itsq-dzj
ส31104 วิชาประวัติศาสตร์ 

ส32104

3 อ.พรทิพย์ วันสม https://meet.google.com/vtk-uebp-drw ส 30102, ส 31102 (สังคมพ้ืนฐาน 8)

4 อ.พิมพ์นิภา วงศ์ค าจันทร์ https://meet.google.com/qsy-sioo-xmv ส22104

5 อ.ภัทร์ หาสาสน์ศรี https://meet.google.com/dcf-ygow-vds ส22106, ส32224, ส31223

6 อ.ภูวดี บุญศรี https://meet.google.com/xjw-dwcg-dok ส23102 (สังคมศึกษา 6)

7 อ.มัทฌิมา สุทธิสุข https://meet.google.com/uvh-edfg-twi ส23106, ส32102

8 อ.ศิริพงษ์ อุบลพงษ์ https://meet.google.com/uqz-pdrh-qrr ส21106 (ประวัติศาสตร์ 2)

อ.ศิริพงษ์ อุบลพงษ์ https://meet.google.com/hvu-fvfg-dkh ส33261 ม.6 (อ.ศิริพงษ์ , อ.ประเสริฐ)

9 อ.สิทธิทัศน์ รักงาม https://meet.google.com/gyj-fsnf-acf ส33102 (สังคมพ้ืนฐาน 12) ส30106

10 อ.สุกฤตา สุขุม https://meet.google.com/vnd-pbgy-vog ส21102 (สังคมพ้ืนฐาน 2)

11 ผศ.สุจินต์ ใจกระจ่าง https://meet.google.com/gpm-fmdn-jmz ส21104

12 อ.อรรถพล นิธิสุนทรพงศ์ https://meet.google.com/iav-pvgd-zrh
ส22102 (สังคมพ้ืนฐาน 4)

ส32226 (การเมืองเปรียบเทียบ)

13 อ.อาทิตย์ เพลิดนอก https://meet.google.com/uhs-drvk-vfp
ส23104 พระพุทธศาสนา (ม.3)

ส31102 สังคมพ้ืนฐาน8 (ม.4) 

ส30107 ประวัติศาสตร์7 (ม.4)

14 อ.กนกนาฏ น้อยนาค https://meet.google.com/skp-vzzg-wgr ส31128

โครงการวันพบผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) แบบออนไลน์

 ประจ าภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

https://meet.google.com/ajw-ewyg-csi
https://meet.google.com/cxi-itsq-dzj
https://meet.google.com/vtk-uebp-drw
https://meet.google.com/qsy-sioo-xmv
https://meet.google.com/dcf-ygow-vds
https://meet.google.com/xjw-dwcg-dok
https://meet.google.com/uvh-edfg-twi
https://meet.google.com/uqz-pdrh-qrr
https://meet.google.com/hvu-fvfg-dkh
https://meet.google.com/gyj-fsnf-acf
https://meet.google.com/vnd-pbgy-vog
https://meet.google.com/gpm-fmdn-jmz
https://meet.google.com/iav-pvgd-zrh
https://meet.google.com/uhs-drvk-vfp
https://meet.google.com/skp-vzzg-wgr


ล าดับท่ี ลิงค์ ข้อมูล

1 อ.วัชระ รุ่งสว่าง https://meet.google.com/nby-oszt-dps ประชุมผู้ปกครอง อ.วัชระ รุ่งสว่าง

2 อ.กมล    สาระมิตร https://meet.google.com/dhy-vioa-edc ประชุมผู้ปกครอง อ.กมล สาระมิตร

3 อ.กมลพันธ์ กาญจนวิสุทธ์ิ

4 รศ.ขจรพงษ์ เพชรเลิศอนันต์ 

5 ว่าท่ี ร.ต.ชัญญา ศิริทิพย์สกุล https://meet.google.com/rdj-shry-acd ประชุมผู้ปกครอง วิชา ลีลาศ พ33102

6 อ.ณัฎฐภาส พรมมา https://meet.google.com/pbj-jrzw-vgc
ประชุมผู้ปกครอง วิชาสุขศึกษา 6,ลูกเสือเนตรนารี ม.3, ชมรมแบดมินตัน,ชมรม 

LINE Chat Bot , ชมรม รด ปี 1

7 อ.สายชล ไชยชนะ https://meet.google.com/qqz-tezi-mhn ประชุมผู้ปกครองนักเรียน วิชาสุขศึกษา (พ31202 อาหารเพ่ือสุขภาพ)

8 อ.สิรภพ สาระมิตร https://meet.google.com/auc-sbzg-jue ประชุมผู้ปกครอง วิชาสุขศึกษา4 พ22102 ม.2 วิชาแชร์บอล พ21104 ม.1

9 อ.สิริวิภา หาสาสน์ศรี https://meet.google.com/vqn-wwaa-ybd ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี2/64 รายวิชา พ32202 สุขภาพเพ่ือชีวิต

10 อ.สุวิภา ฤทธิจันทร์ https://meet.google.com/jqy-yjuy-myv ประชุมผู้ปกครอง 2/2564 อ.สุวิภา ฤทธิจันทร์

11 อ.อัษฎางค์ ปาลิวนิช https://meet.google.com/uin-kqat-zop ประชุมผู้ปกครอง ม.6/2+6/3(4-1) วิชากรีฑา ม.2 พ22104

12 อ.อุมาพร งามมีฤทธ์ิ

https://meet.google.com/bsz-hbxv-ysj 

หรอืโทร (US) +1 405-267-1859 

PIN: 431 966 366#

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.6 วิชาเพศศึกษา/สุขศึกษา ม.6

ช่ือ - สกุล

โครงการวันพบผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) แบบออนไลน์

ประจ าภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

https://meet.google.com/vpe-cuyg-qhb ประชุมผู้ปกครองรายวิชา แฮนบอล พ31102

https://meet.google.com/nby-oszt-dps
https://meet.google.com/dhy-vioa-edc
https://meet.google.com/vpe-cuyg-qhb
https://meet.google.com/rdj-shry-acd
https://meet.google.com/pbj-jrzw-vgc
https://meet.google.com/qqz-tezi-mhn
https://meet.google.com/auc-sbzg-jue
https://meet.google.com/vqn-wwaa-ybd
https://meet.google.com/jqy-yjuy-myv
https://meet.google.com/uin-kqat-zop
https://meet.google.com/vpe-cuyg-qhb


ล าดับท่ี ลิงค์

1 อ.ประพันธ์พงศ์  มณีวงษ์ https://meet.google.com/hso-rjgy-srt

2 อ.กนกเพชร ขุนเพ็ชร์ https://meet.google.com/rxp-wbgh-apr 

3 อ.กรพิน สอนเสน https://meet.google.com/fku-efqf-xik 

4 ผศ.กรสรวง ปาณินท์ -

5 อ.กฤษณ์ ภิรมรัตน์ https://meet.google.com/ogu-ikhv-dqc 

6 อ.กิติภัทร ภูวะปัจฉิม https://meet.google.com/zcy-sgno-bjr

7 อ.จิรายุส  เผือดผุด https://meet.google.com/vyv-kgqr-odc  

8 อ.ฐานียกัลยณ์ ชัยพัฒน์ https://meet.google.com/qss-nteo-nir

9 อ.ณัฐพงศ์ ย้ิมพราย https://meet.google.com/mnd-ovxs-epd

10 อ.ณัฐภูมินทร์  คล้อยเอ่ียม https://meet.google.com/vda-ynak-jcj

11 อ.ทิพา หาสาสน์ศรี https://meet.google.com/ozc-zxuy-xfn

12 อ.ปุญญพัฒน์ อยู่ดี https://meet.google.com/qjg-wcot-owy

13 อ.อรรถพร นัยเนตร https://meet.google.com/yjn-wset-oua

14 อ.อรอุมา  สอนง่าย https://meet.google.com/ppe-fdom-dof

โครงการวันพบผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) แบบออนไลน์

ประจ าภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ช่ือ - สกุล

https://meet.google.com/hso-rjgy-srt
https://meet.google.com/rxp-wbgh-apr
https://meet.google.com/fku-efqf-xik
https://meet.google.com/ogu-ikhv-dqc
https://meet.google.com/zcy-sgno-bjr
https://meet.google.com/vyv-kgqr-odc
https://meet.google.com/qss-nteo-nir
https://meet.google.com/mnd-ovxs-epd
https://meet.google.com/vda-ynak-jcj
https://meet.google.com/ozc-zxuy-xfn
https://meet.google.com/qjg-wcot-owy
https://meet.google.com/yjn-wset-oua
https://meet.google.com/ppe-fdom-dof


ล าดับท่ี ลิงค์

1 อ.ทิพย์สุดา ก้อนฆ้อง https://meet.google.com/dch-grrb-wrr

2 อ.กนกอร  พวงระย้า https://meet.google.com/nzy-xjwh-shy

3 อ.ชนิตา ทองไทย https://meet.google.com/bmu-jpmx-swr

4 อ.นรินทร์ ลาภอนันต์ https://meet.google.com/jub-qfpb-tzx

อ.ปฐิมาพร ล้อมลาย https://meet.google.com/nbp-uvvi-ffi

5 อ.สุทัศน์ นุ่มส าอางค์ https://meet.google.com/kqf-ohgi-wex

6 อ.อรอุมา  ธรรมดี https://meet.google.com/bnh-vcqw-rfc

7 อ.อัญชนา มุ่งหมาย https://meet.google.com/tyj-jrwz-yrt

ช่ือ - สกุล

โครงการวันพบผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) แบบออนไลน์

 ประจ าภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพ้ืนฐานอาชีพ

https://meet.google.com/dch-grrb-wrr
https://meet.google.com/nzy-xjwh-shy
https://meet.google.com/bmu-jpmx-swr
https://meet.google.com/jub-qfpb-tzx
https://meet.google.com/nbp-uvvi-ffi
https://meet.google.com/kqf-ohgi-wex
https://meet.google.com/bnh-vcqw-rfc
https://meet.google.com/tyj-jrwz-yrt


ล าดับท่ี ลิงค์ ข้อมูล

1 อ.ฤทธิชัย หอมใบเตย
https://meet.google.com/swq-vpgn-wyn

Or dial: (US) +1 507-323-2619 PIN: 315 162 966#"

2 อ.เวสารัช ชูพงศ์ https://meet.google.com/knd-oxzo-zhj

3 อ.ศรราม สุขส าราญ
https://meet.google.com/zbt-yauk-ctk

หรอืโทร: (US) +1 252-424-0120 PIN: 989 387 994#"

ว32282, ว32292,    

ว32294, ว23295

4 อ.สัญรัฐ ลักขณา https://meet.google.com/pbj-hkbq-voz

5 อ.สุวิชา  สารมิตร
https://meet.google.com/ahi-mrrm-cnq

หรอืกดหมายเลข: +1 785-670-6547 PIN: 483 845 991#"

6 อ.หัตถวดี สังฆธรรม http://meet.google.com/kuu-wyzw-mty

7 อ.อรุณรัตน์ ทวีกุล http://meet.google.com/geq-gdrj-nhk

8 อ.อุบลรัตน์ บุญประเสริฐ

http://meet.google.com/vav-byji-ioe

หมายเลขโทรศพัท์

(US)+1 321-442-0275

PIN: 123 892 838#

ว31282 ม.4/4(7) 

(เลือกเสรีคอมพิวเตอร์

 ม.ต้น)

ช่ือ - สกุล

โครงการวันพบผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) แบบออนไลน์

 ประจ าภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี

https://meet.google.com/knd-oxzo-zhj
https://meet.google.com/pbj-hkbq-voz
http://meet.google.com/kuu-wyzw-mty
http://meet.google.com/geq-gdrj-nhk


ล าดับท่ี ลิงค์

1 อ.อมฤต จันทร์เกษร https://meet.google.com/vzx-srhs-nay

2 อ.กาญจนา ส่ิงประสงค์ https://meet.google.com/sic-iewi-hur

3 อ.คณิศร ธีระวิทย์ https://meet.google.com/uar-mrbj-cbx

4 อ.จินดาพร มูลกันทา https://meet.google.com/ngi-qxrz-rnu

5 อ.จิราพร พัฒนพรพิทักษ์ https://meet.google.com/oay-qaue-coj

6 อ.ชัยพรรณ ช านาญณรงค์ https://meet.google.com/scz-gvwp-hvf

7 อ.ฐิติกานต์ ชูประดิษฐ์ https://meet.google.com/ekr-becy-wsx

8 อ.ธันยธร ศิริไพบูลย์ https://meet.google.com/uhc-jubv-pgz

9 อ.ดิฐนรินทร์ กีรต์ิพนาดร https://meet.google.com/kyn-wfqb-uwe

10 อ.ถนอมขวัญ ทองโปร่ง https://meet.google.com/edj-kpso-soq

11 อ.บัณฑิตา สุขดี https://meet.google.com/xos-woqa-rid

12 อ.บุษราภรณ์ อินทร์แสน https://meet.google.com/ujj-pbfy-hyo

13 อ.พรรณฤดี จูเจริญ https://meet.google.com/bbg-zvcm-nqy

14 อ.พัชรินันท์ ยังทรัพย์อนันต์ https://meet.google.com/beu-fjrk-qpq

15 อ.ภัสขนิษฐ์ ดลชัยธนพัฒน์ https://meet.google.com/wbg-rgpw-rnk

16 อ.ภิฑชญา สุนทรกลัมพ์ https://meet.google.com/mtb-qifr-moh

17 อ.เมธาวี ปัญญาจันทร์สว่าง https://meet.google.com/gzt-tvdn-bmb

ช่ือ - สกุล

โครงการวันพบผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) แบบออนไลน์

ประจ าภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

https://meet.google.com/vzx-srhs-nay
https://meet.google.com/sic-iewi-hur
https://meet.google.com/uar-mrbj-cbx
https://meet.google.com/ngi-qxrz-rnu
https://meet.google.com/oay-qaue-coj
https://meet.google.com/scz-gvwp-hvf
https://meet.google.com/ekr-becy-wsx
https://meet.google.com/uhc-jubv-pgz
https://meet.google.com/kyn-wfqb-uwe
https://meet.google.com/edj-kpso-soq
https://meet.google.com/xos-woqa-rid
https://meet.google.com/ujj-pbfy-hyo
https://meet.google.com/bbg-zvcm-nqy
https://meet.google.com/beu-fjrk-qpq
https://meet.google.com/wbg-rgpw-rnk
https://meet.google.com/mtb-qifr-moh
https://meet.google.com/gzt-tvdn-bmb


ล าดับท่ี ลิงค์ช่ือ - สกุล

โครงการวันพบผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) แบบออนไลน์

ประจ าภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

18 อ.รุ่งเรือง วันทาโร https://meet.google.com/wez-ugii-quh

19 อ.วรางคณา เซ๊ะวิเศษ https://meet.google.com/irb-wfrc-kkh

20 อ.ดร.วริศรา จ าปา https://meet.google.com/tyh-szca-mgb

21 อ.อภิเชษฐ เรืองไทย https://meet.google.com/xbw-ocga-nim

22 อ.อุกฤษฎ์ ไตรวงศ์น้อย https://meet.google.com/jsj-hovz-nyf

23 T.Hanny https://meet.google.com/rfo-vkaf-kws

24 T.Mahshid https://meet.google.com/msa-msvu-tkm

25 T.Michelle http://meet.google.com/xrs-bzeb-qxk

26 T.Favour https://meet.google.com/qkw-icgw-nhg

https://meet.google.com/wez-ugii-quh
https://meet.google.com/irb-wfrc-kkh
https://meet.google.com/tyh-szca-mgb
https://meet.google.com/xbw-ocga-nim
https://meet.google.com/jsj-hovz-nyf
https://meet.google.com/rfo-vkaf-kws
https://meet.google.com/msa-msvu-tkm
http://meet.google.com/xrs-bzeb-qxk
https://meet.google.com/qkw-icgw-nhg


ล าดับท่ี ลิงค์

1 อ.พรมมณี โฮชิน https://meet.google.com/zst-cpby-ejp

2 อ.นิภา สมิตะสิริ https://meet.google.com/szi-svto-bas

3 อ.พันธ์ุทิพย์ พัชรพงศ์พรรณ https://meet.google.com/rkw-bion-gri

4 อ.มยุรฉัตร นพกรสุขทองดี https://meet.google.com/fum-vydz-cxx

5 อ.สุวนันท์ แป้นพัฒน์ https://meet.google.com/iyj-qmso-zmm

6 อ.ธนานันต์ หาญณรงค์ -

โครงการวันพบผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) แบบออนไลน์

 ประจ าภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564

หน่วยแนะแนว

ช่ือ - สกุล

https://meet.google.com/zst-cpby-ejp
https://meet.google.com/szi-svto-bas
https://meet.google.com/rkw-bion-gri
https://meet.google.com/fum-vydz-cxx
https://meet.google.com/iyj-qmso-zmm


ล าดับท่ี ลิงค์ ข้อมูล

1 อ.ณัฐพงษ์ ฉ่ าศิริ https://meet.google.com/vcc-zora-kgc วิชาเลือกเสรี 1 ม.1 ว21226 การปรับตัวการใช้ชีวิตในสังคม 

วิชาเลือกเสรี 1 ม.2 ว22226 ละลายความเครียดในการเรียน  

วิชาเลือกเสรี 1 ม.3 ว23226 อาชีพในอนาคต

2 อ.พัชนี ประสิทธิธัญญกิจ

https://meet.google.com/axw-exke-gez

Or dial: (US) +1 929-276-1296 PIN: 

359 396 898#

ช่ือ - สกุล

โครงการวันพบผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) แบบออนไลน์

 ประจ าภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเรียนร่วม 

https://meet.google.com/vcc-zora-kgc


ล าดับท่ี ลิงค์

วิชาลูกเสือ - เนตรนารี ม.1 - ม.2  และวิชาเลือกเสรี 1 และ เสรี 2 ช้ัน 

ม.1-ม.3

https://meet.google.com/exp-dfsr-ygg

โครงการวันพบผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) แบบออนไลน์

 ประจ าภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ช่ือ - สกุล

1 อ.จามิกร มะแก้ว

https://meet.google.com/exp-dfsr-ygg

