
ล ำดับ รหัส หมำยเหตุ
1 62029 นาย ณฐพัชร์ ทองสอง
2 62048 นาย ณัฐดนัย คุณานนท์
3 62153 นาย ปุญญพัตน์ ฤทธิรักษ์
4 62172 เด็กชาย ศิรพัฒน์ แซ่อ้ึง
5 62190 นาย ปัณณวัฒน์ ศรีบ่อทอง
6 62207 นาย เดโชชัย คูณชัย
7 62243 เด็กชาย วสุพล อ าพันแสง
8 62325 เด็กชาย นพณัช ใจดี
9 62332 นาย พงศ์ภาวี พงศ์พิชญศิริ
10 62335 นาย พร้อมพงค์ จู่ห้อง
11 62363 เด็กชาย เกียรติภูมิ บุญบรรลุ
12 65296 เด็กชาย วสิษฐ์พล หนองบัวล่าง
13 65300 นาย ธนกฤต ธนจิระชัย
14 65304 นาย ธนบดี ลูดิง
15 62017 นางสาว พิรดา รูปบาง
16 62021 นางสาว ณฐมล เครือคล้าย
17 62054 นางสาว เพชรวรีย์ จันทร์ประดิษฐ์
18 62138 นางสาว อิศรวดี สงค์อินทร์
19 62173 นางสาว ณัฐณิชา ฮ้ออุดมสิน
20 62218 นางสาว พิริศา เลาะมะ
21 62270 นางสาว อชิรญา เพ็ชรบุรี
22 62276 นางสาว โชติรัตน์ ปัดชา
23 62285 นางสาว สุภจิรา ศิริธร
24 62349 เด็กหญิง กัญฐภา รังรงทอง
25 65289 นางสาว ลักขณา บุญด้วง
26 65297 นางสาว กัญญาวัชร นิมิตรชัย
27 65305 นางสาว ซาฟีน่า ทับทรวง
28 65310 นางสาว ชรัญชนา กองเป็ง
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ล ำดับ รหัส หมำยเหตุ
1 62013 นาย ณพวิทย์ ปานแร่
2 62023 นาย ธราธิป พรหมเสก
3 62036 นาย สุทธิวุฒิ นครชัย
4 62064 นาย เวนิส วรรักษ์
5 62072 นาย ศิรวิชญ์ ภิรมย์ตระกูล
6 62092 เด็กชาย ธีทัต ธัญญเจริญ
7 62158 เด็กชาย ภัทรวรรธน์ ลิมป์ธีระกุล
8 62162 นาย ธนกฤต สุรัจกุลวัฒนา
9 62164 นาย ภัทรดนัย กีรติอมร
10 62219 นาย กฤตเมธ สุทีวรรน์
11 62251 นาย ชัยวัฒน์ สีมาเหล็ก
12 62254 นาย ภัทรเดช คงเพ็ชร
13 62255 เด็กชาย อริยยุทธ ศรีอวยพร
14 62258 นาย ศรัณย์กร เจริญชัย
15 62261 นาย เทพปฎิวัติ ทองศรี
16 62304 เด็กชาย พงศธร ปรึกษา
17 62312 เด็กชาย พงศกร ปรึกษา
18 62367 นาย จิรสิน สีสุด
19 65284 นาย ตุลลการ คันทรุขา
20 65293 นาย พีรธัช กล่ัมภากรณ์
21 65301 นาย ชิษณุพงษ์ บัวสาย
22 62094 เด็กหญิง นภัทรษร พุ่มเกตุ
23 62168 นางสาว พัฑฒิดา จ่ันบางยาง
24 62248 นางสาว ธิดารัตน จันทร์สว่าง
25 62256 นางสาว ณีรนุช อนาคตงาม
26 62266 นางสาว อภิชญา ลือวิโรจน์
27 62303 นางสาว อัญชิษฐา เครืออุ่นเรือน
28 65277 นางสาว ชนกนันท์ อัศวรักษ์
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  แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์ (ปกติ) 4/1(3)

โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง (ฝ่ำยมัธยม)
ช่ือ - นำมสกุล



ล ำดับ รหัส หมำยเหตุ
1 62112 เด็กชาย ขวัญข้าว เพ็ชร์สุทธ์ิ
2 62141 นาย ชาครินทร์ สุดยูโซ๊ะ
3 62169 นาย ณฏฐธรณ์ ดีสมโชค
4 62188 นาย นฤนาท เอียดสุข
5 62364 นาย ภูมิภัทร บุญพันธ์
6 62038 นางสาว กฤตพร ปานเจริญ
7 62039 นางสาว วรฤทัย ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
8 62069 เด็กหญิง วริณทร โตอนันต์
9 62071 นางสาว ศิริณ โมคศิริ
10 62076 เด็กหญิง นัฐนันท์ บุญธนานิธิพัฒน์
11 62115 นางสาว หยุนเหล่ง ก่ัน
12 62132 นางสาว ณญาดา ทรวงเกียรติกุล
13 62154 เด็กหญิง เตชิตา ภคินวลัญช์
14 62209 นางสาว พัทธนันท์ สอนมัง
15 62220 เด็กหญิง วรฤทัย ย่ีวาศรี
16 62227 นางสาว วรกมล บุญอินทร์
17 62233 นางสาว ณัฐธิดา เวสะมูลา
18 62237 นางสาว มนัสนันท์ ธนศุภบริบูรณ์
19 65287 นางสาว พรณภัทร เติมสายทอง
20 65292 นางสาว เมธญา ไวทยานนท์
21 65298 นางสาว ณิชากร สกุลศรี
22 65314 นางสาว ไปรยา ล่ิมพลาดิสัย
23 65317 นางสาว อทิลักษณ์ หาญณรงค์
24 65323 นางสาว ธนพร ลี

ช่ือ - นำมสกุล
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โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง (ฝ่ำยมัธยม)
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ล ำดับ รหัส หมำยเหตุ
1 62027 เด็กชาย กิจชัยกรณ์ ด้วงตุ่น
2 62086 เด็กชาย อัจฉริยะ ศรีวิลัย
3 62124 นาย นันทพัทธ์ คงทน
4 62142 เด็กชาย ภูมิรพี สังข์สวัสด์ิ
5 62160 นาย กฤตยชญ์ ธรรมสาร
6 62212 นาย สิทธิโชค ชินสาย
7 62230 เด็กชาย ศุภพิชญ์ พวงแก้ว
8 62245 นาย ศิรพิบูลย์ บุญศุภาโรจน์
9 62280 เด็กชาย ณัฐวัท ก าเหนิดงาม
10 62287 นาย ชานน ราชจันทร์
11 62317 นาย ธันย์ปวัฒน์ สุทธิอาคาร
12 62333 เด็กชาย วรพัฒน์ พงษ์พฤกษ์
13 62347 เด็กชาย ชยพัทธ์ วิทุรานิช
14 62353 นาย ธนบดี ศิริเทศ
15 65285 นาย ก้องฟ้า สายโสภา
16 65312 นาย ชัชวัสส์ คงเกียรติกุล
17 65319 เด็กชาย ธนัท วาทินชัย
18 62033 นางสาว ปิยภัทร ชุ่มเพ็งพันธ์ุ
19 62199 นางสาว จิรนันท์ พระค าจันทึก
20 62202 เด็กหญิง กมลนัทธ์สิริ ปานเกล้ียง
21 62320 เด็กหญิง นันทนัช ศรีสุข
22 62323 นางสาว กฤตพร บุญแย้ม
23 62375 เด็กหญิง ณัฐวีร์ มุ่งพร
24 65322 นางสาว ณัชชา อุ้ยมาก
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โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง (ฝ่ำยมัธยม)
ช่ือ - นำมสกุล
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รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

ประกาศ  ณ  วันท่ี   20   พฤษภาคม  2565

(นางชบา  เมืองจีน)


