
ล ำดับ รหัส หมำยเหตุ
1 65017 เด็กชาย ศรัณยพงศ์ ย่ิงกุลจารุโรจน์
2 65047 เด็กชาย พัทธดนย์ ค าหมาย
3 65056 เด็กชาย ปกรณ์ สูตะบุตร
4 65063 เด็กชาย กุญช์ไชย สนอง
5 65093 เด็กชาย วิธวินท์ สุวรรณมณี
6 65119 เด็กชาย พิริยกร เหล่าสีนาท
7 65121 เด็กชาย นรวีร์ ทับอุไร
8 65129 เด็กชาย สราธร ด่านอธิคม
9 65136 เด็กชาย ฐสิษฐ์ เลาะมะ
10 65192 เด็กชาย ธัญธร ศรีวิเศษ
11 65212 เด็กชาย ภูริวัฒน์ สุภาวงษ์
12 65225 เด็กชาย คณิศร จริตกาย
13 65230 เด็กชาย ศุภกร ชมปาชม
14 65268 เด็กชาย ปรัตถ์สุนทร ฉ่ าสดใส
15 65035 เด็กหญิง อรณิดา พานิชถาวร
16 65046 เด็กหญิง ฐิติชญา เล็กมาก
17 65088 เด็กหญิง พราวชมพู ศรีศาสนานนท์
18 65123 เด็กหญิง สุพัชรี วิชชุการ
19 65144 เด็กหญิง กานต์ธีรา เจริญรัชตพันธ์ุ
20 65149 เด็กหญิง ณัฐธิดา ภัทรยานนท์
21 65167 เด็กหญิง พันธากร กฤตยกุลชาติ
22 65189 เด็กหญิง สิริยากร บุญสะอาด
23 65194 เด็กหญิง สุตาภัทร วิศวานันท์
24 65201 เด็กหญิง กชพร บุญยรัตพันธ์
25 65205 เด็กหญิง นลิน เวชสมุทรวารี
26 65210 เด็กหญิง ปวีณ์กร พุดซ้อน
27 65257 เด็กหญิง ธรรมิศา นัยอรุณ
28 65261 เด็กหญิง ปาณิสรา เสือทอง

ช่ือ - นำมสกุล

โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง (ฝ่ำยมัธยม)

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/1  ปีกำรศึกษำ 2565



ล ำดับ รหัส หมำยเหตุ
1 65019 เด็กชาย ศรัณภัทร พ่ึงสุข
2 65027 เด็กชาย ปัณณวิตต์ คงอาษา
3 65032 เด็กชาย อัยยรัช เทศทอง
4 65066 เด็กชาย ภัทรดนัย ก ายาน
5 65104 เด็กชาย วรดร สกุลปักษ์
6 65181 เด็กชาย ธนเดช ทองปลิว
7 65200 เด็กชาย อิทธิรัชต์ เจริญธนานันท์
8 65214 เด็กชาย ภาณุ ล้ิมชัยกิจ
9 65250 เด็กชาย วรชัย บุษบงก์
10 65255 เด็กชาย คมชาญ จิตตามัย
11 65020 เด็กหญิง อลิฌา โพบุตร
12 65022 เด็กหญิง มนัชญา บุญสิงห์
13 65041 เด็กหญิง พิชชาพร ผ่องใส
14 65049 เด็กหญิง วริศา ม่ันยืน
15 65058 เด็กหญิง เอกจิต ควรผดุง
16 65074 เด็กหญิง เอ้ือมพร โพธิสิริสกุลวงศ์
17 65085 เด็กหญิง พรรตน วิริยะธน
18 65094 เด็กหญิง ชนมน ทิศาปกรณ์
19 65103 เด็กหญิง ชิชญา จ ารัสพร
20 65112 เด็กหญิง ปภาดา พริกบางงอน
21 65142 เด็กหญิง กุลิสรา ศรีนาคนาวา
22 65146 เด็กหญิง สิภาลักษณ์ เดชพัน
23 65157 เด็กหญิง กมลลักษณ์ ส่งแจ่ม
24 65180 เด็กหญิง พัชราภรณ์ นัยเนตร
25 65206 เด็กหญิง วิภาดา คุรุบาสี
26 65217 เด็กหญิง วรางคณา คัยนันทน์
27 65253 เด็กหญิง รัศม์ิภัชสรณ์ บุญสร้างสม
28 65272 เด็กหญิง ภาวิยา วาดอักษร

ช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/2  ปีกำรศึกษำ 2565  

โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง (ฝ่ำยมัธยม)



ล ำดับ รหัส หมำยเหตุ
1 65053 เด็กชาย สมชาย แตงทรัพย์
2 65071 เด็กชาย ปานเทพ ตนะศุภผล
3 65101 เด็กชาย สรวิชญ์ เรืองศรี
4 65113 เด็กชาย ศุภณัฐ รักษาพล
5 65140 เด็กชาย กฤษตพรต โทนแก้ว
6 65143 เด็กชาย อรรคเดช ทองดีนอก
7 65151 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ กิตติรัฐศิริ
8 65152 เด็กชาย ธัตชุภัฐธ์ สุวราจีรวัฒน์
9 65156 เด็กชาย พีระวัตร เรืองสันเทียะ
10 65188 เด็กชาย ปองคุณ สุขสังวรวงศ์
11 65191 เด็กชาย นพรุจ สมัยกุล
12 65264 เด็กชาย สุทธะวิชญ์ เดชนุ่น
13 65271 เด็กชาย ชิติพัทธ์ อิทธิวามีธรรม
14 65040 เด็กหญิง ณิชามาศ ศรีปราโมทย์
15 65048 เด็กหญิง ชินาณา ปัทมคันธิน
16 65067 เด็กหญิง กิตติกานต์ หวังเจริญ
17 65073 เด็กหญิง อชิรญา วิเศษธนากร
18 65078 เด็กหญิง พรลภัค จันทรมงคล
19 65097 เด็กหญิง วิภวาณี เพชระ
20 65163 เด็กหญิง ธัญมาศ จิรหิรัญรัฐกิจ
21 65174 เด็กหญิง จุฑาทิพย์ จินะโกฏิ
22 65179 เด็กหญิง กัญญาภัค ช่องพิทักษ์
23 65195 เด็กหญิง สุพัชชา รัตนศิริวิไลเลิศ
24 65215 เด็กหญิง ชยานันท์ เอ่ียมส าอางค์
25 65239 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ กนกพลอยถาวร
26 65241 เด็กหญิง ชัญญาพัชญ์ ลีลานภาศักด์ิ
27 65252 เด็กหญิง กัญจน์ณัฏฐ์ บุญสร้างสม
28 65267 เด็กหญิง อรุชวรา แซ่กัว

ช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/3  ปีกำรศึกษำ 2565  

โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง (ฝ่ำยมัธยม)



ล ำดับ รหัส หมำยเหตุ
1 65021 เด็กชาย ชญานนท์ เกิดอยู่
2 65026 เด็กชาย วายุ วารีรักษ์จรุงกิจ
3 65028 เด็กชาย นพดล วิเชียรครุฑ
4 65084 เด็กชาย รัตภูมิ ด าสังข์
5 65100 เด็กชาย ปัณณทัต สาคร
6 65131 เด็กชาย ภูริณัฐ ศิริไพพรรณ
7 65138 เด็กชาย ชนพัฒน์ อาทิตย์ทอง
8 65145 เด็กชาย รัตภิชาติ เเซ่ล่ิว
9 65153 เด็กชาย รักษิต รุ่งสุรีย์
10 65164 เด็กชาย อนันตชัย เสือเพชร
11 65171 เด็กชาย เธียรอธิป เลาหบุตร
12 65183 เด็กชาย วาดฟ้า เธียรฐิติพฤฒิ
13 65199 เด็กชาย รัฐวินทร์ ไชยเศรษฐสิทธ์ิ
14 65263 เด็กชาย ศุภณัฐ ไชยนวรัตน์
15 65274 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ปัณณพิชิตพงศ์
16 65033 เด็กหญิง นภัสนันท์ ฟุ้งสุข
17 65069 เด็กหญิง มนปริยา กุลนา
18 65090 เด็กหญิง หลิวจวิน เม่ิง
19 65102 เด็กหญิง ธณัฏฐา ศรีวรัฏฐา
20 65120 เด็กหญิง ดรัลพร เอ้ือวิทยา
21 65135 เด็กหญิง พิชยานันท์ ขัดมัน
22 65175 เด็กหญิง ศรุดา โสมประภัศร์
23 65193 เด็กหญิง ศิรดา ทองเล่ือน
24 65220 เด็กหญิง คีติกา รอดไหม
25 65227 เด็กหญิง ป่ินปินัทธ์ อินมี
26 65240 เด็กหญิง ศวิตา จิตกิจจ ารัส
27 65258 เด็กหญิง อัณณ์ชญาน์ บุญโชคเจริญศรี
28 65266 เด็กหญิง ปัทมา รัตนพันธ์

ช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/4  ปีกำรศึกษำ 2565  

โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง (ฝ่ำยมัธยม)



ล ำดับ รหัส หมำยเหตุ
1 65038 เด็กชาย ต่อตระกูล อริยกะบุตร
2 65042 เด็กชาย สิปปวิชญ์ อักษรพันธ์ุ
3 65043 เด็กชาย ศุภณัฐ หาญรัตนกุล
4 65068 เด็กชาย กันตินันท์ วันทนาศุภมาต
5 65075 เด็กชาย กรวิชญ์ ทองภู
6 65087 เด็กชาย ธนินทร์กานต์ งามแสงศิริ
7 65095 เด็กชาย ณวัฏฐ์ พันธ์สีมา
8 65098 เด็กชาย อิทธิวัฒน์ แสนค า
9 65124 เด็กชาย ภคพล เพ่งจินดา
10 65178 เด็กชาย ศุภกร เทอดพรรณ
11 65187 เด็กชาย เดมซ่ี กานต์กวี  ยาบัว
12 65197 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ สรกิจ
13 65211 เด็กชาย สิงหนาท ลือสิงหนาท
14 65229 เด็กชาย พาราดัยณ์ กิจบัญชา
15 65030 เด็กหญิง เพ็ญวิภา พ่ัวพันศรี
16 65045 เด็กหญิง ณิชากร ปัญญา
17 65055 เด็กหญิง ฉัตรฤทัย พรมจันทร์
18 65081 เด็กหญิง ปริญธิดา ตะวันแสง
19 65089 เด็กหญิง รสิตา ไชยกันยา
20 65117 เด็กหญิง จิตพัสณดา วงศ์ชีวรัตน์
21 65128 เด็กหญิง เมธาวี ตัน
22 65154 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ บุญทรง
23 65170 เด็กหญิง วรรณรวี พันธ์ุวนาสราญ
24 65184 เด็กหญิง กานต์พิชชา ศรีนิติรัตน์
25 65235 เด็กหญิง ระดา มีปัญญา
26 65243 เด็กหญิง ภัทรวดี บุญม่ัน
27 65256 เด็กหญิง ธีริศา นัยอรุณ
28 65269 เด็กหญิง อริสา จิตม่ัน

ช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/5  ปีกำรศึกษำ 2565  

โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง (ฝ่ำยมัธยม)



ล ำดับ รหัส หมำยเหตุ
1 65062 เด็กชาย เตชินท์ เจนจิรวิทย์
2 65072 เด็กชาย รวิภาส เจียมใจ
3 65086 เด็กชาย ชยานนท์ นิคมประศาสน์
4 65105 เด็กชาย ณภัทร แสงอนันต์
5 65106 เด็กชาย เพชรจ้า ฝีปากเพราะ
6 65108 เด็กชาย กรดนัย จันทราจีระธ ารงค์
7 65115 เด็กชาย ราชันย์ ศิริมังกร
8 65134 เด็กชาย วัชรวิชย์ ภาวศิริพงษ์
9 65150 เด็กชาย ดนัยพัชร สุขใจดี
10 65155 เด็กชาย สิปปสิชญ์ จันทร์สุรินทร์
11 65169 เด็กชาย นันท์พิพัฒน์ ชายทุ่ย
12 65177 เด็กชาย กชมน ปรมสันติ
13 65185 เด็กชาย กันต์ดนัย ธนศุภบริบูรณ์
14 65202 เด็กชาย ธีรพงศ์ สกุลสุขสุจิต
15 65265 เด็กชาย กษิด์ิเดช กรุดน่ิม
16 65023 เด็กหญิง ธัณย์นิชา ตันติรักษาชัย
17 65024 เด็กหญิง พอกมล เจสสิก้า แฮนด์ซัน
18 65099 เด็กหญิง พิชยดา อนันตเจริญ
19 65118 เด็กหญิง ชีรีน ฉาบสุวรรณ
20 65182 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ วะรงค์
21 65196 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ สรกิจ
22 65208 เด็กหญิง สวรส จงเช่ียวชาญวิทย์
23 65218 เด็กหญิง อักษิกา ตุ้มนิลกาล
24 65221 เด็กหญิง นิธิชชนันทน์ สันทัดเสรีอนันต์
25 65228 เด็กหญิง ปพิชญานันท์ สุวรรณนุรักษ์
26 65236 เด็กหญิง กชนิภา เพ็ญศรี
27 65237 เด็กหญิง อภิญญา ดีประเสริฐกุล
28 65246 เด็กหญิง รดา ลาภสถิรกุลย์

ช่ือ - นำมสกุล

โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง (ฝ่ำยมัธยม)

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/6  ปีกำรศึกษำ 2565  



ล ำดับ รหัส หมำยเหตุ
1 65034 เด็กชาย กิติภพ เเสงทอง
2 65039 เด็กชาย ธัญญ์เทพ วีรชุณหรักษ์
3 65070 เด็กชาย พสิษฐ์ บุญพรหม
4 65082 เด็กชาย สรวัชญ์ ศรีน่ิม
5 65107 เด็กชาย วรกร ทองสว่างแจ้ง
6 65110 เด็กชาย อิทธิวัฒน์ ฤทธ์ิกังวานเดช
7 65116 เด็กชาย ฐิติกร สุดตา
8 65139 เด็กชาย พสุธา รัตนสิทธ์ิ
9 65141 เด็กชาย กนกพจ แสนกล้า
10 65186 เด็กชาย พัฒนพล เมฆจันทร์
11 65207 เด็กชาย วีริศ พังพิศ
12 65231 เด็กชาย ทัชธร บุตรแก้ว
13 65238 เด็กชาย ณัฐวัศ วงษางาม
14 65248 เด็กชาย อานัส นีละไพจิตร
15 65260 เด็กชาย นันทิพัฒน์ เงินเทศ
16 65273 เด็กชาย สุวิจักขณ์ ศรีทะชะ
17 65037 เด็กหญิง ณัชชา ศรีวิเศษ
18 65044 เด็กหญิง ปริยาภัทร หม่อมกลาง
19 65059 เด็กหญิง ภากรพิมพ์ ซินเล่ียมทอง
20 65076 เด็กหญิง ธัญชนก หอสุขศิริ
21 65083 เด็กหญิง อชิรญาณ์ จุ่นมีวงษ์
22 65133 เด็กหญิง ธัญญ์กาญจน์ โชติภัทรพันธ์ุ
23 65158 เด็กหญิง ศิรัญญา ราชกรม
24 65209 เด็กหญิง เจ้าจอมขวัญ ชมภู
25 65213 เด็กหญิง นันท์นภัส อุทธา
26 65234 เด็กหญิง พลอยนารี ฦาชา
27 65251 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ศรีวรพิทักษ์
28 65259 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ ไม้ประเสริฐ

ช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/7  ปีกำรศึกษำ 2565  

โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง (ฝ่ำยมัธยม)



ล ำดับ รหัส หมำยเหตุ
1 65036 เด็กชาย จิณณะ โกวงศ์
2 65050 เด็กชาย วรุต ล้ิมพานิชภักดี
3 65052 เด็กชาย ภูมิวรินท์ ธิติปัญญารัศม์ิ
4 65061 เด็กชาย ธนวิชญ์ ชินวงษ์
5 65064 เด็กชาย อติชาติ มากศรี
6 65065 เด็กชาย ตรัย อ่วมขาว
7 65114 เด็กชาย นนท์ปวิธ จารึกดี
8 65126 เด็กชาย กันตณัฐ เพ็ชรสันทัด
9 65132 เด็กชาย ชนายุส พฤกษ์พนาสันต์
10 65137 เด็กชาย พงษ์พัฒน์ รัตนเรืองสกุล
11 65165 เด็กชาย ปุณณาพัฒน์ สุริยะอัมพรกุล
12 65204 เด็กชาย ปรมัตถ์ รุ่งนิรันดร์กุล
13 65226 เด็กชาย นนทัช ทองประชาญ
14 65242 เด็กชาย สรวิศ พรมลี
15 65247 เด็กชาย พศิณ แก้วศรีทา
16 65254 เด็กชาย ภพธร เจริญสินธุกร
17 65270 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ วีชัยดิษฐ์
18 64393 เด็กหญิง จุฑาธิบด์ิ บุญสิทธิเมตตา
19 65029 เด็กหญิง อรปรียา คณาม่ิงมงคล
20 65054 เด็กหญิง ภูริชญา เล็กกระจ่าง
21 65077 เด็กหญิง ณฐยา ศรีสวัสด์ิ
22 65079 เด็กหญิง ณพัฐอร เย็นยีเอส
23 65111 เด็กหญิง พชรมน พลวารินทร์
24 65160 เด็กหญิง ชณภัทร หงษ์ค า
25 65198 เด็กหญิง พุทธพร วัฒนชัยสิทธ์ิ
26 65219 เด็กหญิง ปุณยนุช หงส์มังกร
27 65224 เด็กหญิง วีรดา แป้นประสิทธ์ิ
28 65233 เด็กหญิง ชมพูนุท พลมีบุญดี
29 65262 เด็กหญิง ธันชณัฏฐ คาลเคน

ช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/8  ปีกำรศึกษำ 2565  

โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง (ฝ่ำยมัธยม)



ล ำดับ รหัส หมำยเหตุ
1 65018 เด็กชาย ภีมพัฒน์ เปรมปรี
2 65025 เด็กชาย เขม ระวิโรจน์
3 65031 เด็กชาย เตชินท์ ไกรโชติชัย
4 65080 เด็กชาย อิทธิณัฐ คล้ายสุบรรณ์
5 65092 เด็กชาย ภัทรธร นิวาสเวช
6 65096 เด็กชาย ณภัทร ผิวเหลืองสวัสด์ิ
7 65122 เด็กชาย ปิติพัฒน์ รัตนเจริญธรรม
8 65125 เด็กชาย ดนุเดช ค าดี
9 65127 เด็กชาย พีรณัฐ กรุมรัมย์
10 65130 เด็กชาย ลภัสกร วรดิลก
11 65147 เด็กชาย ภูมิใจ อภิญญาปัญจะ
12 65148 เด็กชาย อัครพล ทานประสิทธ์ิ
13 65159 เด็กชาย กรวิชญ์ ยาหยี
14 65162 เด็กชาย ภัสส์ศุ บวรสุคนธชาติ
15 65172 เด็กชาย ปัณณ์ ปทุมมาวัฒนา
16 65190 เด็กชาย ธณิสร นิสสัย
17 65245 เด็กชาย วชิระวิชญ์ พัฒนกิตติสกุล
18 65051 เด็กหญิง รดา เหลืองอร่ามวิไล
19 65057 เด็กหญิง ณจันทร์ ชาญเชิงภพ
20 65060 เด็กหญิง ลักษิกา สิทธิปัญญา
21 65091 เด็กหญิง ศุภกานต์ เฉลยทิศ
22 65109 เด็กหญิง กรวรัญ จันทราจีระธ ารงค์
23 65161 เด็กหญิง เปมิกา ครุฑจ้อน
24 65166 เด็กหญิง พิชชาภา แถมเดช
25 65203 เด็กหญิง ชยาภรณ์ ปาณชู
26 65216 เด็กหญิง ชัญญา อัครวณิช
27 65222 เด็กหญิง กุลธิดา ปทุมรัตนาธาร
28 65249 เด็กหญิง ภูริชดา นนท์วรเดชา

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1/9  ปีกำรศึกษำ 2565  

โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง (ฝ่ำยมัธยม)
ช่ือ - นำมสกุล

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

ประกาศ ณ วันท่ี  19   พฤษภาคม  พ.ศ. 2565

(นางชบา  เมืองจีน)


