
   

 

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝายมัธยม) 

เอกสารรบัมอบตัว ม.๑/๒๕๖๖  
 

ช่ือนักเรียน………..………………..……………นามสกุล…………………………....………รหสัประจำตัว……..…...…….. 
 

เอกสารหมายเลข ๑     แบบแสดงขั้นตอนและการผานขั้นตอนตาง ๆ 

เอกสารหมายเลข ๒ก, ๒ข  ใบสัญญามอบตัวนักเรียน 

เอกสารหมายเลข ๓  แบบกรอกขอมูล/ประวัตินักเรียน 

เอกสารหมายเลข ๔ ก  ใบสมัครสมาชิกสมาคมผูปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

(ฝายมัธยม) 

เอกสารหมายเลข ๔ ข แบบสนับสนุนกองทุนกีฬาสาธิตสามัคคี 

เอกสารหมายเลข ๕ก เอกสารการชำระเงินคาแบบเรียน คาเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณการเรียน (สำหรับ

ผูปกครองนักเรียน) 

เอกสารหมายเลข ๕ข ใบส่ังซื้อแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณการเรียน  

เอกสารหมายเลข ๕ค แบบส่ังซื้อเครื่องแบบนักเรียน 

เอกสารหมายเลข ๖ก, ๖ข เอกสารฝายกิจการนักเรียน 

เอกสารหมายเลข ๗ (กำหนดการเขาคายเตรยีมความพรอม และเรียนปรับพ้ืนฐานนักเรียนใหม ม.๑)แจงใหลัง 

 

  

เอกสารที่ผูปกครองไดรับหลังเสร็จสิ้นการมอบตวั 
  

๑. ใบเสร็จรับเงินตามรายการตาง ๆ ท่ีชำระ 

๒. เอกสารหมายเลข ๒ข  (ใบสัญญามอบตัวนักเรียน) สวนที่ผูปกครองนักเรียนเก็บไวเปนหลักฐาน 

๓. เอกสารหมายเลข ๕ก  (เอกสารการชำระเงินคาแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณการเรียน) สำหรับ

ผูปกครองนักเรียน  

๔. เอกสารหมายเลข ๖ข  (เอกสารฝายกิจการนักเรียน) สวนที่ผูปกครองนักเรียนเก็บไวเปนหลักฐาน 

๕. เอกสารหมายเลข ๗  (กำหนดการเขาคายเตรียมความพรอม และเรียนปรับพ้ืนฐานนักเรียนใหม ม.๑) 

 

 

  บริจาคพัฒนาการเรียนฯ  

  ไมมีคูขนาน 

  คูขนาน ๑ วิชา 

  คูขนาน ๒ วิชา 

  คูขนาน ๓ วิชา 



   

    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝายมัธยม) 
แบบแสดงการผานข้ันตอนการมอบตัวนักเรียนช้ัน ม.๑ ปการศึกษา  ๒๕๖๖  

********************************************************************************************************************************* 

ช่ือนักเรียน…………………….…………………………..………. นามสกุล………………………………..……… รหัสประจำตัว……….……………… 

ขั้นตอนที่ สถานที่ รายการ ลงชื่อกรรมการ หมายเหตุ 

๑ 

ตา
มห

อง
ที่ร

ะบ
ไุว

  (
อา

คา
ร 

DS
๗)

 

นักเรียนพรอมผูปกครองรายงานตัว รับ/เอกสารการมอบตัว 

เขียน/กรอกขอมูลลงในเอกสารทุกรายการใหเรียบรอยดวยตัวบรรจง 

  

 

๒ ตรวจหลักฐาน 

 สำเนาใบแสดงผลการเรียนที่จบหลักสูตร (ปพ.๑) จำนวน ๑ ชุด 

สงวันจันทรที่ ๘ พ.ค. ๒๕๖๖ 

 รูปถาย ๑” x ๑
๑

๒
”  จำนวน ๑ รูป 

 สำเนาทะเบียนบานของนักเรียน 

 สำเนาทะเบียนบานของบดิา             

 สำเนาทะเบียนบานของมารดา           จำนวนอยางละ ๑ ชุด 

 สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน 

 สำเนาบัตรประชาชนของบิดา 

 สำเนาบัตรประชาชนของมารดา 

 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ และอ่ืน ๆ (ถาม)ี  

[  ] นักเรียน    [  ] บิดา    [  ] มารดา 

 ใบรับรองแพทย       

 สูติบัตร 

๓ ๗๒๐๖ ออกรหัสประจำตัวนักเรียน   

๔ 

๗๒
๐๑

 - 
๗๒

๐๕
 

ชำระเงินคาสมาชิกสมาคมผูปกครองและครู   

ชำระเงินคาธรรมเนียมการเรียน   

ชำระเงินคาเสื้อผา  หนงัสือ – อุปกรณ คาประกันอุบัติเหตุ    

เก็บหลักฐาน 

๑. เอกสารหมายเลข ๑      (แบบแสดงข้ันตอนการมอบตัว) 

๒. เอกสารหมายเลข ๒ ก   (ใบสัญญามอบตัวนักเรียน) 

เก็บเอกสารเฉพาะฝายวชิาการ 

๓. เอกสารหมายเลข ๓      (แบบกรอกขอมูล/ประวัตินักเรียน) 

๔. เอกสารหมายเลข ๘ก    (เอกสารฝายกิจการนักเรียน) 

เก็บเอกสารเฉพาะฝายกิจการนกัเรียน 

๕. เอกสารจากข้ันตอนที่ ๒  (การตรวจหลักฐาน) 

  

หมายเหตุ 

๑. ใหปฏิบัติตามลำดับข้ันตอนท่ีกำหนด และครบทุกข้ันตอน (แตละข้ันตอนจะตองมีลายมือช่ือกรรมการประจำข้ันตอน) 

๒. ถาขาดข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่ง ถือวาการมอบตัวไมสมบูรณโรงเรียนจะถือวานักเรียนยังไมไดลงทะเบียนเรียนและจะไมพิมพรายช่ือนักเรียนในบัญชีรายช่ือนักเรียน 

 

เอกสารหมายเลข ๑ 



   

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝายมัธยม) 

ใบสัญญามอบตัวนักเรียน   

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี................ปการศึกษา ๒๕๖๖ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

              เขียนท่ีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝายมัธยม) 

วันท่ี...............เดือน.................................พ.ศ...................... 

ขาพเจา  (ระบุ นาย / นาง / น.ส. / ยศ).....................................................................................................เกี่ยวของเปน......................................... 

ซ่ึงเปนผูปกครองของ ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว................................................................................................................................................. 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่............ ปการศึกษา................. โดยชอบธรรม ขอทำใบมอบตัวและใหคำสัญญาไวตอรองคณบดีฝายโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝายมัธยม (ผูอำนวยการ)  ดังตอไปน้ี 

ขอ ๑.   ขาพเจา จะดูแลเอาใจใส  ด.ช / ด.ญ. / นาย / นางสาว........................................................................................................................... 

๑.๑ ในดานการเรียนอยางสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝายมัธยม) 

๑.๒ จะดูแลเอาใจใสนักเรียนใหประพฤติตนตามระเบียบบังคับของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝายมัธยม) ทุกประการ 

ขอ ๒.   ขาพเจา จะสนับสนุนใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝายมัธยม) จัดขึ้นทุกคร้ัง 

ขอ ๓.   ขาพเจา ยินดีสนับสนุนกิจกรรมทุกประการที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝายมัธยม) จัดขึ้นเพื่อผลประโยชนของสวนรวม 

           โดยเฉพาะการเขารวมประชุมกับทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝายมัธยม) 

ขอ ๔.   ขาพเจา ยินดีสนับสนุนคาธรรมเนียมเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและคาธรรมเนียมพิเศษตามทีโ่รงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

           รามคำแหง (ฝายมัธยม) กำหนด จนกวานักเรียนจะสำเร็จการศึกษาหรือลาออกจากโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยรามคำแหง (ฝายมัธยม) 

ขอ ๕.  ขาพเจายินยอมให ด.ช / ด.ญ. / นาย / นางสาว....................................................................................................เรียนซ้ำชั้นตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวปฏิบัติในการเรียนซ้ำชั้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ในกรณีที่  ด.ช / ด.ญ. / นาย / นางสาว.............................................................................. มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยตลอดป ใน

แตละปการศึกษา ต่ำกวา “๑” หรือสอบผานเกณฑการประเมินในแตละรายวิชาไมถึงครึ่งหนึ่งของจำนวนรายวิชาทั้งหมดท่ี

ลงทะเบียนเรียน ในแตละปการศึกษา 

ขอ ๖.   ถาขาพเจาไมสามารถที่จะปฏิบัติตามขอ ๑ - ๕ ได ขาพเจายินดีใหโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝายมัธยม) พิจารณาตามแต 

           จะเห็นสมควร โดยไมมีขอตอรอง โตแยง หรือขัดขืนใด ๆ ทั้งส้ิน 

ขอ ๗.   ขาพเจา ในฐานะผูปกครองและนักเรียนเขาใจตรงกันแลววา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝายมัธยม) เปนเสมือน

หองปฏิบัติการทางการศึกษาดานศึกษาศาสตรของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง  มิใชสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  

ผูปกครองจึงยินดีที่จะปฏิบัติตามระเบียบ  ขอบังคับตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  หรือที่ดำเนินการในนามมหาวิทยาลัย     

การวินิจฉัยชี้ขาด หรือการส่ังการตามระเบียบใด ๆ ใหถือเปนที่ส้ินสุดและชอบดวยกฎหมาย ผูปกครองหรือนักเรียนหรือตัวแทนผูรับ

มอบอำนาจจะนำไปฟองรองหรือเรียกรองในทางใด ๆ มิไดทุกกรณี 

 

ลงช่ือ.................................................................... 

     (...................................................................) 

ผูปกครอง  (ผูใหสญัญา) 

 

 

       (ผูชวยศาสตราจารยคึกฤทธ์ิ  ศิลาลาย) 

    รองคณบดฝีายโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลยัรามคำแหง ฝายมัธยม 

(ผูอำนวยการ) 

รหัสประจำตัว................................ 

เอกสารหมายเลข  ๒ ก 
สวนนีฝ้ายวิชาการเก็บไวเปนหลกัฐาน 



   

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝายมัธยม) 

ใบสัญญามอบตัวนักเรียน   

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี................ปการศึกษา ๒๕๖๖ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

              เขียนท่ีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝายมัธยม) 

วันท่ี...............เดือน.................................พ.ศ...................... 

ขาพเจา  (ระบุ นาย / นาง / น.ส. / ยศ).....................................................................................................เกี่ยวของเปน......................................... 

ซ่ึงเปนผูปกครองของ ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว................................................................................................................................................. 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่............ ปการศึกษา................. โดยชอบธรรม ขอทำใบมอบตัวและใหคำสัญญาไวตอรองคณบดีฝายโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝายมัธยม (ผูอำนวยการ)  ดังตอไปน้ี 

ขอ ๑.   ขาพเจา จะดูแลเอาใจใส  ด.ช / ด.ญ. / นาย / นางสาว........................................................................................................................... 

๑.๑ ในดานการเรียนอยางสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝายมัธยม) 

๑.๒ จะดูแลเอาใจใสนักเรียนใหประพฤติตนตามระเบียบบังคับของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝายมัธยม) ทุกประการ 

ขอ ๒.    ขาพเจา จะสนับสนุนใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝายมัธยม) จัดขึ้นทุกคร้ัง 

ขอ ๓.    ขาพเจา ยินดีสนับสนุนกิจกรรมทุกประการที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝายมัธยม) จัดขึ้นเพื่อผลประโยชนของสวนรวม 

            โดยเฉพาะการเขารวมประชุมกับทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝายมัธยม) 

ขอ ๔.    ขาพเจา ยินดีสนับสนุนคาธรรมเนียมเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและคาธรรมเนียมพิเศษตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

            รามคำแหง (ฝายมัธยม) กำหนด จนกวานักเรียนจะสำเร็จการศึกษาหรือลาออกจากโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยรามคำแหง (ฝายมัธยม) 

ขอ ๕.   ขาพเจายินยอมให ด.ช / ด.ญ. / นาย / นางสาว....................................................................................................เรียนซ้ำชั้นตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองแนวปฏิบัติในการเรียนซ้ำชั้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ในกรณีท่ี  ด.ช / ด.ญ. / นาย / นางสาว.............................................................................. มีระดับผลการเรียนเฉล่ียตลอดป ใน

แตละปการศึกษา ต่ำกวา “๑” หรือสอบผานเกณฑการประเมินในแตละรายวิชาไมถึงครึ่งหนึ่งของจำนวนรายวิชาทั้งหมดท่ี

ลงทะเบียนเรียน ในแตละปการศึกษา 

ขอ ๖.    ถาขาพเจาไมสามารถทีจ่ะปฏิบัติตามขอ ๑ - ๕ ได ขาพเจายินดีใหโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝายมัธยม) พิจารณาตามแต 

            จะเห็นสมควร โดยไมมีขอตอรอง โตแยง หรือขัดขืนใด ๆ ทั้งส้ิน 

ขอ ๗.   ขาพเจา ในฐานะผูปกครองและนักเรียนเขาใจตรงกันแลววา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝายมัธยม) เปนเสมือน

หองปฏิบัติการทางการศึกษาดานศึกษาศาสตรของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง  มิใชสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  

ผูปกครองจึงยินดีที่จะปฏิบัติตามระเบียบ  ขอบังคับตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  หรือที่ดำเนินการในนามมหาวิทยาลัย     

การวินิจฉัยชี้ขาด หรือการส่ังการตามระเบียบใด ๆ ใหถือเปนที่ส้ินสุดและชอบดวยกฎหมาย ผูปกครองหรือนักเรียนหรือตัวแทนผูรับ

มอบอำนาจจะนำไปฟองรองหรือเรียกรองในทางใด ๆ มิไดทุกกรณี 
 

ลงช่ือ.................................................................... 

     (...................................................................) 

ผูปกครอง  (ผูใหสญัญา) 

 

 

       (ผูชวยศาสตราจารยคึกฤทธ์ิ  ศิลาลาย) 

    รองคณบดฝีายโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลยัรามคำแหง ฝายมัธยม 

(ผูอำนวยการ) 

รหัสประจำตัว.................................... 

เอกสารหมายเลข  ๒ ข 
สวนนีผู้ปกครองนกัเรียนเก็บไวเปนหลักฐาน 



   

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝายมัธยม) 

แบบกรอกขอมูล/ประวัตินักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี...........  ปการศึกษา 2566 

 

1. ขอมูลนักเรียน 

1. ชื่อ – นามสกุล 

ชื่อภาษาไทย ด.ช.  ด.ญ.  นาย นางสาว…………………….……….นามสกุล……………………………….ชื่อเลน…………… 

ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ (เขียนตัวพิมพใหญ) ……………………..…………………….…….……………………………………………………….. 

2. โรคประจำตัว……………………………………………………กลุมเลือด………………แพยา(ถามี)……………………………………..…………........ 

3. เขาเรียนท่ีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง   วันท่ี……………เดือน……………………………พ.ศ..………………….. 

4. กอนเขาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง   เรียนจบชั้น…………………………ปการศึกษา…………………………..             

จากโรงเรียน………………………....…..……….…………………………………..………………….จังหวัด………...…..…….…....………………… 

5. เกิดวันท่ี……………เดือน…………………………พ.ศ…..…………    ปจจุบันอายุ…………..ป…………….เดือน 

6. สัญชาติ……………………………..   เชื้อชาติ………………………………….   ศาสนา.……………………………… 

7. เลขประจำตัวประชาชน…………………………………..……………………………  

8. สถานท่ีเกิด/โรงพยาบาล.................................แขวง/ตำบล…..............…….เขต/อำเภอ…….....…...……….จังหวัด…….…....………. 

9. เปนบุตรคนท่ี……………ของครอบครัว  มีพ่ีชาย…………………….คน  มีพ่ีสาว………………………คน 

      มีนองชาย…………………คน  มีนองสาว…………………..คน 

10. หลักฐานท่ีนำมามอบตัว  รูปถายขนาด 3 x 4 ซม. 1 รูป 

  สำเนาใบแสดงผลการเรียนท่ีจบหลักสูตร (ปพ.1) นำสงหองวิชาการ ภายในวันท่ี 8 พ.ค.2566 

  สำเนาทะเบียนบานของนักเรียน  ของบิดา และ  ของมารดา  

  สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน  ของบิดา และ  ของมารดา 

 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุลของ [  ] นักเรียน  [  ] บิดา  [  ] มารดา (ถามี) 

 สูติบัตร     ใบรับรองแพทย 

11. ท่ีอยูปจจุบัน  เลขท่ี……..…..…หมูบาน………………….….….….…….ซอย…………….………….…..…….ถนน……………………….………….

แขวง………………….….….….…….เขต………………….….….….…….จังหวัด………………….….….….…….รหสัไปรษณีย………..…………....

โทรศัพท……………………….….……….….โทรสาร……………………….….……….….โทรศัพทเคลื่อนท่ี……………..…………….….……….…. 

12. ปจจุบันอาศัยอยูกับ   บิดา – มารดา     บิดา     มารดา    ผูปกครองท่ีไมบิดามารดา 

 

 

เอกสารมีตออีกหนา 

 

 

 

 

รูปถาย 

3 x 4 ซม. 

เอกสารหมายเลข 3

  รหัสประจำตัว.............................. 



   

2. ขอมูลบิดา 

13. ชื่อบิดา นาย …………………………………………..……….…......………นามสกุล ………………………………….…………..……….…......……… 

ชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ (เขียนตัวพิมพใหญ)……………………………………….…………………………..………………………………….. 

14. สถานภาพ   ยังมีชีวิตอยู    ถึงแกกรรม    หยากับมารดาของนักเรียน 

  แยกกันอยู    ไมไดจดทะเบียนสมรส   ติดตอไมได 

15. วุฒิการศึกษา................................ อาชีพ................................. ตำแหนง.............................. รายไดเดือนละ…………….……บาท 

16. สถานท่ีทำงาน………………………….…………เลขท่ี…………....…ถนน……………….…..…...…..แขวง/ตำบล…………...……….….…..…….

เขต/อำเภอ……………….….…..…….จังหวัด……………….….…..…….รหัสไปรษณีย………….….โทรศัพทท่ีทำงาน………….…...………… 

17. ท่ีอยูปจจุบัน  เลขท่ี……..……หมูบาน……………………….ซอย………………………ถนน…………..………………แขวง…………………………

เขต……….……………………จังหวัด…………………….………รหสัไปรษณีย……..……………..โทรศัพทบาน…………………………..............

โทรศัพทเคลื่อนท่ี………………………..…………….............. 

18. เลขประจำตัวประชาชน................................................................ ศาสนา……………… สัญชาติ……………… เชื้อชาติ……………… 

3. ขอมูลมารดา 

19. ชื่อมารดา  นาง  นางสาว …………………………………..…….…....………นามสกุล …………………………………..…….…....……… 

ชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ (เขียนตัวพิมพใหญ)………………………………………………………………………………….……………………. 

20. สถานภาพ   ยังมีชีวิตอยู    ถึงแกกรรม    หยากับบิดาของนักเรียน 

  แยกกันอยู    ไมไดจดทะเบียนสมรส   ติดตอไมได 

21. วุฒิการศึกษา................................ อาชีพ.................................. ตำแหนง............................. รายไดเดือนละ…………………บาท 

22. สถานท่ีทำงาน………………………….………………….เลขท่ี……..…ถนน……………….…..…...…..แขวง/ตำบล……………….….….…..…….

เขต/อำเภอ……………….….…..…….จังหวัด……………….….…..…….รหัสไปรษณีย………….….โทรศัพทท่ีทำงาน..……..….…..………… 

23. ท่ีอยูปจจุบัน  เลขท่ี………หมูบาน…………………….ซอย………………………ถนน……………………………แขวง……….………………………

เขต………………….…………จังหวัด………………….…………รหัสไปรษณีย………………..โทรศัพทบาน……………..……………..……………

โทรศัพทเคลื่อนท่ี…………………….…….……………………. 

24. เลขประจำตัวประชาชน......................................................... ศาสนา…..…………… สัญชาต…ิ…………… เชื้อชาติ……..…………… 

4. ขอมูลของผูปกครองท่ีดูแลอุปการะนักเรียน (ท่ีไมใชบิดา – มารดา) กรณีนักเรียนไมไดอยูกับบิดา – มารดา 

25. ชื่อ…………………………………….………นามสกุล…………………………………….………เก่ียวของเปน………………..………..ของนักเรียน 

26. อาชีพ……………………………..……….………ตำแหนง…………….……………………….………รายไดเดือนละ……..……………………..บาท 

27. สถานท่ีทำงาน………………………….………………….เลขท่ี…….…..…ถนน……………….…..…...…..แขวง/ตำบล……………….….…..…….

เขต/อำเภอ……………….….…..…….จังหวัด…………….….…..…….รหัสไปรษณีย………..……โทรศัพทท่ีทำงาน……………….….…..…… 

28. ท่ีอยูปจจุบัน   เหมือนนักเรียน  ถาแตกตางโปรดระบุ 

เลขท่ี……..…หมูบาน…………….…………….ซอย…………….………….ถนน…………….………….แขวง……………………เขต………………….

จังหวัด…………….…………….รหัสไปรษณีย………..….……โทรศัพทบาน……………………..…โทรศัพทเคลื่อนท่ี………..……….…….….. 
  

 

     ลงช่ือ………………………………………….………….นักเรียน                      ลงช่ือ……………............………………………...………..ผูปกครอง 

                 ………..…/……..…………./…....………               …..………/………………./………..… 

 

 



   

เอกสารหมายเลข ๔ก 

 
 

    ใบสมคัรสมาชิก 

สมาคมผู้ปกครองและครโูรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

           เขยีนทีโ่รงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามคําแหง 

เรยีน  นายกสมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

  ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)...............................................สกุล........................................อายุ .................ปี 

มคีวามสมัพนัธก์บันกัเรยีนคอืเป็น       □     บดิา – มารดา           □     ผูป้กครอง 

เป็นผูป้กครองนกัเรยีนชื่อ ด.ญ./ด.ช........................................................ชัน้........... รหสัประจําตวั..............................

สถานทีต่ดิตอ่ไดเ้ลขที.่................ซอย/หมู่บา้น.....................................ถนน................................................................

แขวง................................เขต.......................................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์........................... 

E-mail.................................................................โทรศพัท ์(บา้น)..............................................................................

โทรศพัท ์(มอืถอื)..................................................................................... 

สถานทีท่ํางาน..............................................................................ตําแหน่ง................................................. 

มบุีตร/ธดิา ทีก่ําลงัศกึษา ณ โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามคาํแหง..........คน  คอื 

๑...........................................................กําลงัศกึษาอยู่ชัน้มธัยมศกึษาปีที…่…….รหสัประจาํตวั……………

๒...........................................................กําลงัศกึษาอยู่ชัน้มธัยมศกึษาปีที…่…….รหสัประจาํตวั……………

๓...........................................................กําลงัศกึษาอยู่ชัน้มธัยมศกึษาปีที…่…….รหสัประจาํตวั…………… 

 

ค่าธรรมเนียมสมาชกิและค่าบํารุงสมาคมฯ ตลอดชพี จาํนวน ๒,๐๒๐ บาท (สองพนัยีส่บิบาทถว้น) 

 

สนใจมสีว่นร่วมในกจิกรรมโรงเรยีน 

  

  □ เป็นกรรมการสมาคมผูป้กครองและครฯู 

  □ เป็นเครอืข่ายผูป้กครองสมัพนัธ ์

 

ขา้พเจา้ขอสมคัรเป็นสมาชกิสามญั สมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามคําแหง  

        

  

 

             ลงชื่อ..........................................................ผูส้มคัร 

                    วนัที ่ ......./............................./ ๒๕๖๖ 

       

 

 



   

เอกสารหมายเลข ๔ข 

 
 

 

สมาคมผู้ปกครองและครโูรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
 

  เขยีนทีโ่รงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามคาํแหง (ฝ่ายมธัยม) 
 

เรื่อง การสนับสนุนกองทุนกฬีาสาธติสามคัค ี
 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)............................................สกุล.......................................อายุ ...............ปี 

มคีวามสมัพนัธก์บันกัเรยีนคอืเป็น      □     บดิา – มารดา             □     ผูป้กครอง 

เป็นผูป้กครองนกัเรยีนชื่อ ด.ญ./ด.ช..................................................ระดบัชัน้................รหสัประจําตวั..................... 

เพือ่ใหก้จิกรรมดงักล่าวบรรลุตามวตัถุประสงค ์ขา้พเจา้ขอร่วมสนับสนุนกองทุนกฬีาสาธติสามคัค ีจาํนวน 

2,000 บาท (สองพนับาทถว้น) 

 

 

ลงชื่อ.................................................ผู้สนบัสนุน  ลงชื่อ.........................................ผู้รบัเงนิ 

                    วนัที ่ ........./......................./ ๒๕๖๖                     วนัที ่ ......./..................../ ๒๕๖๖ 
 

................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

สมาคมผู้ปกครองและครโูรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
 

ใบเสร็จรับเงิน 
 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)..........................................สกุล.....................................อายุ .............ปี 

มคีวามสมัพนัธก์บันกัเรยีนคอืเป็น       □     บดิา – มารดา          □     ผูป้กครอง 

เป็นผูป้กครองนกัเรยีนชื่อ ด.ญ./ด.ช.................................................ระดบัชัน้..............รหสัประจําตวั.................. 

เพือ่ใหก้จิกรรมดงักล่าวบรรลุตามวตัถุประสงค ์ขา้พเจา้ขอร่วมสนับสนุนกองทุนกฬีาสาธติสามคัค ีจาํนวน 

2,000 บาท (สองพนับาทถว้น) 

 

 

ลงชื่อ...............................................ผู้สนบัสนุน         ลงชื่อ.........................................ผู้รบัเงนิ 

       วนัที ่ ......./......................../ ๒๕๖๖                   วนัที ่ ......./....................../ ๒๕๖๖ 
 

 



   

 

เอกสารการชำระเงินคาแบบเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณการเรียน 

และประกันอุบัติเหตุ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ประจำปการศึกษา 2566 

นักเรียน ชั้น ม.1 ชาย/หญิง 

1. แบบเรียน 

2. เครื่องแบบนักเรียน ชุดลูกเสือ /เนตรนารี พรอมปก 

3. ชุดพละและอุปกรณการเรียน 

4. ประกันอุบัติเหต ุ

2,500.-  บาท 

3,700.-  บาท 

3,300.-  บาท 

500.-  บาท 

                              รวมจายท้ังหมด 10,000.-  บาท 
 

รายการสินคา 
หญิง 

รายการสินคา 
ชาย 

จำนวน จำนวน 

1. กระเปาเป 

2. กระเปาเคียง 

3. สมุดเลมบาง 

4. สมุดเลมหนา 

5. สมุดรายงาน 

6. แฟมเอกสาร A4 

7. กระดาษ A4 (40 แผน) 

8. ยางลบซากุระ 

9. เทปเยื่อกาว 2 หนา 

10. ไมโปรเทคเตอร 

11. กระเปาใสเครื่องเขียน  

12. ปากกา  

13. เทปลบคำผิด Faber Castell 

14. ดินสอกด Pentel 

15. ไสดินสอ Staedtler 2B 

16. กาวแทง UHU 21 กรัม 

17. หมวกเนตรนารี 

18. สายเข็มขัดหนังแท เนตรนารี 

19. หัวเข็มขัดเนตรนารี  ทองเหลือง 

20. เข็มติดหมวก เนตรนารี 

21. เข็มติดอก เนตรนารี 

22. วอคเกิ้ล เนตรนารี 

23. อินธนู เนตรนารี 

24. ผาพันคอปราสาทใหญ 

25. เชือกเงื่อนเนตรนารี 

26. ถุงเทานักเรียน คารสัน 

27. คอซอง ความยาว 25" - 27" 

28. กระดุมคอซอง ชุบโครเมียม 

29. สมาชิกสหกรณโรงเรียน 

30. เส้ือพละ 

31. กางเกงวอรม 

32. ถุงนอน 

1  ใบ 

1  ใบ 

10 เลม 

2  เลม 

1  เลม 

1 เลม 

1  แพ็ค 

1  กอน 

1  มวน 

1  อัน 

1 ใบ 

6  ดาม  

1  ช้ิน 

1  แทง 

1  กลอง 

1  ช้ิน 

1  ใบ 

1  เสน 

1  อัน 

1  ช้ิน 

1  ช้ิน 

1  ชิ้น 

1  คู 

1  ผืน 

1  ช้ิน 

5  คู 

1  ช้ิน 

1 ชิ้น 

1 หุน 

1 ตัว 

1 ตัว 

1 ชุด 

1. กระเปาเป 

2. กระเปาเคียง 

3. สมุดเลมบาง 

4. สมุดเลมหนา 

5. สมุดรายงาน 

6. แฟมเอกสาร A4 

7. กระดาษ A4 (40 แผน) 

8. ยางลบซากุระ 

9. เทปเยื่อกาว 2 หนา 

10. ไมโปรเทคเตอร 

11. กระเปาใสเครื่องเขียน  

12. ปากกา  

13. เทปลบคำผิด Faber Castell 

14. ดินสอกด Pentel 

15. ไสดินสอ Staedtler 2B 

16. กาวแทง UHU 21 กรัม 

17. หมวกลูกเสือ เบเลย 

18. ชุดเข็มขัดลูกเสือ 

19. ถุงเทาลูกเสือ คารสัน รุน 606A 

20. เข็มติดหมวกลูกเสือ 

21. พูลูกเสือเลือดหมู 

22. วอคเกิ้ล ลูกเสือ 

23. อินธนู ลูกเสือ 

24. ผาพันคอปราสาทใหญ 

25. เชือกเงื่อนลูกเสือ 

26. ถุงเทานักเรียน คารสัน 

27. สายเข็มขัดหนังแท 

28. หัวเข็มขัดนักเรียน ชุบโครเมียม 

29. สมาชิกสหกรณโรงเรียน 

30. เส้ือพละ 

30. กางเกงวอรม 

32. ถุงนอน 

1  ใบ 

1  ใบ 

10  เลม 

2  เลม 

1  เลม 

1 เลม 

1  แพ็ค 

1  กอน 

1  มวน 

1  อัน 

1  ใบ 

6  ดาม  

1  ช้ิน 

1  แทง 

1  กลอง 

1  ช้ิน 

1  ใบ 

1  เสน 

1  คู 

1  ช้ิน 

1  คู 

1  ช้ิน 

1  คู 

1  ผืน 

1  ช้ิน 

5  คู 

1  ช้ิน 

1  ช้ิน 

1  หุน 

1  ตัว 

1 ชุด 

1 ชุด 

เอกสารหมายเลข 5 ก 

(สำหรับผูปกครองนักเรียน) 

 



   

 
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝายมัธยม) 

ใบส่ังซ้ือแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณการเรียน และประกันอุบัติเหตุ 

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  

 

ขาพเจา  ด.ช./ ด.ญ. /นาย /นางสาว............................................................................................................ 

       รหัสประจำตัว.....................................ชั้น..........ม.1................ปการศึกษา..........2566..........ไดชำระเงินท้ังหมดเปน 

                  จำนวนเงิน.......10,000............บาท  (..........หนึ่งหม่ืนบาทถวน...........) 
 

ลงชื่อ.................................................. ผูจายเงิน 

ลงชื่อ...................................................ผูรบัเงิน 

      .........../.............../............... 

  

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝายมัธยม) 

ใบเสร็จรับเงินคาแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณการเรียน และประกันอุบัติเหตุ  

 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  

 

 ขาพเจา  ด.ช./ ด.ญ. /นาย /นางสาว............................................................................................................ 

          รหัสประจำตัว.....................................ชั้น.........ม.1.............ปการศึกษา.............2566...........ไดชำระเงินท้ังหมดเปน 

          จำนวนเงิน...........10,000.............บาท (...........หนึง่หม่ืนบาทถวน..............) 

 รายการท่ีนักเรียนจะไดรับ 

รายการสินคา ลายมือชื่อผูจาย

สินคา 

สถานท่ี 

รับสินคา 

1.   เครื่องแบบนักเรียน     ๓  ชุด  

      ลูกเสือหรือเนตรนารี   ๑  ชุด 

 หองโถง DS ๑ 

2.  อุปกรณการเรียนและชุดพละ  
 

 

หองโถง DS ๑ 

หองสหกรณ 

3.  แบบเรียน   หอง 1109 

 

ลงชื่อ.................................................. ผูจ่้ายเงนิ 

ลงชื่อ...................................................ผูร้บัเงนิ   

          .........../.............../............... 

 

  หอง....................... 

เอกสารหมายเลข 5 ข 

(โรงเรียน) 

หอง....................... 

เอกสารหมายเลข 5 ข 

(นักเรียน) 



   

 

เอกสารหมายเลข 5 ค                         

 

 

แบบสัง่ซ้ือเครื่องแบบนักเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๖ 

ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  ๑ 

ชื่อ ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว.................................นามสกุล...............................ชัน้ ม....... /........เลขที.่.........................  

เบอรโ์ทรศพัท์................................................................... 

เสือ้นกัเรยีน  เบอร.์............................      จาํนวน .................. ตวั    ราคา ......................... บาท 

กระโปรง/กางเกง ยาว.............เอว.............     จาํนวน .................. ตวั    ราคา ......................... บาท 

เสือ้ลูกเสอื-เนตรนาร ี เบอร.์.............................     จาํนวน .................. ตวั    ราคา ......................... บาท 

กางเกงลูกเสอื/กระโปรงเนตรนาร ี    ยาว.............เอว.......... จํานวน .................. ตวั    ราคา ......................... บาท 

  รวม.............................บาท (...................................................) 

         (เขยีนเป็นตวัหนงัสอื) 

วนัทีส่ ัง่ซือ้  ...........................................                                                  .................................................. 

วนัทีร่บั    .............................................       ฝ่ายสวสัดกิาร 

…….…………………………….……………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 

เอกสารหมายเลข 5 ค                        

 

แบบสัง่ซ้ือเครื่องแบบนักเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๖ 

ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  ๑ 

ชื่อ ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว.................................นามสกุล................................ชัน้ ม....... /........เลขที.่...........................  

        เบอรโ์ทรศพัท.์.................................................................. 

เสือ้นกัเรยีน  เบอร.์............................    จาํนวน ..................... ตวั  ราคา ............................. บาท 

กระโปรง/กางเกง ยาว...............เอว...............         จาํนวน ..................... ตวั  ราคา ............................. บาท 

เสือ้ลูกเสอื-เนตรนาร ี เบอร.์.............................            จาํนวน ..................... ตวั  ราคา ............................. บาท 

กางเกงลูกเสอื/กระโปรงเนตรนาร ี ยาว............เอว...........   จาํนวน ......................ตวั  ราคา ............................. บาท 

  รวม...............................บาท (..............................................) 

         (เขยีนเป็นตวัหนงัสอื) 

วนัทีส่ ัง่ซือ้  ...........................................                                                  .................................................. 

วนัทีร่บั    .............................................       ฝ่ายสวสัดกิาร 

สาํหรบัโรงเรียน 

ม.๑/................ 

ม.ต้น 

สาํหรบัผู้ปกครอง 

ม.๑/................ 

ม.ต้น 



   

                       เอกสารหมายเลข  ๖ ก        

                                    (สวนนี้ฝายกิจการนักเรียนเก็บไวเปนหลักฐาน) 

ช่ือ-สกุล ………………………………………………………....……………….….…….. รหัสประจำตัว ………….……………… ช้ัน ……………………..… 

   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝายมัธยม) 

ระเบียบขอบังคับของโรงเรยีนสำหรับนักเรยีนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนตน 

นักเรียนชาย     ตองแตงกาย ใหถูกตองตามระเบียบโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝายมัธยม) วาดวยเคร่ืองแบบการแตงกาย

นักเรียน 

 -  นักเรียนตองมาถึงโรงเรียนกอนเวลา ๗.๔๕ น. และตองรูดบัตรนักเรียนแสดงตนในการ เขา- ออก โรงเรียนทุกวันที่มีการเรียน

การสอน 

 - ใหใชกระเปานักเรียน หรือกระเปาเป ของทางโรงเรียนเทานัน้ และตองนำมาโรงเรียนทุกวนัที่แตงเคร่ืองแบบนักเรียนมาโรงเรียน 

 - ทรงผม ใหไวผมทรงนักเรียน หรือรองทรงสูง ไมไวจอน หนวด เครา ทำสีผมหรือตัดผมทรงสมัยนิยมตามแฟชั่น  

 - หามเจาะหูหรืออวัยวะสวนตางๆ ของรางกาย เชน จมูก ลิ้น ค้ิว โดยเด็ดขาดและไมใหใชเคร่ืองประดับทุกชนิด  

 - ไมอนุญาตใหนำเคร่ืองมือสื่อสารหรืออุปกรณอิเล็กโทรนิคทุกชนิดมาโรงเรียน หากนักเรียนฝาฝน นำมาใชระหวางที่มีการเรียน

การสอน อาจารยผูสอน หรืออาจารยที่พบเห็นมีสทิธิ์ยึด นำสงฝายกิจการนักเรียนและโรงเรียนไมรับผิดชอบกรณีเกิดการสูญหาย 

นักเรียนหญิง      ตองแตงกาย ใหถูกตองตามระเบียบโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝายมัธยม) วาดวยเคร่ืองแบบการแตงกาย

นักเรียน 

 -  นักเรียนตองมาถึงโรงเรียนกอนเวลา ๗.๔๕ น. และตองรูดบัตรนักเรียนแสดงตนในการเขา-ออกโรงเรียนทุกวันที่มีการเรียนการ

สอน 

 - ใหใชกระเปานักเรียน หรือกระเปาเปของทางโรงเรียนเทานั้น และตองนำมาโรงเรียนทุกวันทีแ่ตงเคร่ืองแบบนักเรียนมาโรงเรียน 

 - นักเรียนตองใสเสื้อซับในทุกคน 

 - คอซองสีกรมทา กวาง ๑.๕ เซนติเมตรไขวรอบคอ ติดกระดุมโลหะสีเงินลายดนุตราหลักศิลาใหกระดุมซอนทับกระดุมเสื้อเม็ดบน

พอดี 

 - กระโปรง ชายกระโปรงคลุมเขา ลงมา ๕ นิ้ว  

 - ทรงผม ยาวเพียงคอ ถายาวเกินนั้นตองรวบใหเรียบรอย (โบว/โบวสำเร็จ สีดำ สีขาว สนี้ำตาลเขม และ  

สีน้ำเงนิ ที่ไมมลีวดลาย) ไมใหซอยผม ทำสผีม ตัดหรือดัดผมทรงสมัยนิยมตามแฟชัน่ 

 - ไมเจาะหูเกินขางละ ๑ รู และไมเจาะสวนตางๆของรางกาย เชน จมูก ลิน้ ค้ิว ฯลฯ  

 - ไมใชเคร่ืองประดับทุกชนิด โดยอนุโลมใหใสตางหูไดตามความเหมาะสม เฉพาะแบบเรียบๆ เทานัน้ 

  - ไมไวเลบ็ยาว และไมทาสีเล็บ 

 - ไมแตงหนาและใชเคร่ืองสำอางที่ไมเหมาะสมกับสภาพการเปนนักเรียน 

 - ไมอนุญาตใหนำเคร่ืองมือสื่อสารหรืออุปกรณอิเล็กโทรนิคทุกชนิดมาโรงเรียน   หากนักเรียนฝาฝน นำมาใช ระหวางที่มีการเรียน

การสอน อาจารยผูสอน หรืออาจารยที่พบเห็นมีสทิธิ์ยึด นำสงฝายกิจการนักเรียน และโรงเรียนไมรับผิดชอบกรณีเกิดการสูญหาย 

*นักเรียนจะตองเขารวมกิจกรรมของโรงเรียนทุกกิจกรรมและรวมเขารับการตรวจหาสารเสพตดิตามโครงการโรงเรียนปลอดส่ิงเสพติด 

*นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสม ๔๐ คะแนนข้ึนไป ไมมีสิทธ์ิเรียนตอ ม.๔ 
 

 

 

    ลงชื่อ.......................................................................                ลงชื่อ …………………………………………….………………. 

            (                                            )                        (                                                           )      

                 นักเรียนรับทราบ                                     ผูปกครองนักเรียนรับทราบ   



   

 

                                                                                                          ( สวนนี้ผูปกครองนักเรียนเก็บไวเปนหลกัฐาน) 

ช่ือ-สกุล ……………………………………….....………….………………………....…….. รหัสประจำตัว …..……………………… ช้ัน …………………..… 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝายมัธยม) 
ระเบียบขอบังคับของโรงเรยีนสำหรับนักเรยีนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนตน 

 

นักเรียนชาย       ตองแตงกาย ใหถูกตองตามระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝายมธัยม) วาดวยเคร่ืองแบบการแตงกาย

นักเรียน 

 -  นักเรียนตองมาถึงโรงเรียนกอนเวลา ๗.๔๕ น. และตองรูดบัตรนักเรียนแสดงตนในการ เขา- ออก โรงเรียนทุกวันที่มีการเรียน

การสอน 

 - ใหใชกระเปานักเรียน หรือกระเปาเป ของทางโรงเรียนเทานัน้และตองนำมาโรงเรียนทุกวนัที่แตงเคร่ืองแบบนักเรียนมาโรงเรียน 

 - ทรงผม ใหไวผมทรงนักเรียน หรือรองทรงสูง ไมไวจอน หนวด เครา ทำสีผมหรือตัดผมทรงสมัยนิยมตามแฟชั่น  

 - หามเจาะหูหรืออวัยวะสวนตางๆ ของรางกาย เชน จมูก ลิ้น ค้ิว โดยเด็ดขาดและไมใหใชเคร่ืองประดับทุกชนิด  

 - ไมอนุญาตใหนำเคร่ืองมือสื่อสารหรืออุปกรณอิเลก็โทรนิคทุกชนิดมาโรงเรียน หากนักเรียนฝาฝน นำมาใชระหวางที่มีการเรียน

การสอน อาจารยผูสอน หรืออาจารยที่พบเห็นมีสทิธิ์ยึด นำสงฝายกิจการนักเรียนและโรงเรียนไมรับผิดชอบกรณีเกิดการสูญหาย 

นักเรียนหญิง       ตองแตงกาย ใหถูกตองตามระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยรามคำแหง (ฝายมัธยม) วาดวยเคร่ืองแบบการแตงกาย

นักเรียน 

 -  นักเรียนตองมาถึงโรงเรียนกอนเวลา ๗.๔๕ น. และตองรูดบัตรนักเรียนแสดงตนในการเขา-ออกโรงเรียนทุกวันที่มีการเรียนการ

สอน 

 - ใหใชกระเปานักเรียน หรือกระเปาเปของทางโรงเรียนเทานั้น และตองนำมาโรงเรียนทุกวันทีแ่ตงเคร่ืองแบบนักเรียนมาโรงเรียน 

 - นักเรียนตองใสเสื้อซับในทุกคน 

 - คอซองสีกรมทา กวาง ๑.๕ เซนติเมตรไขวรอบคอ ติดกระดุมโลหะสีเงินลายดนุตราหลักศิลาใหกระดุมซอนทับกระดุมเสื้อเม็ดบน

พอดี 

 - กระโปรง ชายกระโปรงคลุมเขา ลงมา ๕ นิ้ว  

 - ทรงผม ยาวเพียงคอ ถายาวเกินนั้นตองรวบใหเรียบรอย (โบว/โบวสำเร็จ สีดำ สีขาว สนี้ำตาลเขม และสีนำ้เงิน ทีไ่มมีลวดลาย) 

ไมใหซอยผม ทำสีผม ตัดหรือดัดผมทรงสมัยนิยมตามแฟชั่น 

 - ไมเจาะหูเกินขางละ ๑ รู และไมเจาะสวนตางๆของรางกาย เชน จมูก ลิน้ ค้ิว ฯลฯ  

 - ไมใชเคร่ืองประดับทุกชนิด โดยอนุโลมใหใสตางหูไดตามความเหมาะสม เฉพาะแบบเรียบๆเทานั้น 

  - ไมไวเลบ็ยาว และไมทาสีเล็บ 

 - ไมแตงหนาและใชเคร่ืองสำอางที่ไมเหมาะสมกับสภาพการเปนนักเรียน 

 - ไมอนุญาตใหนำเคร่ืองมือสื่อสารหรืออุปกรณอิเล็กโทรนิคทุกชนิดมาโรงเรียน   หากนักเรียนฝาฝน นำมาใช ระหวางที่มีการเรียน

การสอน อาจารยผูสอน หรืออาจารยที่พบเห็นมีสทิธิ์ยึด นำสงฝายกิจการนักเรียน และโรงเรียนไมรับผิดชอบกรณีเกิดการสูญหาย 

*นักเรียนจะตองเขารวมกิจกรรมของโรงเรียนทุกกิจกรรมและรวมเขารับการตรวจหาสารเสพตดิตามโครงการโรงเรียนปลอดส่ิงเสพติด 

*นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสม ๔๐ คะแนนข้ึนไป ไมมีสิทธ์ิเรียนตอ ม.๔ 

 

 
 

      ลงชื่อ.......................................................................             ลงชื่อ ………………………..……………………….………………. 

   (                                    )                             (                                                            )                               
นักเรียนรับทราบ                                                     ผูปกครองนักเรียนรับทราบ             
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝายมัธยม) 

๑.  กำหนดการเรียนปรับพ้ืนฐานความรู 

วันเรียนปรับพ้ืนฐานฯ  วันจันทรที่ ๘  พฤษภาคม – วันศุกรที่ ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๖ 

 ( เวน วันพืชมงคล รอประกาศจากสำนักราชวงั ) รวม ๙ วนั 

เขาแถวเคารพธงชาต ิ      เวลา ๐๗.๕๐ น. 

เวลาเรียน                     เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

สถานท่ีและตารางเรียน จะประกาศใหทราบในวนัท่ี ๒๘  เมษายน ๒๕๖๖  ณ บอรดหนาอาคาร DS๑ 

โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยรามคำแหง ( ฝายมธัยม )  หรือ 

http://www.ds.ru.ac.th/academic 

หมายเหต ุ                    แตงกายดวยชุดนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝายมัธยม) 

 

๒. กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหมช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  ปการศึกษา ๒๕๖๖ 

วันปฐมนิเทศ  วันเสารที่  ๑๓  -  วันอาทิตยที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๖  ( รวม  ๒ วัน ) 

สถานท่ี         ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝายมัธยม) และอาคารสุโขทัย หอง ๓๒๑ 

หมายเหต ุ  

                     -   แตงกายชุดนักเรียนใหถูกตองตามระเบียบของโรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยรามคำแหง(ฝายมัธยม) 

                     -   หามนำของมีคา และโทรศัพทมือถือมาในวันปฐมนิเทศ 

                     -   นักเรียนที่ไมผานการปฐมนิเทศนักเรียนใหมชั้น ม.๑  ถือวาสละสิทธิ์การเขาเรียน 

                         ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝายมัธยม) 
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