
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ปกติ)

ล าดับ รหัส หมายเหตุ
1 62121 เด็กหญิง กมลลักษณ์ นครธรรม

แผนการเรียนศิลป์ค านวณ (คณิตศาสตร์/บัญชี/เศรษฐศาสตร์)

ล าดับ รหัส หมายเหตุ
1 62116 เด็กหญิง สุภัสสร อินทมะโน
2 62134 เด็กชาย ชยพล หันกลาง
3 62372 เด็กหญิง นันท์นภัส น้อยค ายาง

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ

ล าดับ รหัส หมายเหตุ
1 62199 เด็กหญิง จิรนันท์ พระค าจันทึก
2 62245 เด็กชาย ศิรพิบูลย์ บุญศุภาโรจน์

แผนการเรียนธุรกิจ

ล าดับ รหัส หมายเหตุ

1 62305 เด็กหญิง อมรมณี สุนทราภรณ์ชัย
2 62346 เด็กหญิง กชามาศ พูลสวัสด์ิ

ช่ือ - นามสกุล

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม)

เร่ือง   รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิมอบตัวเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

  ปีการศึกษา 2565 (เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2)

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ตามที่ฝ่ายวิชาการได้ประกาศใหน้ักเรียนชั้นมธัยมศกึษาปทีี่ 3  ปีการศึกษา 2564 ที่มี
สิทธิ์เข้าแผนการเรียนชั้นมธัยมศกึษาปทีี่ 4  ปีการศึกษา 2565 ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด ให้ลงชื่อ
เข้าแผนการเรยีนตามสิทธิน์ั้น นักเรียนที่จบหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศกึษา
ตอนต้น และมีความประพฤตดิี ซึ่งมีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาตอ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
ตามแผนการเรียนตา่งๆ ดังต่อไปนี้
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แผนการเรียนคอมพิวเตอร์

ล าดับ รหัส หมายเหตุ
1 62273 เด็กชาย ชุติพนธ์ ทุมสา

แผนการเรียนศิลปกรรม (ทัศนศิลป์และการออกแบบ)

ล าดับ รหัส หมายเหตุ
1 62234 เด็กชาย สนันตน์ โอวเจริญสกุล
2 62350 เด็กชาย อชิระ นัดพบสุข

แผนการเรียนศิลปกรรม (ส่ือสารมวลชน)

ล าดับ รหัส หมายเหตุ
1 62063 เด็กหญิง กัลยรัตน์ นุขุนทด

ให้นักเรียนท่ีมีสิทธ์ิตามประกาศน้ีปฏิบัติตามข้ันตอนต่อไปน้ี  
1.  มอบตัวและช าระเงิน (Online) ภายในวันท่ี 10 - 12 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบ Bill Payment
ของธนาคารทหารไทยธนชาต และ Mobile App (ทุกธนาคาร) Download เอกสารการช าระเงิน
และตรวจสอบรายช่ือการช าระเงินได้ท่ี www.ds.ru.ac.th

1.1 ค่าธรรมเนียมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
นักเรียนชาย รหัส 62XXX 14,000 บาท
นักเรียนหญิง รหัส 62XXX 13,200 บาท

1.2 ค่าแบบเรียน ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน
นักเรียนชาย รหัส 62XXX 8,200 บาท
นักเรียนหญิง รหัส 62XXX 8,400 บาท

2.  ผู้ปกครองท่ีช าระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถไปวัดตัวตัดชุดนักเรียน (ร้านTOP เดอะมอล์บางกะปิ ช้ัน2
โปรดน าเอกสารการช าระเงินแสดง)  ภายในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2565
3.  รับอุปกรณ์การเรียนและแบบเรียน วันท่ี 18 - 19 พ.ค. 65  อาคาร DS1 ช้ัน 1

นักเรียนชายรับเวลา 09.00 - 12.00 น.
นักเรียนหญิงรับเวลา 13.00 - 16.00 น.

4.  รับชุดนักเรียนท่ีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2565
อาคาร DS3 ช้ัน1 ห้องสวัสดิการ
5.  ปฐมนิเทศนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2565 (รูปแบบออนไลน์) 
ในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2565 ติดตามก าหนดการปฐมนิเทศ www.ds.ru.ac.th

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

http://www.ds.ru.ac.th/
http://www.ds.ru.ac.th/
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6.  Download เอกสารมอบตัวได้ท่ี https://www.facebook.com/satitram.academic
www.ds.ru.ac.th พร้อมแนบหลักฐานมอบตัวส่งในวันรับอุปกรณ์การเรียน 
วันท่ี 18 - 19 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องวิชาการ อาคาร DS3 ช้ัน 1 หลังหอพระ

หลักฐานการมอบตัว
- ส าเนาใบแสดงผลการเรียนท่ีจบหลักสูตร (ปพ.1)  1 ชุด
- รูปถ่าย 3 x 4 ซม. จ านวน 1 รูป
- ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน และบิดา - มารดา 1 ชุด
- ส าเนาบัตรประชาชนของนักเรียน และบิดา - มารดา 1 ชุด
- ส าเนาหลักฐานการเปล่ียนช่ือ - สกุล ของนักเรียนหรือบิดามารดาและอ่ืน ๆ (ถ้ามี)

ส าหรับนักเรียนท่ีไม่มีรายช่ือในประกาศน้ี เน่ืองจาก
- นักเรียนท่ีไม่ได้ลงช่ือเลือกแผนการเรียนไว้
- นักเรียนมีรายช่ือจากฝ่ายกิจการนักเรียนในด้านพฤติกรรมต่าง ๆ 
- นักเรียนไม่จบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

(ผู้อ านวยการ)

ประกาศ ณ วันท่ี  10  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์คึกฤทธ์ิ  ศิลาลาย)

รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยรามค าแหง ฝ่ายมัธยม

https://www.facebook.com/satitram.academic
http://www.ds.ru.ac.th/

