
โครงการเสริมสรางความเปนเลิศทางวิชาการ ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
ลําดับ รหัส หมายเหตุ

1 62028 เด็กหญิง ชญาดา ชัยเทวะกูล
2 62097 เด็กหญิง กันตฤทัย ศรีสลวยกุล
3 62101 เด็กชาย ฐิติวัชร รัศมีจิรธนาธร
4 62151 เด็กชาย ปญญพนต ฤทธิรักษ
5 62182 เด็กชาย ณัฐชนน เกษประดิษฐ
6 62213 เด็กหญิง อริสรา แสงสงวน
7 62222 เด็กหญิง ขวัญชนก สันติประเสริฐ
8 62228 เด็กหญิง รพิศา กรานสําราญ
9 62302 เด็กชาย ชานล ศุภมีวงศ
10 62313 เด็กหญิง พัฒนนรี สุทธินวรัตน
11 62369 เด็กชาย นครบาล ลรรพรัตน

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายมัธยม)
เร่ือง   รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิมอบตัวเขาศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4

  ปการศึกษา 2565

ช่ือ - นามสกุล

ตามท่ีฝายวิชาการไดประกาศใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ปการศึกษา 2564 ที่มีสิทธิ์
เขาแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ปการศึกษา 2565 ตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนด ใหลงชื่อเขาแผนการ
เรียนตามสิทธิ์นั้น นักเรียนที่จบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และมีความ
ประพฤติดี ซึ่งมีสิทธิ์มอบตัวเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2565 ตามแผนการเรียนตางๆ 
ดังตอไปนี้
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แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร (แพทย/วิศวะ/สถาปตย)
ลําดับ รหัส หมายเหตุ

1 62051 เด็กชาย ปริชญ เพ่ิมศรี
2 62056 เด็กชาย พศวีร อูม่ัน
3 62065 เด็กหญิง วานิสสา วรรักษ
4 62078 เด็กหญิง รุจิราภรณ เงินศรี
5 62079 เด็กหญิง นภัสรพี ศรีเพชรสุวรรณ
6 62090 เด็กชาย รัฐกานต ควรผดุง
7 62093 เด็กหญิง อรณัฐ นีติวราภรณ
8 62098 เด็กหญิง ภัทรพร หงษเผือก
9 62103 เด็กหญิง ไอรดา ทับสีรัก
10 62146 เด็กหญิง วรวลัญช อิสระสรางสรรค
11 62148 เด็กหญิง นภัส คุณติสุข
12 62159 เด็กหญิง เพียงขวัญ อุตพรหม
13 62193 เด็กหญิง ศิริรัตน หลงสวนจิก
14 62196 เด็กหญิง ณิชาภัทร หวังการะแน
15 62204 เด็กชาย อชิระ นุนยอย
16 62205 เด็กหญิง อราริส แกวนาวี
17 62220 เด็กหญิง วรฤทัย ย่ีวาศรี
18 62263 เด็กชาย ชยานนท โกฏิตระกูล
19 62327 เด็กหญิง กัณปภัส พรชัย
20 62342 เด็กหญิง สิริมา จันทรสวย
21 62343 เด็กหญิง รดา มังคลาสิริ
22 62366 เด็กหญิง ปุณยนุช โชคสิริถาวรกุล
23 654129 เด็กชาย ภูรินท ทรัพยไพบูลย

ช่ือ - นามสกุล
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แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร (ปกติ)
ลําดับ รหัส หมายเหตุ

1 62013 เด็กชาย ณพวิทย ปานแร
2 62017 เด็กหญิง พิรดา รูปบาง
3 62018 เด็กหญิง ทอฝน เถลิงเกียรติลีลา
4 62021 เด็กหญิง ณฐมล เครือคลาย
5 62029 เด็กชาย ณฐพัชร ทองสอง
6 62036 เด็กชาย สุทธิวุฒิ นครชัย
7 62042 เด็กหญิง สุพิชชา รัตนนาม
8 62048 เด็กชาย ณัฐดนัย คุณานนท
9 62054 เด็กหญิง เพชรวรีย จันทรประดิษฐ
10 62057 เด็กหญิง ณัฐรดา ซอรักษ
11 62064 เด็กชาย เวนิส วรรักษ
12 62067 เด็กหญิง เพียงขวัญ เทศพิทักษ
13 62068 เด็กชาย พิภัช พงศคํา
14 62072 เด็กชาย ศิรวิชญ ภิรมยตระกูล
15 62088 เด็กหญิง ชัณญานุช มัทธุรนนท
16 62092 เด็กชาย ธีทัต ธัญญเจริญ
17 62094 เด็กหญิง นภัทรษร พุมเกตุ
18 62138 เด็กหญิง อิศรวดี สงคอินทร
19 62140 เด็กหญิง อิงธาร พันธจิตต
20 62153 เด็กชาย ปุญญพัตน ฤทธิรักษ
21 62158 เด็กชาย ภัทรวรรธน ลิมปธีระกุล
22 62164 เด็กชาย ภัทรดนัย กีรติอมร
23 62168 เด็กหญิง พัฑฒิดา จ่ันบางยาง
24 62172 เด็กชาย ศิรพัฒน แซอ้ึง
25 62173 เด็กหญิง ณัฐณิชา ฮออุดมสิน
26 62179 เด็กหญิง กีรติกา ผองจิต
27 62190 เด็กชาย ปณณวัฒน ศรีบอทอง
28 62197 เด็กชาย ปยปราชญ อ๊ิบบรอเฮม
29 62207 เด็กชาย เดโชชัย คูณชัย
30 62218 เด็กหญิง พิริศา เลาะมะ

ช่ือ - นามสกุล
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ลําดับ รหัส หมายเหตุ
31 62219 เด็กชาย กฤตเมธ สุทีวรรน
32 62243 เด็กชาย วสุพล อําพันแสง
33 62248 เด็กหญิง ธิดารัตน จันทรสวาง
34 62251 เด็กชาย ชัยวัฒน สีมาเหล็ก
35 62254 เด็กชาย ภัทรเดช คงเพ็ชร
36 62255 เด็กชาย อริยยุทธ ศรีอวยพร
37 62256 เด็กหญิง ณีรนุช อนาคตงาม
38 62258 เด็กชาย ศรัณยกร เจริญชัย
39 62261 เด็กชาย เทพปฎิวัติ ทองศรี
40 62266 เด็กหญิง อภิชญา ลือวิโรจน
41 62270 เด็กหญิง อชิรญา เพ็ชรบุรี
42 62276 เด็กหญิง โชติรัตน ปดชา
43 62285 เด็กหญิง สุภจิรา ศิริธร
44 62303 เด็กหญิง อัญชิษฐา เครืออุนเรือน
45 62304 เด็กชาย พงศธร ปรึกษา
46 62312 เด็กชาย พงศกร ปรึกษา
47 62325 เด็กชาย นพณัช ใจดี
48 62332 เด็กชาย พงศภาวี พงศพิชญศิริ
49 62335 เด็กชาย พรอมพงค จูหอง
50 62349 เด็กหญิง กัญฐภา รังรงทอง
51 62362 เด็กหญิง ชีวาพร นรินทรนอก
52 62363 เด็กชาย เกียรติภูมิ บุญบรรลุ
53 62365 เด็กหญิง นรินทิรา ชูศรีออน
54 62367 เด็กชาย จิรสิน สีสุด
55 654015 นางสาว ลักขณา บุญดวง
56 654020 นางสาว ชรัญชนา กองเปง
57 654022 เด็กชาย กันตพัฒน เกษมสุข
58 654037 นาย ตุลลการ คันทรุขา
59 654045 เด็กชาย วสิษฐพล หนองบัวลาง
60 654046 นาย ธนบดี ลูดิง

ช่ือ - นามสกุล
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ลําดับ รหัส หมายเหตุ
61 654054 นาย ธนกฤต ธนจิระชัย
62 654080 นางสาว ซาฟนา ทับทรวง
63 654083 เด็กชาย จิรัฎฐ นพคุณพงศ
64 654093 นาย พีรธัช กล่ัมภากรณ
65 654094 นาย กฤษกร ปนดิ
66 654098 นางสาว กัญญาวัชร นิมิตรชัย
67 654099 เด็กชาย ธนโชติ ทองโชติ
68 654104 นางสาว ชนกนันท อัศวรักษ
69 654113 เด็กชาย อภิวิชญ -
70 654133 เด็กชาย ชิษณุพงษ บัวสาย

แผนการเรียนศิลปคํานวณ (คณิตศาสตร/บัญชี/เศรษฐศาสตร)
ลําดับ รหัส หมายเหตุ

1 62025 เด็กหญิง วริศรา ลัคนทินวงศ
2 62043 เด็กหญิง ณัชชา รุงเจริญ
3 62044 เด็กหญิง อัญวีณ ธีระพนิตนันท
4 62070 เด็กชาย นรวีร เย็งยูโซะ
5 62117 เด็กชาย วชิรวิชญ ชัยหาญ
6 62122 เด็กชาย จิรายุ จักรวาฬนรสิงห
7 62130 เด็กชาย รัฐกฤษฏ์ิ ประเสริฐวราพร
8 62144 เด็กหญิง จิตตินันท ศรีเจา
9 62150 เด็กหญิง อนัญญา ชัยยะ
10 62174 เด็กชาย ชุติวัติ เพ่ิมไชยศิริ
11 62186 เด็กหญิง อศิรวรรณ พงษประเสริฐ
12 62198 เด็กหญิง อเล็กซานดรา ราดูโลวิช
13 62206 เด็กหญิง นฤพร องคมรกต
14 62225 เด็กชาย ณัฏฐนนท นิลสวัสด์ิ
15 62240 เด็กหญิง กัญญาวีร คดีพิศาล
16 62271 เด็กชาย พชรพล ทวีพิทยนันท
17 62301 เด็กชาย คุณานนต ศิริเวชฎารักษ

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ลําดับ รหัส หมายเหตุ
18 62308 เด็กหญิง กานตธิดา เหลาวีระกุล
19 62310 เด็กหญิง กวิสรา บุตรแกว
20 62311 เด็กชาย กิติพัฒน กุลเสฏฐศิริ
21 62330 เด็กหญิง พชรพรรณ สิริศรีเทียนทอง
22 62351 เด็กหญิง เบญญาภา วังสรรค
23 63384 เด็กชาย แทนคุณ สุชฎา
24 654011 เด็กหญิง สุพิชญา บุญทําดี
25 654016 นางสาว ณัฏฐธิดา สารสุวรรณ
26 654060 นาย รัฐภูมิ พงไพร
27 654079 เด็กหญิง สชิลา จักรโชคอนันต
28 654081 นาย ปุณดา ดําไชโย
29 654111 เด็กหญิง ณัฐณิชา หนูเเกว

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ
ลําดับ รหัส หมายเหตุ

1 62027 เด็กชาย กิจชัยกรณ ดวงตุน
2 62033 เด็กหญิง ปยภัทร ชุมเพ็งพันธุ
3 62038 เด็กหญิง กฤตพร ปานเจริญ
4 62039 เด็กหญิง วรฤทัย ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
5 62069 เด็กหญิง วริณทร โตอนันต
6 62071 เด็กหญิง ศิริณ โมคศิริ
7 62076 เด็กหญิง นัฐนันท บุญธนานิธิพัฒน
8 62086 เด็กชาย อัจฉริยะ ศรีวิลัย
9 62112 เด็กชาย ขวัญขาว เพ็ชรสุทธ์ิ
10 62115 เด็กหญิง หยุนเหลง ก่ัน
11 62124 เด็กชาย นันทพัทธ คงทน
12 62132 เด็กหญิง ณญาดา ทรวงเกียรติกุล
13 62169 เด็กชาย ณฏฐธรณ ดีสมโชค
14 62202 เด็กหญิง กมลนัทธสิริ ปานเกล้ียง

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ลําดับ รหัส หมายเหตุ
15 62209 เด็กหญิง พัทธนันท สอนมัง
16 62227 เด็กหญิง วรกมล บุญอินทร
17 62230 เด็กชาย ศุภพิชญ พวงแกว
18 62233 เด็กหญิง ณัฐธิดา เวสะมูลา
19 62237 เด็กหญิง มนัสนันท ธนศุภบริบูรณ
20 62280 เด็กชาย ณัฐวัท กําเหนิดงาม
21 62317 เด็กชาย ธันยปวัฒน สุทธิอาคาร
22 62320 เด็กหญิง นันทนัช ศรีสุข
23 62323 เด็กหญิง กฤตพร บุญแยม
24 62347 เด็กชาย ชยพัทธ วิทุรานิช
25 62353 เด็กชาย ธนบดี ศิริเทศ
26 62359 เด็กชาย ชลลดิษ เฉลิมไพโรจน
27 62364 เด็กชาย ภูมิภัทร บุญพันธ
28 62375 เด็กหญิง ณัฐวีร มุงพร
29 654023 นางสาว ไปรยา ล่ิมพลาดิสัย
30 654029 นางสาว พรณภัทร เติมสายทอง
31 654035 นาย กองฟา สายโสภา
32 654048 เด็กชาย ธนัท วาทินชัย
33 654101 เด็กหญิง ธนพร ลี
34 654106 นางสาว อทิลักษณ หาญณรงค 
35 654117 เด็กหญิง ณิชากร สกุลศรี
36 654119 นางสาว เมธญา ไวทยานนท
37 654134 นาย ชัชวัสส คงเกียรติกุล

ช่ือ - นามสกุล
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แผนการเรียนภาษาจีน
ลําดับ รหัส หมายเหตุ

1 62058 เด็กชาย ณัฐพัชร สีหโสภณ

2 62102 เด็กหญิง จิณหนิภา สิทธิรัตนาณุกูร

3 62104 เด็กหญิง พรนัชชา พุทธวงศ

4 62135 เด็กหญิง อิงครัตน เลิศบูรณะวัฒน

5 62157 เด็กหญิง ธษมา จิตรสกุล

6 62334 เด็กหญิง ปุณยนุช คุมดี

7 62337 เด็กหญิง กมลนัทธ ศรแผลง
8 62341 เด็กหญิง ปยะวดี เกาเอ้ียน
9 654007 เด็กหญิง ณัฐณิชา ผูมีสุข
10 654086 นางสาว กชพรรณ ทองเเยม
11 654102 เด็กหญิง พัชสุฌาย ธานินทรพงศ
12 654105 นางสาว ธนาภา เจริญดิษยาวรโชติ
13 654132 นางสาว เบญจวรรณ คงสุขไทย

แผนการเรียนภาษาญ่ีปุน
ลําดับ รหัส หมายเหตุ

1 62040 เด็กชาย อดิกันต วัฒนสินธุ
2 62170 เด็กหญิง ลาวา มีพลกิจ
3 62178 เด็กหญิง ธวัลรัตน ธูปสาระ
4 62194 เด็กชาย ชินพิภัทร เนติชนารัตน
5 62272 เด็กหญิง ธิชา สังขโชติ
6 62326 เด็กชาย อชิรวิชญ สงศิริ
7 62377 เด็กชาย พชรพล ไชยมงค
8 62379 เด็กชาย ศิริพงษ แสงประกาย
9 654049 เด็กชาย ดลภัทร พัฒนสิริโยธิน
10 654122 นางสาว ปาลม ก้ันเกษ

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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แผนการเรียนธุรกิจ
ลําดับ รหัส หมายเหตุ

1 62136 เด็กชาย นพดล ทักสิน
2 62203 เด็กชาย ชุติเชษฐ ศุภณรงคพงศ
3 62331 เด็กชาย พงษพรรณ ผองโชค
4 654008 นางสาว ชลกร ตาสา
5 654012 นางสาว ณัฐชา สุขแพง
6 654030 เด็กชาย รชต บัวศิริ
7 654072 นาย ธนภัทร คําอาย

แผนการเรียนอาหารและการโรงแรม
ลําดับ รหัส หมายเหตุ

1 62024 เด็กหญิง ปกิตตา วองวิทวัส
2 62037 เด็กชาย จิรพัฒน ศักด์ิธงชัย
3 62100 เด็กหญิง ญาณิศา เปรมสุข
4 62241 เด็กชาย บุณยวีร หิรัญพันธุ
5 62355 เด็กชาย สิรภพ พงศเจริญสุข
6 654034 นาย ธนกฤต วณิชอัมรากุล
7 654042 นาย กสิณณัฐสิทธ์ิ มีช้ันชวง

แผนการเรียนคอมพิวเตอร
ลําดับ รหัส หมายเหตุ

1 62052 เด็กชาย วัษษา พันธุรักษา
2 62075 เด็กชาย ภูวสุภัสสร ใบมาก
3 62106 เด็กชาย ปรมัตถ โอภาสเพ่ิมพงศ
4 62110 เด็กชาย วรพงศ โชติสุต
5 62183 เด็กชาย วงศธร พันธเดช
6 62223 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ส่ิงประสงค
7 62275 เด็กชาย ฑณกฤษณ รานไพร
8 62376 เด็กชาย กฤตพจน ขันคํามาละ
9 654027 นาย กันตินันท อดิศัยสิริบุตร

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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ลําดับ รหัส หมายเหตุ
10 654073 นาย พีรพัฒน ไชยวงษแกว
11 654091 นาย ธณิสร ทัพพจันทร
12 654095 นาย ภูธน ประกอบกิจ
13 654123 เด็กชาย ธีรวุฒิ ภูวะนะผา

แผนการเรียนศิลปกรรม (ทัศนศิลปและการออกแบบ)
ลําดับ รหัส หมายเหตุ

1 62059 เด็กหญิง นันทรัตน ธูปสาระ
2 62085 เด็กหญิง ปภาพิชญ ลาภพานิช
3 62096 เด็กหญิง ณัฐรดา ฉัตรดีงาม
4 62161 เด็กหญิง ธัญชนก ศิริไพพรรณ
5 62340 เด็กชาย วชิราวัช เติมศักด์ิ
6 62371 เด็กชาย ชยากร แซล้ิม
7 654047 เด็กชาย ชวัลวิทย กุมารจันทร
8 654078 เด็กหญิง อัจจิมา ศรีสวัสด์ิ

แผนการเรียนศิลปกรรม (ส่ือสารมวลชน)
ลําดับ รหัส หมายเหตุ

1 62060 เด็กชาย กิตติยุต ศรีสกุล
2 654052 นางสาว จิราวรรณ ไชยทิพยอาสน
3 654126 นางสาว ฑีฆายุ ราชบัญดิษฐ

แผนการเรียนศิลปกรรม (ดนตรี)
ลําดับ รหัส หมายเหตุ

1 62145 เด็กหญิง ณญาดา ชมภู
2 62192 เด็กชาย ชุติมันต วายทองคํา
3 62210 เด็กชาย พชรพล สุชาฎา

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล

ช่ือ - นามสกุล
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แผนการเรียนสังคม (รัฐศาสตร)
ลําดับ รหัส หมายเหตุ

1 62099 เด็กหญิง กานตสินี อัศวสกุลวงศ
2 62139 เด็กชาย ธนะฤทธ์ิ แจมใส
3 62166 เด็กหญิง ปพิชญา อิสโร
4 62187 เด็กชาย ณกรณ ตระกูลสม
5 62239 เด็กหญิง สุธาสินี อริยกะบุตร
6 62246 เด็กหญิง จันทมณี โรมพันธ
7 62336 เด็กหญิง วิสาข ประเสริฐสังข
8 654017 นาย บาซิล แขกพงค
9 654061 นาย ชวินธร วิเชียรชม
10 654070 นาย ณัฏฐชัย สุวรรณขาว

ใหนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิตามประกาศน้ีปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปน้ี  
1.  มอบตัวและชําระเงิน (Online) ภายในวันท่ี 29 เม.ย. - 8 พ.ค. 65 ผานระบบ Bill Payment ของ
ธนาคารทหารไทยธนชาต และ Mobile App (ทุกธนาคาร) Download เอกสารการชําระเงิน และ
ตรวจสอบรายช่ือการชําระเงินไดท่ี www.ds.ru.ac.th

1.1 คาธรรมเนียมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
นักเรียนชาย รหัส 62XXX 16,500 บาท
นักเรียนชาย รหัส 65XXX 17,500 บาท
นักเรียนหญิง รหัส 62XXX 15,700 บาท
นักเรียนหญิง รหัส 65XXX 16,700 บาท

1.2 คาแบบเรียน คาเคร่ืองแบบนักเรียน และคาอุปกรณการเรียน
นักเรียนชาย รหัส 62XXX 8,200 บาท
นักเรียนชาย รหัส 65XXX 9,200 บาท
นักเรียนหญิง รหัส 62XXX 8,400 บาท
นักเรียนหญิง รหัส 65XXX 9,400 บาท

1.3 คาบํารุงสมาคม และคากองทุนกีฬาสาธิตสามัคคี (เฉพาะนร.ใหม รหัส 65xxx) 4,020 บาท
2.  ผูปกครองท่ีชําระเงินเรียบรอยแลว สามารถไปวัดตัวตัดชุดนักเรียน (รานTOP เดอะมอลบางกะป ช้ัน2
โปรดนําเอกสารการชําระเงินแสดง)  ภายในวันท่ี 8 พ.ค. 65
3.  รับอุปกรณการเรียนและแบบเรียน วันท่ี 18 - 19 พ.ค. 65  อาคาร DS1 ช้ัน 1

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

ช่ือ - นามสกุล

14,000

13,200
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4.  รับชุดนักเรียนท่ีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายมัธยม) ในวันศุกรท่ี 27 พ.ค. 65
นักเรียนชายรับเวลา 09.00 - 12.00 น.
นักเรียนหญิงรับเวลา 13.00 - 16.00 น.

5.  Download เอกสารมอบตัวไดท่ี https://www.facebook.com/satitram.academic

www.ds.ru.ac.th พรอมแนบหลักฐานมอบตัวสงในวันรับอุปกรณการเรียน วันท่ี 18 - 19 พ.ค. 65 
ณ หองวิชาการ อาคาร DS3 ช้ัน 1 หลังหอพระ

- สําเนาใบแสดงผลการเรียนท่ีจบหลักสูตร (ปพ.1)  1 ชุด
- รูปถาย 3 x 4 ซม. จํานวน 1 รูป
- สําเนาทะเบียนบานของนักเรียน และบิดา - มารดา 1 ชุด
- สําเนาบัตรประชาชนของนักเรียน และบิดา - มารดา 1 ชุด
- สําเนาหลักฐานการเปล่ียนช่ือ - สกุล ของนักเรียนหรือบิดามารดาและอ่ืน ๆ (ถามี)

สําหรับนักเรียนท่ีไมมีรายช่ือในประกาศน้ี เน่ืองจาก
- นักเรียนท่ีไมไดลงช่ือเลือกแผนการเรียนไว
- นักเรียนมีรายช่ือจากฝายกิจการนักเรียนในดานพฤติกรรมตาง ๆ 
- นักเรียนท่ีเรียนภาคฤดูรอนจะยังไมมีช่ือตามประกาศน้ี

(รองศาสตราจารย พ.ต.ท.ศิริพงษ  เศาภายน)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร

ประกาศ ณ วันท่ี  26  เมษายน  2565


