ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ชั้น / ห้อง
1/1
1/2
1/3
1/4
1/5
1/6
1/7
1/8
1/9
1/10
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
2/7
2/8
2/9
2/10
3/1

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
อาจารย์ที่ปรึกษา
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

นายศิริพงษ์ อุบลพงษ์
นางสาววรรณวิศา ถึกเจริญ
นายก่อพงศ์ นามวัฒน์
นางสาวภาวินี ตรีเดชี
นางสาวกนกอร พวงระย้า
นายปานพระจันทร์ จันทร์พรหม
นายจามิกร มะแก้ว
นายสุวิชา สารมิตร
นางสาวกาญจนา สิ่งประสงค์
นางสาวอุไร ซิรัมย์
ว่าที่ร้อยตรีชัญญา ศิริทิพย์สกุล
นางสาวอรุณรัตน์ ทวีกุล
นายอรรถพล นิธิสุนทรพงศ์
นายณัฐภูมินทร์ คล้อยเอี่ยม
นายพิเชษฐ์ กอนรัมย์
นางสาวสัจจพร รัตนะ
นางพิมพ์นิภา วงค์คาจันทร์
นายภัทร์ หาสาสน์ศรี
นางทัสริน โตนุช
นางสาวน้าผึ้ง บุณยเกียรติ
นายสัญรัฐ ลักขณา

2
2.
2.
2.

นางสาวสุวิภา ฤทธิจันทร์
นายปุญญพัฒน์ อยู่ดี
นางสาวพันธุ์ทิพย์ พัชรพงศ์พรรณ
นางสาวนภาพร เชื้อทอง

2. นางสาวหัตถวดี สังฆธรรม
2. นายดิฐนรินทร์ กีรติ์พนาดร
2. นายสิรภพ สารมิตร

2. นางสาวอาภา จ่างเจริญ

2. นายณัฐพงศ์ ยิ้มพราย

2. นางสาวสุวนันท์ แป้นพัฒน์

Google Classroom
https://meet.google.com/nrt-yxdv-jaf
https://meet.google.com/uox-xmjw-mmo
https://meet.google.com/mxx-rkrq-oyp
https://meet.google.com/tzg-yjqk-ioq
https://meet.google.com/rsk-vdnp-ynz
https://meet.google.com/ptn-hjns-vkg
https://meet.google.com/ggx-qpgf-cbo
https://meet.google.com/yfx-imsj-vdo
https://meet.google.com/ynd-ieku-gxj
https://meet.google.com/aht-ypmy-yyr
https://meet.google.com/jii-gsiy-wma
https://meet.google.com/srw-bxfu-bye
https://meet.google.com/vxa-jvvi-svi
https://meet.google.com/khp-ntxx-rwu
https://meet.google.com/dhu-qnaw-kjh
https://meet.google.com/grf-ghuk-rtg
https://meet.google.com/vwt-pgak-jdp
https://meet.google.com/yow-tonz-hdp
https://meet.google.com/dcp-fqck-fhr
https://meet.google.com/xfm-epwz-tpd
https://meet.google.com/izm-hrfw-ocd

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
อาจารย์ที่ปรึกษา

ที่
ชั้น / ห้อง
22
3/2
1. นายสรไกร เปรมวงษ์
23
3/3
1. นางสาวพัณนิดา มีลา
24
3/4
1. นางสาวอัญชนา มุ่งหมาย
25
3/5
1. นางสาวภูวดี บุญศรี
26
3/6
1. นางสาวมัทฌิมา สุทธิสุข
27
3/7
1. นางสาวกรนภา ญาติวิสุทธิ์
28
3/8
1. นางสาวจันทิมา พร่องครบุรี
29
4/1(1)
1. นายวีระชัย นาสารีย์
30
4/1(2)
1. นางอรอุมา พันธ์เกตุ
31
4/1(3)
1. นางสาวขนิษฐา รุ่งวิทย์วทัญญู
32
4/1(6)
1. นายนิพนธ์ ฝ่ายบุญ
33
4/2
1. นางสาวอุบลรัตน์ บุญประเสริฐ
34
4/3(1+2)
1. นางสาวพัชรินันท์ ยังทรัพย์อนันต์
35
4/3(3)
1. นางสาวถนอมขวัญ ทองโปร่ง
36
4/3(4-1)
1. นางสาวสุนิศรา เอี่ยมคง
37
4/3(4-2)
1. นายขจรพงษ์ เพชรเลิศอนันต์
38 4/4(1+6+11) 1. นายอรรถพร นัยเนตร
39 4/4(2+7+9) 1. นางสาววาสนา ยอมิน
40
5/1(1)
1. นางสาวพรรณฤดี จูเจริญ
41
5/1(2)
1. นางสาวณัทรัชตา ทะรีนทร์
42
5/1(3)
1. นางสาวจิตรดา สมีเพ็ชร

2. นางสาวเมธาวี ปัญญาจันทร์สว่าง
2. นายกิติภัทร ภูวะปัจฉิม
2. นายศักดิ์สิทธิ์ เหมแก้ว
2. นายนรินทร์ ลาภอนันต์
2. นายอาทิตย์ เพลิดนอก

2. นางสาวมยุรฉัตร นพกรสุขทองดี

2
2.
2.
2.

นางสาวกนกเพชร ขุนเพ็ชร์

นางสาวอรอุมา สอนง่าย
นางสาวทิพา หาสาสน์ศรี
นางสาวสายชล ไชยชนะ

2. นายศรราม สุขสาราญ

Google Classroom
https://meet.google.com/ara-yhjs-oop
https://meet.google.com/kbe-wfwa-xwv
https://meet.google.com/xuz-frfo-iwp
https://meet.google.com/fdr-zruo-gsp
https://meet.google.com/gnf-spfb-ejp
https://meet.google.com/etv-fsor-bzr
https://meet.google.com/xgt-wjvd-xax
Meet - nmx-tdwb-ccd (google.com)
Meet - rvq-momy-ujp (google.com)
Meet - odm-cbdi-mag (google.com)
Meet - nuq-uwzu-nbj (google.com)
Meet - cdt-boug-mtx (google.com)
Meet - roh-hfrp-bxh (google.com)
Meet - chb-azds-cdz (google.com)
Meet - fdc-xhrv-gpr (google.com)
Meet - owz-uqfj-tfn (google.com)
Meet - pbw-czqk-oes (google.com)
Meet - dpg-gtoy-txa (google.com)
https://meet.google.com/oqf-mrqp-exv
https://meet.google.com/oxm-ovke-xhc
https://meet.google.com/xob-khpz-jtw

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
อาจารย์ที่ปรึกษา

ที่
ชั้น / ห้อง
43
5/1(6)
1. นายอภิเชษฐ เรืองไทย
44
5/2
1. นายกรพิณ สอนเสน
45
5/3(1+3)
1. นางสาวคณิศร ธีระวิทย์
46
5/3(2)
1. นางสาวธันยธร ศิริไพบูลย์
47
5/3(4)
1. นายกิตติพงษ์ แบสิ่ว
48
5/4(2+7)
1. นางสาวชนิตา ทองไทย
49 5/4(6+8+9+11) 1. นางสาวอรอุมา ธรรมดี
50
6/1(1)
1. นายนรินทร์ วงค์คาจันทร์
51
6/1(2)
1. นางสาวกุลชญา วงษ์เพ็ญ
52
6/1(3)
1. นายไพศาล กรุมรัมย์
53
6/1(6)
1. นางสาวสุวนันต์ หลัดจัน
54 6/2+6/3(4-1) 1. นางสาววริศรา จาปา
55
6/3(2+3)
1. นางสาวฐิติกานต์ ชูประดิษฐ์
56
6/3(4-2)
1. นางสาวบัณฑิตา สุขดี
57 6/4(1+2+7+9) 1. นายจิรายุส เผือดผุด
58
6/4(8)
1. นายสุทัศน์ นุ่มสาอางค์

2. นางสาวอ้อมตะวัน แสงจักรวาฬ
2. นางสาวภัสขนิษฐ์ ดลชัยธนพัฒน์
2. นางสาวบุษราภรณ์ อินทร์แสน
2. นายกฤษณ์ ภิรมย์รัตน์
2. นายสมศักดิ์ อรัญญา

2. นายอัษฎางค์ ปาลิวนิช

2. นางสาวรัฐพร ลี้เที่ยงธรรม

Google Classroom
https://meet.google.com/vjg-imnf-crs
https://meet.google.com/wat-cyro-crm
https://meet.google.com/rxy-tedj-tyo
https://meet.google.com/win-tysp-pbi
https://meet.google.com/oog-czfd-geg
https://meet.google.com/uuy-oedw-wwf
https://meet.google.com/uzb-nfvb-ngk
https://meet.google.com/zsp-jemv-qba
https://meet.google.com/fzb-brdz-tjd
https://meet.google.com/asd-wdgc-wvx
https://meet.google.com/etn-bjzi-yrp
https://meet.google.com/pjh-secm-ebk
https://meet.google.com/fzz-faek-kbe
https://meet.google.com/gzk-tcnt-gws
https://meet.google.com/pjh-secm-ebk
https://meet.google.com/ybf-seep-wye

โครงการวันพบผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม) แบบออนไลน์

ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชื่อ - สกุล

ลาดับที่
1

อ.สุทธิพงษ์

มากุล

2

อ.กรนภา

ญาติวิสุทธิ์

3

อ.ก่อพงศ์

นามวัฒน์

4

อ.กิตติพงษ์

แบสิ่ว

5

อ.พิเชษฐ์

กอนรัมย์

6

อ.ไพศาล

กรุมรัมย์

7

อ.ภาวินี

ตรีเดชี

8

อ.มนต์จันทร์

อินทรจันทร์

9

อ.ราชันย์

เวียงเพิ่ม

10

อ.วรรณวิศา

ถึกเจริญ

11

อ.วาสนา

ยอมิน

12

อ.สรไกร

เปรมวงษ์

13

อ.อาภา

จ่างเจริญ

ลิงค์
https://meet.google.com/yho-dizn-fis
https://meet.google.com/vhb-kfbg-nss
https://meet.google.com/znm-cvuy-jdy
https://meet.google.com/wqr-qsde-gts
https://meet.google.com/xjz-vkqn-cff
https://meet.google.com/asd-wdgc-wvx
https://meet.google.com/ibh-eycw-qyi
https://meet.google.com/eqp-djjz-ajm
https://meet.google.com/baj-fwmi-pvq
https://meet.google.com/qhn-ordb-zvp
https://meet.google.com/usr-rpqz-rog
https://meet.google.com/rbs-epgm-wbb
https://meet.google.com/pmg-whrn-oki

โครงการวันพบผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม) แบบออนไลน์
ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชื่อ - สกุล

ลาดับที่

ลิงค์

1

อ.กิรณา

จิรโชติเดโช

https://meet.google.com/pyp-tezm-xsu

2

ผศ.กิตติศักดิ์

เชื้ออาษา

https://meet.google.com/bfr-hrko-iiv

3

ว่าที่ร้อยตรีขวัญเรือน

พานแก้ว

https://meet.google.com/bfr-hrko-iiv

4

อ.จันทิมา

พร่องครบุรี

https://meet.google.com/wcd-zrey-qsa

5

อ.จิตรดา

สมีเพ็ชร์

https://meet.google.com/aus-jhej-nih

6

อ.ธัชพล

พลรัตน์

https://meet.google.com/prq-oxpb-jxu

7

อ.น้าผึ้ง

บุญยเกียรติ

https://meet.google.com/qnt-dmqj-oog

8

อ.นิพนธ์

ฝ่ายบุญ

https://meet.google.com/pkm-uihe-pxy

9

อ.ปานพระจันทร์

จันทร์พรหม

https://meet.google.com/zvb-uxbc-hzi

10

อ.พรรณิกา

สิทธิแก้ว

https://meet.google.com/ipg-kgsg-hdz

11

อ.เยาวรัช

ทองเสริม

https://meet.google.com/mmh-wkbj-cyu

12

อ.รัฐพร

ลี้เที่ยงธรรม

https://meet.google.com/sbm-kxwx-mza

13

อ.สมศักดิ์

อรัญญา

https://meet.google.com/cug-xszk-ygy

14

อ.สารวย

หาญห้าว

https://meet.google.com/rnf-dxuf-gjg

15

อ.อรสา

สกุลศิริธรากุล

https://meet.google.com/rup-frsb-dxs

16

อ.อุไร

ซิรัมย์

https://meet.google.com/zve-vzvj-opg

โครงการวันพบผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม) แบบออนไลน์
ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชื่อ - สกุล

ลาดับที่

ลิงค์

1

อ.ธวรรณรัตน์

นาคเครือ

https://meet.google.com/zwv-tpta-qkk

2

อ.ขนิษฐา

รุ่งวิทย์วทัญญู

https://meet.google.com/cqu-rhwg-ens

3

อ.จีรวรรณ

เกิดร่วม

https://meet.google.com/wgi-dvvf-mee

4

อ.ชบา

เมืองจีน

https://meet.google.com/xzt-ftsy-rgc

5

อ.ดร.ทัสริน

โตนุช

https://meet.google.com/zgx-sdud-wwx

6

อ.นภาพร

เชื้อทอง

https://meet.google.com/gtk-hftu-uwi

7

อ.นรินทร์

วงค์คาจันทร์

https://meet.google.com/edo-vfwn-dcz

8

ผศ.น้าเพชร

นาสารีย์

https://meet.google.com/zbw-mxkr-equ

9

อ.พัณนิดา

มีลา

https://meet.google.com/vrv-rnpd-sop

10

ผศ.วีระชัย

นาสารีย์

https://meet.google.com/kzj-ktyz-iva

11

อ.ศักดิ์สิทธิ์

เหมแก้ว

https://meet.google.com/xfn-ggak-xzc

12

อ.สัจจพร

รัตนะ

https://meet.google.com/qyy-ymsy-rtt

13

อ.สุนิศรา

เอี่ยมคง

https://meet.google.com/jws-ivry-fvc

14

อ.สุวนันต์

หลัดจัน

https://meet.google.com/etn-bjzi-yrp

15

ผศ.อรอุมา

พันธ์เกตุ

https://meet.google.com/usd-kryv-naz

16

อ.อ้อมตะวัน

แสงจักรวาฬ

https://meet.google.com/tkf-zhgn-uni

โครงการวันพบผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม) แบบออนไลน์
ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ลาดับที่ ชื่อ - สกุล

ลิงค์

1

อ.มนังค์

อังควานิช

2

รศ.กุลชญา วงษ์เพ็ญ

https://meet.google.com/qhe-kjns-obm

3

อ.ณัทรัชตา ทะรีนทร์

https://meet.google.com/yag-govu-vkr

4

อ.พรทิพย์

https://meet.google.com/rgb-chpz-maj

5

อ.พิมพ์นิภา วงศ์คาจันทร์ https://meet.google.com/bba-kqyk-xiq

6

อ.ภัทร์

หาสาสน์ศรี

https://meet.google.com/qdo-ixek-aiz

7

อ.ภูวดี

บุญศรี

https://meet.google.com/ugm-srdv-rgc

8

อ.มัทฌิมา สุทธิสุข

https://meet.google.com/qte-iqoa-cah

9

อ.ศิริพงษ์

https://meet.google.com/sss-adyb-rxs

วันสม

อุบลพงษ์

https://meet.google.com/jmr-ogad-kia

ข้อมูล

Google Meet joining info link: https://meet.google.com/jmr-ogad-kia
Or dial: (US) +1 803-728-3419 PIN: 719 286 949#
Google Meet joining info link: https://meet.google.com/qhe-kjns-obm
Or dial: (US) +1 413-338-0938 PIN: 467 712 540#
ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet : https://meet.google.com/yag-govu-vkr
หรือโทร: (US) +1 904-352-1331 PIN: 865 813 566#
Google Meet joining info link: https://meet.google.com/rgb-chpz-maj
Or dial: (US) +1 475-999-4119 PIN: 542 703 769#
รหัสการประชุม meet.google.com/bba-kqyk-xiq
หมายเลขโทรศัพท์(US) +1 575-323-9015 PIN: 586 408 612#
ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet https://meet.google.com/qdo-ixek-aiz
หรือโทร: (US) +1 513-818-1435 PIN: 913 338 041#
Google Meet joining info link: https://meet.google.com/ugm-srdv-rgc
Or dial: (US) +1 513-816-0775 PIN: 173 693 318#
ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet https://meet.google.com/qte-iqoa-cah
หรือโทร: (US) +1 929-324-2158 PIN: 793 943 645#
Google Meet https://meet.google.com/sss-adyb-rxs
หรือโทร +1 631-591-6816 รหัส PIN 310673270

โครงการวันพบผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม) แบบออนไลน์
ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ลาดับที่ ชื่อ - สกุล

ลิงค์

10

อ.สิทธิทัศน์ รักงาม

https://meet.google.com/nrc-cikk-cyj

11

อ.สุกฤตา

สุขุม

https://meet.google.com/dch-vbjg-iag

12

ผศ.สุจินต์

ใจกระจ่าง

https://meet.google.com/ufn-bjvt-kgo

13

อ.อรรถพล นิธิสุนทรพงศ์ https://meet.google.com/inm-eajx-ddh

14

อ.อาทิตย์

เพลิดนอก

https://meet.google.com/ahm-tdyn-sra

ข้อมูล

ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet https://meet.google.com/nrc-cikk-cyj
หรือโทร: (US) +1 347-745-6445 PIN: 643 948 345#
meet.google.com/dch-vbjg-iag
ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet https://meet.google.com/ufn-bjvt-kgo
หรือโทร: (US) +1 929-266-1680 PIN: 944 407 636#
ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet https://meet.google.com/inm-eajx-ddh
หรือโทร: (US) +1 507-881-0267 PIN: 263 090 020#
ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meert https://meet.google.com/ahm-tdyn-sra
Dial-in: (US) +1 252-692-0118 PIN: 552 296 411#

โครงการวันพบผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม) แบบออนไลน์
ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ชื่อ - สกุล
ลาดับที่
ลิงค์
ข้อมูล
https://meet.google.com/noe-mpzt-tyy
1 อ.วัชระ
รุ่งสว่าง
https://meet.google.com/noe-mpzt-tyy
หรือโทร +1 419-969-2121 รหัส PIN 902743522
https://meet.google.com/qyf-hsuq-ioh
2 อ.กมล
สาระมิตร
https://meet.google.com/qyf-hsuq-ioh
หรือโทร +1 413-337-2500 รหัส PIN 662682282
https://meet.google.com/qyf-hsuq-ioh
3 อ.กมลพันธ์
กาญจนวิสุทธิ์ https://meet.google.com/qyf-hsuq-ioh
หรือโทร +1 413-337-2500 รหัส PIN 662682282
https://meet.google.com/gmm-bnbk-oij
4 รศ.ขจรพงษ์
เพชรเลิศอนันต์ https://meet.google.com/gmm-bnbk-oij
หรือโทร: (US) +1 413-276-6801 PIN: 377 988 997#
https://meet.google.com/dpi-oxda-wzb
5 ว่าที่ ร.ต.ชัญญา ศิริทิพย์สกุล
https://meet.google.com/dpi-oxda-wzb
หรือโทร: (US) +1 470-241-4943 PIN: 634 836 119#
https://meet.google.com/exd-hpqj-niw
6 อ.ณัฎฐภาส
พรมมา
https://meet.google.com/exd-hpqj-niw
Or dial: (US) +1 641-854-0151 PIN: 417 773 451#
https://meet.google.com/faa-rfve-smc
7 อ.สายชล
ไชยชนะ
https://meet.google.com/faa-rfve-smc
หรือโทร: (US) +1 707-500-1727 PIN: 500 580 462#
https://meet.google.com/gco-eanj-dxt
8 อ.สิรภพ
สาระมิตร
https://meet.google.com/gco-eanj-dxt
หรือโทร: (US) +1 402-922-6481 PIN: 109 577 481#
https://meet.google.com/ihb-nmbn-yna
9 อ.สิริวิภา
หาสาสน์ศรี
https://meet.google.com/ihb-nmbn-yna
หรือโทร: (US) +1 513-480-5245 PIN: 732 976 736#

โครงการวันพบผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม) แบบออนไลน์
ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ชื่อ - สกุล
ลาดับที่
ลิงค์
ข้อมูล
https://meet.google.com/ynx-uiem-mjc
10 อ.สุวิภา
ฤทธิจันทร์
https://meet.google.com/ynx-uiem-mjc
หรือโทร: (US) +1 352-612-0287 PIN: 657 925 640#
https://meet.google.com/exa-jfqz-mwq
11 อ.อัษฎางค์
ปาลิวนิช
https://meet.google.com/exa-jfqz-mwq
หรือโทร: (US) +1 443-671-4981 PIN: 797 406 698#
https://meet.google.com/ztm-kzbr-feh
12 อ.อุมาพร
งามมีฤทธิ์
https://meet.google.com/ztm-kzbr-feh
หรือโทร: (US) +1 929-266-3174 PIN: 874 293 347#

โครงการวันพบผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม) แบบออนไลน์
ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชื่อ - สกุล

ลาดับที่

ลิงค์

1

อ.ประพันธ์พงศ์

มณีวงษ์

https://meet.google.com/ogx-doih-ovq

2

อ.กรพิน

สอนเสน

https://meet.google.com/tyo-nqcg-dcr

3

อ.กฤษณ์

ภิรมรัตน์

https://meet.google.com/ota-dczg-jac

4

อ.กิติภัทร

ภูวะปัจฉิม https://meet.google.com/jea-rtgp-poa

5

อ.จิรายุส

เผือดผุด

https://meet.google.com/dvi-hufc-phd

6

อ.ณัฐพงศ์

ยิ้มพราย

https://meet.google.com/zdw-perg-ssd

7

อ.ณัฐภูมินทร์

คล้อยเอี่ยม Meet - rfq-szau-riq (google.com)

8

อ.ทิพา

หาสาสน์ศรี https://meet.google.com/ein-kqnk-twt

9

อ.ปุญญพัฒน์

อยู่ดี

https://meet.google.com/rfq-szau-riq

10

อ.อรรถพร

นัยเนตร

https://meet.google.com/jry-fron-csa

11

อ.อรอุมา

สอนง่าย

https://meet.google.com/nsy-cbtk-xeb?fbclid=IwAR3jXsU3fVWoa-avIKqU4l_sW5styHskSiM42UCcjw4G3VWyJ-pHWWenEUQ

12

อ.กนกเพชร

ขุนเพ็ชร์

https://meet.google.com/fdc-xhrv-gpr

โครงการวันพบผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม) แบบออนไลน์

ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพืน้ ฐานอาชีพ
ชื่อ - สกุล

ลาดับที่

ลิงค์

1

อ.ทิพย์สุดา

ก้อนฆ้อง

https://meet.google.com/ixq-fjax-oqn

2

อ.กนกอร

พวงระย้า

https://meet.google.com/hin-rtvw-thb

3

อ.ชนิตา

ทองไทย

https://meet.google.com/lookup/gig2lqsqoz

4

อ.นรินทร์

ลาภอนันต์

https://meet.google.com/zqp-ueax-idd

5

อ.สุทัศน์

นุ่มสาอางค์

https://meet.google.com/ybf-seep-wye

6

อ.อรอุมา

ธรรมดี

https://meet.google.com/yue-dtas-vtx

7

อ.อัญชนา

มุ่งหมาย

https://meet.google.com/nsq-dhev-ddb

โครงการวันพบผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม) แบบออนไลน์

ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี
ชื่อ - สกุล

ลาดับที่

ลิงค์

1

อ.ฤทธิชัย

หอมใบเตย

https://meet.google.com/xmj-jema-sim

2

อ.เวสารัช

ชูพงศ์

https://meet.google.com/cjp-zbjv-fba

3

อ.ศรราม

สุขสาราญ

https://meet.google.com/yxr-wnwp-biw

4

อ.สัญรัฐ

ลักขณา

https://meet.google.com/mwm-viyt-jyx

5

อ.สุวิชา

สารมิตร

https://meet.google.com/csc-pmkj-git

6

อ.หัตถวดี

สังฆธรรม

https://meet.google.com/mwo-mvgt-ijx

7

อ.อรุณรัตน์

ทวีกุล

https://meet.google.com/mog-prci-gzx

8

อ.อุบลรัตน์

บุญประเสริฐ

https://meet.google.com/ubj-nesh-rab

โครงการวันพบผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม) แบบออนไลน์

ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่อ - สกุล

ลาดับที่

ลิงค์

1

อ.อมฤต

จันทร์เกษร

https://meet.google.com/iqx-mkvs-jdv

2

อ.กาญจนา

สิ่งประสงค์

https://meet.google.com/iwt-kaep-nop

3

อ.คณิศร

ธีระวิทย์

https://meet.google.com/cjz-kops-sfz

4

อ.จินดาพร

มูลกันทา

https://meet.google.com/ags-xkig-zgh

5

อ.ชัยพรรณ

ชานาญณรงค์

https://meet.google.com/wva-nsuw-inz

6

อ.ฐิติกานต์

ชูประดิษฐ์

https://meet.google.com/bye-bqiv-seq

7

อ.ธันยธร

ศิริไพบูลย์

https://meet.google.com/hoh-kdvm-dnc

8

อ.ดิฐนรินทร์

กีรติ์พนาดร

https://meet.google.com/ofp-kghs-whw

9

อ.ถนอมขวัญ

ทองโปร่ง

10

อ.บัณฑิตา

สุขดี

https://meet.google.com/xve-pswp-npw

11

อ.บุษราภรณ์

อินทร์แสน

https://meet.google.com/oce-mjpi-hca

12

อ.พรรณฤดี

จูเจริญ

https://meet.google.com/zsd-fftm-bpb

13

อ.พัชรินันท์

ยังทรัพย์อนันต์

https://meet.google.com/nsp-xcph-qmz

14

อ.ภัสขนิษฐ์

ดลชัยธนพัฒน์

https://meet.google.com/fje-iiez-qmr

15

อ.ภิฑชญา

สุนทรกลัมพ์

https://meet.google.com/jrr-ieuo-zud

16

อ.เมธาวี

ปัญญาจันทร์สว่าง

https://meet.google.com/yds-fyrh-tzn

17

อ.รวิศรา

ล้อมลาย

https://meet.google.com/mvj-qcqw-brc

https://meet.google.com/vqr-gfxv-ond

โครงการวันพบผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม) แบบออนไลน์

ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่อ - สกุล

ลาดับที่

ลิงค์

18

อ.รุ่งเรือง

วันทาโร

https://meet.google.com/dce-pctb-tzp

19

อ.วรางคณา

เซ๊ะวิเศษ

https://meet.google.com/hcd-guto-nyv

20

อ.ดร.วริศรา

จาปา

https://meet.google.com/znu-wrqe-xcr

21

อ.อภิเชษ

เรืองไทย

https://meet.google.com/ofh-qpwk-kxe

22

อ.อุกฤษฎ์

ไตรวงศ์น้อย

23

T.Hanny

https://meet.google.com/vmd-eysk-ixz

24

T.Mahshid

https://meet.google.com/phk-vici-hes

25

T.Michelle

https://meet.google.com/hny-bzfs-oqe

26

T.Favour

http://meet.google.com/saf-vsoz-iwp

https://meet.google.com/atc-jazt-ccj

โครงการวันพบผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม) แบบออนไลน์

ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
หน่วยแนะแนว
ชื่อ - สกุล

ลาดับที่
1

อ.พรมมณี

โฮชิน

2

อ.นิภา

สมิตะสิริ

3

อ.พันธุ์ทิพย์

พัชรพงศ์พรรณ

4

อ.มยุรฉัตร

นพกรสุขทองดี

5

อ.สุวนันท์

แป้นพัฒน์

ลิงค์
https://meet.google.com/yhj-yqdk-bsy

โครงการวันพบผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม) แบบออนไลน์
ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม
ชื่อ - สกุล

ลาดับที่
1

อ.ณัฐพงษ์

ฉ่าศิริ

ลิงค์
https://meet.google.com/cag-bern-gkk

หรือโทร: (US) +1 513-816-0733 PIN: 273 162 979#
2

อ.พัชนี

ประสิทธิธัญญกิจ

https://meet.google.com/xwv-adyi-nmm

Or dial: (US) +1 507-258-3106 PIN: 832 309 690#

โครงการวันพบผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม) แบบออนไลน์
ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลาดับที่
1

ชื่อ - สกุล
อ.จามิกร

มะแก้ว

ลิงค์
https://meet.google.com/cmh-efdz-tjd
หรือโทร +1 650-735-3002 รหัส PIN 640144280

