
 

 

 

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ 
เรื่อง ผลการสอบวัดระดับความรู้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
------------------------------------------- 

ตามที่หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ได้เปิดรับสมัคร
นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพ่ือเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ นั้น  

บัดนี้ หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) ได้พิจารณา
คัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ดังต่อไปนี้ 

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ  ชื่อ นามสกุล 

1 6430000001 เด็กหญิง ปาณิสา คำจินดา 
2 6430000003 เด็กชาย ฏวัน ทิพพานุรัตน์ 
3 6430000005 เด็กหญิง พิชาพัทร์ พัฒณ์พิวรรษ 
4 6430000010 เด็กชาย นวิษ สัตยาพร 
5 6430000011 เด็กชาย เคเด้น ขง 
6 6430000013 เด็กหญิง ธวัลรัชต ์ คงแก้ว 
7 6430000020 เด็กชาย สิรภพ ธิืติรัชต 
8 6430000023 เด็กชาย สรวิชญ ์ สุวรรณคีรี 
9 6430000025 เด็กชาย ชัชพล กาญจนวตี 

10 6430000026 เด็กชาย นทณัฐ เพชรเลิศอนันต์ 
11 6430000027 เด็กหญิง กัลธกาญจน์ สะสม 
12 6430000028 เด็กหญิง วัศยา กฤษณาวารุณ 
13 6430000030 เด็กหญิง เอมิตา สิริเดชชัย 
14 6430000034 เด็กชาย ภัทรพล เอ้ือฤาชา 
15 6430000035 เด็กชาย ปุริม เฟ่ืองฟุ้ง 
16 6430000036 เด็กชาย ธนวิน ศุภเวศมานนท์ 
17 6430000045 เด็กหญิง ถิรญา โชควาณิชยา 

/๑๘.6430000... 



๒ 
 

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ  ชื่อ นามสกุล 

18 6430000046 เด็กหญิง วรรณธนาต์ ชิวรัตนเศรษฐ์ 
19 6430000048 เด็กหญิง วิสาสิณี ลีลาเสถียร 
20 6430000049 เด็กหญิง สรวงสุดา เหมือนตาล 
21 6430000050 เด็กหญิง ปุณณดา รุ่งเดชารักษ์ 
22 6430000051 เด็กชาย นัฏฐพัชร์ สิงห์โตทอง 
23 6430000053 เด็กชาย อชิรวิชญ์ บางใหญ่ 
24 6430000055 เด็กหญิง อรพจี จริยะเศรษฐพงศ์ 
25 6430000058 เด็กหญิง อันนา อธิคมชาคร 
26 6430000064 เด็กชาย ธัญญ์ ธรรมวาริน 
27 6430000071 เด็กหญิง ณิชาภา บุญญกูล 
28 6430000072 เด็กชาย พงศ์ปณต ดุกสุขแก้ว 
29 6430000076 เด็กชาย ศิรปรินทร์ แก้วเมืองสี 
30 6430000077 เด็กหญิง พิมพ์ชนก พิศิษฐอรรถการ 
31 6430000078 เด็กหญิง ไอยวริญ วิทิตกาญจนกวิน 
32 6430000080 เด็กชาย ศุภณัฏฐ์ สินอัครฉัตรากุล 
33 6430000081 เด็กหญิง กัญญา เพชรอภิรักษ์ 
34 6430000084 เด็กชาย มีคุณ บุญทัน 
35 6430000085 เด็กชาย กมลธิวัทน์ คงคุ้ม 
36 6430000090 เด็กหญิง ณฐมน ศรีสาริสถ ์
37 6430000091 เด็กหญิง อชิรญา คาวินวิทย์ 
38 6430000097 เด็กหญิง สุขนันท์สินี ศรีเมือง 
39 6430000099 เด็กชาย ปยุต หิรัญกิจมงคล 
40 6430000102 เด็กชาย ทาดา มงคลยศ 

  
การเรียงลำดับชื่อ มิได้เรียงคะแนน แต่เรียงตามลำดับการยื่นใบสมัคร 
 นักเรียนที่ไม่มีชื่อในรายชื่อข้างต้นให้ยื่นความจำนงต่อหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ณ อาคาร DS7 ชั้น ๙ 
ภายในวันที่ ๑๕ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 

/สำหรับนักเรียน... 



๓ 
 

 
 สำหรับนักเรียนที่มีรายชื่อข้างต้นให้ปฏิบัติดังนี้ 

๑. ค่าใช้จ่ายในการมอบตัวพร้อม รับชำระเงินวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔   
๑.๑ สั่งจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็คจำนวน  ๒ ใบในนาม  

“เงินทุนหมุนเวียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)” 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า     ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
“ม.ร. รายได้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง” 
ค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิน    ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

๑.๒ ชำระเป็นเงินสด 
ค่าประกันอุบัติเหตุปีละ    ๕๐๐ บาท 
ค่าบัตรประจำตัวนักเรียนใหม่   ๕๐๐ บาท 
ค่าสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู(ตลอดชีพ) ๒,๐๒๐ บาท 
ค่าสนับสนุนกองทุนกีฬาสาธิต   ๒,๐๐๐ บาท 
ค่าอุปกรณ์และชุดนักเรียน   นักเรียนชาย  ๖,๘๐๐ บาท 

นักเรียนหญิง ๖,๙๐๐ บาท 
ค่าแบบเรียน      ๑๒,๐๐๐ บาท 

หมายเหตุ  ขอสงวนสิทธิ์คืนการชำระเงินทุกกรณี  
๒. กรอกเอกสารมอบตัวนักเรียนได้ท่ี http://bit.ly/dsrum1ep 
๓. นำส่งเอกสารใน วันที่ ๑๑  มีนาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ อาคาร DS7 ชั้น ๙ 

ห้อง ๗๙๐๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)  
เอกสารการมอบตัวมีดังนี้ 
 สำเนาใบแสดงผลการเรียนที่จบหลักสูตร (ปพ.๑)  จำนวน ๑ ชุด 
 (สามารถยื่นภายหลังได้) 

 รูปถ่าย ๑” x ๑
๑

๒
”        จำนวน ๑ รูป 

 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน    จำนวน ๑ ชุด 
สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา     จำนวน ๑ ชุด 
สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา    จำนวน ๑ ชุด 
สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน    จำนวน ๑ ชุด 
สำเนาบัตรประชาชนของบิดา     จำนวน ๑ ชุด 
สำเนาบัตรประชาชนของมารดา    จำนวน ๑ ชุด 
สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ และอ่ืนๆ (ถ้ามี) นักเรียน/บิดา/มารดา  จำนวน ๑ ชุด 
 

/ใบรับรอง... 

http://bit.ly/dsrum1ep?fbclid=IwAR3QrgRPH_11PVVUqvUFM3I7GQf-um1-hMqYvHjpPGwcKMJDNiqVtAfXhhQ


๔ 
 

ใบรับรองแพทย์      จำนวน ๑ ชุด 
สูติบัตร       จำนวน ๑ ชุด 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

 
  ประกาศ ณ วันที่   ๕   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

  
 

(รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ศิริพงษ์ เศาภายน)     
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 


