
เลขท่ี รหัส

1 60006 นาย ภูวิศ กิติวงศ์ไพศาล

2 60064 นาย พชร จ่ันอ๊ิด

3 60070 นาย ธนกร สอนชิต

4 60129 นาย ธัญวิสิฏฐ์ พจน์วาที

5 60214 นาย ปุญญพัฒน์ อัศวจินดานนท์

6 60110 นางสาว รดา ชัยพานิช

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม)

รายช่ือนักเรียน ช้ัน ม.4/1(1) ความเป็นเลิศวิทย์-คณิต  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2563

Sec 3 (1507)

ช่ือ - สกุล



เลขท่ี รหัส

1 60016 นาย อริญชย์ หุนตระนี

3 60068 นาย ธนบดี สุคนธศิริพร

5 60107 นาย ฌาณนนท์ อธิธาดา

7 60117 นาย ณภัทร พันธ์สีมา

9 60152 นาย สิรวิชญ์ ศิริธร

11 60202 นาย เมธาสิทธ์ิ และมัด

13 60223 นาย พสุ กีรติกรพิสุทธ์ิ

15 60278 นาย ปพน อัศวรัตนกสิกร

17 63392 นาย ธนกร สุภาวรรณชัย

19 60014 นางสาว ณฐวดี ช่วยชุมชาติ

21 60052 นางสาว จารุวรรณ สนามชัยสกุล

23 60133 นางสาว ณฐมน เลาหพานิช

25 60189 นางสาว ศศิภา ศิลปสุวรรณ

27 60215 นางสาว กันต์กมล กันนิกา

29 60270 นางสาว วาสินี คล้ายโพธ์ิทอง

31 60529 นางสาว อชิรญา ทรงปรายาท

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม)

รายช่ือนักเรียน ช้ัน ม.4/1(2) วิทย์-คณิต  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2563

Sec 1 (1508)

ช่ือ - สกุล



เลขท่ี รหัส

2 60042 นาย ธีร์ บุญขวัญ

4 60092 นาย ศิริญณัฐ อรรถพร

6 60111 นาย ปรีณัน ฉายากุล

8 60125 นาย ธีธัช พิศวงค์

10 60157 นาย ปิยภูมิ ชุ่มเพ็งพันธ์ุ

12 60210 นาย วสุ พันธุรักษา

14 60242 นาย วิพุธ มาแก้ว

16 63390 นาย สุวิทย์ แซ่โก

18 63395 นาย ปุณณวิช พุ่มไสว

20 60024 นางสาว วริณยุพา คงเหล็ก

22 60128 นางสาว ณัฐชา จารุธัมโม

24 60188 นางสาว พัชราภา สันติวรรักษ์

26 60190 นางสาว นภสร วิทยเบ็ญจางค์

28 60236 นางสาว ชีรีน ทับอุไร

30 60297 นางสาว ชนกศุภสุตา บ ารุงศิลป์

32 63394 นางสาว ปุณยวีร์ สอนปัญญา

Sec 2 (1508)

ช่ือ - สกุล

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม)

รายช่ือนักเรียน ช้ัน ม.4/1(2) วิทย์-คณิต  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2563



เลขท่ี รหัส

1 60001 นาย ธนวัฒน์ ค าเคน

3 60058 นาย ชยุต เพ่ิมไชยศิริ

5 60155 นาย กันตพงศ์ เพชรเลิศอนันต์

7 60206 นาย กิตติกัญจน์ บุญเลาะ

9 60231 นาย สุวิจักขณ์ หยกพิทักษ์โชค

11 60244 นาย วรเมธ สุพพัตกุล

13 60252 นาย กรกฎ ศรีทองสุข

15 63388 นาย พีรพัฒน์ ประกอบแก้ว

17 60095 นางสาว ชนัญชิดา ถนอมแก้ว

19 60108 นางสาว เปมิกา สืบสายพรหม

21 60175 นางสาว น  าทิพย์ ชอบธรรม

23 60230 นางสาว พรพรรณ สุทธิ

25 60260 นางสาว กชพร ทิพม่อม

27 63385 นางสาว ทิพย์เกสร ช่ืนชอบ

29 63389 นางสาว ธนพร ชินสา

31 63393 นางสาว จิณห์นิภา อดิศัยสิริบุตร

33 63397 นางสาว อัญชลี เสนาบุตร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม)

รายช่ือนักเรียน ช้ัน ม.4/1(3) วิทย์-คณิต  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2563

Sec 1 (1509)

ช่ือ - สกุล



เลขท่ี รหัส

2 60019 นาย ธัญญรุจน์ วิภาวิน

4 60144 นาย นที บุญพา

6 60204 นาย ณภัทร นาคมอญ

8 60209 นาย คามิน ธัญญเจริญ

10 60241 นาย คริษฐ์ คุ้มบุญ

12 60248 นาย ศักดา ชุลีภรณ์

14 60279 นาย ปิติภัทร ป้องกัน

16 60066 นางสาว สุทธภา รังรงทอง

18 60103 นางสาว ธันย์ชนก งามเขตร

20 60132 นางสาว พิณฟ้า มงคลนพวรรณ

22 60228 นางสาว เอ่ียมลักษณ์ บัวทอง

24 60249 นางสาว ภัททรัตน์ สอนสวัสด์ิ

26 60318 นางสาว พัชราภา โพธิโกฏ

28 63387 นางสาว สุชานันท์ พรหมสว่างศิลป์

30 63391 นางสาว พิชญ์พิศุทธ์ิ ล  าเลิศตระกูล

32 63396 นางสาว กานติศา โชคมานุสรณ์

34 63398 นางสาว ฉัทชนัน แสงสิงแก้ว

Sec 2 (1509)

ช่ือ - สกุล

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม)

รายช่ือนักเรียน ช้ัน ม.4/1(3) วิทย์-คณิต  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2563



เลขท่ี รหัส

1 60009 เด็กชาย สิรวิชญ์ เกื อสกุล

2 60047 นาย กิตติพัทธ์ สุขกายะ

3 60118 นาย ธนวรรธก์ ค าคง

4 60141 นาย ปิยังกูร สีดีชัย

5 60207 นาย อนาวิล เพ็งสะและ

6 60273 นาย ณัฏฐวรรธน์ กุลเมธาวัชร์

7 60329 นาย อนัส นิยมราษฎร์

8 60022 นางสาว ภิญญาพัชญ์ โพธ์ิพูลเงิน

9 60079 นางสาว พิมพ์พิชชา อมรสถิตย์

10 60116 นางสาว ฌัลลิกา เศรษฐปราโมทย์

11 60126 นางสาว ธัญกานต์ สวัสดี

12 60138 นางสาว ณรีพรรธ เจริญรุจิทรัพย์

13 60178 นางสาว อาภาสิริ แสง-ชูโต

14 60208 นางสาว ศิรินทิพย์ จาดศรี

15 60216 นางสาว เจตนิพิฐ คงอาษา

16 60288 นางสาว พิชญา เข็มพุดซา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม)

รายช่ือนักเรียน ช้ัน ม.4/1(6) วิทย์-คณิต (แพทย์/วิศวะ/สถาปัตย์)  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2563

Sec 3 (1602)

ช่ือ - สกุล



เลขท่ี รหัส

1 60011 นาย ภูริณ มานหมัด

2 60071 นาย ธัชพล กีรติวศิน

3 60100 นาย กวินพัฒน์ ศราธพันธ์ุ

4 60109 นาย คุณากานต์ กุลนา

5 60166 นาย วสุ ลิขิตนพคุณ

6 60180 นาย อริยภาส มณีรัตนโศภิต

7 60195 นาย ชนพัฒน์ แก้วศรี

8 60229 นาย ณัฐกานต์ พลวิเศษ

9 60234 นาย สงกรานต์ -

10 60269 นาย กิตติธัช สุนทรศิริพงศ์

11 60285 นาย กีตติพงฐ์ สิริสุขนิวาส

12 63399 นาย สุวรรณชาติ ทองอ่อน

13 60003 นางสาว ณัฐณิชา พลับพลาเถ่ือน

14 60048 นางสาว อเล็กแซนดร้า ลาการ์เดีย

15 60069 นางสาว ศรัณย์พร ลิมป์ธีระกุล

16 60083 นางสาว แพรทอง ศิริวัฒนศักดิกุล

17 60088 นางสาว ปณาลี เปียกบุตร

18 60096 นางสาว จิณัฐตา จ าเนียร

19 60112 นางสาว เบญญาภา เมธภานุพงศ์

20 60274 นางสาว สุภนิดา ศรีตองอ่อน

21 60283 นางสาว วรินทร บุญรอด

22 60302 นางสาว กัลยรัตน์ วีระนนท์ชัย

23 60317 นางสาว ณัฐกานต์ ชาวสวน

24 60519 นางสาว เกศกมล สุภเสน

25 60522 นางสาว สโรชา เอกณรงค์

26 60530 นางสาว ธัญญรัตน์ อุ่ยประพัฒน์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม)

รายช่ือนักเรียน ช้ัน ม.4/2 คณิตศาสตร์/บัญชี/เศรษฐศาสตร์)  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2563

Sec 3 (1603)

ช่ือ - สกุล



เลขท่ี รหัส

1 60275 นาย อชิรวัฒน์ ใจสมมุ่งหมาย

2 60328 นาย ธนพ สุนทรพันธ์ุ

3 63401 นาย จิรายุ เส็นฤทธ์ิ

เลขท่ี รหัส

1 60105 นาย ธรรศธรรม กระจับหอม

2 60134 นาย ชยพล ยารังษี

3 60224 นาย ธนภูมิ ผาริโน

4 60240 เด็กชาย ภาวัต เลาหจตุพร

5 60311 นาย รวิพล บัวเผ่ือน

6 60313 นาย ปฏิภาณ เซ๊ะวิเศษ

7 60320 นาย ภูริภัทร พันเทศ

8 62385 นาย กรวิชญ์ มูมะหะหมัดซอและ

9 63410 นาย ต้นน  า กันตีมูล

10 60153 นางสาว ตรีทิพยนิภา ลัคนทินวงศ์

11 60201 นางสาว นันทฉัตร จิตรไพบูลย์รักษ์

12 60233 นางสาว บุณยาพร สวัสดี

13 60245 นางสาว ภรชนก คติคุปต์อนันต์

14 60272 นางสาว พิม อรรฆนิพัทธ์

15 60281 นางสาว ณิชารีย์ อุทัยชิต

16 60292 นางสาว สิธาสินี จันทร์มุข

17 63400 นางสาว นิชานันท์ มานินปารีรัตน์

18 63402 นางสาว ธัญวรัตน์ เครืออุ่นเรือน

19 63409 นางสาว พิมพ์มาดา เอ่ียมพงษ์

20 63412 นางสาว วิรินทร์ญา อารยะพงษธร

รายช่ือนักเรียน ช้ัน ม.4/3(3) (ภาษาจีน)  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563

Sec 3 (1604)

ช่ือ - สกุล

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง
รายช่ือนักเรียน ช้ัน ม.4/3(1) (ภาษาฝร่ังเศส)  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

Sec 3 (1604)

ช่ือ - สกุล

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง



เลขท่ี รหัส

1 60004 นาย ปอเอก บุญไทย

2 60253 นาย ถิรวัฒน์ ฐิติวัฒนโสภณ

3 60280 นาย ปภังกร แก้วประถม

4 60295 นาย จิณณธรรมค์ ย่ีวาศรี

5 60298 นาย ปฏิภาณ ศรีสะอาด

6 60315 นาย เขตโสภณ ทวีสิงห์

7 63413 นาย กันทรากร เจริญชัย

8 63414 นาย ณเดชน์ พินธุโสภณ

9 60002 นางสาว ภัทรนันท์ น  าผึ ง

10 60027 นางสาว นันท์นภัส สีหะมาตร

11 60057 นางสาว กัญญาภัค หาญวงศ์

12 60091 นางสาว ณิชา ศรีหาบุตร

13 60113 นางสาว ศรัญภร จินตานนท์

14 60114 นางสาว ภัคธีมา บุญพ่วน

15 60158 นางสาว ณัฎฐณิชา วงศ์หอม

16 60176 นางสาว ณัฐธิดา เอ่ียมกระจ่าง

17 60183 นางสาว นานนาน ล่ิมสถาพร

18 60193 นางสาว นิชดา กันซัน

19 60194 นางสาว พัฒน์ธนสรณ์ ฤกษ์ยรรยง

20 60232 นางสาว รักษ์ชนก วิริยินทรีย์

21 60246 นางสาว ชนัญชิดา อรุณรังษี

22 60247 นางสาว ชนิกานต์ พรมน้อย

23 60268 นางสาว นภัสสร สุขไมตรี

24 60289 นางสาว จุฑามาศ สายเนตร

25 60294 นางสาว สุภารดา ปทุมทอง

26 60327 นางสาว กชกร บุตรสีสวย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง
รายช่ือนักเรียน ช้ัน ม.4/3(2) (ภาษาญ่ีปุ่น)  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563

Sec 3 (1606)

ช่ือ - สกุล



เลขท่ี รหัส

1 60007 นาย พีระพล อินทพงษ์

3 60078 นาย ชวินทร์ ชีวช่ืน

5 60149 นาย ศิรปรัชญ์ จิติราช

7 60197 นาย ธนปัฐ จิตรสกุล

9 60251 นาย อรรถนิติ รัตนโชติ

11 60256 นาย อินทัช อาเชอร์ คอนเทอราส

13 60307 นาย อนุชิต อิภิโช

15 60321 นาย พิพัฒน์ เกื อรอด

17 63415 นาย ติณณภพ ใสผุด

19 60067 นางสาว มัสพร ควรตั ง

21 60142 นางสาว พิชญา ศรีมงคล

23 60198 นางสาว ชุติกาญจน์ เซะวิเศษ

25 60226 นางสาว อาทิตยา น่วมทนง

27 60266 นางสาว จลิตา โพธ์ิศรีชัย

29 60326 นางสาว ณัฐสิตา วัฒนกุล

31 63407 นางสาว ณปภัช บุญมีเล็ก

33 63411 นางสาว อลิศรา ทานประสิทธ์ิ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม)

รายช่ือนักเรียน ช้ัน ม.4/3(4) (ภาษาอังกฤษ)  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2563

Sec 1 (1607)

ช่ือ - สกุล



เลขท่ี รหัส

2 60065 นาย ณพรัช เหล็กแก้ว

4 60087 นาย กชกรณ์ ธุระสุขการ

6 60154 นาย ณัฐกิตต์ิ บุญแพง

8 60218 นาย อภิวิชญ์ โรจน์พิบูลย์พันธ์

10 60254 นาย ณัฐวุฒน์ ก าเหนิดงาม

12 60301 นาย กฤตธี ยินดี

14 60308 นาย ชนาธิป เนาวกูล

16 60322 นาย ยศวริศ ธีรภากร

18 60032 นางสาว ปุณณมา รุ่งศิลา

20 60130 นางสาว วิสาข์รี ฤาเดชนันทน์

22 60160 นางสาว พิชชาภา พราหมณ์โสภี

24 60199 นางสาว อาลิซา แบรอฮีม

26 60257 นางสาว นัซมีย์ ฉิมหิรัญ

28 60277 นางสาว ณัชชา เพชรพันธ์

30 63404 นางสาว ปุญญิศา พุทธถนอม

32 63408 นางสาว ปวิตรา สุระศรี

34 63418 นางสาว พฤกษา โสธานาสิทธ์ิ

Sec 2 (1607)

ช่ือ - สกุล

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม)

รายช่ือนักเรียน ช้ัน ม.4/3(4) (ภาษาอังกฤษ)  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2563



เลขท่ี รหัส

1 60015 นาย วิชชากร ศรีดามา

2 60084 นาย วรภพ อิงคนันท์

3 60086 นาย ธนเทพ อ านวย

4 60222 นาย พชรพล เฆ่รี

5 60262 นาย ทีปกรณ์ ปักเข็ม

6 63421 นาย ณัฐภัทร พวงมณี

7 60046 นางสาว ณิภาพิมพ์ พงศ์มโนภาพ

8 60316 นางสาว กีรติ รัตนจงเกียรติ

9 62412 นางสาว พัณณ์ชิตา โรจน์วัฒนดิษกุล

เลขท่ี รหัส

1 60090 นาย รัชพล ปากพลีนอก

2 60211 นาย กฤตธน เสนะคุณ

3 60219 นาย ธนทัต โพธ์ิอุไร

4 60243 นาย พงศกร บัวส าโรง

5 60261 นาย สุรภัสสร์ พร้อมบุญสิริ

6 60267 นาย ชุติพนธ์ เพชรชู

7 60271 นาย ธนัชชา หทัยโสภา

8 60287 นาย ธัญญ์กูณฑ์ กลัดงาม

9 60299 นาย ธีรธาร สุตระ

10 60303 นาย สิทธ์ิธาทอง ทองเกิด

11 60306 นาย ชยพล พลดี

12 60309 นาย ธนรัตน์ ใจเข้ม

13 63417 นาย ศุภวิชญ์ ไชยรินทร์

14 60017 นางสาว นิศานาถ นครชัย

รายช่ือนักเรียน ช้ัน ม.4/4(7) คอมพิวเตอร์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563

Sec 3 (1608)

ช่ือ - สกุล

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง
รายช่ือนักเรียน ช้ัน ม.4/4(2) ธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563

Sec 3 (1608)

ช่ือ - สกุล

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง



เลขท่ี รหัส

1 60304 นาย อนันดา สนธินรากุล

2 63403 นาย วีรภัทร คันธี

3 63419 นาย ภูมิศักด์ิ ดวงจันทร์

4 60220 นางสาว ณฐารมย์ เตชะรัตน์พงษ์

5 60239 นางสาว วานิลลา โฆสิตไพศาล

6 60300 นางสาว ภัทวดี นรนุตกุล

7 63386 นางสาว ณัฐธิดา ย่ิงเภตรา

8 63405 นางสาว ปิยธิดา มงกุฎก่ิง

9 63406 นางสาว ธัญรดี พิมลเกตุกุล

เลขท่ี รหัส

1 60212 นาย ธนดล ยันต์มงคล

2 60221 นาย กฤตณ์พัทธ์ สวัสด์ิภักดี

3 60237 นาย อภิวัตต์ แก้วมรกตทิพย์

4 60282 นาย ณัฐพล นามนนท์

5 63420 นางสาว ปุญญวีรย์ ศรีประยูร

เลขท่ี รหัส

1 60184 นาย ศรัณย์ โภชนา

2 60115 นางสาว เรืองริน ล้อมลาย

3 60181 นางสาว ซารีน่า อับดุลลา

เลขท่ี รหัส

1 60159 นาย กิตติธัช เทียนทอง

2 60196 นาย ปุณยวีร์ สนทะมิโน

3 63416 นาย ชยุตม์ ไชยกันยา

ช่ือ - สกุล

Sec 3 (1504)

ช่ือ - สกุล

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง
รายช่ือนักเรียน ช้ัน ม.4/4(11) สังคม (รัฐศาสตร์) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563

Sec 3 (1504)

รายช่ือนักเรียน ช้ัน ม.4/4(8) อาชีวะ (วิศวกรรมศาสตร์) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563

Sec 3 (1504)

ช่ือ - สกุล

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง
รายช่ือนักเรียน ช้ัน ม.4/4(9) อาหารและการโรงแรม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง
รายช่ือนักเรียน ช้ัน ม.4/4(6) ศิลปกรรม (ส่ือสารมวลชน)  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563

Sec 3 (1504)

ช่ือ - สกุล

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง


