
 
 
 

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) 

------------------------------------ 

ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครนักเรียน
เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๑.๑ สำเร็จ หรือกำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๑.๒ ม ีอาย ุ ไม ่ เก ิน ๑๔  ป ี  น ับจนถ ึงว ันเป ิดภาคเร ียนท ี ่  ๑  ป ีการศ ึกษา ๒๕๖๔ 

(๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นั่นคือ นักเรียนต้องเกิดหลัง วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๐) 
๑.๓ ผ่านการทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา (ป.๔ – ป.๖) ประจำปีการศึกษา 

๒๕๖๔ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) สมัครได้ทุกลำดับคะแนน 

๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
๒.๑ วันจันทร์ที่ ๑๕ – วันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นักเรียนชั้น ป.๖ กรอกข้อมูลการ

สมัครเพ่ิมเติม ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน http://www.ds.ru.ac.th  
๒.๒ ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หลักฐานการสมัคร ณ ห้องประชุมอภิรมย์ ณ นคร  

อาคาร DS๑ ชั้น ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)  
ภาคเช้า  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 
ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

๒.๓ การทดสอบความสามารถพิเศษ (ทางด้านดนตรี และกีฬา) 
 วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย / ดนตรี 
 ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ทดสอบความสามารถแยกตามประเภทกีฬา 
๒.๔ ตรวจสอบลำดับการสอบสัมภาษณ์วันพุธ ที ่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  ผ่านเว็บไซต์

โรงเรียน http://www.ds.ru.ac.th 

๓. หลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร  
สำเนา ใบรับรองการเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  

 
/๔.  การประชุมผู้ปกครอง ... 



-๒- 

/๒)  เป็นผู้มีคุณูปการ ... 

๔. การประชุมผู้ปกครองนักเรียน (เฉพาะผู้ปกครอง)  
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เพื่อรับทราบเกณฑ์การ

คัดเลือก ณ อาคารสุโขทัย (SKB) ห้อง ๓๒๑ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

๕. วัน เวลา สถานที่ สอบสัมภาษณ์ 
วันอาทิตย์ที่ ๗ มีนาคม  ๒๕๖๔  เริ่มลำดับที่ ๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. สอบสัมภาษณ์นักเรียนและ

ผู้ปกครองพร้อมรับแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) คืน ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคาร DS๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) 

๖. เกณฑ์และวิธีการพิจารณารับนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  
๖.๑ ประเภทวิชาการ 
รับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา (ป.๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ผ่านการ

ทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา (ป.๔ – ป.๖) ผ่านการทดสอบวัดความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และวัด
คุณธรรม จริยธรรม (MQ) ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง และยื่นใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ ๑ กลุ่มคะแนนสูง จำนวน ๒๐๐ คน (เพศชาย ๑๐๐ คน, เพศหญิง ๑๐๐ คน) 
กลุ่มที่ ๒  กลุ่มคะแนนปานกลาง จำนวน ๗๕ คน (เพศชาย ๔๐ คน, เพศหญิง ๓๕ คน) 
กลุ่มที่ ๓  กลุ่มคะแนนต่ำ  จำนวน ๗๕ คน (เพศชาย ๓๕ คน, เพศหญิง ๔๐ คน) 
เกณฑ์การพิจารณา 
กลุ่มที่ ๑   พิจารณาจากผู้สมัครเข้าเรียนที่ได้คะแนนจากการทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับ

ประถมศึกษา (ป.๔ – ป.๖) และคะแนนแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เรียงคะแนนตามลำดับที่ ๑ – ๑๐๐ ของ
แต่ละเพศ  

กลุ่มที่ ๒  พิจารณาจากผู้สมัครเข้าเรียนที่ได้คะแนนจากการทดสอบฯ อันดับต่อจากกลุ่มท่ี ๑ และ
คะแนนแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

กลุ่มที่ ๓ พิจารณาจากผู้สมัครเข้าเรียนที่ได้คะแนนจากการทดสอบฯ อันดับต่อจากกลุ่มที่ ๒ และ
คะแนนแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

รายละเอียดเกณฑ์การพิจารณา 
เกณฑ์พิจารณา กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ ๒ กลุ่มที่ ๓ 

๑. คะแนนการทดสอบมาตรฐานฯ ๙๐% ๗๐% ๕๐% 
๒. คะแนนแฟ้มสะสมผลงาน ๑๐% ๓๐% ๕๐% 

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 
๑) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ของนักเรียนซึ่งแสดงถึงความรู้ความสามารถพิเศษ  การทำ

กิจกรรมของนักเรียนกับครอบครัวนอกเหนือจากด้านวิชาการ เช่น กีฬา ดนตรี ศิลปะ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม และของผู้ปกครองซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมต่อสถาบันการศึกษาต่างๆรวมทั้ง
ชุมชนและสังคมโดยรวม  



-๓- 

๒) เป็นผู ้มีคุณูปการต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ยื ่นเอกสาร ณ สำนักงาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ในวันสมัครเข้าเรียน 

๖.๒ ประเภทความสามารถพิเศษ (ทางด้านดนตรีและกีฬา) 

ด้านดนตรีไทย จำนวน ๕ คน 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๑. มีคุณสมบัติทั่วไปตามประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) มีสัญชาติไทย ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา 

๒. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ หากโรงเรียนใดคิดคะแนน
เป็นร้อยละ นักเรียนต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ และต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันสมัคร 

๓. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคกับการเล่นดนตรี 
๔. มีแฟ้มผลงานทางด้านดนตรีไทย นำมาแสดงในวันสอบ (ถ้ามี) 
๕. นักเรียนที่สามารถขับร้องเพลงไทยเดิม และเล่นเครื่องดนตรีไทยได้หลากหลายชนิดจะพิจารณาเป็น

กรณีพิเศษ (สัมภาษณ์)  

ประเภทผู้สมัครสอบ 
๑. ประเภทขับร้องเพลงไทย 

- เพลงลาวดวงเดือน (ทางโรงเรียนจะมีวงดนตรี รับร้อง – ส่งร้อง) 
๒. ประเภทเครื ่องดนตรี ซออู ้, ซอด้วง, ซอสามสาย, จะเข้, ระนาดเอก, ระนาดทุ้ม, ฆ้องวงใหญ่,  

ฆ้องวงเล็ก, ขลุ่ย, ขิม 
๒.๑ เพลงบังคับที่ใช้ทดสอบเครื่องดนตรีทุกประเภท 

- เพลงแขกบรเทศ ๒ ชั้น 
๒.๒ เพลงเดี่ยวตามความถนัด 

- ให้เลือกเพลงเดี่ยวตามความถนัดของผู้เข้าสอบ ซึ่งจะเป็นเพลงที่จัดอยู่ในประเภทเพลง
เดี่ยวซึ่งเป็นทางเดี่ยวที่อวดทาง, อวดฝีมือผู้เล่น ตามหลักของเพลงเดี่ยว มิใช่การบรรเลงคนเดียวในทาง
ธรรมดา 

เพลงเดี่ยวเป็นเพลงที่แสดงความสามารถของเครื่องดนตรีนั้น ๆ ซออู้, ซอด้วง, ซอสามสาย, 
จะเข้, ระนาดเอก, ระนาดทุ้ม, ฆ้องวงใหญ่, ฆ้องวงเล็ก, ขลุ่ย, ขิม ให้เลือกบรรเลงเพลงเดี่ยวตามความเหมาะสม ๑ 
เพลง ทางโรงเรียนจะจัดเครื่องดนตรีและเครื่องประกอบจังหวะไว้ให้ หรือนักเรียนจะนำเครื่องดนตรีและเครื่อง
ประกอบจังหวะมาเองก็ได้ 

เกณฑ์การให้คะแนน (๑๐๐ คะแนน)  
ประเภทขับร้องเพลงไทย 
๑. จังหวะ                                       ๒๐                คะแนน 

/๒.  ทำนอง ... 



-๔- 

/๑.๑  เบส เปียโน ... 

๒. ทำนอง                                   ๒๐  คะแนน 
๓. ความไพเราะ น้ำเสียง                 ๒๐  คะแนน 
๔. คำร้องและอักขระ         ๒๐  คะแนน 
๕. บุคลิก     ๑๐  คะแนน 
๖. ความแม่นยำ    ๑๐  คะแนน 

รวม                                           ๑๐๐  คะแนน 
ประเภทเครื่องดนตรี 

เพลงบังคับในการสอบ (๕๐ คะแนน) 
๑. จังหวะ                                       ๑๐                คะแนน 
๒. ทำนอง                                   ๑๐  คะแนน 
๓. เทคนิคในการบรรเลง                 ๑๐  คะแนน 
๔. บุคลิก    ๑๐  คะแนน 
๕. ความแม่นยำในการบรรเลง  ๑๐  คะแนน 
 รวม                                        ๕๐  คะแนน 
เพลงเดี่ยวที่ใช้ในการสอบ (๕๐ คะแนน) 
๑. จังหวะ                                       ๑๐                คะแนน 
๒. ทำนอง                                   ๑๐  คะแนน 
๓. เทคนิคในการบรรเลง                 ๑๐  คะแนน 
๔. บุคลิก    ๑๐  คะแนน 
๕. ความแม่นยำในการบรรเลง  ๑๐  คะแนน 
 รวม                                        ๕๐  คะแนน 

ด้านดนตรีสากล จำนวน ๑๐ คน 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๑. มีคุณสมบัติทั่วไปตามประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) มีสัญชาติไทย ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา 

๒. มีผลงานดีเด่นทางด้านดนตรี 
ก. ระดับเขต - ชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ 
ข. ระดับภาค - ชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑  

 หรือ ค.  ระดับประเทศ สอบผ่านเกณฑ์วัดระดับ ABRSM หรือ Trinity ไม่ต่ำกว่าระดับเกรด ๓   

ประเภทผู้สมัครสอบ ประเภทเดี่ยว 
วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การสอบ (สิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมมา) 
๑. เครื่องดนตรีที่รับ 



-๕- 

๑.๑ เบส เปียโน กลองชุด ดับเบิลเบส 
๑.๒ คลาริเน็ต แซ็กโซโฟน ทรัมเป็ต ฟลุ้ท ทรอมโบน ยูโฟเนียม ฮอร์น  
๑.๓ ไซโลโฟน ไวบราโฟน มาริมบา เบล ทูบา 
๑.๔ ไวโอลิน วิโอลา เชลโล กีตาร์ ขับร้อง 
เครื่องดนตรีที่โรงเรียนเตรียมไว้ให้ คือ เครื่องที่อยู่ในข้อ ๑.๑ และ ๑.๓ 

๒. แฟ้มผลงานการแสดงได้แก่ รูปถ่าย เกียรติบัตร โล่รางวัลต่าง ๆ (ทางด้านดนตรีสากล) 
๓. Backing Track ในรูปแบบ USB 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
เพลงเลือกตามความถนัด ๑ เพลง (ความยาว ๒-๕ นาที) 

๑. ความถูกต้องของจังหวะ                                       ๒๐                คะแนน 
๒. ความถูกต้องของระดับเสียง                                   ๒๐  คะแนน 
๓. คุณภาพเสียง                                          ๒๐  คะแนน 
๔. ความยากของเพลง           ๑๐  คะแนน 
๕. การตีความบทเพลง     ๑๐  คะแนน 
๖. ท่าทาง และความมั่นใจในการบรรเลง   ๑๐  คะแนน 
๗. แฟ้มสะสมผลงาน     ๑๐  คะแนน 

   รวม                                                               ๑๐๐  คะแนน 
หมายเหตุ 

๑. ผู้เข้าสอบแต่งกายชุดนักเรียนเท่านั้น 
๒. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบผู้เข้าสอบเตรียมมาเอง 
๓. หากผู้เข้าสอบคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (๗๐%) จะไม่รับพิจารณา 
๔. ห้ามผู้ปกครองและบุคคลภายนอกเข้าไปในสถานที่สอบความสามารถพิเศษเพ่ือให้ผู้เข้าสอบมีสมาธิ 

ในการสอบ 

ด้านนาฏศิลป์ จำนวน ๕ คน 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๑. มีคุณสมบัติทั่วไปตามประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) มีสัญชาติไทย ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา 

๒. มีผลงานดีเด่นทางด้านนาฏศิลป์ 
ก. ระดับเขต - ชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ 
ข. ระดับภาค - ชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ 

หรือ ค.  ระดับประเทศ 
/วิธีดำเนินการ ... 



-๖- 

วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การสอบ (สิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมมา) 
๑. ผ้าแดง (เพื่อเปลี่ยนปฏิบัติท่ารำ) 
๒. แฟ้มผลงานการแสดงได้แก่ รูปถ่าย เกียรติบัตร โล่รางวัลต่าง ๆ (ทางด้านนาฏศิลป์) 
๓. แถบบันทึกเสียง (CD) เพลงในการแสดงลำดับที่ ๒ (เพลงรำ) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
ลำดับ ๑ ทดสอบปฏิบัติท่ารำ เพลงบังคับจำนวน ๑ เพลง รวม ๕๐ คะแนน 
 ได้แก่เพลงรำแม่บทเล็ก ๑๐ นาที  

๑. ความถูกต้อง ๑๕ คะแนน 
๒. จังหวะ ๑๕ คะแนน 
๓. ลีลาความสวยงาม ๑๐ คะแนน 
๔. สุนทรียะ (อารมณ์ในการแสดง) ๑๐ คะแนน 

ลำดับ ๒ ท่ารำประสบการณ์การแสดง ๑ เพลง และแฟ้มสะสมผลงาน  รวม ๕๐ คะแนน 
 การปฏิบัติท่ารำตามความสามารถจากประสบการณ์การแสดง (เพลงอิสระ) 

๑. แฟ้มสะสมผลงาน ๑๕ คะแนน 
๒. จงัหวะ ๑๕ คะแนน 
๓. ลีลาความสวยงาม ๑๐ คะแนน 
๔. สุนทรียะ (อารมณ์ในการแสดง) ๑๐ คะแนน 

หมายเหตุ 
๑. ผู้เข้าสอบแต่งกายชุดนักเรียนเท่านั้น 
๒. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบผู้เข้าสอบเตรียมมาเอง 
๓. หากผู้เข้าสอบคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (๗๐%) จะไม่รับพิจารณา 
๔. ห้ามผู้ปกครองเข้าไปในสถานที่สอบความสามารถพิเศษ (นาฏศิลป์) เพื่อให้ผู้เข้าสอบมีสมาธิในการสอบ 

 
ด้านกีฬา จำนวน ๓๐ คน 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๑. มีคุณสมบัติทั่วไปตามประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) มีสัญชาติไทย ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา 

๒. เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย, ตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย, ตัวแทนภาค, ตัวแทนเขต, ตัวแทน
จังหวัด, หรือ นักกีฬาทั่วไป 

๓. เป็นผู้ที่ได้รับตำแหน่งที่ ๑, ๒ หรือ ๓ ในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ ๔๔ (ประสานมิตรเกมส์) 
ที่ผ่านมาในระดับประถมศึกษา 

/ประเภทกีฬาที่สมัครสอบ ... 



-๗- 

/๗. วัน เวลา ... 

ประเภทกีฬาทีส่มัครสอบ 
ผู้ที่มีความสามารถ และความสนใจทางด้านกีฬา ทั้ง ๑๖ ชนิดกีฬา อันได้แก่ กรีฑา, กอลฟ์, ซอฟท์บอล, 

เซปักตะกร้อ, เทนนิส, เทเบิลเทนนิส, บาสเกตบอล, แบดมินตัน, เปตอง, ฟุตซอล, ฟุตบอล, ลีลาศ, วอลเลย์บอล, 
ว่ายน้ำ, หมากกระดาน, ฮอกก้ี, แฮนด์บอล 

เกณฑ์การให้คะแนน  รวมทั้งสิ้น ๔๐ คะแนน 
๑. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ๑๐                คะแนน 

- ใบประกาศนียบัตรรางวัลที่ได้รับ พร้อมรูปถ่ายเหรียญรางวัล ย้อนหลังไม่เกิน ๑ ปี 
- ใบรับรองผลการแข่งขัน หรือ ใบรับรองสถิติในกีฬาประเภทที่ใช้สถิติในการตัดสินย้อนหลังไม่เกิน ๖ เดือน 
- เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย, ตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย, ตัวแทนภาค, ตัวแทนเขต, ตัวแทนจังหวัด, 

หรือ นักกีฬาทั่วไป 
- เป็นผู้ที่ได้รับตำแหน่งที่ ๑, ๒ หรือ ๓ ในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ ๔๔ (ประสานมิตรเกมส์)  

ที่ผ่านมาในระดับประถมศึกษา 
๒. ทดสอบความสามารถแยกตามประเภทกีฬา ๑๐  คะแนน 

ได้แก่ กรีฑา, กอลฟ์, ซอฟท์บอล, เซปักตะกร้อ, เทนนิส, เทเบิลเทนนิส, บาสเกตบอล, แบดมินตัน, เป
ตอง, ฟุตซอล, ฟุตบอล, ลีลาศ, วอลเลย์บอล, ว่ายน้ำ, หมากกระดาน, ฮอกกี้, แฮนด์บอล 

๓. การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ๒๐ คะแนน 
นักกีฬาทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายตามเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนเป็นผู้

กำหนด นักกีฬาคนใดที่ไม่ได้เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ให้ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การ
คัดเลือก ซึ่งมทีั้งหมด ๗ สถานี ดังนี้ 

๑.  วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร  ๕.  วิ่งเก็บของ 
๒.  วิ่ง ๕๐ เมตร  ๖.  ความอ่อนตัว 
๓.  ดันพื้น  ๗.  กระโดดไกล 
๔.  ลุกนั่ง 

รายละเอียดเกณฑ์การพิจารณาประเภทความสามารถพิเศษ 
๑. คะแนนการทดสอบมาตรฐานฯ  ๖๐% 
๒. คะแนนแฟ้มสะสมผลงานและการทดสอบความสามารถพิเศษ  ๔๐% 

กฏข้อบังคับของนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๑. นักเรียนจะต้องเข้าเป็นสมาชิกชมรมและวิชาเลือกเสรีตามสาขาที่นักเรียนได้รับคัดเลือก ตลอด

ระยะเวลา ๓ ปี (ม.๑-ม.๓) หากนักเรียนเว้นจากการฝึกซ้อม ร่วมการแสดง หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของชมรม

และวิชาเลือกเสรี อาจารย์ประจำวิชาสามารถปรับลดเกรดได้ตามความเหมาะสม 

๒. นักเรียนจะต้องมีกิจกรรมการแสดงทักษะ ความสามารถในสาขาของตนเอง (ทุกกิจกรรมต้องรับรอง

โดยอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมเท่านั้น) อย่างน้อย  ๖ กิจกรรมต่อหนึ่งปีการศึกษา  



-๘- 

๗. วัน เวลา สถานที่ ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  
วันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

รามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) หรือ http//www.ds.ru.ac.th 

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๓๐    พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

 
(รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ศิริพงษ์  เศาภายน) 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

 

หมายเหตุ  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) พิจารณารับเข้าเรียนโดยคณะผู้บริหารโรงเรียนฯ 

เท่านั้น และขอย้ำเตือนผู้ปกครองอย่าหลงเชื่อบุคคลอื่น ๆ ซึ่งสัญญาว่าจะสามารถฝากบุตรหลานของท่านเข้า
เรียนได้ โดยเรียกเก็บค่าตอบแทน ซึ่งทางโรงเรียนไม่มีนโยบาย และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว 


