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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 
ปฏิทินการทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา (ป.4 – ป.6)  

และการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2565 
ที่ กิจกรรม วัน  เดือน  ปี สถานที่ 

1 จ ำหน่ำยระเบียบกำร  
ใบสมัคร และตัวอย่ำงข้อสอบ 

อังคำรที่ 4 - ศุกร์ที่ 28 ม.ค. 65 ออนไลน์ 
http://www.ds.ru.ac.th 

  อังคำรที่ 4 ม.ค. - ศุกร์ที่ 4 ก.พ. 65 ณ โรงเรียนสำธิต ม.รำมฯ (มัธยม) 
2 รับสมัครทดสอบมำตรฐำน

ควำมรู้ฯ 
อังคำรที่ 4 ม.ค. - จันทร์ที่ 7 ก.พ. 65 
 

ออนไลน์ 
http://www.ds.ru.ac.th 

  อังคำรที่ 4 ม.ค. - จันทร์ที่ 7 ก.พ. 65 ห้องวิชำกำร อำคำร DS3 
ณ โรงเรียนสำธิต ม.รำมฯ (มัธยม) 

3 พิมพ์บัตรประจ ำตัวสอบ พุธที่ 16 กุมภำพันธ์ 2565 http://www.ds.ru.ac.th 

4 ทดสอบมำตรฐำนควำมรู้ฯ 
 

อำทิตย์ที่ 20 กุมภำพันธ์ 2565 
(เวลำ  08.00 – 14.35 น.) 

ณ โรงเรียนสำธิต ม.รำมฯ (มัธยม) 

5 ประกำศผลกำรทดสอบ 
มำตรฐำนควำมรู้ฯ 

ศุกร์ที่ 25 กุมภำพันธ์ 2565 1. http://www.ds.ru.ac.th 
2. ณ โรงเรียนสำธิต ม.รำมฯ 

(มัธยม) 
6 ประชุมผูป้กครองนักเรียนที่

สนใจสมัครเข้ำศึกษำต่อ ม.1 
เสำร์ที่ 26 กุมภำพันธ์ 2565 ออนไลน์ ติดตำมได้ที่ 

http://www.ds.ru.ac.th 

7 รับสมัครเข้ำเรียน ม.1 พร้อม
ส่งแฟ้มสะสมผลงำน  
(Portfolio) 

จันทร์ที่ 28 กุมภำพันธ์ ถึง 
ศุกร์ที่ 4 มีนำคม 2565 
 

กรอกข้อมูลเพิ่มเติมและส่ง 
Portfolio ที่ 
http://www.ds.ru.ac.th 

8 ประชุมผูป้กครองนักเรียน 
ที่สมัครเข้ำเรียน 

อำทิตย์ที่ 6 มีนำคม 2565   
เวลำ  09.00 น.  

ณ อำคำรสุโขทัย (SKB)  
ห้อง 321 ม.รำมค ำแหง 

9 ตรวจสอบล ำดับกำรสอบ
สัมภำษณ ์

พุธ ที่ 9 มีนำคม 2565 
 

http://www.ds.ru.ac.th 

10 สอบสัมภำษณ์ (นักเรียน
พร้อมผู้ปกครอง)  

อำทิตย์ที่ 13 มีนำคม 2565 
(เร่ิมล ำดับแรกเวลำ 08.30 น.) 

ณ อำคำร DS 7 โรงเรียนสำธิต  
ม.รำมฯ (มัธยม)   

11 ทดสอบควำมสำมำรถพิเศษ
เฉพำะนักเรียนที่สมัคร
ควำมสำมำรถพิเศษด้ำน
ดนตรีและกีฬำ 

จันทร์ที่ 14 มีนำคม 2565 
รำยงำนตัวเวลำ 08.30 น. 

ณ โรงพละศึกษำ โรงเรียนสำธิต 
ม.รำมฯ (มัธยม) 



 

๕ 
ที่ กิจกรรม วัน  เดือน  ปี สถานที่ 

12 ประกำศผลกำรรับนักเรียน 
ชั้น ม.1 ปีกำรศึกษำ 2565 

ศุกร์ที่ 18  มีนำคม 2565 ณ โรงเรียนสำธติ ม.รำมฯ(มัธยม) 
และ http://www.ds.ru.ac.th 

13 มอบตัว และช ำระเงินคำ่ 
ธรรมเนียมกำรศึกษำ พร้อม
จ ำหน่ำยอุปกรณ์กำรเรียน 

อำทิตย์ที่ 27  มีนำคม 2565 
(ดูก ำหนดกำรทำ้ยประกำศผลกำร
รับนักเรียน) 

ณ  โรงเรียนสำธติ ม.รำมฯ 
(มัธยม) 
 

14 ประกำศผลกำรรับนักเรียน 
ชั้น ม.1 ปีกำรศึกษำ 2565 
(เพิ่มเติม) 

วันพุธที่ 30  มีนำคม 2565 ณ โรงเรียนสำธติ ม.รำมฯ(มัธยม) 
และ http://www.ds.ru.ac.th 

15 มอบตัว (เพิ่มเติม) และช ำระ
เงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
พร้อมจ ำหน่ำยอุปกรณ ์
กำรเรียน 

อำทิตย์ที่ 3 เมษำยน 2565 
(ดูก ำหนดกำรทำ้ยประกำศผลกำร
รับนักเรียน) 

ณ โรงเรียนสำธิต ม.รำมฯ (มัธยม)  

16 เรียนปรับพื้นฐำนควำมรู ้ จันทร์ที่ 2 - พุธที่ 18 พฤษภำคม 
2565 

ณ โรงเรียนสำธิต ม.รำมฯ (มัธยม)  

17 ปฐมนิเทศ และประชุม
ผู้ปกครอง  (ภำคเช้ำ) 

พฤหัสบดีที่ 19 พฤษภำคม 2565 ณ โรงเรียนสำธิต ม.รำมฯ (มัธยม) 
และอำคำรสโุขทัย มหำวิทยำลยั
รำมค ำแหง     

18 เปิดภำคเรียนที่ 1/2565 วันพุธที่ 1 มิถุนำยน 2565 ณ โรงเรียนสำธิต ม.รำมฯ (มัธยม) 
 

ติดต่อสอบถามได้ที่    โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง (ฝ่ำยมัธยม)  
เลขที่ 282  ถนนรำมค ำแหง  แขวงหัวหมำก  เขตบำงกะปิ   
กรุงเทพมหำนคร 10240 

โทรศัพท์ 02-310-8456 (ฝ่ำยประชำสัมพันธ์)     
02-310-8362 (ฝ่ำยวิชำกำร)  
02-310-8360 (ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร) 
02-310-8361, 8364, 8454 (งำนคลังและพัสดุ) 

 
 


