
 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 
เรื่อง  การรับสมัครการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  

เข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  
และการทดสอบมาตรฐานความรู้ส าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี ๔ และ ๕  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
------------------------------------ 

ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) มีความประสงค์จะเปิดรับสมัคร
การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และการทดสอบ
มาตรฐานความรู้ส าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 

๑. ระเบียบการทดสอบมาตรฐาน 
๑.๑ วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการท านายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓) 
๒. เพ่ือให้นักเรียนในระดับประถมศึกษา (ป.๔ – ป.๕) ที่มีความสนใจได้ เทียบความรู้

ความสามารถของตนกับนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ 
๓. เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) โดยการทดสอบมาตรฐานความรู้ฯ ในครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไป 
๑.๒ คุณสมบัติของผู้สมัคร 

เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา (ป.๔ – ป.๖) ทุกคน ที่มีความสนใจจะทดสอบ
มาตรฐานความรู้ฯ  มีสิทธิสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานความรู้ฯ 

๑.๓ ก าหนดการ 
๑.๓.๑ จ าหน่ายระเบียบการ ใบสมัคร และตัวอย่างข้อสอบ (ค่าคู่มือชุดละ ๔๐๐ บาท) 

- แบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน http://www.ds.ru.ac.th วันพฤหัสบดีที่ ๑ ถึง  
วนัจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร อินเตอร์เน็ตแบงค์ก้ิง หรือโมบายแบงค์ก้ิง   

- จ าหน่ายที่โรงเรียน วันพฤหัสบดีที่ ๑  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันพุธที่ ๔ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) 

/๑.๓.๒ โรงเรียนจัดส่ง... 



 
๒ 

/๑.๕ ก าหนดการ... 

๑.๓.๒ โรงเรียนจัดส่งระเบียบการ ใบสมัคร และตัวอย่างข้อสอบ ส าหรับการจ าหน่ายแบบ
ออนไลน์ ตามท่ีอยู่ ที่กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนฯ 

๑.๓.๓ การรับสมัคร (ค่าสมัครจ านวน ๓๐๐ บาท) 
 แบบออนไลน์  

- วันพฤหัสบดีที่ ๑ ถึง วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ กรอกข้อมูล ผ่านเว็บไซต์
โรงเรียน http://www.ds.ru.ac.th โดยใช้รหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ที่ก าหนด
ภายในเล่มระเบียบการฯ ที่ได้รับ พร้อมอัพโหลดรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง พื้นหลังไม่มีลวดลาย ชนิดของไฟล์
เป็น JPG หรือ PNG เท่านั้น  

- ระบบจะออกใบ Bill Payment ส าหรับช าระค่าสมัครผ่ าน เคาน์ เตอร์ธนาคาร 
อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง หรือโมบายแบงค์ก้ิง ภายในระยะเวลาที่โรงเรียนก าหนด 

- ตรวจสอบสถานะการช าระเงินผ่านหน้าเว็บไซต์โรงเรียน ในวันราชการถัดไป หลังการ
ช าระเงินไม่น้อยกว่า ๒ วัน 

การรับสมัครที่โรงเรียน ณ ห้องวิชาการ อาคาร DS๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ถึงวันพุธที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
โดยต้องทราบข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน และน าบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตรประชาชนนักเรียน รูปถ่ายหรือ
ไฟล์รูปถ่ายของนักเรียนมาด้วย 

๑.๓.๔ ตรวจสอบและพิมพ์เลขประจ าตัวผู้สอบ ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 
๖  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่เว็บไซต์โรงเรียน http://www.ds.ru.ac.th 

๑.๔ ก าหนดการทดสอบ  สอบวันอาทิตย์ท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป นักเรียนขึ้นอาคารสอบ 
๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๕ น. คณิตศาสตร์ (ข้อ ๑ - ๕๐)  เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. (เวลา ๖๐ นาที)

 ภาษาไทย (ข้อ ๕๑ – ๑๐๐) เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๕ น. (เวลา ๓๕ นาที)
รวมจ านวนข้อสอบ ๑๐๐ ข้อ รวม ๑๐๐ คะแนน (เวลา ๙๕ นาที) 

๑๐.๑๕ – ๑๐.๕๐ น. ภาษาอังกฤษ จ านวนข้อสอบ ๕๐ ข้อ รวม ๕๐ คะแนน (เวลา ๓๕ นาท)ี 
๑๑.๐๐ - ๑๒.๓๕ น. วิทยาศาสตร์ (ข้อ ๑ – ๕๐)   เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. (เวลา ๖๐ นาที) 
 สังคมศึกษา (ข้อ ๕๑ – ๑๐๐) เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๕ น. (เวลา ๓๕ นาที) 
 รวมจ านวนข้อสอบ ๑๐๐ ข้อ รวม ๑๐๐ คะแนน (เวลา ๙๕ นาที) 

หมายเหตุ ก าหนดการทดสอบดังกล่าว เป็นก าหนดการในสถานการณ์ปกติ โดยจัดสอบที่โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ในกรณีที่มีสถานการณ์ที่ไม่ปกติและมีมาตรการงดการสอบในโรงเรียน 
ทางโรงเรียนฯ จะจัดสอบแบบออนไลน์ โดยผู้ปกครองจะต้องจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง Webcam 
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๑.๕ ก าหนดการประกาศผลทดสอบ 
วันศุกร์ที่  ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่  http://www.ds.ru.ac.th และ ณ โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 

๒. ระเบียบการรับสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๒.๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร  

๑) เป็นผู้ส าเร็จ หรือก าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และต้องส าเร็จ
การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

๒) มีอายุไม่เกิน ๑๔ ปี นับจนถึงวันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา (๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นั่น
คือ นักเรียนต้องเกิดหลัง วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒) 

๓) มีผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) สมัครได้ทุกล าดับคะแนน 

๔) ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่
ด าเนินการตามข้อ ๑) – ๓)   

๒.๒ การประชุมผู้ปกครองนักเรียน (เฉพาะผู้ปกครอง) 
วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่สนใจ

เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เพ่ือชี้แจงเกณฑ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๖ ณ ห้อง ๓๒๑ อาคารสุโขทัย (SKB) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

๒.๓ ก าหนดการ  
วันจันทร์ที่  ๑๖ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  

ที่สนใจเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ กรอกข้อมูลการสมัครเพ่ิมเติม พร้อมส่งแฟ้มสะสมผลงาน 
(Portfolio) แยกประเภทนักเรียนทั่วไป หรือความสามารถพิเศษ (โครงการช้างเผือก) ผ่านเว็บไซต์
โรงเรียน http://www.ds.ru.ac.th เป็นไฟล์ .PDF ขนาดไม่เกิน ๓๐ Mb 

๓. ก าหนดการสอบสัมภาษณ์ และการทดสอบความสามารถพิเศษ 
๓.๑ ตรวจสอบล าดับการสอบสัมภาษณ์ ได้ตั้งแต่วันพุธที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านเว็บไซต์

โรงเรียน http://www.ds.ru.ac.th  
๓.๒ สอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ณ อาคาร DS๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ตามล าดับการสอบสัมภาษณ์ที่แจ้งผ่าน
เว็บไซต์โรงเรียน โดยเริ่มล าดับแรกเวลา ๐๘.๓๐ น.  

/๓.๓  การทดสอบ... 



 
๔ 

๓.๓ การทดสอบความสามารถพิเศษ (ทางด้านดนตรี และกีฬา) วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖๖ รายงานตัว เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงพละศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
(ฝ่ายมัธยม) 

๐๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. -  ทดสอบนักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษด้านดนตรี  
-  ทดสอบนักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษด้านกีฬา แยกตามประเภทกีฬา 

๔. เกณฑ์และวิธีการพิจารณารับนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๔.๑ ประเภทท่ัวไป 

รับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ที่ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา (ป.๔ – ป.๖) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ ผ่านการสอบ
สัมภาษณ์ทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง โดยแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ ๑ กลุ่มคะแนนสูง จ านวน ๑๐๐ คน (เพศชาย ๕๐ คน  เพศหญิง ๕๐ คน) 
กลุ่มที่ ๒ กลุ่มคะแนนปานกลาง จ านวน ๑๐๐ คน (เพศชาย ๕๐ คน  เพศหญิง ๕๐ คน) 
กลุ่มที่ ๓ กลุ่มคะแนนต ่า  จ านวน ๑๐๐ คน (เพศชาย ๕๐ คน  เพศหญิง ๕๐ คน) 
เกณฑ์การพิจารณา 
กลุ่มที่ ๑ พิจารณาจากผู้สมัครเข้าเรียนที่ได้คะแนนจากการทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับ

ประถมศึกษา (ป.๔ – ป.๖) และคะแนนแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เรียงคะแนนตามล าดับที่   
๑ – ๑๐๐ ของแต่ละเพศ  

กลุ่มที่ ๒ พิจารณาจากผู้สมัครเข้าเรียนที่ได้คะแนนจากการทดสอบฯ อันดับต่อจากกลุ่ม 
ที่ ๑ และคะแนนแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

กลุ่มที่ ๓ พิจารณาจากผู้สมัครเข้าเรียนที่ได้คะแนนจากการทดสอบฯ อันดับต่อจากกลุ่ม 
ที่ ๒ และคะแนนแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

รายละเอียดเกณฑ์การพิจารณา 
เกณฑ์พิจารณา       กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ ๒ กลุ่มที่ ๓ 

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

   

/เอกสารหลัก... 
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เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ของนักเรียนซึ่งแสดงถึงความรู้ความสามารถพิเศษ  การท า

กิจกรรมของนักเรียนกับครอบครัวนอกเหนือจากด้านวิชาการ เช่น กีฬา ดนตรี ศิลปะ และกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และของผู้ปกครองซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมต่อสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ รวมทั้งชุมชนและสังคมโดยรวม  

๔.๒ ประเภทความสามารถพิเศษ (ทางด้านดนตรีและกีฬา) 
รายละเอียดเกณฑ์การพิจารณาประเภทความสามารถพิเศษ 

๑. คะแนนการทดสอบมาตรฐาน ร้อยละ ๖๐ 
๒. คะแนนแฟ้มสะสมผลงานและการทดสอบความสามารถพิเศษ ร้อยละ ๔๐ 

ด้านดนตรีไทย จ านวน ๕ คน 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

๑. มีคุณสมบัติทั่วไปตามประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) มีสัญชาติไทย ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 

๒. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ ไม่ต ่ากว่า ๒.๕๐ หากโรงเรียนใดคิด
คะแนนเป็นร้อยละ นักเรียนต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕  และต้องน าหลักฐานมาแสดงในวัน
สมัคร 

๓. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคกับการเล่นดนตรี 
๔. มีแฟ้มผลงานทางด้านดนตรีไทย น ามาแสดงในวันสอบ (ถ้ามี) 
๕. นักเรียนที่สามารถขับร้องเพลงไทยเดิม และเล่นเครื่องดนตรีไทยได้หลากหลายชนิดจะ

พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ (สัมภาษณ์)  
ประเภทผู้สมัครสอบ 

๑. ประเภทขับร้องเพลงไทย 
- เพลงลาวดวงเดือน (ทางโรงเรียนจะมีวงดนตรี รับร้อง – ส่งร้อง) 

๒. ประเภทเครื่องดนตรี ซออู้  ซอด้วง  ซอสามสาย  จะเข ้ ระนาดเอก  ระนาดทุ้ม  ฆ้องวงใหญ่   
ฆ้องวงเล็ก  ขลุ่ย และขิม 

๒.๑ เพลงบังคับที่ใช้ทดสอบเครื่องดนตรีทุกประเภท 
- เพลงแขกบรเทศ ๒ ชั้น 

 
/๒.๒  เพลงเดี่ยว... 



 
๖ 

๒.๒ เพลงเดี่ยวตามความถนัด 
ให้เลือกเพลงเดี่ยวตามความถนัดของผู้เข้าสอบ ซึ่งจะเป็นเพลงท่ีจัดอยู่ในประเภทเพลงเดี่ยว

ซึ่งเป็นทางเดี่ยวที่อวดทาง  อวดฝีมือผู้เล่น ตามหลักของเพลงเดี่ยว มิใช่การบรรเลงคนเดียวในทาง
ธรรมดา 

เพลงเดี่ยวเป็นเพลงที่แสดงความสามารถของเครื่องดนตรีนั้น ๆ ซออู้  ซอด้วง  ซอสามสาย  
จะเข ้ ระนาดเอก  ระนาดทุ้ม  ฆ้องวงใหญ่  ฆ้องวงเล็ก  ขลุ่ย และขิม ให้เลือกบรรเลงเพลงเดี่ยวตามความ
เหมาะสม ๑ เพลง ทางโรงเรียนจัดเครื่องดนตรีและเครื่องประกอบจังหวะไว้ให้ หรือนักเรียนสามารถน า
เครื่องดนตรีและเครื่องประกอบจังหวะมาเองได้ 

เกณฑ์การให้คะแนน (๑๐๐ คะแนน)  
ประเภทขับร้องเพลงไทย 

๑. จังหวะ                                       ๒๐                คะแนน 
๒. ท านอง                                   ๒๐  คะแนน 
๓. ความไพเราะ น ้าเสียง                 ๒๐  คะแนน 
๔. ค าร้องและอักขระ        ๒๐  คะแนน 
๕. บุคลิก    ๑๐  คะแนน 
๖. ความแม่นย า    ๑๐  คะแนน 

ประเภทเครื่องดนตรี 
เพลงบังคับในการสอบ (๕๐ คะแนน) 
๑. จังหวะ                                       ๑๐                คะแนน 
๒. ท านอง                                   ๑๐  คะแนน 
๓. เทคนิคในการบรรเลง                 ๑๐  คะแนน 
๔. บุคลิก    ๑๐  คะแนน 
๕. ความแม่นย าในการบรรเลง  ๑๐  คะแนน 
เพลงเดี่ยวที่ใช้ในการสอบ (๕๐ คะแนน) 
๑. จังหวะ                                       ๑๐                คะแนน 
๒. ท านอง                                   ๑๐  คะแนน 
๓. เทคนิคในการบรรเลง                 ๑๐  คะแนน 
๔. บุคลิก    ๑๐  คะแนน 
๕. ความแม่นย าในการบรรเลง  ๑๐  คะแนน 

/ด้านดนตรี... 



 
๗ 

ด้านดนตรีสากล จ านวน ๑๐ คน 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

๑. มีคุณสมบัติทั่วไปตามประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) มีสัญชาติไทย ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 

๒. มีทักษะพ้ืนฐานการปฏิบัติเครื่องดนตรีและมีทักษะการอ่านโน้ตสากลในระดับที่ดี 
ประเภทผู้สมัครสอบ ประเภทเดี่ยว 
วิธีด าเนินการ และรายละเอียดหลักเกณฑ์การสอบ (สิ่งท่ีผู้เข้าสอบต้องเตรียมมา) 

๑. เครื่องดนตรีที่รับ 
๑.๑ กีตาร์  เปียโน  กลองชุด  กีตาร์เบส 
๑.๒ คลาริเน็ต แซ็กโซโฟน ทรัมเป็ต ฟลุ้ท ทรอมโบน ยูโฟเนียม ฮอร์น ทูบา 
๑.๓ ไซโลโฟน ไวบราโฟน มาริมบา เบล ทูบา 
๑.๔ ไวโอลิน วิโอลา เชลโล กีตาร์ ขับร้อง  

การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เพลงไทยสากล และเพลงสากล (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 
เครื่องดนตรีที่โรงเรียนเตรียมไว้ให้ คือ เครื่องที่อยู่ในข้อ ๑.๑ และ ๑.๓ 

๒. แฟ้มผลงานการแสดง ได้แก่ รูปถ่าย เกียรติบัตร โล่รางวัลต่าง ๆ (ทางด้านดนตรีสากล) 
๓. เตรียม Backing Track ในรูปแบบ USB มาในวันทดสอบความสามารถพิเศษ 

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 

ด้านนาฏศิลป์ จ านวน ๕ คน 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

๑. มีคุณสมบัติทั่วไปตามประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) มีสัญชาติไทย ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 
 

/๒. มีผลงาน... 



 
๘ 

๒. มีผลงานดีเด่นทางด้านนาฏศิลป์ 
๒.๑  ระดับเขต - ชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ 
๒.๒  ระดับภาค - ชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ 
๒.๓  ระดับประเทศ 

วิธีด าเนินการ และรายละเอียดหลักเกณฑ์การสอบ สิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมมาในวันสอบ 
๑. ผ้าแดง (เพื่อเปลี่ยนปฏิบัติท่าร า) 
๒. แฟ้มสะสมผลงานการแสดงได้แก่ รูปถ่าย เกียรติบัตร โล่รางวัลต่าง ๆ (ทางด้านนาฏศิลป์) 
๓. แถบบันทึกเสียง (CD) เพลงในการแสดงล าดับที่ ๒ (เพลงร า) 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
๑. ทดสอบปฏิบัติท่าร า เพลงบังคับจ านวน ๑ เพลง รวม ๕๐ คะแนน ได้แก่ เพลงร าแม่บทเล็ก 

๑๐ นาที  
๑.๑  ความถูกต้อง ๑๕ คะแนน 
๑.๒  จังหวะ ๑๕ คะแนน 
๑.๓  ลีลาความสวยงาม ๑๐ คะแนน 
๑.๔  สุนทรียะ (อารมณ์ในการแสดง) ๑๐ คะแนน 

๒. ท่าร าประสบการณ์การแสดง ๑ เพลง และแฟ้มสะสมผลงาน  รวม ๕๐ คะแนน การปฏิบัติ 
ท่าร าตามความสามารถจากประสบการณ์การแสดง (เพลงอิสระ) 

๒.๑  แฟ้มสะสมผลงาน ๑๕ คะแนน 
๒.๒  จังหวะ ๑๕ คะแนน 
๒.๓  ลีลาความสวยงาม ๑๐ คะแนน 
๒.๔  สุนทรียะ (อารมณ์ในการแสดง) ๑๐ คะแนน 

หมายเหตุ ผู้ทดสอบความสามารถพิเศษด้านดนตรีทุกประเภท 
๑. ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น 
๒. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบผู้เข้าสอบเตรียมมาเอง 
๓. หากผู้เข้าสอบคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ จะไม่รับพิจารณา 
๔. ห้ามผู้ปกครองเข้าไปในสถานทีท่ดสอบความสามารถพิเศษ เพ่ือให้ผู้เข้าสอบมีสมาธิในการสอบ 

กฎข้อบังคับของนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๑. นักเรียนจะต้องเข้าเป็นสมาชิกชมรมและวิชาเลือกเสรีตามสาขาที่นักเรียนได้รับคัดเลือก 

ตลอดระยะเวลา ๓ ปี (ม.๑ - ม.๓)  หากนักเรียนเว้นจากการฝึกซ้อม ร่วมการแสดง หรือไม่ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับของชมรมและวิชาเลือกเสรี อาจารย์ประจ าวิชาสามารถปรับลดเกรดได้ตามความเหมาะสม 

๒. นักเรียนจะต้องมีกิจกรรมการแสดงทักษะ ความสามารถในสาขาของตนเอง (ทุกกิจกรรมต้อง
รับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมเท่านั้น) อย่างน้อย ๖ กิจกรรมต่อหนึ่งปีการศึกษา 

/ด้านกีฬา... 



 
๙ 

ด้านกีฬา จ านวน ๓๐ คน 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

๑. มีคุณสมบัติทั่วไปตามประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) มีสัญชาติไทย ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 

๒. เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย  ตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย  ตัวแทนภาค  ตัวแทนเขต 
ตัวแทนจังหวัด หรือ นักกีฬาทั่วไป 
ประเภทกีฬาที่สมัครสอบ 

ผู้ที่มีความสามารถ และความสนใจทางด้านกีฬา ทั้ง ๑๖ ชนิดกีฬาที่บรรจุอยู่ในการแข่งขันกีฬา
สาธิตสามัคคี อันได้แก่ กรีฑา กอลฟ์ ซอฟท์บอล เซปักตะกร้อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล 
แบดมินตัน เปตอง ฟุตซอล ฟุตบอล ลีลาศ วอลเลย์บอล ว่ายน ้า หมากกระดาน ฮอกก้ี และแฮนด์บอล 
เกณฑ์การให้คะแนน  รวมทั้งสิ้น ๔๐ คะแนน 

๑. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ๑๐                คะแนน 
๑.๑  ใบประกาศนียบัตรรางวัลที่ได้รับ พร้อมรูปถ่ายเหรียญรางวัล ย้อนหลังไม่เกิน ๑ ปี 
๑.๒  ใบรับรองผลการแข่งขัน หรือ ใบรับรองสถิติในกีฬาประเภทที่ใช้สถิติในการตัดสิน

ย้อนหลังไม่เกิน ๖ เดือน 
๑.๓  เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย ตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย ตัวแทนภาค ตัวแทนเขต 

ตัวแทนจังหวัด หรือ นักกีฬาทั่วไป 
๑.๔  เป็นผู้ที่ได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาสาธิต

สามัคคี ในระดับประถมศึกษา 
๒. ทดสอบความสามารถแยกตามประเภทกีฬา ๓๐  คะแนน 
แยกประเภทกีฬาตามที่นักเรียนสมัครทดสอบ ทั้ง ๑๖ ชนิดกีฬาที่บรรจุอยู่ในการแข่งขันกีฬาสาธิต

สามัคคี อันได้แก่ กรีฑา กอลฟ์ ซอฟท์บอล เซปักตะกร้อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล แบดมินตัน 
เปตอง ฟุตซอล ฟุตบอล ลีลาศ วอลเลย์บอล ว่ายน ้า หมากกระดาน ฮอกก้ี และแฮนด์บอล 
กฏข้อบังคับของนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา 

 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา จะต้องเป็นนักกีฬาของโรงเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตลอดระยะเวลา ๓ ปี (ม.๑ - ม.๓) 

 
 

/๔.๓ ประเภทเข้าร่วม... 



 
๑๐ 

๔.๓ ประเภทเข้าร่วมศูนย์การศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ จ านวน ๕ คน 
คุณสมบัติ คุณสมบัติทั่วไปตามประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม)  
ติดต่อสมัคร ณ ศูนย์การศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ อาคาร DS๑ ชั้น ๒ ห้อง ๑๒๐๒ หรือติดต่อ 

๐๘๗ – ๗๔๖๑๑๑๘ 
หลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในการสมัคร  
๑. ใบสมัครเข้าร่วมศูนย์การศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ 
๒. ส าเนาใบรับรองการเป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
๓. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (นักเรียน) ของบิดามารดา/หรือผู้ปกครอง 
๔. ใบรับรองแพทย์ หรือ ใบวินิจฉัยของแพทย์ (ระบุประเภทความบกพร่อง) 
๕. ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนคนพิการ (ถ้ามี) 
๖. ประวัติการศึกษา  
- หนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการการศึกษาพิเศษ (ถ้ามี)  
- แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) จากโรงเรียนเดิมที่เคยศึกษา  

๕. วัน เวลา สถานที่ ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

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

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่     ๑      พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
 

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

หมายเหตุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) พิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนโดย 
คณะผู้บริหารโรงเรียนฯ เท่านั้น และขอย ้าเตือนผู้ปกครองอย่าหลงเชื่อบุคคลอ่ืน ๆ ซึ่งสัญญาว่าจะสามารถ
ฝากบุตรหลานของท่านเข้าเรียนได้ โดยเรียกเก็บค่าตอบแทน ซึ่งทางโรงเรียนไม่มีนโยบาย และจะไม่
รับผิดชอบต่อการกระท าดังกล่าว 


