


 
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝายมัธยม)  

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๖ 

 

๑. คุณสมบัติของผูสมัคร 

๑.๑  สำเร็จหรือกำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๕ และตองสำเร็จการศึกษาชั้น

ประถมศึกษาปท่ี ๖  

๑.๒  มีอายุไมเกิน ๑๔ ป นับจนถึงวันเปดภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา  (๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นั่นคือ 

นักเรียนตองเกิดหลัง วันท่ี ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒) 

๑.๓  ผานการสอบวัดระดับความรู ป.๖ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๖ ของหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝายมัธยม)  

๑.๔  ผูสมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในการเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ หากมีการฝาฝนหรือไมดำเนินการ

ตามขอ ๑.๑ – ๑.๓ 
 

๒. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

๒.๑ แบบออนไลน 

- รับสมัครออนไลนตั้งแตวันพฤหัสบดีท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ – วันอังคารท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ โดย

กรอกขอมูลผานเว็บไซตโรงเรียน http://www.ds.ru.ac.th พรอมอัพโหลดรูปถายครึ่งตัว หนาตรง พ้ืนหลังสีฟา

ไมมีลวดลาย ขนาดรูป ๑ x ๑.๕ นิ้ว  สกุลของไฟลเปน JPG หรือ PNG เทานั้น ความละเอียดประมาณ ๔๐ – ๑๐๐ KB 

- ระบบจะออกใบ Bill Payment ชำระคาสมัครจำนวน ๕๐๐ บาท ผาน เคานเตอรธนาคาร 

อินเตอรเน็ตแบงคก้ิง หรือโมบายแบงคก้ิง ภายในระยะเวลาท่ีโรงเรียนกำหนด (ชำระคาสมัครภายในวัน

อังคารท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖) 

- ตรวจสอบสถานะการชำระเงินผานหนาเว็บไซตโรงเรียน ในวันราชการถัดไป หลังการชำระเงิน

ไมนอยกวา ๒ วัน 

การรับสมัครท่ีโรงเรียน ณ อาคาร DS 7 ชั้น ๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ – วันอังคารท่ี ๑๐ 

มกราคม ๒๕๖๖ (ตองทราบขอมูลของนักเรียน โดยนำบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประชาชนนักเรียน และรูปถายหรือ

ไฟลรูปถายของนักเรียนมาดวย) 
 

๓. ตรวจสอบและพิมพเลขประจำตัวผูสอบ หองสอบ และเลขท่ีนั่งสอบ  

 วันศุกรท่ี ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ท่ีเว็บไซตโรงเรียน http://www.ds.ru.ac.th 
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๔. กำหนด วัน เวลา และสถานท่ีสอบ 

สอบวัดระดับความรูเปนภาษาอังกฤษ วันเสารท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ ณ อาคาร DS 7 

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝายมัธยม)   

   ๐๘.๓๐ น. เปนตนไป นักเรียนข้ึนอาคารสอบ 

   ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.  สอบวิชาวิทยาศาสตร – วิชาคณิตศาสตร 

   ๑๐.๑๕ - ๑๑.๑๕ น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ 

   ๑๒.๔๕ น.  นักเรียนข้ึนอาคารสอบ เพ่ือสอบสมัภาษณ 

   ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. สอบสัมภาษณ 

หมายเหตุ กำหนดการทดสอบดังกลาว เปนกำหนดการในสถานการณปกติ โดยจัดสอบท่ีโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝายมัธยม) ในกรณีท่ีสถานการณ COVID-19 มียอดผูติดเช้ือสูง และมีมาตราการงด

การสอบในโรงเรียน ทางโรงเรียนฯ จะจัดสอบแบบออนไลน โดยผูปกครองจะตองจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมี

กลอง Webcam 

 

๕. ขอปฏิบัติในการสอบ 

๕.๑ ตองนำบัตรประจำตัวผูสอบมาแสดงในวันสอบ 

๕.๒ ตองแตงเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิมใหเรียบรอยถูกตองตามระเบียบ 

๕.๓ ตองมาถึงสถานท่ีสอบกอนเวลาสอบ ๓๐ นาที 

๕.๔ เตรียมปากกา ดินสอ และยางลบสำหรับทำขอสอบ 

๕.๕ การทุจริตในการสอบ ถือวาไมผานการทดสอบ 

๕.๖ ผูเขาสอบทุกคนตองปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำของกรรมการผูควบคุมโดยเครงครัด 

 

๖. ประกาศผลสอบวัดระดับความรู 

วันจันทรท่ี ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖  ได ๓ ชองทาง คือ  

๑. หองวชิาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝายมัธยม)  

๒. http://www.ds.ru.ac.th 

๓. เพจ Facebook : https://www.facebook.com/DSRU.EP   
 

๗. การมอบตัว 

วันเสารท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๖   
  

๘. การเรียน Summer Course 

วันจันทรท่ี ๒๔ เมษายน – วันศุกรท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 
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๙. ปฐมนิเทศนักเรียนใหม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๖ 

วันเสารท่ี ๑๓ – วันอาทิตยท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

 

๑๐. การเปดภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๖ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ 

 

หมายเหตุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝายมัธยม) พิจารณารับนักเรียนเขาเรียนโดย 

คณะผูบริหารโรงเรียนฯ เทานั้น และขอย้ำเตือนผูปกครองอยาหลงเชื่อบุคคลอ่ืน ๆ ซ่ึงสัญญาวาจะสามารถฝากบุตร

หลานของทานเขาเรียนได โดยเรียกเก็บคาตอบแทน ซ่ึงทางโรงเรียนไมมีนโยบาย และจะไมรับผิดชอบตอการ

กระทำดังกลาว 

 

......................................................................................... 
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