
ปฏิทินการสมัครทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา (ป.4 – ป.6) 
และรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)  ประจำปีการศึกษา 2564 
ที ่ กิจกรรม วัน  เดือน  ปี สถานที ่
1 รับสมัครทดสอบมาตรฐาน

ความรู้ฯ 
จันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 ถึง  
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 

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

2 ทดสอบมาตรฐานความรู้ฯ 
 

วันเสาร์ที่  6  กุมภาพันธ์ 2564 
(เวลา  08.00 – 15.30 น.) 

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) 

3 ประกาศผลการทดสอบ 
มาตรฐานความรู้ฯ 

วันศุกร์ที่ 12  กุมภาพันธ์ 2564 1. http://www.ds.ru.ac.th 
2. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

รามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) 
3. ส่งทางไปรษณีย์   

4 รับสมัครเข้าเรียน ม.1 พร้อม
ส่งแฟ้มสะสมผลงาน  
(Portfolio) 

วันจันทร์ที่ 15 – วันศุกร์ที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2564 
(เวลา 08.30 – 11.30 น.  
และ 13.00 – 16.00 น.) 

1. กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ที่ 
http://www.ds.ru.ac.th 

2. ส่งหลักฐานและแฟ้มสะสม
ผลงาน ณ ห้องประชุมอภิรมย์ 
ณ นคร อาคาร DS1 ชั้น 2 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) 

5 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
ที่สมัครเข้าเรียน 

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2564  (เวลา  09.00 น.) 
 
- เวลา 09.00 – 12.00 น. 
- เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 
- เวลา 13.00 – 15.00 น. 

ณ อาคารสุโขทัย (SKB)  
ห้อง 321 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ทดสอบความสามารถพิเศษ 
- ดนตรีและนาฏศิลป ์
- กีฬา ทดสอบสมรรถภาพ

ทางกาย 
- กีฬา ทดสอบแยกประเภท

กีฬา 

ณ โรงเรียนสาธิตฯ ม.รามฯ (ฝ่าย
มัธยม) 

6 สอบสัมภาษณ์ (นักเรียน
พร้อมผู้ปกครอง) และรับแฟ้ม
สะสมผลงาน (Portfolio) คืน 

วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 
(เวลา 08.30 น.) 

ณ  อาคาร DS 7 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
(ฝ่ายมัธยม)   

7 ประกาศผลการรับนักเรียน 
ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 

วันศุกร์ที่ 12  มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) และ 
http://www.ds.ru.ac.th 

 
 



ที ่ กิจกรรม วัน  เดือน  ปี สถานที ่
8 มอบตัว และ ชำระเงินค่า 

ธรรมเนียมการศึกษา พร้อม
จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน 

วันอาทิตย์ที่ 21  มีนาคม 2564 
(ดูกำหนดการท้ายประกาศผล
การรับนักเรียน) 

ณ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) 
 

9 ประกาศผลการรับนักเรียน 
ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 
(เพ่ิมเติม) 

วันพุธที่ 24  มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) และ 
http://www.ds.ru.ac.th 

10 มอบตัว (เพ่ิมเติม) และ ชำระ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
พร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ 
การเรียน 

วันอาทิตยท์ี่ 28  มีนาคม 2564 
(ดูกำหนดการท้ายประกาศผล
การรับนักเรียน) 

ณ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) 
 

11 
 

ปฐมนิเทศ และประชุม
ผู้ปกครอง  (ภาคเช้า) 

วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) และ
อาคารสุโขทัย มหาวิทยาลัย
รามคำแหง     

12 เรียนปรับพื้นฐานความรู้ จันทร์ที่ 10 - ศุกร์ที่ 21 
พฤษภาคม 2564 

ณ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) 

13 เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 จันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) 

 
** นักเรียนที่สนใจสมัครเข้าเป็นนักเรียนชัน้ ม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ต้องทำให้ครบทุก

ขั้นตอน 
 
สนใจติดต่อสอบถามได้ที ่   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขท่ี  2086  ถนนรามคำแหง   

แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  10240     
โทรศัพท์   
02-310-8356  (ฝ่ายประชาสัมพนัธ์)   
02-310-8362 (ฝ่ายวิชาการ)  
02-310-8360 (สำนักงานผู้อำนวยการ) 
02-310-8454 (งานคลังและพัสดุ) 

 


