
ระเบียบการรับสมัครการทดสอบมาตรฐานความรู้ 
ระดับประถมศึกษา  (ป.4 – ป.6) 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) 
ประจำปีการศึกษา 2564 

 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ได้กำหนดให้มีการทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับ
ประถมศึกษา (ป.4 - ป.6) แก่นักเรียนทั่วไปในปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1.  วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1– ม.3)  
1.2 เพ่ือให้นักเรียนในระดับประถมศึกษา (ป.4 – ป.6) ที่มีความสนใจได้เทียบความรู้ความสามารถของตนกับ

นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ  
1.3 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

รามคำแหง โดยการทดสอบมาตรฐานความรู้ฯ ในครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไป 

2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ผู้ที่กำลังเรียนรู้อยู่ในระดับประถมศึกษา (ป.4 – ป.6) ปีการศึกษา 2563 ทุกคน ที่มีความสนใจจะทดสอบ
มาตรฐานความรู้ฯ มีสิทธิสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานความรู้ฯ 

3.  วิธีการสมัคร 
3.1 รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 – วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 7โดยกรอกข้อมูล

ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน http://www.ds.ru.ac.th พร้อมอัพโหลดรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ขนาดรูป 1 x 1.5 นิ้ว 
(สกุลของไฟล์เป็น .JPG ความละเอียดประมาณ 40 – 100 KB)  

3.2 ระบบจะออกใบ Bill Payment ชำระค่าสมัครจำนวน 300 บาท ผ่านธนาคาร ภายในระยะเวลาที่
โรงเรียนฯ กำหนด 

3.3 ตรวจสอบสถานะการชำระเงินผ่านหน้าเว็บไซต์โรงเรียน ในวันราชการถัดไป หลังการชำระเงิน 
3.4 ตรวจสอบเลขประจำตัวผู้สอบ ห้องสอบ และเลขท่ีนั่งสอบ ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ที่เว็บไซต์

โรงเรียน http://www.ds.ru.ac.th  

4. กำหนดวันสอบและวิชาที่สอบ 

สอบวันเสาร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 
08.00 น. เป็นต้นไป เรียกนักเรียนขึ้นตึกสอบ 
09.00 – 10.35 น. คณิตศาสตร์ (ข้อ 1 – 50)  เวลา 09.00 – 10.00 น. (เวลา 60 นาที) 
 ภาษาไทย (ข้อ 51 – 100) เวลา 10.00 – 10.35 น. (เวลา 35 นาที) 
 รวมจำนวนข้อสอบ 100 ข้อ รวม 100 คะแนน (เวลา 95 นาที) 
10.45 – 11.20 น. ภาษาอังกฤษ จำนวนข้อสอบ 50 ข้อ รวม 50 คะแนน (เวลา 35 นาที) 
11.20 – 12.30 น. พักเท่ียง 
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12.30 น. เรียกนักเรียนขึ้นตึกสอบ 
13.00 – 14.35 น. วิทยาศาสตร์ (ข้อ 1 – 50) เวลา 13.00 – 14.00 น. (เวลา 60 นาที) 
 สังคมศึกษา (ข้อ 51 – 100) เวลา 14.00 – 14.35 น. (เวลา 35 นาที) 
 รวมจำนวนข้อสอบ 100 ข้อ รวม 100 คะแนน (เวลา 95 นาที) 
14.45 – 15.15 น. แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และคุณธรรม จริยธรรม (MQ) จำนวน

ข้อสอบ 50 ข้อ เป็นแบบวัดประเมินค่า (เวลา 30 นาที) 
ข้อสอบทุกวิชา เป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกคำตอบ 4 ตัวเลือก ยกเว้นแบบทดสอบความฉลาดทาง

อารมณ์ (EQ) และคุณธรรม จริยธรรม (MQ) เป็นแบบวัดประเมินค่า 

5. การประกาศผลสอบ 
 ประกาศผลการทดสอบในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 โดยประกาศผลการทดสอบผู้เข้าสอบ ตามรายชื่อ
ผู้สมัครสอบทุกคน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) หรือทาง www.ds.ru.ac.th และแจ้งผลการ
ทดสอบฯ เป็นรายบุคคลทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่กรอกออนไลน์มาในวันสมัครฯ 
 

ข้อปฏิบัติในการทดสอบ 
1. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สอบ และใบเสร็จรับเงินมาแสดงในวันสอบ 
2. ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิมให้เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนนั้น  
3. ต้องมาถึงสถานที่สอบตามเวลาสอบที่กำหนด  ถ้าเข้าห้องสอบสายเกินกว่า 15 นาทีหลังเวลาเริ่มสอบ

ที่กำหนดแต่ละวิชา จะไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น ๆ 
4. หากพบว่ามีการทุจริตในการสอบ จะถูกตัดสิทธิ์ในการทดสอบทุกวิชา และจะไม่ตรวจกระดาษคำตอบ

ในวิชาที่สอบไปแล้ว 
5. เตรียมดินสอดำ 2B และยางลบอ่อน สำหรับทำข้อสอบ 
6. ห้ามพูดคุย หรือปรึกษา หรือถามกัน ขณะอยู่ในห้องสอบ 
7. หากมีปัญหาเก่ียวกับข้อสอบ ให้ยกมือถามกรรมการผู้ควบคุมการสอบ 
8. เมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้ว ให้ทบทวน และไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน จนกว่ากรรมการจะอนุญาตให้ออก

จากห้องสอบ 
9. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำของกรรมการผู้ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด 

 
การระบายรหัสประจำตัวสอบ 

1. เขียนรหัสประจำตัวสอบลงในช่องท่ี 1 – 10 (ตามแนวนอน) ดังนี้  
ช่องท่ี 1 – 2 เป็นปี พ.ศ. ที่สมัครคือ ปี 64 เขียนเลข 6 ลงช่องที ่1 และเขียนเลข 4 ลงในช่องที ่2   
ช่องท่ี 3  เป็นรหัสเพศ ถ้าเป็นเพศชายคือ 1 เป็นเพศหญิงคือ 2 เขียนเลข 1 หรือ 2 ลงในช่องที ่3   
ช่องท่ี 4 – 10 เป็นลำดับเลขประจำตัว จะเริ่มจาก 0000001 
ข้อมูลและรหัสประจำตัวสอบให้ดูที่บัตรประจำตัวสอบ 
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2. ระบายรหัสประจำตัวลงในช่องที่ 1 - 10 (ตามแนวตั้ง) ดังนี้ เช่น รหัสนักเรียนชาย 6410000001 ให้
ระบายทับตัวเลขในวงกลมที่ตรงกับเลขแต่ละหลักของรหัสประจำตัวสอบด้วยดินสอดำ 2B โดยระบายให้เต็ม
วงกลม  

3. ถ้าระบายผิดให้ลบด้วยยางลบดินสอให้สะอาดแล้วระบายลงช่องใหม่ท่ีต้องการให้ถูกต้อง 
4. ให้ตรวจทานเลขรหัสประจำตัวที่เขียนและที่ระบายให้ถูกต้อง มิฉะนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ จะไม่ตรวจ

กระดาษคำตอบให้ 
 

ตัวอย่างการกรอก และการระบายรหัสประจำตัวสอบ 
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เด็กชายสาธิต 
รักราม 
     สาธิต  รักราม 
6 ก.พ.64        09.00 น. 
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