ประกาศโรงเรียนดาวนายรอย
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ ปที่ 4 ประจําปการศึกษา 2560
โรงเรียนดาวนายรอย เปนสถานศึกษาเอกชนในระบบ ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีภารกิจให
การศึกษาแก(นักเรียนชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ใหมีความเปนเลิศทางดานวิทยาศาสตร+ คณิตศาสตร+
และปลูก ฝ.ง ความมี ระเบีย บวินั ย ตลอดจนเสริมสรางพลานามัย เพื่ อใหผูสํ าเร็ จการศึ กษาทุก คน มีพื้ นฐานความรู คุณสมบั ติ
และสมรรถภาพร(างกายที่สมบูรณ+
โรงเรียนดาวนายรอยมุ(งสรางและพัฒนาเยาวชนใหมีความรูความสามารถที่จะศึกษาต(อในระดับเตรียมอุดมศึกษาและระดับ
อุดมศึกษาสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เนนเตรียมความพรอมเพื่อสอบเขา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เตรียม
วิศวกรรมศาสตร+ และมัธยมศึกษาป7ที่ 4 ชั้นนําระดับประเทศ สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป7ที่4-5 เนนสอบเขาโรงเรียน
เตรี ย มทหาร และสํ า หรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายเนนเตรี ย มความพรอมเพื่ อ สอบเขา นายสิ บ ทหารบก
นายสิบตํารวจ จ(าทหารเรือ จ(าอากาศมหาวิทยาลัยชั้นนําระดับประเทศ และมุ(งสู(อาชีพ นายรอย แพทย+ วิศวกร นักบิน นักการทูต
อัยการ ผูพิพากษา นักธุรกิจ

1. คุณสมบัติของผูสมัคร
1.1 เพศชาย
1.2 ระดับการศึกษาของผูสมัคร
• ชั้นมัธยมศึกษาป7ที่ 1 ตองเปนผูทีก่ ําลังศึกษาอยู(ในชั้นประถมศึกษาป7ที่ 6 หรือเทียบเท(า
• ชั้นมัธยมศึกษาป7ที่ 4 ตองเปนผูทีก่ ําลังศึกษาอยู(ในชั้นมัธยมศึกษาป7ที่ 3 หรือเทียบเท(า
1.3 มีสุขภาพร(างกายและจิตใจทีส่ มบูรณ+ แข็งแรง
1.4 ไม(เปนโรคที่เปนอุปสรรคต(อการศึกษาและการพักในหอพักของโรงเรียนดาวนายรอย
1.5 ไดรับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผูปกครอง ใหสมัครเขาเปนนักเรียนที่โรงเรียนดาวนายรอย
1.6 สามารถพักอยู(ในโรงเรียนซึ่งเปนลักษณะโรงเรียนประจํา และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในป.จจุบัน
หรือที่จะไดกําหนดในอนาคต

2. ประเภทการรับสมัคร และจํานวนรับเขาศึกษา
2.1 ชั้นมัธยมศึกษาป7ที่ 1 จํานวน 400 คน แบ(งเปน
• ประเภททุนเพชรติดดาว จํานวน 250 คน
สิทธิประโยชน3พิเศษ
o สําหรับนักเรียนที่สอบผ6านเกณฑ3 80% จํานวน 50 คนแรก จะไดรับการยกเวน ค(าธรรมเนียมการศึกษา
50,000 บาทต(อป7การศึกษา (โดยเรียงตามลําดับคะแนนการสอบ)
• ประเภททั่วไป จํานวน 150 คน
2.2 ชั้นมัธยมศึกษาป7ที่ 4 จํานวน 200 คน
• สิทธิประโยชน3พิเศษ
o สําหรับนักเรียนที่สอบผ6านเกณฑ3 80% จํานวน 10 คนแรก จะไดรับการยกเวน ค(าธรรมเนียมการศึกษา
50,000 บาทต(อป7การศึกษา (โดยเรียงตามลําดับคะแนนการสอบ)

3. ปฏิทินการสมัคร การสอบ การประกาศผล การรายงานตัว และทําสัญญา

รายการ

วันรับสมัคร

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

ประเภททุนเพชรติดดาว สงขลา

ประเภททั่วไป

ประเภททั่วไป

1 มิ.ย. 59 - 29 ก.ย. 59

11 ต.ค. 59 - 21 ธ.ค. 59

11 ต.ค. 59 - 21 ธ.ค. 59

สมัครดวยตนเอง ที่โรงเรียนดาวนายรอย สงขลา ตรัง กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช สุราษฎร+ธานี

วิธีการสมัคร

หรือ สมัครทางอินเทอร+เน็ต www.dnr.ac.th
วันสอบคัดเลือก

2-ต.ค.-59

24-ธ.ค.-59

25-ธ.ค.-59

เวลา 08.00 - 16.00 น.

เวลา 08.00 - 16.00 น.

เวลา 08.00 - 16.00 น.

สถานที่สอบคัดเลือก
วันประกาศผลสอบ

โรงเรียนดาวนายรอย สงขลา
3-ต.ค.-59

25-ธ.ค.-59

26-ธ.ค.-59

www.dnr.ac.th และ โรงเรียนดาวนายรอย สงขลา
วันรายงานตัว

5-ต.ค.-59

27-ธ.ค.-59

28-ธ.ค.-59

และทําสัญญา

เวลา 08.30 - 17.00 น.

เวลา 08.30 - 17.00 น.

เวลา 08.30 - 17.00 น.

สถานที่รายงานตัว
และทําสัญญา

โรงเรียนดาวนายรอย สงขลา ตรัง กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช สุราษฎร+ธานี

4. การสมัครสอบคัดเลือก
4.1 สมัครดวยตนเอง
• นักเรียนสามารถสมัครสอบไดที่โรงเรียนดาวนายรอย สงขลา ตรัง กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และสุราษฎร+ธานี
• ในวันที่สมัคร นักเรียนจะไดรับบัตรประจําตัวผูสอบจากเจาหนาที่ และใหนํามาในวันสอบคัดเลือก
4.2 สมัครทางอินเทอร3เน็ต
• ผ(านทางเว็บไซต+โรงเรียนดาวนายรอย www.dnr.ac.th
• เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัคร นักเรียนจะตองพิมพ+บัตรประจําตัวผูสอบ และใหนํามาในวันสอบคัดเลือก

5. การสอบคัดเลือก
5.1
5.2

วัน เวลา และสถานที่ ในการสอบคัดเลือกใหเปนไปตาม ขอ 3.
สิ่งที่จะตองนําไปในวันสอบคัดเลือก
5.2.1 ชั้นมัธยมศึกษาป7ที่ 1
• บัตรประจําตัวผูสอบ
• รูปถ(ายนักเรียน 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
• สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาป7ที่ 5 จํานวน 1 ฉบับ
• บัตรประจําตัวนักเรียน หรือ บัตรประจําตัวประชาชน หรือ เอกสารอื่นที่มีรูปถ(ายนักเรียน
พรอมประทับตราหน(วยงานที่ออกเอกสารนั้น
• ดินสอดํา 2B หรือเขมกว(า ยางลบดินสอ และปากกา
5.2.2 ชั้นมัธยมศึกษาป7ที่ 4
• บัตรประจําตัวผูสอบ
• รูปถ(ายนักเรียน 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
• สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาป7ที่ 3 จํานวน 1 ฉบับ
• บัตรประจําตัวนักเรียน หรือ บัตรประจําตัวประชาชน หรือ เอกสารอื่นที่มีรูปถ(ายนักเรียน
พรอมประทับตราหน(วยงานที่ออกเอกสารนั้น
• ดินสอดํา 2B หรือเขมกว(า ยางลบดินสอ และปากกา

5.3

วิชาที่สอบคัดเลือก
5.3.1 สอบวิชาการ
• วิชาคณิตศาสตร+
• วิชาภาษาอังกฤษ
• วิชาวิทยาศาสตร+ (มัธยมศึกษาป7ที่ 4 สอบเฉพาะวิชาฟXสิกส+และเคมี)
• ความถนัดทางการเรียน
5.3.2 สอบสัมภาษณ+
• การสอบสัมภาษณ+จะมีผล คือ “ผ(าน” กับ “ไม(ผ(าน” เท(านั้น

5.4

เนื้อหาวิชาที่ใชในการสอบ
5.4.1 สอบเขา มัธยมศึกษาป7ที่ 1 เนื้อหาครอบคลุมสาระการเรียนรู ชั้นประถมศึกษา ป7ที่ 4 ถึงป7ที่ 6
5.4.1 สอบเขา มัธยมศึกษาป7ที่ 4 เนื้อหาครอบคลุมสาระการเรียนรู ชั้นมัธยมศึกษา ป7ที่ 1 ถึงป7ที่ 3

5.5

เกณฑ+การตัดสิน
5.5.1 นักเรียนตองไดคะแนนสอบรวมตั้งแต( ตั้งแต( 60% ขึ้นไป เรียงตามลําดับคะแนนมากไปนอยของนักเรียน
กรณีโครงการทุนเพชรติดดาว ถาสอบผ(าน 80% ขึ้นไป จะไดรับการยกเวน ค(าธรรมเนียมการศึกษา 50,000 บาท
ต(อป7การศึกษา จํานวน 50 คนแรก โดยเรียงตามลําดับคะแนนการสอบ

5.5.2 หากไดคะแนนรวมเท(ากัน จะตัดสินจากคะแนนแต(ละวิชา คือ คณิตศาสตร+ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร+ และความ
ถนัดทางการเรียน ตามลําดับ
5.5.3 หากคะแนนรวมเท(ากันและคะแนนแต(ละวิชาเท(ากัน จะใชลําดับการลงทะเบียนเปนตัวตัดสิน ซึ่งจะตัดสินใหสิทธิ์
สําหรับนักเรียนทีล่ งทะเบียนก(อน
5.5.4 การตัดสินถือเปนสิทธิ์ขาดของคณะกรรมการจากโรงเรียนดาวนายรอยเท(านั้น และการตัดสินจากคณะกรรมการ
ตองถือเปนที่สิ้นสุด
5.6

การตรวจขอสอบ
การตรวจขอสอบของการสอบคัดเลือก จะตรวจดวยเครื่องตรวจขอสอบ การระบายคําตอบในกระดาษคําตองใช
ดินสอชนิด 2B ขึ้นไป เท(านั้น ยกเวนการเขียนชื่อ เลขประจําตัวสอบ บนหัวกระดาษคําตอบใหเขียนดวยปากกา

5.7

ขอกําหนดในการสอบคัดเลือก
5.7.1 แต(งกายชุดนักเรียน
5.7.2 ไม(อนุญาตใหนํากระดาษทด หรืออุปกรณ+อื่นๆ รวมถึงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเขาไปในหองสอบ
5.7.3 การออกจากหองสอบ อนุญาตใหออกไดเมื่อหมดเวลาสอบเท(านั้น
5.7.4 นักเรียนตองมีผูปกครอง อย(างนอย 1 ท(าน เขารับฟ.งหลักสูตรและรายละเอียดต(างๆ ของโรงเรียนดาวนายรอย
เพื่อความเขาใจ และประกอบการตัดสินใจในการลงทะเบียนเรียน

6. การรายงานตัวและทําสัญญา
6.1
6.2
6.3

วัน เวลา และสถานที่ ในการรายงานตัวและทําสัญญาใหเปนไปตาม ขอ 3.
นักเรียนจะตองมาพรอมกับผูปกครอง 1 ท(าน ซึ่งเปนผูมีสิทธิ์ลงนามทําสัญญา
เอกสารที่จะตองเตรียมมาในวันทําสัญญา
6.3.1 เอกสารของนักเรียน
• สําเนาสูติบัตร
จํานวน 1 ฉบับ
• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 1 ฉบับ
• สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน 1 ฉบับ
• สําเนาทะเบียนบานของบิดา (ผูใหกําเนิด)
จํานวน 1 ฉบับ
• สําเนาทะเบียนบานของมารดา (ผูใหกําเนิด)
จํานวน 1 ฉบับ
6.3.2 เอกสารของผูปกครอง (ผูทําสัญญา)
• บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง พรอมสําเนา
จํานวน 1 ฉบับ
• สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน 1 ฉบับ
6.3.3 ใบรับรองแพทย+ที่แสดงผลการตรวจเลือด เพื่อทราบผลของ ไวรัสตับอักเสบB และนักเรียนตองมีผลการตรวจวัด
สายตาเพื่อแสดงใหทราบว(า ตาบอดสีหรือไม(
หากไม6มารายงานตัวและทําสัญญาในวันและเวลาที่กําหนด จะถือว6าสละสิทธิ์ทันที และจะดําเนินการเรียกผูติดสํารองแทน
สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท+ 074 326 959, 088 758 1707
โทรสาร 074 326 958
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2559

ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นายพัฒนพงศ+ สุขแกว)
ผูรับใบอนุญาต

(นายอรัญ กั่วพานิช)
ผูอํานวยการ

