ประกาศโรงเรียนดาวนายรอย
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ ปที่ 4 ประจําปการศึกษา 2561
โรงเรียนดาวนายรอย เปนสถานศึกษาเอกชนในระบบ ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีภารกิจให
การศึ กษาแกนักเรีย นชาย ระดั บชั้ นมั ธยมศึกษาตอนต นและตอนปลาย ให มีค วามเป นเลิศ ทางด านวิท ยาศาสตร คณิ ตศาสตร
และปลู กฝ ง ความมี ร ะเบี ย บวิ นัย ตลอดจนเสริ ม สร างพลานามัย เพื่ อให ผู สํ าเร็ จ การศึ กษาทุ กคน มี พื้ นฐานความรู คุ ณสมบั ติ
และสมรรถภาพรางกายที่สมบูรณ
โรงเรียนดาวนายรอยมุงสรางและพัฒนาเยาวชนให มีความรูความสามารถที่จะศึกษาตอในระดับเตรียมอุ ดมศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษาสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เนนเตรียมความพรอมเพื่อสอบเขา โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร
ไทย – เยอรมัน และมัธยมศึกษาปที่ 4 ชั้นนําระดับประเทศ สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 - 5 เนนสอบเขาโรงเรียน
เตรี ยมทหาร และสํ าหรั บ นักเรีย นระดั บ ชั้ นมั ธยมศึ กษาตอนปลาย มี หลั กสู ตรการเรี ยน 2 หลั กสู ต ร คื อ คณิ ต – วิ ท ย และ
ศิลป – คํ านวณ ซึ่ งจะเรีย นควบคู กับ หลักสูต ร Pre – Degree โดยความร วมมือกั บมหาวิ ทยาลัย รามคําแหง เน นเตรีย ม
ความพร อ มเพื่ อ สอบเข า นายสิ บ ทหารบก นายสิ บ ตํ า รวจ จ าทหารเรื อ จ า อากาศ มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น นํ าระดั บ ประเทศ
และมุงสูอาชีพ นายรอย แพทย วิศวกร นักบิน นักการทูต อัยการ ผูพิพากษา นักธุรกิจ จึงไดกําหนดแนวปฎิบัติในการสอบ
คัดเลือกเขาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 1 และ 4 ปการศึกษา 2560 ของโรงเรียนดาวนายรอย ตามรายละเอียด ดังตอไปนี้

1. คุณสมบัติของผูสมัคร
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6

เพศชาย
ระดับการศึกษาของผูสมัคร
• ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตองเปนผูที่กําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา
• ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ตองเปนผูที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา
มีสุขภาพรางกายและจิตใจที่สมบูรณ แข็งแรง
ไมเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา และการพักในหอพักของโรงเรียนดาวนายรอย
ไดรับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผูปกครอง ใหสมัครเขาเปนนักเรียนที่โรงเรียนดาวนายรอย
สามารถพักอยูในโรงเรียนซึ่งเปนลักษณะโรงเรียนประจํา และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปจจุบัน
หรือที่จะไดกําหนดในอนาคต

2. ประเภทการรับสมัคร และจํานวนรับเขาศึกษา
2.1

2.2

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 300 คน แบงเปน
• ประเภททุนเพชรติดดาว จํานวน 200 คน
สิทธิประโยชนพิเศษ
o สําหรับนักเรียนที่สอบผานเกณฑ 80% จํานวน 50 คนแรก จะไดรับการยกเวน คาธรรมเนียมการศึกษา
50,000 บาทตอปการศึกษา (โดยเรียงตามลําดับคะแนนการสอบ)
• ประเภททั่วไป จํานวน 100 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 150 คน แบงเปน
• ประเภททุนเพชรติดดาว จํานวน 100 คน
สิทธิประโยชนพิเศษ
o สําหรับนักเรียนที่สอบผานเกณฑ 80% จํานวน 50 คนแรก จะไดรับการยกเวน คาธรรมเนียมการศึกษา
50,000 บาทตอปการศึกษา (โดยเรียงตามลําดับคะแนนการสอบ)
• ประเภททั่วไป จํานวน 50 คน

3. ปฏิทินการสมัคร การสอบ การประกาศผล การรายงานตัว และทําสัญญา

รายการ
วันรับสมัคร

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ประเภททุนเพชรติดดาว

ประเภททั่วไป

ประเภททุนเพชรติดดาว

ประเภททั่วไป

1 มิ.ย. 2560 - 28 ก.ย. 2560

7 ต.ค. 2560 - 20 ธ.ค. 2560

1 ต.ค. 2560 - 21 ธ.ค. 2560

6 ม.ค. 2561 - 15 ก.พ. 2561

สมัครดวยตนเอง ที่โรงเรียนดาวนายรอย สงขลา ตรัง กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี

วิธีการสมัคร
วันสอบคัดเลือก

หรือ สมัครทางอินเตอรเน็ต www.dnr.ac.th
1 ต.ค. 2560

23 ธ.ค. 2560

24 ธ.ค. 2560

18 ก.พ. 2561

เวลา 08.00 - 16.00 น.

เวลา 08.00 - 16.00 น.

เวลา 08.00 - 16.00 น.

เวลา 08.00 - 16.00 น.

สถานที่สอบคัดเลือก
วันประกาศผลสอบ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

โรงเรียนดาวนายรอย สงขลา
2 ต.ค. 2560

24 ธ.ค. 2560

25 ธ.ค. 2560

19 ก.พ. 2561

www.dnr.ac.th และ โรงเรียนดาวนายรอย สงขลา

วันรายงานตัว

4 ต.ค. 2560

26 ธ.ค. 2560

27 ธ.ค. 2560

21 ก.พ. 2561

และทําสัญญา

เวลา 08.30 - 17.00 น.

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 สุราษฎรธานี

4. การสมัครสอบคัดเลือก

4.1 สมัครดวยตนเอง
• นักเรียนสามารถสมัครสอบไดที่โรงเรียนดาวนายรอย สงขลา ตรัง กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และสุราษฎรธานี
• ในวันที่สมัคร นักเรียนจะไดรับบัตรประจําตัวผูสอบจากเจาหนาที่ และใหนํามาในวันสอบคัดเลือก
4.2 สมัครทางเว็บไซต
• ผานทางเว็บไซตโรงเรียนดาวนายรอย www.dnr.ac.th
• เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัคร นักเรียนจะตองพิมพบัตรประจําตัวผูสอบ และใหนํามาในวันสอบคัดเลือก

5. การสอบคัดเลือก
5.1
5.2

วัน เวลา และสถานที่ ในการสอบคัดเลือกใหเปนไปตาม ขอ 3.
สิ่งที่จะตองนําไปในวันสอบคัดเลือก
5.2.1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
• บัตรประจําตัวผูสอบ
• รูปถายนักเรียน 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
• สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 1 ฉบับ
• บัตรประจําตัวนักเรียน หรือ บัตรประจําตัวประชาชน หรือ เอกสารอื่นที่มีรูปถายนักเรียน
พรอมประทับตราหนวยงานที่ออกเอกสารนั้น
• ดินสอดํา 2B หรือเขมกวา ยางลบดินสอ และปากกาสีน้ําเงิน
5.2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
• บัตรประจําตัวผูสอบ
• รูปถายนักเรียน 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
• สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 1 ฉบับ
• บัตรประจําตัวนักเรียน หรือ บัตรประจําตัวประชาชน หรือ เอกสารอื่นที่มีรูปถายนักเรียน
พรอมประทับตราหนวยงานที่ออกเอกสารนั้น
• ดินสอดํา 2B หรือเขมกวา ยางลบดินสอ และปากกาสีน้ําเงิน

5.3

วิชาที่สอบคัดเลือก
5.3.1 สอบวิชาการ
• วิชาคณิตศาสตร
• วิชาภาษาอังกฤษ
• วิชาวิทยาศาสตร
• ความถนัดทางการเรียน
5.3.2 สอบสัมภาษณ
• การสอบสัมภาษณจะมีผล คือ “ผาน” กับ “ไมผาน” เทานั้น

5.4

เนื้อหาวิชาที่ใชในการสอบ
5.4.1 สอบเขา มัธยมศึกษาปที่ 1 เนื้อหาครอบคลุมสาระการเรียนรู ชั้นประถมศึกษา ปที่ 4 ถึงปที่ 6
5.4.1 สอบเขา มัธยมศึกษาปที่ 4 เนื้อหาครอบคลุมสาระการเรียนรู ชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 1 ถึงปที่ 3

5.5

เกณฑการตัดสิน
5.5.1 นักเรียนตองไดคะแนนสอบรวมตั้งแต 60% ขึ้นไป เรียงตามลําดับคะแนนมากไปนอยของนักเรียน
กรณีโครงการทุนเพชรติดดาว ถาสอบผาน 80% ขึ้นไป จะไดรับการยกเวน คาธรรมเนียมการศึกษา 50,000 บาท
ตอปการศึกษา จํานวน 50 คนแรก โดยเรียงตามลําดับคะแนนการสอบ

5.5.2 หากไดคะแนนรวมเทากัน จะตัดสินจากคะแนนแตละวิชา คือ คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร และความ
ถนัดทางการเรียน ตามลําดับ
5.5.3 หากคะแนนรวมเทากันและคะแนนแตละวิชาเทากัน จะใชลําดับการลงทะเบียนเปนตัวตัดสิน ซึ่งจะตัดสินใหสิทธิ์
สําหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนกอน
5.5.4 การตัดสินถือเปนสิทธิ์ขาดของคณะกรรมการจากโรงเรียนดาวนายรอยเทานั้น และการตัดสินจากคณะกรรมการ
ตองถือเปนที่สิ้นสุด
5.6

การตรวจขอสอบ
การตรวจขอสอบของการสอบคัดเลือก จะตรวจดวยเครื่องตรวจขอสอบ การระบายคําตอบในกระดาษคําตอบ
ตองใชดินสอชนิด 2B ขึ้นไป เทานั้น ยกเวนการเขียนชื่อ เลขประจําตัวสอบ บนหัวกระดาษคําตอบใหเขียนดวยปากกาสีน้ําเงิน

5.7

ขอกําหนดในการสอบคัดเลือก
5.7.1 แตงกายชุดนักเรียน
5.7.2 ไมอนุญาตใหนํากระดาษทด หรืออุปกรณอื่นๆ รวมถึงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเขาไปในหองสอบ
5.7.3 การออกจากหองสอบ อนุญาตใหออกไดเมื่อหมดเวลาสอบเทานั้น
5.7.4 นักเรียนตองมีผูปกครอง อยางนอย 1 ทาน เขารับฟงหลักสูตรและรายละเอียดตางๆ ของโรงเรียนดาวนายรอย
เพื่อความเขาใจ และประกอบการตัดสินใจในการลงทะเบียนเรียน

6. การรายงานตัวและทําสัญญา
6.1
6.2
6.3

วัน เวลา และสถานที่ ในการรายงานตัวและทําสัญญาใหเปนไปตาม ขอ 3.
นักเรียนจะตองมาพรอมกับผูปกครอง 1 ทาน 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 2 ฉบับ
• สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน 1 ฉบับ
6.3.3 ใบรับรองแพทยที่แสดงผลการตรวจเลือด เพื่อทราบผลของไวรัสตับอักเสบบี และนักเรียนตองมีผลการตรวจวัด
สายตาเพื่อแสดงใหทราบวา ตาบอดสีหรือไม
หากไมมารายงานตัวและทําสัญญาในวันและเวลาที่กําหนด จะถือวาสละสิทธิ์ทันที และจะดําเนินการเรียกผูติดสํารองแทน
สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท 074 326 959, 088 758 1707
โทรสาร 074 326 958
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2560

ลงชื่อ

(นายอรัญ กั่วพานิช)
ผูอํานวยการ

ลงชื่อ

(นายพัฒนพงศ สุขแกว)
ผูรับใบอนุญาต

