ประกาศโรงเรียนดาวนายร้อย
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2562
โรงเรียนดาวนายร้อย เป็นสถานศึกษาเอกชนในระบบ ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีภารกิจให้
การศึกษาแก่นักเรียนชาย ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ให้มีความเป็นเลิศ ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และปลูก ฝังความมี ระเบีย บวินั ย ตลอดจนเสริมสร้า งพลานามัย เพื่ อให้ ผู้ส าเร็ จการศึ กษาทุ ก คน มีพื้ นฐานความรู้ คุณสมบั ติ
และสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์
โรงเรียนดาวนายร้ อยมุ่งสร้างและพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถที่จะศึกษาต่อในระดับ เตรียมอุดมศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษาสาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เน้นเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้า โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
ไทย – เยอรมัน และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นนาระดับประเทศ สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 เน้นสอบเข้าโรงเรียน
เตรียมทหาร และสาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีแนวการเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ
แนวการเรียนอื่น ๆ ตามความสนใจของนักเรียน โดยจะเรียนควบคู่กับหลักสูตร Pre – Degree ซึ่งความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
รามคาแหง เน้นเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้า นายสิบทหารบก นายสิบตารวจ จ่าทหารเรือ จ่าอากาศ มหาวิทยาลัยชั้นนา
ระดับประเทศ และมุ่งสู่อาชีพ นายร้อย แพทย์ วิศวกร นักบิน นักการทูต อัยการ ผู้พิพากษา นักธุรกิจ จึงได้กาหนดแนวปฎิบัติใน
การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปี ที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนดาวนายร้อย ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เพศชาย
1.2 ระดับการศึกษาของผู้สมัคร
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต้องเป็นผู้ทกี่ าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต้องเป็นผู้ทกี่ าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
1.3 มีสุขภาพร่างกายและจิตใจทีส่ มบูรณ์ แข็งแรง
1.4 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการพักในหอพักของโรงเรียนดาวนายร้อย
1.5 ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนที่โรงเรียนดาวนายร้อย
1.6 สามารถพักอยู่ในโรงเรียนซึ่งเป็นลักษณะโรงเรียนประจา และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบัน
หรือที่จะได้กาหนดในอนาคต

2. ประเภทการรับสมัคร และจานวนรับเข้าศึกษา
2.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 30 คน
 ประเภททั่วไป : ศูนย์สอบชุมพร จานวน 30 คน (โรงแรมลอฟท์ มาเนีย บูทีค โฮเทล ชุมพร)
สิทธิประโยชน์พิเศษ
o สาหรับนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์ 80% จานวน 10 คนแรก จะได้รับการยกเว้น ค่าธรรมเนียมการศึกษา
50,000 บาทต่อปีการศึกษา (โดยเรียงตามลาดับคะแนนการสอบ)
2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 100 คน (เรียน ณ รร.ดาวนายร้อย กรุงเทพฯ)
 ประเภทรับตรงภายใน จานวน 50 คน (สอบคัดเลือกภายในจากนักเรียนระดับชั้น ม.3 ของ รร.ดาวนายร้อย)
 ประเภททั่วไป จานวน 50 คน
สิทธิประโยชน์พิเศษ
o สาหรับนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์ 80% จานวน 10 คนแรก จะได้รับการยกเว้น ค่าธรรมเนียมการศึกษา
50,000 บาทต่อปีการศึกษา (โดยเรียงตามลาดับคะแนนการสอบ)

3. ปฏิทินการสมัคร การสอบ การประกาศผล การรายงานตัว และทาสัญญา

รายการ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภททั่วไป : ศูนย์สอบชุมพร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภททั่วไป : ศูนย์สอบสงขลา

วันรับสมัคร

7 ม.ค. 2562 - 14 ก.พ. 2562

7 ม.ค. 2562 - 7 ก.พ. 2562

วิธีการสมัคร
วันสอบคัดเลือก
สถานที่สอบคัดเลือก
วันประกาศผลสอบ

สมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนดาวนายร้อย สงขลา ตรัง กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี
หรือ สมัครทางอินเทอร์เน็ต www.dnr.ac.th
17 ก.พ. 2562

10 ก.พ. 2562

เวลา 08.30 - 15.30 น.

เวลา 08.30 - 15.30 น.

ศูนย์สอบชุมพร (โรงแรมลอฟท์ มาเนีย บูทีค โฮเทล ชุมพร)

โรงเรียนดาวนายร้อย สงขลา

18 ก.พ. 2562

11 ก.พ. 2562
www.dnr.ac.th และ โรงเรียนดาวนายร้อย สงขลา

วันรายงานตัว

20 ก.พ. 2562

13 ก.พ. 2562

และทาสัญญา

เวลา 09.00 - 17.00 น.

เวลา 09.00 - 17.00 น.

ศูนย์รายงานตัวชุมพร

โรงเรียนดาวนายร้อย สงขลา ตรัง กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี

สถานที่รายงานตัว
และทาสัญญา

4. การสมัครสอบคัดเลือก
4.1 สมัครด้วยตนเอง
 นักเรียนสามารถสมัครสอบได้ที่โรงเรียนดาวนายร้อย สงขลา ตรัง กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี
 ในวันที่สมัคร นักเรียนจะได้รับบัตรประจาตัวผูส้ อบจากเจ้าหน้าที่ และให้นามาในวันสอบคัดเลือก
4.2 สมัครทางเว็บไซต์
 ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนดาวนายร้อย www.dnr.ac.th
 เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัคร นักเรียนจะต้องพิมพ์บัตรประจาตัวผูส้ อบ และให้นามาในวันสอบคัดเลือก

5. การสอบคัดเลือก
5.1
5.2

วัน เวลา และสถานที่ ในการสอบคัดเลือกให้เป็นไปตาม ข้อ 3.
สิ่งที่จะต้องนาไปในวันสอบคัดเลือก
5.2.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 บัตรประจาตัวผู้สอบ
 รูปถ่ายนักเรียน 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
 บัตรประจาตัวนักเรียน หรือ บัตรประจาตัวประชาชน หรือ เอกสารอื่นที่มีรูปถ่ายนักเรียน
พร้อมประทับตราหน่วยงานที่ออกเอกสารนั้น
 ดินสอดา 2B หรือเข้มกว่า ยางลบดินสอ และปากกาสีน้าเงิน
5.2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 บัตรประจาตัวผู้สอบ
 รูปถ่ายนักเรียน 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
 บัตรประจาตัวนักเรียน หรือ บัตรประจาตัวประชาชน หรือ เอกสารอื่นที่มีรูปถ่ายนักเรียน
พร้อมประทับตราหน่วยงานที่ออกเอกสารนั้น
 ดินสอดา 2B หรือเข้มกว่า ยางลบดินสอ และปากกาสีน้าเงิน

5.3

วิชาที่สอบคัดเลือก
5.3.1 สอบวิชาการ
 วิชาคณิตศาสตร์
 วิชาภาษาอังกฤษ
 วิชาวิทยาศาสตร์
 ความถนัดทางการเรียน
5.3.2 สอบสัมภาษณ์
 การสอบสัมภาษณ์จะมีผล คือ “ผ่าน” กับ “ไม่ผ่าน” เท่านั้น

5.4

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบ
5.4.1 สอบเข้า มัธยมศึกษาปีที่ 1 เนื้อหาครอบคลุมสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 ถึงปีที่ 6
5.4.1 สอบเข้า มัธยมศึกษาปีที่ 4 เนื้อหาครอบคลุมสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ถึงปีที่ 3

5.5

เกณฑ์การตัดสิน
5.5.1 นักเรียนต้องได้คะแนนสอบรวมตัง้ แต่ 60% ขึ้นไป เรียงตามลาดับคะแนนมากไปน้อยของนักเรียน
กรณีนักเรียนสอบผ่าน 80% ขึ้นไป จะได้รับการยกเว้น ค่าธรรมเนียมการศึกษา 50,000 บาท
ต่อปีการศึกษา จานวน 50 คนแรก โดยเรียงตามลาดับคะแนนการสอบ
5.5.2 หากได้คะแนนรวมเท่ากัน จะตัดสินจากคะแนนแต่ละวิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และความ
ถนัดทางการเรียน ตามลาดับ

5.5.3 หากคะแนนรวมเท่ากันและคะแนนแต่ละวิชาเท่ากัน จะใช้ลาดับการลงทะเบียนเป็นตัวตัดสิน ซึ่งจะตัดสินให้สิทธิ์
สาหรับนักเรียนทีล่ งทะเบียนก่อน
5.5.4 การตัดสินถือเป็นสิทธิ์ขาดของคณะกรรมการจากโรงเรียนดาวนายร้อยเท่านั้น และการตัดสินจากคณะกรรมการ
ต้องถือเป็นที่สิ้นสุด
5.6

การตรวจข้อสอบ
การตรวจข้อสอบของการสอบคัดเลือก จะตรวจด้วยเครื่องตรวจข้อสอบ การระบายคาตอบในกระดาษคาตอบ
ต้องใช้ดินสอชนิด 2B ขึ้นไป เท่านัน้ ยกเว้นการเขียนชื่อ เลขประจาตัวสอบ บนหัวกระดาษคาตอบให้เขียนด้วยปากกาสีนาเงิ
้ น

5.7

ข้อกาหนดในการสอบคัดเลือก
5.7.1 แต่งกายชุดนักเรียน
5.7.2 ไม่อนุญาตให้นากระดาษทด หรืออุปกรณ์อื่นๆ รวมถึงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
5.7.3 การออกจากห้องสอบ อนุญาตให้ออกได้เมื่อหมดเวลาสอบเท่านั้น
5.7.4 นักเรียนต้องมีผู้ปกครอง อย่างน้อย 1 ท่าน เข้ารับฟังหลักสูตรและรายละเอียดต่างๆ ของโรงเรียนดาวนายร้อย
เพื่อความเข้าใจ และประกอบการตัดสินใจในการลงทะเบียนเรียน

6. การรายงานตัวและทาสัญญา
6.1
6.2
6.3

วัน เวลา และสถานที่ ในการรายงานตัวและทาสัญญาให้เป็นไปตาม ข้อ 3.
นักเรียนจะต้องมาพร้อมกับผู้ปกครอง 1 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มสี ิทธิ์ลงนามทาสัญญา
เอกสารที่จะต้องเตรียมมาในวันทาสัญญา
6.3.1 เอกสารของนักเรียน
 สาเนาสูติบัตร
จานวน 1 ฉบับ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
 สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
 สาเนาทะเบียนบ้านของบิดา (ผู้ให้กาเนิด)
จานวน 1 ฉบับ
 สาเนาทะเบียนบ้านของมารดา (ผู้ให้กาเนิด)
จานวน 1 ฉบับ
6.3.2 เอกสารของผู้ปกครอง (ผู้ทาสัญญา)
 บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสาเนา
จานวน 2 ฉบับ
 สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
6.3.3 ใบรับรองแพทย์ที่แสดงผลการตรวจเลือด เพื่อทราบผลของไวรัสตับอักเสบบี และนักเรียนต้องมีผลการตรวจวัด
สายตาเพื่อแสดงให้ทราบว่า สภาพสายตาของนักเรียนสั้น ยาว เอียง ตาบอดสี หรือไม่
หากไม่มารายงานตัวและทาสัญญาในวันและเวลาที่กาหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที และจะดาเนินการเรียกผู้ติดสารองแทน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 074 326 959, 088 758 1707
โทรสาร 074 326 958
ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2562

ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นายอรัญ กั่วพานิช)
ผู้อานวยการ

(นายพัฒนพงศ์ สุขแก้ว)
ผู้รับใบอนุญาต

