
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนดาวนายร้อย 
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ ปีท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
โรงเรียนดาวนายร้อย  เป็นสถานศึกษาเอกชนในระบบ ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีภารกิจให้

การศึกษาแก่นักเรียนชาย ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
และปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ตลอดจนเสริมสร้างพลานามัยเพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคน มีพื้นฐานความรู้ คุณสมบัติ 
และสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์ 

โรงเรียนดาวนายร้อยมุ่งสร้างและพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถที่จะศึกษาต่อในระดับเตรียมอุดมศึกษา        
และระดับอุดมศึกษา ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เน้นเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้า โรงเรียนเตรียม
วิศวกรรมศาสตร์ ไทย – เยอรมัน และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ช้ันน าระดับประเทศ  ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5   
เน้นสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร และส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีแนวการเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ และแนวการเรียนอ่ืน ๆ ตามความสนใจของนักเรียน  เน้นเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้า นายสิบทหารบก นายสิบ
ต ารวจ  จ่าทหารเรือ  จ่าอากาศ มหาวิทยาลัยช้ันน าระดับประเทศ และมุ่งสู่อาชีพ นายร้อย แพทย์ วิศวกร นักบิน  นักการทูต 
อัยการ ผู้พิพากษา นักธุรกิจ  โดยจะเรียนควบคู่กับหลักสูตร Pre – Degree  ซึ่งเป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรามค าแหง     
จึงได้ก าหนดแนวปฎิบัติในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรี ยนช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563  ของโรงเรียน      
ดาวนายร้อย ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร  

1.1 เพศชาย 
1.2 ระดับการศึกษาของผู้สมัคร 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ต้องเป็นผู้ทีก่ าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ต้องเป็นผู้ทีก่ าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3 หรือเทียบเท่า  

1.3 มีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีสมบรูณ์ แข็งแรง  
1.4 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา และการพักในหอพักของโรงเรียนดาวนายร้อย 
1.5 ได้รับอนญุาตจากบิดา มารดา หรอืผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรยีนที่โรงเรยีนดาวนายร้อย 
1.6 สามารถพักอยู่ในโรงเรยีนซึ่งเป็นลกัษณะโรงเรียนประจ า และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบัน  
 หรือท่ีจะได้ก าหนดในอนาคต 
 

2. ประเภทการรับสมัคร และจ านวนรับเข้าศึกษา 
2.1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  รับ 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน  

 ประเภททั่วไป  จ านวน 30 คน  
 

2.2 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  รับ 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน  
 ประเภททั่วไป  จ านวน 30 คน 



3. ปฏิทินการสมัคร การสอบ การประกาศผล การรายงานตัว และท าสัญญา 
 
 

รายการ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

ประเภททั่วไป : ศูนย์สอบสงขลา ประเภททั่วไป : ศูนย์สอบสงขลา 

วันรับสมัคร 1 – 15 พ.ค. 2563 1 – 15 พ.ค. 2563  

วิธีการสมัคร 

 
สมัครทางอินเทอรเ์น็ต 

www.dnr.ac.th 
  

วันสอบคัดเลือก 
 

(ประกาศให้ทราบอีกครั้ง) 
 

(ประกาศให้ทราบอีกครั้ง) 

  

สถานที่สอบคัดเลือก 

 
ศูนย์สอบสงขลา  

(โรงเรียนดาวนายร้อย สงขลา) 
 

ศูนย์สอบสงขลา  
(โรงเรียนดาวนายร้อย สงขลา) 

วันประกาศผลสอบ 
 

(ประกาศให้ทราบอีกครั้ง) 
 

(ประกาศให้ทราบอีกครั้ง) 

วันรายงานตัว 
 

(ประกาศให้ทราบอีกครั้ง) 
 

(ประกาศให้ทราบอีกครั้ง) 
และท าสัญญา   

สถานที่รายงานตัว โรงเรียนดาวนายร้อย ทุกสาขา 
(สงขลา ตรัง กระบี่ ภูเก็ต นครศรธีรรมราช สุราษฎร์ธานี) 

โรงเรียนดาวนายร้อย ทุกสาขา 
(สงขลา ตรัง กระบี่ ภูเก็ต นครศรธีรรมราช สุราษฎร์ธานี) และท าสัญญา 



4. การสมัครสอบคัดเลือก 
   สมัครทางเว็บไซต์ 

 ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนดาวนายร้อย  www.dnr.ac.th 
 เมื่อเสร็จสิ้นข้ันตอนการสมัคร นักเรียนจะต้องพิมพ์บัตรประจ าตัวผูส้อบ และใหน้ ามาในวันสอบคัดเลอืก 

 
5. การสอบคัดเลือก 

5.1 วัน เวลา และสถานที ่ในการสอบคัดเลือกให้เป็นไปตาม ข้อ 3. 
5.2 สิ่งที่จะตอ้งน าไปในวันสอบคัดเลอืก 
 5.2.1   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 บัตรประจ าตัวผู้สอบ 
 รูปถ่ายนักเรยีน 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
 บัตรประจ าตัวนักเรียน หรือ บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ เอกสารอื่นที่มีรูปถ่ายนักเรยีน  

  พร้อมประทับตราหน่วยงานที่ออกเอกสารนั้น  
 ดินสอด า 2B หรือเข้มกว่า  ยางลบดินสอ และปากกาสีน้ าเงิน 

 
5.2.2   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 บัตรประจ าตัวผู้สอบ 
 รูปถ่ายนักเรยีน 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
 บัตรประจ าตัวนักเรียน หรือ บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ เอกสารอื่นที่มีรูปถ่ายนักเรยีน  

  พร้อมประทับตราหน่วยงานที่ออกเอกสารนั้น  
 ดินสอด า 2B หรือเข้มกว่า  ยางลบดินสอ และปากกาสีน้ าเงิน 

 
5.3 วิชาท่ีสอบคัดเลือก 

 5.3.1    สอบวิชาการ  
 วิชาคณิตศาสตร ์    
 วิชาภาษาอังกฤษ   
 วิชาวิทยาศาสตร์   
 ความถนัดทางการเรียน   

  
 5.3.2   สอบสัมภาษณ ์   

 การสอบสัมภาษณ์จะมีผล คือ “ผา่น” กับ “ไม่ผ่าน” เท่านั้น  
 

 5.4 เนื้อหาวิชาท่ีใช้ในการสอบ 
  5.4.1  สอบเข้า มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เนื้อหาครอบคลมุสาระการเรียนรู ้ช้ันประถมศึกษา ปีที่ 4 ถึงปีท่ี 6   

 5.4.1  สอบเข้า มัธยมศึกษาปีท่ี 4 เนื้อหาครอบคลมุสาระการเรียนรู ้ช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 3  
 
5.5 เกณฑ์การตัดสิน  
 5.5.1 นักเรียนต้องได้คะแนนสอบรวม 60% ขึ้นไป  
 5.5.2 หากได้คะแนนรวมเท่ากัน จะตดัสนิจากคะแนนแตล่ะวิชา คือ คณติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และความ

ถนัดทางการเรียน ตามล าดับ 
 5.5.3 หากคะแนนรวมเท่ากันและคะแนนแต่ละวิชาเท่ากัน จะใช้ล าดับการลงทะเบียนเป็นตัวตัดสิน ซึ่งจะตดัสินให้สิทธ์ิ

ส าหรับนักเรียนทีล่งทะเบียนก่อน 
 5.5.4 การตัดสินถือเป็นสิทธ์ิขาดของคณะกรรมการจากโรงเรียนดาวนายรอ้ยเท่านั้น และการตัดสินจากคณะกรรมการ 

ต้องถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

http://www.dnr.ac.th/


5.6 การตรวจข้อสอบ 
  การตรวจข้อสอบของการสอบคดัเลือก จะตรวจด้วยเครื่องตรวจข้อสอบ การระบายค าตอบในกระดาษค าตอบ   
ต้องใช้ดินสอชนิด 2B ขึ้นไป เท่านัน้ ยกเว้นการเขียนช่ือ เลขประจ าตัวสอบ บนหัวกระดาษค าตอบให้เขียนด้วยปากกาสีน้ าเงิน 

 
5.7 ข้อก าหนดในการสอบคัดเลือก 
 5.7.1 แต่งกายชุดนักเรียน   
 5.7.2 ไม่อนุญาตให้น ากระดาษทด หรืออุปกรณ์อื่นๆ รวมถึงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
 5.7.3 การออกจากห้องสอบ อนุญาตใหอ้อกได้เมื่อหมดเวลาสอบเท่าน้ัน 
 5.7.4 นักเรียนต้องมผีู้ปกครอง อย่างน้อย 1 ท่าน เข้ารับฟังหลักสูตรและรายละเอียดตา่งๆ ของโรงเรียนดาวนายร้อย 

เพื่อความเข้าใจ และประกอบการตัดสินใจในการลงทะเบยีนเรยีน 
 

6. การรายงานตัวและท าสัญญา 
6.1      วัน เวลา และสถานที่ ในการรายงานตัวและท าสัญญาให้เป็นไปตาม ข้อ 3. 
6.2  นักเรียนจะต้องมาพร้อมกับผู้ปกครอง 1 ท่าน ซ่ึงเป็นผูม้ีสิทธิ์ลงนามท าสัญญา 
6.3 เอกสารที่จะต้องเตรียมมาในวันท าสัญญา 
 6.3.1 เอกสารของนักเรยีน  

 ส าเนาสูติบัตร         จ านวน 1 ฉบับ 
 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน         จ านวน 1 ฉบับ 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน         จ านวน 1 ฉบับ 
 ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา (ผู้ให้ก าเนิด)        จ านวน 1 ฉบับ  
 ส าเนาทะเบียนบ้านของมารดา (ผู้ให้ก าเนิด)                   จ านวน 1 ฉบับ  

 6.3.2 เอกสารของผู้ปกครอง (ผู้ท าสญัญา) 
 บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง พร้อมส าเนา         จ านวน 2 ฉบับ 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน         จ านวน 1 ฉบับ 

 6.3.3 ใบรับรองแพทย์ท่ีแสดงผลการตรวจเลือด เพื่อทราบผลของไวรัสตับอักเสบบี และนักเรียนต้องมีผลการตรวจวดั
สายตาเพื่อแสดงให้ทราบวา่ สภาพสายตาของนักเรยีน สั้น ยาว เอยีง ตาบอดสี หรือไม ่

        หากไมม่ารายงานตัวและท าสัญญาในวันและเวลาที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที และจะด าเนินการเรียกผู้ติดส ารองแทน 
 
 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 
โทรศัพท์ 074 326 959, 088 758 1707  
โทรสาร 074 326 958 
  
  ประกาศ  ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2563  
   
   
   
  ลงช่ือ                           ลงช่ือ   
                              (นายอรัญ กั่วพานิช)              (นายพัฒนพงศ์  สุขแก้ว)        
               ผู้อ านวยการ         ผู้รับใบอนุญาต 


