
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนดาวนายร้อย 
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ศูนย์สอบชุมพร 

ประจำปีการศึกษา 2564 
 

 
โรงเรียนดาวนายร้อย  เป็นสถานศึกษาเอกชนในระบบ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีภารกิจให้

การศึกษาแก่นักเรียนชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
และปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ตลอดจนเสริมสร้างพลานามัยเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน มีพื้นฐานความรู้ คุณสมบัติ  
และสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์ 

โรงเรียนดาวนายร้อยมุ่งสร้างและพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถทั้งวิชาการ พลศึกษา และระเบียบวินัย สำหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เน้นเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร  โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 
ไทย – เยอรมัน และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นนำระดับประเทศ โดยเปิดห้องโครงการแยกประเภทอาชีพตามความสนใจให้นักเรียนได้
เรียนและสัมผัสประสบการณ์จริงในอาชีพที่ตนใฝ่ฝัน เช่น นายร้อย แพทย์ วิศวกร นักบิน  นักการทูต อัยการ  ผู้พิพากษา นักธุรกิจ 
จึงได้กำหนดแนวปฎิบัติในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ของโรงเรียนดาวนายร้อย               
ตามรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร  

1.1 เพศชาย 
1.2 ระดับการศึกษาของผู้สมัคร 

• ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
1.3 มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง  
1.4 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการพักในหอพักของโรงเรียนดาวนายร้อย 
1.5 ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนที่โรงเรียนดาวนายร้อย 
1.6 สามารถพักอยู่ในโรงเรียนซ่ึงเป็นลักษณะโรงเรียนประจำ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบัน  
 หรือที่จะได้กำหนดในอนาคต 
 

2. ประเภทการรับสมัคร และจำนวนรบัเขา้ศึกษา 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 40 คน 

• ประเภททั่วไป   จำนวน 40 คน 
 



3. ปฏิทินการสมัคร การสอบ การประกาศผล การรายงานตวั และทำสัญญา 
 
 

รายการ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ประเภทท่ัวไป ศูนย์สอบชุมพร 

รับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ 2564 - 17 มีนาคม 2564 

วิธีการสมัคร 
สมัครด้วยตนเอง : รร.ดาวนายร้อย สงขลา ตรัง กระบี่ ภูเก็ต นครศรธีรรมราช สุราษฎร์ธานี 

สมัครทางอินเทอร์เน็ต : www.dnr.ac.th 

สอบคัดเลือก 
 21 มีนาคม 2564 

เวลา 13.00 - 15.00 น. 

สถานท่ีสอบคัดเลือก 
ศูนย์สอบชุมพร 

ณ โรงแรมลอฟท์ มาเนีย บูทีค โฮเทล ชุมพร 

ประกาศผลสอบ 
 22 มีนาคม 2564 

ประกาศผลสอบ : www.dnr.ac.th 

วันรายงานตัว / ทำสัญญา  24 มีนาคม 2564 
เวลา 09.00 - 16.00 น. 

สถานท่ีรายงานตัวและทำสัญญา รร.ดาวนายร้อย : สงขลา ตรัง กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี 



4. การสมัครสอบคัดเลือก 
 4.1 สมัครด้วยตนเอง 

• นักเรียนสามารถสมัครสอบได้ที่โรงเรียนดาวนายร้อย สงขลา ตรัง กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี 
• ในวันที่สมัครนักเรียนจะได้รับบัตรประจำตัวผู้สอบจากเจ้าหน้าที่ และให้นำมาในวันสอบคัดเลือก 

 4.2  สมัครทางเว็บไซต์ 
• ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนดาวนายร้อย  www.dnr.ac.th 
• เม่ือเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัคร นักเรียนจะต้องพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ และให้นำมาในวันสอบคัดเลือก 

 
5. การสอบคัดเลือก 

5.1 วัน เวลา และสถานที่ ในการสอบคัดเลือกให้เป็นไปตาม ข้อ 3. 
5.2 สิ่งที่จะต้องนำไปในวันสอบคัดเลือก 
 5.2.1   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

• บัตรประจำตัวผูส้อบ 
• รูปถ่ายนักเรียน 1 น้ิว จำนวน 1 รูป 
• บัตรประจำตัวนักเรียน หรือ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ เอกสารอ่ืนที่มีรูปถ่ายนักเรียน  

  พร้อมประทับตราหน่วยงานที่ออกเอกสารน้ัน  
• ดินสอดำ 2B หรือเข้มกว่า ยางลบดินสอ และปากกาสีน้ำเงิน 

 
5.3 วิชาที่สอบคัดเลือก 

 5.3.1    สอบวิชาการ  
• วิชาคณิตศาสตร์ 20 ข้อ   100 คะแนน    
• วิชาวิทยาศาสตร์ 20 ข้อ  100 คะแนน 
• วิชาภาษาอังกฤษ 20 ข้อ  100 คะแนน 
• ความถนัดทางการเรียน  40 ข้อ  200 คะแนน 

   เวลาในการทำข้อสอบ   2 ชั่วโมง  
 5.3.2   ตรวจร่างกาย   

• การตรวจร่างกายจะมีผล คือ “ผ่าน” กับ “ไม่ผ่าน” เท่าน้ัน 
 

 5.4 เน้ือหาวิชาที่ใช้ในการสอบ 
• เน้ือหาการสอบครอบคลุมสาระการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 ถึง ปีที่ 6 

 
5.5 เกณฑ์การตัดสิน  
 5.5.1 นักเรียนต้องได้คะแนนสอบรวมตั้งแต่ 60% ขึ้นไป เรียงตามลำดับคะแนนมากไปน้อย   
 5.5.2 หากได้คะแนนรวมเท่ากัน จะตัดสินจากคะแนนแต่ละวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และความ

ถนัดทางการเรียน ตามลำดับ 
 5.5.3 หากคะแนนรวมเท่ากันและคะแนนแต่ละวิชาเท่ากัน จะใช้ลำดับการลงทะเบียนเป็นตัวตัดสิน ซ่ึงจะตัดสินให้สิทธ์ิ

สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนก่อน 
 5.5.4 การตัดสินถือเป็นสิทธ์ิตามระเบียบของคณะกรรมการจากโรงเรียนดาวนายร้อยเท่าน้ัน และการตัดสินจาก

คณะกรรมการต้องถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 
 
 
 
 

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


5.6 การตรวจข้อสอบ 
  การตรวจข้อสอบของการสอบคัดเลือกจะตรวจด้วยเครื่องตรวจข้อสอบ การระบายคำตอบในกระดาษคำตอบ   
ต้องใช้ดินสอชนิด 2B ขึ้นไป เท่าน้ัน ยกเว้นการเขียนชื่อ เลขประจำตัวสอบ บนหัวกระดาษคำตอบให้เขียนด้วยปากกาสีน้ำเงิน 

 
5.7 ข้อกำหนดในการสอบคัดเลือก 
 5.7.1 แต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ   
 5.7.2 ไม่อนุญาตให้นำกระดาษทด หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ รวมถึงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
 5.7.3 การออกจากห้องสอบ อนุญาตให้ออกได้เม่ือหมดเวลาสอบเท่าน้ัน 
 5.7.4 นักเรียนต้องมีผู้ปกครอง อย่างน้อย 1 ท่าน เข้ารับฟังหลักสูตรและรายละเอียดต่าง ๆ ของโรงเรียนดาวนายร้อย 

เพื่อความเข้าใจและประกอบการตัดสินใจในการลงทะเบียนเรียน 
 

6. การรายงานตัวและทำสัญญา 
6.1      วัน เวลา และสถานที่ ในการรายงานตัวและทำสัญญาให้เป็นไปตาม ข้อ 3. 
6.2  นักเรียนจะต้องมาพร้อมกับผู้ปกครอง 1 ท่าน ซ่ึงเป็นผู้มีสิทธ์ิลงนามทำสัญญา 
6.3 เอกสารที่จะต้องเตรียมมาในวันทำสัญญา 
 6.3.1 เอกสารของนักเรียน  

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ 
 6.3.2 เอกสารของผู้ปกครอง (ผู้ทำสัญญา) 

• บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ 
 6.3.3 เอกสารแสดงผลการตรวจเลือด เพื่อแสดงให้ทราบผลการตรวจเลิอดว่านักเรียนเป็นไวรัสตับอักเสบบีหรือไม่ 

• เอกสารฉบับจริง  จำนวน 1 ฉบับ 
 6.3.4 เอกสารการตรวจวัดสายตา เพื่อแสดงให้ทราบว่านักเรียนตาบอดสีหรือไม่ 

• เอกสารฉบับจริง  จำนวน 1 ฉบับ 
 

    หากไม่มารายงานตัวและทำสัญญาในวันและเวลาท่ีกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที และจะดำเนินการเรียกผู้ติดสำรองแทน 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โทรศัพท์ 074 326 959, 088 758 1707  
โทรสาร 074 326 958 
 
  
  ประกาศ  ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 
  
   
   
   
  ลงช่ือ                           ลงช่ือ   
                              (นายอรัญ ก่ัวพานิช)              (นายพัฒนพงศ์  สุขแก้ว)        
               ผูอ้ำนวยการ         ผู้รับใบอนุญาต 


