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19 กุมภาพันธ 2558

เรื่อง ชี้แจงแนวปฏิบัติตาง ๆ ของโรงเรียน

เรียน ผูปกครองนักเรียน

ดวยภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 กําลังจะสิ้นสุด ซิสเตอรขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณผูปกครอง
สําหรับความรวมมือตาง ๆ  ท่ีทานใหกับโรงเรียนดวยดีเสมอมา เฉพาะอยางยิ่งในเรื่อง การอบรมดูแลนักเรียน
การสงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาศักยภาพดานการเรียนรูควบคูกับคุณธรรม การเปนแบบอยางท่ีดีของผูปกครอง
รวมถึงการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ท่ีโรงเรียนไดจัดตลอดปการศึกษาท่ีผานมา และขอแจงปฏิทินโรงเรียนให
ผูปกครองรับทราบดังนี้
1. ปฏิทินดําเนินงาน
วันท่ี 17-20 กุมภาพันธ 2558 สอบปลายภาคนักเรียนชั้น อนุบาล 1-3
วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2558 อําลา ม.6, ม.4-5 สอบนอกตาราง
วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2558 อนุบาล 1-2 ปดเรียน
วันท่ี 22-23 กุมภาพันธ 2558 ม.6 ปจฉิมนิเทศ
วันท่ี 23, 25, 27 กุมภาพันธ 2558 ม.4–5 สอบปลายภาค
วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2558 ป.1-ม.3 สอบอานคําภาษาไทย ของเขตพ้ืนท่ี , ม.3 สอบนอกตาราง
วันท่ี 25-27 กุมภาพันธ 2558 ม.3 สอบปลายภาค
วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558 ป.1-ม.2 สอบนอกตาราง
วันท่ี 27 กุมภาพันธ, 2- 3 มีนาคม 2558 ป.1-ม.2 สอบปลายภาค
วันท่ี 3 มีนาคม 2558 นักเรียน อนุบาล 3 สอบภาษาอังกฤษของเขตพ้ืนท่ี
วันท่ี 7-8 มีนาคม 2558 ครูออกขอสอบศูนยซาเลเซียน
วันท่ี 9-12 มีนาคม 2558 ทัศนศึกษาครู สิงคโปร-มาเลเซีย
วันท่ี 16 มีนาคม 2558 ประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีสอบไมผาน/ติด 0 ติด ร ทาง website ของ

โรงเรียน (www.nv.ac.th)
วันท่ี 17 มีนาคม 2558 ลงทะเบียนสอบแกตัวโดยใหนักเรียน download เอกสารคํารองท่ี

website ของโรงเรียน  กรอกแบบฟอรมและนํามายื่นท่ีหองทะเบียน
วัดผล ในเวลา 09.00-12.00 น. โดยแตงกายชุดนักเรียนใหเรียบรอย

วันท่ี 18-19 มีนาคม 2558 สอบซอม
วันท่ี 18-24 มีนาคม 2558 ลงทะเบียนเรียน (ตามรายละเอียดหนาถัดไป)
วันท่ี 27 มีนาคม 2558 ประกาศผลสอบ/รับเอกสารวัดผล
วันท่ี 30 มีนาคม–30 เมษายน 2558 เรียนเสริมภาคฤดูรอน
วันท่ี 14-15 พฤษภาคม 2558 นักเรียน ข้ึนชั้น ป.1-ม.6 ทุกคน เขารวมกิจกรรมชมรม (เช็คเวลาเรียน)
วันท่ี 18 พฤษภาคม 2558 เปดภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558 (เรียนเต็มวัน)

โรงเรียนนารีวุฒิ
64 ถนนหนาสถานี  บานโปง   ราชบุรี  70110

NARIVOOTH   SCHOOL  Tel. 0-3221-1675, 0-3221-1175 Fax. 0-3230-1038
64  Nasatanee Rd. Banpong Ratchaburi 70110

www.nv.ac.th


2. การเรียนเสริมภาคฤดูรอน
โรงเรียนไดจัดเรียนเสริมภาคฤดูรอน ตั้งแตวันท่ี 30 มีนาคม - 30 เมษายน 2558 เพ่ือใหนักเรียนได

ทบทวนบทเรียนและเตรียมความพรอมสําหรับการศึกษาในปตอไป โดยจัดสอนเสริมในวิชา ดังนี้
อนุบาล สอนทักษะเพ่ือสงเสริมพัฒนาการของนักเรียน
ป.1-2 วิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร  ภาษาอังกฤษ
ป.3-6 วิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร
ม.1-6 วิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษาฯ

- นักเรียนตั้งแตชั้น ป.2 – ม.3 ท่ีมีผลการเรียน 5 สาระหลัก (ไทย คณิต วิทย สังคมฯ อังกฤษ) เฉลี่ยสะสม
รวมกันนอยกวารอยละ 60 ทางโรงเรียนขอความรวมมือจากผูปกครอง โปรดสับเปลี่ยนตารางเวลาการเดินทาง
และทํากิจกรรมตาง ๆ  ในชวงดังกลาว เพ่ือใหนักเรียนไดมีโอกาสมาเรียนเสริมทุกคน  เพ่ือปรับพ้ืนฐาน
สําหรับปการศึกษา 2558 ตอไป

- นักเรียนชั้น ม.3-ม.6 จะเรียนเนื้อหาใหมลวงหนา เก็บคะแนน และเช็คเวลาเรียน ขอใหนักเรียนทุกคนมาเรียน
และหลีกเลี่ยงการเรียนพิเศษในชวงเวลาดังกลาว

- การแตงกายชวงเรียนเสริมภาคฤดูรอน กําหนดดังนี้
อนุบาล- ป.6 แตงชุดกระโปรงหรือกางเกงท่ีสุภาพเรียบรอย

การแตงกาย ชั้น ม.1- ม.6
วัน ชุด รองเทา ผม

จันทร พละ ผาใบ ผมมัดสูงผูกโบโรงเรียน
อังคาร นักเรียน นักเรียน ผมถักเปยผูกโบโรงเรียน
พุธ พละ ผาใบ ผมมัดสูงผูกโบโรงเรียน
พฤหัสบดี นักเรียน นักเรียน ผมถักเปยผูกโบโรงเรียน
ศุกร กีฬาสี ผาใบ ผมมัดสูงผูกโบโรงเรียน

- เวลาเรียน 08.15 - 15.00 น.
- อัตราคาเรียนเสริมภาคฤดูรอน

ช้ัน จํานวนเงิน(บาท) หมายเหตุ
อนุบาล 2,000 รวมคาอาหารกลางวัน+อาหารวาง 2 ม้ือ+หองเรียนปรับอากาศ
ป.1-ป.2 2,000 รวมคาอาหารกลางวัน+หองเรียนปรับอากาศ
ป.3-ม.6 1,600 หองเรียนปรับอากาศ

***ทานสามารถชําระคาเรียนเสริมภาคฤดูรอนไดในวันลงทะเบียนเรียนตามระดับชั้น***
3. การลงทะเบียนเรียน

นักเรียนท่ีมีความประสงคจะศึกษาตอโรงเรียนนารีวุฒิ  ในปการศึกษา 2558 ขอใหผูปกครองมาลง
ลงทะเบียนเรียนตามกําหนด ดังนี้

วันพุธท่ี 18 มีนาคม 2558 ข้ึนอนุบาล 1- ป.3
วันพฤหัสบดีท่ี 19 มีนาคม 2558 ข้ึน ป.4-6
วันศุกรท่ี 20 มีนาคม 2558 ข้ึน ม.2-ม.3
วันจันทรท่ี 23 มีนาคม 2558 ข้ึน ม.5 – 6
วันอังคารท่ี 24 มีนาคม 2558 นักเรียนชั้น ม.1  ม.4 และชั้นอ่ืน ๆ

ผูปกครองท่ีไมสะดวกในการชําระคาลงทะเบียนเรียนตามวันเวลาท่ีกําหนด  กรุณาติดตอแผนกการเงิน
เพ่ือทําเรื่องผอนผันเปนรายกรณี



4. การยายสถานศึกษา
ผูปกครองท่ีไมประสงคจะใหนักเรียนในปกครองของทานศึกษาตอท่ีโรงเรียนนารีวุฒิ ในปการศึกษา

2558 ใหแจงความจํานงท่ีฝายทะเบียนวัดผลและ
กรอกเอกสารตามแบบฟอรมท่ีกําหนด ภายในวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2558 หากพนระยะเวลาท่ีกําหนด

อาจไมมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทาน เนื่องจากโรงเรียนไดกําหนดปฏิทิน กิจกรรมประชุม อบรมสัมมนา
คุณครูในดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง  และทานจะไดรับเอกสารท่ีลาชาเปนผลตามมา

ในชวงปดภาคเรียนขอใหผูปกครองดูแลนักเรียนเรื่องการใชเวลาวางเพ่ือทบทวนบทเรียน การฝกฝน
ทักษะตาง ๆ ท่ีสงเสริมความถนัดของนักเรียน และทํากิจกรรมตาง ๆ ในครอบครัวรวมกันเพ่ือเสริมสรางความรัก
ความสามัคคีใหมีมากข้ึน  สําหรับผูปกครองท่ีมีลูกสาวอยูในระดับชั้นประถมศึกษาตอนตน  ขอใหตรวจสอบขอมูล
กับทางโรงเรียน เพ่ือปองกันการแอบอาง  การนํานักเรียนไปรวมกิจกรรมประกวดแขงขันตาง ๆ ของกลุมมิจฉาชีพ

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และขอขอบคุณในความรวมมือของทุกทานดวยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

(ซิสเตอรศิริรัตน  อนุวัฒนประกิจ)
ผูอํานวยการโรงเรียนนารีวุฒิ

ฝายธุรการ
โทร. 0-3221-1675
โทรสาร 0-3230-1038

หมายเหตุ
1. เอกสารสําคัญโปรดอยาทําหาย
2. ทานสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงกําหนดการตาง ๆ ไดทาง www.nv.ac.th

www.nv.ac.th


แบบลงทะเบียนเรียน ประจําปการศึกษา 1/2558

ชื่อ-สกุลนักเรียน (เด็กหญิง/นางสาว) ..................................................................ข้ึนชั้น......../..........เลขท่ี............
ชําระคาลงทะเบียนเรียน

หมายเหตุ คาลงทะเบียนเรียน หมายถึง คาธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนท่ี 1 และคาหนังสือ
***เฉพาะ ข้ึนชั้น MINI SME ป.1-ป.3, SME ม.1- ม.3, ม.3-ม.6  รวมคาเรียนเสริมภาคฤดูรอนแลว***

**ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 ท่ีไดมอบตัวไวแลว  ชําระเฉพาะคาหนังสือเทานั้น**

คาเทอม คาหนังสือ SUMMER หมายเหตุ
 อ.1 IEP 12,505  11,050 1,455
 อ.1 8,505    7,050 1,455
 อ.2 IEP 12,652  11,250 1,402
 อ.2 8,652    7,250 1,402
 อ.3 IEP 12,575  11,250 1,325
 อ.3 8,575    7,250 1,325
 ป.1 MINI SME 17,698  15,168 2,530
 ป.1 12,340    7,740 2,600 2,000
 ป.2 MINI SME 17,318  15,168 2,150
 ป.2 9,960    7,740 2,220
 ป.3 MINI SME 17,150  15,000 2,150
 ป.3 8,090    5,940 2,150
 ป.4 8,182    5,940 2,242
 ป.5 8,338    5,940 2,398
 ป.6 8,375    5,940 2,435
 ม.1 SME 19,296  16,500 2,796
 ม.1 10,466    6,070 2,796 1,600
 ม.2 SME 18,460  16,500 1,960
 ม.2 แผนวิทย 8,440    6,070 2,370
 ม.2 แผนอังกฤษ 8,676    6,070 2,606
 ม.2 แผนสังคมฯ 8,510    6,070 2,440
 ม.2 แผนจีน 8,700    6,070 2,630
 ม.3 SME 18,585  16,500 2,085
 ม.3 แผนวิทย 9,970    6,070 2,300 1,600
 ม.3 แผนอังกฤษ 10,165    6,070 2,495 1,600
 ม.3 แผนสังคมฯ 10,045    6,070 2,375 1,600
 ม.3 แผนจีน 10,142    6,070 2,472 1,600
 ม.4 แผนวิทย 10,520    6,070 2,850 1,600
 ม.4 แผนศิลป-คณิต 10,626    6,070 2,956 1,600
 ม.4 แผนศิลป-จีน 10,765    6,070 3,095 1,600
 ม.5 แผนวิทย 9,697    5,935 2,162 1,600
 ม.5 แผนศิลป-คณิต 9,930    5,935 2,395 1,600
 ม.5 แผนศิลป-จีน 10,107    5,935 2,572 1,600
 ม.6 แผนวิทย 9,623    5,935 2,088 1,600
 ม.6 แผนศิลป-คณิต 9,805    5,935 2,270 1,600
 ม.6 แผนศิลป-จีน 10,145    5,935 2,610 1,600

ข้ึนช้ัน คาลงทะเบียนเรียน รายละเอียด


