+

หลักสูตรโรงเรียนนารีวุฒิ ไดกําหนดการรับสมัครนักเรียนใหม เพื่อเขาเรียนในปการศึกษา 2562 (รอบพิเศษ) โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้

ระดับชัน้
หลักสูตร

ระดับ
ประถมศึกษา

ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน
สามัญ
SME
IEP

ระดับ
มัธยมศึกษา 4 - 5
สามัญ
สามัญ
 แผนวิทย – คณิต
Mini SME
 แผนศิลปภาษาจีน
 แผนศิลปภาษาอังกฤษ
Gifted SCI
 แผนวิทย – คณิต
Uni+
 แผนวิทย – คณิต
 แผนศิลปภาษาจีน
 แผนศิลปภาษาอังกฤษ
รายละเอียดหองเรียนพิเศษ อยูแนบทายระเบียบการรับสมัครนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ใบสมัครและบัตรประจําตัวผูสอบที่กรอกขอมูลครบถวนสมบูรณ
รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป
สําเนา ใบสูตบิ ัตรของนักเรียน จํานวน 1 ฉบับ
สําเนา บัตรประจําตัวประชาชนของนักเรียน, บิดา และมารดา คนละ 1 ฉบับ
สําเนา ทะเบียนบานของนักเรียน, บิดา และมารดา คนละ 1 ฉบับ
กรณีมกี ารเปลี่ยนชื่อ - สกุล ของ นักเรียน, บิดา, มารดา ใหแนบสําเนาการเปลี่ยน คนละ 1 ฉบับ
กรณีรับเปนบุตรบุญธรรม ใหแนบสําเนาการรับรองบุตรบุญธรรม 1 ฉบับ
กรณีเปนนักเรียนคาทอลิก สําเนาใบรับศีลลางบาปและศีลกําลัง อยางละ 1 ฉบับ
กรณีชาวตางประเทศ (นักเรียน, บิดา, มารดา) ใหแนบสําเนาหนังสือเดินทางคนละ 1 ฉบับ
หนังสือรับรองการเปนนักเรียนจากโรงเรียนเดิม (ปพ.7) จํานวน 1 ฉบับ
หนังสือรับรองผลการเรียน
 ระดับประถมศึกษาใชสําเนาสมุดพกหนาปกและหนาแสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน
 ระดับมัธยมศึกษาใชใบรับรองผลการเรียน ที่โรงเรียนนารีวุฒิกําหนด โดยใหฝายทะเบียนและผูอํานวยการโรงเรียน
ลงนามรับรองใหเรียบรอย
12. ใบประกาศเกียรติคุณตาง ๆ (ถามี)
** หมายเหตุ: 1. เอกสารที่มกี ารสําเนา ใหผูปกครองรับรองสําเนาเอกสารทุกฉบับ
2. รูปถายใชภาพชุดนักเรียนและถายไวไมเกิน 6 เดือน

มีตอดานหลัง

รับสมัครตั้งแตวันที่
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ผูปกครองและนักเรียนยื่นใบสมัครพรอมเอกสารการสมัครไดท่ีโรงเรียนนารีวุฒิ วันที่ 14 กุมภาพันธ
ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวนวันหยุดราชการ ตั้งแต เวลา 8.30 น. – 13.30 น. โดยโรงเรียนจะทําการสัมภาษณและทดสอบ
ขอเขียนนักเรียนในวันที่มาสมัคร
ชั้นอื่น ๆ รับสมัคร 2 ระบบ ไดแก
ระบบที่ 1 สมัครดวยตนเอง ผูสมัครซื้อและยื่นใบสมัครพรอมเอกสารที่โรงเรียนนารีวุฒิตั้งแต วันที่ 14 กุมภาพันธ 2562 ถึง
วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวนวันหยุดราชการ ตั้งแต เวลา 8.30 น. – 16.30 น.
ระบบที่ 2 สมัคร Online ไดท่ี http://www.nv.ac.th ตั้งแตวันที่ 14 กุมภาพันธ 2562 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2562
ผูสมัครกรอกใบสมัคร และ ชําระคาธรรมเนียมการสมัครและคาบริการทดสอบความรู ไดท่ีบัญชีธนาคาร กรุงไทย
เลขที่บัญชี 706-0-00249-9 ชื่อบัญชี นางสาวจันทนี ปานการะเกตุ ประเภท ออมทรัพย สาขา บานโปง
เมื่อชําระคาสมัครสอบแลว สงหลักฐานการโอนใหโรงเรียนทาง inbox ในเพจ Facebook ของโรงเรียน พรอมระบุ
ชื่อ -นามสกุล ชั้นเขาสอบ ใหเรียบรอย จากนั้นรอผลอนุมัตกิ ารชําระเงิน ในวันถัดไป (เก็บสําเนาการชําระเงินไวเปน
หลักฐานเพื่อมาติดตอกับทางโรงเรียน)
เมื่อไดรับการอนุมัติการชําระเงินแลว ผูสมัคร Print ใบสมัคร , บัตรประจําตัวผูสอบ จากระบบรับสมัคร Online ติดรูปถายให
เรียบรอย เพื่อนํามายื่นใหทางโรงเรียนพรอมเอกสารการสมัคร และสําเนาหลักฐานการชําระคาสมัครใหทางโรงเรียนในวัน
สอบขอเขียน วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 8.00 น. – 08.30 น.
คาธรรมเนียมการสมัครและคาบริการทดสอบความรู ระดับประถมศึกษา 200 บาท , ระดับมัธยมศึกษา 300 บาท
กําหนดการสอบขอเขียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สัมภาษณและสอบขอเขียนในวันที่มาสมัคร
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 – มัธยมศึกษาปที่ 5 วันพฤหัสบดีท่ี 7 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 น. – 12.00 น. ณ อาคาร
มาเรีย มัสซาแรลโล
วิชาที่ใชสอบ
ประถมศึกษาปที่ 1-3 : คณิตศาสตร, ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย
ประถมศึกษาปที่ 4 – มัธยมศึกษาปที่ 5 : คณิตศาสตร, ภาษาอังกฤษ และ วิทยาศาสตร
* นักเรียนแสดงบัตรประจําตัวผูสอบกอนเขาหองสอบ เตรียมอุปกรณการสอบ ไดแก ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, ไมบรรทัด มาใหพรอม
กําหนดวันประกาศผูมสี ิทธิส์ อบและเลขที่นงั่ สอบ : วันที่ 6 มีนาคม 2562 ทางเว็บไซต http://www.nv.ac.th
กําหนดวันสอบสัมภาษณ : วันที่ 7 – 8 มีนาคม 2562 แบงตามหมายเลขผูสมัครสอบ ทางโรงเรียนจะแจงใหทราบ
กําหนดการของแตละหมายเลขในวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
กําหนดประกาศผลสอบ : วันเสารที่ 9 มีนาคม 2562 ทางเว็บไซต http://www.nv.ac.th
กําหนดการมอบตัว : วันจันทร ที่ 11 มีนาคม 2562 *เวลาและสถานที่จะแจงใหทราบในวันประกาศผลสอบ
หมายเหตุ : การติดตอกับทางโรงเรียนใหนักเรียนแตงกายดวยชุดนักเรียนเทานั้น
(เพื่อสิทธิประโยชนของนักเรียนโปรดแสดงบัตรประจําตัวผูสอบ และหลักฐานการชําระเงินคาสมัคร Online ทุกครัง้ ที่มาติดตอกับ
ทางโรงเรียน)
ฝายธุรการ-การเงิน โรงเรียนนารีวุฒิ เลขที่ 64 ถนนหนาสถานี อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110
โทร.032-211675, 032-211175, 098-3956621เว็บไซต: http://www.nv.ac.th E-mail : narivooth@nv.ac.th

ใบรับรองผลการเรียน
เพื่อสมัครเขาศึกษาตอชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนนารีวุฒิ ประจําปการศึกษา 2562

ติดรูป
34 ซม.

.............................................................
ชื่อ – สกุล ............................................................................. เกิดวันที่ .............. เดือน ........................ พ.ศ. ..............
เลขประจําตัวประชาชน

 ----

เปนนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6

โรงเรียน ……….....…..................................................... ตําบล ..................... อําเภอ ....................... จังหวัด ....................
มีผลการเรียนดังนี้
ระดับผลการเรียน (เกรด)
กลุมสาระการเรียนรู

ชั้น ป.4

ชั้น ป.5

คะแนน
ชั้น ป.6
(ภาคเรียนที่ 1)

หมายเหตุ

1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร
3. วิทยาศาสตร
4. สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
5. ภาษาตางประเทศ (เฉพาะอังกฤษ)
สรุปผลการเรียน : ไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชัน้ ป.4 – ป.5 ใน 5 รายวิชา .............................
นักเรียนมีความประสงคสมัครเขาเรียนหลักสูตร :

 หลักสูตรสามัญ  หลักสูตร IEP  หลักสูตร SME

ขอรับรองวาขอมูลขางตนถูกตองและเปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................นายทะเบียน
(.............................................)

ลงชื่อ ..........................................อํานวยการโรงเรียน
(...........................................)
........./................./...........

หมายเหตุ : ใหประทับตราโรงเรียนที่ผูบริหารสถานศึกษาลงนามและมีรูปถายของนักเรียน

ใบรับรองผลการเรียน
เพื่อสมัครเขาศึกษาตอชั้น มัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนนารีวุฒิ ประจําปการศึกษา 2562

ติดรูป
34 ซม.

....................................................................
ชื่อ – สกุล ............................................................................ เกิดวันที่ ............. เดือน ................................ พ.ศ. ..........
เลขประจําตัวประชาชน

 ----

เปนนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3

โรงเรียน ……….....…................................................... ตําบล .......................... อําเภอ ....................... จังหวัด .....................
มีผลการเรียนดังนี้

รายวิชา

ระดับผลการเรียน (เกรด)
ระดับผลการ
ชั้น ม.1
ชั้น ม.2
ชั้น ม.3
เรียนเฉลี่ย 5
ภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่
ภาคเรียน
1
2
1
2
1

1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร
3. วิทยาศาสตร
4. สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
5. ภาษาตางประเทศ (เฉพาะ
อังกฤษ)
นักเรียนมีความประสงคสมัครเขาเรียน
 แผนการการเรียน :

 วิทย – คณิต

 ศิลปภาษาอังกฤษ  ศิลปภาษาจีน
 หลักสูตร Gifted Sci (เฉพาะแผนวิทย-คณิต)

 หลักสูตร สามัญ
 เรียนเสริม :  Uni+ (สําหรับนักเรียนที่ตองการเพิ่มเกรด)
 หลักสูตร :

ขอรับรองวาขอมูลขางตนถูกตองและเปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................นายทะเบียน
(.............................................)

ลงชื่อ ..........................................อํานวยการโรงเรียน
(...........................................)
........./................./...........

หมายเหตุ : ใหประทับตราโรงเรียนที่ผูบริหารสถานศึกษาลงนามและมีรูปถายของนักเรียน

IEP à»¹ËÅÑ¡ÊÙµÃ·Õèà¹¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÇÔªÒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ¤³ÔµÈÒÊµÃ ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ à»¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ·ÕèÁÕà¹×éÍËÒµÃ§µÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃ
¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ 100 % ¹Ñ¡àÃÕÂ¹¨Ðä´àÃÕÂ¹¡Ñº¤Ø³¤ÃÙ»ÃÐ¨íÒËÅÑ¡ÊÙµÃ·ÕèÊÍ¹´ÇÂÊ×èÍà·¤â¹âÅÂÕ¤Çº¤Ù¡Ñº¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè
¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐ´Ò¹ÀÒÉÒ ¾ÃÍÁË¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹·Ñé§ 3 ÇÔªÒ ä´á¡ ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ, ¤³ÔµÈÒÊµÃ áÅÐÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ ÁÕ¡ÒÃÇÑ´¼Å»ÃÐàÁÔ¹¼Å
ÃÇÁ·Ñé§ä´ÃÑºãº»ÃÐ¡ÒÈ¹ÕÂºÑµÃàÁ×èÍàÃÕÂ¹¨ºËÅÑ¡ÊÙµÃã¹áµÅÐÀÒ¤àÃÕÂ¹

¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹à»¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ·Ñé§ËÁ´ ÃÇÁ 4 ¤Òº µÍÊÑ»´ÒË
ÊÍ¹â´Â¤ÃÙ»ÃÐ¨íÒËÅÑ¡ÊÙµÃ·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ÊÙ§ ÁÕ¤ÇÒÁªíÒ¹Ò¡ÒÃÊÍ¹áÅÐÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉà»¹àÅÔÈ ¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹ MAKE A WIT
ÁÕË¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹ãËá¡¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Ø¡¤¹
ãªÊ×èÍ¡ÒÃÊÍ¹áÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃ¹íÒàÊ¹Í (Teaching Approach) ËÅÒÂÃÙ»áºº
ÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Ñ²¹Ò¼ÙàÃÕÂ¹ËÅÒ¡ËÅÒÂ
ãºÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹»ÃÐ¨íÒÀÒ¤àÃÕÂ¹ã¹ÃÙ»áºº Certificate ãËá¡¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Ø¡¤¹
´ÙáÅáÅÐ¤Çº¤ØÁ¤Ø³ÀÒ¾ËÅÑ¡ÊÙµÃµÅÍ´»¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ à¾×èÍãËÁÑè¹ã¨ÇÒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Ø¡¤¹ÁÕ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ·Ò§´Ò¹ÀÒÉÒáÅÐÇÔªÒ¡ÒÃ

¤ÃÙáÅÐ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ãªÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉã¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ
àÃÕÂ¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ¼Ò¹Ê×èÍÁÑÅµÔÁÕà´ÕÂáÊ¹Ê¹Ø¡ µ×è¹µÒµ×è¹ã¨
ÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁàÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ·Ø¡¤ÒºàÃÕÂ¹
¡ÃÐµØ¹ãË¹Ñ¡àÃÕÂ¹¾Ù´ àÃÕÂ¹ÃÙ ·´ÅÍ§ áÅÐÅ§Á×Í·íÒ
·´ÊÍº¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÊÁèíÒàÊÁÍ à¾×èÍàÃ§¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ
àÃÕÂ¹ 4 ¤ÒºµÍÊÑ»´ÒË àËÁÒÐÊÁµÍ¡ÒÃàÃÕÂ¹à»¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ äÁÍÑ´á¹¹áÅÐäÁ¹Í Âà¡Ô¹ä»

ä´ÀÒÉÒ àËç¹¼ÅªÑ´à¨¹ã¹»áÃ¡ ¿§ÍÍ¡ ¾Ù´ä´
ä´à¹×Íé ËÒ àÃÕÂ¹ÇÔªÒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ¤³ÔµÈÒÊµÃ à»¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉä´ÈÑ¾·à·¤¹Ô¤µÃ§ÊÒÂÇÔªÒ
ä´¤ÃÙ¤³
Ø ÀÒ¾ à»¹¼ÙàªÕÂè ÇªÒ»ÃÐ¨íÒÇÔªÒÍÂÙ»ÃÐ¨íÒâÃ§àÃÕÂ¹ ÊÍ¹à»¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉä´ÍÂÒ§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾
ä´ÁÒµÃ°Ò¹ àÃÕÂ¹ÊÍ§ÀÒÉÒÀÒÂãµËÅÑ¡ÊÙµÃ·ÕèµÃ§µÒÁ¡ÃÐ·Ã§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ
ä´à»ÃÕÂº à¾ÔÁè ¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃá¢§¢Ñ¹àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃÍÁÊÙÍ Òà«ÕÂ¹
ä´âÍ¡ÒÊ à¾ÔÁè âÍ¡ÒÊã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµÍ ÊÍºªÔ§·Ø¹ ÁÕÃÒÂä´ÊÙ§áÅÐâÍ¡ÒÊ¡ÒÇË¹Òã¹Í¹Ò¤µ
¹Ñ¡àÃÕÂ¹ËÅÑ¡ÊÙµÃ IEP ÁÕ¤Òãª¨Ò Âà¾ÔèÁ¨Ò¡ËÅÑ¡ÊÙµÃÊÒÁÑÀÒ¤àÃÕÂ¹ÅÐ 4,000 ºÒ·

IEP à»¹ËÅÑ¡ÊÙµÃ·Õèà¹¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÇÔªÒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ¤³ÔµÈÒÊµÃ ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ à»¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ·ÕèÁÕà¹×éÍËÒµÃ§µÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃ
¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ 100 % ¹Ñ¡àÃÕÂ¹¨Ðä´àÃÕÂ¹¡Ñº¤Ø³¤ÃÙ»ÃÐ¨íÒËÅÑ¡ÊÙµÃ·ÕèÊÍ¹´ÇÂÊ×èÍà·¤â¹âÅÂÕ¤Çº¤Ù¡Ñº¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè
¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐ´Ò¹ÀÒÉÒ ¾ÃÍÁË¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹·Ñé§ 3 ÇÔªÒ ä´á¡ ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ, ¤³ÔµÈÒÊµÃ áÅÐÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ ÁÕ¡ÒÃÇÑ´¼Å»ÃÐàÁÔ¹¼Å
ÃÇÁ·Ñé§ä´ÃÑºãº»ÃÐ¡ÒÈ¹ÕÂºÑµÃàÁ×èÍàÃÕÂ¹¨ºËÅÑ¡ÊÙµÃã¹áµÅÐÀÒ¤àÃÕÂ¹

¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹à»¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ·Ñé§ËÁ´ ÃÇÁ 6 ¤Òº µÍÊÑ»´ÒË
ÊÍ¹â´Â¤ÃÙ»ÃÐ¨íÒËÅÑ¡ÊÙµÃ·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ÊÙ§ ÁÕ¤ÇÒÁªíÒ¹Ò¡ÒÃÊÍ¹áÅÐÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉà»¹àÅÔÈ¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹ MAKE A WIT
ÁÕË¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹ãËá¡¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Ø¡¤¹
ãªÊ×èÍ¡ÒÃÊÍ¹áÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃ¹íÒàÊ¹Í (Teaching Approach) ËÅÒÂÃÙ»áºº
ÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Ñ²¹Ò¼ÙàÃÕÂ¹ËÅÒ¡ËÅÒÂ
ãºÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹»ÃÐ¨íÒÀÒ¾ã¹ÃÙ»áºº Certificate ãËá¡¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Ø¡¤¹
´ÙáÅáÅÐ¤Çº¤ØÁ¤Ø³ÀÒ¾ËÅÑ¡ÊÙµÃµÅÍ´»¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ à¾×èÍãËÁÑè¹ã¨ÇÒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Ø¡¤¹ÁÕ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ·Ò§´Ò¹ÀÒÉÒáÅÐÇÔªÒ¡ÒÃÍÂÒ§
ä´¼Å

¤ÃÙáÅÐ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ãªÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉã¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ
àÃÕÂ¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ¼Ò¹Ê×èÍÁÑÅµÔÁÕà´ÕÂáÊ¹Ê¹Ø¡ µ×è¹µÒµ×è¹ã¨
ÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁàÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ·Ø¡¤ÒºàÃÕÂ¹
¡ÃÐµØ¹ãË¹Ñ¡àÃÕÂ¹¾Ù´ àÃÕÂ¹ÃÙ ·´ÅÍ§ áÅÐÅ§Á×Í·íÒ
·´ÊÍº¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÊÁèíÒàÊÁÍ à¾×èÍàÃ§¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ
àÃÕÂ¹ 4 ¤ÒºµÍÊÑ»´ÒË àËÁÒÐÊÁµÍ¡ÒÃàÃÕÂ¹à»¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ äÁÍÑ´á¹¹ áÅÐäÁ¹Í Âà¡Ô¹ä»

ä´ÀÒÉÒ àËç¹¼ÅªÑ´à¨¹ã¹»áÃ¡ ¿§ÍÍ¡ ¾Ù´ä´
ä´à¹×Íé ËÒ àÃÕÂ¹ÇÔªÒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ¤³ÔµÈÒÊµÃ à»¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉä´ÈÑ¾·à·¤¹Ô¤µÃ§ÊÒÂÇÔªÒ
ä´¤ÃÙ¤³
Ø ÀÒ¾ à»¹¼ÙàªÕÂè ÇªÒ»ÃÐ¨íÒÇÔªÒÍÂÙ»ÃÐ¨íÒâÃ§àÃÕÂ¹ ÊÍ¹à»¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉä´ÍÂÒ§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾
ä´ÁÒµÃ°Ò¹ àÃÕÂ¹ÊÍ§ÀÒÉÒÀÒÂãµËÅÑ¡ÊÙµÃ·ÕèµÃ§µÒÁ¡ÃÐ·Ã§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ
ä´à»ÃÕÂº à¾ÔÁè ¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃá¢§¢Ñ¹àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃÍÁÊÙÍ Òà«ÕÂ¹
ä´âÍ¡ÒÊ à¾ÔÁè âÍ¡ÒÊã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµÍ ÊÍºªÔ§·Ø¹ ÁÕÃÒÂä´ÊÙ§áÅÐâÍ¡ÒÊ¡ÒÇË¹Òã¹Í¹Ò¤µ
¹Ñ¡àÃÕÂ¹ËÅÑ¡ÊÙµÃ Mini SME ÁÕ¤Òãª¨Ò Âà¾ÔèÁ¨Ò¡ËÅÑ¡ÊÙµÃÊÒÁÑ ÀÒ¤àÃÕÂ¹ÅÐ 5,000 ºÒ·

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤

1. à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¼ÙàÃÕÂ¹·ÕèÁ¤Õ ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¾ÔàÈÉ ´Ò¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ¤³ÔµÈÒÊµÃ áÅÐÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ
2. à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¼ÙàÃÕÂ¹ãËÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔ´Õ ÁÕ¤Ø³¸ÃÃÁ ÁÕ¹éíÒã¨ ÃÙ¨Ñ¡ªÇÂàËÅ×Í«Öè§¡Ñ¹áÅÐ¡Ñ¹
3. à¾×èÍÊÃÒ§à¤Ã×Í¢ÒÂ¤ÇÒÁÃÇÁÁ×ÍÃÐËÇÒ§âÃ§àÃÕÂ¹ ¼Ù» ¡¤ÃÍ§áÅÐË¹ÇÂ§Ò¹µÒ§ æ ã¹¡ÒÃÊ§àÊÃÔÁÍÑ¨©ÃÔÂÀÒ¾
´Ò¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ¤³ÔµÈÒÊµÃ áÅÐÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉá¡¼ÙàÃÕÂ¹
ÅÑ¡É³Ð¢Í§ËÅÑ¡ÊÙµÃáÅÐÃÙ»áºº¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹

1. àÃÕÂ¹·Ø¡ÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ¤Ãº¶Ç¹ áÅÐ¤ÃÍº¤ÅØÁµÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃá¡¹¡ÅÒ§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñ¹é ¾×é¹°Ò¹ ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª 2551
áÅÐÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙáÅÐµÑÇªÕéÇÑ´Ï (©ºÑº»ÃÑº»ÃØ§ ¾.È.2560) ¢Í§¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ
2. àÃÕÂ¹ÊÒÃÐà¾ÔèÁàµÔÁà¹×éÍËÒÊÒÃÐã¹ÃÒÂÇÔªÒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ¤³ÔµÈÒÊµÃ áÅÐ ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ ãËÊÙ§áÅÐÅÖ¡«Öé§ÁÒ¡¢Öé¹
3. ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Ñ²¹Ò¼Ùà ÃÕÂ¹·ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ñé§ÀÒÂã¹áÅÐÀÒÂ¹Í¡âÃ§àÃÕÂ¹à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò áÅÐÊÃÒ§àÊÃÔÁ»ÃÐÊº¡ÒÃ³¢Í§
¹Ñ¡àÃÕÂ¹ãËÁ¤Õ Ø³ÅÑ¡É³ÐÍÑ¹¾Ö§»ÃÐÊ§¤µÒÁÍØ´Á¡ÒÃ³áÅÐà»ÒËÁÒÂ¢Í§âÃ§àÃÕÂ¹ ÁØ§ à¹¹¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡àÃÕÂ¹ãËÁÕ
¤Ø³ÀÒ¾ÃÍº´Ò¹ à»¹ºØ¤¤ÅáË§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ áÅÐÁÕ¤Ø³¸ÃÃÁ ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ
4. Ê§àÊÃÔÁ»ÃÐ´ÔÉ°¤Ô´¤¹ ¤ÇÒÁ¤Ô´ÃÔàÃÔÁè ÊÃÒ§ÊÃÃ¤ ¨Ò¡¡ÒÃ·íÒâ¤Ã§§Ò¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ¤³ÔµÈÒÊµÃ áÅÐÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ
â´Â¼Ò¹¡ÒÃàÊ¹Íâ¤Ã§§Ò¹¡Í¹ÊíÒàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃÍÂÒ§¹ÍÂ 1 àÃ×èÍ§
5. ½¡¡ÒÃ¹íÒàÊ¹Í¼Å§Ò¹·Ñé§ÀÒÉÒä·ÂáÅÐÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ
6. àÃÕÂ¹ÃÙâ ´Â¡ÒÃÅ§Á×Í»¯ÔºµÑ Ô ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ¹ Í¡Ê¶Ò¹·Õè ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ÃÇÁ¡Ñ¹à»¹¡ÅØÁ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤¹¤ÇÒ´ÇÂµÑÇàÍ§ÍÑ¹¨Ð
à»¹¾×é¹°Ò¹ÊíÒËÃÑº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµÍã¹Í¹Ò¤µ
ºØ¤ÅÒ¡Ã¤ÃÙ/ËÍ§àÃÕÂ¹áÅÐÊ×Íè ÍØ»¡Ã³
1. ÊÍ¹â´ÂºØ¤ÅÒ¡Ã¤ÃÙ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹ÃÐ´ÑºÁÑ¸ÂÁ»ÅÒÂ , ¤ÃÙ¾ÔàÈÉ¨Ò¡ÀÒÂ¹Í¡áÅÐÍÒ¨ÒÃÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
2. ÀÒÂã¹ËÍ§àÃÕÂ¹ÁÕÊ×èÍÍØ»¡Ã³¡ÒÃàÃÕÂ¹·Õè·Ñ¹ÊÁÑÂ à¾×èÍãªã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÊÍ¹

¤Ø³ÊÁºÑµÔ¼ÙàÃÕÂ¹
1.
2.
3.
4.

ÁÕ¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÊÐÊÁäÁµÒèí ¡ÇÒ 3.5 ã¹ 3 ÊÒÃÐÇÔªÒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ¤³ÔµÈÒÊµÃ áÅÐÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ
ÁÕ¤ÇÒÁÁØ§ÁÑ¹è ¢ÂÑ¹ ÊÒÁÒÃ¶»¯ÔºÑµÔµÒÁÃÐàºÕÂºÇÔ¹ÑÂ¢Í§âÃ§àÃÕÂ¹ä´·Ø¡»ÃÐ¡ÒÃ
ÊÒÁÒÃ¶ÃÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁµÒ§ æ ä´µÅÍ´ËÅÑ¡ÊÙµÃ
ÊÁÑ¤Ãã¨·Õè¨ÐàÃÕÂ¹¨¹¨ºËÅÑ¡ÊÙµÃ (ÃÐÂÐ 3 »)
¤Òãª¨ÒÂ
¹Ñ¡àÃÕÂ¹â¤Ã§¡ÒÃ¹Ñ¡àÃÕÂ¹¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¾ÔàÈÉ SME ÁÕ¤Òãª¨ÒÂà¾ÔèÁ¨Ò¡ËÅÑ¡ÊÙµÃÊÒÁÑ
ÀÒ¤àÃÕÂ¹ÅÐ 6,000 ºÒ·

à»¹â¤Ã§¡ÒÃ·ÕèâÃ§àÃÕÂ¹¹ÒÃÕÇØ²Ô¨Ñ´¢Öé¹à¾×Íè ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾·Ò§´Ò¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ËÃ×Í Gifted Science ÊíÒËÃÑº
¹Ñ¡àÃÕÂ¹á¼¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÇÔ·Â - ¤³Ôµ ã¹ÃÐ´ÑºªÑé¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒµÍ¹»ÅÒÂ

¹Ñ¡àÃÕÂ¹¨ÐàÃÕÂ¹µÒÁâ¤Ã§ÊÃÒ§ÃÒÂÇÔªÒµÒÁ·Õè¡íÒË¹´ã¹ËÅÑ¡ÊÙµÃáÅÇ¨ÐÁÕ¡ÒÃàÃÕÂ¹à¾ÔèÁÇÔªÒ¿ÊÔ¡Ê, à¤ÁÕ, ªÕÇÇÔ·ÂÒ,
âÅ¡´ÒÃÒÈÒÊµÃáÅÐÍÇ¡ÒÈ ÍÕ¡¨íÒ¹Ç¹ 6 ¤Òº/ÊÑ»´ÒË â´ÂÁÕÍÒ¨ÒÃÂ¨Ò¡ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÃÙ ¤ÇÒÁàªÕèÂÇªÒ ¨Ò¡
¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔÅ»Ò¡ÃáÅÐÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÍ×è¹ æ ·ÕèÁÕª×èÍàÊÕÂ§ÁÒÊÍ¹à¾×èÍãË¹Ñ¡àÃÕÂ¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶´Ò¹
ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ä´àÃÕÂ¹ÃÙà¹×éÍËÒã¹àªÔ§ÅÖ¡ áÅÐàÃÕÂ¹ÅÇ§Ë¹Ò à»¹¡ÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃÍÁà¾×èÍÈÖ¡ÉÒµÍÃÐ´ÑºÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
ã¹¤³Ð ·Õèà¡ÕèÂÇ¢Í§ àª¹ á¾·Â ¾ÂÒºÒÅ àÀÊÑª Ê¶Ò»µÂ ÇÔÈÇÐ à·¤¹Ô¤¡ÒÃá¾·Â áÅÐÍ×è¹æ
¹Í¡¨Ò¡¡ÒÃàÃÕÂ¹ÍÂÒ§à¢Á¢¹áÅÇÂÑ§ÁÕ¡ÒÃ·´ÅÍ§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃã¹ËÍ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ (ËÍ§áÅç») ¡Ô¨¡ÃÃÁ¤ÒÂÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ
à¾×èÍãË¹Ñ¡àÃÕÂ¹ä´àÃÕÂ¹ÃÙ ¹Í¡ËÍ§àÃÕÂ¹ ä´ÃÑº¤ÇÒÁÃÙ¤Çº¤Ù¡Ñº¤ÇÒÁÊ¹Ø¡Ê¹Ò¹ àÊÃÔÁÊÃÒ§ºØ¤ÅÔ¡ÀÒ¾·ÕèÊ§Ò§ÒÁ áÅÐÊÃÒ§
ÁÔµÃÀÒ¾·Õ»è ÃÐ·Ñºã¨¡Ñºà¾×Íè ¹æ ã¹ËÍ§ ½¡½¹·Ñ¡ÉÐ¤ÇÒÁà»¹¼Ù¹íÒáÅÐàÃÕÂ¹ÃÙ¡ÒÃ¼ÙµÒÁ·Õè´Õ

1. ¡íÒÅÑ§ÈÖ¡ÉÒÍÂÙã¹ªÑé¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»·Õè 3 µÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃËÃ×Íà·ÕÂºà·Ò
2. ÁÕ¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ 5 ÀÒ¤àÃÕÂ¹ à©ÅÕèÂÃÇÁ 5 ÇÔªÒ (¤³ÔµÈÒÊµÃ, ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ, ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ, ÊÑ§¤ÁÈÖ¡ÉÒ áÅÐ
ÀÒÉÒä·Â) äÁµèíÒ¡ÇÒ 3.50
3. ÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔàÃÕÂºÃÍÂáÅÐÁÕ¤ÇÒÁ¢ÂÑ¹ËÁÑ¹è à¾ÕÂÃã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹
4. äÁà»¹âÃ¤·Õèà»¹ÍØ»ÊÃÃ¤µÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÊÒÁÒÃ¶ÃÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁµÒ§æ ¢Í§ËÅÑ¡ÊÙµÃä´
5. àÃÕÂ¹¨¹¨ºËÅÑ¡ÊÙµÃ 3 » (ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»·Õè 4-6)
6. ¼Ù»¡¤ÃÍ§Ê§àÊÃÔÁÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ áÅÐäÁÁÍÕ Ø»ÊÃÃ¤àÃ×èÍ§¡ÒÃªíÒÃÐ¤Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹µÅÍ´ËÅÑ¡ÊÙµÃ

ËÅÑ¡ÊÙµÃ Gifted SCI ÁÕ¤Òãª¨Ò Âà¾ÔèÁ¨Ò¡ËÅÑ¡ÊÙµÃÊÒÁÑ
ÀÒ¤àÃÕÂ¹ÅÐ 5,000 ºÒ·

ËÅÑ¡ÊÙµÃ Uni+ ¤×ÍÍÐäÃ
ËÅÑ¡ÊÙµÃ Uni+ à»¹â¤Ã§¡ÒÃ·ÕèâÃ§àÃÕÂ¹¹ÒÃÕÇ²
Ø Ô ¨Ñ´¢Öé¹ãË¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÃÐ´ÑºÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒµÍ¹»ÅÒÂ (Á.4 - Á.6)
àÃÕÂ¹àÊÃÔÁ¾ÔàÈÉ¡ÑºµÔÇàµÍÃ à¾×èÍà¾ÔèÁ¼ÅÊÑÁÄ·¸Ôì¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹áÅÐàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃÍÁã¹¡ÒÃà¢ÒÈÖ¡ÉÒµÍÃÐ´ÑºÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ
U
N
I
+

ÁÒ¨Ò¡
ÁÒ¨Ò¡
ÁÒ¨Ò¡
ÁÒ¨Ò¡

University
New
Inspiration
Plus

Uni + ËÁÒÂ¶Ö§ ¡ÒÃà¾ÔèÁáÃ§ºÑ¹´ÒÅã¨ãËÁæ à¾×èÍà¢ÒÊÙÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
ÅÑ¡É³Ð¢Í§ËÅÑ¡ÊÙµÃáÅÐÃÙ»áºº¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹

1.
2.
3.
4.

ÁØ§à¹¹¤ÇÒÁà»¹àÅÔÈ·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ à¹×éÍËÒà¢Á¢¹¡ÇÒËÅÑ¡ÊÙµÃÀÒ¤»¡µÔ
àÃÕÂ¹ã¹ÃÐººµÔÇâ´Â·ÕÁµÔÇàµÍÃ¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹·ÕèÁÕª×èÍàÊÕÂ§áÅÐà»¹·ÕèÂÍÁÃÑº 7 ¤Òº / ÊÑ»´ÒË
ËÍ§àÃÕÂ¹ÁÕÊ×èÍ áÅÐÍØ»¡Ã³·Õè·Ñ¹ÊÁÑÂ à¾×èÍãªã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ ¡ÒÃ¹íÒàÊ¹Í¼Å§Ò¹¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹
ÁÕáºº½¡ËÑ´/áºº½¡¨íÒ/à·¤¹Ô¤µÒ§ æ ÁÒ¡ÁÒÂ à¾×èÍ¹íÒä»ãªã¹¡ÒÃÊÍºà¢ÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

ÃÒÂÇÔªÒ·ÕèµÔÇà¾ÔèÁ
á¼¹ÇÔ·Â-¤³Ôµ
¤³ÔµÈÒÊµÃ
¿ÊÔ¡Ê
à¤ÁÕ
ªÕÇÇÔ·ÂÒ

á¼¹ÈÔÅ»ÀÒÉÒ¨Õ¹áÅÐÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ
¤³ÔµÈÒÊµÃ
ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ
ÀÒÉÒä·Â
ÊÑ§¤Á

¤Òãª¨ÒÂ

ËÅÑ¡ÊÙµÃ Uni+ ÁÕ¤Òãª¨ÒÂà¾ÔèÁ¨Ò¡ËÅÑ¡ÊÙµÃÊÒÁÑ ÀÒ¤àÃÕÂ¹ÅÐ 4,000 ºÒ·

