1. ระดับเตรียมอนุบาล
2. ระดับอนุบาล 1 – 3 เปิดรับสมัคร 2 หลักสูตร ได้แก่
 หลักสูตรสามัญ
 หลักสูตร IEP (Intensive English Program) เป็นหลักสูตรที่เน้นวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเรียน
เป็นภาษาอังกฤษ เพิ่มจากหลักสูตรสามัญสัปดาห์ละ 4 คาบ สอนโดยครูจากบริษัท MAKE A WIT
1. เป็นนักเรียนหญิง
2. ระดับเตรียมอนุบาล : อายุ 2 ปี (เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2560)
3. ระดับอนุบาล 1-3 : อายุ 3 - 5 ปี (เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2559)
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ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
ใบสูติบัตรของนักเรียนพร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
บัตรประจาตัวประชาชนพร้อมสาเนาของนักเรียน, บิดา และมารดา คนละ 1 ฉบับ
ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนาของนักเรียน, บิดา และมารดา คนละ 1 ฉบับ
กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ของ นักเรียน, บิดา, มารดา ให้แนบสาเนาการเปลี่ยน คนละ 1 ฉบับ
กรณีรับเป็นบุตรบุญธรรม ให้แนบสาเนาการรับรองบุตรบุญธรรม 1 ฉบับ
กรณีเป็นนักเรียนคาทอลิก สาเนาใบรับศีลล้างบาป อย่างละ 1 ฉบับ
กรณีชาวต่างประเทศ (นักเรียน, บิดา, มารดา) ให้แนบสาเนาหนังสือเดินทางคนละ 1 ฉบับ
** หมายเหตุ: เอกสารที่มีการสาเนา ให้ผู้ปกครองทาการรับรองสาเนาทุกฉบับ

1. เริ่มจาหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
 เริ่มวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 (เว้นวันหยุดราชการ)
 เวลา 8.30 – 11.30 น. และ เวลา 13.00 น – 15.30 น.
 สถานที่ ห้องธุรการ อาคารมาเดอร์ ม.โมราโน
 ค่าเอกสารและดาเนินการสอบ 100 บาท
2. การยื่นใบสมัครและพบปะสัมภาษณ์
ผู้ปกครองยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว และพบปะสัมภาษณ์พร้อมกับนักเรียนในวันที่สมัคร
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่ 64 ถนนหน้าสถานี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทร.032-211675, 032-211175, 098-3956621
เว็บไซต์: http://www.nv.ac.th E-mail : narivooth@nv.ac.th

โรงเรียนนารีวุฒิเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จานวน 2 หลักสูตร ได้แก่
 หลักสูตรสามัญ มีจัดการเรียนการสอนครบถ้วนและครอบคลุมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ของกระทรวงศึกษาธิการ
 หลักสูตร Mini SME (เป็นหลักสูตรที่เน้นวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเรียนเป็น
ภาษาอังกฤษ เพิ่มจากหลักสูตรสามัญสัปดาห์ละ 6 คาบ สอนโดยครูจากบริษัท MAKE A WIT)
1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป (แต่งกายชุดนักเรียน และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3. ใบสูติบัตรของนักเรียนพร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
4. บัตรประจาตัวประชาชนพร้อมสาเนาของนักเรียน, บิดา และมารดา คนละ 1 ฉบับ
5. ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนาของนักเรียน, บิดา และมารดา คนละ 1 ฉบับ
6. กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ของ นักเรียน, บิดา, มารดา ให้แนบสาเนาการเปลี่ยน คนละ 1 ฉบับ
7. กรณีรับเป็นบุตรบุญธรรม ให้แนบสาเนาการรับรองบุตรบุญธรรม 1 ฉบับ
8. กรณีเป็นนักเรียนคาทอลิก สาเนาใบรับศีลล้างบาปและศีลกาลัง อย่างละ 1 ฉบับ
9. กรณีชาวต่างประเทศ (นักเรียน, บิดา, มารดา) ให้แนบสาเนาหนังสือเดินทางคนละ 1 ฉบับ
10. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเดิม (ปพ.7) จานวน 1 ฉบับ
11. ใบประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ (ถ้ามี)
** หมายเหตุ: เอกสารที่มีการสาเนา ให้ผู้ปกครองทาการรับรองสาเนาทุกฉบับ

1. เริ่มจาหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
 เริ่มวันเสาร์ 17 – 23 พฤศจิกายน 2561 (หยุดวันอาทิตย์)
 เวลา 8.30 – 11.30 น. และ เวลา 13.00 น – 15.30 น.
 สถานที่ ห้องธุรการ อาคารมาเดอร์ ม.โมราโน
 ค่าเอกสารและดาเนินการสอบ 150 บาท
2. การยื่นใบสมัครและพบปะสัมภาษณ์
นักเรียนยื่นใบสมัครและพบปะสัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง ในวันที่มาสมัคร

มีต่อด้านหลัง

1. กาหนดการสอบ
 วันที่ : วันเสาร์ 24 พฤศจิกายน 2561
 เวลา : 8.30 น. – 12.00 น.
 สถานที่สอบ : ชั้น 2 - 3 อาคาร มาเรีย มัสซาแรลโล
2. วิชาที่ใช้สอบคัดเลือก :
1. ประถมศึกษาปีที่ 1-3 : คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย
2. ประถมศึกษาปีที่ 4-6 : คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และ วิทยาศาสตร์
* นักเรียนแสดงบัตรประจาตัวผู้สอบก่อนเข้าห้องสอบ เตรียมอุปกรณ์การสอบ ได้แก่ ดินสอ ปากกา ยางลบ
ไม้บรรทัด มาให้พร้อม

1. กาหนดประกาศผลสอบ
วันที่ : วันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน 2561
สถานที่ : บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคารมาเดอร์ ม.โมราโน หรือทางเว็บไซต์ http://www.nv.ac.th
2. กาหนดการมอบตัว
วันที่ : วันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2561
**เวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลสอบ

หมายเหตุ : การติดต่อกับทางโรงเรียนให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่ 64 ถนนหน้าสถานี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทร.032-211675, 032-211175, 098-3956621
เว็บไซต์: http://www.nv.ac.th E-mail : narivooth@nv.ac.th

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนารีวุฒิเปิดรับสมัคร 3 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรสามัญ มีจดั การเรียนการสอนครบถ้วนและครอบคลุมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ของกระทรวงศึกษาธิการ
2. หลักสูตร IEP (Intensive English Program) เป็นหลักสูตรทีเ่ น้นวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเรียนเป็น
ภาษาอังกฤษ เพิ่มจากหลักสูตรสามัญสัปดาห์ละ 4 คาบ สอนโดยครูจากบริษัท Make a Wit
3. ห้องเรียน SME (Science, Math, English) เป็นหลักสูตรทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพิ่มจากหลักสามัญ
สัปดาห์ละ 6 คาบ โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัย จัดให้มีกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ และกิจกรรมอื่นๆ
ที่ช่วยเติมเต็มความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ให้เข้มข้นลึกซึ้งมากขึ้น
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ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป (รูปถ่ายต้องแต่งกายชุดนักเรียน และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
ใบสูติบัตรของนักเรียนพร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
บัตรประจาตัวประชาชนพร้อมสาเนาของนักเรียน, บิดา และมารดา คนละ 1 ฉบับ
ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนาของนักเรียน, บิดา และมารดา คนละ 1 ฉบับ
กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ของ นักเรียน, บิดา, มารดา ให้แนบสาเนาการเปลี่ยน คนละ 1 ฉบับ
กรณีรับเป็นบุตรบุญธรรม ให้แนบสาเนาการรับรองบุตรบุญธรรม 1 ฉบับ
กรณีเป็นนักเรียนคาทอลิก สาเนาใบรับศีลล้างบาปและศีลกาลัง อย่างละ 1 ฉบับ
กรณีชาวต่างประเทศ (นักเรียน, บิดา, มารดา) ให้แนบสาเนาหนังสือเดินทางคนละ 1 ฉบับ
หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเดิม (ปพ.7) จานวน 1 ฉบับ
ใบรับรองผลการเรียน ตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนนารีวุฒิกาหนด จานวน 1 ฉบับ
ใบประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ (ถ้ามี)
** หมายเหตุ: เอกสารที่มีการสาเนา ให้ผู้ปกครองทาการรับรองสาเนาทุกฉบับ

1. เริ่มจาหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
 เริ่มวันเสาร์ 17 – 23 พฤศจิกายน 2561 (หยุดวันอาทิตย์)
 เวลา 8.30 – 11.30 น. และ เวลา 13.00 น – 15.30 น.
 สถานที่ ห้องธุรการ อาคารมาเดอร์ ม.โมราโน
 ค่าเอกสารและดาเนินการสอบ 200 บาท
2. การยื่นใบสมัครและพบปะสัมภาษณ์
นักเรียนยื่นใบสมัครและพบปะสัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง ในวันที่มาสมัคร

มีต่อด้านหลัง

1. กาหนดการสอบ
 วันที่ : วันเสาร์ 24 พฤศจิกายน 2561
 เวลา : 8.30 น. – 12.00 น.
 สถานที่สอบ : ชั้น 2 - 3 อาคาร มาเรีย มัสซาแรลโล
2. วิชาที่ใช้สอบคัดเลือก : วิชาคณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์
* นักเรียนแสดงบัตรประจาตัวผูส้ อบก่อนเข้าห้องสอบ เตรียมอุปกรณ์การสอบ ได้แก่ ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด มาให้พร้อม

โรงเรียนนารีวุฒิมรี ะบบโควตา โดยไม่ต้องสอบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกหลักสูตร โดยมีข้อกาหนดดังนี้
1. นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนอุดมวิทยา, โรงเรียนดุสิตวิทยา และโรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
โครงการนักเรียนความสามารถพิเศษ (SME) จะต้องมีเกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน 3.80 ขึ้นไป
แผนการเรียนอื่น ๆ จะต้องมีเกรดเฉลีย่ 5 ภาคเรียน 3.50 ขึ้นไป
2. นักเรียนที่เรียนโรงเรียนอื่น ๆ
โครงการนักเรียนความสามารถพิเศษ (SME) จะต้องมีเกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน 4.00
แผนการเรียนอื่น ๆ จะต้องมีเกรดเฉลีย่ 5 ภาคเรียน 3.80 ขึ้นไป
3. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โรงเรียนจะพิจารณาจากหลักฐานเอกสารรางวัลที่ได้รับ
** หมายเหตุ: ให้นักเรียนที่ประสงค์ขอโควตาเตรียมเอกสารแสดงเกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียนมาด้วย

1. กาหนดประกาศผลสอบ
วันที่ : วันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน 2561
สถานที่ : บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคารมาเดอร์ ม.โมราโน หรือทางเว็บไซต์ http://www.nv.ac.th
2. กาหนดการมอบตัว
วันที่ : วันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2561
**เวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลสอบ
หมายเหตุ : การติดต่อกับทางโรงเรียนให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่ 64 ถนนหน้าสถานี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทร.032-211675, 032-211175, 098-3956621
เว็บไซต์: http://www.nv.ac.th E-mail : narivooth@nv.ac.th

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนารีวุฒิเปิดรับสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 3 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรสามัญ มีจัดการเรียนการสอนครบถ้วนและครอบคลุมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ของกระทรวงศึกษาธิการ มี 3 แผนการเรียนให้เลือกดังนี้
 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 แผนการเรียนศิลป์คานวณ
 แผนการเรียนศิลป์ภาษา
2. หลักสูตร Gifted Sci เป็นหลักสูตรเน้นเนื้อหาวิชา และกระบวนการเรียนรู้ในวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทนา เพิ่มสัปดาห์ละ 6 คาบ
สอนโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัย (เฉพาะแผนการเรียนวิทย์-คณิต)
3. ห้องเรียน Uni  เป็นหลักสูตรเรียนพิเศษเสริมโดยติวเตอร์จากสถาบันชั้นนา เน้นเทคนิคการทาข้อสอบเพื่อเพิ่มเกรด สาหรับเข้า
มหาวิทยาลัยในฝันของนักเรียน มีการติวสัปดาห์ละ 7 คาบ รับทุกแผนการเรียน ดังนี้
 แผนวิทย์ – คณิต ติววิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์
 แผนศิลป์คานวณและศิลป์ภาษา ติววิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป (รูปถ่ายต้องแต่งกายชุดนักเรียน และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
ใบสูติบัตรของนักเรียนพร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
บัตรประจาตัวประชาชนพร้อมสาเนาของนักเรียน, บิดา และมารดา คนละ 1 ฉบับ
ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนาของนักเรียน, บิดา และมารดา คนละ 1 ฉบับ
กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ของ นักเรียน, บิดา, มารดา ให้แนบสาเนาการเปลี่ยน คนละ 1 ฉบับ
กรณีรับเป็นบุตรบุญธรรม ให้แนบสาเนาการรับรองบุตรบุญธรรม 1 ฉบับ
กรณีเป็นนักเรียนคาทอลิก สาเนาใบรับศีลล้างบาปและศีลกาลัง อย่างละ 1 ฉบับ
กรณีชาวต่างประเทศ (นักเรียน, บิดา, มารดา) ให้แนบสาเนาหนังสือเดินทางคนละ 1 ฉบับ
หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเดิม (ปพ.7) จานวน 1 ฉบับ
ใบรับรองผลการเรียน ตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนนารีวุฒิกาหนด จานวน 1 ฉบับ
ใบประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ (ถ้ามี)
** หมายเหตุ: เอกสารที่มีการสาเนา ให้ผู้ปกครองทาการรับรองสาเนาทุกฉบับ

1. เริ่มจาหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
 เริ่มวันเสาร์ 17 – 23 พฤศจิกายน 2561 (หยุดวันอาทิตย์)
 เวลา 8.30 – 11.30 น. และ เวลา 13.00 น – 15.30 น.
 สถานที่ ห้องธุรการ อาคารมาเดอร์ ม.โมราโน
 ค่าเอกสารและดาเนินการสอบ 200 บาท
2. การยื่นใบสมัครและพบปะสัมภาษณ์
นักเรียนยื่นใบสมัครและพบปะสัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง ในวันที่มาสมัคร

มีต่อด้านหลัง

1. กาหนดการสอบ
 วันที่ : วันเสาร์ 24 พฤศจิกายน 2561
 เวลา : 8.30 น. – 12.00 น.
 สถานที่สอบ : ชั้น 2 - 3 อาคาร มาเรีย มัสซาแรลโล
2. วิชาที่ใช้สอบคัดเลือก : วิชาคณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และ วิทยาศาสตร์
* นักเรียนแสดงบัตรประจาตัวผูส้ อบก่อนเข้าห้องสอบ เตรียมอุปกรณ์การสอบ ได้แก่ ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด มาให้พร้อม

โรงเรียนนารีวุฒิจัดให้มีระบบโควตา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนนารีวุฒิที่มีความประพฤติเรียบร้อยและมี
ผลการเรียนตามรายละเอียดดังนี้
1. นักเรียนจากห้องเรียน SME ที่มีผลการเรียน 5 ภาคเรียน 3.20 ขึ้นไป
2. นักเรียนแผนวิทยาศาสตร์ มีผลการเรียน 5 ภาคเรียน เฉลีย่ รวม 5 วิชา (คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา และ
ภาษาไทย) ไม่ต่ากว่า 3.50
3. นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การทาโครงวิทยาศาสตร์ หรือรางวัลชนะเลิศการแข่งขันอื่นที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับภาคขึ้นไป

3. กาหนดประกาศผลสอบ
วันที่ : วันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน 2561
สถานที่ : บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคารมาเดอร์ ม.โมราโน หรือทางเว็บไซต์ http://www.nv.ac.th
4. กาหนดการมอบตัว
วันที่ : วันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2561
**เวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลสอบ

หมายเหตุ : การติดต่อกับทางโรงเรียนให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่ 64 ถนนหน้าสถานี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทร.032-211675, 032-211175, 098-3956621
เว็บไซต์: http://www.nv.ac.th E-mail : narivooth@nv.ac.th

IEP เป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาตรงตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 100 % นักเรียนจะได้เรียนกับคุณครูประจาหลักสูตรที่สอนด้วยสื่อเทคโนโลยีควบคู่กับการจัด
กิ จกรรมที่ พั ฒ นาทั ก ษะด้ านภาษา พร้ อมหนั งสื อ เรี ย นทั้ ง 3 วิ ช า ได้ แ ก่ วิ ท ยาศาสตร์ , คณิ ตศาสตร์ และภาษาอั งกฤษ
มีการวัดผลประเมินผลรวมทั้งได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบหลักสูตรในแต่ละภาคเรียน

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด รวม 4 คาบ ต่อสัปดาห์
สอนโดยครูประจาหลักสูตรที่มีคุณภาพสูง มีความชานาญการสอนและภาษาอังกฤษเป็นเลิศ จากสถาบัน MAKE A WIT
มีหนังสือเรียนให้แก่นักเรียนทุกคน
ใช้สื่อการสอนและวิธีการนาเสนอ (Teaching Approach) หลายรูปแบบ
มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลากหลาย
ใบรายงานผลการเรียนประจาภาคเรียนในรูปแบบ Certificate ให้แก่นักเรียนทุกคน
ดูแลและควบคุมคุณภาพหลักสูตรตลอดปีการศึกษา เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนทุกคนมีพัฒนาการทางด้านภาษาและวิชาการ

ครูและนักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
เรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อมัลติมีเดียแสนสนุก ตื่นตาตื่นใจ
มีกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ทุกคาบเรียน
กระตุ้นให้นักเรียนพูด เรียนรู้ ทดลอง และลงมือทา
ทดสอบความสามารถนักเรียนสม่าเสมอ เพื่อเร่งพัฒนาการ
เรียน 4 คาบต่อสัปดาห์ เหมาะสมต่อการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ไม่อัดแน่นและไม่น้อยเกินไป

ได้ภาษา เห็นผลชัดเจนในปีแรก ฟังออก พูดได้
ได้เนือ้ หา เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษได้ศัพท์เทคนิคตรงสายวิชา
ได้ครูคุณภาพ เป็นผู้เชี่ยวชาญประจาวิชาอยู่ประจาโรงเรียน สอนเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้มาตรฐาน เรียนสองภาษาภายใต้หลักสูตรที่ตรงตามกระทรงศึกษาธิการ
ได้เปรียบ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
ได้โอกาส เพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อ สอบชิงทุน มีรายได้สูงและโอกาสก้าวหน้าในอนาคต
นักเรียนหลักสูตร IEP มีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากหลักสูตรสามัญภาคเรียนละ 4,000 บาท

Mini SME เป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เป็นภาษาอังกฤษ
ที่มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรกระทรวง ศึกษาธิการ 100 % นักเรียนจะได้เรียนกับคุณครูประจาหลักสูตร ที่สอนด้วย
สื่อเทคโนโลยี ควบคู่ กับการจัดกิจกรรมที่พั ฒ นาทัก ษะด้านภาษา พร้อมหนั งสือเรียนทั้ ง 3
วิ ช า ได้แ ก่วิ ทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มีการวัดผลประเมินผลรวมทั้งได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อเรียนจบหลักสูตรในแต่ละภาคเรียน

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด รวม 6 คาบ ต่อสัปดาห์
สอนโดยครูประจาหลักสูตรที่มีคุณภาพสูง มีความชานาญการสอนและภาษาอังกฤษเป็นเลิศ จากสถาบัน MAKE A WIT
มีหนังสือเรียนให้แก่นักเรียนทุกคน
ใช้สื่อการสอนและวิธีการนาเสนอ (Teaching Approach) หลายรูปแบบ
มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลากหลาย
ใบรายงานผลการเรียนประจาภาพในรูปแบบ Certificate ให้แก่นักเรียนทุกคน
ดูแลและควบคุมคุณภาพหลักสูตรตลอดปีการศึกษา เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนทุกคนมีพัฒนาการทางด้านภาษาและวิชาการ
อย่างได้ผล

ครูและนักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
เรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อมัลติมีเดียแสนสนุก ตื่นตาตื่นใจ
มีกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ทุกคาบเรียน
กระตุ้นให้นักเรียนพูด เรียนรู้ ทดลอง และลงมือทา
ทดสอบความสามารถนักเรียนสม่าเสมอ เพื่อเร่งพัฒนาการ
เรียน 4 คาบต่อสัปดาห์ เหมาะสมต่อการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ไม่อัดแน่น และไม่น้อยเกินไป

ได้ภาษา เห็นผลชัดเจนในปีแรก ฟังออก พูดได้
ได้เนือ้ หา เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษได้ศัพท์เทคนิคตรงสายวิชา
ได้ครูคุณภาพ เป็นผู้เชี่ยวชาญประจาวิชาอยู่ประจาโรงเรียน สอนเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้มาตรฐาน เรียนสองภาษาภายใต้หลักสูตรที่ตรงตามกระทรงศึกษาธิการ
ได้เปรียบ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
ได้โอกาส เพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อ สอบชิงทุน มีรายได้สูงและโอกาสก้าวหน้าในอนาคต
นักเรียนหลักสูตร Mini SME มีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากหลักสูตรสามัญ ภาคเรียนละ 5,000 บาท

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม มีน้าใจ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและหน่วยงานต่าง ๆ ในการส่งเสริมอัจฉริยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียน
ลักษณะของหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
1. เรี ย นทุ ก สาระการเรี ยนรู้ ค รบถ้ ว น และครอบคลุ ม ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551

และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ของกระทรวงศึกษาธิการ
2. เรียนสาระเพิ่มเติมเนื้อหาสาระในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ให้สูงและลึกซึ้งมากขึ้น
3. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อพัฒนา และสร้างเสริมประสบการณ์ของนักเรียน

ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอุดมการณ์และเป้าหมายของโรงเรียน มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพรอบด้าน
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีคุณธรรม จริยธรรม
4. ส่งเสริ มประดิ ษฐ์ คิดค้น ความคิด ริเ ริ่ มสร้างสรรค์ จากการทาโครงงานวิ ทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอั งกฤษ
โดยผ่านการเสนอโครงงานก่อนสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอย่างน้อย 1 เรื่อง
5. ฝึกการนาเสนอผลงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6. เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ การเรียนรู้นอกสถานที่ การทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม การศึกษาค้นคว้า ด้วยตัวเองอันจะเป็น
พื้นฐานสาหรับการศึกษาต่อในอนาคต
บุคลากรครู/ห้องเรียนและสื่ออุปกรณ์
 สอนโดยบุคลากรครูที่มีความสามารถในระดับมัธยมปลาย , ครูพิเศษจากภายนอกและอาจารย์มหาวิทยาลัย
 ภายในห้องเรียนมีสื่ออุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการเรียนสอน
คุณสมบัติผู้เรียน





มีผลการเรียนสะสมไม่ต่ากว่า 3.5 ใน 3 สาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
มีความมุ่งมั่น ขยัน สามารถปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียนได้ทุกประการ
สามารถร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตลอดหลักสูตร
สมัครใจที่จะเรียนจนจบหลักสูตร (ระยะ 3 ปี)

ค่าใช้จ่าย
นักเรียนโครงการนักเรียนความสามารถพิเศษ SME มีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากหลักสูตรสามัญ ภาคเรียนละ 6,000 บาท

เป็นโครงการที่โรงเรียนนารีวุฒิจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือ Gifted Science สาหรับ
นักเรียนแผนการเรียนวิทย์ - คณิต ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นักเรียนจะเรียนตามโครงสร้างรายวิชาตามที่กาหนดในหลักสูตรแล้วจะมีการเรียนเพิ่มวิชาฟิสิกส์ , เคมี, ชีววิทยา,
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ อีกจานวน 6 คาบ/สัปดาห์ โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ จากคณะ
วิ ท ยาศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรและมหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ๆ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งมาสอนเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถด้ า น
วิ ท ยาศาสตร์ ได้ เ รี ย นรู้ เ นื้ อหาในเชิงลึ ก และเรี ยนล่ ว งหน้ า เป็น การเตรี ยมความพร้ อมเพื่ อศึก ษาต่ อระดั บมหาวิ ท ยาลั ย
ในคณะ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แพทย์ พยาบาล เภสัช สถาปัตย์ วิศวะ เทคนิคการแพทย์ และอื่นๆ
นอกจากการเรียนอย่างเข้มข้นแล้วยังมีการทดลองวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ (ห้องแล็ป ) กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ นอกห้องเรียน ได้รับความรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน เสริมสร้างบุคลิกภาพที่สง่างาม และสร้าง
มิตรภาพที่ประทับใจกับเพื่อนๆ ในห้อง ฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นาและเรียนรู้การผู้ตามที่ดี

1. กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียน 5 ภาคเรียน เฉลี่ยรวม 5 วิชา (คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา และ
ภาษาไทย) ไม่ต่ากว่า 3.50
3. มีความประพฤติเรียบร้อยและมีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน
4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา สามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตรได้
5. เรียนจนจบหลักสูตร 3 ปี (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)
6. ผู้ปกครองส่งเสริมสนับสนุน และไม่มีอุปสรรคเรื่องการชาระค่าธรรมเนียมการเรียนตลอดหลักสูตร

หลักสูตร Gifted SCI มีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากหลักสูตรสามัญ
ภาคเรียนละ 5,000 บาท

หลักสูตร Uni+ คืออะไร
หลักสูตร Uni+ เป็นโครงการที่โรงเรียนนารีวุฒิ จัดขึ้นให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)
เรียนเสริมพิเศษกับติวเตอร์ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
U
N
I
+

มาจาก
มาจาก
มาจาก
มาจาก

Uni

+

University
New
Inspiration
Plus

หมายถึง การเพิ่มแรงบันดาลใจใหม่ๆ เพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย

ลักษณะของหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
1.
2.
3.
4.

มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ เนื้อหาเข้มข้นกว่าหลักสูตรภาคปกติ
เรียนในระบบติวโดยทีมติวเตอร์จากสถาบันที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ 7 คาบ / สัปดาห์
ห้องเรียนมีสื่อ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การนาเสนอผลงานของนักเรียน
มีแบบฝึกหัด/แบบฝึกจา/เทคนิคต่าง ๆ มากมาย เพื่อนาไปใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

รายวิชาที่ติวเพิ่ม
แผนวิทย์-คณิต





คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา

แผนศิลป์





คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
สังคม

ค่าใช้จ่าย
หลักสูตร Uni+ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากหลักสูตรสามัญ ภาคเรียนละ 4,000 บาท

ใบรับรองผลการเรียน
เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนนารีวุฒิ ประจาปีการศึกษา 2562

ติดรูป
34 ซม.

.............................................................
ชื่อ – สกุล ................................................................. เลขประจาตัวประชาชน----
เกิดวันที่ .................. เดือน .................................. พ.ศ. .................. เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน ……….....…...
................................................................. ตาบล ................................ อาเภอ ................................ จังหวัด ..............................
มีผลการเรียนดังนี้
ระดับผลการเรียน (เกรด)
คะแนน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
หมายเหตุ
ชั้น ป.6
ชั้น ป.4
ชั้น ป.5
(ภาคเรียนที่ 1)
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
5. ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะอังกฤษ)
สรุปผลการเรียน : ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้น ป.4 – ป.5 ใน 5 รายวิชา .............................
นักเรียนมีความประสงค์สมัครเข้าเรียนหลักสูตร :  หลักสูตรสามัญ
 หลักสูตร IEP
 หลักสูตร SME

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงชื่อ ..............................................ผู้อานวยการโรงเรียน
(.............................................)
........./................./.............

หมายเหตุ : ให้ประทับตราโรงเรียนที่ผู้บริหารสถานศึกษาลงนามและมีรูปถ่ายของนักเรียน

ใบรับรองผลการเรียน
เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนนารีวุฒิ ประจาปีการศึกษา 2562

ติดรูป
34 ซม.

....................................................................
ชื่อ – สกุล ............................................................... เลขประจาตัวประชาชน ----
เกิดวันที่ .............. เดือน ................................ พ.ศ. ........................ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน ……………….…
....................................................................... ตาบล ............................... อาเภอ ................................. จังหวัด .........................
มีผลการเรียนดังนี้
ระดับผลการเรียน (เกรด)
ระดับผลการ
รายวิชา
ชั้น ม.1
ชั้น ม.2
ชั้น ม.3 เรียนเฉลี่ย 5
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที1่
ภาคเรียน
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
5. ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะอังกฤษ)
นักเรียนมีความประสงค์สมัครเข้าเรียน
 แผนการการเรียน :  วิทย์ – คณิต  ศิลป์คานวณ  ศิลป์ภาษา
 หลักสูตร :  หลักสูตร สามัญ  หลักสูตร Gifted Sci (เฉพาะแผนวิทย์-คณิต)
+
 เรียนเสริม :  Uni (สาหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มเกรด)
ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงชื่อ ................................................ผู้อานวยการโรงเรียน
(.............................................)
........./................./.............

หมายเหตุ : ให้ประทับตราโรงเรียนที่ผู้บริหารสถานศึกษาลงนามและมีรูปถ่ายของนักเรียน

