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1. ระดับเตรียมอนุบาล  
2. ระดับอนุบาล 1 – 3   เปิดรับสมคัร 2 หลักสตูร ได้แก ่

 หลักสตูรสามญั  
 หลักสตูร  IEP (Intensive English Program) เป็นหลักสูตรที่เน้นวชิาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณติศาสตร์ โดยเรียน  

เป็นภาษาอังกฤษ เพิ่มจากหลักสูตรสามญัสัปดาหล์ะ 4 คาบ สอนโดยครูจากบริษัท MAKE A WIT  

1. เป็นนักเรียนหญิง 
2. ระดับเตรยีมอนุบาล : อาย ุ 2  ปี (เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2560) 
3. ระดับอนุบาล 1-3 : อายุ 3 - 5 ป ี(เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2559) 

 

1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์  
2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป  (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6  เดือน)  
3. ใบสูติบัตรของนักเรียนพร้อมส าเนา จ านวน 1  ฉบับ 
4. บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนาของนักเรียน, บิดา และมารดา คนละ  1 ฉบับ            
5. ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนาของนักเรียน, บิดา และมารดา   คนละ  1 ฉบับ    
6. กรณีมีการเปลี่ยนช่ือ - สกุล ของ นักเรียน, บิดา, มารดา ให้แนบส าเนาการเปลี่ยน คนละ 1 ฉบับ  
7. กรณีรับเป็นบุตรบุญธรรม ให้แนบส าเนาการรับรองบุตรบุญธรรม 1 ฉบับ 
8. กรณีเป็นนักเรียนคาทอลิก ส าเนาใบรับศีลล้างบาป อย่างละ  1 ฉบับ  
9. กรณีชาวต่างประเทศ (นักเรียน, บิดา, มารดา) ให้แนบส าเนาหนังสือเดินทางคนละ 1 ฉบับ  

** หมายเหตุ: เอกสารที่มีการส าเนา ให้ผู้ปกครองท าการรับรองส าเนาทุกฉบับ 
 

1. เร่ิมจ าหน่ายใบสมัครและรับสมัคร  

 เริ่มวันพฤหัสบดีที่ 1  พฤศจิกายน 2561  (เว้นวันหยุดราชการ) 
 เวลา 8.30 – 11.30 น. และ เวลา 13.00 น – 15.30 น.  
 สถานที่ ห้องธุรการ  อาคารมาเดอร์ ม.โมราโน 
 ค่าเอกสารและด าเนินการสอบ  100  บาท 

 

2. การยื่นใบสมัครและพบปะสัมภาษณ์   
    ผู้ปกครองยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว และพบปะสัมภาษณ์พร้อมกับนักเรียนในวันที่สมัคร 



  
 

 

โรงเรียนนารีวุฒิเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6   จ านวน 2 หลกัสูตร ได้แก่

 หลักสูตรสามัญ มีจัดการเรียนการสอนครบถ้วนและครอบคลุมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 หลักสูตร Mini SME  (เป็นหลักสูตรที่เน้นวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเรียนเป็น

ภาษาอังกฤษ เพ่ิมจากหลักสูตรสามัญสัปดาห์ละ 6 คาบ สอนโดยครูจากบริษัท MAKE A WIT) 
 

1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์  
2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป  (แต่งกายชุดนักเรียน และถ่ายไว้ไม่เกิน 6  เดือน)  
3. ใบสูติบัตรของนักเรียนพร้อมส าเนา จ านวน 1  ฉบับ 
4. บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนาของนักเรียน, บิดา และมารดา คนละ  1 ฉบับ            
5. ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนาของนักเรียน, บิดา และมารดา   คนละ  1 ฉบับ    
6. กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ของ นักเรียน, บิดา, มารดา ให้แนบส าเนาการเปลี่ยน คนละ 1 ฉบับ  
7. กรณีรับเป็นบุตรบุญธรรม ให้แนบส าเนาการรับรองบุตรบุญธรรม 1 ฉบับ 
8. กรณีเป็นนักเรียนคาทอลิก ส าเนาใบรับศีลล้างบาปและศีลก าลัง อย่างละ  1 ฉบับ  
9. กรณีชาวต่างประเทศ (นักเรียน, บิดา, มารดา) ให้แนบส าเนาหนังสือเดินทางคนละ 1 ฉบับ  
10. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเดิม (ปพ.7) จ านวน 1 ฉบับ 
11. ใบประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ (ถ้ามี) 

** หมายเหตุ: เอกสารที่มีการส าเนา ให้ผู้ปกครองท าการรับรองส าเนาทุกฉบับ 
 

1. เริ่มจ าหน่ายใบสมัครและรับสมัคร  

 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 
 ค่าเอกสารและด าเนินการสอบ  150  บาท 

 

2. การยื่นใบสมัครและพบปะสัมภาษณ์   
     นักเรียนยื่นใบสมัครและพบปะสัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง ในวันที่มาสมัคร 

มีต่อด้านหลัง 
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1. ก าหนดการสอบ 

 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  
     * นักเรียนแสดงบัตรประจ าตัวผู้สอบก่อนเข้าห้องสอบ เตรียมอุปกรณ์การสอบ  ได้แก่ ดินสอ ปากกา ยางลบ         
ไม้บรรทัด มาให้พร้อม  

 

1. ก าหนดประกาศผลสอบ  
     วันที่ : วันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน  2561  
 สถานที่ : บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคารมาเดอร์ ม.โมราโน หรือทางเว็บไซต์ http://www.nv.ac.th   
 

2. ก าหนดการมอบตัว 
      วันที่ : วันเสาร ์ที่ 1 ธันวาคม  2561   
 **เวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลสอบ 
 
 

หมายเหตุ : การติดต่อกับทางโรงเรียนให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น 



  
 

 
 

      ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนารีวุฒิเปิดรับสมัคร 3 หลักสตูร ดังนี้  
1. หลักสูตรสามัญ  มีจดัการเรียนการสอนครบถ้วนและครอบคลมุตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551         

และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดฯ  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
2. หลักสูตร IEP (Intensive English  Program) เป็นหลักสูตรทีเ่นน้วิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเรียนเป็น

ภาษาอังกฤษ เพิ่มจากหลักสูตรสามัญสัปดาหล์ะ 4 คาบ สอนโดยครจูากบริษัท Make a Wit 
3. ห้องเรียน SME (Science, Math, English) เป็นหลักสูตรทีเ่น้นวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  เพิ่มจากหลักสามญั              

สัปดาหล์ะ  6 คาบ โดยอาจารยจ์ากมหาวิทยาลยั  จัดให้มีกิจกรรมค่ายคณติศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ  และกิจกรรมอื่นๆ      
ที่ช่วยเติมเตม็ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร,์ คณติศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ให้เข้มข้นลึกซึ้งมากขึ้น 

 

1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์  
2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป  (รูปถ่ายต้องแต่งกายชุดนักเรียน และถ่ายไว้ไม่เกิน 6  เดือน)  
3. ใบสูติบัตรของนักเรียนพร้อมส าเนา จ านวน 1  ฉบับ 
4. บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนาของนักเรียน, บิดา และมารดา คนละ  1 ฉบับ            
5. ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนาของนักเรียน, บิดา และมารดา   คนละ  1 ฉบับ    
6. กรณีมีการเปลี่ยนช่ือ - สกุล ของ นักเรียน, บิดา, มารดา ให้แนบส าเนาการเปลี่ยน คนละ 1 ฉบับ  
7. กรณีรับเป็นบุตรบุญธรรม ให้แนบส าเนาการรับรองบุตรบุญธรรม 1 ฉบับ 
8. กรณีเป็นนักเรียนคาทอลิก ส าเนาใบรับศีลล้างบาปและศีลก าลัง อย่างละ  1 ฉบับ  
9. กรณีชาวต่างประเทศ (นักเรียน, บิดา, มารดา) ให้แนบส าเนาหนังสือเดินทางคนละ 1 ฉบับ  
10. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเดิม (ปพ.7) จ านวน 1 ฉบับ 
11. ใบรับรองผลการเรียน ตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนนารีวุฒิก าหนด จ านวน 1 ฉบับ  
12. ใบประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ (ถ้ามี) 

** หมายเหตุ: เอกสารที่มีการส าเนา ให้ผู้ปกครองท าการรับรองส าเนาทุกฉบับ 
 

1. เร่ิมจ าหน่ายใบสมัครและรับสมัคร  

 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 
 ค่าเอกสารและด าเนินการสอบ  200 บาท 

 
2. การยื่นใบสมัครและพบปะสัมภาษณ์   

     นักเรียนยื่นใบสมัครและพบปะสัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง ในวันที่มาสมัคร 

มีต่อด้านหลัง 
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1. ก าหนดการสอบ 

 วันท่ี : วันเสาร์ 24 พฤศจิกายน 2561   

 เวลา : 8.30 น. – 12.00 น. 

 สถานท่ีสอบ :  ช้ัน 2 - 3 อาคาร มาเรีย มัสซาแรลโล 
2. วิชาท่ีใช้สอบคัดเลือก :  วิชาคณิตศาสตร,์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์   

* นักเรียนแสดงบตัรประจ าตัวผูส้อบก่อนเข้าห้องสอบ เตรียมอุปกรณ์การสอบ  ได้แก่ ดินสอ ปากกา ยางลบ  ไม้บรรทัด มาให้พร้อม  

โรงเรียนนารีวุฒิมรีะบบโควตา โดยไม่ต้องสอบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ทุกหลักสูตร โดยมีข้อก าหนดดังนี ้
1. นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย ได้แก่  โรงเรียนอุดมวิทยา, โรงเรียนดุสิตวิทยา และโรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 

 โครงการนักเรียนความสามารถพิเศษ (SME)  จะต้องมีเกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรยีน 3.80 ข้ึนไป 

 แผนการเรียนอ่ืน ๆ  จะต้องมีเกรดเฉลีย่ 5  ภาคเรียน  3.50  ขึ้นไป 
2.  นักเรียนที่เรียนโรงเรียนอื่น ๆ 

 โครงการนักเรียนความสามารถพิเศษ (SME) จะต้องมีเกรดเฉลี่ย 5  ภาคเรียน  4.00    

 แผนการเรียนอ่ืน ๆ  จะต้องมีเกรดเฉลีย่ 5  ภาคเรียน  3.80  ขึ้นไป 
3.  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โรงเรียนจะพิจารณาจากหลักฐานเอกสารรางวัลที่ได้รับ 

** หมายเหตุ: ให้นักเรียนที่ประสงค์ขอโควตาเตรียมเอกสารแสดงเกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียนมาด้วย 
 

1. ก าหนดประกาศผลสอบ  
      วันที ่: วันพฤหัสบดี ท่ี 29 พฤศจิกายน  2561  
 สถานที่ : บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคารมาเดอร์ ม.โมราโน หรือทางเว็บไซต์ http://www.nv.ac.th   

2. ก าหนดการมอบตัว 
      วันที ่: วันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม  2561   
 **เวลาและสถานท่ีจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลสอบ 
 

 หมายเหตุ : การติดต่อกับทางโรงเรียนให้นักเรยีนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น 

 



  
 

 
 

      ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรยีนนารีวุฒิเปดิรับสมัครช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 3 หลกัสูตร ดังนี้  
1. หลักสูตรสามัญ  มีจัดการเรียนการสอนครบถ้วนและครอบคลมุตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551             

และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ของกระทรวงศึกษาธิการ มี 3 แผนการเรยีนให้เลือกดังนี้ 
 แผนการเรียนวิทย-์คณิต 
 แผนการเรียนศลิป์ค านวณ 
 แผนการเรียนศลิป์ภาษา 

2. หลักสูตร Gifted Sci   เป็นหลักสูตรเน้นเนื้อหาวิชา และกระบวนการเรยีนรู้ในวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทนา เพิ่มสัปดาห์ละ 6 คาบ       
สอนโดยอาจารยจ์ากมหาวิทยาลัย (เฉพาะแผนการเรียนวิทย-์คณิต) 

3. ห้องเรียน Uni    เป็นหลักสตูรเรยีนพิเศษเสริมโดยติวเตอรจ์ากสถาบันช้ันน า เน้นเทคนิคการท าข้อสอบเพื่อเพ่ิมเกรด ส าหรับเข้า
มหาวิทยาลยัในฝันของนักเรียน  มีการติวสัปดาหล์ะ 7 คาบ  รับทุกแผนการเรียน ดังนี ้

 แผนวิทย์ – คณิต ติววิชาฟสิิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณติศาสตร์  
 แผนศิลป์ค านวณและศลิป์ภาษา  ติววิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา  

 

1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์  
2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป  (รูปถ่ายต้องแต่งกายชุดนักเรียน และถ่ายไว้ไม่เกิน 6  เดือน)  
3. ใบสูติบัตรของนักเรียนพร้อมส าเนา จ านวน 1  ฉบับ 
4. บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนาของนักเรียน, บิดา และมารดา คนละ  1 ฉบับ            
5. ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนาของนักเรียน, บิดา และมารดา   คนละ  1 ฉบับ    
6. กรณีมีการเปลี่ยนช่ือ - สกุล ของ นักเรียน, บิดา, มารดา ให้แนบส าเนาการเปลี่ยน คนละ 1 ฉบับ  
7. กรณีรับเป็นบุตรบุญธรรม ให้แนบส าเนาการรับรองบุตรบุญธรรม 1 ฉบับ 
8. กรณีเป็นนักเรียนคาทอลิก ส าเนาใบรับศีลล้างบาปและศีลก าลัง อย่างละ  1 ฉบับ  
9. กรณีชาวต่างประเทศ (นักเรียน, บิดา, มารดา) ให้แนบส าเนาหนังสือเดินทางคนละ 1 ฉบับ  
10. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเดิม (ปพ.7) จ านวน 1 ฉบับ 
11. ใบรับรองผลการเรียน ตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนนารีวุฒิก าหนด จ านวน 1 ฉบับ 
12. ใบประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ (ถ้ามี) 

** หมายเหตุ: เอกสารที่มีการส าเนา ให้ผู้ปกครองท าการรับรองส าเนาทุกฉบับ 
 

1. เร่ิมจ าหน่ายใบสมัครและรับสมัคร  

 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 
 ค่าเอกสารและด าเนินการสอบ  200 บาท 

2. การยื่นใบสมัครและพบปะสัมภาษณ์   
     นักเรียนยื่นใบสมัครและพบปะสัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง ในวันที่มาสมัคร 

มีต่อด้านหลัง 



 
          งานประชาสัมพันธ์ ฝา่ยธุรการ-การเงิน โรงเรยีนนารีวุฒ ิ
         เลขท่ี 64 ถนนหน้าสถานี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110   
         โทร.032-211675, 032-211175, 098-3956621 
          เว็บไซต:์ http://www.nv.ac.th    E-mail : narivooth@nv.ac.th 

 

 

1. ก าหนดการสอบ 

 วันท่ี : วันเสาร์ 24 พฤศจิกายน 2561   
 เวลา : 8.30 น. – 12.00 น. 
 สถานท่ีสอบ :  ช้ัน 2 - 3 อาคาร มาเรีย มัสซาแรลโล 

 

2. วิชาท่ีใช้สอบคัดเลือก :  วิชาคณิตศาสตร,์ ภาษาอังกฤษ และ วิทยาศาสตร์   
* นักเรียนแสดงบตัรประจ าตัวผูส้อบก่อนเข้าห้องสอบ เตรียมอุปกรณ์การสอบ  ได้แก่ ดินสอ ปากกา ยางลบ  ไม้บรรทัด มาให้พร้อม  
 

โรงเรียนนารีวุฒิจัดใหม้ีระบบโควตา ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   ของโรงเรียนนารีวุฒิท่ีมีความประพฤตเิรียบร้อยและมี           
ผลการเรยีนตามรายละเอยีดดังนี ้

1. นักเรียนจากห้องเรียน SME ที่มีผลการเรียน 5 ภาคเรียน 3.20 ข้ึนไป 
2. นักเรียนแผนวิทยาศาสตร์  มผีลการเรยีน 5 ภาคเรยีน เฉลีย่รวม 5 วิชา (คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา และ

ภาษาไทย) ไม่ต่ ากว่า 3.50 
3. นักเรียนท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศ การท าโครงวิทยาศาสตร์ หรือรางวัลชนะเลิศการแข่งขันอื่นที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับภาคขึ้นไป 

  

3. ก าหนดประกาศผลสอบ  
      วันที ่: วันพฤหัสบดี ท่ี 29 พฤศจิกายน  2561  
 สถานที่ : บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคารมาเดอร์ ม.โมราโน หรือทางเว็บไซต์ http://www.nv.ac.th   

4. ก าหนดการมอบตัว 
      วันที ่: วันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม  2561   
 **เวลาและสถานท่ีจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลสอบ 
 

 
หมายเหตุ : การติดต่อกับทางโรงเรียนให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น 



 
 

          IEP เป็นหลักสูตรท่ีเน้นการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาอังกฤษท่ีมีเนื้อหาตรงตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 100 % นักเรียนจะได้เรียนกับคุณครูประจ าหลักสูตรท่ีสอนด้วยส่ือเทคโนโลยีควบคู่กับการจัด

กิจกรรมท่ีพัฒนาทักษะด้านภาษา พร้อมหนังสือเรียนท้ัง 3 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ         

มีการวัดผลประเมินผลรวมท้ังได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบหลักสูตรในแต่ละภาคเรียน

 ครูและนักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร 

 เรียนภาษาอังกฤษผ่านส่ือมัลติมีเดียแสนสนุก ต่ืนตาต่ืนใจ 

 มีกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ทุกคาบเรียน 

 กระตุ้นให้นักเรียนพูด เรียนรู้ ทดลอง และลงมือท า 

 ทดสอบความสามารถนักเรียนสม่ าเสมอ เพ่ือเร่งพัฒนาการ 

 เรียน 4 คาบต่อสัปดาห์ เหมาะสมต่อการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ไม่อัดแน่นและไม่น้อยเกินไป 

 ได้ภาษา เห็นผลชัดเจนในปีแรก ฟังออก พูดได้ 

 ได้เนือ้หา เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษได้ศัพท์เทคนิคตรงสายวิชา  

 ได้ครูคุณภาพ เป็นผู้เชี่ยวชาญประจ าวิชาอยู่ประจ าโรงเรียน สอนเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ได้มาตรฐาน เรียนสองภาษาภายใต้หลักสูตรท่ีตรงตามกระทรงศึกษาธิการ 

 ได้เปรียบ  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 

 ได้โอกาส เพ่ิมโอกาสในการศึกษาต่อ สอบชิงทุน มีรายได้สูงและโอกาสก้าวหน้าในอนาคต 

 

    นักเรียนหลักสูตร IEP มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมจากหลักสูตรสามัญภาคเรียนละ 4,000 บาท   

 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษท้ังหมด รวม 4 คาบ ต่อสัปดาห์ 

 สอนโดยครูประจ าหลักสูตรท่ีมีคุณภาพสูง มีความช านาญการสอนและภาษาอังกฤษเป็นเลิศ จากสถาบัน MAKE A WIT 

 มีหนังสือเรียนให้แก่นักเรียนทุกคน 

 ใช้ส่ือการสอนและวิธีการน าเสนอ (Teaching Approach) หลายรูปแบบ 

 มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลากหลาย 

 ใบรายงานผลการเรียนประจ าภาคเรียนในรูปแบบ Certificate ให้แก่นักเรียนทุกคน 

 ดูแลและควบคุมคุณภาพหลักสูตรตลอดปีการศึกษา เพ่ือให้ม่ันใจว่านักเรียนทุกคนมีพัฒนาการทางด้านภาษาและวิชาการ 



 
 

          Mini SME เป็นหลักสูตรท่ีเน้นการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เป็นภาษาอังกฤษ     

ท่ีมีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรกระทรวง ศึกษาธิการ 100 % นักเรียนจะได้เรียนกับคุณครูประจ าหลักสูตร ท่ีสอนด้วย       

ส่ือเทคโนโลยี ควบคู่กับการจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาทักษะด้านภาษา พร้อมหนังสือเรียนท้ัง 3 วิชา ได้แก่วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มีการวัดผลประเมินผลรวมท้ังได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อเรียนจบหลักสูตรในแต่ละภาคเรียน 

 ครูและนักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร 

 เรียนภาษาอังกฤษผ่านส่ือมัลติมีเดียแสนสนุก ต่ืนตาต่ืนใจ 

 มีกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ทุกคาบเรียน 

 กระตุ้นให้นักเรียนพูด เรียนรู้ ทดลอง และลงมือท า 

 ทดสอบความสามารถนักเรียนสม่ าเสมอ เพ่ือเร่งพัฒนาการ 

 เรียน 4 คาบต่อสัปดาห์ เหมาะสมต่อการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ไม่อัดแน่น และไม่น้อยเกินไป 

 ได้ภาษา เห็นผลชัดเจนในปีแรก ฟังออก พูดได้ 

 ได้เนือ้หา เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษได้ศัพท์เทคนิคตรงสายวิชา  

 ได้ครูคุณภาพ เป็นผู้เชี่ยวชาญประจ าวิชาอยู่ประจ าโรงเรียน สอนเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ได้มาตรฐาน เรียนสองภาษาภายใต้หลักสูตรท่ีตรงตามกระทรงศึกษาธิการ 

 ได้เปรียบ  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 

 ได้โอกาส เพ่ิมโอกาสในการศึกษาต่อ สอบชิงทุน มีรายได้สูงและโอกาสก้าวหน้าในอนาคต 

 

    นักเรียนหลักสูตร Mini SME มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมจากหลักสูตรสามัญ ภาคเรียนละ 5,000 บาท   

 

 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษท้ังหมด รวม 6 คาบ ต่อสัปดาห์ 

 สอนโดยครูประจ าหลักสูตรท่ีมีคุณภาพสูง มีความช านาญการสอนและภาษาอังกฤษเป็นเลิศ จากสถาบัน MAKE A WIT 

 มีหนังสือเรียนให้แก่นักเรียนทุกคน 

 ใช้ส่ือการสอนและวิธีการน าเสนอ (Teaching Approach) หลายรูปแบบ 

 มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลากหลาย 

 ใบรายงานผลการเรียนประจ าภาพในรูปแบบ Certificate ให้แก่นักเรียนทุกคน 

 ดูแลและควบคุมคุณภาพหลักสูตรตลอดปีการศึกษา เพ่ือให้ม่ันใจว่านักเรียนทุกคนมีพัฒนาการทางด้านภาษาและวิชาการ

อย่างได้ผล 



 
 

  วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  

2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม มีน้ าใจ รู้จักช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  

3. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและหน่วยงานต่าง ๆ ในการส่งเสริมอัจฉริยภาพด้าน

วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียน 

 

ลักษณะของหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

1. เรียนทุกสาระการเรียนรู้ครบถ้วน และครอบคลุมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551       

และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ของกระทรวงศึกษาธิการ  

2. เรียนสาระเพิ่มเติมเนื้อหาสาระในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ให้สูงและลึกซ้ึงมากขึ้น 

3. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลายท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนเพ่ือพัฒนา และสร้างเสริมประสบการณ์ของนักเรียน

ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอุดมการณ์และเป้าหมายของโรงเรียน  มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพรอบด้าน   

เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีคุณธรรม จริยธรรม   

4. ส่งเสริมประดิษฐ์คิดค้น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จากการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ    

โดยผ่านการเสนอโครงงานก่อนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอย่างน้อย 1 เรื่อง 

5. ฝึกการน าเสนอผลงานท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
6. เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ การเรียนรู้นอกสถานท่ี การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การศึกษาค้นคว้า ด้วยตัวเองอันจะเป็น

พ้ืนฐานส าหรับการศึกษาต่อในอนาคต 

   บุคลากรครู/ห้องเรียนและสื่ออุปกรณ์ 

 สอนโดยบุคลากรครูท่ีมีความสามารถในระดับมัธยมปลาย , ครูพิเศษจากภายนอกและอาจารย์มหาวิทยาลัย 

 ภายในห้องเรียนมีส่ืออุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย เพ่ือใช้ในการเรียนสอน 

    คุณสมบัติผู้เรียน 

 มีผลการเรียนสะสมไม่ต่ ากว่า 3.5  ใน 3 สาระวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

 มีความมุ่งม่ัน ขยัน สามารถปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียนได้ทุกประการ 

 สามารถร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตลอดหลักสูตร  

 สมัครใจท่ีจะเรียนจนจบหลักสูตร (ระยะ 3 ปี)  

 

ค่าใช้จ่าย  

   นักเรียนโครงการนักเรียนความสามารถพิเศษ SME มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมจากหลักสูตรสามัญ ภาคเรียนละ 6,000 บาท   

 



 
 

เป็นโครงการท่ีโรงเรียนนารีวุฒิจัดข้ึนเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือ Gifted Science ส าหรับ

นักเรียนแผนการเรียนวิทย์ - คณิต  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   

     นักเรียนจะเรียนตามโครงสร้างรายวิชาตามท่ีก าหนดในหลักสูตรแล้วจะมีการเรียนเพ่ิมวิชาฟิสิกส์ , เคมี, ชีววิทยา,      

โลกดาราศาสตร์และอวกาศ อีกจ านวน 6 คาบ/สัปดาห์ โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ จากคณะ

วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ท่ีมีชื่อเสียงมาสอนเพ่ือให้นักเรียนท่ีมีความสามารถด้าน

วิทยาศาสตร์ ได้เรียนรู้ เนื้อหาในเชิงลึก และเรียนล่วงหน้า เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย       

ในคณะ  ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น แพทย์ พยาบาล เภสัช สถาปัตย์ วิศวะ เทคนิคการแพทย์ และอ่ืนๆ  

     นอกจากการเรียนอย่างเข้มข้นแล้วยังมีการทดลองวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ (ห้องแล็ป) กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ นอกห้องเรียน ได้รับความรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน เสริมสร้างบุคลิกภาพท่ีสง่างาม และสร้าง

มิตรภาพท่ีประทับใจกับเพ่ือนๆ ในห้อง  ฝึกฝนทักษะความเป็นผู้น าและเรียนรู้การผู้ตามที่ดี  

 

 

1. ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 

2. มีผลการเรียน 5 ภาคเรียน เฉล่ียรวม 5 วิชา (คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา และ

ภาษาไทย) ไม่ต่ ากว่า 3.50 

3. มีความประพฤติเรียบร้อยและมีความขยันหม่ันเพียรในการเรียน 

4. ไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา สามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตรได้ 

5. เรียนจนจบหลักสูตร 3 ปี (มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6) 

6. ผู้ปกครองส่งเสริมสนับสนุน และไม่มีอุปสรรคเรื่องการช าระค่าธรรมเนียมการเรียนตลอดหลักสูตร 

 

 

     หลักสูตร Gifted SCI  มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมจากหลักสูตรสามัญ  

ภาคเรียนละ 5,000 บาท   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

หลักสตูร Uni
+  

คืออะไร 

        หลักสูตร Uni
+
  เป็นโครงการท่ีโรงเรียนนารีวุฒิ จัดข้ึนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)    

เรียนเสริมพิเศษกับติวเตอร์ เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  

 

U  มาจาก  University 

 N  มาจาก  New 

 I  มาจาก  Inspiration 

 +  มาจาก  Plus  

  
           Uni 

+  หมายถึง การเพิ่มแรงบันดาลใจใหม่ๆ  เพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย    
 

            

ลักษณะของหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

1. มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ เนื้อหาเข้มข้นกว่าหลักสูตรภาคปกติ 

2. เรียนในระบบติวโดยทีมติวเตอร์จากสถาบันท่ีมีชื่อเสียงและเป็นท่ียอมรับ 7 คาบ / สัปดาห์ 

3. ห้องเรียนมีส่ือ และอุปกรณ์ท่ีทันสมัย เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน การน าเสนอผลงานของนักเรียน 

4. มีแบบฝึกหัด/แบบฝึกจ า/เทคนิคต่าง ๆ มากมาย เพ่ือน าไปใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 

 
 
 
 

รายวิชาที่ติวเพิ่ม   

 

 

 

 
 
 

    

  
 

     

ค่าใช้จ่าย  

  หลักสูตร Uni
+
 มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมจากหลักสูตรสามัญ ภาคเรียนละ 4,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

แผนวิทย์-คณิต แผนศิลป์ 

 คณิตศาสตร์ 

 ฟิสิกส์ 

 เคมี 

 ชีววิทยา 

 คณิตศาสตร์ 

 ภาษาอังกฤษ 

 ภาษาไทย 

 สังคม 



 

 

 

 

 

ใบรับรองผลการเรียน 
เพ่ือสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนนารีวุฒิ   ประจ าปีการศึกษา 2562 

............................................................. 
 

      ชื่อ – สกุล ................................................................. เลขประจ าตัวประชาชน----  
เกิดวันที่ .................. เดือน .................................. พ.ศ. ..................  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียน ……….....…... 
.................................................................   ต าบล ................................ อ าเภอ ................................ จังหวัด ..............................  
มีผลการเรียนดังนี้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับผลการเรียน (เกรด) คะแนน 

หมายเหตุ 
ชั้น ป.4 ชั้น ป.5 

ชั้น ป.6 
(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  ..............................................ผู้อ านวยการโรงเรียน  
       (.............................................)           (.............................................) 
                 ........./................./............. 
                       
 
 
 
 
หมายเหตุ : ให้ประทับตราโรงเรียนที่ผู้บริหารสถานศึกษาลงนามและมีรูปถ่ายของนักเรียน 
 
 
 

ตดิรูป 

34 ซม. 



 
 
 

ใบรับรองผลการเรียน 
เพ่ือสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนนารีวุฒิ   ประจ าปีการศึกษา 2562 

.................................................................... 
 

      ชื่อ – สกุล ............................................................... เลขประจ าตัวประชาชน ----  
เกิดวันที่ .............. เดือน ................................ พ.ศ. ........................  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียน ……………….… 
....................................................................... ต าบล ............................... อ าเภอ ................................. จังหวัด ......................... 
มีผลการเรียนดังนี้  

รายวิชา 
ระดับผลการเรียน (เกรด) ระดับผลการ

เรียนเฉลี่ย 5 
ภาคเรียน 

ชั้น ม.1 ชั้น ม.2 ชั้น ม.3 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที1่ 

1. ภาษาไทย       
2. คณิตศาสตร์       
3. วิทยาศาสตร์       
4. สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม       
5. ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะองักฤษ)       

 
นักเรียนมีความประสงค์สมัครเข้าเรียน 

 แผนการการเรียน :    วิทย์ – คณิต       ศิลป์ค านวณ    ศิลป์ภาษา  

 หลักสูตร :     หลักสูตร สามัญ      หลักสูตร Gifted Sci (เฉพาะแผนวิทย์-คณิต) 

 เรียนเสริม :    Uni+ (ส าหรับนักเรียนท่ีต้องการเพิ่มเกรด) 
 
ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 

          ลงชื่อ ..............................................นายทะเบียน     ลงชื่อ  ................................................ผู้อ านวยการโรงเรยีน  
       (.............................................)     (.............................................) 
            ........./................./............. 
 
 
 
หมายเหตุ : ให้ประทับตราโรงเรียนที่ผู้บริหารสถานศึกษาลงนามและมีรูปถ่ายของนักเรียน 
 

ตดิรูป 

34 ซม. 


