
 

 

  

 

  

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

โรงเรียนนารีวุฒิ  

             Narivooth School 

เปิดรับสมัครนักเรียน    ปีการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    

 

ติดตามข่าวสารได้ที่ 

64  ถ. หน้าสถานี  อ.บ้านโป่ง  จ. ราชบุรี 70110 

032-211675, 032-211175 

www.nv.ac.th 

Narivooth@nv.ac.th 



หลักสูตรท่ีเปิดรับสมัคร 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนนารีวุฒิเปดิรับสมัคร 3 หลักสูตร ดังนี ้ 
1. หลักสูตรสามัญ  มีจัดการเรียนการสอนครบถ้วนและครอบคลุมตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดฯ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560) ของกระทรวงศึกษาธิการ  

2. หลักสูตร IEP (Intensive English  Program)  เป็นหลักสูตรที่ เน้นวิชาภาษาอั งกฤษ 
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเรียนเป็นภาษาอังกฤษ เพิ่มจากหลักสูตรสามัญ สัปดาห์ละ 
4 คาบ สอนโดยครูจากบริษัท Make a Wit 

3. ห้องเรียน SME (Science, Math, English) เป็นหลักสูตรที่เน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ  เพิ่มจากหลักสามัญ สัปดาห์ละ  6 คาบ โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัย  จัดให้มี
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ  และกิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วยเติมเต็มความรู้ 
ด้านวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ให้เข้มข้นลึกซ้ึงมากข้ึน 
 

ขั้นตอนและก าหนดการรับสมัคร 

 รอบท่ี 1  
 เริ่มจ าหน่ายใบสมัครและรับสมัคร   เร่ิมวันจันทร์ที่  4 – วันศุกร์ที่  8 พฤศจิกายน 2562      

เวลา 8.30 น. –11.30 น และ 13.00 น.–15.30 น.      
  สถานท่ี ณ ห้องธุรการ  อาคารมาเดอร์  ม.โมราโน   
  ค่าเอกสารและด าเนินการสอบ  200 บาท 

 การยื่นใบสมัครและพบปะสัมภาษณ์  นักเรียนย่ืนใบสมัครและพบปะสัมภาษณ์พร้อม
ผู้ปกครอง ในวันที่มาสมัคร 

 ก าหนดการสอบ  วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562    
เวลา 8.30 น. – 12.00 น.       
สถานท่ี ช้ัน 2 - 3  อาคาร มาเรีย มัสซาแรลโล 

 ประกาศผลสอบ วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562   ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณ
อาคารโมราโน และ เว็บไซต์ของโรงเรียน 

 ก าหนดการมอบตัว วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวัน
ประกาศผลสอบ 

 



 รอบท่ี 2 
 เริ่มจ าหน่ายใบสมัครและรับสมัคร   วันจันทร์ที่ 10 – วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 

เวลา 8.30 น. –11.30 น และ 13.00 น.–15.30 น.  
สถานท่ี ณ ห้องธุรการ อาคารมาเดอร์  ม. โมราโน   
ค่าเอกสารและด าเนินการสอบ  300 บาท 

 การยื่นใบสมัครและพบปะสัมภาษณ์  นักเรียนย่ืนใบสมัครและพบปะสัมภาษณ์พร้อม
ผู้ปกครอง ในวันที่มาสมัคร 

 ก าหนดการสอบ วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563    
เวลา  8.30 น. – 12.00 น.   
สถานท่ี ช้ัน 2 - 3  อาคาร มาเรีย มัสซาแรลโล 

 ประกาศผลสอบ วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์อาคารมาเดอร์  
ม.โมราโน และ เว็บไซต์ของโรงเรียน 

 ก าหนดการมอบตัว วันเสาร์ที ่ 22 กุมภาพันธ์ 2563  รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวัน
ประกาศผลสอบ 

 *  ในการมาติดตอ่กับทางโรงเรียนให้นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย 
 

เอกสารการสมัคร  
 

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          

กรณีผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดามารดา ให้แนบเพิ่มอีก 1 ฉบับ        
5. ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนาของนักเรียน, บิดา และมารดา  คนละ  1 ฉบับ กรณีผู้ปกครองที่ 

ไม่ใช่บิดามารดา ให้แนบเพิ่มอีก 1 ฉบับ        
6. กรณีมีการเปล่ียนช่ือ - สกุล ของ นักเรียน, บิดา, มารดา ให้แนบส าเนาการเปล่ียน คนละ 1 ฉบับ  
7. กรณีนักเรียนเป็นบุตรบุญธรรม ให้แนบส าเนาการรับรองบุตรบุญธรรม 1 ฉบับ 
8. กรณีเป็นนักเรียนคาทอลิก ส าเนาใบรับศีลล้างบาปและศีลก าลัง อย่างละ  1 ฉบับ  
9. กรณีเป็นชาวต่างประเทศ (นักเรียน, บิดา, มารดา) ให้แนบส าเนาหนังสือเดินทาง  คนละ 1 ฉบับ  
10. กรณีบิดามารดามียศทางราชการ ขอส าเนาเอกสารแสดงยศ จ านวน 1 ฉบับ 

 



11. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเดิม (ปพ.7) จ านวน 1 ฉบับ 
12. เอกสารรับรองผลการเรียนตามแบบที่โรงเรียนนารีวุฒิก าหนด 1 ฉบับ  (ดาวโหลดได้จาก

เว็บไซต์ www.nv.ac.th)  
13. ใบประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ (ถ้ามี) 
** เอกสารที่มีการส าเนา ให้ผู้ปกครองท าการรับรองส าเนาทุกฉบับ 

 
 

 วิชาท่ีใช้สอบคัดเลือก 

วิชาท่ีใช้สอบคัดเลือกได้แก่  วิชาคณติศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ 
*  นักเรียนแสดงบัตรประจ ำตัวผู้สอบก่อนเข้ำห้องสอบ และเตรียมอุปกรณก์ำรสอบมำเอง 

  

ระบบโควตา 

โรงเรียนนารีวุฒิจัดให้มีระบบโควตา ส าหรับนักเรียนศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1            
โดยไม่ต้องสอบ ตามรายละเอียดดังนี้ 
1. นักเรียนท่ีเรียนในกลุ่มเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนอุดมวิทยา ,โรงเรียนดุสิตวิทยา และโรงเรียน      

บ้านโป่งวิทยาคม  

 โครงการนักเรียนความสามารถพิเศษ (SME) จะต้องมีเกรดเฉล่ีย 5 ภาคเรียน 3.80 ข้ึนไป 

 แผนการเรียนอื่น ๆ จะต้องมีเกรดเฉล่ีย 5 ภาคเรียน 3.50 ข้ึนไป 
2. นักเรียนโรงเรียนอื่น ๆ  

  โครงการนักเรียนความสามารถพิเศษ (SME) จะต้องมีเกรดเฉล่ีย 5 ภาคเรียน 4.00 ข้ึนไป 

 แผนการเรียนอื่น ๆ จะต้องมีเกรดเฉล่ีย 5 ภาคเรียน 3.80 ข้ึนไป 
*  นกัเรียนที่ประสงค์รับโควตำต้องแสดงผลกำรเรียน ในวันพบปะสัมภำษณ์ 

 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
      ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1   
ดังนี้ 

สามัญ IEP SME 

10,130 บาท 14,130 บาท 18,130 บาท 
     

**รายการข้างต้นไม่รวมค่าหนังสือเรียนและเคร่ืองแบบนักเรียน 

http://www.nv.ac.th/
Optiplex
Textbox
16,130 บาท



                IEP เป็นหลักสูตรที่ เน้ นการเ รียนวิ ชาวิ ทยาศ าสต ร์  
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เป็นภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
100 % นักเรียนจะได้เรียนกับคุณครูประจ าหลักสูตรที่สอนด้วยส่ือเทคโนโลยีควบคู่กับการจัดกิจกรรม
ที่พัฒนาทักษะด้านภาษา พร้อมหนังสือเรียนทั้ง 3 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษมีการวัดผลประเมินผลรวมทั้งได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อเรียนจบหลักสูตรในแต่ละ
ภาคเรียน 

 

 

 

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด รวม 4 คาบ ต่อสัปดาห์ 

สอนโดยครูประจ าหลักสูตรที่มีคุณภาพสูง มีความช านาญการสอนและภาษาอังกฤษเป็นเลิศ  
จากสถาบัน MAKE A WIT 

มีหนังสือเรียนให้แก่นักเรียนทุกคน 

ใช้ส่ือการสอนและวิธีการน าเสนอ (Teaching Approach) หลายรูปแบบ 

มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลากหลาย 

ใบรายงานผลการเรียนประจ าภาคเรียนในรูปแบบ Certificate ให้แก่นักเรียนทุกคน 

ดูแลและควบคุมคุณภาพหลักสูตรตลอดปีการศึกษา เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนทุกคนมีพัฒนาการ
ทางด้านภาษาและวิชาการ 

 

 

 

   

 

 

 

IEP (Intensive English Program)   

 



 

 

ครูและนักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร 

เรียนภาษาอังกฤษผ่านส่ือมัลติมีเดียแสนสนุก ตื่นตาตื่นใจ 

มีกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ทุกคาบเรียน 

กระตุ้นให้นักเรียนพูด เรียนรู้ ทดลอง และลงมือปฏิบัติ 

ทดสอบความสามารถนักเรียนสม่ าเสมอ เพื่อเร่งพัฒนาการ 

เรียน 4 คาบต่อสัปดาห์ เหมาะสมต่อการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ไม่อัดแน่นและไม่น้อยเกินไป 

 

ได้ภาษาอังกฤษ เหน็ผลชัดเจนในปีแรก สามารถ ฟังออก และพูดได ้

ได้เน้ือหา เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษได้ศัพท์เทคนิคตรงสายวิชา 

ได้ครูคุณภาพ เป็นผู้เช่ียวชาญประจ าวิชาอยู่ประจ าโรงเรียน สอนเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ได้มาตรฐาน เรียนสองภาษาภายใต้หลักสูตรที่ตรงตามกระทรวงศึกษาธิการ 

ได้เปรียบ  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 

ได้โอกาส เพิ่มโอกาสในการศกึษาต่อ สอบชิงทุน มีรายได้สูงและโอกาสก้าวหน้าในอนาคต 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม มีน้ าใจ รู้จกัช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและหน่วยงานต่าง ๆ ในการ

ส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียน 

 

1. เรียนทุกสาระการเรียนรู้ครบถ้วน และครอบคลุมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560)  ของกระทรวงศึกษาธิการ  

2. เรียนสาระเพิ่มเติมเนื้อหาสาระในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ    
ให้สูงและลึกซ้ึงมากข้ึน 

3. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อพัฒนา และสร้าง
เสริมประสบการณ์ของนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอุดมการณ์และเป้าหมาย
ของโรงเรียน  มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพรอบด้าน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมี
คุณธรรม จริยธรรม   

4. ส่งเสริมประดิษฐ์คิดค้น ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ จากการท าโครงงานวิทยาศาสต ร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยผ่านการเสนอโครงงานก่อนส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรอย่างน้อย 1 เร่ือง 

5. ฝึกการน าเสนอผลงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
6. เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ การเรียนรู้นอกสถานที่ การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การศึกษา

ค้นคว้าด้วยตัวเองอันจะเป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาต่อในอนาคต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการนักเรียนความสามารถพิเศษ  SME (Science Math English) 

 

 

 



 

สอนโดยบุคลากรครูที่มีความสามารถในระดับมัธยมปลาย , ครูพิเศษจากภายนอกและ
อาจารย์จากมหาวิทยาลัย  6 คาบ/สัปดาห ์
ภายในห้องเรียนมีส่ืออุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย  

 

 

มีผลการเรียนสะสมไม่ต่ ากว่า 3.5  ใน 3 สาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ 

มีความมุ่งมั่น ขยัน สามารถปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียนได้ทุกประการ 

สามารถร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ไดต้ลอดหลักสูตร  

สมัครใจที่จะเรียนจนจบหลักสูตร (ระยะ 3 ปี)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




