
 

 

  

 

  

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

โรงเรียนนารีวุฒิ  

             Narivooth School 

เปิดรับสมัครนักเรียน    ปีการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   

 

ติดตามข่าวสารได้ที่ 

64  ถ. หน้าสถานี  อ.บ้านโป่ง  จ. ราชบุรี 70110 

032-211675, 032-211175 

www.nv.ac.th 

Narivooth@nv.ac.th 



 

หลักสูตรท่ีเปิดรับสมัคร 
 

      ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนารีวุฒิเปิดรับสมัครช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 3 

หลักสูตร ดังนี้  

1. หลักสูตรสามัญ  มจีัดการเรียนการสอนครบถ้วนและครอบคลุมตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดฯ (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ.2560) ของกระทรวงศึกษาธิการ มี 3 แผนการเรียนให้เลือกดังนี้ 

 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

 แผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน 

 แผนการเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษ 

2. หลักสูตร Gifted Sci   เป็นหลักสูตรเน้นเนื้อหาวิชา และกระบวนการเรียนรู้ในวิชา ฟิสิกส์ 

เคมี ชีววิทยา เพิ่มสัปดาห์ละ 6 คาบ สอนโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัย (เฉพาะแผน     

การเรียนวิทย์-คณิต) 

3. ห้องเรียน Uni    เป็นหลักสูตรเรียนพิเศษเสริมโดยติวเตอร์จากสถาบันช้ันน า เน้นเทคนิค

การท าข้อสอบเพื่อเพิ่มเกรด ส าหรับเข้ามหาวิทยาลัยในฝันของนักเรียน มีการติวสัปดาห์ละ 

7 คาบ  รับทุกแผนการเรียน ดังนี้ 

 แผนวิทย์ – คณติ ตวิวิชาฟิสิกส์ เคม ีชีววิทยา และคณิตศาสตร์  

 แผนศิลป์ภาษาจีนและศิลป์ภาษาอังกฤษ  ติววิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ภาษาไทย และสังคมศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 *ดาวโหลดแบบฟอร์ม

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

 

 วิชาท่ีใช้สอบคัดเลือก 

วิชาท่ีใช้สอบคัดเลือกได้แก่  วิชาคณติศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ 
*  นักเรียนแสดงบัตรประจ ำตัวผู้สอบก่อนเข้ำห้องสอบ และเตรียมอุปกรณก์ำรสอบมำเอง 

  

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
      ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ดังนี้ 

สามัญ Uni+ Gifted SCI 

9,895 บาท 13,895 บาท 14,895 บาท 
     

**รายการข้างต้นไม่รวมค่าหนังสือเรียนและเคร่ืองแบบนักเรียน 

http://www.nv.ac.th/


 

เป็นโครงการที่โรงเรียนนารีวุฒิจัดข้ึนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือ 
Gifted Science ส าหรับนักเรียนแผนการเรียนวิทย์ - คณิต ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย   

     นักเรียนจะเรียนตามโครงสร้างรายวิชาตามท่ีก าหนดในหลักสูตรแล้วจะมีการเรียนเพิ่มวิชา
ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, โลกดาราศาสตร์และอวกาศ อีกจ านวน 6 คาบ /สัปดาห์ โดยมีอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรและ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่มีช่ือเสียงมาสอนเพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ ได้เรียนรู้
เนื้อหาในเชิงลึก และเรียนล่วงหน้า เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยใน
คณะที่เกี่ยวข้อง เช่น แพทย์ พยาบาล เภสัช สถาปัตย์ วิศวะ เทคนิคการแพทย์ และอื่นๆ  
     นอกจากการเรียนอย่างเข้มข้นแล้วยังมีการทดลองวทิยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ (ห้องแล็ป) 
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ นอกห้องเรียน ได้รับความรู้ควบคู่กับความ
สนุกสนาน เสริมสร้างบุคลิกภาพที่สง่างาม และสร้างมิตรภาพที่ประทับใจกับเพื่อนๆ ในห้อง  
ฝึกฝนทักษะความเป็นผู้น าและเรียนรู้การผู้ตามท่ีดี  

 

1. ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียน 5 ภาคเรียน เฉล่ียรวม 5 วิชา (คณติศาสตร์, วิทยาศาสตร์, 

ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา และภาษาไทย) ไม่ต่ ากว่า 3.50 
3. มีความประพฤติเรียบร้อยและมีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน  
4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา สามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตรได้ 
5. เรียนจนจบหลักสูตร 3 ปี (มธัยมศึกษาปีที่ 4-6) 
6. ผู้ปกครองส่งเสริมสนับสนุน และไม่มีอุปสรรคเร่ืองการช าระค่าธรรมเนียมการเรียน

ตลอดหลักสูตร 
 

โครงการนักเรียนความสามารถพิเศษ   Gifted SCI   

Gifted SCI คอือะไร ? 

 

Gifted SCI เรยีนอะไรบา้ง 

คณุสมบตัผิูเ้รยีน 



 

หลกัสตูร Uni
+  

คอือะไร 

      หลักสูตร Uni+  เป็นโครงการที่โรงเรียนนารีวุฒิ จัดข้ึนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา     
ตอนปลาย (ม.4 - ม.6)  เรียนเสริมพิเศษกับติวเตอร์ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและเตรียม
ความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  

U  มาจาก  University 

 N  มาจาก  New 

 I  มาจาก  Inspiration 
 +  มาจาก  Plus  

            Uni +  หมำยถึง กำรเพิ่มแรงบันดำลใจใหม่ๆ  เพื่อเข้ำสู่มหำวิทยำลัย    
            

ลกัษณะของหลกัสตูรและรปูแบบการจดัการเรียนการสอน 

1. มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ เนื้อหาเข้มข้นกว่าหลักสูตรภาคปกติ 
2. เรียนในระบบติวโดยทีมติวเตอร์จากสถาบันที่มีช่ือเสียงและเป็นที่ยอมรับ 7 คาบ / สัปดาห์ 
3. ห้องเรียนมีส่ือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การน าเสนอผลงานของ

นักเรียน 
4. มีแบบฝึกหัด/แบบฝึกจ า/เทคนิคต่าง ๆ มากมาย เพื่อน าไปใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 

 
 
 

รายวิชาที่ติวเพิ่ม   

 

 

 
 
 

    

  

แผนวิทย์-คณิต แผนศิลป์ 

 คณิตศาสตร์ 

 ฟิสิกส์ 

 เคมี 

 ชีววิทยา 

 คณิตศาสตร์ 

 ภาษาอังกฤษ 

 ภาษาไทย 

 สังคม 

หลักสตูร  Uni
+

 


