
 

 

  

 

  

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนนารีวุฒิ  

     Narivooth School 

เปิดรับสมัครนักเรียน     

ปีการศึกษา 2563 

 

ติดตามข่าวสารได้ท่ี 

64  ถ. หน้าสถานี  อ.บ้านโป่ง  จ. ราชบุรี 70110 

032-211675, 032-211175 

www.nv.ac.th 

Narivooth@nv.ac.th 



 

 ขั้นตอนและก ำหนดกำรรับสมัคร 
 

1. จ ำหน่ำยใบสมัคร    วันจันทร์ที่ 20 – วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 
เวลำ 08.30 น. –11.30 น และ 13.00 น.–15.30 น.  
สถำนที ่ณ ห้องธุรการ อาคารมาเดอร์  ม. โมราโน   
ค่ำเอกสำรและด ำเนินกำรสอบ  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 200 บาท , ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 300 บาท 

2. กำรยื่นใบสมัครและพบปะสัมภำษณ์  นักเรียนยื่นใบสมัครและพบปะสัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง 
ระหว่ำงวันที ่วันจันทร์ที่ 10 – วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563   

  เวลำ 08.30 น. –11.30 น และ 13.00 น.–15.30 น.  
สถำนที่ ณ ห้องธุรการ อาคารมาเดอร์  ม. โมราโน   

3. ก ำหนดกำรสอบ วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563   
เวลำ 08.30 น. – 12.00 น. 
สถำนที ่ชั้น 2 - 3  อาคาร มาเรีย มัสซาแรลโล 

4. ประกำศผลสอบ วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  ได้ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์  อาคาร มาเดอร์  ม.โมราโน และ 
เว็บไซต์ของโรงเรียน 

5. ก ำหนดกำรมอบตัวและช ำระค่ำลงทะเบียนเรียน วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563  รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบใน
วันประกาศผลสอบ 

 * ในการมาติดต่อกับทางโรงเรียนให้นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย 
 

ระดับชั้นและหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 

1. หลักสูตรสำมัญ  จัดการเรียนการสอนครบถ้วนและครอบคลุมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
เปิดรับสมัคร ดังนี้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : แผนศิลป์ภาษาจีน 

2. หลักสูตรพิเศษ ที่เปิดรับสมัครแยกตามระดับชั้น ได้แก่ 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1–6  
 หลักสูตร Mini SME  เป็นหลักสูตรที่เน้นวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเรียนเป็น

ภาษาอังกฤษ เพ่ิมจากหลักสูตรสามัญ สัปดาห์ละ 6 คาบ สอนโดยครูจากบริษัท MAKE A WIT 

ระดับมัธยมศึกษำปีท่ี 1 
 หลักสูตร IEP (Intensive English  Program) เป็นหลักสูตรที่เน้นวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์ โดยเรียนเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ิมจากหลักสูตรสามัญ สัปดาห์ละ 4 คาบ สอนโดยครูจากบริษัท  
MAKE A WIT 



 
 หลักสูตร SME (Science, Math, English) เป็นหลักสูตรที่เน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

เพ่ิมจากหลักสูตรสามัญ สัปดาห์ละ  6 คาบ โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัย จัดให้มีกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์, 
วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ  และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ช่วยเติมเต็มความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษให้เข้มข้นลึกซึ้งมากขึ้น 

ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4  
 หลักสูตร Uni +  เป็นหลักสูตรเรียนพิเศษเสริมโดยติวเตอร์จากสถาบันชั้นน า เน้นเทคนิคการท าข้อสอบเพ่ือ  

เพ่ิมเกรด ส าหรับเข้ามหาวิทยาลัยในฝันของนักเรียน มีการติวสัปดาห์ละ 7 คาบ เปิดรับ 2 แผนการเรียน ดังนี้ 
 แผนวิทย์ – คณิต :  ติววิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์  
 แผนศิลป์ภำษำจีน:  ติววิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา  

 
 

เอกสำรกำรสมัคร  
 

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, บิดาและมารดา คนละ 1 ฉบับ  กรณีผู้ปกครอง ไม่ใช่   บิดามารดา 

ให้แนบเพิ่มอีก 1 ฉบับ        
5. ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนาของนักเรียน, บิดา และมารดา  คนละ  1 ฉบับ กรณีผู้ปกครอง ไม่ใช่ บิดามารดา ให้แนบเพ่ิม

อีก 1 ฉบับ        
6. กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ของ นักเรียน, บิดา, มารดา ให้แนบส าเนาการเปลี่ยน  คนละ 1 ฉบับ  
7. กรณีเป็นชาวต่างประเทศ (นักเรียน, บิดา, มารดา) ให้แนบส าเนาหนังสือเดินทาง  คนละ 1 ฉบับ  
8. กรณีนักเรียนเป็นบุตรบุญธรรม ให้แนบส าเนาการรับรองบุตรบุญธรรม 1 ฉบับ 
9. กรณีบิดามารดามียศทางราชการ ให้แนบส าเนาเอกสารแสดงยศ จ านวน 1 ฉบับ 
10. กรณีเป็นนักเรียนคาทอลิก ส าเนาใบรับศีลล้างบาปและศีลก าลัง อย่างละ  1 ฉบับ  
11. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเดิม (ปพ.7) จ านวน 1 ฉบับ 
12. เอกสารรับรองผลการเรียนตามแบบที่โรงเรียนนารีวุฒิก าหนด 1 ฉบับ   (เฉพาะผู้สมัครระดับมัธยมศึกษา แนบไว้ท้าย

เอกสารนี้) 
13.  ใบประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ (ถ้ามี) 
** เอกสารที่เป็นส าเนา ให้ท าการรับรองส าเนาทุกฉบับ 

 

 

 

 
 



 วิชำที่ใช้สอบคัดเลือก 

1. ประถมศึกษาปีที่ 1- 3  :  คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย  
2. ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 :  คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และ วิทยาศาสตร์  
3. มัธยมศึกษาปีที่ 1   :  คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และ วิทยาศาสตร์ 
4. มัธยมศึกษาปีที่ 4   :  คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และ วิทยาศาสตร์ 
*  นักเรียนแสดงบัตรประจ ำตัวผู้สอบก่อนเข้ำห้องสอบ และเตรียมอุปกรณ์กำรสอบมำเอง 
 
 

อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563  
 

1. ประถมศึกษาปีที่ 1 - 2  
หลักสูตรสามัญ  12,000  บาท 
หลักสูตร Mini SME  19,000  บาท 

2.  ประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 
หลักสูตรสามัญ      9,600  บาท  
หลักสูตร  Mini SME   16,600  บาท 

3. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1    
หลักสูตรสามัญ     10,130  บาท 
หลักสูตร IEP    16,130  บาท 
หลักสูตร SME    18,130  บาท 

4. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 
หลักสูตรสามัญ แผนศิลป์ภาษาจีน   9,895  บาท 
หลักสูตร Uni+   13,895  บาท 

 

*รายการข้างต้นไม่รวมค่าหนังสือเรียนและเครื่องแบบนักเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบรับรองผลกำรเรียน 
เพ่ือสมัครเข้ำศึกษำต่อชั้น มัธยมศึกษำปีที่ 1 
โรงเรียนนำรีวุฒิ   ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

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

     ชื่อ – สกุล .................................................................. เลขประจ าตัวประชาชน ----   
เกิดวันที่ ............ เดือน .............................. พ.ศ. ....................  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียน ………….....…...….… 

.............................................................................. ต าบล ............................. อ าเภอ ............................... จังหวัด ......................... 

มีผลการเรียนดังนี้  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ระดับผลกำรเรียน (เกรด) คะแนน 

หมำยเหตุ 
ชั้น ป.4 ชั้น ป.5 

ชั้น ป.6 
ภำคเรียนที่ 1 

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

 

สรุปผลกำรเรียน : ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ป.4 – ป.5 ใน 5 รายวิชา ................................. 

นักเรียนมีควำมประสงค์สมัครเข้ำเรียนหลักสูตร :   สามญั  IEP   SME 

 

ขอรับรองว่ำข้อมูลข้ำงต้นถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร 

 

 

          ลงชื่อ ..............................................นายทะเบียน ลงชื่อ  ............................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน  

       (.............................................)          (............................................................) 

            ........./................./.............    

 

หมำยเหตุ : ให้ประทับตราโรงเรียนที่ผู้บริหารสถานศึกษาลงนามและมีรูปถ่ายของนักเรียน 
 

 

 

ตดิรูป 

34 ซม. 



 

ใบรับรองผลกำรเรียน 
เพ่ือสมัครเข้ำศึกษำต่อชั้น มัธยมศึกษำปีที่ 4 
โรงเรียนนำรีวุฒิ   ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

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

     ชื่อ – สกุล .................................................................. เลขประจ าตัวประชาชน ----   
เกิดวันที่ .............. เดือน ................................ พ.ศ. ....................  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียน ………….....….….… 

....................................................................... ต าบล ............................... อ าเภอ ................................. จังหวัด ........................... 

มีผลการเรียนดังนี้  

รำยวิชำ 
ระดับผลกำรเรียน (เกรด) ระดับผลการ

เรียนเฉลี่ย 5 
ภาคเรียน 

ชั้น ม.1 ชั้น ม.2 ชั้น ม.3 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่1 

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

 

นักเรียนมีควำมประสงค์สมัครเข้ำเรียน  

แผนกำรเรียน :   วิทย์ – คณิต   (รับเฉพาะหลักสูตร  Uni+ ) 

 ศิลป์ภาษาจีน     หลักสูตร :  หลักสูตร สามัญ  เรียนเสริม  Uni+  

 

ขอรับรองว่ำข้อมูลข้ำงต้นถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร 

 

 

          ลงชื่อ ..............................................นายทะเบียน ลงชื่อ  ............................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน  

       (.............................................)          (............................................................) 

            ........./................./.............    

 

 

หมำยเหต ุ: ให้ประทับตราโรงเรียนที่ผู้บริหารสถานศึกษาลงนามและมีรูปถ่ายของนักเรียน 
 

ตดิรูป 

34 ซม. 


