ระเบียบการรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนนารีวิทยา ราชบุรี
ปี การศึกษา 2561
โรงเรี ยนนารี วทิ ยารับนักเรี ยนทั้งประเภทประจา
และไป-กลับ ตั้งแต่ช้ นั อนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
นักเรี ยนประจำ : รับเฉพาะนักเรี ยนหญิง ชั้น ป. 1 - ม. 6
นักเรี ยนไป-กลับ : รับนักเรี ยนชาย ชั้น อ.1 – ป.6
รับนักเรี ยนหญิงชั้น อ.1 – ม.6

1. ระดับชั้นทีเ่ ปิ ดรับสมัคร
อ.1-อ.3
ป.1
ม.1
ม.4
ชั้นอื่น ๆ

รับนักเรี ยนที่มีอายุ 3 ปี บริ บูรณ์ข้ นึ ไป
( เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 )
รับนักเรี ยนที่มีอายุ 6 ปี บริ บูรณ์
รับสมัครนักเรี ยนที่เรี ยนจบชั้น ป.6
รับสมัครนักเรี ยนที่เรี ยนจบชั้น ม.3
เปิ ดรับเฉพาะชั้นที่มีที่วา่ งเท่านั้น

***โครงกำรกำรเรียนภำษำอังกฤษแบบเข้ มข้ น
(Intensive English Learning : IEL )

โรงเรียนนารีวทิ ยาเปิ ดรับตั้งแต่ช้ัน อ.1-ม.3 เพื่อพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษ (ฟั ง-พูด) เข้ าสู่ประชาคมอาเซี ยน
ในวิชาภาษาอังกฤษ-คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
***แผนกำรเรี ยน ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
แผน 1 เน้ นวิชาวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์
แผน 2 เน้ นวิชาคณิ ตศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ-จีน

4. หลักฐานทีใ่ ช้ ในการสมัคร

2. กาหนดเวลา
 อ.1-อ.3, ป.1 (จัดห้ องเรี ยนตามช่ วงอายุ)

รั บสมัคร-มอบตัว ตั้งแต่ 4 มกราคม 2561 (จานวนจากัด)
ซื้อเสื้อผ้ ำ
2 – 27 เมษายน 2561
ชำระค่ำหนังสือ
15 พฤษภาคม 2561
เรี ยนปรั บพืน้ ฐำน
2- 27 เมษายน 2561
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง (อ.1-อ.3) 12 พฤษภาคม 2561
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ป.1-ม.4 12 พฤษภาคม 2561
เปิ ดเรี ยนทุกระดับชั้น
15 พฤษภาคม 2561
 ม.1, ม.4, ชั้นอืน่
รั บสมัคร
26 มีนาคม – 6 เมษายน 2561
สอบคัดเลือก
7 เมษายน 2561
ประกำศผล
9 เมษายน 2561
ประชุมผู้ปกครองและมอบตัว 9 เมษายน 2561
ซื้อเสื้อผ้ ำ
2- 27 เมษายน 2561
ชำระค่ำหนังสือ
15 เมษายน 2561
เรี ยนปรั บพืน้ ฐำน (ทุกคน) 17 -27 เมษายน 2561
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน(ป.1.-มัธยม ) 19 พฤษภาคม 2561
เปิ ดเรี ยน
15 พฤษภาคม 2561

3. วิชาทีส่ อบคัดเลือก

เวลาสอบ 08.30-12.00 น.

 ป.1 ทดสอบความพร้ อมระดับปฐมวัยและสัมภาษณ์
 ป.2-ป.6 ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และสอบการอ่ านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 ม.1 ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
และการคิดวิเคราะห์ และสัมภาษณ์
 ม.4 ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สั งคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ และสัมภาษณ์

1) สาเนาทะเบียนบ้าน:นักเรี ยน,บิดา,มารดา 1 ชุด
2) สาเนาบัตรประชาชนบิดา ,มารดา
1 ชุด
3) สาเนาสูติบตั ร, ใบเปลี่ยนชื่อ(ถ้ามี)
1 ชุด
4) รู ปถ่าย 1 นิ้ว ม.1,ม.4 ติดบัตรเข้าสอบ 1 รู ป
5) ใบรับรองนักเรี ยนชั้น อ.2 เป็ นต้นไป 1 ฉบับ
6) หมู่เลือดนักเรี ยนกรอกลงในใบสมัคร

5. หลักฐานทีใ่ ช้ ในการมอบตัว
1) เอกสารที่ใช้ในการสมัครตามข้อ 1-3 อีก 1 ชุด
2) รู ปถ่าย 1 นิ้ว 1 รู ป (สาหรับติดใบมอบตัว)
3) หลักฐานการเรี ยนจากโรงเรี ยนเดิม
*หนังสื อส่งตัวเข้าเรี ยน (บค.20)
*ปพ. 1, 6, 8 (ฉบับจริ ง)
*ใบรับรองการเป็ นนักเรี ยน (เข้า อ.2-ป.1)
4) ใบรับศีลล้างบาป (กรณี เป็ นนักเรี ยนคาทอลิก)
5) ค่าธรรมเนียมการเรี ยน ตามอัตราที่กาหนด

6. อัตราค่ าธรรมเนียมการเรียน
ชั้น

หลักสู ตรปกติ
เทอม 1 เทอม 2

หลักสู ตร Intensive
เทอม 1
เทอม 2

9,340 7,950 18,840 17,450
9,320 8,450 18,320 17,450
9,320 8,450 18,320 17,450
7,120 6,250 16,120 15,250
7,120 6,250 16,120 15,250
6,990 5,900 15,990 14,900
ม.4
8,140 6,050
ส่ วนที่เบิกได้ : อ.1 2,400.-. ม.1-ม.3 1,650.ป.1-ป.6 2,100.- ม.4 – ม.6 1,600.อ.1-อ.3
ป.1
ป.2-ป.3
ป.4
ป.5-ป.6
ม.1

หมำยเหตุ : อ.1 – ป. 3 รวมค่าอาหารกลางวัน
อ.1 – ม.6 รวมค่าเรี ยนคอมพิวเตอร์ , ค่าแฟ้ มฯ,ปพ.
ค่าบารุ งห้องเรี ยนปรับอากาศ , เรี ยนเสริ มวิชาภาษาอังกฤษและจีน

