ระเบียบการรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนนารีวทิ ยา ราชบุรี
ปี การศึกษา 2561
โรงเรี ยนนารี วทิ ยารับนักเรี ยนทั้งประเภทประจา
และไป-กลับ ตั้งแต่ช้ นั อนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
นักเรียนประจำ : รับเฉพาะนักเรี ยนหญิง ชั้น ป. 1 - ม. 6
นักเรียนไป-กลับ : รับนักเรี ยนชาย ชั้น อ.1 – ป.6
รับนักเรี ยนหญิงชั้น อ.1 – ม.6

1. ระดับชั้นทีเ่ ปิ ดรับสมัคร
รับนักเรี ยนที่มีอายุ 3 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป
( เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 )
ป.1
รับนักเรี ยนที่มีอายุ 6 ปี บริ บูรณ์
ม.1
รับสมัครนักเรี ยนที่เรี ยนจบชั้น ป.6
ม.4
รับสมัครนักเรี ยนที่เรี ยนจบชั้น ม.3
ชั้นอืน่ ๆ เปิ ดรับเฉพาะชั้นที่มีที่วา่ งเท่านั้น
***โครงกำรกำรเรี ยนภำษำอังกฤษแบบเข้ มข้ น
อ.1-อ.3

(Intensive English Learning : IEL )

โรงเรียนนารีวทิ ยาเปิ ดรับตั้งแต่ ช้ัน 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

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

รับสมัคร-มอบตัว ตั้งแต่ 4 มกราคม 2561 (จานวนจากัด)
ซื้อเสื้อผ้ ำ
2 – 27 เมษายน 2561
ชำระค่ ำหนังสือ
31 มีนาคม 2561
เรียนปรับพืน้ ฐำน
2- 27 เมษายน 2561
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง (อ.1-อ.3) 12 พฤษภาคม 2561
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ป.1-ม.6 19 พฤษภาคม 2561
เปิ ดเรียนทุกระดับชั้ น
14 พฤษภาคม 2561
 ม.1, ม.4, ชั้นอืน่
รับสมัคร
4 มกราคม – 9 มีนาคม 2561
สอบคัดเลือก
10 มีนาคม 2561
ประกำศผล
14 มีนาคม 2561
ประชุมผู้ปกครองและมอบตัว 17 มีนาคม 2561
ซื้อเสื้อผ้ ำ
2- 27 เมษายน 2561
ชำระค่ ำหนังสือ
31 มีนาคม 2561
เรียนปรับพืน้ ฐำน (ทุกคน) 2 -27 เมษายน 2561
ประชุมผู้ปกครองนักเรี ยน(ป.1.-มัธยม ) 19 พฤษภาคม 2561
เปิ ดเรียน
14 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 สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ และสัมภาษณ์
เรียนปรับพืน้ ฐำน (ป.1, ป.4, ม.1 และม. 4 ทุกคน)
เรี ยนภำคฤดูร้อน (ม.4-6 ทุกคน) 2-27 เมษายน 2561

4. หลักฐานทีใ่ ช้ ในการสมัคร

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 อส่ งตัวเข้าเรี 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

 ประวัติโรงเรี ยนนำรี วิทยำ
โรงเรี ยนนารี วทิ ยา

เป็ นโรงเรี ยนคาทอลิก สังกัด
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน (สช.) จัดตั้งโดย
ฯพณฯ เปโตร คาเร็ ตโต อดีตประมุขมิสซังราชบุรี บนเนื้อที่ 11
ไร่ 54 ตารางวา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2498 หลังจากนั้นได้
มอบให้คณะภคินีผรู ้ ับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารี ยเ์ ป็ นผู ้
ดาเนินกิจการ
ปัจจุบัน โรงเรี ยนเปิ ดทาการสอน ตั้งแต่ช้ นั อนุบาลจนถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ในปี การศึกษา 2560 มีนกั เรี ยนทั้งสิ้น
3,064 คน ชาย 873 คน หญิง 2,191 คน
อักษรย่อ
“น.ร.ว.”
ปรัชญา
“เด่นคุณธรรม เลิศล้ าวิชา พัฒนาสังคม”
คติพจน์
“ประพฤติดี มีวนิ ยั ใฝ่ วิชา สามัคคี”
อัตลักษณ์
รัก รับใช้ ให้อภัย
สี ประจาโรงเรี ยน “ฟ้ า-ชมพู”
นโยบายของโรงเรี ยน
1) พัฒนาบุคลากรครู และนักเรี ยน ให้เป็ นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ท้ งั
ด้านร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม
2) พัฒนาบุคลากรทุกคนในโรงเรี ยนด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและ
ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง โดยอาศัยหลักศาสนา
3) ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ อันเป็ นวิถี
ชีวติ ของคนไทยในระบอบประชาธิปไตย รู้จกั รักษา
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี อนั ดีงามของชาติ
4) ส่ งเสริ มการศึกษาด้านวิชาการ เพื่อให้นกั เรี ยนเปี่ ยมด้วยความรู้ มี
ทักษะ มีเหตุผล เป็ นคนมีทรรศนะกว้างไกล รู้จกั ใช้เทคโนโลยี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพของ
ชีวติ ในสังคม

นักเรียนประจา หอพักมารีอา
โรงเรียนนารีวทิ ยา ราชบุรี

หอพักมารี อาเป็ นหอพักของโรงเรี ยน เปิ ดรับนักเรี ยน
ประจา เฉพาะนักเรี ยนหญิง ตั้งแต่ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 1 ถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
รับสมัคร
เมื่อผ่านการทดสอบเข้าโรงเรี ยนแล้ว
มอบตัวอยู่ประจา
17 มีนาคม 2561
อัตราค่ าอยู่ประจา
แรกเข้า ภาคต่อไป
ค่าอาหาร-ที่พกั -น้ าไฟ 22,750.- 22.750.ค่าซักรี ด
5,200.- 5,200.ค่าบารุ งหอพักนักเรี ยนเข้าใหม่ 5,000. รวมค่าอยูป่ ระจา 32,950.- 27,950.ฝากไว้ใช้จ่ายส่ วนตัว
6,000.- 6,000. รวม
38,950.- 33,950.และค่าธรรมเนียมการเรี ยน ตามอัตราที่กาหนดแต่ละ
ระดับชั้น
การกลับบ้ าน ทุก 2 สัปดาห์ ตามตารางที่กาหนดให้

หมายเหตุ รับนักเรี ยนที่ประพฤติดีและสนใจเรี ยนเท่านั้น
หอพักมารีอา 0-3232-1300, 0-3233-7197

เลขที่ 165 ถนนราษฎรยินดี ตาบลหน้าเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 0-3233-7126
โทรสาร 0-3232-3337,087-5972003
นักเรี ยนโรงเรี ยนนารี วทิ ยาทุกคนต้องเข้าเป็ น
สมาชิกชมรมศิษย์เก่า ผูป้ กครองและครู โรงเรี ยน
นารี วทิ ยา โดยชาระ ค่าสมัคร 20 บาท และ
ค่าบารุ งฯปี ละ 100 บาท
(เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบเสร็ จรับเงินค่าสมัคร)

 ประวัติโรงเรี ยนนำรี วิทยำ
โรงเรี ยนนารี วทิ ยา

เป็ นโรงเรี ยนคาทอลิก สังกัด
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน (สช.) จัดตั้งโดย
ฯพณฯ เปโตร คาเร็ ตโต อดีตประมุขมิสซังราชบุรี บนเนื้อที่ 11
ไร่ 54 ตารางวา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2498 หลังจากนั้นได้
มอบให้คณะภคินีผรู ้ ับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารี ยเ์ ป็ นผู ้
ดาเนินกิจการ
ปัจจุบัน โรงเรี ยนเปิ ดทาการสอน ตั้งแต่ช้ นั อนุบาลจนถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ในปี การศึกษา 2558 มีนกั เรี ยนทั้งสิ้น
3,064 คน ชาย 873 คน หญิง 2,191 คน
อักษรย่อ
“น.ร.ว.”
ปรัชญา
“เด่นคุณธรรม เลิศล้ าวิชา พัฒนาสังคม”
คติพจน์
“ประพฤติดี มีวนิ ยั ใฝ่ วิชา สามัคคี”
อัตลักษณ์
รัก รับใช้ ให้อภัย
สี ประจาโรงเรี ยน “ฟ้ า-ชมพู”
นโยบายของโรงเรี ยน
1) พัฒนาบุคลากรครู และนักเรี ยน ให้เป็ นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ท้ งั
ด้านร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม
2) พัฒนาบุคลากรทุกคนในโรงเรี ยนด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและ
ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง โดยอาศัยหลักศาสนา
3) ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ อันเป็ นวิถี
ชีวติ ของคนไทยในระบอบประชาธิ ปไตย รู้จกั รักษา
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี อนั ดีงามของชาติ
4) ส่ งเสริ มการศึกษาด้านวิชาการ เพื่อให้นกั เรี ยนเปี่ ยมด้วยความรู้ มี
ทักษะ มีเหตุผล เป็ นคนมีทรรศนะกว้างไกล รู้จกั ใช้เทคโนโลยี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพของ
ชีวติ ในสังคม

นักเรียนประจา หอพักมารีอา
โรงเรียนนารีวทิ ยา ราชบุรี

หอพักมารี อาเป็ นหอพักของโรงเรี ยน เปิ ดรับนักเรี ยน
ประจา เฉพาะนักเรี ยนหญิง ตั้งแต่ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 1 ถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
รับสมัคร
เมื่อผ่านการทดสอบเข้าโรงเรี ยนแล้ว
มอบตัวอยู่ประจา
17 มีนาคม 2561
อัตราค่ าอยู่ประจา
แรกเข้า ภาคต่อไป
ค่าอาหาร-ที่พกั -น้ าไฟ 22,750.- 22.750.ค่าซักรี ด
5,200.- 5,200.ค่าบารุ งหอพักนักเรี ยนเข้าใหม่ 5,000. รวมค่าอยูป่ ระจา 32,950.- 27,950.ฝากไว้ใช้จ่ายส่ วนตัว
6,000.- 6,000. รวม
38,950.- 33,950.และค่าธรรมเนียมการเรี ยน ตามอัตราที่กาหนดแต่ละ
ระดับชั้น
การกลับบ้ าน ทุก 2 สัปดาห์ ตามตารางที่กาหนดให้

หมายเหตุ รับนักเรี ยนที่ประพฤติดีและสนใจเรี ยนเท่านั้น
หอพักมารีอา 0-3232-1300, 0-3233-7197

เลขที่ 165 ถนนราษฎรยินดี ตาบลหน้าเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 0-3233-7126,087-5972003
โทรสาร 0-3232-3337 ,087-5972003
นักเรี ยนโรงเรี ยนนารี วทิ ยาทุกคนต้องเข้าเป็ น
สมาชิกชมรมศิษย์เก่า ผูป้ กครองและครู โรงเรี ยน
นารี วทิ ยา โดยชาระ ค่าสมัคร 20 บาท และ
ค่าบารุ งฯปี ละ 100 บาท
(เอกสารฉบับนี้ใช้สาหรับประชาสัมพันธ์)

