
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน 
โรงเรียนนารีวทิยา ราชบุรี 

ปีการศึกษา 2561 
 

โรงเรียนนารีวทิยารับนกัเรียนทั้งประเภทประจ า   
และไป-กลบั ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   
นักเรียนประจ ำ :  รับเฉพาะนกัเรียนหญิง ชั้น ป. 1 - ม. 6    
นักเรียนไป-กลับ :  รับนกัเรียนชาย ชั้น อ.1 – ป.6     
       รับนกัเรียนหญิงชั้น อ.1 – ม.6      

  1.  ระดับช้ันทีเ่ปิดรับสมัคร     
อ.1-อ.3 รับนกัเรียนท่ีมีอาย ุ3 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป      

( เกิดก่อนวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2558 )      
ป.1  รับนกัเรียนท่ีมีอาย ุ6 ปีบริบูรณ์      
ม.1  รับสมคัรนกัเรียนท่ีเรียนจบชั้น ป.6      
ม.4  รับสมคัรนกัเรียนท่ีเรียนจบชั้น ม.3       
ช้ันอืน่ ๆ เปิดรับเฉพาะชั้นท่ีมีท่ีวา่งเท่านั้น      

***โครงกำรกำรเรียนภำษำอังกฤษแบบเข้มข้น        
     (Intensive English Learning : IEL )       
      โรงเรียนนารีวทิยาเปิดรับตั้งแต่ช้ัน อ.1-ม.3   เพ่ือพัฒนา      
ทักษะภาษาอังกฤษ (ฟัง-พูด) เข้าสู่ประชาคมอาเซียน      
ในวิชาภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์     
 ***แผนกำรเรียน ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย         
      แผน 1     เน้นวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์      
      แผน 2     เน้นวิชาคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ-จีน      
 
 
 
   
    

 
  2.  ก าหนดเวลา  
 อ.1-อ.3, ป.1     (จัดห้องเรียนตามช่วงอาย)ุ                                 
รับสมัคร-มอบตัว ตั้งแต่  4 มกราคม 2561 (จ านวนจ ากดั)        
ซ้ือเส้ือผ้ำ                         2 – 27  เมษายน  2561 
ช ำระค่ำหนังสือ                31  มีนาคม  2561         
เรียนปรับพืน้ฐำน            2- 27  เมษายน 2561    
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง (อ.1-อ.3) 12  พฤษภาคม 2561  
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ป.1-ม.6 19 พฤษภาคม  2561 
เปิดเรียนทุกระดับช้ัน              14  พฤษภาคม 2561   
 ม.1, ม.4, ช้ันอืน่  
 รับสมัคร             4  มกราคม – 9  มีนาคม  2561  
 สอบคัดเลือก         10   มีนาคม   2561                               
 ประกำศผล      14   มีนาคม   2561  
ประชุมผู้ปกครองและมอบตัว   17    มีนาคม  2561  
ซ้ือเส้ือผ้ำ                            2- 27  เมษายน 2561  
ช ำระค่ำหนังสือ                   31   มีนาคม   2561  
เรียนปรับพืน้ฐำน (ทุกคน)  2 -27  เมษายน  2561  
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน(ป.1.-มธัยม ) 19 พฤษภาคม 2561  
เปิดเรียน                             14  พฤษภาคม 2561    

 3.  วชิาทีส่อบคดัเลอืก      เวลาสอบ 08.30-12.00 น.   
 
 ป.1   ทดสอบความพร้อมระดับปฐมวยัและสัมภาษณ์   
 ป.2-ป.6 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์          
                และสอบการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ    
 ม.1    ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ     

 และการคิดวิเคราะห์และสัมภาษณ์  
 ม.4  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา     

         ภาษาอังกฤษ และสัมภาษณ์    
 เรียนปรับพืน้ฐำน (ป.1, ป.4, ม.1 และม. 4 ทุกคน)   
 เรียนภำคฤดูร้อน (ม.4-6 ทุกคน) 2-27 เมษายน 2561                                                
                     

             4.  หลกัฐานทีใ่ช้ในการสมคัร     
      1)  ส าเนาทะเบียนบา้น:นกัเรียน,บิดา,มารดา  1 ชุด     
      2) ส าเนาบตัรประชาชนบิดา ,มารดา              1  ชุด 
      3)  ส าเนาสูติบตัร, ใบเปล่ียนช่ือ(ถา้มี)   1  ชุด   
      4)  รูปถ่าย 1 น้ิว  ม.1,ม.4 ติดบตัรเขา้สอบ      1  รูป   
      5)  ใบรับรองนกัเรียนชั้น อ.2 เป็นตน้ไป        1  ฉบบั   
      6)  หมู่เลือดนกัเรียนกรอกลงในใบสมคัร  

 
          5.  หลกัฐานทีใ่ช้ในการมอบตัว      
1)  เอกสารท่ีใชใ้นการสมคัรตามขอ้ 1-3 อีก 1 ชุด 

   2)   รูปถ่าย 1 น้ิว   1   รูป   (ส าหรับติดใบมอบตวั)  
3)    หลกัฐานการเรียนจากโรงเรียนเดิม  
      *หนงัสือส่งตวัเขา้เรียน (บค.20)    

        *ปพ. 1, 6, 8  (ฉบบัจริง)   
        *ใบรับรองการเป็นนกัเรียน (เขา้ อ.2-ป.1)          
   4)  ใบรับศีลลา้งบาป  (กรณี เป็นนกัเรียนคาทอลิก)    
   5)  ค่าธรรมเนียมการเรียน ตามอตัราท่ีก าหนด    

 
        6.  อตัราค่าธรรมเนียมการเรียน    
 

ช้ัน หลกัสูตรปกต ิ หลกัสูตร  Intensive 
     เทอม 1 เทอม 2 เทอม 1 เทอม  2 
 อ.1-อ.3 9,340 7,950 18,840 17,450 
 ป.1 9,320 8,450 18,320 17,450 
ป.2-ป.3 9,320 8,450 18,320 17,450 
 ป.4 7,120 6,250 16,120 15,250 
 ป.5-ป.6 7,120 6,250 16,120 15,250 
 ม.1 6,990 5,900 15,990 14,900 
 ม.4  8,140    6,050   

           ส่วนที่เบิกได้ :  อ.1  2,400.-.        ม.1-ม.3     1,650.-         
                          ป.1-ป.6  2,100.-  ม.4 – ม.6   1,600.-      
 
   หมำยเหตุ  :  อ.1 – ป. 3    รวมค่าอาหารกลางวนั  
                        อ.1 – ม.6    รวมค่าเรียนคอมพิวเตอร์, ค่าแฟ้มฯ,ปพ.                              
ค่าบ ารุงหอ้งเรียนปรับอากาศ , เรียนเสริมวชิาภาษาองักฤษและจีน   



 

 ประวัติโรงเรียนนำรีวิทยำ 
 

 โรงเรียนนารีวทิยา  เป็นโรงเรียนคาทอลิก สงักดั
ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จดัตั้งโดย  
ฯพณฯ เปโตร  คาเร็ตโต   อดีตประมุขมิสซงัราชบุรี   บนเน้ือท่ี 11 
ไร่ 54 ตารางวา   เม่ือวนัท่ี  15 พฤษภาคม  2498   หลงัจากนั้นได้
มอบใหค้ณะภคินีผูรั้บใชด้วงหทยันิรมลของพระแม่มารียเ์ป็นผู ้
ด าเนินกิจการ 
   ปัจจุบัน โรงเรียนเปิดท าการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึง
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6       ในปีการศึกษา 2560   มีนกัเรียนทั้งส้ิน 
3,064  คน  ชาย   873  คน  หญิง  2,191  คน   
อกัษรยอ่  “น.ร.ว.” 
ปรัชญา  “เด่นคุณธรรม เลิศล ้าวชิา พฒันาสงัคม” 
คติพจน ์  “ประพฤติดี มีวนิยั ใฝ่วชิา สามคัคี” 
อตัลกัษณ์                 รัก   รับใช ้  ใหอ้ภยั   
สีประจ าโรงเรียน   “ฟ้า-ชมพู” 
นโยบายของโรงเรียน 

1) พฒันาบุคลากรครูและนกัเรียน ใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีความสมบูรณ์ทั้ง
ดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม 

2) พฒันาบุคลากรทุกคนในโรงเรียนดา้นคุณธรรม จริยธรรมและ
ปลูกฝังค่านิยมท่ีถูกตอ้ง โดยอาศยัหลกัศาสนา 

3) ปลูกฝังความรักชาติ  ศาสนา   และพระมหากษตัริย ์  อนัเป็นวถีิ
ชีวติของคนไทยในระบอบประชาธิปไตย     รู้จกัรักษา
ศิลปวฒันธรรมและประเพณีอนัดีงามของชาติ 

4) ส่งเสริมการศึกษาดา้นวชิาการ เพ่ือใหน้กัเรียนเป่ียมดว้ยความรู้ มี
ทกัษะ มีเหตุผล เป็นคนมีทรรศนะกวา้งไกล รู้จกัใชเ้ทคโนโลยี
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพ่ือพฒันาสภาพแวดลอ้มและคุณภาพของ
ชีวติในสังคม 

 
 

 
นักเรียนประจ า หอพกัมารีอา 
โรงเรียนนารีวทิยา ราชบุรี 

 
 หอพกัมารีอาเป็นหอพกัของโรงเรียน เปิดรับนกัเรียน
ประจ า  เฉพาะนกัเรียนหญิง  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  
 

รับสมัคร เม่ือผา่นการทดสอบเขา้โรงเรียนแลว้  
มอบตัวอยู่ประจ า  17    มีนาคม 2561 
อตัราค่าอยู่ประจ า 
     แรกเขา้    ภาคต่อไป 
 ค่าอาหาร-ท่ีพกั-น ้าไฟ 22,750.-      22.750.- 
 ค่าซกัรีด     5,200.-       5,200.- 
ค่าบ ารุงหอพกันกัเรียนเขา้ใหม่   5,000.-             - 
       รวมค่าอยูป่ระจ า 32,950.-      27,950.- 
 ฝากไวใ้ชจ่้ายส่วนตวั   6,000.-       6,000.- 
        รวม  38,950.-     33,950.- 
  
และค่าธรรมเนียมการเรียน ตามอตัราท่ีก าหนดแต่ละ
ระดบัชั้น 
 
การกลบับ้าน  ทุก 2   สัปดาห์ ตามตารางท่ีก าหนดให้ 
 
หมายเหตุ  รับนกัเรียนท่ีประพฤติดีและสนใจเรียนเท่านั้น                           
    
        หอพกัมารีอา 0-3232-1300, 0-3233-7197 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
เลขท่ี 165 ถนนราษฎรยนิดี ต าบลหนา้เมือง 

อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี 70000 
โทรศพัท ์0-3233-7126 

โทรสาร 0-3232-3337,087-5972003 
 
                      นกัเรียนโรงเรียนนารีวทิยาทุกคนตอ้งเขา้เป็น 
                      สมาชิกชมรมศิษยเ์ก่า ผูป้กครองและครูโรงเรียน 
                      นารีวทิยา  โดยช าระ ค่าสมคัร 20 บาท และ 
                      ค่าบ ารุงฯปีละ 100 บาท 

                           (เอกสารฉบบัน้ีใชแ้ทนใบเสร็จรับเงินค่าสมคัร)         

 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.apichoke.net/index.php%3Ftopic%3D24608.3270&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj-oYT2rPXQAhWGU7wKHX3OB4sQwW4IITAG&usg=AFQjCNHidGCjGz2RKR6WEUf4NSgfJL3pmQ


 

 ประวัติโรงเรียนนำรีวิทยำ 
 

 โรงเรียนนารีวทิยา  เป็นโรงเรียนคาทอลิก สงักดั
ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จดัตั้งโดย  
ฯพณฯ เปโตร  คาเร็ตโต   อดีตประมุขมิสซงัราชบุรี   บนเน้ือท่ี 11 
ไร่ 54 ตารางวา   เม่ือวนัท่ี  15 พฤษภาคม  2498   หลงัจากนั้นได้
มอบใหค้ณะภคินีผูรั้บใชด้วงหทยันิรมลของพระแม่มารียเ์ป็นผู ้
ด าเนินกิจการ 
   ปัจจุบัน โรงเรียนเปิดท าการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึง
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6       ในปีการศึกษา 2558    มีนกัเรียนทั้งส้ิน 
3,064  คน  ชาย  873  คน  หญิง  2,191  คน   
อกัษรยอ่  “น.ร.ว.” 
ปรัชญา  “เด่นคุณธรรม เลิศล ้าวชิา พฒันาสงัคม” 
คติพจน ์  “ประพฤติดี มีวนิยั ใฝ่วชิา สามคัคี” 
อตัลกัษณ์                 รัก   รับใช ้  ใหอ้ภยั   
สีประจ าโรงเรียน   “ฟ้า-ชมพู” 
นโยบายของโรงเรียน 

1) พฒันาบุคลากรครูและนกัเรียน ใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีความสมบูรณ์ทั้ง
ดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม 

2) พฒันาบุคลากรทุกคนในโรงเรียนดา้นคุณธรรม จริยธรรมและ
ปลูกฝังค่านิยมท่ีถูกตอ้ง โดยอาศยัหลกัศาสนา 

3) ปลูกฝังความรักชาติ  ศาสนา   และพระมหากษตัริย ์  อนัเป็นวถีิ
ชีวติของคนไทยในระบอบประชาธิปไตย     รู้จกัรักษา
ศิลปวฒันธรรมและประเพณีอนัดีงามของชาติ 

4) ส่งเสริมการศึกษาดา้นวชิาการ เพ่ือใหน้กัเรียนเป่ียมดว้ยความรู้ มี
ทกัษะ มีเหตุผล เป็นคนมีทรรศนะกวา้งไกล รู้จกัใชเ้ทคโนโลยี
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพ่ือพฒันาสภาพแวดลอ้มและคุณภาพของ
ชีวติในสังคม 

 
 

 
นักเรียนประจ า หอพกัมารีอา 
โรงเรียนนารีวทิยา ราชบุรี 

 
 หอพกัมารีอาเป็นหอพกัของโรงเรียน เปิดรับนกัเรียน
ประจ า  เฉพาะนกัเรียนหญิง  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  
 

รับสมัคร เม่ือผา่นการทดสอบเขา้โรงเรียนแลว้  
มอบตัวอยู่ประจ า  17    มีนาคม 2561 
อตัราค่าอยู่ประจ า 
     แรกเขา้    ภาคต่อไป 
 ค่าอาหาร-ท่ีพกั-น ้าไฟ 22,750.-      22.750.- 
 ค่าซกัรีด     5,200.-       5,200.- 
ค่าบ ารุงหอพกันกัเรียนเขา้ใหม่   5,000.-             - 
       รวมค่าอยูป่ระจ า 32,950.-      27,950.- 
 ฝากไวใ้ชจ่้ายส่วนตวั   6,000.-       6,000.- 
        รวม  38,950.-     33,950.- 
  
และค่าธรรมเนียมการเรียน ตามอตัราท่ีก าหนดแต่ละ
ระดบัชั้น 
 
การกลบับ้าน  ทุก 2   สัปดาห์ ตามตารางท่ีก าหนดให้ 
 
หมายเหตุ  รับนกัเรียนท่ีประพฤติดีและสนใจเรียนเท่านั้น                           
    
        หอพกัมารีอา 0-3232-1300, 0-3233-7197 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

เลขท่ี 165 ถนนราษฎรยนิดี ต าบลหนา้เมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี 70000 

โทรศพัท ์0-3233-7126,087-5972003 
โทรสาร 0-3232-3337 ,087-5972003 

 
                      นกัเรียนโรงเรียนนารีวทิยาทุกคนตอ้งเขา้เป็น 
                      สมาชิกชมรมศิษยเ์ก่า ผูป้กครองและครูโรงเรียน 
                      นารีวทิยา  โดยช าระ ค่าสมคัร 20 บาท และ 
                      ค่าบ ารุงฯปีละ 100 บาท 

                           (เอกสารฉบบัน้ีใชส้ าหรับประชาสัมพนัธ์)         

 
 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.apichoke.net/index.php%3Ftopic%3D24608.3270&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj-oYT2rPXQAhWGU7wKHX3OB4sQwW4IITAG&usg=AFQjCNHidGCjGz2RKR6WEUf4NSgfJL3pmQ

