เ

โรงเรียนนารีวุฒิ อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เปิดรับ 3 โปรแกรมการศึกษา ได้แก่
 ห้องเรียนหลักสูตรสามัญ
 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 แผนการเรียนศิลป์คานวณ
 แผนการเรียนศิลป์ภาษา
 ห้องเรียน Gifted Sci (เฉพาะแผนวิทย์-คณิต : เน้นเนื้อหาวิชา และกระบวนการเรียนรู้ในวิชา ฟิสิก ส์ เคมี
ชีวะ เพิ่มสัปดาห์ละ 6 คาบ สอนโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัย)
 ห้องเรียน Uni  (สอนโดยติวเตอร์จากสถาบันชั้นนา สัปดาห์ละ 7 คาบ โดยแผนวิทย์ ติววิชาฟิสิกส์ เคมี
ชีวะ และคณิตศาสตร์ ส่วนแผนศิลป์ ติววิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคม เน้นเทคนิค
การทาข้อสอบเพื่อเพิ่มเกรด สาหรับเข้ามหาวิทยาลัยในฝันของนักเรียน)
รอบที่ 1
รอบที่ 2
1. จาหน่ายใบสมัครรับสมัคร
วันจาหน่าย : ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 2
วันที่ : ตั้งแต่วันที่ 5 - 9 มีนาคม 2561 (ยกเว้นวันอาทิตย์)
กุมภาพันธ์ 2561 (ยกเว้นวันอาทิตย์)
วันรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ สถานที่ : ห้องธุรการ อาคารมาเดอร์ ม.โมราโน
2561 (ยกเว้นวันอาทิตย์)
เวลา : 8.30 - 15.30 น.
สถานที่ : ห้องธุรการ อาคารมาเดอร์ ม.โมราโน
ค่าเอกสารและดาเนินการสอบ : จานวน 300 บาท
เวลา : 8.30 - 15.30 น.
ค่าเอกสารและดาเนินการสอบ : จานวน 200 บาท
2. การยื่นใบสมัครและพบปะสัมภาษณ์
ผู้ปกครองยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว และพบปะสัมภาษณ์พร้อมกับนักเรียนในวันที่สมัคร โดยนักเรียนต้อง
แต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สาหรับติดบัตรประจาตัวผู้สอบ (รูปถ่ายต้องแต่งกายชุดนักเรียน และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) จานวน 1 ฉบับ
สมุดรายงานผลการเรียน หรือหนังสือรับรองผลการเรียน 5 เทอม (ปพ.1) จานวน 1 ฉบับ
ใบสูติบัตรของนักเรียนพร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
บัตรประจาตัวประชาชนพร้อมสาเนาของนักเรียน, บิดา และมารดา คนละ 1 ฉบับ
ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนาของนักเรียน, บิดา และมารดา คนละ 1 ฉบับ
มีต่อด้านหลัง

8. กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ของ นักเรียน, บิดา, มารดา ให้แนบสาเนาการเปลี่ยน คนละ 1 ฉบับ
9. กรณีรับเป็นบุตรบุญธรรม ให้แนบสาเนาการรับรองบุตรบุญธรรม 1 ฉบับ
10. กรณีเป็นนักเรียนคาทอลิก สาเนาใบรับศีลล้างบาปและศีลกาลัง พร้อมตัวจริง อย่างละ 1 ฉบับ
11. กรณีชาวต่างประเทศ (นักเรียน, บิดา, มารดา) ให้แนบสาเนาหนังสือเดินทางคนละ 1 ฉบับ
12. ใบประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ (ถ้ามี)
** หมายเหตุ: เอกสารที่มีการสาเนา ให้ทาการรับรองสาเนาทุกฉบับ
รอบที่ 1
1. กาหนดการและสถานที่
วันที่ : วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ : ชั้น 2 - 3 อาคาร มาเรีย มัสซาแรลโล
เวลา : เริ่มสอบตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 12.00 น.

รอบที่ 2
วันที่ : วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561
สถานที่ : ชั้น 2 - 3 อาคาร มาเรีย มัสซาแรลโล
เวลา : เริ่มสอบตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 12.00 น.

2. วิชาที่ใช้สอบคัดเลือก
1. หลักสูตร Gifted Sci และแผนการเรียน วิทย์-คณิต : วิชาคณิตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์
2. แผนการเรียนศิลป์คานวณ : วิชาคณิตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา
3. แผนการเรียนศิลป์ภาษา : วิชาคณิตศาสตร์ , ภาษาไทย และสังคมศึกษา
* นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนแสดงบัตรประจาตัวผู้สอบก่อนเข้าห้องสอบ และเตรียมอุปกรณ์การสอบได้แก่ ดินสอ ยางลบ
ปากกา มาให้พร้อม

รอบที่ 1

รอบที่ 2

1. ประกาศผลสอบ
วันที่ : วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ : วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561
สถานที่ : บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคารมาเดอร์
สถานที่ : บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคารมาเดอร์
ม.โมราโน หรือทางเว็บไซต์ http://www.nv.ac.th
ม.โมราโน หรือทางเว็บไวต์ http://www.nv.ac.th
2. การมอบตัว
วันที่ : วันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ : อาคารมาเดอร์ ม.โมราโน

วันที่ : วันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2561
สถานที่ : สถานที่ : อาคารมาเดอร์ ม.โมราโน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนนารีวุฒิ
เลขที่ 64 ถนนหน้าสถานี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทร.032-211675, 032-211175, 081-5274323
เว็บไซต์: http://www.nv.ac.th E-mail : narivooth@nv.ac.th

