
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน 
โรงเรียนนารีวิทยา ราชบุรี 

ปีการศึกษา 2560 
 

โรงเรียนนารีวิทยารับนักเรียนท้ังประเภทประจ า   และไป-กลับ ต้ังแต่ช้ันอนุบาลจนถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6   
นักเรียนประจ ำ  :   รับเฉพาะนักเรียนหญงิ ช้ัน ป. 1 - ม. 6    
นักเรียนไป-กลับ :   รับนักเรียนชาย  ช้ัน อ.1 – ป.6     
        รับนักเรียนหญงิ ช้ัน อ.1 – ม.6      

  1.  ระดับช้ันท่ีเปิดรับสมัคร     
อ.1-อ.3 รับนักเรียนท่ีมีอายุ 3 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป     ( เกิดก่อนวันท่ี 16 พฤษภาคม 2557 )      
ป.1  รับนักเรียนท่ีมีอายุ 6 ปีบริบูรณ์      
ม.1  รับสมัครนักเรียนท่ีเรียนจบช้ัน ป.6      
ม.4  รับสมัครนักเรียนท่ีเรียนจบช้ัน ม.3       
ชั้นอื่น ๆ เปิดรับเฉพาะช้ันท่ีมีท่ีว่างเท่านั้น      

***โครงกำรกำรเรียนภำษำอังกฤษแบบเข้มข้น        
     (Intensive English Learning : IEL )       
      โรงเรียนนารีวิทยาเปิดรับต้ังแต่ชั้น อ.1-ม.3   เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (ฟัง-พูด) เข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในวิชาภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์     
 ***แผนกำรเรียน ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย         
        แผน 1     เน้นวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์      
       แผน 2     เน้นวิชาคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ   
 
  2.  ก าหนดเวลา  

 อ.1-อ.3, ป.1     (จัดห้องเรียนตามช่วงอายุ)                                 
รับสมัคร-มอบตัว  ต้ังแต่  5 มกราคม 2560 (จ านวนจ ากัด)        
ซ้ือเสื้อผ้ำ                 3 – 28  เมษายน  2560 
ช ำระค่ำหนังสือ            1   เมษายน 2560         
เรียนปรับพืน้ฐำน         3- 28  เมษายน 2560    
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง (อ.1-อ.3) 13 พฤษภาคม 2560  
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ป.1-ม.6  20 พฤษภาคม 2560 
เปิดเรียนทุกระดับชั้น               15 พฤษภาคม 2560   
 
 
  



 ม.1, ม.4, ชัน้อื่น  
 รับสมัคร               5  มกราคม – 10  มีนาคม  2560  
 สอบคัดเลือก      11   มีนาคม   2560                               
ประกำศผล       15   มีนาคม   2560  
ประชุมผูป้กครองและมอบตัว    18    มีนาคม  2560  
ซ้ือเสื้อผ้ำ                             3- 28  เมษายน 2560  
ช ำระค่ำหนังสือ                    1    เมษายน  2560  
เรียนปรับพืน้ฐำน (ทุกคน)   3 -28  เมษายน  2560  
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง(อ.1-3 )  13 พฤษภาคม 2560  
ประชุมผูป้กครองนักเรียน(ป.1.-มัธยม )  20 พฤษภาคม 2560  
เปิดเรียน                              15  พฤษภาคม 2560    

 3.  วิชาที่สอบคัดเลือก      เวลาสอบ 08.30-12.00 น.   
 
 ป.1    ทดสอบความพร้อมระดับปฐมวัยและสัมภาษณ์   
 ป.2-ป.6  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสอบการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ    
 ม.1     ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและสัมภาษณ์  
 ม.4   ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และสัมภาษณ์    
 เรียนปรับพืน้ฐำน (ป.1, ป.4, ม.1 และม. 4 ทุกคน)   
 เรียนภำคฤดูร้อน (ม.4-6 ทุกคน)  3-28 เมษายน 2560 
 

                    

4.  หลักฐานท่ีใช้ในการสมัคร     

 

 1)  ส าเนาทะเบียนบ้าน:นักเรียน,บิดา,มารดา  1  ชุด     
  2) ส าเนาบัตรประชาชนบิดา ,มารดา               1  ชุด 
  3)  ส าเนาสูติบัตร, ใบเปล่ียนช่ือ(ถ้ามี)    1  ชุด   
  4)  รูปถ่าย 1 นิ้ว  ม.1,ม.4 ติดบัตรเข้าสอบ       1  รูป   
  5)  ใบรับรองนักเรียนช้ัน อ.2 เป็นต้นไป         1  ฉบับ   
  6)  หมู่เลือดนักเรียนกรอกลงในใบสมัคร  

 
5.  หลักฐานท่ีใช้ในการมอบตัว      
1)  เอกสารท่ีใช้ในการสมัครตามข้อ 1-3 อีก 1 ชุด 
2)  รูปถ่าย 1 นิ้ว   1   รูป   (ส าหรับติดใบมอบตัว) หลักฐานการเรียนจากโรงเรียนเดิม  
       * หนังสือส่งตัวเข้าเรียน (บค.20)    
         * ปพ. 1, 6, 8  (ฉบับจริง)   
         * ใบรับรองการเป็นนักเรียน (เข้า อ.2-ป.1)          
   4)  ใบรับศีลล้างบาป  (กรณี เป็นนักเรียนคาทอลิก)    
   5)  ค่าธรรมเนียมการเรียน ตามอัตราท่ีก าหนด  
 
 
   



 
        6.  อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน    
 
 

ชั้น หลักสูตรปกติ หลักสูตร  
Intensive 

เทอม 1 เทอม 2 เทอม 1 เทอม  2 
อ.1-อ.3 9,255 7,950 18,725 17,450 
ป.1 9,135 8,400 18,135 17,400 
ป.2-ป.3 8,900 8,400 18,135 17,400 
ป.4 6,935 6,000 15,935 15,200 
ป.5-ป.6 6,935 6,000 15,935 15,200 
ม.1 6,805 5,900 15,805 14,900 
ม.4  7,055    5,550   

 

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     รวมค่าอาหารกลางวัน  
                    อ.1 – ม.6     รวมค่าเรียนคอมพิวเตอร์, ค่าแฟ้มฯ,ปพ. ค่าบ ารุงห้องเรียนปรับอากาศ ,  
                             เรียนเสริมวิชาภาษาอังกฤษและจีน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

นักเรียนประจ า หอพักมารีอา 
โรงเรียนนารีวิทยา ราชบุรี 

 

หอพักมารีอาเป็นหอพักของโรงเรียน เปิดรับนักเรียนประจ า  เฉพาะนักเรียนหญิง  ต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

รับสมัคร เมื่อผ่านการทดสอบเข้าโรงเรียนแล้ว  

มอบตัวอยู่ประจ า  18    มีนาคม 2560 
อัตราค่าอยู่ประจ า 
       แรกเข้า     ภาคต่อไป 
 ค่าอาหาร-ท่ีพัก-น้ าไฟ   22,750.- 22.750.- 
 ค่าซักรีด       5,200.-        5,200.- 
 ค่าบ ารุงหอพักนักเรียนเข้าใหม่    5,000.-               - 
      รวมค่าอยู่ประจ า   32,950.  27,950.- 
 ฝากไว้ใช้จ่ายส่วนตัว     6,000.-        6,000.- 
      รวม    38,950.-      33,950.- 
  
 
และค่าธรรมเนียมการเรียน ตามอัตราท่ีก าหนดแต่ละระดับช้ัน 
 
การกลับบ้าน   ทุก 2   สัปดาห์ ตามตารางท่ีก าหนดให้ 
 
หมายเหตุ   รับนักเรียนท่ีประพฤติดีและสนใจเรียนเท่านั้น                           
    
        หอพักมารีอา 0-3232-1300, 0-3233-7197 

 

 
 


