
รับสมัคร 14-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
สอบคัดเลือก 4 มีนาคม พ.ศ. 2566
ประกาศผลและรายงานตัว 8  มีนาคม พ.ศ. 2566
มอบตัว 11  มีนาคม พ.ศ. 2566

การรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี 1

โรงเรียนสตรีชยัภมู ิ ปีการศกึษา 2566

ประเภทหอ้งเรยีนพเิศษ

1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) 
2. ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)
3. ห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP)
4. ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์

ก าหนดการรับสมัคร

รับสมัครระบบออนไลน์ 
เว็บไซต์โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  www.satrichaiyaphum.ac.th

การรับสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (กลุ่มบริหารวิชาการ)
โทร. 044-811162 ต่อ 2353
Website : www.satrichaiyaphum.ac.th



ห้องเรยีนพเิศษวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์
เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้ม (SMTE) 

โครงการหอ้งเรยีนพเิศษโรงเรยีนสตรชียัภมูิ ม.ต้น

รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
การจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม ตามแนวทางของสถาบัน

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.)รายวิชาคณิตศาสตร์

ค่ายวิชาการส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
จ.นครราชสีมา

ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี



ทัศนศึกษาศูนย์วิจัยดาราศาสตร์

โครงการเตรียมความพร้อม และ
ทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ CEFR

บรรยากาศห้องเรียน

ณ โกลเด้น โกลด์ (เขาใหญ่) : ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี  
จ.นครราชสีมา



▪ คุณสมบัติ 
- เพศหญิงหรือเพศชาย และสถานภาพโสด 
- ผลการเรียนเฉล่ียสะสมรวมทุกรายวิชา ช้ัน ป.4 และ ป.5 ไม่ต่ ากว่า 2.75
- ผลการเรียนเฉล่ียสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ช้ัน ป.4 และ ป.5
ไม่ต่ ากว่า 2.75
- ผลการเรียนเฉล่ียสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ช้ัน ป.4 และ ป.5 
ไม่ต่ ากว่า 2.75

▪ วิชาสอบ : วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบทดสอบของศูนย์เครือข่าย
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

▪ การตัดสินผลการสอบ : เรียงล าดับตามคะแนนรวม ถ้าคะแนนเท่ากันจะ
เรียงล าดับคะแนนตามวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ตามล าดับ

▪ รับนักเรียนท่ีมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

▪ รับ 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน
▪ จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมรายวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ตาม

แนวทาง สสวท. 
▪ มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรค่ายวิชาการส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์วิจัยดาราศาสตร์ และโครงการเตรียม
ความพร้อม และทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ CEFR

ห้องเรยีนพเิศษวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิ่งแวดลอ้ม (SMTE) 

- ค่าห้องเรียนพิเศษ SMTE จ านวน 6,000 บาท ต่อภาคเรียน 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีโรงเรียนก าหนด ประมาณ 4,110 บาท ต่อภาคเรียน 

(ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ ค่าสาธารณูปโภคส าหรับห้องเรียนปรับอากาศ                     
ค่าประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุนักเรียน ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากการ
ให้บริการด้านสาธารณสุขของรัฐ และเงินอื่นๆ ได้แก่ เสื้อพละ กางเกงพละ กระเป๋านักเรียน                   
เสื้อคณะสี เสื้อผ้าไทย สมุด)

ค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ SMTE



ห้องเรยีนพเิศษ
Mini English Program (MEP)

โครงการหอ้งเรยีนพเิศษโรงเรยีนสตรชียัภมูิ ม.ต้น

สอนเพิ่มเติมรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาจีน

ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อโดยครูชาวต่างชาติ ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
การจัดการเรียนการสอน

ค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียน ม.1 MEP
Summer Intensive course camp

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษฟัง/พูด

ใช้หนังสือแบบเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

โครงการติวเสริม เพิ่มความรู้ 
MEP Clinic นักเรียน MEP

นิทรรศการแสดงผลงานและแข่งขันทักษะ
วิชาการนักเรียนโครงการ EP/MEP 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(The Northeastern EP/MEP Open House)

และภาษาอังกฤษอา่น-เขียน โดยครูชาวไทย 



MEP Science-Math Camp

โครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ 
Study Tour Overseas

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ และค่ายสัมพันธ์
นักเรียน MEP (MEP English & Kinship Camp)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี

โรงแรมโกลเด้น ซี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปีการศึกษา 2566 ไปประเทศสิงคโปร์

โครงการสอบวัดความรู้มาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ CEFR  
(Common European Framework of reference 

for languages) 



ค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ MEP

▪ รับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษ 
▪ รับบ 1 ห้อง จ านวน 30 คน  
▪ จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือ โดยครูชาวต่างชาติ                

ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษฟัง/พูด

▪ จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมรายวิชาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาจีน 
และภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน โดยครูชาวไทย 

▪ กิจกรรมเสริมหลักสูตร MEP Summer Intensive course camp, MEP 
Clinic, The Northeastern EP/MEP Open House, MEP Science-Math 
Camp, MEP English & Kinship Camp, Study Tour Overseas และ 
โครงการสอบวัดความรู้มาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ CEFR    

ห้องเรยีนพเิศษ Mini English Program (MEP)

▪ คุณสมบัติ 
- เพศหญิงหรือเพศชาย และสถานภาพโสด 
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ช้ัน ป.4 และ ป.5 ไม่ต่ ากว่า 2.50

▪ วิชาสอบ : ภาษาอังกฤษร้อยละ 40  คณิตศาสตร์ร้อยละ 15  วิทยาศาสตร์ร้อยละ 15  
ภาษาไทยร้อยละ 15  สังคมศึกษาร้อยละ 15  โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน เน้ือหา
ครอบคลุมระดับช้ัน ป.4-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 

▪ การตัดสินผลการสอบ : เรียงล าดับตามคะแนนรวม ถ้าคะแนนเท่ากันจะเรียงล าดับตาม
คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึกษา 
ตามล าดับ

- ค่าห้องเรียนพิเศษ MEP จ านวน 17,500 บาท ต่อภาคเรียน 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีโรงเรียนก าหนด ประมาณ 3,710 บาท ต่อภาคเรียน

(ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาเฉพาะ ค่าสาธารณูปโภคส าหรับห้องเรียนปรับอากาศ ค่าประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากการให้บริการด้านสาธารณสุขของรัฐ และเงิน
อื่นๆ ได้แก่ เสื้อพละ กางเกงพละ กระเป๋านักเรียน เสื้อคณะสี เสื้อผ้าไทย สมุด)

Facebook



ห้องเรยีนพเิศษ
Intensive English Program (IEP)

โครงการหอ้งเรยีนพเิศษโรงเรยีนสตรชียัภมูิ ม.ต้น

ใช้หนังสือแบบเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อโดยครูต่างชาติ ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
การจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด

ค่าย IEP Inspiration Camp

โครงการสอบวัดความรู้มาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ CEFR  
(Common European Framework of reference 

for languages) 

สอนเพิ่มเติมรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ภาษาจีน

กิจกรรมติวภาษาอังกฤษ

และภาษาฝรั่งเศส  โดยครูชาวไทย



▪ รับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษ 
▪ รับ 1 ห้อง จ านวน 36 คน  
▪ จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือ โดยครูชาวต่างชาติ

ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
▪ จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ภาษาจีน 

และภาษาฝรั่งเศส  โดยครูชาวไทย
▪ กิจกรรมเสริมหลักสูตร IEP Inspiration Camp, ติวภาษาอังกฤษ, 

โครงการสอบวัดความรู้มาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ CEFR 

ห้องเรยีนพเิศษ Intensive English Program (IEP)

ค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ IEP 
- ค่าห้องเรียนพิเศษ IEP จ านวน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) ต่อภาคเรียน 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีโรงเรียนก าหนด ประมาณ 3,710 บาท ต่อภาคเรียน
(ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญ

ในสาขาเฉพาะ ค่าสาธารณูปโภคส าหรับห้องเรียนปรับอากาศ ค่าประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ
นักเรียน ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากการให้บริการด้านสาธารณสุขของรัฐ 
และเงินอื่นๆ ได้แก่ เสื้อพละ กางเกงพละ กระเป๋านักเรียน เสื้อคณะสี เสื้อผ้าไทย สมุด)

▪ คุณสมบัติ 
- เพศหญิงหรือเพศชาย และสถานภาพโสด 
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ช้ัน ป.4 และ ป.5
ไม่ต่ ากว่า 2.50

▪ วิชาสอบ : ภาษาอังกฤษร้อยละ 40 คณิตศาสตร์ร้อยละ 15  วิทยาศาสตร์ร้อยละ 
15  ภาษาไทยร้อยละ 15  สังคมศึกษาร้อยละ 15 โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 
เน้ือหาครอบคลุมระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

▪ การตัดสินผลการสอบ : เรียงล าดับตามคะแนนรวม ถ้าคะแนนเท่ากัน             
จะเรียงล าดับตามคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย 
และสังคมศึกษา ตามล าดับ



ห้องเรยีนพเิศษคณติศาสตร์

โครงการหอ้งเรยีนพเิศษโรงเรยีนสตรชียัภมูิ ม.ต้น

จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมรายวิชาคณิตศาสตร์ 
การจัดการเรียนการสอน

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จังหวัดนครราชสีมา

ค่ายฝึกปฏิบัติการห้องเรียนพิเศษ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

ค่ายติวเข้มเติมเต็มความรู้ นักเรียน
ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางคณิตศาสตร์



ค่ายบูรณาการห้องเรียนอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์

เพื่อฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์
และท าความรู้ทางคณิตศาสตร์

ไปแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ

บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน



▪ รับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ 
▪ รับ 1 ห้อง จ านวน 36 คน  
▪ จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมรายวิชาคณิตศาสตร์  
▪ กิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่ายฝึกปฏิบัติการห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร์, ค่ายติวเข้มเติมเต็มความรู้คณิตศาสตร์, ค่ายบูรณาการห้องเรียน
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

ห้องเรยีนพเิศษ คณิตศาสตร์

ค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์
- ค่าห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ จ านวน 6,000 บาท ต่อภาคเรียน 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีโรงเรียนก าหนด ประมาณ 4,110 บาท ต่อภาคเรียน 

(ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ ค่าสาธารณูปโภคส าหรับห้องเรียนปรับอากาศ                     
ค่าประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุนักเรียน ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากการ
ให้บริการด้านสาธารณสุขของรัฐ และเงินอื่นๆ ได้แก่ เสื้อพละ กางเกงพละ กระเป๋านักเรียน                   
เสื้อคณะสี เสื้อผ้าไทย สมุด)

▪ คุณสมบัติ 
- เพศหญิงหรือเพศชาย และสถานภาพโสด 
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน ช้ัน ป.4 และ ป.5

ไม่ต่ ากว่า 2.75
▪ วิชาสอบ : คณิตศาสตร์ร้อยละ 30  วิทยาศาสตร์ร้อยละ 15 ภาษาไทยร้อยละ 15

สังคมศึกษาร้อยละ 15 ภาษาอังกฤษร้อยละ 15 โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน 
เน้ือหาครอบคลุมระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสอบสัมภาษณ์ร้อยละ 10

▪ การตัดสินผลการสอบ : เรียงล าดับตามคะแนนรวม  ถ้าคะแนนเท่ากัน
จะเรียงล าดับตามคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา 
และภาษาอังกฤษตามล าดับ
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