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ประเภทหอ้งเรยีนพเิศษ

1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) 
2. ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-วิทยาศาสตร์
3. ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-ฝร่ังเศส
4. ห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ-จีน
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ปฏิทินการรับสมัคร

รับสมัครระบบออนไลน์ 
เว็บไซต์โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  www.satrichaiyaphum.ac.th

การรับสมัคร

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



โครงการหอ้งเรยีนพเิศษโรงเรยีนสตรชียัภมูิ ม.ปลาย

รายวิชาเทคนิคปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร ์

การจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ตามแนวทางของสถาบัน

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.)

ห้องเรยีนพเิศษวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์
เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้ม (SMTE) 

รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
รายวิชาคณิตศาสตร์

ค่ายวิชาการส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
จ.นครราชสีมา



ค่ายอนุรักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

น าเสนอผลงานทางวิชาการ เนื่องในงานประชุมวิชาการ โรงเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่าย
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

นักเรียนชั้น ม.6

การแข่งขัน “ฟิสิกส์สัประยุทธ์” โรงเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
เครือข่ายภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง 



ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

โครงการเตรียมความพร้อม และ
ทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ CEFR

โครงการติวเข้มวิชาการ เตรียมความพร้อม
ในการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ระดับอุดมศึกษา



▪ รับนักเรียนท่ีมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
▪ รับ 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน
▪ จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมรายวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ตาม สสวท. 
▪ กิจกรรมเสริมหลักสูตรค่ายวิชาการส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์, 

ค่ายอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, น าเสนอผลงานทาง
วิชาการ, ฟิสิกส์สัประยุทธ์ และโครงการเตรียมความพร้อม และทดสอบความรู้
ทางภาษาอังกฤษ CEFR 

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

(ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ ค่าจ้างบุคลากรท่ีปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา ค่าจ้างครูท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ ค่าสาธารณูปโภคส าหรับ
ห้องเรียนปรับอากาศ ค่าประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุนักเรียน ค่าตรวจสุขภาพนักเรียน
เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากการให้บริการด้านสาธารณสุขของรัฐ และเงินอื่นๆ ได้แก่ 
เส้ือพละ กางเกงพละ กระเป๋านักเรียน  เส้ือคณะสี เส้ือผ้าไทย สมุด)

▪ คุณสมบัติ 
- เพศหญิงหรือเพศชาย และสถานภาพโสด 
- ผลการเรียนเฉล่ียสะสมรวมทุกรายวิชา 5 ภาคเรียน (ช้ัน ม.1, ม.2 และ ม.3

ภาคเรียนท่ี 1) ไม่ต่ ากว่า 2.75
- ผลการเรียนเฉล่ียสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 ภาคเรียน 

(ช้ัน ม.1 ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนท่ี 1) ไม่ต่ ากว่า 2.75
- ผลการเรียนเฉล่ียสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 ภาคเรียน (ช้ัน ม.1

ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนท่ี 1) ไม่ต่ ากว่า 2.75
▪ วิชาสอบ : วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบทดสอบของศูนย์เครือข่าย

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
▪ การตัดสินผลการสอบ : เรียงล าดับตามคะแนนรวม ถ้าคะแนนเท่ากัน

จะเรียงล าดับคะแนนตามวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ตามล าดับ

ห้องเรยีนพเิศษวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิ่งแวดลอ้ม (SMTE) 

ค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ SMTE



ห้องเรยีนพเิศษ
IEP อังกฤษ - วิทยาศาสตร์

โครงการหอ้งเรยีนพเิศษโรงเรยีนสตรชียัภมูิ ม.ปลาย

ใช้หนังสือแบบเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

การจัดการเรียนการสอน

เป็นค่ายบูรณาการภาษาอังกฤษ
และวิทยาศาสตร์

และร่วมกิจกรรมสัมพันธ์

ค่าย Integrated English-Science Camp

เป็นหลักสูตรเครือข่ายกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ที่มีการจัดการ
เรียนการสอนเพิ่มเติมรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจ 

และการท่องเที่ยว เม่ือเรียนจบหลักสูตรจะได้ประกาศนียบัตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุกิจ

จ านวน 1 หน่วยกิต (2 คาบ/สัปดาห์) ต่อภาคเรียน

หลักสูตรเพิ่มเติม →  ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ    

จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 

ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ โดยครูต่างชาติ ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร



โครงการสอบวัดความรู้มาตรฐาน
ด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR  

(Common European Framework 
of reference for languages) 

ค่ายติวภาษาอังกฤษ

ค่ายภาษาอังกฤษสู่ชุมชน

เพื่อฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
และให้ความรู้ภาษาอังกฤษแก่เด็กประถม

บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน



▪ รับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์
▪ รับ 1 ห้องเรียน จ านวน 36 คน
▪ จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมรายวิชาภาษาอังกฤษ และจัดการเรียนการสอน

โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือ โดยครูชาวต่างชาติในรายวิชาภาษาอังกฤษ 
▪ หลักสูตรเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ (เครือข่ายกับสถาบัน

การจัดการปัญญาภิวัฒน์) 
▪ มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรIntegrated English-Science Camp, ค่ายติว

ภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษสู่ชุมชน และโครงการสอบวัดความรู้มาตรฐาน
ด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR 

▪ คุณสมบัติ 
- เพศหญิงหรือเพศชาย และสถานภาพโสด 
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 ภาคเรียน 

(ช้ัน ม.1 ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนที่ 1) ไม่ต่ ากว่า 2.75
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 ภาคเรียน 

(ช้ัน ม.1 ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนที่ 1) ไม่ต่ ากว่า 2.75
▪ วิชาสอบ : ภาษาอังกฤษร้อยละ 50 วิทยาศาสตร์ร้อยละ 50 โดยใช้แบบทดสอบของ

โรงเรียน เน้ือหาครอบคลุมระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

▪ การตัดสินผลการสอบ : เรียงล าดับตามคะแนนรวม ถ้าคะแนนเท่ากันจะเรียงล าดับ
ตามคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ตามล าดับ

- ค่าห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ - วิทยาศาสตร์ จ านวน 6,000 บาท 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)

ห้องเรยีนพเิศษ IEP อังกฤษ - วิทยาศาสตร์

ค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษIEP อังกฤษ - วิทยาศาสตร์



ห้องเรยีนพเิศษ
IEP อังกฤษ - ฝรั่งเศส

โครงการหอ้งเรยีนพเิศษโรงเรยีนสตรชียัภมูิ ม.ปลาย

การจัดการเรียนการสอน

ใช้ภาษาฝร่ังเศสเป็นสื่อโดยครูไทยในรายวิชาภาษาฝร่ังเศส

ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ โดยครูต่างชาติ ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
และภาษาอังกฤษฟัง-พูด

เรียนเพิ่มเติมวิชาภาษาฝร่ังเศสเพื่ออาชีพ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสาร และภาษาฝร่ังเศส

ใช้หนังสือแบบเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

เป็นหลักสูตรเครือข่ายกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ที่มีการจัดการ
เรียนการสอนเพิ่มเติมรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจ 

และการท่องเที่ยว เม่ือเรียนจบหลักสูตรจะได้ประกาศนียบัตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุกิจ

จ านวน 1 หน่วยกิต (2 คาบ/สัปดาห์) ต่อภาคเรียน

เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษา
ฝรั่งเศส และเรียนรู้
วัฒนธรรมฝร่ังเศส

ค่ายภาษาฝร่ังเศส

หลักสูตรเพิ่มเติม →  ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ    



กิจกรรมค่ายภาษาฝร่ังเศส ระดับภาค

เพื่อฝึกทักษะการสื่อสารภาษาฝร่ังเศส 
และร่วมกิจกรรมสัมพันธ์กับเพื่อนต่างโรงเรียน

กิจกรรมเตรียมความพร้อมและสอบ
วัดระดับภาษาฝร่ังเศส DELF A1-A2

กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาฝร่ังเศส
ระดับโรงเรียน



กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาฝร่ังเศส
ระดับประเทศ

โครงการสอบวัดความรู้มาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ CEFR  (Common 
European Framework of reference for languages) 

โดยการสอบออนไลน์
เพื่อวัดความรู้ด้าน

ภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมวันชาติฝร่ังเศส

ค่ายติวภาษาอังกฤษ



▪ รับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาต่างประเทศ 
▪ รับ 1 ห้องเรียน จ านวน 36 คน
▪ จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมรายวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่ออาชีพ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร และภาษาฝรั่งเศส และจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ โดยครูชาวต่างชาติ ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน และ
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด

▪ หลักสูตรเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (เครือข่ายกับสถาบัน
การจัดการปัญญาภิวัฒน์) 

▪ กิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่ายภาษาฝรั่งเศส, กิจกรรมเตรียมความพร้อมและสอบวัด
ระดับภาษาฝรั่งเศส DELF A1-A2, ค่ายติวภาษาอังกฤษ, กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษา
ฝรั่งเศส, โครงการสอบวัดความรู้มาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ CEFR

ห้องเรยีนพเิศษ IEP อังกฤษ - ฝรั่งเศส

- ค่าห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ - ฝรั่งเศส จ านวน 6,000 บาท ต่อภาคเรียน 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีโรงเรียนก าหนด ประมาณ 3,710 บาท ต่อภาคเรียน 

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

▪ คุณสมบัติ 
- เพศหญิงหรือเพศชาย และสถานภาพโสด 
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา 5 ภาคเรียน (ชั้น ม.1 ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนที่ 1) 

ไม่ต่ ากว่า 2.75
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 ภาคเรียน 
(ชั้น ม.1 ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนที่ 1) ไม่ต่ ากว่า 2.75

▪ วิชาสอบ : ภาษาอังกฤษร้อยละ 50 ภาษาไทยร้อยละ 25 สังคมศึกษาร้อยละ 25
โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน เน้ือหาครอบคลุมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551

▪ การตัดสินผลการสอบ : เรียงล าดับตามคะแนนรวม ถ้าคะแนนเท่ากันจะเรียงล าดับคะแนน
ตามวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ตามล าดับ

ค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ - ฝร่ังเศส



ห้องเรยีนพเิศษ
IEP อังกฤษ - จีน

โครงการหอ้งเรยีนพเิศษโรงเรยีนสตรชียัภมูิ ม.ปลาย

กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีน ระดับโรงเรียน เพื่อทบทวนและฝึกหัดภาษาจีน
ทั้งการเขียน และการสื่อสาร 

เป็นหลักสูตรเครือข่ายกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ที่มีการจัดการ
เรียนการสอนเพิ่มเติมรายวิชาภาษาจีนเพื่อใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจ 

และการท่องเที่ยว เม่ือเรียนจบหลักสูตรจะได้ประกาศนียบัตร
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุกิจ

จ านวน 1 หน่วยกิต (2 คาบ/สัปดาห์) ต่อภาคเรียน

หลักสูตรเพิ่มเติม →    ภาษาจีนเพื่อธรุกิจ 

การจัดการเรียนการสอน

ใช้ภาษาจีนเป็นสื่อโดยครูไทยในรายวิชาภาษาจีนฟัง-พูด, หลักภาษาจีน

ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ โดยครูต่างชาติ ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
และภาษาอังกฤษฟัง-พูด

เรียนเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียน ภาษาอังกฤษเพื่อความก้าวหน้า

ใช้หนังสือแบบเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล



เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษาจีน และเรียนรู้วัฒนธรรมจีนค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน

กิจกรรมเตรียมความพร้อม
และสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK)

เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับสากล
ส าหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่

กิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีน



▪ รับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาต่างประเทศ 
▪ รับ 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน
▪ จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมรายวิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียน ภาษาอังกฤษเพื่อ

ความก้าวหน้า หลักภาษาจีน และภาษาจีนฟัง-พูด และจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ โดยครูชาวต่างชาติ ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน และ
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด

▪ หลักสูตรเพิ่มเติมภาษาจีนธุรกิจ (เครือข่ายกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์) 
▪ กิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน กิจกรรมเตรียมความพร้อม

และสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีน และกิจกรรม   
เน่ืองในวันตรุษจีน

ห้องเรยีนพเิศษ IEP อังกฤษ - จีน

▪ คุณสมบัติ 
- เพศหญิงหรือเพศชาย และสถานภาพโสด 
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา 5 ภาคเรียน (ชั้น ม.1 ม.2 
และ ม.3 ภาคเรียนที่ 1) ไม่ต่ ากว่า 2.75

- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 ภาคเรียน (ชั้น ม.1 ม.2 
และ ม.3 ภาคเรียนที่ 1) ไม่ต่ ากว่า 2.75

▪ วิชาสอบ : ภาษาอังกฤษร้อยละ 50 ภาษาไทยร้อยละ 25 สังคมศึกษา ร้อยละ 25 โดยใช้
แบบทดสอบของโรงเรียน เน้ือหาครอบคลุมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551

▪ การตัดสินผลการสอบ : เรียงล าดับตามคะแนนรวม ถ้าคะแนนเท่ากันจะเรียงล าดับคะแนน
ตามวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ตามล าดับ

ค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ - จีน

- ค่าห้องเรียนพิเศษ IEP อังกฤษ - จีน จ านวน 6,000 บาท ต่อภาคเรียน 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีโรงเรียนก าหนด ประมาณ 3,710 บาท ต่อภาคเรียน 

(ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา ค่าจ้างครูท่ีมีความ
เช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ ค่าสาธารณูปโภคส าหรับห้องเรียนปรับอากาศ ค่าประกันชีวิต/
ประกันอุบัติเหตุนักเรียน ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากการ
ให้บริการด้านสาธารณสุขของรัฐ และเงินอื่นๆ ได้แก่ เสื้อพละ กางเกงพละ  กระเป๋า
นักเรียน เสื้อคณะสี เสื้อผ้าไทย สมุด)
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