
 

  
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

9.  ก ำหนดกำรรบัสมคัร สอบคดัเลอืก 
    และประกำศผลสอบ 
 

 * รบัสมคัร วนัที ่23 - 27 กุมภาพนัธ ์2562 
     * สอบคดัเลอืก วนัที ่9 มีนาคม 2562 
 * ประกำศผลและรำยงำนตวั วนัที ่13 มีนาคม 2562 
         -  รายงานตวัตัง้แตเ่วลา 8.30 -10.30 น. 
         -  ประชุมผูป้กครอง เวลา 09.00 น.  
            ณ หอประชุมอาคาร 15 

 * มอบตวัและช ำระเงนิ   วนัที ่16 มนีาคม 2562  
                                 (ภาคเชา้) 

 

10. วิชำท่ีสอบ 
 1. วชิาคณิตศาสตร ์
 2. วชิาวทิยาศาสตร ์
 3. วชิาภาษาองักฤษ 

          เวลาสอบ  ตัง้แต ่09.00 – 14.30 น. 
 

    ~ EP Motto ~ 

     We live to learn. We learn to live. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

         โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร           
         กระทรวงศึกษาธกิารเป็นภาษาอังกฤษ  
               (English Program : EP) 

       โรงเรียนเฉลิมขวัญสตร ี จังหวัดพิษณุโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Vision : EP CHS is committed to continually    
    strengthen world class academic standards  
    through an engaging and exciting curriculum,  
    which empowers students to be competent  
    and confident in using English language for  
    both functional and creative purposes in  
    a multicultural learning environment. 
 
                     โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 

           ถนนพุทธบูชา อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

       Tel. 0-5523-1795-6 ต่อ 323 (กลุ่มงานวิชาการ) 

English Program (EP) 

 

  ติดต่อสอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเติมที่   
   1. โครงการ EP 0-5523-1795-6  ต่อ 321 
   2. ครูจันทิมา มาทิวส 082-884-4079 
   3. ติดตามกิจกรรมของโครงการฯ EP ได้ที่ 
      Facebook: EP Chalermkwansatree School 
 

Moral Camp 

กิจกรรมเตรียมความพรอ้ม  

คา่ยภาษาองักฤษ 

EP Eco-Sci Camp 

EP Study Tour in SG 

กิจกรรม Public Mind 

กิจกรรม Open House 

EP Study Tour in NZ 



1. ควำมเป็นมำ 
 ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรีไดร้บั  
มอบหมายจากกรมสามญัศึกษาใหด้ าเนินการจดัการเรียน 

การสอนโดยใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือเพ่ือสง่เสริมและพฒันา 

นกัเรียนทีมี่ความสามารถ  ความถนดัและความสนใจใน 

ภาษาองักฤษสูค่วามเป็นเลิศทางวชิาการโดยเปิดด าเนิน        

การสอนหลกัสูตร Mini English Program (MEP)        
ในชว่งช ัน้ที ่3 (ม.1 - ม.3 ) และในปีการศึกษา 2549        
โรงเรียนไดป้รบัเปล่ียนจากหลกัสูตร MEP มาด าเนินการ    
สอนหลกัสูตร English Program (EP) จนถึงปัจจบุนั 

 

2. วตัถุประสงค ์
1. เพ่ือจดัการเรียนการสอนโดยใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือ 
   อยา่งเป็นรูปธรรม 
2. เพ่ือสง่เสริมนกัเรียนใหมี้ทกัษะและมีความสามารถ 

   ในการใชภ้าษาองักฤษในการติดตอ่ส่ือสารได ้

   อย่างมีคณุภาพ 
3. เพ่ือสรา้งเจตคติทีดี่ตอ่การเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียน 
4. เพ่ือเสริมสรา้งความมัน่ใจในตนเองในการใชภ้าษาองักฤษ 
    ของนกัเรียน 

5. เพ่ือสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพในการจดั 
   การศึกษาของโรงเรียนสูค่วามเป็นสากล 

 
 
 
 
 
 
 

3.กำรจดักำรเรยีนกำรสอน 
       จดัการเรียนการสอนสองภาษาโดยใชห้ลกัสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน (ฉบบัปรบัปรุง 2561) ชว่งช ัน้ที ่3 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เหมือนหอ้งเรียนปกติ 
       วชิาทีจ่ดัการเรียนการสอนและการวดัผลประเมินผลโดยใช ้

ภาษาองักฤษสอนโดยอาจารยช์าวต่างชาติ  มีดงัน้ี 

1. วทิยาศาสตร ์ 
2. คณิตศาสตร ์   
3. ภาษาองักฤษ   
4. สุขศึกษา  
5. คอมพิวเตอร ์
6. สงัคมศึกษา 

 
4. กจิกรรมเสรมิทกัษะภำษำองักฤษ 
        เพ่ือฝึกทกัษะการใชภ้าษาองักฤษโครงการ EP ไดจ้ดั 
กิจกรรมเสริมทัง้ในและนอกหอ้งเรียนอยา่งหลากหลาย เชน่ 

- กิจกรรมเตรียมความพรอ้มกอ่นเรียน 
- กิจกรรมสง่เสริมศกัยภาพผูเ้รียนดา้นภาษาองักฤษ 

- กิจกรรม EP Moral Camp 
- กิจกรรม EP English Camp ในประเทศ 

- กิจกรรม EP Study Tour ในตา่งประเทศ 
- กิจกรรม Open House 

      - กิจกรรม EP Public Mind 
     - กิจกรรม EP Eco - Sci  Camp  

- จดัท าโครงงาน IS 
- ศึกษานอกสถานที ่
- กิจกรรมวนัส าคญัตา่งๆ 
 

5. เกณฑก์ำรจบหลกัสตูร 
         นกัเรียนโครงการ EP จบหลกัสูตรตามเกณฑท์ี่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดเชน่เดียวกบันกัเรียนหอ้งเรียนปกติ 
และสามารถศึกษาตอ่ในระดบัช่วงช ัน้ที ่4 (ม.4-ม.6)  
ในโครงการIntensive English Program โครงการ วทิย-์คณิต
หรือในระบบปกติได ้
 

6. ค่ำเล่ำเรยีน 
   1. เงินโครงการหอ้งเรียนพิเศษ EP ภาคเรียนละ17,500 บาท 
   2. เงินสนบัสนุนกิจกรรมพฒันาคณุภาพนกัเรียน EP 

ช าระเป็น รายปีการศึกษา 
ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่1  จ านวน 10,000 บาท 
ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่2  จ านวน   5,000 บาท 
ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่3  จ านวน   5,000 บาท 
 

 **3. เงินสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนเหมือน 
นกัเรียนปกติ ประมาณ ภาคเรียนละ 2,720 บาท 
(อา้งอิงขอ้มูล ปีการศึกษา 2561) 
 

7. จ ำนวนนกัเรยีน 
    รบันกัเรียนระดบัช ัน้ม.1  จ านวน 1 หอ้งเรียน   
    จ านวนนกัเรียน 30 คน 
 

8. คุณสมบตัิของผูส้มคัร 
1. เป็นนกัเรียนทีก่  าลงัศึกษาอยูร่ะดบัช ัน้ ป.6 
2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมตลอด 3 ภาคเรียน (ป.5-ป.6) 
    ตัง้แต ่3.00 ข้ึนไป หรือ คะแนนเฉล่ียรอ้ยละ 75 
 
 


