
สาํหรบันกัเรยีนท่ีสนใจ  เพือ่พฒันาศกัยภาพท่ีแตกต�าง
ตามความถนดัและความสนใจของนักเรยีน 
ด�วยโปรแกรมการเรยีนท่ีนักเรยีนสามารถเลอืกได�ด�วยตนเอง !!
เวลาเรยีน  :  15.40 - 16.30 น.  
เรยีนวนัจนัทร� องัคาร พธุ และศุกร�
               **นกัเรยีนเลอืกลงเรยีนได� 1 โปรแกรม**

 
สอบถามเพิม่เตมิ

โทร 053-242038
ต�อ 530, 521

ระดับมัธยมศึกษาตอนต�นระดับมัธยมศึกษาตอนต�น

 
การรบัสมคัรและชาํระเงิน

ค�าลงทะเบยีน
ตดิตามได�ทีเ่วบ็ไซต�โรงเรยีน

www.prc.ac.th

สนกุคดิ คณติน�ารู� ม.2 

สนกุคดิ คณติน�ารู� ม.1 

สนกุคดิ คณติน�ารู� ม.3 

English  skills training  M.2

English  skills training  M.3

English  skills training  M.1

Learn English through Songs (LEts)  M.1-3

Science Upgrade  M.1

Science Upgrade  M.2

Science Upgrade  M.3

Intensive T-E-Sci-Soc M.1

Intensive T-E-Sci-Soc M.2
Intensive T-E-Sci-Soc M.3

รบัจาํนวนจาํกดั
รบัจาํนวนจาํกดั
รบัจาํนวนจาํกดั

ในแต�ละโปรแกรม
ในแต�ละโปรแกรม
ในแต�ละโปรแกรม



 คอร�สการเรียนรู�ที่จะเสริมสร�าง
และพัฒนาสมรรถนะ

ทางคณิตศาสตร� 
โดยการนาํความรู�ทางคณิตศาสตร�

ไปใช�ในการแก�ป�ญหาที่ เชื่อมโยง
กับสถานการณ�ในชีวิตจริง

สนุก คิด . . .สนุก คิด . . .
คณิตน�ารู�คณิตน�ารู�     ม.1ม.1

ทักษะพืน้ฐานที่นักเรยีนควรมี
ทักษะการคิดคํานวณ
มีเจตคติที่ดีต�อวิชาคณติศาสตร�
ใฝ�รู�ใฝ�เรยีนในศาสตร�
ของคณติศาสตร�



คณิตน�ารู�คณิตน�ารู�     ม.2ม.2
 คอร�สการเรียนรู�ที่จะเสริมสร�าง

และพัฒนาสมรรถนะ
ทางคณิตศาสตร� 

โดยการนาํความรู�ทางคณิตศาสตร�
ไปใช�ในการแก�ป�ญหาที่ เชื่อมโยง

กับสถานการณ�ในชีวิตจริงทกัษะพืน้ฐานทีน่กัเรยีนควรมี
ทกัษะการคดิคาํนวณ

มเีจตคตทิีด่ตี�อวชิาคณติศาสตร�
ใฝ�รู�ใฝ�เรยีนในศาสตร�

ของคณติศาสตร�

สนุก คิด . . .สนุก คิด . . .

 



ENGLISHENGLISH        SKILLSSKILLS  
TRAININGTRAINING    M.1M.1

เรียนรู�ภาษาอังกฤษ อัพสกิลทาง 
ภาษาผ�านเรื่องสั้น การ�ตูน 
บทความทางวิชาการสั้นๆ 
และบทสนทนาทางภาษา 

สอดแทรกคาํศัพท�น�ารู�ทางภาษา 
และพัฒนาทักษะทางการสื่อสาร 

คอร์สฝ�กฝนโจทย์ทางภาษา
ผ่านเร ��องสั�น การ์ตูน เป�นต้น 
โดยการปพืู�นฐานทบทวน 

ไวยากรณ์ และคําศัพท์ต่าง ๆ 
ที�หลากหลาย จากแบบทดสอบ 

ประเภทต่าง ๆ อาทิ 
O-Net or เสร �มป�ญญาระดับ 

มัธยมศึกษาป�ที� 1 
เพื�อเสร �มสร้างทักษะทางภาษา 

ครบถ้วน หลากหลาย



ENGLISHENGLISH        SKILLSSKILLS  
TRAININGTRAINING    M.2M.2



ENGLISHENGLISH        SKILLSSKILLS  
TRAININGTRAINING    M.3M.3

คอร�สพฒันาทกัษะทางด�าน
การสือ่สาร และการทําข�อสอบ

วชิาการทางภาษาองักฤษ 
อาทิ O-Net 

โดยการฝ�กในแบบทดสอบต�าง ๆ 
ในระดบัทีส่งูขึน้ไป 

นอกจากนีย้งัพฒันาทกัษะการอ�าน
ในรปูแบบต�าง ๆ ทีห่ลากหลาย 

เพือ่พฒันาการคดิขัน้สงูควบคู�กนั



LEARN ENGLISH THROUGH 
SONGS (LETS)  M.1-3

Songs are a great source of 
‘real life’ language and students 
can sue music to practice 
lots of different language skills. 
Most of all, songs are a fun 
way to learn English. 

เพลงเป�นแหล�งเรยีนรู�ที่ยอดเยี่ยม 
สาํหรบัชีวิตจรงิ นักเรยีนสามารถ 
ใช�ดนตรเีพื่อการฝ�กฝนทักษะ
ทางภาษาได� เหนือสิง่อืน่ใด 
เพลงเป�นช�องทางที่จะเรยีน
ภาษาองักฤษได�อย�างสนุกสนาน



SCIENCESCIENCE  
UPGRADEUPGRADE    M.1M.1



SCIENCESCIENCE  
UPGRADEUPGRADE    M.2M.2



SCIENCESCIENCE  
UPGRADEUPGRADE    M.3M.3



  

T-E-SCI-SOC

M.1

INTENSIVE       
ThaiThaiThai

EnglishEnglishEnglish
ScienceScienceScience    

Social studiesSocial studiesSocial studies



T-E-SCI-SOC

INTENSIVE   
ThaiThaiThai
EnglishEnglishEnglish
ScienceScienceScience    
Social studiesSocial studiesSocial studies

M.2



T-E-SCI-SOC

M.3

INTENSIVE

      
ThaiThaiThai

EnglishEnglishEnglish
ScienceScienceScience    

Social studiesSocial studiesSocial studies



MEP : MATHEMATICSMEP : MATHEMATICS  
EXCELLENCE PROGRAMEXCELLENCE PROGRAM

 

Empowering Mathematics ThinkingEmpowering Mathematics Thinking

Advanced Mathematics for Critical ThinkingAdvanced Mathematics for Critical Thinking

Applied MathematicsApplied Mathematics    

FOR M 1/1 M.1/2M 1/1 M.1/2   
M.2/1 M.2/2M.2/1 M.2/2   
M.3/1 M.3/2M.3/1 M.3/2



SMEP : SCIENCE & 
MATHEMATICS 

EXCELLENCE PROGRAM
FOR .....M.1/4        M.2/4         M.3/4

เน�นการจดัการความรู�
ทางวทิยาศาสตร� 

คณติศาสตร� 
และเทคโนโลยี

Mathematics process skill
World of Mathematics 

Mathematics Enrichment
Science process skill 
Science enrichment 
World of Science  



EEPEEP
English Excellence Program

English Excellence Program

English Excellence Program

Know Oneself   Know English   Know the World

The aim of this course is to 
enhance student’s critical thinking 
abilities and learning. This course 
focuses almost entirely on honing 

student’s ability to understand, evaluate, 
and create arguments using English. 

The students can then use these skills 
to become a better critical thinker 

throughout their lives. The course also 
dissects the components of arguments 
and helps students to interpret them 

   based on their perspectives.



"พร�อมแล�วทีจ่ะสร�างผู�นาํแห�งอนาคต
ผู�เรยีนจะได�เรยีนรู�ด�าน หุ�นยนต�  วศิวกรรม 

Digital art และ Computer science"

ทกัษะท่ีผู�เรยีนจะได�รบัการพฒันา 
ทกัษะการควบคมุหุ�นยนต�อตัโนมตั ิ 
ทกัษะการต�อวงจรไฟฟ�า 
ทกัษะการออกแบบภาพ 2 มติ ิและ 3 มติ ิ
ทกัษะการเขยีนโปรแกรม 
ทกัษะการนาํเสนอผลงาน



"เสรมิสร�างผู�เรยีนให�มคีวามสามารถ
ในการเรยีนรู�ด�าน...Engineering 

Technology ,Innovation Robotic
Artwork and Programming"

Course outline
Technology & Innovation 
FTC Robotic 
Graphic design
Mini Project (Engineering design proces)
Ai (Artificial Intelligence)
3d design
Programming
Electronics



เน�นทกัษะการสือ่สารเน�นทกัษะการสือ่สาร
ด�านการฟ�งพดู อ�าน เขยีนด�านการฟ�งพดู อ�าน เขยีน

เข�าใจในวัฒนธรรมจนีเข�าใจในวัฒนธรรมจนี
ใช�ทกัษะการเรยีนรู�ด�านต�างๆใช�ทกัษะการเรยีนรู�ด�านต�างๆ  

ในการศึกษาภาษาจนีในการศึกษาภาษาจนี
  


