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Shenzhen Shiyan Public School เมอืงเสิ�นเจิ�น มณฑลกว่งตง 
 

Shenzhen Shiyan Public School กอ่ตั �งขึ�นเมื�อเดอืนเมษายน 1995 โดยความรว่มมอืกนัระหวา่งรัฐบาลในทอ้งถิ�นและ
บรษัิทเอกชน  โรงเรยีนตั �งอยูใ่กลก้บัทะเลสาบฉือหยาน (Shiyan Lake) ปลายเขาหยางไท ่(Yangtai Mountain) ภายในเมอืงฉื
อหยาน เสิ�นเจิ�น มณฑลกว่งตง (Guangdong)  มอีาณาเขต 132,000 ตารางเมตร เป็นพื�นที�ตกึ 83,000 ตารางเมตร   ในปี 2003 
ไดรั้บรางวัล First-class school ของมณฑลกว่งตง และในปี 2007 ไดรั้บรางวัลใหเ้ป็น National-Level Green School มี
คณาจารยท์ั �งหมด 580 ทา่น มทีั �งอาจารยช์าวจนีและชาวตา่งชาต ิ 
 
The International Department of Shenzhen Shiyan Public School เปิดเพื�อพัฒนาคณุภาพทางการศกึษาโดยผนวกระบบ
การศกึษาของจนีและระดับนานาชาต ิ เป้าหมายหลักของสว่นการเรยีนอนิเตอรน์ี� เพื�อเตรยีมความพรอ้มใหนั้กเรยีนชาวจนีที�สนใจ
ศกึษาตอ่ตา่งประเทศ  พัฒนาดา้นทักษะของภาษาองักฤษ และเพื�อชว่ยเหลอืนักเรยีนตา่งชาตสิามารถสอบผา่นการวัดระดับ
ภาษาจนี (HSK)  เพื�อศกึษาตอ่ในมหาวทิยาลัยของจนีได ้
 
โรงเรยีนเปิดสอนตั�งแตร่ะดับชั �น อนุบาล –  มธัยมศกึษาปีที� 6  นักเรยีนตา่งชาตสิามารถเขา้เรยีนตั �งแต ่ป 1 - มธัยมศกึษาปีที� 6  
(เกรด 1- 12)  แตล่ะระดับชั �นเรยีน ม ี12 หอ้ง จํานวนนักเรยีนหอ้งละ 35 คน รวมมนัีกเรยีนประมาณ 5,040 คน  
 

• นักเรยีนเกรด 1-10 มกีารเรยีนวชิา 
o Chinese Language  -  ครคูนจนีสอน 
o English Language   -  ครตูา่งชาตสิอน 
o Mathematics            

• นักเรยีนเกรด 11 – 12 มกีารเรยีนวชิา 
-  สายศลิป์   เรยีนวชิา                                     -  สายวทิยาศาสตร ์ เรยีนวชิา 

Arts                       Physics 
History                       Biology 
Geography                      Chemistry 
Politics 
 

ปัจจบุนัมนัีกเรยีนตา่งชาตชิาวเกาหล ี อนิโดนีเซยี  มาเลเซยี  สงิคโปร ์ญี�ปุ่ น อเมรกินั และไทย สลับหมนุเวยีน 
-   ตา่งชาตทิั �งหมด 10 คน            อนิโดนีเซยี กําลังเรยีนอยู ่Grade 8  
                     เกาหล ีกําลังเรยีนอยู ่Grade 10 – 12  
- ฮอ่งกง 400 คน    อเมรกิา กําลังเรยีนอยู ่Grade 10 – 12 
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                                                                   หอ้งนอนนักเรยีนตา่งชาต ิ :  แบบ 2 เตยีง ตอ่หอ้ง, มหีอ้งนํ�าในตัว 
 

• คา่เรยีน ตอ่ปี  ( 2 เทอม ) สําหรับการเรยีนภาคปกต ิ 
o นักเรยีนจนี        -    จา่ยคนละ  34,000 หยวน ตอ่ปี  
o นักเรยีนตา่งชาต ิ-    35,000 หยวน ตอ่เทอม ;  70,000 หยวน ตอ่ปี (เรยีน 2 เทอม/ปี) 

o ม ี2 ภาคการศกึษา  เทอม 1 เปิดเดอืนกนัยายน, เทอม 2 เปิดเดอืนมนีาคม 
 

• คา่เรยีน สําหรับเรยีนภาษาจนี แบบระยะสั �น  
o 7,500 หยวน ตอ่เดอืน สําหรับเรยีนภาษาจนี แบบระยะสั �น ภาคฤดรูอ้น 

� เริ�มเรยีนไดต้ามสะดวก เฉพาะนักเรยีนตา่งชาตเิทา่นั�น 
� เรยีนกลุม่เล็กเพื�อเตรยีมภาษา, ชว่งชั�วโมงกจิกรรม เขา้รว่มเลน่กฬีา กจิกรรมกบันักเรยีนจนี  
� ผูป้กครองบนิตามไปสง่ และนอนกบันักเรยีนในชว่ง 2-3 คนืแรกได ้ไมม่คีา่ใชจ้า่ย 

o คา่เรยีนเดอืนละ 7,500 หยวน (37,500 บาท) สําหรับเรยีนภาษาจนี แบบระยะสั �น – รวมคา่ใชจ้า่ย 
- คา่เลา่เรยีน 1 เดอืน – จันทร ์ถงึ ศกุร ์
- คา่ที�พัก 
- คา่อาหาร 3 มื�อ 
- คา่ประกนัสขุภาพ 
- คา่เสื�อผา้ 5 ชดุ (สําหรับนักเรยีนเรยีน 1 เทอมขึ�นไป) รวมบรกิารซกัเสื�อผา้ (ถงุเทา้ รองเทา้ นักเรยีน

ซกัเอง) 
- คา่ทํา Residence Permit ที�ประเทศจนี (สําหรับนักเรยีนเรยีนตั �งแต ่1 เทอมขึ�นไป)  
- คา่รถรับ – สง่นักเรยีนที�สนามบนิ (2 ครั �ง ตอ่ ปี) 
- ไมร่วม ตัvวเครื�องบนิ, วซีา่นักทอ่งเที�ยว, คา่สมคัร 600 หยวน, ทอ่งเที�ยวชว่งสดุสปัดาห ์

 
การเรยีนภาษาจนี ระยะส ั�นของนกัเรยีนมธัยมตา่งชาต ิ
 

1. นักเรยีนสามารถสมคัร และเขา้เรยีนคอรส์ภาษาจนี ตามวันที�ตอ้งการ โดยทางโรงเรยีนคดิ 37,500 บาท/เดอืน  
(7,500 หยวน/เดอืน) ซึ�งรวมคา่ใชจ้า่ย ดังนี�; 

a. เรยีนภาษาจนี จันทร ์– ศกุร ์ 08:00 – 21:00 น. 
b. อาหาร 3 มื�อ รวมอาหารวา่ง ทกุวัน   จันทร ์– ศกุร ์+ เสาร-์อาทติย ์ (รวมอาหารตลอด 7 วัน/สปัดาห)์  
c. ที�พักนักเรยีน 2 คน/หอ้ง พรอ้มแอรป์รับอากาศ + หอ้งนํ�าภายในหอ้งพัก (รวมคา่นํ�า คา่ไฟฟ้าแลว้) 
d. ซกั-รดี เสื�อ-กางเกง (กางเกงใน + ถงุเทา้ ตอ้งซกัเอง) 

i. นักเรยีนตา่งชาตแิตง่ลําลองชดุตามสบาย ไมต่อ้งสวมชดุนักเรยีน 
2. หอพักแยกชั �นเด็กชาย - ชั �นเด็กหญงิ  พักกบันักเรยีนมธัยมตา่งชาต ิ(ไมใ่ชช่าวจนี) 
3. การเรยีนภาษาจนี ทางโรงเรยีนจัดเรยีนเป็นกลุม่เล็ก เฉพาะนักเรยีนมธัยมตา่งชาตทิี�เขา้เรยีนเทา่นั�น (ไมไ่ดเ้รยีน

ภาษาจนีรว่มกบันักเรยีนจนี) โดยอาจารยจ์ะสอนภาษาจนีเป็นรายบคุคลในชั �นเรยีน 
4. ระหวา่งวัน โรงเรยีนจะจัดใหเ้ขา้รว่มกจิกรรมกลางแจง้ – พละศกึษา, หรอื เรยีนดนตร ีรว่มกบันักเรยีนจนี เพื�อจะได ้

ฝึกฝนภาษาจนีอยา่งเป็นธรรมชาต ิ
5. ชว่งคํ�ากอ่นนอน (ชว่งเวลา 19:30 – 21:00 น.)  เป็นการทบทวนบทเรยีน ตวิ และทําการบา้น  
6. ม ีฟรไีวไฟ ใหใ้ชท้กุหอ้ง 
7. ชว่งเสาร ์– อาทติย ์ นักเรยีนสามารถเขา้ไปจับจา่ย ซื�อของในหง้สรรพสนิคา้ได ้โดยตอ้งแจง้ครปูกครองทกุครั �ง 

และตอ้งกลับโรงเรยีนใหต้รงตามเวลาที�กําหนด 
 
คา่เรยีนขา้งตน้ ไมร่วม 

• คา่ตัvวเครื�องบนิ กรงุเทพ-เสิ�นเจิ�น-กรงุเทพ (ราคาตัvวประมาณ 10,000 บาท) 
• คา่ธรรมเนยีมวซิา่จนี 1,000 บาท 
• คา่โทรศัพท,์ คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวระหวา่งอยูท่ี�โรงเรยีน 
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ตารางเรยีนรายวนั 

石岩公学国石岩公学国石岩公学国石岩公学国际部作息时间表际部作息时间表际部作息时间表际部作息时间表 
Time Table for International Students 

  
起床、洗漱 (Get up and Wash ): 7:10 
  
早餐 (Breakfast): 7:30---7:50 
  
第一节 (Period 1): 8:00---8:45 
第二节 (Period 2 ): 8:55---9:40 
课间操 (Break): 9:45---10:00 
第三节 (Period 3): 10:00---10:45 
第四节 (Period 4): 10:55---11:40 
  
午餐 (Lunch Time): 11:45---12:20      }  พักผอ่น หลังอาหารกลางวัน 
午休 (Nap and Rest): 12:20---14:05  }    
起床 (Get up):    14:05 
  
第五节 (Period 5):    14:30---15:10 
眼保健操 (Eye Exercise):  15:10---15:15 
第六节 (Period 6):    15:20---16:00 
第七节 (Period 7):    16:10---16:50 
  
活动课 (Extra curricular Activities):    17:00---17:45 
  
晚餐 (Dinner Time):     17:45---18:15 
  
第八节 (Period 8):    19:30---20:10   }  ทําการบา้น ตวิพเิศษ 
第九节 (Period 9):    20:20---21:00  }  ทําการบา้น ตวิพเิศษ 
  
夜宵(Snack):     21:50---22:05 
 熄灯(Go to Bed):    22:30 

 

  
 

  
 


