
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดบางเตย 
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียน English  Program (EP) 

ปีการศึกษา 2564 
----------------------------------------- 

 

1. หลักการ 

  เพ่ือให้เด็กทุกคนมีความเสมอภาคในด้านสิทธิและโอกาสที่จะได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.2528 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ ค าสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง          
ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

  ปีการศกึษา 2564 โรงเรียนวัดบางเตย ได้เปิดห้องเรียน English  Program (EP) โดยได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร เป็นค่าจ้างครูต่างชาติและค่าหนังสือเรียน นักเรียนที่เรียนใน
โครงการนี้จะเรียนฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย และยังได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านอื่นๆ จาก
กรุงเทพมหานคร ค่าหนังสือ  อุปกรณ์การเรียน  ชุดนักเรียน  อาหารเช้าและอาหารกลางวัน ฯลฯ    โรงเรียน
วัดบางเตย จึงก าหนดแนวทางในการรับนักเรียนโครงการห้องเรียน English  Program (EP) ปีการศึกษา  
2564   ไว้ดังนี ้

2. นโยบาย  

  2.1 ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้มีโอกาสเรียนห้องเรียน English  
Program (EP) 
  2.2 มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษให้กับ
นักเรียนสู่ระดับสากล  
  2.3 จัดระบบการเรียนรู้โดยใช้ครูชาวต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ         
เป็นผู้สอน 
  2.4 จัดระบบการเรียนรู้โดยเรียนเป็นภาคภาษาอังกฤษ  สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ โดยครู
ชาวต่างชาติ  จ านวน   6 รายวิชา ประกอบด้วย  วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์     
วิชาศิลปศึกษา วิชาสุขศึกษา และกิจกรรม   จ านวน 15-20 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 

3. วิธีการ... 



- 2 - 
 

3. วิธีการ 

  3.1 รับสมัครเด็กนักเรียนที่มีสัญชาติไทยและอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เข้าเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียน English  Program (EP) 
  3.2 ทดสอบนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียน English  Program (EP) โดยก าหนดสอบ
ข้อเขียนและการสอบภาคปฏิบัติ 
   3.2.1 การสอบข้อเขียน 
            วิชาภาษาอังกฤษ   จ านวน   20   คะแนน 
            วิชาคณิตศาสตร์    จ านวน   15   คะแนน 
            วิชาภาษาไทย  จ านวน  15 คะแนน 
  **เนื้อหาที่ใช้ในการสอบข้อเขียนเป็นเนื้อหาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ทัศนคติและความรู้ทั่วไป 
   3.2.2 การสอบภาคปฏิบัติ 
            สอบการอ่านภาษาไทย  จ านวน  20 คะแนน 
            สอบทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ จ านวน  10 คะแนน 
  **เนื้อหาที่ใช้ในการสอบการอ่านภาษาไทยและสอบทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษเป็น
เนื้อหาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ภาคเรียนที่ 1  
    รวมคะแนนสอบทั้ง 2 ภาค  รวม  80 คะแนน  
   3.3 เกณฑ์การผ่านการทดสอบเข้าเรียนโครงการห้องเรียน English  Program (EP) ดังนี้ 
   3.3.1 ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงที่สุดอันดับที่ 1 จนถึงล าดับที่ 35 โดยรวมคะแนน           
จากการสอบข้อเขียนและการสอบการอ่าน หากคะแนนล าดับสุดท้ายเท่ากันให้ดูคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ  วิชา
คณิตศาสตร์ และวิชาภาษาไทย ตามล าดับ 
  3.4 โรงเรียนวัดบางเตย ขอสงวนสิทธิ์รับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนสองภาษาเพ่ิมเติม
หลังจากการสอบคัดเลือกในครั้งแรก หากมีจ านวนนักเรียนไม่เต็มจ านวนที่เปิดรับและ/หรือเห็นสมควรกรณีมี
นักเรียนที่มทีี่มีชื่อส ารอง นักเรียนที่มีความสามารถจากต่างโรงเรียนสนใจเรียนห้องเรียนสองภาษาเพ่ิมเติมใน
ภายหลังจากการสอบคัดเลือกครั้งนี้และไดผ้่านการทดสอบและประเมินความเหมาะสมจากคณะกรรมการแล้ว 
โดยค าตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
4. จ านวนการรับนักเรียนต่อห้องเรียน 

  ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดบางเตย ได้เปิดห้องเรียน English  Program (EP)       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จ านวน 1 ห้องเรียน สามารถรับนักเรียนเข้าเรียน  35 คน  

 

 

5. วันและเวลา… 
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5. วันและเวลาการรับสมัครนักเรียน 

  โรงเรียนวัดบางเตย ด าเนินการรับสมัครนักเรียนตามวันและเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 

  รับสมัคร  วันที่ 11 - 15  มีนาคม 2564 
    เวลา 08.30-16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 
    ณ ห้องประชุม  โรงเรียนวัดบางเตย  

  สอบข้อเขียน วันอาทิตยท์ี่ 28 มีนาคม 2564 
    เวลา 09.00 น.  
    ณ ห้องประชุม  โรงเรียนวัดบางเตย  

  สอบปฏิบัติ วันอาทิตยท์ี่ 28 มีนาคม 2564 
    เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป 
    ณ ห้องประชุม  โรงเรียนวัดบางเตย 

  ประกาศผลสอบ วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 
    ณ ป้ายนิเทศ โรงเรียนวัดบางเตย 

  มอบตัว/ประชุม วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 
    เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
    ณ ห้องประชุม  โรงเรียนวัดบางเตย  

 

 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้าเรียนปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 

 

           ประกาศ ณ วันที่   19  มกราคม พ.ศ. 2564 
        
    
     (นายอภิชัย  จันทร์เทศ) 
             ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดบางเตย 
       
 
 
 
 
 


