
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดบางเตย 
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน 

ห้องเรียน Math Science  English Enrichment Program (MSEP) 
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 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 1 / 2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  
  ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดบางเตย ได้เปิดห้องเรียน Math   Science   English 
Enrichment Program (MSEP) ซึ่งจะพัฒนานักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ   โรงเรียนวัดบางเตยจึงก าหนด
แนวทางในการรับนักเรียนโครงการห้องเรียน Math Science English Enrichment Program (MSEP)          
ปีการศึกษา 2564 ไว้ดังนี้ 
 
2. นโยบาย  
  2.1 ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ได้มีโอกาสพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์  
  2.2 พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความสามารถและทักษะสูงโดยค านึงถึงความแตกต่างของ
บุคคลเป็นส าคัญเพ่ือมุ่งพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ 
  2.3 พัฒนานักเรียนให้มีทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  ใน
การแสวงหาความรู้และเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงต่อไป 
  2.4 จัดระบบการเรียนรู้โดยเพ่ิมความเข้มข้นและเพ่ิมชั่วโมงเรียนวิชาละ  1  ชั่วโมง       ใน 
4 รายวิชาหลัก  ได้แก่ 
                           คณิตศาสตร์  ใช้หนังสือ สสวท. รวมทั้งเพ่ิมความเข้มทักษะคณิตคิดเร็วและเกมการแข่งขัน 
                           วิทยาศาสตร์  ใช้หนังสือ สสวท. เพ่ิมประสบการณ์กระบวนการคิดและลงมือท ากับสะเต็มศึกษา 
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                           ภาษาอังกฤษ  ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสื่อสารตลอดการเรียน 4 ชั่วโมง 
                                             จาก 5 ชัว่โมง/สัปดาห์ โดยครูไทยและครูต่างชาติ 
                          คอมพิวเตอร์ เสริมทักษะโปรแกรมส าเร็จทันสมัยทันยุคดิจิตัล 

 
3. วิธีการ 
  3.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  รับสมัครเด็กนักเรียนที่มีสัญชาติไทยและอยู่ในเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับเข้าเรียนโครงการห้องเรียน Math Science English Enrichment Program (MSEP)  โดย
ก าหนดให้มีการสอบข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติ ดังนี้ 
   3.1.1 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 
   3.2 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2-6 ทดสอบนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียน Math Science    
English Enrichment Program (MSEP)  โดยก าหนดสอบข้อเขียน 
   3.2.1 การสอบข้อเขียน 
    วิชาภาษาไทย   จ านวน  20 คะแนน 
    วิชาคณิตศาสตร์    จ านวน   20   คะแนน 
    วิชาวิทยาศาสตร์    จ านวน   20   คะแนน 
    วิชาภาษาอังกฤษ   จ านวน  20 คะแนน 
      รวมคะแนน จ านวน           80 คะแนน 
   3.3 เกณฑ์การผ่านการทดสอบเข้าเรียนโครงการห้องเรียน Math Science    English 
Enrichment Program (MSEP) ดังนี้ 
   3.3.1 ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงที่สุดอันดับที่ 1 จนถึงล าดับที่ 35 โดยรวมคะแนน           
จากการสอบข้อเขียน  หากคะแนนเท่ากันให้ดูคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษและ
วิชาภาษาไทย ตามล าดับ 
  3.4 โรงเรียนวัดบางเตย ขอสงวนสิทธิรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียน Math Science    
English Enrichment Program (MSEP)  เพ่ิมเติมหลังจากการสอบคัดเลือกในครั้งแรก หากมีจ านวนนักเรียน
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ไม่เต็มจ านวนที่เปิดรับและ/หรือเห็นสมควรกรณีมีนักเรียนที่มีชื่อส ารอง นักเรียนที่มีความสามารถจากต่าง
โรงเรียนสนใจเข้าเรียนห้องเรียน Math Science English Enrichment Program (MSEP) เพ่ิมเติมในภายหลัง
จากการสอบคัดเลือกครั้งนี้ และได้ผ่านการทดสอบและประเมินความเหมาะสมจากคณะกรรมการแล้ว  โดยค า
ตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

4. จ านวนการรับนักเรียนต่อห้องเรียน 
  ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดบางเตย ได้เปิดห้องเรียน Math Science    English 
Enrichment Program (MSEP) ดังนี้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    จ านวน  35  คน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    จ านวน  35  คน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    จ านวน  35  คน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    จ านวน  35  คน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    จ านวน  35  คน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    จ านวน  35  คน 
 

5. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
5.1  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 รับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  

และ/หรือก าลังศึกษาระดับชั้นปฐมวัย ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 
5.2 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2-6 รับสมัครนักเรียนโรงเรียนวัดบางเตยและนักเรียนต่างโรงเรียนที่มี 

ระดับผลการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 
2563 และ/หรือในปีการศึกษาล่าสุด ไม่ต่ ากว่า 3.00 ในทุกวิชา)  

 

6. วันและเวลาการรับสมัครนักเรียน 
  โรงเรียนวัดบางเตย ด าเนินการรับสมัครนักเรียนตามวันและเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 
  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ก าหนดการเดียวกันกับการสอบห้องเรียน English Program (EP) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
  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.  
  สอบปฏิบัติ  วันอาทิตยท์ี่ 28 มีนาคม  2564 
    เวลา 10.45 น.  
    ณ ห้องประชุม  โรงเรียนวัดบางเตย 
  ประกาศผลสอบ วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 
    ณ ป้ายนิเทศ  โรงเรียนวัดบางเตย 
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  มอบตัว/ประชุม วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 
    เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
    ณ ห้องประชุม  โรงเรียนวัดบางเตย  
  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2-6  
  รับสมัคร  วันที่ 11 - 15  มีนาคม 2564 
    เวลา 08.30-16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 
    ณ ห้องประชุม  โรงเรียนวัดบางเตย  
  สอบคัดเลือก วันอาทิตยท์ี่ 4 เมษายน 2564 
    เวลา 09.00 น.  
    ณ ห้องประชุม  โรงเรียนวัดบางเตย  
  ประกาศผลสอบ วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 
    ณ ป้ายนิเทศโรงเรียนวัดบางเตย 
  มอบตัว/ประชุม วันเสาร์ที่ 10 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   


