
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) 
เร่ือง แนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนสองภาษา (English Program) 

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

 

1. หลักการ 

  เพื่อให้เด็กทุกคนมีความเสมอภาคในด้านสิทธิและโอกาสท่ีจะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง
ท่ัวถึงและมีคุณภาพ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ 
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.2528 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ เรื่อง ให้จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

  ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) ได้เปิดห้องเรียนสองภาษา 
(English Program) โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร เป็นค่าจ้างครูต่างชาติและ         
ค่าหนังสือเรียน นักเรียนท่ีเรียนในโครงการนี้จะเรียนฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย และยังได้รับการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนด้านอื่นๆ จากกรุงเทพมหานคร ค่าหนังสือ อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน อาหารเช้าและอาหาร
กลางวัน ฯลฯ โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) จึงกำหนดแนวทางในการรับนักเรียนโครงการ
ห้องเรียนสองภาษา (English Program) ปีการศึกษา 2564 ไว้ดังนี้ 

2. นโยบาย  

  2.1 ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ได้มีโอกาสเรียนห้องเรียนสองภาษา 
(English Program) 
  2.2 มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษให้กับ
นักเรียนสู่ระดับสากล  
  2.3 จัดระบบการเรียนรู้โดยใช้ครูชาวต่างชาติท่ีมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ         
เป็นผู้สอน 
  2.4  จัดระบบการเรียน รู้ โดยเรียน เป็นภาษาอั งกฤษ  6  รายวิชา  ประกอบ ด้วย                      
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาศิลปศึกษา วิชาสุขศึกษา และกิจกรรม  

 

3. วิธีการ... 
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3. วิธีการ 

  3.1 รับสมัครเด็กนักเรียนอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับหรือจบการศึกษาระดับอนุบาล 3
ในสถานศึกษาเอกชน เข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โครงการห้องเรียนสองภาษา (English Program)  
  3.2 ทดสอบนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนสองภาษา (English Program) โดยกำหนด
สอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ 
   3.2.1 การสอบข้อเขียน 
    วิชาภาษาอังกฤษ  จำนวน   25   คะแนน 
    วิชาคณิตศาสตร์   จำนวน   10   คะแนน 
    วิชาภาษาไทย  จำนวน  10 คะแนน 
  **เนื้อหาท่ีใช้ในการสอบข้อเขียนเป็นเนื้อหาระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 ทัศนคติและความรู้ท่ัวไป 
   3.2.2 การสอบสัมภาษณ์ 
    สอบการอ่านภาษาไทย จำนวน  20 คะแนน 
    สัมภาษณ์นักเรียน จำนวน  10 คะแนน 
  **เนื้อหาท่ีใช้ในการสอบสัมภาษณ์เป็นเนื้อหาระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 
   รวมคะแนนสอบท้ัง 2 ภาค  รวม  75 คะแนน  
   3.3 เกณฑ์การผ่านการทดสอบเข้าเรียนโครงการห้องเรียนสองภาษา (English Program) 
ดังนี้ 
   3.3.1 ผู้ท่ีสอบได้คะแนนสูงท่ีสุดอันดับท่ี 1 จนถึงลำดับท่ี 70 โดยรวมคะแนน           
จากการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ หากคะแนนลำดับสุดท้ายเท่ากันให้ดูคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย และการสัมภาษณ์ ตามลำดับ และหากผลคะแนนเท่ากันท้ัง 3 วิชา ให้ใช้
วิธีการจับฉลาก 
   3.3.2 ผู้ท่ีสอบได้คะแนนในอันดับ 71-80 โดยรวมคะแนนจากการสอบข้อเขียน
และการสอบสัมภาษณ์ จะได้ขึ้นบัญชีเป็นสำรอง กรณีอันดับท่ี 1 -70 สละสิทธิ์ จะให้สิทธิ์สำรองเรียง
ตามลำดับ 
  3.4 โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์)ขอสงวนสิทธิรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียน
สองภาษาเพิ่มเติมหลังจากการสอบคัดเลือกในครั้งแรก หากมีจำนวนนักเรียนไม่เต็มจำนวนท่ีเปิดรับและ/หรือ
เห็นสมควรกรณีมีนักเรียนท่ีสนใจเรียนห้องเรียนสองภาษาเพิ่มเติมหลังจากการสอบคัดเลือกครั้งนี้ 
 
 
             4. จำนวนการรับ… 



      -3- 

4. จำนวนการรับนักเรียนต่อห้องเรียน 

  ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) ได้เปิดห้องเรียนสองภาษา 
(English Program)ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  จำนวน 2 ห้องเรียน สามารถรับนักเรียนเข้าเรียนได้ห้องละ 35 
คน รวมทั้งส้ิน 70 คน 

5. วันและเวลาการรับสมัครนักเรียน 

  โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) ดำเนินการรับสมัครนักเรียนตามวันและเวลาท่ี
กำหนด ดังนี้ 

  รับสมัคร   วันท่ี 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 
      เวลา 08.30-16.00 น.  
      ณ โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)  

  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2564 

      ผ่าน Facebook, Website 

 โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจริญสงเคราะห์) 

  สอบข้อเขียน   วันท่ี 6 มีนาคม 2564 
      เวลา 09.00 น.  
      ณ โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)  

  สอบสัมภาษณ์   วันท่ี 6 มีนาคม 2564 
      เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป 
      ณ โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) 

  ประกาศผลสอบ   วันท่ี 9 มีนาคม 2564 
      ณ โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) 

  มอบตัว/ประชุม   วันท่ี 14 มีนาคม 2564 
      เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป 
      ณ โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)  

6. หลักฐานท่ีใช้ในการรับสมัคร 

  1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน  2 ชุด 

  2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน  2 ชุด 

  3. สำเนาบัตรประชาชนบิดา  2 ชุด 

                5. สำเนาบัตร… 
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