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DIRECTOR’S STATEMENT

SCHOOL MANAGEMENT

YBEP’S MANAGEMENT TEAM

Management
Team

        โครงการ ฯ ภาคภาษาอังกฤษ (English Program) 

โรงเรียนโยธินบูรณะเป็นโครงการที่ใช้หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐาน

สากล กระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ โครงการ ฯ ภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียน

โยธินบูรณะนับเป็นโครงการระดับต้น ๆ ของประเทศไทย 

เน่ืองจากโรงเรียนเป็นผู้บุกเบิกโครงการ ฯ ภาคภาษา

อังกฤษ (English Program) แห่งแรกในประเทศไทย 

ซึ่งจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องมาแล้ว 22 ปี 

 ผู้ปกครองจึงมั่นใจได้ถึงคุณภาพของโครงการรวมถึง

หลักสูตรท่ีสนับสนุนและส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถใช้

ภาษาอังกฤษในภาคการศึกษาตามความถนัดของผู้เรียน

และตามบริบทสังคมโลกได้อย่างกว้างขวาง โดยโครงการฯ 

ภาคภาษาอังกฤษมุ่งเน้นการศึกษาที่สร้างผู้เรียนให้มี

คุณภาพในระดับมาตรฐานสากล พร้อมด้วยคุณลักษณะ

ที่กล้าคิด กล้าทำา  มีความเป็นผู้นำา เชื่อมั่นในตนเอง มีค่า

นิยมอันดีงามตามวัฒนธรรมไทยและมีคุณธรรมจริยธรรม

ในการดำาเนินชีวิต

       เราเชื่อว่าผู้เรียนแต่ละคนมีความฉลาดในตนเอง

ที่แตกต่างกันตามทฤษฎีพหุปัญญา การได้รับการพัฒนา

ศักยภาพตามความฉลาดของแต่ละคนอย่างเหมาะสม 

จากหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดี ผู้สอนที่ดี บรรยากาศ

ที่ดี จะส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความฉลาด ความถนัด 

ความสนใจของแต่ละคนเต็มตามศักยภาพและเป็นบุคคล

ที่มีคุณภาพในอนาคต

Mr.Narong Kongsomprach
School Director

Mr.Narong Kongsomprach
School Director

Ms.Dararat Srivilai
Head of English Program

Mr.Sasikorn Khamphan
EP General Affairs

Mr.Prayuth Kongmoon
EP Students’ Affairs

Mr.Yutthasak Sawangsamutchai
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Deputy Director

Finance, Property and Personnel Affairs  
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Deputy Director
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Ms.Dararat Srivilai
Head of English Program

HEAD’S STATEMENT  

       โครงการ ฯ ภาคภาษาอังกฤษ (English program) โรงเรียนโยธินบูรณะ 

เป็นโครงการพิเศษที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้และ

ทักษะให้แก่ผู้เรียน มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 

โครงการฯ ภาคภาษาอังกฤษ ( English program ) โรงเรียนโยธินบูรณะ 

ได้รับการยอมรับทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติตลอด2 ทศวรรษที่ผ่านมา

ว่าเป็นโครงการห้องเรียนพิเศษที่มีมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและ

คุณภาพผู้เรียนสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นพลเมือง

และพลโลกที่มีประสิทธิภาพ 

      ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทุกท่านมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งเสริม

ผู้เรียนให้ได้รับการเรียนรู้ตามความถนัดและความสามารถของผู้เรียน

อย่างเต็มที่ 
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ABOUT YBEP

    โครงการส่งเสริมนักเรียนเก่งสู่ความเป็นเลิศภาคภาษาอังกฤษ (English Program: EP) 

เป็นโครงการห้องเรียนพิเศษที่มุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเปิดดำาเนินการในโรงเรียนรัฐบาลเป็นแห่ง

แรกของประเทศไทย โดยเริ่มเปิดโครงการเพื่อจัดการเรียนการสอนขึ้นในปี 2541 

ตามนโยบายของสถาบันภาษาอังกฤษ ภายใต้การกำากับดูแลของสำานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถ

ในการใช้ภาษาอังกฤษ สำาหรับภาคการศึกษาและในบริบทสังคมที่เติบโตขึ้นเพื่อเปิดรับ

การเป็นศูนย์กลางของภาคเศรษฐกิจประจำาภูมิภาค ASEAN โดยการจัดรูปแบบการเรียน

การสอนอิงจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรมาตรฐานสากล 

ซึ่งจัดการเรียนรู้ในทุกรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้น รายวิชาภาษาไทย

    การจัดการเรียนการสอนโครงการ ฯ ภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนโยธินบูรณะ เป็น

การเปิดโอกาสให้นักเรียนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามบริบทสิ่งแวดล้อมในชั้นเรียน 

และแวดล้อมด้วยบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบสากล 

พร้อมทั้งหลักสูตรพร้อมส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นไทยให้กับผู้เรียนผ่านกิจกรรม

ส่งเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย ดังปณิธานของโครงการที่ว่า Education to International 

Standard while Maintaining and Preserving Thai Culture ( การศึกษามุ่งสู่สากล 

ประพฤติตนในแบบไทย)            
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STUDENT DEVELOPMENT 
OBJECTIVES

       3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมบน

พื้นฐานความเป็นไทย ความ เป็นประชาธิปไตย 

ตระหนักในความสำาคัญของวัฒนธรรมประเพณี

ของตนเอง พร้อมทั้งยอมรับและเห็นคุณค่าในความ

หลากหลายของบุคคล วัฒนธรรม สามารถดำาเนินชีวิต

อยู่ในสังคมแห่งความหลากหลายได้อย่างมีความสุข

 4.นักเรียนมีทักษะในการการดำาเนินชีวิตที่ดีโดย

ตระหนักในคุณค่าของตนเอง มั่นใจในศักยภาพของ

ตนเอง รับผิดชอบต่อสังคม มีเหตุผล มีวุฒิภาวะ

ตามวัยและสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลอื่น

       5.นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี พร้อม

มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

     โครงการ ฯ ภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนโยธินบูรณะ 

(YBEP ) มีจุดหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้ประสบ

ความสำาเร็จด้านวิชาการตามมาตรฐานสากลและเป็นผู้มี

คุณภาพชีวิตและดำารงตนอยู่ในความเป็นไทย ดังนี้

   1.นักเรียนมีความรู้และความสามารถในเชิงวิชาการ 

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการเรียนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและวิชาอื่น ๆ 

ที่ได้มาตรฐานการศึกษาศึกษาระดับสากล

      2.นักเรียนมีความสนใจใฝ่รู้ มีทักษะในการแสวงหา

ความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองและ

การเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น อันจะนำาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
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CURRICULUM
 โครงการ ฯ ภาคภาษาอังกฤษ ( ENGLISH PROGRAM ) โรงเรียนโยธินบูรณะ ใช้หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( The Basic Education Core Curriculum ) และหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 

(World Class Standard Curriculum) ภายใต้การกำากับดูแลของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนโดยครูชาวต่างประเทศ และครูชาวไทยที่มีทักษะ

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานตามกรอบกระทรวงศึกษาธิการ 

   และในรายวิชาเพิ่มเติมที่เสริมศักยภาพตามจุดเน้นของ

โครงการคือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และภาษาอังกฤษเข้มข้น โดยมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่

หลากหลายตามความสนใจและศักยภาพของผู้เรียน อาทิ 

3D ANIMATION  การสร้างหุ่นยนต์  กิจกรรมค่ายส่งเสริม

การดำารงตนตามวัฒนธรรมไทย กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพ

ทางภาษา กิจกรรมสอบวัดระดับความสามารถการใช้ภาษา

อังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากล (Common European 

Framework of Reference for Languages: CEFR)

     สำาหรับหนังสือเรียนที่ใช้ในโครงการ ฯ ภาคภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนโยธินบูรณะ (YBEP) เกือบทั้งหมดเป็นหนังสือเรียน

ภาษาต่างประเทศท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน รวมถึงคุณครูท่ี

จัดการเรียนการสอนในโครงการเป็น อาจารย์มหาวิทยาลัย 

ผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่าง ๆ ที่มีคุณวุฒิสูงซึ่งจะช่วยเสริม

ศักยภาพกับให้กับผู้เรียนมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายการเรียนใน

ระดับอุดมศึกษา 
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CLASSES 
OFFERED

CLASS SIZE 

    โครงการ ฯ ภาคภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนโยธินบูรณะ (YBEP) จัดการ

เรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่                  

1-6 โดยแบ่งเป็น 2 ระดับได้แก่

   • Lower Secondary Level (ม.1-3) 

   • Upper Secondary Level (ม.4-6)

โครงการ ฯ ภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนโยธินบูรณะ (YBEP) จัดการ

เรียนการสอนในห้องเรียน ห้องเรียนละไม่เกิน 30 คน เพื่อให้นักเรียน

แต่ละคนได้รับความเอาใจใส่ดูแลจากคุณครูอย่างใกล้ชิดและมีโอกาส

พัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้

ที่ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและครูผู้สอนในชั้นเรียน
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YBEP TEACHERS
 คุณภาพของครูผู้สอนเป็นสิ่งที่โครงการให้ความสำาคัญเป็นอย่างมากต่อผลการเรียนรู้และพัฒนาการของ

นักเรียน โครงการ ฯ จึงคัดสรรครูผู้สอนชาวต่างประเทศที่มีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาเป็นอย่างดี และสามารถถ่ายทอด

ความรู้ได้อย่างเหมาะสม โครงการ ฯ ภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนโยธินบุรณะ จึงมุ่งมั่นในการคัดสรรครูผู้สอนประจำา 

( Full-time teachers ) และครูผู้สอนชั่วคราว ( Part-time teachers ) ที่มีทั้งคุณวุฒิิเพื่อนำาสู่การปฏิบัติการ

ตามหลักสูตร ดังนี้

1. ครูผู้สอนเป็นชาวต่างชาติ ที่โดยส่วนมากเป็นชาวตะวันตกที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ หรือ เป็นชาวต่างชาติ

ที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการและมีใบอนุญาตในการทำางานถูกต้องตามกฎหมาย

2. ครูต่างชาติเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาขั้นต่ำ�ในระดับปริญญาตรี โดยมีสาขาวิชาเอกตรงกับสาขาที่จัดการเรียนการสอน 

และคุณครูพิเศษชาวไทยที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีคุณวุฒิในระดับปริญญาโทขึ้นไปจนถึง

ระดับปริญญาเอก

3. มีจรรยาบรรณของความเป็นครู มีใจรักในการสอน 

ทุ่มเทเสียสละ และตระหนักถึงความสำาคัญใน

บทบาทของการถ่ายทอดความรูใ้ห้กับนักเรียน 

เพื่อพัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพสูงสุด
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ระดับชั้นที่สมัครเข้าศึกษา คุณสมบัติของผู้สมัคร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1.  นักเรียนกำาลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

หรือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตร

ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า

2. นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 4-5 รวม 2 ปีการศึกษา ไม่ต่ำ�กว่า 

3.50 หรือ ไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 75 

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยใน กลุ่มสาระการเรียน

รู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่

ประถมศึกษาปีที่ 4-5 ไม่ต่ำ�กว่า 3.00

4. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน

ภาษาอังกฤษได้ดี (ตรวจสอบโดยการสอบ

ข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษา

อังกฤษ เมื่อสอบผ่านข้อเขียนแล้ว)

5. มีความประพฤติดีและมีเจตคติที่ดีต่อ

การเรียนภาษาอังกฤษ

6. ผู้ปกครองของนักเรียนมีความพร้อมที่จะ

ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษา

อยู่จนจบหลักสูตร

ADMISSION
คุณสมบัติของผู้สมัคร

   โครงการ ฯ ภาคภาษาอังกฤษ (ENGLISH PROGRAM) โรงเรียนโยธินบูรณะ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเพื่อเข้า

ศึกษาต่อในโครงการมีดังต่อไปนี้
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ระดับชั้นที่สมัครเข้าศึกษา คุณสมบัติของผู้สมัคร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

1. นักเรียนกำาลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 

2 . นั ก เรี ย นมี ผ ลก า ร เรี ย น เ ฉลี่ ย ร วมชั้ น

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำ�
กว่า 3.00 หรือ ไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 75

3.มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาภาษาอังกฤษ

ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

ไม่ต่ำ�กว่า 3.00

4.มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน

ภาษาอังกฤษได้ดี (ตรวจสอบโดยการสอบข้อ

เขียน และการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 

เมื่อสอบผ่านข้อเขียนแล้ว)

5.มีความประพฤติดีและมีเจตคติที่ดีต่อ

การเรียนภาษาอังกฤษ

6. ผู้ปกครองของนักเรียนมีความพร้อมที่จะ

ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษา

อยู่จนจบหลักสูตร
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DOCUMENTS REQUIRED 
FOR APPLICATION

ระดับชั้นที่สมัครเข้าศึกษา หลักฐานการสมัคร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1. หลักฐานที่แสดงผลการเรียน เช่น เอกสาร ป.พ.1: ป 

( ใบแสดงผลการเรียนซึ่ง แสดงผลการเรียนเฉลี่ย ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 4-5) หรือ เอกสาร ป.พ.6 (แบบรายงานผลพัฒนาคุณภาพผู้

เรียนรายบุคคล) หรือ เอกสาร ป.พ.7 ( ใบรับรองผลการเรียนซึ่ง

แสดงผลการเรียนเฉลี่ยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ที่รับรองจาก

โรงเรียน ) พร้อมรับรองสำาเนาถูกต้อง

2. สำาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด พร้อมรับรองสำาเนาถูกต้อง

3. รูปถ่ายแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จำานวน 3 รูป 

( ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ในคราวเดียวกัน )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

1. หลักฐานที่แสดงผลการเรียน เช่น เอกสาร ป.พ.1: บ 

( ใบแสดงผลการเรียนซึ่ง แสดงผลการเรียนเฉลี่ย ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1-3 รวม 5 ภาคเรียน) หรือ เอกสาร ป.พ.6 (แบบรายงาน

ผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล) หรือ เอกสาร ป.พ.7 (ใบรับ

รองผลการเรียนซึ่งแสดงผลการเรียนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

1-3 รวม 5 ภาคเรียน ที่รับรองจากโรงเรียน)

2. สำาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด พร้อมรับรองสำาเนาถูกต้อง

3. รูปถ่ายแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จำานวน 3 รูป 

(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ในคราวเดียวกัน)
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ACADEMIC 
CALENDAR

แนวปฏิบัติสำาหรับนักเรียน วันที่ เวลา สถานที่

กรอกข้อมูลและยื่นเอกสารการสมัครผ่านระบบ

ออนไลน์

13-23 มีนาคม 2564

(ไม่เว้นวันหยุด

ราชการ)
- -

ตรวจสอบสิทธิ์การสมัครและพิมพ์บัตรประจำา

ตัวสอบ

19-23 มีนาคม 2564

(ไม่เว้นวันหยุด

ราชการ)
08.30 – 16.30 น. -

สอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 3 เมษายน 2564 09.00 – 12.00 น.

ชั้น 10-12 ห้องเรียน

โครงการ ฯ ภาคภาษา

อังกฤษ (EP)

สอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 4 เมษายน 2564 09.00 – 12.00 น.

ชั้น 10-12 ห้องเรียน

โครงการ ฯ ภาคภาษา

อังกฤษ (EP)

ประกาศผลและรายงานตัว 10 เมษายน 2564 09.00 น.

ชั้น 10-12 ห้องเรียน

โครงการ ฯ ภาคภาษา

อังกฤษ (EP)

สอบสัมภาษณ์นักเรียน 11 เมษายน 2564 09.00 น.

ชั้น 10-12 ห้องเรียน

โครงการ ฯ ภาคภาษา

อังกฤษ (EP)

ประชุมผู้ปกครอง 11 เมษายน 2564 09.00 น.

อาคารสิรินธร ชั้น 4 

ห้องประชุม 2000 ที่นั่ง 

วันมอบตัว ม.1 17 เมษายน 2564 09.00 น. – 16.30 น.

อาคารสิรินธร ชั้น 4 

ห้องประชุม 2000 ที่นั่ง

วันมอบตัว ม.4 18 เมษายน 2564 09.00 น. – 16.30 น.

อาคารสิรินธร ชั้น 4 

ห้องประชุม 2000 ที่นั่ง
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ADMISSION TEST
   นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาในโครงการ ฯ ภาคภาษาอังกฤษ (ENGLISH 

PROGRAM) โรงเรียนโยธินบูรณะ ต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบ

สัมภาษณ์ด้วยภาษาอังกฤษ และมีผลสอบผ่านเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนกำาหนด

ไว้จึงสามารถเข้าศึกษาในโครงการได้

  • การสอบข้อเขียน เพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย

วิชาคณิตศาสตร์ (ข้อคำาถามเป็นภาษาไทย) จำานวน 50 ข้อ และภาษา

อังกฤษ จำานวน 100 ข้อ (150 คะแนน)

   • การสอบสัมภาษณ์  เพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยภาษา

อังกฤษ จากคณะกรรมการชาวต่างชาติ

  

  • การสอบข้อเขียน เพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำาแนกตาม

แผนการเรียนได้ดังนี้

  • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สอบข้อเขียน ประกอบด้วย

วิชาคณิตศาสตร์ จำานวน 50 ช้อ วิทยาศาสตร์ จำานวน 50 ข้อ และภาษา

อังกฤษ จำานวน 50 ข้อ (150 คะแนน)

   •   แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น/ภาษาจีน สอบข้อเขียน 

ประกอบด้วยวิชาคณิตศาสตร์ จำานวน 50 ช้อ วิทยาศาสตร์ จำานวน 50 ข้อ 

และภาษาอังกฤษ จำานวน 50 ข้อ (150 คะแนน)

  • การสอบสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยภาษา

อังกฤษ จากคณะกรรมการชาวต่างชาติ

TEACHER 
INTERVIEW

Ms.Kimberly Tauli Kapoor
English Teacher

“Yothinburana English Program is a 

great program. It is a place where 

students develop not only academ-

ically but also personally. There are 

a lot of opportunities for students to 

practice their skills. We have innova-

tive and interactive English curricu-

lum in grammar, listening-speaking, 

reading-writing, and phonetics. The 

students are also encouraged to join 

clubs like the Model United Nations 

and Debate Club. These clubs are 

great venues for students to practice 

their English skills and their critical 

thinking skills.”
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TEACHER 
INTERVIEW

Mr.Sebastian Bennett
English Teacher

Mr.Wentzel Christoffel Coetzer 
English Teacher

 “As a teacher in the Yothinburana English Programme, 

I find great joy in working to develop the students each day. My 

goal is to help the students find a love of learning and a desire 

to increase their skills and knowledge. It’s very rewarding teaching 

Listening & Speaking, and Reading & Writing as these are key skills to 

be successful in learning English. Even if some students find the 

subjects challenging, I strive to show them real world applications 

for the language, so they can see how it’s useful. The students have 

had fun studying and replicating actual media in Listening & Speaking, 

such as TV advertisements, and historically important political 

speeches. Together the students and I have made a creative and 

dynamic environment. I always aim to message students back quickly 

when they reach out, so they know they know they are supported.”

 “At Yothinburana School - English Program, we are 

focused on creating an English-rich environment for students. To 

achieve this, I encourage students to use English as much as possible. 

This ensures that students develop their English abilities, as well as 

get the necessary practice to improve their language skills for 

speaking, listening, reading and writing in English. To encourage 

creativity and critical thinking, I use a project-based approach in my 

classes.  The students have explored a wide range of topics in their 

listening and speaking projects, including making an advertisement, 

a DIY video, and group - focused activities like choral reading or 

Readers Theatre.  In these projects, students really enjoy the 

creativity and the opportunity to think outside of the box. 

The project-based lessons also help students build their confidence 

to speak English in front of large groups or public speaking activities. 

Studying in a foreign language is demanding and challenging, but 

for students in the English Program, the benefits of doing so go far 

beyond simply developing language skills: they are benefiting from 

a truly multi-national education.”
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TEACHER 
INTERVIEW

Mr.Tracy Lynn Powell
English Teacher

Mr.Luis Jr Gracia Suyam
English Teacher

 “Though grammar based, my approach to teaching 

Fundamental English includes all four of the basic language skills: 

reading, writing, listening, and speaking. Memorizing rules shouldn’t 

be the goal of students. Instead, they should be able to naturally 

apply these rules. Through discussion, various exercises, writing 

projects, and other activities that focus on reality, I believe students 

are best able to practice and demonstrate their understanding of 

the language.”

 “Ever since I taught in YBEP, my experiences have 

been very positive and rewarding. Teaching at YBEP has taught me 

that EP students have different abilities, preferences, and learning 

styles. Thus, in every teaching I do, I always try my best to cater 

to all these different learning styles through differentiated learning 

materials, teaching approaches, and activities. Furthermore, 

I believe in autonomous learning, which I always apply in my writing 

classes. I always give my students the freedom to express their 

thoughts and ideas through paragraph and essay writing. In addition 

to these, students here at YBEP are very warm, friendly, and vibrant. 

Their level of English is also quite impressive. Bottom line, YBEP 

is a good program where students can practice their use of the 

English language.”
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TEACHER 
INTERVIEW

Mr.Corner E. Pearson
English Teacher

Mr.Mehdi Mark Vojdani
English Teacher

“I teach both M.1 Phonetics and M.4 Reading & Writing.  For phonetics 

our goal is to learn and practice the many different vowel sounds found 

in American English.  We generally use the textbook for the basis of 

lessons, but sometimes we'll do other activities whenever I feel the 

book is inadequate.  Speaking and pronunciation are key to this class, 

but we also focus on writing the correct sounding words. As for M4 

Reading & Writing, our goal is to explore and write different forms of 

media, including short stories, persuasive essays, personal narratives, 

and formal letters.  Students are given the choice of what their topics 

are, but must adhere to the standards of the assignment.  Alongside 

the writing assessments, they are also tasked with assigned reading and 

must complete quizzes based on the book.”

“Yothinburana English Program has long been famous for being the first 

English program at a government school in Thailand. Since the initiation 

of this program in 1998, it has grown, thrived, prospered and excelled. 

I am proud of having been a member of Yothinburana EP for 8 years 

and to have had a small role in its prosperity. I believe that our EP's 

strength lies in the unwavering commitment of its administrators, teachers, 

students and parents who work together to achieve this excellence. 

Our mission at English program is to teach students the 21st century life 

skills such as creativity, collaboration, communication and technology 

literacy and help them to be lifelong learners.”
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TUITION FEES
 โครงการ ฯ ภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนโยธินบูรณะ จัดการเรียนการสอน

ภายใต้หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และมุ่งการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยค่าใช้จ่ายสำาหรับการศึกษาในหลักสูตรประกอบด้วย

ค่าเล่าเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ภาคเรียนละ 35,000 บาท (ปีการศึกษาละ 70,000 บาท) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ภาคเรียนละ 40,000 บาท (ปีการศึกษาละ 80,000 บาท)

โดยเงินค่าเล่าเรียน ได้รวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไว้ ประกอบด้วย

   • ค่าจัดจ้างครูและบุคลากรชาวต่างชาติที่จัดการเรียนสอนทั้งหมดภายใต้โครงการ ฯ 

ภาคภาษาอังกฤษ

   • ค่าหนังสือเรียนทั้งหมด (รวมตำาราเรียนภาษาต่างประเทศ)

ค่ากิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนนอกเหนือหลักสูตร  จำานวน  100,000  บาท  เป็นค่าใช้จ่าย

ที่ชำาระเพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลาที่นักเรียนศึกษาอยู่ในโครงการ ฯ ภาคภาษาอังกฤษ 

( ENGLISH PROGRAM ) 

โดยเงินค่ากิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนนอกเหนือหลักสูตร ได้รวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไว้ ประกอบด้วย

   • ค่ากิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ ( English Math Science Camp: EMS ) 

ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

   • ค่ากิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา เช่น กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

ทางวัฒนธรรมไทย กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาต่าง ๆ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

  • ค่าทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากล 

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

 • ค่ากิจกรรมการเรียนการสอน 3D Animation
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PRIDE OF YBEP

นักเรียนโครงการ ฯ ภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนโยธินบูรณะ 

มีผลงานที่ภาคภูมิใจดังนี้

 1.นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 

ในหลักสูตรภาคปกติและหลักสูตรนานาชาติตามคณะที่ต้องการได้

 2.นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษอย่างดีเลิศ สามารถชนะ

การแข่งขันภาษาอังกฤษในด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลาย

 3.นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาการ สามารถสอบชิงทุนการ

ศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา

 4.นักเรียนมีความรู้ ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สามารถบูรณาการ

ความรู้ด้าน วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในการเรียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสร้างสรรค์นวัตกรรม และการประดิษฐ์นวัตกรรมประเภท

หุ่นยนต์จนได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
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STUDENT’S VIEW

น.ส.เพชรทับทิม วิริยะวนิชกูล ม.5/16

ด.ช.ชิษณุพงศ์ วิริยะศิริพร ม.1/11

ด.ญ.ภริตพร กนิษฐะสุนทร ม.1/14

ด.ช.อาณกร มุททารัตน์ 
ม.3/14

นายฉันทัย ฉันทารุมัย 
ม.4/15

นายธนโชติ ศรีพงษ์พันธุ์กุล 
ม.6/15

“ โรงเรียนน้ีเป็นโรงเรียนที่ดีมากค่ะ 

EP มีดีทั้งด้านหลักสูตรและสังคมที่นี่

น่าอยูม่ากค่ะ เพื่อน ๆ  น่ารัก คุณครูก็ใจดี

ค่ะ  หนูอยูโ่รงเรียนนี้มาตั้งแต่ ม. 1 

ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

ของหนูดีมากขึ้นเยอะเลยค่ะ หนูรู้สึก

โชคดีที่ได้มาอยู่โรงเรียนนี้ค่ะ”

“ผมรู้สึกมีความสุขมากที่ได้มาเป็นส่วน

หนึ่งของนักเรียน EP โยธินบูรณะในรั้ว

ชมพูน้ำาเงินแห่งนี้ อะไร ๆ ก็น่าสนใจไป

หมด ที่นี่ผมมีเพื่อนเยอะมาก ๆ คุณครู

ใจดี สนุกสนาน และมีหลักการสอนที่

น่าสนใจ ทุก ๆ ปี โครงการของเราก็จะ

มีกิจกรรม การแข่งขันสนุก ๆ และค่าย

ต่าง ๆ มากมายไว้ให้สำาหรับพวกเราได้

เข้าร่วม EP นอกจากจะช่วยเพื่ม

ความสามารถในการวิชาการและภาษาอังกฤษให้กับผมแล้วยังช่วยอบรมนักเรียน

ทุกคนให้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และเป็นคนดีคู่คุณธรรมอีกด้วย ซึ่งจะ

ทำาให้เรานั้นสามารถใช้ชีวิตในอนาคตได้อย่างมีความสุข”

“ก่อนที่หนูจะเข้ามาเรียนที่โรงเรียนนี้ 

หนูกังวลว่าจะปรับตัวเข้ากับหลักสูตร 

EP เพื่อน ๆ และคุณครูได้ยาก เพราะ

ว่าหนูมาจากโรงเรียนนานาชาติ ซ่ึง

หลักสูตรต่างจากโรงเรียนนี้มาก หนูจึง

กังวลว่าจะเรียนตามเพื่อน ๆ คนอื่น

ไม่ทัน แต่พอมาเรียนที่นี่แล้ว คุณครูทุก

คนเอาใจใส่เด็กนักเรียนและการเรียน

การสอนอย่างมาก เพื่อน ๆ ก็เป็นมิตร

คอยช่วยเหลือกันและกัน จึงทำาให้ปรับตัวเข้ากับโรงเรียนได้เร็วขึ้น หลักสูตรของ 

EP มีเนื้อหาที่เข้มข้นและได้ความรู้มาก คุณครูสอนเรื่องยากให้เข้าใจง่ายขึ้น 

หนูรู้สึกสนุกกับการเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ ในทุก ๆ วัน”

“ผมประทับใจกับโครงการ ฯ ภาคภาษา

อังกฤษ (EP) ของโรงเรียนโยธินบูรณะ 

คุณครูทุกคนทำางานอย่างตั้งใจ และใส่ใจ 

ทางโครงการมีกิจกรรมส่งเสริมทักษะต่าง 

ๆ มาโดยตลอด เช่น ค่าย ทัศนศึกษา และ

การแข่งขันต่าง ๆ”

“I have been here in YBEP family 

for almost 4 years now, and I have 

to admit that without this family, I 

would not be able to become who 

I am these days. If I have to say 

something about Yothinburana’s 

English program that makes me 

fall in love with, it has to be about 

the teachers’ enthusiasm and their 

willing to educate us. 
Being well-known about its outstanding educational program, 

YBEP emphasizes its strength point with all of the high-quality 

teachers and staffs. Aside from being university professors, 

most of the teachers are basically so dedicated and reasonable. 

They understand students' feeling and know exactly how 

much homework we should have and when it should be assigned 

in order to improve our skills effectively. In a nutshell, 

my friends and I really enjoy studying here, and we have 

always had a good time learning new stuffs.”

“This school means a lot to me. 

Six years of studying here, not only 

have I got extraordinary academic 

improvement, I’ve also got lots of 

kind friends and teachers who fulfill 

my high school lifetime. Yothinburana 

gave me lots precious things both 

academic and social. With its 

outstanding English Program’s     

curriculum, I could achieve university 

I want. 

I can say that Yothinburana is the place beyond school. I feel as if it is home. I’ve got so much supports from friends and teachers that 

I can’t imagine the day I have to go to university. I will no longer see such a weird yet fascinating building like Yothinburana. I would 

like to thank all teachers and friends who have been supporting me for so long. I promise that when I go to the university, I will miss 

Yothinburana and if I have a chance, I will come back to my old home again.”
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PARENT’S TALK

คุณชิโนรส วิริยะวนิชกูล
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

คุณสุชัย ศรีพงษ์พันธุ์กุล
อาชีพ ที่ปรึกษาทางการเงิน

คุณโสภา ฉันทารุมัย
อาชีพ แม่บ้าน

 “ กระผมรู้ สึ ก มั่ น ใจ ใน

การเลือกการศึกษาที่นี่ให้กับลูกเนื่องจาก

โครงการภาคภาษาอังกฤษ ( EnglishProgram ) 

โรงเรียนโยธินบูรณะ เป็นหลักสูตรในโรงเรียน

รั ฐบาลต้นแบบแห่ งแรก ดั งนั้ นการ เป็น

โรงเรียนสังกัดภาครัฐบาล ทำาให้กระผม

เชื่อมั่นในหลักสูตรคุณวุฒขิองครูผู้สอน 

การเรียนการสอนและการดำาเนินการจัด

กิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักเรียน เช่น กิจกรรม

เข้าค่ายลูกเสือ เพื่อฝึกความอดทนและ

การดำารงชีพ มีการจัดกิจกรรม Day Trip 

เพื่อเปิดประสบการณ์ทัศนศึกษานอกสถาน

ทีส่ำาหรับนักเรียน และยังมีกิจกรรมเข้าค่าย 

EMS (English-Math-Science Camp) เป็น

เวลา 3 วัน 2 คืน เพื่อเป็นการฝึกการใช้ชีวิตอยู่

ร่วมกับผู้อื่น นอกจากคนในครอบครัว ซึ่งเป็น

ประสบการณ์ที่ดีสำาหรับเด็ก ๆ วัยมัธยม  และ

ครูผู้สอนในโรงเรียนยังมีการส่งเสริมกิจกรรม

ทางด้านวิชาการ ในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น

ภาควิชาภาษาอังกฤษนำานักเรียนออกไป

แข่งขันหาประสบการณ์จากสนามในประเทศ 

อย่างสม่ำ�เสมอ และในด้านจริยธรรม โรงเรียน

ได้บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดี อบรม 

สั่งสอน ดูแลนักเรียนในปกครอง ให้เป็นเด็ก

ที่มีน้ำ�ใจ มารยาทงาม มีวินัย ใจสุจริต มีจิต

อาสาและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความ

สุขสมกับเอกลักษณ์ของโรงเรียน "โยธิน

ถิ่นคนดี มีคุณธรรม เลิศล้ำาทางภาษา ก้าวหน้า

นวัตกรรม"

                “ผมขอบคุณโรงเรียนตั้งแตผู่้บริหาร

ทุกระดับ คณาจารย์เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ลูกชาย

ผมมาเรียนที่นี่ตั้งแต่ ม.1 จนถึงวันนี้ผ่านไป 

6 ปี ทำาให้ลูกชายผมมีพัฒนาการทั้งด้านภาษา 

ทั้งด้านวิชาการ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

สังคม ภาษาไทย มีความสามารถทั้งด้าน

การวิจัย ด้านภาวะผู้นำา ด้านการบริการ

ผู้อื่น ตลอดจนมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือผูอ้ื่น

สม่ำ�เสมอ ด้านกีฬาและดนตรี ก็เพิ่มพูนขึ้นมาก 

ตอนนี้พอยื่นสอบเข้ามหาวิทยาลัยรอบแรก ก็ได้

รับการตอบรับที่ดีมาก ทั้งมหาวิทยาลัยใน

ประเทศและต่างประเทศ ด้วยผลการเรียนที่

ดีเยี่ยมและผลสอบภาษาอังกฤษก็สูงมากพอที่

คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพในต่างประเทศ

ตอบรับให้เข้าเรียนได้ ด้วยการบ่มเพาะของ

โรงเรียนจึงทำาให้ผ่านการสอบทุกอย่างตาม

มาตรฐานของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อย่างดี  

ด้วยระบบการเรียนที่ดี   ด้วยคุณครูที่สนใจ

สนับสนุนนักเรียน กิจกรรมต่าง ๆ และสังคมที่ดี

จากโรงเรียนและเพ่ือนในโครงการภาษาอังกฤษ

ที่ช่วยเหลือกันอย่างดีเยี่ยม จึงส่งผลต่อผลลัพธ์

ที่ดีมากด้านการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  

ด้วยความสุขที่ครอบครัวได้รับ ด้วยตัวนักเรียน

เองที่มีความสุข จากการเรียนที่นี่ ถือได้ว่า

เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง ที่ได้นำาลูกมาเรียน 

EP ที่โรงเรียนโยธินบูรณะครับ จึงขอเชิญชวน

ให้ผู้ปกครองที่อยากเอาบุตรหลานมาเรียนต่อที่

นี่ ท่านไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ”

 “เนื่องจากดิ ฉันได้ยินชื่อ

เสียงของโรงเรียนโยธินบูรณะมาตั้งแต่สมัย

ตั้งอยู่ที่แยกเกียกกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การเป็นโรงเรียนรัฐบาลท่ีมีการเรียนการสอน

แบบ 2 ภาษา หรือ English Program เป็น

แห่งแรกของประเทศ จึงตัดสินใจไปร่วมงาน 

Open House เพื่อสังเกตการณ์ ต่อมาเมื่อ

โรงเรียนย้ายมายังที่ตั้งแห่งใหม่ ประกอบกับ

ใกล้กับที่พักอาศัยในปัจจุบัน จึงเป็นความ

คาดหวังที่อยากจะให้ลูก  ๆ  ได้ศึกษาต่อ

ในระดับมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนแห่งนี้ ตาม

ความตั้งใจที่อยากให้ลูกได้เรียน 2 ภาษา ควบคู่

ไปกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านอื่นๆ 

ตลอดจนการใช้ชีวิตในสังคม ซึ่งตลอดระยะเวลา 

4 ปีที่ผ่านมา ลูกมีพัฒนาการที่ดีมาก”
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YBEP OFFICE : 10th Floor, Yothinburana School

1313 Pracharat 1 Road, Bangsue, Bangkok 10800

Phone Number : 02-118-9585

YBEP Website : www.epyothin.net

School Website : www.yothinburana.ac.th

โครงการ ฯ ภาคภาษาอังกฤษ (YBEP) โรงเรียนโยธินบูรณะ

1313 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 

เขต/แขวง บางซื่อ กรุงเทพ ฯ 10800

โทร. 02-118-9585

เว็บไซต์โครงการ ฯ ENGLISH PROGRAM : www.epyothin.net

เว็บไซต์โรงเรียน : www.yothinburana.ac.th
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