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META
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ระเบยีบการรบันกัเรยีนเขา้ศึกษาต่อ ระดับปฐมวยั

อายุ 2 ป�ขึ�นไป (ตํ�ากวา่ 2 ป� มกีารประเมนิพฒันาการก่อนเขา้เรยีน)
หอ้งเรยีนประกอบไปดว้ย คณุครปูระจาํชั�น 1 คน และพี�เลี�ยง 1 คน
เรยีนรูพ้ื�นฐานภาษาอังกฤษ และฝ�กทักษะการออกเสยีง (Phonics) โดยครชูาวต่างชาติ 3 คาบ/สปัดาห์
เรยีนรูพ้ื�นฐานภาษาจนี 2 คาบ/สปัดาห์
จดัใหม้กิีจกรรมสง่เสรมิ SOFT SKILLS โดยเนน้ใหผู้เ้รยีนเกิดการมวีนิยัในตนเอง (Self Discipline)
จาํนวนนกัเรยีน 10-15 คน/หอ้ง

เตรยีมอนบุาล

ชั�นเตรยีมอนบุาล
ชั�นอนบุาลป�ที� 1-3     

INTENSIVE ENGLISH PROGRAM
INTENSIVE ENGLISH PROGRAM 

อายุ 3 ป� (ก่อนเดอืนพฤษภาคมของป�การศึกษา)
หอ้งเรยีนประกอบไปดว้ย คณุครปูระจาํชั�น ครไูทย 1 คน, ครตู่างชาติ 1 คน และพี�เลี�ยง 1 คน
เรยีนรูพ้ื�นฐานภาษาอังกฤษ และฝ�กทักษะการออกเสยีง (Phonics) โดยครชูาวต่างชาติ 3 คาบ/สปัดาห์
เรยีนรูพ้ื�นฐานภาษาจนี 2 คาบ/สปัดาห์
ใชภ้าษาอังกฤษในการเรยีนการสอนในรายวชิาคณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และภาษาอังกฤษ
จดัใหม้กิีจกรรมสง่เสรมิ SOFT SKILLS โดยเนน้ใหผู้เ้รยีนเกิดการมวีนิยัในตนเอง (Self Discipline)

จาํนวนนกัเรยีน 20-24 คน/หอ้ง

อนบุาล 1

       และการเหน็คณุค่าในตัวเอง (Self Esteem) 

อายุ 4 ป� (ก่อนเดอืนพฤษภาคมของป�การศึกษา)
หอ้งเรยีนประกอบไปดว้ย คณุครปูระจาํชั�น ครไูทย 1 คน และครตู่างชาติ 1 คน
เรยีนรูพ้ื�นฐานภาษาอังกฤษ และฝ�กทักษะการออกเสยีง (Phonics) โดยครชูาวต่างชาติ 3 คาบ/สปัดาห์
เรยีนรูพ้ื�นฐานภาษาจนี 2 คาบ/สปัดาห์
ใชภ้าษาอังกฤษในการเรยีนการสอนในรายวชิาคณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และภาษาอังกฤษ
จดัใหม้กิีจกรรมสง่เสรมิ SOFT SKILLS โดยเนน้ใหผู้เ้รยีนเกิดการมวีนิยัในตนเอง (Self Discipline)

จาํนวนนกัเรยีน 20-24 คน/หอ้ง

อนบุาล 2

       การเหน็คณุค่าในตนเอง (Self Esteem) และความมั�นใจในตนเอง (Self Confidence)

อายุ 5 ป� (ก่อนเดอืนพฤษภาคมของป�การศึกษา)
หอ้งเรยีนประกอบไปดว้ย คณุครปูระจาํชั�น ครูไทย 1 คน และครตู่างชาติ 1 คน
เรยีนรูพ้ื�นฐานภาษาอังกฤษ และฝ�กทักษะการออกเสยีง (Phonics) โดยครชูาวต่างชาติ 3 คาบ/สปัดาห์
เรยีนรูพ้ื�นฐานภาษาจนี 2 คาบ/สปัดาห์
ใชภ้าษาอังกฤษในการเรยีนการสอนในรายวชิาคณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และภาษาอังกฤษ
จดัใหม้กิีจกรรมสง่เสรมิ SOFT SKILLS โดยเนน้ใหผู้เ้รยีนเกิดการมวีนิยัในตนเอง (Self Discipline)

จาํนวนนกัเรยีน 20-24 คน/หอ้ง

อนุบาล 3

       การเหน็คณุค่าในตนเอง (Self Esteem) ความมั�นใจในตนเอง (Self Confidence) และการเล่าเรื�องราว 
       ต่างๆไดด้ว้ยตนเอง (Story Telling)
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เกณฑ์อายุนักเรยีน ชั�นเตรยีมอนุบาล อนุบาลป�ที� 1-3 นับอายุถึงวนัที� 16 พฤษภาคม 2566
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 สง่เสรมิใหน้ักเรยีนมคีวามเป�นเลิศทางวชิาการ
 สนับสนุนใหน้ักเรยีนอยูใ่นศีลธรรมอันดี มเีจตคติที�ดีต่อสงัคม ปฏิบติัตนเป�นพลเมอืงโลก
 ขดัเกลาใหน้ักเรยีนรูจ้กัใชเ้หตผุลและทักษะในการแก้ไขป�ญหา
 พฒันาทักษะทางด้านรา่งกายสมบูรณ์ แขง็แรง 
 พฒันาทักษะทางด้านการติดต่อสื�อสาร

         โรงเรยีนเมธาพฒัน์ มแีนวคิดในการจดัการเรยีนการสอนในรูปแบบที�เน้นภาษาอังกฤษอยา่งเขม้ขน้
(IEP = Intensive English Program) เพื�อใหเ้ด็กๆสามารถสื�อสารภาษาอังกฤษได้อยา่งมั�นใจ 
และเป�นธรรมชาติ
     ฝ�กทักษะการใชภ้าษาอังกฤษ และภาษาจนี พรอ้มกิจกรรมเสรมิ บรรยากาศภายในหอ้งเรยีนมคีวาม
เหมาะสมต่อการเรยีนรูข้องเด็กๆ เน้นการพฒันาเด็ก ใหใ้ชป้ระสาทสมัผสัทั�ง 5 มากกวา่การเรยีนรูแ้บบ
ท่องจาํ และมคีวามสขุในการเรยีนรู ้ในขณะเดียวกันก็ยงัคงอัตลักษณ์ และความงดงามของความเป�นไทย
อยูอ่ยา่งครบถ้วนเพื�อเตรยีมบุตรหลานของท่านใหม้คีวามพรอ้มสาํหรบัโลกแหง่อนาคตที�มกีาร
เปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเรว็ อีกทั�งเป�นพลเมอืงที�ดีของโลกต่อไปในอนาคต
       โรงเรยีนเมธาพฒัน์ได้ตระหนักถึงการเรยีนรูข้องนักเรยีนทกุคน ดังนั�นจงึได้จดัเตรยีมแผนการเรยีน
รูเ้พื�อใหน้ักเรยีนได้นําความรู ้ ความสามารถ รวมไปถึงพรสวรรค์ออกมาใชอ้ยา่งเต็มความสามารถ โดยมี
การสง่เสรมินักเรยีนดังต่อไปนี�

1.
2.
3.
4.
5.

หลักสตูรของระดับปฐมวยั



สมคัรด้วยตนเองได้ที�หอ้งธุรการ โรงเรยีนเมธาพฒัน์
      ที�อยู ่: 2222 หมู ่8 ต.หนองบวัศาลา อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000
      ทกุวนัจนัทร-์ศุกร ์เวลาทําการ 08.00-16.00น. (ยกเวน้วนัหยุดนักขตัฤกษ์)

       ติดต่อสอบถามเพิ�มเติม

META
PAHT

คู่มอืการรบัสมคัร และสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาต่อ
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สาํเนาใบรบัรองการเป�นนักเรยีน(เฉพาะนักเรยีนที�สมคัร อ.2 และ อ.3) 1 ฉบบั
รูปถ่ายนักเรยีนหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ�ว 1 รูป (ถ่ายไวไ้มเ่กิน 6 เดือน)
สาํเนาสติูบตัร+สาํเนาทะเบยีนบา้นนักเรยีน อยา่งละ 1 ฉบบั
สาํเนาบตัรประจาํตัวประชาชน+สาํเนาทะเบยีนบา้นของบดิา, มารดา หรอืผูป้กครอง (กรณีบดิา หรอื
มารดา ไมไ่ด้เป�นผูป้กครอง) อยา่งละ 1 ฉบบั
สาํเนาเอกสารการเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุของนักเรยีน บดิา มารดา ผูป้กครอง อยา่งละ 1 ฉบบั
สาํหรบัชาวต่างชาติ สาํเนาหนังสอืเดินทางทกุหน้าที�บนัทึกรายการ ของนักเรยีน บดิา มารดา 

กรณีที�นักเรยีนเป�นบุตรบุญธรรม สาํเนาเอกสารรบัรองบุตรบุญธรรม 1 ฉบบั
ใบรายงานผลการเรยีนของนักเรยีนจากโรงเรยีนเดิม (ถ้าม)ี อยา่งละ 1 ฉบบั
ใบรบัรองความประพฤติจากผูอํ้านวยการโรงเรยีนเดิม (ถ้าม)ี อยา่งละ 1 ฉบบั

       หรอืผูป้กครอง (กรณีบดิา หรอืมารดา ไมไ่ด้เป�นผูป้กครอง) อยา่งละ 1 ฉบบั

*ลงลายมอืชื�อพรอ้มรบัรองสาํเนาทกุต้องทกุฉบบั*

เอกสารที�ต้องเตรยีมสาํหรบัการสมคัร

ขั�นตอนการสมคัร

 @metapaht
044-000162, 061-1983535

Metapaht School - โรงเรยีนเมธาพฒัน์
LINE

 สามารถชาํระค่าธรรมเนียมการสอบจาํนวน 300 บาท ได้ที�แผนกการเงิน โรงเรยีนเมธาพฒัน์

วธิกีารชาํระค่าธรรมเนียมการสอบ

18 พฤศจกิายน 2565 - 5 พฤษภาคม 2566

วนัที�รบัสมคัร



ทักษะภาษาอังกฤษ
ทักษะการอ่านออกเสยีง และทักษะความเขา้ใจในการอ่าน (ตามเกณฑ์อายุ)
มคีวามเขา้ใจจาํนวน และลําดับ (ตามเกณฑ์อายุ)

        ขอ้สอบสาํหรบัการทดสอบความรูน้ักเรยีนใหมจ่ะมคีวามยากง่ายตามระดับของชั�นเรยีน โดยผูบ้รหิาร
และฝ�ายวชิาการจะนัดพบผูป้กครองเพื�อใหข้อ้เสนอแนะ และอธบิายเกี�ยวกับผลการสอบของนักเรยีน   
        นักเรยีนที�สมคัรใหมจ่ะต้องผา่นการทดสอบ เพื�อคัดเลือกวา่ควรใหเ้ขา้เรยีนในระดับชั�นใด ตามเกณฑ์
ความเหมาะสม โดยขึ�นอยูกั่บผลการสมัภาษณ์จากอาจารยป์ระจาํชั�น และผูบ้รหิาร  นอกจากนี�ยงัขึ�นอยูกั่บ
ผลการเรยีนจากโรงเรยีนเดิม  พจิารณาทั�งจากอายุ  พฒันาการด้านอารมณ ์ พฒันาการทางด้านรา่งกาย
และพฒันาการทางด้านสงัคม

การสอบวดัผลมจุีดประสงค์เพื�อวดัความรู ้และพฒันาการในด้านต่างๆของผูส้มคัร ดังนี�

META
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คู่มอืการรบัสมคัร และสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาต่อ
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รายละเอียดการทดสอบเขา้ศึกษาต่อระดับปฐมวยั



      โรงเรยีนจะมกีารแจง้ใหท้ราบถึงค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื�น ๆ  ในเดือนพฤษภาคม
ก่อนเริ�มป�การศึกษาใหมโ่ดยผูป้กครองสามารถแจง้ความประสงค์ขอรบัตารางค่าเทอม และค่าธรรมเนียม
ฉบบัล่าสดุได้จากเจา้หน้าที�หอ้งธุรการโรงเรยีน

ค่าใชจ้า่ยระดับเตรยีมอนุบาล ถึง อนุบาลป�ที� 3 ป�การศึกษา 2566

META
PAHT

คู่มอืการรบัสมคัร และสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาต่อ
โรงเรยีนเมธาพฒัน ์ระดบัปฐมวยั ป�การศึกษา 2566

เครื�องแบบนักเรยีน ประกอบด้วย ชุดนักเรยีน ชุดพละ เสื�อกีฬาส ีและหมวกทัศนศึกษา

โรงเรยีนขอสงวนสทิธิ� ไมคื่น ค่าใชจ้า่ยในสว่นเงินแรกเขา้/เงินมดัจาํ ในทกุกรณี
หากท่านไมช่าํระเงิน หรอืชาํระเงินไมค่รบถ้วนภายในวนัเวลาที�กําหนด ใหถื้อวา่สละสทิธิ�ในการเขา้เรยีน
และทางโรงเรยีนไมม่กีารสาํรองที�นั�งใหท้กุกรณี
ขอสงวนสทิธิ�ในการสาํรองที�นั�ง และเขา้ศึกษาต่อหากไมด่ําเนินการตามระยะเวลาที�โรงเรยีนกําหนด

ทั�งนี� ค่าใชจ้า่ยไมร่วม

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื�นๆ

รายละเอียด เตรยีมอนุบาล อนุบาล 1-3

ค่าธรรมเนยีมแรกเขา้ 10,000 บาท / ครั�งเดยีว 10,000 บาท / ครั�งเดยีว

ค่าธรรมเนยีมการศึกษา 30,000 บาท / ภาคเรยีน 27,500 บาท / ภาคเรยีน

ค่าหนงัสอื 2,000 บาท / ป�การศึกษา 2,000 บาท / ป�การศึกษา

อุปกรณก์ารเรยีน 5,000 บาท / ภาคเรยีน 5,000 บาท / ภาคเรยีน

ค่าอาหาร 5,000 บาท / ภาคเรยีน 5,000 บาท / ภาคเรยีน



META
PAHT

คู่มอืการรบัสมคัร และสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาต่อ
โรงเรยีนเมธาพฒัน ์ระดบัปฐมวยั ป�การศึกษา 2566

แผนกการเงิน โรงเรยีนเมธาพฒัน์
โอนชาํระผ่านเลขที�บญัช ี790-426-6611 ธนาคารไทยพาณิชย ์ 

       หลังจากที�นักเรยีน และผูป้กครองได้ผา่นการประเมนิ และผา่นการสอบสมัภาษณ์จากทางโรงเรยีน
เรยีบรอ้ยแล้ว สามารถชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใชจ้า่ยอื�นๆ  ชาํระเต็ม
จาํนวนตามราคาที�กําหนด ผา่นชอ่งทางต่อไปนี�

       ชื�อบญัช ี: บรษัิท ป�ญญาวฒัน์ 2560 จาํกัด 
       และแนบหลักฐานการชาํระค่าธรรมเนียมพรอ้มแจง้รายละเอียดทาง Line : @metapaht
       กรณีที�นักเรยีนชาํระค่าใชจ้่ายไม่ครบถ้วนภายในเวลาที�กําหนด  ทางโรงเรยีนมีการคิดค่าปรบัล่าชา้ 
ในอัตราเดือนละ 500 บาท (หา้รอ้ยบาทถ้วน)
       ในกรณีที�นักเรยีนมหีนี�คงค้างเกินกวา่กําหนด และล่วงเลยจนถึงภาคเรยีนถัดไป ทางนักเรยีนจะต้อง
ชาํระยอดคงค้างเก่าพรอ้มค่าปรบัล่าชา้ใหค้รบถ้วนตามจาํนวนทั�งหมด จึงจะสามารถลงทะเบียนเรยีนใน
ภาคเรยีนใหม่ได้

นักเรยีนที�ชาํระค่าธรรมเนยีมการศึกษามาแล้ว หากลาออกก่อนโรงเรยีนเป�ดภาคเรยีนจะไดร้บัค่าธรรมเนยีม
การศึกษาคืน 80%
นักเรยีนที�ลาออกเมื�อโรงเรยีนเป�ดภาคเรยีนแล้ว แต่ไมเ่กิน 30 วนั จะไดร้บัค่าธรรมเนยีมการศึกษาคืน 50%
ของค่าธรรมเนียมการศึกษา
นักเรยีนที�ลาออกหลังจากวนัเป�ดภาคเรยีนไปแล้วเกินกวา่ 31 วนัจะไมม่กีารคืนค่าธรรมเนยีมการศึกษา
นักเรยีนที�ลาออกตามขอ้ 1 และ ขอ้ 2 จะไดร้บัค่าเทอมคืนภายใน 30 วนั นบัจากวนัที�ยื�นเอกสารการลาออก

วธิกีารชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษา

เงื�อนไขการคืนเงิน

บุตรคนที� 1                       ไมม่สีว่นลด
บุตรคนที� 2                      ลด 10% ของค่าธรรมเนียมการศึกษา 
บุตรคนที� 3 เป�นต้นไป       ลด 5% ของค่าธรรมเนียมการศึกษา

ชาํระรายภาคเรยีน             สว่นลด 5 %  ของค่าธรรมเนียมการศึกษา
ชาํระทั�งป�                          สว่นลด 10 % ของค่าธรรมเนียมการศึกษา

      สว่นลดพี�น้อง

     สว่นลดการชาํระล่วงหน้า

รายการสว่นลดค่าธรรมเนียม




