
คู่มอืการรบัสมคัร

ระดบัประถมศึกษา ป�การศึกษา 2566

METAPAHT
SCHOOL

และสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาต่อ
โรงเรยีนเมธาพฒัน์



M = Moral (ศีลธรรม)
E = Expert (ความเชี�ยวชาญ)
T = Technology (เทคโนโลย)ี
A = Attitude (ทัศนคติ)

      ผูเ้รยีนระดับชั�นประถมศึกษาป�ที� 1-6 จะเรยีนอยา่งสนุกสนาน และมคีวามสขุในการเรยีนรู ้โดยสมัผสั
ความสนุกสนาน (A = Attitude) ผา่นการจดักิจกรรมเรยีนการสอนแบบ Active learning ควบคู่
กับการวางพื�นฐานความรูที้�สาํคัญทางวชิาการ 3 ทักษะ ได้แก่ ทักษะด้านภาษา ทักษะด้านวทิยาศาสตร ์
 และทักษะวชิาคณิตศาสตร ์ เพื�อใชเ้ป�นพื�นฐานพฒันา Hard Skill และ Soft Skill ที�จะทําใหผู้เ้รยีนได้มี
โอกาสค้นพบศักยภาพของตนเอง ผา่นรายวชิาบูรณาการอื�นๆ (E = Expert) เชน่ วทิยาศาสตร ์               
และระบบธรรมชาติ ศิลปะ สงัคมศึกษา สขุศึกษา และพลศึกษา เทคโนโลยดีิจทัิล การจดัการในครวัเรอืน
และการประกอบการ เป�นต้น ซึ�งจะทําใหผู้เ้รยีนพฒันาสมรรถนะหลักทั�ง 6 ด้าน ได้แก่ การจดัการตนเอง
การคิดขั�นสงู การสื�อสาร การรวมพลังทํางานเป�นทีม การเป�นพลเมอืงที�เขม้แขง็ (M = Moral) การอยู่
รว่มกับธรรมชาติ และวทิยาการอยา่งยั�งยนื (T = Technology) ใหเ้ป�นความสามารถติดตัวตามความ
สามารถ และศักยภาพของแต่ละคนเมื�อจบการศึกษา

META
PAHT

คู่มอืการรบัสมคัร และสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาต่อ
โรงเรยีนเมธาพฒัน ์ระดบัประถมศึกษา ป�การศึกษา 2566

หลักสตูรตามแนวคิด META Model



การจดัการเรยีนสอนยดึตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช 2551 

นักเรยีนเรยีนเป�นภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ ในรายวชิาวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์ภาษาอังกฤษ
ในรายวชิาเพิ�มเติมในแต่ละหอ้งเรยีน
จาํนวนนักเรยีนไมเ่กิน 24 คน
นักเรยีนจะได้รบัวุฒกิารศึกษาในระดับประถมศึกษาตามระเบยีบของกระทรวงศึกษาธกิารประเทศไทย
ประกอบกับได้รบัการสรา้งพื�นฐานที�ดีในการศึกษาต่อหลักสตูรหอ้งเรยีนพเิศษของโรงเรยีน
มธัยมศึกษาในประเทศไทย

คณิตศาสตร ์(Extra) 
Mathematics (Extra) 
ศิลป�สรา้งสรรค์ 
วทิยาศาสตร ์(Extra) 
Independent Study 
Beyond (สอนเสรมิเพื�อเพิ�มศักยภาพนักเรยีน) 

รายละเอียดของแผนการเรยีน
   โปรแกรมMPS Intensive เป�นหลักสตูรทางเลือกสาํหรบั นักเรยีนที�ต้องการเพิ�มพูนทักษะทักษะ
ความรูท้างวชิาการ และเสรมิสรา้งความสามารถพื�นฐานทางภาษาอังกฤษ

      (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2560)

รายวชิาเพิ�มเติมที�แตกต่าง (ตลอดหลักสตูร)

META
PAHT

คู่มอืการรบัสมคัร และสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาต่อ
โรงเรยีนเมธาพฒัน ์ระดบัประถมศึกษา ป�การศึกษา 2566

Program MPS Intensive

META
PAHT

คู่มอืการรบัสมคัร และสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาต่อ
โรงเรยีนเมธาพฒัน ์ระดบัประถมศึกษา ป�การศึกษา 2566



การจดัการเรยีนสอนยดึตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช 2551 

นักเรยีนเรยีนภาษาอังกฤษกับครูเจา้ของภาษาและเรยีนเป�นภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ            
 ในรายวชิาวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร,์ การงานอาชพี, สขุศึกษา และพลศึกษา

จาํนวนนักเรยีนไมเ่กิน 20 คน
หนังสอืเรยีนนําเขา้จากต่างประเทศ โดยคัดเลือกใหเ้หมาะสมกับเนื�อหาที�เรยีน เมื�อจบหลักสตูร
นักเรยีนจะได้รบัวุฒกิารศึกษาในระดับประถมศึกษาตามระเบยีบของกระทรวงศึกษาธกิารประเทศไทย
ประกอบกับได้รบัการสรา้งพื�นฐานที�ดีต่อการศึกษาในหลักสตูรภาษาอังกฤษ  และหลักสตูรนานาชาติ
ของโรงเรยีนนานาชาติและโรงเรยีนมธัยมศึกษาในประเทศไทย  ซึ�งเป�นการเตรยีมความพรอ้มใหกั้บ
ผูเ้รยีนสูร่ะดับสากล

English (Extra) 
Communication Skill (Extra)
Mathematics (Extra) 
Science (Extra)
Independent Study 
Beyond (สอนเสรมิเพื�อเพิ�มศักยภาพนักเรยีน) 

รายละเอียดของแผนการเรยีน
       โปรแกรม MPS INTER PLUS เป�นหลักสตูรทางเลือกสาํหรบันักเรยีนที�ต้องการเพิ�มพูนทักษะภาษา
อังกฤษควบคู่ไปกับทักษะความรูท้างวชิาการ

      (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2560)

      ทั�งสว่นรายวชิาพื�นฐาน และเพิ�มเติมในแต่ละหอ้งเรยีน

รายวชิาเพิ�มเติมที�แตกต่างตามจุดเน้น
      รายวชิาในกลุ่มสาระการเรยีนรูพ้ื�นฐาน และรายวชิาเพิ�มเติม เรยีนกับคณุครูเจา้ของภาษา ยกเวน้วชิา
ภาษาไทย วชิาประวติัศาสตร ์และวชิาศิลปะ
รายวชิาเพิ�มเติมที�แตกต่าง (ตลอดหลักสตูร)

Program MPS INTER PLUS

META
PAHT

คู่มอืการรบัสมคัร และสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาต่อ
โรงเรยีนเมธาพฒัน ์ระดบัประถมศึกษา ป�การศึกษา 2566



โปรแกรมหอ้งเรยีน Intensive 
โปรแกรมหอ้งเรยีน Interplus

ระเบยีบการรบันกัเรยีนเขา้ศึกษาต่อ ระดับประถมศึกษา
 ระดับชั�นประถมศึกษาป�ที� 1  เป�ดรบัสมคัรนักเรยีนเพื�อเขา้ศึกษาต่อ โดยแบง่ออกเป�น 2 โปรแกรม

*เกณฑ์อายุนกัเรยีนระดับชั�นประถมศึกษาป�ที� 1 นบัอายุถึงวนัที� 16 พฤษภาคม 2566 (อายุไมตํ่�ากวา่ 6 ป�บรบูิรณ)์

การสอบคัดเลือกนักเรยีนเขา้ศึกษาต่อในระดับชั�นประถมศึกษา แบง่เป�น 4 รอบ ดังต่อไปนี�

สมคัรสอบระหวา่งวนัที� 18 พฤศจกิายน - 12 ธนัวาคม 2565
ประกาศรายชื�อผูม้สีทิธิ�สอบวนัที� 14 ธนัวาคม 2565
ผูส้มคัรนําเสนอผลงานพรอ้มสอบสมัภาษณ์ วนัที� 16 ธนัวาคม 2565 

ประกาศผลสอบวนัที� 18 ธนัวาคม 2565 ในงาน Open House

นักเรยีนมรีางวลัการแขง่ขนัในระดับภาค/ระดับประเทศ อยา่งน้อย 1 ผลงาน
คะแนนการสมัภาษณ์มากกวา่ 80% คิดจากคะแนนของนักเรยีนรวมกับผูป้กครอง โดยคะแนน
สมัภาษณ์ของนักเรยีน และผูป้กครองคิดแยกกันต้องไมตํ่�ากวา่ 35% ของคะแนนทั�งหมด

ความเป�นเลิศทางวชิาการจาํนวน 5 ทนุ
ความสามารถพเิศษจาํนวน 5 ทนุ 
รวมมูลค่า 200,000 บาท 

      (สอบสมัภาษณ์ทั�งนักเรยีน และผูป้กครองเป�นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

       และชาํระเงินมดัจาํในการยนืยนัสทิธิ� จาํนวน 15,000 บาท
             

             08.20 - 08.45น.   นักเรยีนลงทะเบยีน
             09.00 - 11.45น.     สอบสมัภาษณ์รอบแฟ�มสะสมผลงาน (ความสามารถพเิศษ)
เงื�อนไขการพจิารณาทนุการศึกษารอบแฟ�มสะสมผลงาน Portfolio (ความสามารถพเิศษ)

ผูผ้า่นการคัดเลือกจะได้รบัทนุการศึกษาจาํนวน 20,000 บาท แบง่ออกเป�น 2 ประเภทคือ

รอบที� 1 : แฟ�มสะสมผลงาน Portfolio (ชงิทนุการศึกษารวมมูลค่า 200,000 บาท)

กําหนดการในวนัสอบรอบแฟ�มสะสมผลงาน

META
PAHT

คู่มอืการรบัสมคัร และสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาต่อ
โรงเรยีนเมธาพฒัน ์ระดบัประถมศึกษา ป�การศึกษา 2566



สมคัรสอบ ระหวา่งวนัที� 18 พฤศจกิายน 2565 - 11 มกราคม 2566
ประกาศรายชื�อผูม้สีทิธิ�สอบ 12 มกราคม 2566
สอบเสารที์� 15 มกราคม 2566 
ภาคเชา้ สอบขอ้เขยีน 3 วชิาหลัก ภาษาไทย คณิตศาสตร ์และภาษาอังกฤษ
ภาคบา่ย สอบสมัภาษณ์นักเรยีน และผูป้กครอง (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
ประกาศผลสอบวนัที� 18 มกราคม 2566 และชาํระเงินมดัจาํในการยนืยนัสทิธิ� จาํนวน 15,000 บาท

นักเรยีนที�มคีะแนนเป�นอันดับที� 1 (คะแนนรวมมากกวา่ 80% และแต่ละรายวชิาไมตํ่�ากวา่ 30%)    
 ได้รบัสว่นลดทนุค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจาํนวน 100% ตั�งแต่ระดับชั�นประถมศึกษาป�ที� 1-6

นักเรยีนที�มคีะแนนเป�นอันดับที� 2 (คะแนนรวมมากกวา่ 70% และแต่ละรายวชิาไมตํ่�ากวา่ 30%)    
 ได้รบัสว่นลดทนุค่าธรรมเนียมการศึกษา 50% ตั�งแต่ระดับชั�นประถมศึกษาป�ที� 1-6

นักเรยีนที�มคีะแนนเป�นอันดับที� 3 (คะแนนรวมมากกวา่ 60% และแต่ละรายวชิาไมตํ่�ากวา่ 30%)

นักเรยีนที�มคีะแนนเป�นอันดับที� 4-50 (คะแนนรวมมากกวา่ 50%) ได้รบัทนุการศึกษา                
 ทนุละ 10,000บาท (รวมมูลค่า 470,000 บาท)
นักเรยีนทกุคนที�ได้รบัทนุจะต้องมคีะแนนจากการสอบสมัภาษณ์มากกวา่ 80% คิดจากคะแนนของ
นักเรยีนรวมกับผูป้กครอง โดยคะแนนสมัภาษณ์ของนักเรยีน และผูป้กครองแยกกันต้องไมตํ่�ากวา่
35% ของคะแนนทั�งหมด

 
เงื�อนไขการพจิารณาทนุรอบสอบชงิทนุการศึกษาชา้งเผอืก

      (รวมมูลค่า 521,400 บาท)

      (รวมมูลค่า 260,700 บาท)

      ได้รบัสว่นลดทนุค่าธรรมเนียมการศึกษา 25% ตั�งแต่ระดับชั�นประถมศึกษาป�ที� 1-6
      (รวมมูลค่า 130,350 บาท)

รอบที� 2 : รอบชงิทนุการศึกษาชา้งเผือก (ชงิทนุการศึกษารวมมูลค่า 1,382,450 บาท)

META
PAHT

คู่มอืการรบัสมคัร และสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาต่อ
โรงเรยีนเมธาพฒัน ์ระดบัประถมศึกษา ป�การศึกษา 2566



สมคัรสอบ ระหวา่งวนัที� 18 พฤศจกิายน 2565 – 5 กมุภาพนัธ ์2566
ประกาศรายชื�อผูม้สีทิธิ�สอบ 7 กมุภาพนัธ ์2566
สอบวนัเสารที์� 11 กมุภาพนัธ ์2566
ภาคเชา้ สอบขอ้เขยีน 3 วชิาหลัก ภาษาไทย คณิตศาสตร ์และภาษาอังกฤษ
ภาคบา่ย สอบสมัภาษณ์นักเรยีน และผูป้กครอง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ประกาศผลสอบวนัที� 11 กมุภาพนัธ ์2566 และชาํระเงินมอบตัวในวนัเดียวกัน

สมคัรสอบ ระหวา่งวนัที� 13 กมุภาพนัธ ์– 5 พฤษภาคม 2566
ภาคเชา้ สอบขอ้เขยีน 3 วชิาหลัก ภาษาไทย คณิตศาสตร ์และภาษาอังกฤษ
ภาคบา่ย สอบสมัภาษณ์ทั�งตัวนักเรยีนและผูป้กครอง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ประกาศผลสอบ และชาํระเงินมอบตัวในวนัเดียวกัน

*หมายเหต ุกําหนดการวนัสอบจะเป�นการนัดหมายระหวา่งผูป้กครอง และโรงเรยีนหลังจากสมคัรสอบ

รอบที� 3 : รอบสอบปกติ

รอบที� 4 : รอบสมทบพเิศษ

กําหนดการในวนัสอบสาํหรบัรอบที� 2 - 4
           
            08.20 - 08.45น.   นักเรยีนลงทะเบยีน
            09.00 - 11.45น.     สอบขอ้เขยีน 3 วชิาหลัก ภาษาไทย คณิตศาสตร ์และภาษาอังกฤษ
            11.45   - 12.50น.     พกัรบัประทานอาหารตามอัธยาศัย
            12.50  - 16.00น.     สอบสมัภาษณ์นักเรยีน และผูป้กครอง (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

META
PAHT

คู่มอืการรบัสมคัร และสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาต่อ
โรงเรยีนเมธาพฒัน ์ระดบัประถมศึกษา ป�การศึกษา 2566



 กรอกใบสมคัรออนไลน์ ได้ที� https://forms.gle/A1nvdCsQVszRUWAKA หรอืสแกนผา่น
QR code เพื�อกรอกขอ้มูล

1.

QR code สมคัรสอบ
 

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

ขั�นตอนการสมคัรสอบ

แผนกการเงิน โรงเรยีนเมธาพฒัน์
หรอื โอนชาํระผ่าน เลขที�บญัช ี790-426-6611 ธนาคารไทยพาณิชย์

   2. ชาํระค่าธรรมเนียมการสอบจาํนวนรอบละ 300 บาทผา่นชอ่งทางต่อไปนี�

                                     ชื�อบญัช ี: บรษัิท ป�ญญาวฒัน์ 2560 จาํกัด
แนบหลักฐานการชาํระค่าธรรมเนียมพรอ้มแจง้รายละเอียดผ่านทาง

https://forms.gle/XC7v6qR7KZka9Ypz6 หรอื สแกน QR code

QR code สาํหรบัแนบหลักฐานการชาํระค่าสมคัรสอบ

META
PAHT

คู่มอืการรบัสมคัร และสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาต่อ
โรงเรยีนเมธาพฒัน ์ระดบัประถมศึกษา ป�การศึกษา 2566



  3. ตรวจสอบสถานะการชาํระเงินผา่นทาง shorturl.at/deht0 หรอื สแกน QR code

QR code สาํหรบัตรวจสอบสถานะ

       ติดต่อสอบถามเพิ�มเติม

 @metapaht
044-000162, 061-1983535

Metapaht School - โรงเรยีนเมธาพฒัน์
LINE

รูปถ่ายนักเรยีนหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ�ว 1 รูป (ถ่ายไวไ้มเ่กิน 6 เดือน)
สาํเนาสติูบตัร+สาํเนาทะเบยีนบา้นนักเรยีน อยา่งละ 1 ฉบบั
สาํเนาบตัรประจาํตัวประชาชน+สาํเนาทะเบยีนบา้นของบดิา มารดา หรอืผูป้กครอง 

สาํเนาเอกสารการเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุของนักเรยีน บดิา มารดา ผูป้กครอง อยา่งละ 1 ฉบบั
สาํหรบัชาวต่างชาติ สาํเนาหนังสอืเดินทางทกุหน้าที�บนัทึกรายการ ของนักเรยีน บดิา มารดา 

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

รอบที� 1 แฟ�มสะสมผลงาน และรอบที� 2 ชงิทนุชา้งเผอืก ยนืยนัสทิธิ�วนัที� 18 ธนัวาคม 2565
รอบที� 3 สอบปกติ  ยนืยนัสทิธิ�วนัที� 11 กมุภาพนัธ ์2566
รอบที� 4 สมทบพเิศษ ยนืยนัสทิธิ�วนัที� 8 พฤษภาคม 2566

      (กรณีบดิา หรอืมารดา ไมไ่ด้เป�นผูป้กครอง) อยา่งละ 1 ฉบบั

       หรอืผูป้กครอง (กรณีบดิา หรอืมารดา ไมไ่ด้เป�นผูป้กครอง) อยา่งละ 1 ฉบบั

*ลงลายมอืชื�อพรอ้มรบัรองสาํเนาทกุต้องทกุฉบบั สง่ในวนัยนืยนัสทิธิ�*

เอกสารที�ต้องเตรยีมสาํหรบัการสมคัร

META
PAHT

คู่มอืการรบัสมคัร และสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาต่อ
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ค่าใชจ้า่ยระดับประถมศึกษาป�ที� 1 ป�การศึกษา 2566

      หลังจากที�นักเรยีน และผูป้กครองได้ผา่นการประเมนิ และผา่นการสอบสมัภาษณ์จากทางโรงเรยีน
เรยีบรอ้ยแล้ว โรงเรยีนจะมกีารแจง้ใหท้ราบถึงค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื�น ๆ  ในเดือน
พฤษภาคมก่อนเริ�มป�การศึกษาใหมโ่ดยผูป้กครองสามารถแจง้ความประสงค์ขอรบัตารางค่าเทอม
และค่าธรรมเนียม ฉบบัล่าสดุได้จากเจา้หน้าที�หอ้งธุรการโรงเรยีน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื�นๆ

เครื�องแบบนกัเรยีน ประกอบดว้ย ชุดนกัเรยีน ชุดลกูเสอื เนตรนาร ีชุดพละ เสื�อกีฬาส ีและหมวกทัศนศึกษา

โรงเรยีนขอสงวนสทิธิ� ไมคื่น ค่าใชจ้า่ยในสว่นเงินแรกเขา้/เงินมดัจาํ ในทกุกรณี
หากท่านไมช่าํระเงิน หรอืชาํระเงินไมค่รบถ้วนภายในวนัเวลาที�กําหนด ใหถื้อวา่สละสทิธิ�ในการเขา้เรยีน

ขอสงวนสทิธิ�ในการสาํรองที�นั�ง และเขา้ศึกษาต่อหากไมด่าํเนนิการตามระยะเวลาที�โรงเรยีนกําหนด

ทั�งนี� ค่าใชจ้า่ยไมร่วม

หมายเหตุ

       และโรงเรยีนไมส่าํรองที�นั�งใหท้กุกรณี

รายละเอียด Intensive InterPlus 

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 15,000 บาท / ครั�งเดยีว 25,000 บาท / ครั�งเดยีว

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 43,450 บาท / ภาคเรยีน 63,800 บาท / ภาคเรยีน

ค่าหนังสอื และอุปกรณก์ารเรยีน 3,500 บาท / ป�การศึกษา 7,000 บาท / ป�การศึกษา

ค่าอาหาร 4,500 บาท / ภาคเรยีน 4,500 บาท / ภาคเรยีน

META
PAHT

คู่มอืการรบัสมคัร และสอบคัดเลือกเขา้ศึกษาต่อ
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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

เงื�อนไขการคืนเงิน
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