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ข้อมูลโรงเรียน  
  
1.  ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ต้ังอยู่เลขท่ี 100 หมู่ 13 ถนน บุรีรัมย์-บรบือ   
ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000 โทรศัพท์ 044-611980, 612-274  
โทรสาร 044-613-984  E–mail   ms_buriram@hotmail.com    Website :  www.ms.ac.th 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  บุรีรัมย์   เขต  1 
 1.2  เปิดสอนต้ังแต่ระดับ   อนุบาล ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 1.3  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 

1.4  ปรัชญา     การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ในทุกมิติ 
1.5  คติพจน์โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   ประพฤติดี  เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม 
1.6  วิสัยทัศน์ 

“ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  เปน็องค์กรการศึกษาคาทอลิก  ที่เด่นคุณธรรม  เลิศล้ำ
วิชาการ  เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  มีครูคุณภาพ  ด้วยบรรยากาศการเรียนรู้  มุ่งสู่สากล ” 

1.7  พันธกิจ 
1. ปลูกฝังคุณธรรมให้ครู บุคลากร นักเรียน และผู้มีส่วนได้เสียให้มีอัตลักษณ์ 4       
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานสู่ศตวรรษท่ี 21    
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีเพื่อความเป็นเลิศทาง

วิชาการ 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และสามารถใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมืออาชีพ  
5. การจัดการสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้      
6. พัฒนาระบบงาน บุคลากร ให้มีมาตรฐานสู่สากล 

1.8  วัตถุประสงค์ 
1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการท้ังระบบอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีช่ือเสียง

เป็นท่ียอมรับระดับแนวหน้า 
2. ครู บุคลากร และนักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ได้รับการ

ยอมรับของสังคม 
3. ครูและบุคลากรมีคุณภาพ ผูกพันต่อองค์กร และปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
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1.9  ต้นไม้ประจำโรงเรียน (ต้นชัยพฤกษ์)     
ต้นชัยพฤกษ์ส่ือความหมายถึง ความมีระเบียบ วินัย ความเข้มแข็งมั่นคง และ 
อ่อนหวาน 

  1.10  สีประจำโรงเรียน (ฟ้า-ขาว) 
    

 
ฟ้า 
 

 
ขาว 

 
 
       ฟ้า หมายถึง ความรัก ความอ่อนหวาน อ่อนโยน และอบอุ่น  
       ขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สดใส ซื่อสัตย์สุจริต 

1.11  ดอกไม้ประจำโรงเรียน (ดอกชัยพฤกษ์) 

                      
       ธรรมชาติของดอกชัยพฤกษ์ เป็นต้นไม้ท่ีมีความอดทน ต่อสภาพแวดล้อม จะผลิดอก
ในย่านฤดูหนาว เปรียบเสมือน ความอ่อนหวาน และอดทน และยังเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำชาติ
อีกด้วยด้วยสภาพโดยท่ัวไปและความเป็นมาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ 
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1.12  ตราสัญลักษณ ์

 
 
    “การจัดการศึกษาเพื ่อพ ัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ ในทุกมิติ” การศึกษาพัฒนาคน   พัฒนา
ชาติ  การศึกษาไม่ใช่ทำให้คนมีความรู้อย่างเดียวต้องเป็นคนดีควบคู่ไปกับความรู้ดี   มีการฝึกจิตให้
เป็นคนดี จึงจะเป็นการศึกษาแท้จริง (มล.ปิ่น  มาลากุล) การพัฒนาคนต้องพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน
อย่างสมดุลทุกด้านเมื่อพูดถึงคนเรามองคนท่ีเป็นบุคคลครบทุกมิติ (Holistic)  เป็นการมองคนทุกมิติ
ของชีวิต ทั้งด้านเศรษฐกิจ การตัดสินใจ ศาสนาวัฒนธรรมและมิติทางความสัมพันธ์ของคนกับส่ิง
สูงสุด กับเพื่อนบ้าน สังคมกับธรรมชาติ โดยเห็นความสำคัญกลมกลืนกันอย่างลึกซึ้ง ในทุกมิติถ้าเรา
มองคนแบบแยกส่วนการพัฒนาการให้การศึกษาของเราก็ จะผิดรูปแบบไม่เหมือนท่ีผ่าน ๆ มา เราได้
มองคนสมองโต คนเก่ง แต่จิตใจคับแคบ เห็นแก่ตัว 
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1.13  ที่ต้ังและผังการเดินทาง 

 
ลักษณะที่ต้ังของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชุมเห็ด อําเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
เป็นชุมชนเมือง มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

-  ทิศเหนือ    บ้านยายอ่อน หมู่ท่ี 13 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

-  ทิศใต้     ทางรถไฟ (โรงแรมเทพนคร) 
-  ทิศตะวันออก   ถนนบุรีรัมย์ – สตึก 
-  ทิศตะวันตก    บ้านรังกา ตำบลชุมเห็ด อำเภอมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

สภาพพื้นที่   เป็นท่ีราบอยู่ชานเมืองบุรีรัมย์ ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพค้าขาย 
รับราชการ และเกษตรกรรม 
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1.14  อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
ลูกมารีย์รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง 
     รักเมตตา 
              รักตนเอง รักผู้อื ่น รักธรรมชาติสิ ่งแวดล้อม รักสถาบันหลักของชาติ 
เสียสละ เห็นอกเห็นใจ มีน้ำใจ แบ่งปัน และช่วยเหลือผู้อื่นอย่างสุภาพอ่อนโยน โดย
ไม่หวังส่ิงตอบแทนและรู้จักให้อภัย 
     ซ่ือสัตย์ 

ดำรงอยู่ในศีลธรรม ซื่อตรง จริงใจ ประพฤติชอบต่อตนเองและผู้อื่น ไม่คด
โกง   ไม่เบียดเบียนผู้อื่น 
      กตัญญู 
           เคารพ เชื ่อฟัง ให้เกียรติบิดามารดา ผู้มีพระคุณ สถาบันหลักของชาติ 
ธรรมชาติ มีความนบนอบ ตระหนักในความดีที ่ผู ้อื ่นมอบให้ตน รู ้จักตอบแทน
บุญคุณ รู้คุณสถาบันและแผ่นดิน 
      พอเพียง 
           พอใจในสิ่งที่ตนเป็นและประหยัดอดออม มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย สุภาพ
ถ่อมตน ไม่ถือตัว ไม่ยึดติด 

1.15  เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามวิถีคริสต์ 
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2.  ประวัติโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ สอนต้ังแต่ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น โดยจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามแนวนโยบายของการจัดการศึกษาแห่งชาติ ตามจุดหมาย 
หลักการ และโครงสร้างของหลักสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
 บาทหลวงหลุยส์ นิโคลาส มิชชันนารีชาวฝรั่งเศส จากคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส 
ขณะเป็นเจ้าอาวาสวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน  โคกปราสาท ปะคำ บุรีรัมย์ ได้ทราบ
ว่ามีครอบครัวคริสตชนคาทอลิกอยู่ท่ีบุรีรัมย์จึง ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียน ซึ่งเป็นครอบครัวนายยอห์น 
บัปติสต์ เม้ง และ นางอันนา สุรีย์ (บ๊วย) ตันติอลงการ เป็นสัตบุรุษจากวัดนักบุญราฟาแอล ปากน้ำ 
จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยสายตาอันยาวไกลและวิสัยทัศน์อันเฉียบคมบาทหลวงหลุยส์ นิโคลาส ได้
มองหาท่ีดินเพื่อตั้งศูนย์คาทอลิกสำหรับงานวัดและโรงเรียน 
 ต่อมาในปี พ.ศ.2521 ขณะท่ีบาทหลวงหลุยส์ นิโคลาส ซึ่งเดินทางมาท่ีบุรีรัมย์ก็ได้ทราบข่าว
จากนางสุรีย์ ว่ามีคนต้องการขายที่ดิน 16 ไร่ 3 งานเพราะเขาเป็นหนี้ธนาคาร บาทหลวงหลุยส์ นิโค
ลาสจึงได้นำเรื ่องนี้ไปเสนอต่อมุขนายกยออากิม พเยาว์ มณีทรัพย์ หลังจากได้ปรึกษากับคณะท่ี
ปรึกษาแล้ว ก็ได้มอบหมายให้คุณพ่อประยูร นามวงศ์ คุณพ่อวิโรจน์ สมหมายและคุณพ่อบางท่านมาดู
ท่ีดินผืนนี้ ท่ีสุดก็ได้ตกลงซื้อท่ีดินผืนดังกล่าวไว้ นี่คือจุดเริ่มต้นของวัดแม่พระแห่งสายประคำศักด์ิสิทธิ์
และโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์ของบาทหลวงหลุยส์ นิโคลาสท่ีเริ่มต้นจากการมองหา
ท่ีดินผืนแรกเอาไว้ก่อน 
 ในปี พ.ศ. 2524 บาทหลวงพเยาว์ มณีทรัพย์ มุขนายกมิสซังคาทอลิกนครราชสีมา ได้
มอบหมายให้บาทหลวงวิโรจน์ สมหมาย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการจัดต้ังโรงเรียนในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 
บนที่ดินท่ีได้จัดซื้อเอาไว้ก่อนหน้านี้ ต่อมาได้ทำการสร้างอาคารคอนกรีตสองช้ัน เป็นอาคารเรียนหลัง
แรก มีห้องเรียน 7 ห้อง หอประชุมขนาดกว้าง 12 เมตรยาว 36 เมตร 1 หลัง บ้านพักบาทหลวง 1 
หลัง บ้านพักซิสเตอร์ 1 หลัง และบ้านพักเจ้าหน้าที่ 1 หลัง โดยตั้งชื ่อว่า โรงเรียนอนุบาลมารีย์
อนุสรณ์ ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2525 โดยมีบาทหลวงพเยาว์ มณีทรัพย์ 
เป็นผู้รับใบอนุญาต และซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม เป็นครูใหญ่ มีนักเรียนท้ังส้ิน 234 คน และจำนวน
ครู 11 คน การบริหารงานและการดำเนินงานการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องทำให้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นในปีต่อมา 
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ในปี พ.ศ.2526 โรงเรียนอนุบาลมารีย์อนุสรณ์ ได้
ขยายพื้นที่จากเดิมเป็น 36 ไร่ 3  งาน 3 ตารางวา จึงได้ท า
การสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหลังใหม่ข้ึนอีก 1 หลัง สูง 
4 ชั ้น และได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนอนุบาลมารีย์อนุสรณ์ 
เป็น “โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์” 
 ในปีการศึกษา 2527 พร้อมกับได้รับอนุญาตให้เปิด
ใช้อาคารโดยใช้ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ท าการสอน ระดับประถมศึกษา มีนักเรียน 435 คน ครู 
18 คน และในช่วงเดือนมีนาคม 2526 บาทหลวงวิโรจน์ สมหมาย ได้ย้ายไปประจ าท่ีจังหวัดปราจีนบุรี
และบาทหลวงสุรินทร์ ประสบผล ได้มาท าหน้าท่ีแทนช่ัวคราวประมาณ 2 เดือน ต่อจากนั้น บาทหลวง
บุญชอบ พงศ์ศิริพัฒน์ ท าหน้าท่ีแทนผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์จ านันท์ ไพรงาม เป็นครูใหญ่ 
 ในปีการศึกษา 2528 ซิสเตอร์บุญชอบ หัวใจ ได้ย้ายมารับหน้าที่เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ใน
สมัยนั้น การบริหารงานการจัดการศึกษาโรงเรียนถือว่าเป็นภารกิจอันส าคัญยิ่ง ท่ีจะพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้เป็น พลเมืองดีของชาติ เพื่อให้มีคุณลักษณะตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร กล่าวคือ “เป็นท้ัง
คนดีและคนเก่งในสังคม” ในปีการศึกษา 2528 นี้มีนักเรียนท้ังส้ิน 462 คน มีครู 20 คน 
 ในปีการศึกษา 2529 มีนักเรียน 522 คน ครู 21 คน17 
 ในปีการศึกษา 2530 มีนักเรียน 628 คน ครู 27 คน 
 ในปีการศึกษา 2531 มีนักเรียน 850 คน ครู 30 คน 
 ในปีการศึกษา 2532 มีนักเรียน 955 คน ครู 33 คน 
 ในปีการศึกษา 2533 ซิสเตอร์มะลิวัลย์ กู้ชาติ ได้ย้ายเข้ามารับหน้าท่ีเป็นครูใหญ่และผู้จัดการ 
มีนักเรียนท้ังส้ิน 1,150 คน ครู 42 คน 
 ในปีการศึกษา 2534 มีนักเรียน 1,197 คน ครู 42 คน 
 ในปีการศึกษา 2535 บาทหลวงสมเดช พันธ์สมบัติ ได้เข้ามารับหน้าที่ฐานะผู้จัดการและ
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต โดยมีซิสเตอร์พิมพร เจริญภูมิ เป็นครูใหญ่ มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,220 คน ครู 42 
คน และครูพี่เล้ียง 2 คน 

 ในปีการศึกษา 2536 มีนักเรียน 1,254 คน ครู 46 คน 
 ในปีการศึกษา 2537 มีนักเรียน 1,318 คน ครู 50 คน 
 ในปีการศึกษา 2538 มีนักเรียน 1,378 คน ครู 52 คน 
 ในปีการศึกษา 2539 บาทหลวงสมเดช พันธ์สมบัติ ได้สร้างอาคาร 
เรียนหลักใหม่คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช้ัน เพื่อรองรับนักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษา จ านวน 12 ห้องเรียน ขึ้น มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,387 คน 

ครู 57 คน มีซิสเตอร์บุญสม ปิ่นสุวรรณ์ เป็นครูใหญ่ 
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 ในปีการศึกษา 2540 บาทหลวงสุข ศรจันทร์ ย้ายมารับหน้าที่เป็นผู้จัดการและผู้แทนผู้รับ
ใบอนุญาต และมีซิสเตอร์บุญสม ปิ่นสุวรรณ์ เป็นครูใหญ่ มีนักเรียนท้ังส้ิน 1,419 คน ครู 63 คน  
 ในปีการศึกษา 2541 ซิสเตอร์บุญชอบ หัวใจ ได้ย้ายมารับหน้าที่เป็นครูใหญ่ มีนักเรียน 
1,460 คน ครู 62 คน  
 ในปีการศึกษา 2542 ซิสเตอร์จ านันท์ ไพรงาม ได้ย้าย
กลับเข้ามารับหน้าที่เป็นครั้งที่ 2 มีนักเรียน 1,640 คน ครู 67
คน  
 ในปีการศึกษา 2543 มีนักเรียน 1,861 คน ครู 73 คน  
 ในปีการศึกษา 2544 มีนักเรียน 2,005 คน ครู 74 คน 
และต่อมาบาทหลวงสุข ศรจันทร์ ได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ 
5 ช้ันเพื่อรองรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2545 ได้ท าพิธีเปิดและเสกอาคารเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ตั้งชื ่ออาคารว่าอาคารยออากิม ซึ ่งได้รับ
อนุญาตให้ใช้ท าการจัดการเรียนการสอนเมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2545 มีนักเรียนท้ังส้ิน 2,125 คน ครู 
91 คน 
 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้ปกครองด้วยดีตลอดมา โดยการ
ส่งบุตรหลานเข้าเรียนเพิ่มขึ ้นทุกปี ในปีการศึกษา 2546 มีนักเรียน 2,407 คน มีครู 100 คน 
บาทหลวงสุข ศรจันทร์ เป็นผู้แทนรับใบอนุญาต และซิสเตอร์จ านันท์ ไพรงามเป็นครูใหญ่ 
 ในปีการศึกษา 2547 บาทหลวงสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ ได้ย้ายเข้ามารับหน้าที่เป็นผู้แทนผู้รับ
ใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียน โดยซิสเตอร์จ านันท์ ไพรงาม เป็นครูใหญ่ พร้อมกับขยายพื้นที่เดิม 
36 ไร่ 3 งาน 23 ตารางวาเป็น 54 ไร่ และซื้อท่ีดินซึ่งเป็นสวนยางพาราต้ังอยู่ท่ี บ้านโนนแดง ต.สะแก
โพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ มีเนื้อที่ 140 ไร่ และที่สวนยางพารานี้ได้จัดตั้งเป็นค่ายลูกเสือ -เนตรนารี 
ส าหรับใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอีกด้วย4 
 ในปีการศึกษา 2548 มีนักเรียนทั้งสิ ้น 2,762 
คน ครู 111 คน บาทหลวงสมชัย พงศ์ศิร ิพัฒน์ ได้
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับคุณธรรม จน
เป็นที่ยอมรับและศรัทธาจากผู้ปกครอง ชุมชน ท าให้
นักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี และได้จัดสร้างวัด”แม่พระแห่งสาย
ประค าศักดิ์สิทธิ์” หลังใหม่ข้ึน แทนวัดหลังเก่าท่ีมีขนาด
เล็ก เพื่อรับรองคริสตชนท่ีเพิ่มจ านวนมากขึ้น 
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 ในปีการศึกษา 2549 ซิสเตอร์วันทา สิทธิพล ได้ย้ายมารับหน้าท่ีเป็นครูใหญ่ มีนักเรียนท้ังส้ิน 
3,205 คน ครู 128 คน ต่อมาบาทหลวงสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ สร้างสระว่ายน ้าส าหรับนักเรียนระดับ
อนุบาล – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ขึ้น เปิดใช้ในปีการศึกษา 2550  
 ในปีการศึกษา 2552- ปัจจุบัน บาทหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร ผู้อ านวยการฝ่ายการศึกษา
สังฆมณฑลนครราชสีมา ได้ย้ายมารับหน้าท่ีเป็นผู้รับใบอนุญาต ต่อมาได้สร้างอาคาร เมรีโดม อาคาร
อเนกประสงค์ เพื่อใช้ท ากิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธง จ านวน 1 หลัง และได้พัฒนาระบบ ICT ในการ
บริหารจัดการเช่น บัตรประจ าตัวนักเรียน ใช้เป็นบัตรเติมเงิน บัตรตรวจสอบผลการเรียน ใช้เป็นบัตร
ฝากธนาคารออนไลน์ เป็นต้น  
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มีความมุ่งมั่นที่จะจัดการเรียนการสอนปลูกฝังให้
นักเรียนเป็นคนดีและคนเก่ง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จัดกิจรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียน ได้รับความรู้ ควบคู่
คุณธรรม เพื่อเติบโตเป็นคนดีของสังคม ภายใต้อัตลักษณ์ที่ว่า “รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญูอยู่อย่าง
พอเพียง” 
 ในปีการศึกษา 2559  ซิสเตอร์จ าเนียร  บุญทัน  ได้ย้ายมารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน
มารีย์-อนุสรณ์   มีนักเรียนท้ังส้ิน 3,255 คน มีบุคลากรท้ังส้ิน  180 คน   
 ในปีการศึกษา 2561-ปัจจุบัน บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์  ผู้อ านวยการฝ่ายการศึกษาอบรม
สังฆมณฑลนครราชสีมา  รับต าแหน่งผู้จัดการและผู้แทนผู้รับใบอนุญาต  ซิสเตอร์จ านันท์  ไพรงาม 
รับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  มีนักเรียนท้ังส้ิน  3,153 คน  มีครูและบุคลากรท้ังส้ิน  
179  คน ในปีการศึกษา 2562 เริ่มด าเนินการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารสระวา่ยน ้า 
ขนาด ยาว 25 เมตร  กว้าง 12.50 เมตร และสระขนาดเล็ก ยาว 6.00 เมตร กว้าง 12.50 เมตร โดยมี
พื้นท่ีโดยรวม 1,200 ตารางเมตร  นอกจากนี้ได้มีด าเนินการจัดซื้อรถหกล้อ ยี่ห้อ ฮีโน่ต่อหลังคา ติดต้ัง
ระบบอ านวยความสะดวก และระบบป้องกันความปลอดภัยภายในรถ  ความยาว 6 เมตร  จ านวน 5 
แรงม้า  
 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ประสบความส าเร็จในการจัดการศึกษาตลอดมา ท้ังด้านวิชาการ ด้าน
บุคลากร ด้านอาคารสถานที่ ด้านกิจการงานนักเรียน ด้านสัมพันธ์กับชุมชน โดยจะเห็นได้จาก
ผลสัมฤทธิ์จากการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย ทั้งระดับ
อ าเภอ จังหวัด ประเทศ และระดับชาติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ยังคงมุ่งมั่นบริหารงานด้านการศึกษา 
ให้มีความก้าวหน้าควบคู่กับจังหวัดบุรีรัมย์สืบไป 
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การติดต่อสื่อสาร 
 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  0-4461-1980 
     0-4461-2274 
     04-461-2460-2 
 โทรสาร    04-461-3984 
 เว็บไซต์    www.ms.ac.th 
 Facebook   https://www.facebook.com/marieanusorn 
 

 
 
 
 
 

  

http://www.ms.ac.th/
https://www.facebook.com/marieanusorn


11 
 

 

 

เกียรติประวัติโรงเรียนมารยี์อนุสรณ์ 
ปีการศึกษา 2533  ได้รับรางวัลโรงเรียนเอกชนดีเด่น  ระดับประถมศึกษา ระดับส่วนภูมิภาค  ของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีการศึกษา 2542   ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาท่ีประสบความสำเร็จในการพัฒนาจิตพิสัยใน

ระบบการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา  
ปีการศึกษา 2542   เป็นสถานศึกษาท่ีจัดจริยศึกษาดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีการศึกษา 2543   ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาท่ีประสบความสำเร็จในการพัฒนาจิตพิสัยใน

ระบบการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา  
ปีการศึกษา 2543   ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนจริยธรรมดีเด่น จากเขตการศึกษา 11   
ปีการศึกษา 2543-2547 เป็นโรงเรียนท่ีได้รับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักงาน

คณะกรรมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีการศึกษา 2543   เป็นโรงเรียนแฟนต้ายุวทูตระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ปีการศึกษา 2545   เป็นโรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาคณิตศาสตร์  จาก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ร่วมกับเขตการศึกษา 11 
ปีการศึกษา 2545   ผ่านการประเมินการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อป้องกันโรคติดต่อ 
ปีการศึกษา 2546   เป็นโรงเรียนแฟนต้ายุวทูตระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ปีการศึกษา 2547   เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมาตรฐานดีเด่น ต้นแบบระดับอำเภอ  ประเภท

โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จากเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
ปีการศึกษา 2554   เป็นโรงเรียนส่งเสริมความสามารถนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์  ภาษาไทยได้ยอด

เย่ียม  จากโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์ 
ปีการศึกษา 2555   ได้รับรางวัลสถานศึกษาท่ีมีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ  O-NET สูงกว่า

ระดับประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จาก 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปีการศึกษา 2556   ได้รับรางวัลการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
จาก เขตตรวจราชการท่ี 5 

ปีการศึกษา 2556   ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  จาก
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปีการศึกษา 2559   เป็นสถานศึกษาได้รับคะแนนเฉล่ียรวม จากการทดสอบทางการศึกษา O-NET
ระดับมัธยมศึกษา จากสังฆมณฑลนครราชสีมา 

ปีการศึกษา 2558   ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่  จาก
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ปีการศึกษา 2558   ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ จาก
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปีการศึกษา 2559   ได้รับรางวัล  MOE AWARDS สาขาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จาก
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปีการศึกษา 2560   ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่  
จากกระทรวงศึกษาธิการ 

ปีการศึกษา 2560  ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวฒันธรรม “วัฒนคุณาธร”  ประเภท
กลุ่มบุคคล 

ปีการศึกษา 2560   ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวฒันธรรม “วัฒนคุณาธร”  ประเภท
เยาวชน “เด็กชายธีรภัทร์  สีโท”  

ปีการศึกษา 2560   ได้รับการคัดเลือกนำเสนอผลงานกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา  
“ในงานสัมมนาวิชาการ การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา สร้างคนดี ด้วยวิถี
คุณธรรม” ระดับชาติ จากศูนย์คุณธรรม ระดับชาติ 

ปีการศึกษา 2559    ได้รับการคัดเลือกนำเสนอกระบวนการพฒันาโรงเรียนคุณธรรมจากกระทรวง
วัฒนธรรม 

ปีการศึกษา 2561    ได้รับการคัดเลือกนำเสนอกระบวนการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม  และนำร่วม
เสาวนาวินัยสร้างชาติ  จากกระทรวงวัฒนธรรม 

ปีการศึกษา 2561    ได้รับการคัดเลือกนำเสนอกระบวนการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม  และนำร่วม
เสาวนาวินัยสร้างชาติ  “งานสุขภาวะชุมชน ระดับชาติ จากกระทรวงสาธารณสุข 

ปีการศึกษา 2561    ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ของจังหวัดบุรีรัมย์ 
ปีการศึกษา 2562    ได้รับรางวัลการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ ของศูนย์คุณธรรม องค์กร

มหาชน จำกัด 
ปีการศึกษา 2562    ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบท่ี 4  จากสำนักงานรับรอง

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาองค์กรมหาชน 
ปีการศึกษา  2563 ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่  

ครั้งท่ี 2 
ปีการศึกษา 2563   ผ่านการประเมิน สมศ. รอบ 4 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา ผลการประเมินระดับดีเย่ียมทุกมาตรฐาน ท้ัง 2 ระดับ
การศึกษา คือระดับการศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 รางวัลโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ จากสังฆมลฑลนครราชสีมา 
ปีการศึกษา 2564 รางวัลองค์กรคุณธรรมอวอร์ด (Moral Awards 2021) กระทรวงวฒัธรรม 
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ปีการศึกษา 2564   ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบการส่งเสริมเพื่อรับรองมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม 
ปีการศึกษา 2564   เป็นแกนนำกลไกส่งเสริมคุณธรรมในเครือข่ายการศึกษา 
 


