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ระเบียบการสมัครเข้าเรียน ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
โทร. 0- 4461-1980, 094-2627700 โทรสาร 0-4461-3984 www.ms.ac.th ,
ที่ตั้ง เลขที่ 100 ถนนบุรีรัมย์-บรบือ ตาบลชุมเห็ด อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
**************************************************************************************************
1) การจาหน่ายใบสมัครและกาหนดการรับสมัครเรียน
ทุกระดับชั้น เปิดจาหน่ายและยื่นใบสมัคร (ราคาชุดละ 200.- บาท)
ตั้งแต่ 4 มกราคม 2564 - 19 เมษายน 2564
2) ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร : (เตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3)
 อภิบาล (เตรียมอนุบาล) รับอายุ 2 ปี (เกิดตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2561 – 16 พฤษภาคม 2562)
 อนุบาล 1 รับอายุ 3 ปี (เกิดตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2560 – 16 พฤษภาคม 2561)
 อนุบาล 2 รับอายุ 4 ปี (เกิดตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2559 – 16 พฤษภาคม 2560)
 อนุบาล 3 รับอายุ 5 ปี (เกิดตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2558 – 16 พฤษภาคม 2559)
 ป.1 รับนักเรียนอายุ 6 ปีบริบูรณ์ และจบอนุบาลปีที่ 3 อายุไม่เกิน 7 ปี มีความพร้อม
 ป. 2 – ม.3 รับเฉพาะกรณีที่มีที่ว่างเท่านั้นและรับนักเรียนตามหลักฐานการศึกษา
3) สถานที่จาหน่ายใบสมัคร : ห้องธุรการ (อาคารเมรี่โดม) โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
4) วันเวลาทีจ่ าหน่าย
: ทุกวัน (วันจันทร์ – วันศุกร์) เวลา 07.30 – 15.30 น.
5) หลักฐานในการสมัครเรียน
1. สาเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ของนักเรียน
2. สาเนาทะเบียนบ้าน /บัตรประชาชน / ของนักเรียน
3. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว
4. สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ของนักเรียน (ถ้ามี)
5. ใบรับรองการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษาเดิม (ปพ.7)

จานวน
อย่างละ
จานวน
จานวน
จานวน

1 ฉบับ
1 ฉบับ
2 ใบ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

*6. สาเนาสมุดรายงานผลการเรียน มีผลการเรียน (ปพ.6) /หรือสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
**7. หนังสือส่งตัวนักเรียน/เอกสารย้ายจากโรงเรียนเดิม
จานวน 1 ชุด

8. สาเนาทะเบียนบ้าน / บิดา / มารดา / หรือผู้ปกครอง
อย่างละ 1 ฉบับ
9. สาเนาบัตรประชาชน/ บิดา / มารดา / หรือผู้ปกครอง
อย่างละ 1 ฉบับ
10. สาเนาทะเบียนสมรส/หย่า (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ ข้อ *6 และข้อ **7 หลังจากมอบตัวชาระค่าธรรมเนียมฯภาคเรียนที่ 1/2564 เรียบร้อยแล้ว
ให้ผู้ปกครองติดต่องานทะเบียนโรงเรียนเดิมเพื่อทาเรื่องย้าย/ลาออกแล้วนาส่งเอกสารดังกล่าวภายหลังโดยเร็วที่สุด
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6) การยื่นใบสมัคร และ มอบตัวชาระเงิน
๏ ระดับเตรียมอนุบาลและอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1. ผู้ปกครองกรอกใบสมัคร / ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครเรียนครบถ้วน
และมอบตัวชาระเงิน ตั้งแต่ 4 มกราคม 2564 - 19 เมษายน 2564
สถานที่ ณ ห้องธุรการ เวลา 07.30 – 15.30 น. (วันจันทร์-วันศุกร์)
๏ ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ผู้ปกครองกรอกใบสมัคร / ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครเรียนครบถ้วน
ตั้งแต่ 4 มกราคม 2564 - 19 เมษายน 2564
สถานที่ ณ ห้องธุรการ เวลา 07.30 – 15.30 น. (วันจันทร์-วันศุกร์)
ทดสอบความรู้พื้นฐานและมอบตัวชาระเงิน : วันเสาร์ ที่ 10 เมษายน 2564
 ภาคเช้า (09.00 - 12.00 น.) : สอบวิชาการ วิชาที่สอบ ภาษาไทย , คณิตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ
 ภาคบ่าย (14.00 - 15.00 น.) : ประกาศผล / และมอบตัวชาระเงิน
7) การเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน ประจาปี 2564 (แต่งกายชุดลาลอง : สุภาพ)
ทางโรงเรียนได้ตระหนักให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปูพื้นฐานความรู้ทุกๆ ด้านให้กับนักเรียนอนุบาล 1 ,
ป.1 และ ม.1 และนักเรียนที่เข้าใหม่ทุกคน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางการเรียน และปรับตัวเข้ากับระบบ ระเบียบ
ของโรงเรียน ตลอดจนทาความรู้จักกับคุณครูและสร้างความคุ้นเคยกับเพื่อนร่ วมชั้น สาหรับนักเรียนที่เรียนจากโรงเรียนอื่น
สนใจสมัครเรียนภาคฤดูร้อน โปรดติดต่อสมัครเรียนและชาระเงินที่ห้องการเงิน

การเรียนการสอนภาคฤดูร้อน
เปิดเรียนภาคฤดูร้อน : ระหว่างวันที่ 19 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
เวลาเรียน : ภาคเช้า เวลา 08.30 น. – 12.00 น. เรียนวิชาการ
ได้แก่ ภาษาไทย , คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ , วิทยาศาสตร์
: ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. – 15.00 น. วิชาทักษะ (เลือกได้ 1 วิชา โดยสมัคร และชาระเงินเพิ่มเติม
ที่ห้องการเงิน วิชาที่เปิดสอน ได้แก่
1. ศิลปะ (อ.1- ม.3) ค่าเรียน 500.- บาท
2. คีย์บอร์ด /อังกะลุง/เมโลเดียน (อ.1- อ.3) 500.- บาท
3. คีย์บอร์ด (ป.1- ป.3) ค่าเรียน 500.- บาท
4. ไวโอลิน (ป.4-ป.6)
ค่าเรียน
500.- บาท
5. กีต้าร์ (ม.1- ม.3) ค่าเรียน 500.- บาท
6. นาฏศิลป์ (อ.1- ม.3)
ค่าเรียน
500.- บาท
6. คอมพิวเตอร์( อ.1- ม.3) ค่าเรียน 1,000.- บาท
7. ภาษาอังกฤษ (อ.1-ม.3)
ค่าเรียน 1,000.- บาท
 หยุดเรียนภาคฤดูร้อน

: วันเสาร์ – วันอาทิตย์

 เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 : วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2564 (ทุกระดับชัน้ )
 นักเรียนใหม่ ติดต่อซือ้ ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน ได้ทหี่ อ้ งมินมิ าร์ทของโรงเรียน
ลูกมารีย์ รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง

ธุรการ :
โทร. 044-611980
094-262-7700

