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ระเบียบการสมัครเข้าเรียน ปีการศึกษา 2565
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 บัดนี้ - 25 มีนาคม 2565
2) ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร : (เตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3)
 เตรียมอนุบาล รับอายุ 2 ปี (เกิดตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2562 – 16 พฤษภาคม 2563)
 อนุบาล 1 รับอายุ 3 ปี (เกิดตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2561 – 16 พฤษภาคม 2562)
 อนุบาล 2 รับอายุ 4 ปี (เกิดตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2560 – 16 พฤษภาคม 2561)
 อนุบาล 3 รับอายุ 5 ปี (เกิดตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2559 – 16 พฤษภาคม 2560)
 ป.1 รับนักเรียนอายุ 6 ปีบริบูรณ์ และจบอนุบาลปีที่ 3 อายุไม่เกิน 7 ปี มีความพร้อม
 ป. 2 – ม.3 รับเฉพาะกรณีที่มีที่ว่างเท่านั้นและรับนักเรียนตามหลักฐานการศึกษา
3) สถานที่จาหน่ายใบสมัคร : ห้องธุรการ (อาคารเมรี่โดม) โรงเรียนมารียอ์ นุสรณ์
4) วันเวลาทีจ่ าหน่าย
: (วันจันทร์ – วันเสาร์) เวลา 08.30 – 15.30 น.
5) หลักฐานในการสมัครเรียน
1. สาเนาสูตบิ ัตร (ใบเกิด) ของนักเรียน
2. สาเนาทะเบียนบ้าน /บัตรประชาชน / ของนักเรียน
3. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิว้
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 /
อย่างละ 1 ฉบับ
9. สาเนาบัตรประชาชน/ บิดา / มารดา /
อย่างละ 1 ฉบับ
10. สาเนาทะเบียนสมรส/หย่า (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ ข้อ *6 และข้อ **7 หลังจากมอบตัวชาระค่าธรรมเนียมฯภาคเรียนที่ 1/2565 เรียบร้อยแล้ว
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ให้ผู้ปกครองติดต่องานทะเบียนโรงเรียนเดิมเพื่อทาเรือ่ งย้าย/ลาออกแล้วนาส่งเอกสารดังกล่าวภายหลังโดยเร็วที่สดุ
6) การยื่นใบสมัคร และ มอบตัวชาระเงิน
๏ ระดับเตรียมอนุบาลและอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1. ผู้ปกครองกรอกใบสมัคร / ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครเรียนครบถ้วน
และมอบตัวชาระเงิน ตั้งแต่ บัดนี้ - 25 มีนาคม 2565
สถานที่ ณ ห้องธุรการ เวลา 08.30 – 15.30 น. (วันจันทร์-วันเสาร์)
๏ ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ผู้ปกครองกรอกใบสมัคร / ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครเรียนครบถ้วน

ตั้งแต่ บัดนี้ - 25 มีนาคม 2565
สถานที่ ณ ห้องธุรการ เวลา 08.30 – 15.30 น. (วันจันทร์-วันเสาร์)
.

 ช่องทางการการชาระเงิน
1. ชาระเป็นเงินสด
2. โอนจ่ายผ่าน บัญชีโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 603-286324-2
และส่งสลิปแจ้ง Line ID : 0942627700
3. ก่อนทารายการโอนเงิน ผู้ปกครองโทรติดต่อฝ่ายการเงินทุกครั้ง เบอร์โทร 0942627700

7) การเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน ประจาปี 2565
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มีความตระหนักและเห็นความสาคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงเวลาว่าง
ก่อนเปิดภาคเรียนให้กับนักเรียน เพื่อปูพื้นฐานและเสริมทักษะด้านต่าง ๆ ให้กับนักเรียนทุกคนที่สนใจศึกษาหาความรู้ในโอกาส
ที่ว่างจากการเรียนปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนระดับอนุบาล 1 , ป.1 , ม.1 และนักเรียนที่เข้าใหม่ทุกคน เพื่อนักเรียนจะได้
เตรียมความพร้อมทางการเรียน การปรับตัวให้ เข้ากับระบบระเบียบของโรงเรียน ตลอดจนการสร้างความคุ้นเคยกับคุณครู
ผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นด้วย
แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้น และมีการแพร่กระจาย
ไปในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จึงยังไม่สามารถประเมินสถานการณ์ได้ การเปิด
สอนพิเศษภาคฤดูร้อน จึงขอยังไม่แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ เมื่อโรงเรียนได้ความชัดเจนในการเปิดสอนพิเศษภาคฤดูร้อนแล้ว
จึงจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป

 เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 : วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 (ทุกระดับชัน้ )
 นักเรียนใหม่ ติดต่อซือ้ ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน ได้ทหี่ อ้ งมินมิ าร์ทของโรงเรียน

“ลูกมารีย์ รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง”
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายธุรการ – การเงิน
ธุรการ โทร. 044-611980

การเงิน โทร. 044-612274

มือถือโรงเรียน 094-262-7700

