ระเบียบการ
โรงเรียนพระแม่มารี Phra Mae Maree School
ประจาปีการศึกษา 2562
1. ประเภท / ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร
1.1 รับสมัครนักเรียนชาย-หญิง ประเภท ไป- กลับ การศึกษาปฐมวัย ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6
ประเภทอยู่ประจา นักเรียนชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้
การศึกษาระดับปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
- รูปแบบกิจกรรมมอนเทสซอรี (Montessori)
- การสอนภาษาอังกฤษแบบโฟนิค (Phonics)
- กิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ ว่ายน้า และดนตรีสากล
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสามัญของกระทรวงศึกษาธิการ
- โปรแกรมการเรียน
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 EIP ( ENGLISH INTENSIVE PROGRAM )
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 โปรแกรม
1. EMP (English&Math Program)
2. ECP (English&Chinese Program)
ประถมศึกษาปีที่ 4-6

โปรแกรม

1. STP (Science Technology Program)
2. ECP (English&chinese Program)
3. INP (Innovation Program)

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 EIP ( ENGLISH INTENSIVE PROGRAM )
โปรแกรม
1. STP (Science Technology Program)
2. MLP (Multiple Languages Program)
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สามัญ
โปรแกรม

1. INP (Innovation Program)

2. DTP (Desingn Technology Program)
 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สามัญ

วิทย์-คณิต

โปรแกรม

ศิลป์ – ภาษา

โปรแกรม

1. SEP (Software Engineering Program)
2. MEP (Medical Engineering Program)
- MLP (Multiple Languages Program)
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2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 ระดับเตรียมอนุบาล อายุตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป จัดกิจกรรมการสอนแบบมอนเทสซอรี
2.2 ระดับการศึกษาปฐมวัย
- ชั้นอนุบาลปีที่ 1 อายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
- ชั้นอนุบาลปีที่ 2 อายุครบ 4 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
- ชั้นอนุบาลปีที่ 3 อายุครบ 5 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
2.3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อายุครบ 6 ปีบริบูรณ์และจบการศึกษาระดับอนุบาลปีที่ 3
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จบการศึกษาในระดับชั้นก่อนชั้นที่จะสมัครเรียน
และมีสิทธิ์เลื่อนชั้นได้
3. เอกสารประกอบการสมัครและมอบตัว
3.1 ใบสมัครสอบของโรงเรียน กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมตัวผู้สมัคร (นักเรียน)
สาเนาใบเกิด (สูติบัตร)
3.2 รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป (ถ้ากาลังศึกษาอยู่แต่งเครื่องแบบโรงเรียนเดิม)
3.3 สาเนาแบบรายงานประจาตัวนักเรียน ปพ. 6 (สมุดพก) หรือใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7)
เอกสารที่ต้องนามาเพิ่มเติมในวันมอบตัว
3.4 สาเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา และของนักเรียน จานวน 1 ชุด (นามาวันมอบตัว)
3.5 สาเนาบัตรประชาชนของ บิดา มารดา และของนักเรียน จานวน 1 ชุด (นามาวันมอบตัว)
3.6 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ฯลฯ
3.7 สาเนาหลักฐานการศึกษา ปพ.1 , ปพ.2 (ของ ม.3) , ปพ. 6 , ปพ. 7, ปพ. 8 พร้อมฉบับจริง
หมายเหตุ หากขาดหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งทางโรงเรียนจะไม่รับมอบตัว/ชาระเงินในวันมอบตัว
4. ขั้นตอนการรับสมัครสอบ
4.1 ซื้อใบสมัครสอบที่ห้องธุรการ -การเงิน อาคารเซนต์ไมเกิ้ล
(เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้ยื่นผลการเรียน 5 ภาคเรียนที่ฝ่ายวิชาการก่อนซื้อใบสมัคร)
4.2 ยื่นใบสมัครสอบล่วงหน้าก่อนวันสอบอย่างน้อย 3 วัน ที่ห้องการเงินพร้อมนาเอกสารประกอบ
การสมัครมาด้วย
5. การสอบ/ประกาศผลสอบ
5.1 สอบข้อเขียนทุกระดับชั้น เวลา 08.30 - 10.30 น. พร้อมแสดงบัตรเข้าสอบ
5.2 สอบสัมภาษณ์หลังการสอบข้อเขียนทุกระดับชั้น เวลา 10.30 - 12.00 น.
5.3. หลังสอบสัมภาษณ์ฝ่ายวิชาการจะเป็นผู้กาหนดวันมอบตัวนักเรียน
6. การมอบตัว/ชาระเงิน
6.1 แสดงบัตรสอบพร้อมรับใบมอบตัว กรอกข้อมูล ยื่นใบมอบตัวพร้อมหลักฐาน (ตามเอกสาร
ประกอบการสมัครและมอบตัว) และรับเลขประจาตัว ทีห่ ้องทะเบียน อาคารเซนต์ไมเกิ้ล
6.2 ชาระเงินที่ห้องการเงิน
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7. การชาระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ชาระในวันมอบตัว
ภาคเรียนที่ 2 ชาระในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ถึงวันก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 2
8. ค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3
ภาคเรียนที่ 1
อ.1
อ.2 - อ.3

รายการ/ระดับชั้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าธรรมเนียมอื่น

17,157

17,757

อ.1

ภาคเรียนที่ 2
อ.2

อ.3

12,456.50

13,406.50

14,756.50

หลักสูตรสามัญของกระทรวงศึกษาธิการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
ม.1-3
ม.4-6

รายการ/ระดับชั้น

ค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอื่น

10,921

11,356

ภาคเรียนที่ 2
ม.3
ม.4-5

ม.1-2
8,331.50

8,731.50

ม.6

8,766.50

9,766.50

โปรแกรม EIP (ENGLISH INTENSIVE PROGRAM)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3
รายการ/ระดับชั้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าธรรมเนียมอื่น

ภาคเรียนที่ 1
ป.1-4 ป.5-6 ม.1-3

ป.1-4

19,862 17,012 16,921 17,221.50

ป.5
14,271.50

ภาคเรียนที่ 2
ป.6
ม.1-2
14,671.50 14,331.50

ม.3
14,731.50

หมายเหตุ นักเรียนทุกคนต้องเลือกเรียนกิจกรรมที่ทางโรงเรียนกาหนดหนึ่งกิจกรรม (ค่ากิจกรรม 500 บาท เก็บรวม
ในค่าเทอมแล้ว) แต่ถ้าเลือกเรียนกิจกรรมภาษาอังกฤษ ต้องชาระเงินเพิ่มอีก 300 บาท / เทอม
9. ค่าธรรมเนียมการเรียนเสริมพิเศษวิชาการหลังเลิกเรียนและวันเสาร์
ผู้ปกครองสามารถชาระค่าธรรมเนียมการเรียนเสริมพิเศษต่างๆ ได้ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1 อ.1-ม.6 ค่าธรรมเนียมการเรียนเสริมหลังเลิกเรียน
อ.1-อ.3 ค่าธรรมเนียมการเรียนเสริมวันเสาร์
ป.1-ม.6 ค่าธรรมเนียมการเรียนเสริมวันเสาร์
ภาคเรียนที่ 2 อ.1-ม.6 ค่าธรรมเนียมการเรียนเสริมหลังเลิกเรียน
อ.1-อ.3 ค่าธรรมเนียมการเรียนเสริมวันเสาร์
ป.1-ม.6 ค่าธรรมเนียมการเรียนเสริมวันเสาร์

3,150
4,000
3,200
2,800
4,000
3,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(4 เดือนครึ่ง)
(4 เดือน)
(4 เดือน)
(4 เดือน)
(4 เดือน)
(4 เดือน)
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10. ค่าธรรมเนียมการเรียนเสริมพิเศษวิชาการภาคฤดูร้อน
อ. 1 - อ.3 วิชาการ + อาหาร + ห้องปรับอากาศ
ป. 1 - ป.3 วิชาการ + อาหาร + ห้องปรับอากาศ
ป. 4 - ม.3 วิชาการ + ห้องปรับอากาศ
ม. 4 - ม.6 วิชาการ + ห้องปรับอากาศ

2,700
3,070
2,470
2,250

บาท
บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ กรณีทโี่ รงเรียนเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นจากนักเรียนที่มาเข้าใหม่ไว้แล้ว
หากนักเรียนประสงค์จะลาออก โรงเรียนจะไม่คืนเงินให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
11. ข้อควรทราบ
1. เพื่อความสะดวกของนักเรียน และประโยชน์ด้านโภชนาการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4
รับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดให้
2. ผู้ปกครองที่มีความประสงค์นารถเข้ามาในบริเวณโรงเรียน จะต้องแสดงบัตรของโรงเรียนพระแม่มารี
3. วันเปิดภาคเรียนโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบภายหลังทาง www.pmr.ac.th หรือจากการประชาสัมพันธ์
ของโรงเรียน
4. โรงเรียนมีบริการรถรับ-ส่งนักเรียน สอบถามเส้นทางเดินรถได้ที่ฝ่ายธุรการ – การเงิน
12. ทุนการศึกษา
โรงเรียนมีทุนการศึกษามอบให้นักเรียน ดังนี้
1. ทุนการศึกษาสาหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดี
2. ทุนการศึกษาสาหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าน ดนตรี และกีฬา
13. แผนกนักเรียนประจา
1. รับสมัครนักเรียนโดยแบ่งเป็นแผนก
- นักเรียนประจาชายตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- นักเรียนประจาหญิงตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. ผู้ปกครองสามารถติดต่อและแจ้งความจานงให้ทางโรงเรียนทราบในวันที่สมัครเข้าเรียน
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ปกครองสามารถรับกลับบ้านได้ทุกสัปดาห์
(จะต้องรับ-ส่งนักเรียนตามตารางเวลาที่กาหนด)
4. นักเรียนจะต้องถือปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
5. ชาระเงินเป็นรายภาคเรียนที่ห้องการเงิน นักเรียนใหม่ชาระในวันมอบตัว ส่วนนักเรียนเก่าชาระในวันที่
ส่งเข้าหอพักวันแรกของแต่ละภาคเรียน ดังนี้
รายการ
ค่าอาหาร - ที่พัก
ค่าประกันของเสียหาย
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าหอพัก
* ชำระครั้งเดียว
รวม

เทอม 1
26,500
500
2,000

เทอม 2
26,500
500
-

29,000

27,000
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หมายเหตุ

1. ค่าประกันของเสียหาย ชาระทุกเทอม
2. อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าเรียนพิเศษ และค่าขนมประจาวัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมขอรับระเบียบการและซื้อใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ - การเงิน อาคารเซนต์ไมเกิ้ล
 0-2212-4513-4 , 0-2674-9047-9 ต่อ 204 , 206 , และ 210
เตรียมอนุบาล ต่อ 413 อนุบาล ต่อ 404 http:// www.pmr.ac.th (ในวันและเวลาราชการ)

การชาระเงินค่าเทอมทางออนไลน์ / ผ่านธนาคาร

ชื่อบัญชี โรงเรียน
พระแม่มารี
เลขบัญชีธนาคาร 041 – 2 – 54248 – 9
หมายเหตุ เมื่อท่านชาระเงินแล้วกรุณาแจ้งฝ่ายการเงิน โดยการส่งหลักฐานการ
ชาระเงิน พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ชั้นเรียน และเลขรหัสนักเรียนมาทางไลน์นี้นะคะ

ID Line ห้องการเงิน

: pmr.accounting

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ห้องการเงิน Tel. 02-2124513-4 ต่อ 225 , 206 หรือ
หมายเลขโทรศัพท์ 096-9370507
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ค่าธรรมเนียมการเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2ประจาปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น

หลักสูตร

ค่าเทอม

พิเศษเย็น

พิเศษเสาร์

รวม

อนุบาล 1

12,456.50

2,000

3,200

17,656.50

อนุบาล2

13,406.50

2,000

3,200

18,606.50

อนุบาล3

14,756.50

2,000

3,200

19,956.50

ป.1-3

EIP

17,221.50

2,000

2,400

21,621.50

ป.4

EIP

17,221.50

2,000

2,400

21,621.50

ป.5

EIP

14,271.50

2,000

2,400

18,671.50

ป.6
ม.1/1,ม.1/2,
ม.2/1,ม.2/2
ม.1/3,ม.1/4,
ม.2/3,ม.2/4

EIP

14,671.50

2,000

2,400

19,071.50

EIP

14,331.50

2,000

2,400

18,731.50

สามัญ

8,331.50

2,000

2,400

12,731.50

ม.3/1,ม.3/2

EIP

14,731.50

2,000

2,400

19,131.50

ม.3/3,ม.3/4

สามัญ

8,731.50

2,000

2,400

13,131.50

8,766.50

2,000

2,400

13,166.50

9,766.50

2,000

2,400

14,166.50

ม.4-ม.5
ม.6
หมายเหตุ

วิทย์-คณิต/
ศิลป์ภาษา
วิทย์-คณิต/
ศิลป์ภาษา

ค่าพิเศษเย็น เดือนละ 500 บาท/เดือน
ค่าพิเศษเสาร์ เดือนละ 600 บาท/เดือน

