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สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 

บริหารงานโดย ดร.โกวิท  วัชรินทรางกูร ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสาธิต และคณะบริหารมืออาชีพ 

1. ดร.ราชัย  บุณยรัตผลิน ฉ่ าทรัพย์  รองผู้อ านวยการ 

2. นางจิรัฐิพร  นวนสาย   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

3. นางสาวนารีรัตน์  ทองสุทธิ์    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

4. นางกฤษณา  ผ่านพินิจ    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล 

5. นางสาวนิตยา  พิมพ์ทอง   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
 
 
 

 1. จ านวนบุคลากร   46  คน  และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 18 คน  

 2. จ านวนห้องเรียน  21  ห้องเรียน 
 3. จ านวนนักเรียนทั้งหมด 667 คน 
 4. เปิดสอนนักเรียนระดับบริบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 

 5. เปิดสอนห้องเรียน GrapeSEED ชั้นอนุบาล 1/1 และ ประถมศึกษาปีที่  1/1  
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โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์แนะน าบุคลากรใหม ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ข้อมูลนักเรียน 
  1. บริบาล  จ านวน    42 คน 
 2. อนุบาล 1  จ านวน    92 คน 
 3. อนุบาล 2  จ านวน    100 คน 
 4. อนุบาล 3  จ านวน    96 คน 
 5. ประถมศึกษา 1 จ านวน    88 คน 
 6. ประถมศึกษา 2 จ านวน    62 คน 
 7. ประถมศึกษา 3 จ านวน    57 คน 
 8. ประถมศึกษา 4 จ านวน    57 คน 
 9. ประถมศึกษา 5 จ านวน    40 คน 
 10.ประถมศึกษา 6 จ านวน    33 คน 
  รวมท้ังหมด จ านวน 667 คน ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2557 

ข่าวสารของโรงเรียน 

นางวันเพ็ญ  ทรงพระ   
วุฒิการศึกษา  : ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
    สาขาวิชา ชีววิทยา 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ประวัติการท างาน  : โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา   พ.ศ. 2548 – 2551 
       โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  พ.ศ. 2551 -2556 
       โรงเรียนเมืองบัววิทยา  พ.ศ. 2556 – ตุลาคม 2557 
       โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 

 
นางสาวรตันาภรณ์  ญาณโกมุท 
           ผู้ช่วยนักโภชนาการ 
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ข้อมูลบุคลากร 
 1. ผู้อ านวยการ   1 คน 
 2. รองผู้อ านวยการ  1 คน 
 3. ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  4 คน 
 4. ครูระดับประถมศึกษา  14 คน (วิทยากรจากคณะครุศาสตร์ 1 คน) 
 5. ครูระดับอนุบาล  8 คน 
 6. ครูชาวต่างชาติ  2 คน 
 7. ครูพี่เล้ียง    8  คน 
 8. เจ้าหน้าที่ธุรการ   2  คน 
 9. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโภชนาการ 4  คน 

10. เจ้าหน้าที่ท าความสะอาด  2  คน 
11. นักการภารโรง  1 คน 
  รวมท้ังหมด 47 คน 

 

กิจกรรมหน้าเสาธงและเวลาเข้าเรียน 
- ระดับประถมศึกษาจะเข้าแถวและเริ่มท ากิจกรรมหน้าเสาธงเวลา 08.00 น. และเริ่มเรียน 

ในชั่วโมงแรกเวลา 08.30 น.   
- ระดับอนุบาลจะเข้าแถวและเริ่มท ากิจกรรมหน้าเสาธงเวลา 09.00 น. และเริ่มเรียน        

ในชั่วโมงแรกเวลา 09.30 น.   
ทางโรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองให้มาส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนให้ตรงตามเวลา 

เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมตามที่โรงเรียนก าหนด 
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โครงการค่ายวิชาการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน ป.6 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดท าโครงการค่ายวิชาการเสริมสร้างศักยภาพ

นักเรียน ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ระหว่างวันที่ 3  พฤศจิกายน 2557 ถึง  
9  มีนาคม  2558 เวลา 15.30-16.30 น.  มีติวเข้มใน 4 วิชาหลัก คือ วิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา และเข้าศึกษาต่อใน
ระดับมัธยมศึกษา โดยเชิญคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ จากสาขาต่างๆ ในมหาวิทยาลัย มาเป็น
วิทยากรให้ความรู้ในโครงการฯ  ดังนี้ 

 

คนเก่งของเราชาวสาธิต ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 

  1. เด็กชายเต็มชนน์ พันธะเสน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับประถมศึกษา 
ประเภทบุคคล  การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ : International Mathematics 
Competition 2014 (IMC 2014) ณ เมืองแทจอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้
  2. เด็กชายเต็มชนน์ พันธะเสน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับประถมศึกษา
ประเภทกลุ่มบุคคล  การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ : International Mathematics 
Competition 2014 (IMC 2014) ณ เมืองแทจอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้
  3. เด็กชายนันทพงศ์  เรืองสุขศรีวงศ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการคิด
และแก้ปญัหาคณิตศาสตร์ คร้ังที่ 15 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 ณ มหาวทิยาลัยราชภฏั
พระนคร 
  4. เด็กชายรัชพล ประจญศานต์  ได้เป็นตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่ฯ เข้าร่วม
การแข่งขัน เด่ียวขิม 7 หย่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ณ จังหวัดสกลนคร  
  5. เด็กชายกฤติน ประจญศานต์  ได้เป็นตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่ฯ เข้าร่วม
การแข่งขันเด่ียวซอด้วง 7 หย่อง ชั้นประถมศึกษาปีที ่4 – 6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ณ จังหวัดสกลนคร 
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วัน วิชา วิทยากร 
จันทร์ ภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.นวมินทร์  ประชานันท์ และคณะ สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
อังคาร คณิตศาสตร์ อ.วชิรารักษ์ ทิพย์จันทร์ และคณะ สาขาวิชา

คณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ 
พุธ ภาษาไทย ผศ.บุณย์เสนอ   ตรีวิเศษ และคณะ สาขาวิชา

ภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
พฤหัสบดี วิทยาศาสตร์ อ.สุธีรา  สุนทรารักษ์ และคณะ สาขาวิชาชีววิทยา

,และคณาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดล้อม, สาขาวิชาฟิสิกส์   คณะวิทยาศาสตร์ 

 
สรุปข้อเสนอแนะผู้ปกครอง จากการประชุมผู้ปกครอง ครั้งท่ี 1/2557   
เมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน  2557  ณ ห้องประชุมโกวิทเช่ือมกลาง 
1. ไม่ควรมีการจ าหน่ายสินค้า ท้ังในโรงเรียนและบริเวณรอบนอกโรงเรียน เพราะอาจท าให้นักเรียนได้รับ 
อุบัติเหตุจากรถท่ีสัญจรผ่านไปมา   
2. อยากให้มีอาคาร สถานท่ี สนามกีฬาเพิ่มข้ึน และมีโดม ส าหรับเล่นกีฬาในร่ม 
3. ควรมีจุดรับ – ส่งนักเรียน ท่ีมีหลังคาช่วงหน้าฝน 
4. อยากให้โรงเรียนท าประตูกั้นบันได บริเวณทางขึ้น – ลง ช้ันอนุบาล 3 
5. ห้องพยาบาลใหม่ อยากให้มีครูดูแล ไม่ควรปล่อยให้นักเรียนอยู่ตามล าพัง 
6. อยากให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และจีน ในระดับต้ังแต่ ปฐมวัยถึงประถมศึกษา 
7. ส่งเสริมการส่ือสารภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น และการส่ือสารควรออกส าเนียงให้ถูกต้อง  
8. อยากให้มีการเรียนวิชาเลือกภาษาท่ี 3 เช่น จีน เขมร เวียดนาม ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น 
9. อยากให้มีระดับมัธยมศึกษา 
10.  อยากให้มีล็อกเกอร์เก็บของส่วนตัว 
11. อยากให้มีวันแต่งกายชุดไทย 
12. อยากให้มีโครงการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เน้นความเป็นไทย มีมารยาท วาจาไพเราะ มีความซื่อสัตย์  

และปลูกฝังประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง  
13. อยากให้มีการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ท่ีหลากหลาย เช่น บาสเก็ตบอล แบดมินตัน ตะกร้อ 
14. ควรมีการสอนเพิ่มเติมก่อนสอบ จากอาจารย์ผู้เช่ียวชาญ ในมหาวิทยาลัยฯ 
 
15. อยากให้มีการทดลองจริง ปฏิบัติจริง ในวิชาท่ีต้องลงมือปฏิบัติ เช่น วิทยาศาสตร์ 
16. เน้นพัฒนาการด้านการอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
17. กีฬาสี ควรมีเหรียญรางวัลพร้อมเงินรางวัล หรือของท่ีระลึก เพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้กับนักเรียน 
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18. วิชาชุมนุม  ควรมีทางเลือกท่ีหลากหลาย เช่น กีฬา ดนตรี  นาฏศิลป์ หัตถกรรม วิชาการ 
19. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ไม่ค่อยมีรอยยิ้ม 
20. ควรฝึกวินัยและความรับผิดชอบให้กับนักเรียน เช่น การท าความสะอาดห้องเรียน การท้ิงขยะให้ถูกท่ี  
21. อยากให้ท าการปิดการจราจร หรือท าสัญลักษณ์การจราจรในช่วงเวลารับ – ส่งนักเรียน เพื่อแก้ไขปัญหารถติด 
22. อยากให้ดูแลความสะอาดบริเวณอาคารเรียน  ห้องน้ านักเรียนทุกช้ัน เนื่องจากส่งกล่ินเหม็นไม่น่าใช้ 
23. อยากให้ครูประจ าช้ัน ดูแลนักเรียนช่วงเลิกเรียนด้วยตัวท่านเองจนกว่าผู้ปกครองจะมารับ 
24. อยากให้มีการจัดต้ังชมรม หรือสมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนสาธิตฯ 
25. อาหารกลางวัน มีปริมาณน้อย  และอยากให้โรงเรียนแจ้งเมนูอาหารกลางวัน และอาหารว่าง  แจ้งปริมาณ

พลังงานจากอาหารที่ได้รับในแต่ละวัน  และควรสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักทานผักบ้าง 
26. ควรส่งเสริมการรับประทานผลไม้ ในมื้ออาหารกลางวัน 
27. ไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) ช่วงปิดภาคเรียน 
28. นักเรียนควรมีบัตรห้องสมุดของมหาวิทยาลัยด้วย 
29. อยากให้โรงเรียนมีเครื่องกรองน้ า หรือระบบน้ าด่ืม ท่ีดูสะอาดและปลอดภัยกว่านี้  ควรท าความสะอาดทุก

สัปดาห์ และควรมีการตรวจสอบการรั่วไหลของไฟฟ้า 
30. ไม่อยากให้พี่ฝ่ังประถมฯ เล่นเครื่องเล่นสนาม หรือเล่นบริเวณสนามเด็ก เล่นของฝ่ายอนุบาล เนื่องจากพี่

ประถมฯ เล่นแรง เกรงว่าจะเกิดอันตราย 
31. โรงอาหารมีท่ีนั่งไม่เพียงพอ 
32. อยากให้มีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีรูปแบบคล้ายห้องเรียน GrapeSEED 
33. อยากให้มีการออมเงินวันละ 1 บาท 
34. อยากให้มีคนคุมหรือยามเฝ้าประตูทางเข้าออกของโรงเรียน 
35. อยากให้มีโครงการศัพท์วันละค า เพื่อเพิ่มศัพท์ในเด็กประถม โดยให้นักเรียนท่องหรือเขียน 
36. โทรศัพท์มือถือ ถ้าเป็นแบบราคาไม่แพง ควรจะให้นักเรียนน ามาได้  
37. อยากให้โรงเรียนปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น 
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กิจกรรมนักเรียนภาคเรียนที่ 1-2/2557 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 

 
วันไหว้ครู วันที่ 19 มิถุนายน 2557 

      
 

      
 

วันแม่แหง่ชาติ วันที ่8 สงิหาคม 2557 
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กิจกรรม “สาธติราชภฏัรวมใจ ก้าวไกล สู่อาเซียน” 5 กันยายน 2557 
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การแขง่ขันว่ายน้ า “สปริ้นต์ (AS.S) ครั้งที่ 8 
13 – 14 กันยายน  2557 

      
 

      
 
 

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 ร่วมท าบุญ กฐินพระราชทาน  ในวันท่ี 5 พฤศจิกายน  2557 ณ วัดทุ่งโพธิ์  ยอดรวม 31,299 บาท 
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วันลอยกระทง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 
 

      
 

      
 
 

ทัศนศึกษา “ตามรอยไดโนเสาร์” พิพิธภัณฑ์สิรินธร วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 
 

      
 

      



11 
 

 
 

   การแข่งขันกีฬาภายใน “สาธติเกมส์ ครั้งที่ 29”  วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2557 
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ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  ณ อุทยานประวัติศาสตรเ์ขาพนมรุ้ง วันที่ 2 ธันวาคม 2557 
 

      
 

 
 

  วันพ่อแห่งชาต ิวันที่ 3 ธันวาคม 2557 
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  การประชมุกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/57 วันที่ 3 ธันวาคม 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    

 
 
 
 
 

 

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรูแ้ละอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี  
จังหวัดจันทบรุี   8 – 9 ธันวาคม 2557 
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ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557  โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ก าหนดการ วัน/เดือน/ป ี
กิจกรรม (หน่วยการเรียนการสอน) 

บริบาล อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 

 
สัปดาห์ท่ี 21 
สัปดาห์ท่ี 22 
สัปดาห์ท่ี 23 
สัปดาห์ท่ี 24 
สัปดาห์ท่ี 25 
สัปดาห์ท่ี 26 
สัปดาห์ท่ี 27 
สัปดาห์ท่ี 28 
สัปดาห์ท่ี 29 
สัปดาห์ท่ี30
สัปดาห์ท่ี 31 
สัปดาห์ท่ี 32 
สัปดาห์ท่ี 33 
สัปดาห์ท่ี 34 
สัปดาห์ท่ี 35 
สัปดาห์ท่ี 36 
สัปดาห์ท่ี 37 
สัปดาห์ท่ี 38 
สัปดาห์ท่ี 39 
 

 
3-7 พ.ย.57 
10-14พ.ย.57 
17-21พ.ย.57 
24-28พ.ย.57 
1-5ธ.ค.57 
8-12ธ.ค.57 
15-19ธ.ค.57 
22-26ธ.ค.57 
29ธ.ค.57-2ม.ค.58 
5-9ม.ค.58 
12-16ม.ค.58 
19-23ม.ค.58 
26-30ม.ค.58 
2-6ก.พ.58 
9-13ก.พ.58 
16-20ก.พ.58 
23-27ก.พ.58 
2-6มี.ค. 58 
9-13มี.ค.58 
 
 

 
วันลอยกระทง 
บุคคลในบ้าน 
เราอยู่ร่วมกัน 
สาธิตเกมส์ 
วันพ่อ 
ฤดูหนาว 
ปลอดภัยไว้ก่อน 
กินแล้วสวย 
วันขึ้นปีใหม ่
วันเด็กวันคร ู
มด 
ผักสดสะอาด 
กลางวันกลางคืน
ธรรมชาติแสน
สวย 
การละเล่นไทย 
ผลไม้ไทย 
ตาวิเศษ 
ปฐมพยาบาล 
ของเล่นแสนรัก 

 
วันลอยกระทง 
บุคคลในบ้าน 
ครอบครัวแสนสุข 
สาธิตเกมส์ 
วันพ่อ 
ฤดูหนาว 
เดินทางปลอดภัย 
อาชีพของคนไทย 
วันขึ้นปีใหม ่
วันเด็กวันคร ู
ผีเส้ือหนอนไหม 
ผักมีวิตามิน  
กลางวันกลางคืน 
ธรรมชาติแสน
สวย 
การละเล่นไทย
ดอกไม้เมืองไทย 
บ้านเมืองแสน
สวย 
ปฐมพยาบาล 
ของเล่นของใช้ 

 
วันลอยกระทง 
บุคคลท่ีควรรู้จัก 
ชุมชนของเรา 
สาธิตเกมส์ 
พ่อของแผ่นดิน 
ฤดูหนาว 
อุบัติเหตุ 
ไทยท าไทยใช้ 
วันขึ้นปีใหม ่
วันเด็กวันคร ู
ช้าง 
ผักสวนครัว 
กลางวันกลางคืน 
เรารักส่ิงแวดล้อม 
การละเล่นไทย 
ดนตรีไทย 
หนูน้อยนัก
ประดิษฐ์ 
ปฐมพยาบาล 
เครื่องเล่นแสน
สนุก 

 
วันลอยกระทง 
บุคคลท่ีควรรู้จัก 
ชุมชนของเรา 
สาธิตเกมส์ 
พ่อของแผ่นดิน 
ฤดูเหมันต์ 
ภัยใกล้ตัว 
ไทยท าไทยใช้ 
วันขึ้นปีใหม ่
วันเด็กวันคร ู
สัตว์บกสัตว์น้ า 
ถั่วมีประโยชน์ 
กลางวันกลางคืน 
ภาวะโลกร้อน 
วัฒนธรรมไทย 
ร าไทย 
หนูน้อยนัก
ประดิษฐ์ 
ปฐมพยาบาล 
เครื่องเล่นแสน
สนุก 

 
 

หมายเหตุ   5  ธันวาคม  2557  หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

    7 ธันวาคม 2557 หยุดชดเชยวันพ่อ 

    10 ธันวาคม 2557 หยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ 

     17 – 18 ธันวาคม 2557 หยุดเน่ืองจากบุคลากรไปร่วมงานกีฬาที่จังหวัดมหาสารคาม 
    31 ธันวาคม 2557  วันสิ้นปี 
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      ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2557 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

3 พ.ย. 2557 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 

6 พ.ย. 2557 โครงการลอยกระทง 

3 - 14 พ.ย. 2557 โครงการติวพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
15 พ.ย. 2557 โครงการสอบพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ สสวท. 
18 พ.ย. 2557 โครงการทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธ์ุ (ป.3 - 4) 

3 - 26 พ.ย.2557  การแช่งขันกีฬาสี “สาธิตเกมส์”รอบคัดเลือก 
27 -28 พ.ย. 2557 โครงการแข่งขันกีฬาสี “สาธิตเกมส์”ครั้งที่ 29 

2 ธ.ค.2557 โครงการทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ป.1 

8 - 9 ธ.ค. 2557  โครงการทัศนศึกษาจงัหวัดจันทบุรีป.5 -6 
13 ธ.ค. 2557 ประชุมผู้ปกครอง 
16 ธ.ค. 2557 โครงการทัศนศึกษาสวนสัตว์นครราชสีมา  
25 ธ.ค. 2557 โครงการวันครสิต์มาส 
30 ธ.ค. 2557 โครงการวันข้ึนปีใหม่ 
11 ม.ค. 2558 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 

14 - 15 ม.ค. 2558 โครงการเดินทางไกล - เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ป.4 - 6 
14 ม.ค. 2558 โครงการเดินทางไกลลูกเสือส ารอง ป.1 - 3 
ม.ค.  2558 การสอบแข่งขันวิชาการนานาชาติ สพฐ. 

19 - 21 ม.ค. 2558 การสอบเก็บคะแนนระหว่างภาค  
31 ม.ค. 2558 การสอบ O-net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
26 ก.พ. 2558 การสอบ Nt ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
3 มี.ค. 2558 การสอบ Las  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2,4,5 

18 - 28 ก.พ. 2558 โครงการติวเตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.1 
6 - 8 มี.ค. 2558 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบปลายปี 

11 - 13 มี.ค. 2558 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 5 สอบปลายปี 
15 มี.ค. 2558 โครงการวันแห่งความส าเร็จ อ.3,ป.6 
31 มี.ค. 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับ ปพ.1 

 
*   อาจมีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม 
การติดต่อกับทางโรงเรียน    
 ธุรการ  โทร. 044-611221 ต่อ 4129 หรือ 09 0181 2277 
 ฝ่ายอนุบาล     โทร. 044-611221 ต่อ 181 
 ฝ่ายประถมศึกษา  โทร. 044-611221 ต่อ 4129 
 Website   www.bru.ac.th 
 Line : ID  bru.ds 

  


