
ข้อมูลพื้นฐาน 

                     
 
 
 
 
 
 

สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 

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 านวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไ ป 
4. นางกฤษณา  ผ่านพินิจ    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
5. นางสาวนิตยา  พิมพ์ทอง   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

 
 
 

 1. จ านวนบุคลากร   47  คน  และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 27 คน  
 2. จ านวนห้องเรียน  23  ห้องเรียน 
 3. จ านวนนักเรียนทั้งหมด 712 คน 
 4. เปิดสอนนักเรียนระดับบริบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 

 5. เปิดสอนห้องเรียน GrapeSEED ชั้นอนุบาล 1/1, 2/1, ประถมศึกษาปีที่  1/1 และ 2/1 
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โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์แนะน าบุคลากรใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Mr.Li Zhongmin   (Jimmy) 
     Brief Introduction : 
   Chinese teacher in Demonstration school of Buriram 
Rajabhat University. Come from Shandong Province, china. 
Graduated from Northeast Normal University, China, Master 
Degree. Worked in Hunan University of Science and Engineering,  
China, Since July, 2013, as an English major teacher. 

 

 

นางแก้วมณี วิลาพันธ์ 
           ผู้ช่วยนักโภชนาการ 

       Mr.David William Schroko อายุ 46 ป ีสัญชาติ อเมริกัน  

วุฒิการศึกษา Bachelor of Science (Natural Resource  

Recreation and Tourism) มหาวิทยาลัย Colorado State  

University, ประเทศ The United States of America. 

        Mr.Sambath Nhov  อายุ 24 ปี สญัชาต ิกัมพูชา   
วุฒิการศึกษา Bachelor of Science (Geography)  
มหาวิทยาลยั Burapha University ประเทศ Thailand. 
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ข้อมูลบุคลากร 
1. ผู้อ านวยการ   1 คน 
2. รองผู้อ านวยการ   1 คน 
3. ผู้ช่วยผู้อ านวยการ   4 คน 
4. ครูระดับประถมศึกษา  12 คน  
5. ครูระดับอนุบาล   8 คน 
6. ครูชาวต่างชาติ   4 คน 
7. ครูพ่ีเลี้ยง     8  คน 
8. เจ้าหน้าท่ีธุรการ    2  คน 
9. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายโภชนาการ  4  คน 
10. เจ้าหน้าท่ีท าความสะอาด 2  คน 
11. นักการภารโรง   1 คน 
  รวมท้ังหมด 47 คน 

ข้อมูลนักเรียน 
1. บริบาล  จ านวน    36 คน 
2. อนุบาล 1  จ านวน    98 คน 
3. อนุบาล 2  จ านวน    95 คน 
4. อนุบาล 3  จ านวน    98 คน 
5. ประถมศึกษา 1 จ านวน    86 คน 
6. ประถมศึกษา 2 จ านวน    88 คน 
7. ประถมศึกษา 3 จ านวน    60 คน 
8. ประถมศึกษา 4 จ านวน    56 คน 
9. ประถมศึกษา 5 จ านวน    54 คน 
10.ประถมศึกษา 6 จ านวน    41 คน 

รวมทั้งหมด จ านวน 712 คน  
                     ข้อมูล ณ วันท่ี 4 มิถุนายน 2558 

ข่าวสารของโรงเรียน 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2558 
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กิจกรรมหน้าเสาธงและเวลาเข้าเรียน 
- ระดับประถมศึกษาจะเข้าแถวและเริ่มท ากิจกรรมหน้าเสาธงเวลา 08.00 น. และเริ่มเรียน 

ในชั่วโมงแรกเวลา 08.30 น.   
- ระดับอนุบาลจะเข้าแถวและเริ่มท ากิจกรรมหน้าเสาธงเวลา 09.00 น. และเริ่มเรียน        

ในชั่วโมงแรกเวลา 09.30 น.   
ทางโรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองให้มาส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนให้ตรงตามเวลา 

เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมตามที่โรงเรียนก าหนด 
 

 
 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดท าโครงการค่ายวิชาการเสริมสร้างศักยภาพ
นักเรียน ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน ถึง วันที่ 25 
กันยายน  เวลา 15.30 - 16.30 น.  มีติวเข้มใน 4 วิชาหลัก คือ วิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา และเข้าศึกษาต่อ   
ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยเชิญคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ จากสาขาต่างๆ ในมหาวิทยาลัย   
มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการฯ  ดังนี้ 

วัน รายวิชา อาจารย์ 
จันทร์ ภาษาอังกฤษ อาจารย์สิทธิศักดิ์ พงผือฮี 
อังคาร ภาษาไทย 1. ผศ.บุณย์เสนอ  ตรีวิเศษ 

2. ผศ.ประกิจ  จันตะเคียน 
3. อาจารย์ณภัทร  เชาว์นวม 
4. อาจารย์อุภาวัณณ์  นามหิรัญ 
5. อาจารย์ปาลิตา  ผลประดับเพ็ชร์ 
6. อาจารย์สันติภาพ  ชารัมย์ 
7. อาจารย์พิพัฒน์  ประเสริฐสังข์ 
8. อาจารย์สมปอง  มูลมณี 
9. อาจารย์ธัญลักษณ์  นุสายรัมย์ 
10. อาจารย์สินทรัพย์  ยืนยาว 
11. อาจารย์กนกเนตร  จันทะนิตย ์
12. อาจารย์สมศักดิ์  พันธ์ศิริ 

 

โครงการค่ายวิชาการเสริมสรา้งศักยภาพนักเรียน ป.6 
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วัน รายวิชา อาจารย์ 
พุธ คณิตศาสตร์ 1. อาจารย์สมภพ  กาญจนะ 

2. อาจารย์วิชญาพร  จันทะนันท์ 
3. อาจารย์วัชระ  วงศา 

พฤหัสบดี วิทยาศาสตร์ 1. ผศ.สุธีรา  สุนทรารักษ์ 
2. อาจารย์นฤมล  ประครองรักษ์ 
3. อาจารย์ ดร.สุขสรรค์  ชูบุญ 
4. อาจารย์ ดร.สุภาพร  ปาโมกข์ 
5. อาจารย์สิริณี  ยอดเมือง 
6. อาจารย์รัตนา  เพ็งเพราะ 
7. อาจารย์ ดร.บัวลอย  จันผกา 
8. อาจารย์ ดร.ภัทรนันท์  ทวดอาจ 

 
 
 

   
 

ชื่อสถานศึกษา จ านวนคน หมายเหต ุ

1. โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 18  

- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) 1  

- ห้องเรียนปกต ิ 17  

2. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ 1  

3. โรงเรียนมารีย์วิทยา  จ. นครราชสีมา 
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ  (English  Program) 

 
1 

 

4. โรงเรียนภัทรบพิตร 3  

5. วิทยาลยันาฏศิลป์ร้อยเอ็ด 1  
 

การศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 3 
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ชื่อสถานศึกษา จ านวนคน หมายเหต ุ

6. โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 4  

7. โรงเรียนมีชัยพัฒนา 1  

8. โรงเรียนฮั่วเค้ียว 1  

9. โรงเรียนเทพนารี จ.แพร ่ 1  

10. โรงเรียนเมืองโพธิ์ 1  

11. โรงเรียนเทศบาล 1 (ดรุณวิทยาราษฎร์วิทยา) 1  

รวม 33  
 

 
 

ประมวลภาพกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 

  งานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2558 
วันที่ 9 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

และวันที่ 10 มกราคม 2558  ณ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรมัย์ 
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วันแห่งความส าเร็จ และ ต้นกล้าสาธิตบัณฑิตน้อย  
วันที่ 13 มีนาคม 2558 

ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์ 
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 งานแสดงศักยภาพของนักเรียนโรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีัมย์ 
ประจ าปีการศึกษา 2557  
วันที่  14 มีนาคม 2558 

ณ หอประชุมวชิชาอัตศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

    
 

    
 
 

งานประเพณีสงกรานต ์และประเพณีกอ่เจดีย์ทราย 
วันที่ 10 เมษายน 2558 

ณ โรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์
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การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 1/58  
วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ ์มหาวิทยาลยัราชภฏับรุีรัมย์ 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

วัน/เดือน/ป ี
กิจกรรม (หน่วยการเรียนการสอน) 

บริบาล อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 

1 18-22 พ.ค. 2558 ปฐมนิเทศ ปฐมนิเทศ ปฐมนิเทศ ปฐมนิเทศ 
2 25-29 พ.ค. 2558 โรงเรียนของเรา โรงเรียนของเรา โรงเรียนของเรา โรงเรียนของเรา 
3 1-5 มิ.ย. 2558 ตัวฉัน ร่างกายของเรา อวัยวะของเรา ประสาทสัมผัส 

4 8-12 มิ.ย. 2558 บ้านท่ีรัก บ้านของฉัน 
บ้านเมือง 
แสนสวย 

เมืองไทยท่ีรัก 

5 15-19 มิ.ย. 2558 ไหว้สวย มารยาทงาม มารยาทงาม มารยาทงาม 
6 22-26 มิ.ย. 2558 สีแสนสวย สีสดใส สัญญาณไฟจราจร ยานพาหนะ 

7 29 มิ.ย.-3 ก.ค. 2558 
อาหารดี 

มีประโยชน์ 
อาหารดีมีประโยชน์ อาหารดีมีประโยชน์ 

อาหารดี 
มีประโยชน์ 

8 6-10 ก.ค. 2558 วันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษา 
9 13-17 ก.ค. 2558 ฝนจ๋า ฟ้าช่ืนฉ่ าฝน ฟ้าช่ืนฉ่ าฝน ฟ้าช่ืนฉ่ าฝน 
10 20-24 ก.ค. 2558 วันแม ่ วันแม ่ พระคุณพ่อแม่ พระคุณแม่ 
11 27-31 ก.ค. 2558 ข้าว ในนามีข้าว ในนามีข้าว ชาวนา 

12 3-7 ส.ค. 2558 ศิลปะแสนสวย ศิลปะน่ารู้ 
วิทยาศาสตร์ 

น่ารู้ 
วิทยาศาสตร์ 

น่ารู้ 
13 10-14 ส.ค. 2558 ยุง ผีเส้ือแสนสวย แมลงปอ สัตว์ฤดูฝน 
14 17-21 ส.ค. 2558 กล้วย มะละกอ ผลไม้ไทย ผลไม้ตามฤดูกาล 
15 24-28 ส.ค. 2558 ดอกไม้แสนสวย ไม้ดอกไม้ประดับ ต้นไม้ดอกไม ้ ธรรมชาติแสนสวย 
16 31 ส.ค.-4 ก.ย. 2558 อาหารอร่อย อาหารพื้นเมือง ของฝากบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

17 7-11 ก.ย. 2558 รูปทรง รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงเรขาคณิต 
คณิตศาสตร์ 
แสนสนุก 

18 14-18 ก.ย. 2558 ป.ปลาตากลม นกแสนสวย ผีเส้ือแสนสวย สัตว์น่ารัก 
19 21-25 ก.ย. 2558 เต่า กระต่าย แมงมุม แมลง 
20 28 ก.ย.-2 ต.ค. 2558 ขนมบัวลอย ขนมเทียน ขนมครก ขนมไทยอะไรเอ่ย 

ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558  โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ระดับอนุบาล 
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ที่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรมที่ด าเนินงาน สถานที่  ผู้รับผิดชอบ 
1 18  พ.ค. 58 เปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2558 โรงเรียน ทุกคน 
2 1 มิ.ย.58 – 

15 ก.ค. 58 
การรับสมคัรนักเรียนสมัครสอบโครงการประเมินและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.2-ป.6 

โรงเรียน ครูจุฑามาส  ปุ่นประโคน 

3 1 มิ.ย.58 - 
31ก.ค. 58 

กิจกรรมการว่ายน้ าพัฒนาทักษะ 
สู่ความเป็นเลิศ ระดับชั้น ป.4-ป.6 

สระว่ายน้ าเทศบาล 
เมืองบุรีรัมย์ 

ครูพิชิต  มีสุข 

4 11 มิ.ย.58 โครงการวันไหว้คร ู หอประชุมวิชชา 
อัตศาสตร์ 

ครูกมลทิพย์  สารคูณ 
ครูพัชรี สังวัทยาย 

5 11 มิ.ย. 58 โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียน ครูพิชิต  มีสุข 
6 13 มิ.ย. 58 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ห้องประชุมพุทธรักษา  

อาคาร 15 
ครูนารีรัตน์  ทองสุทธ์ิ 

7 26 มิ.ย. 58 โครงการวันสุนทรภู่และต้านภัยยาเสพติด ห้องประชุม 
โกวิทเชื่อมกลาง 

ครูจริัฐิพร  นวนสาย 
ครูกุลธาดา  สิงห์แก้ว 

8 ก.ค.-ก.ย. 58 โครงการเตรียมความพร้อมแข่งทักษะวิชาการระดับ
กลุ่มโรงเรียน (ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65) 

โรงเรียน ทุกคน 
 

9 20-24 ก.ค. 58 สัปดาห์ของการสอบเก็บคะแนนระหว่างกลางปี  
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2558 

โรงเรียน บริหารงานวิชาการระดับ
ประถมศึกษา 

10 28 ก.ค. 58 โครงการถวายเทียนวันเข้าพรรษา วัด ครูวรรณศิา  มวลทอง 
ครูอุไรวรรณ  สีลุนช่าง 

11 11 ส.ค. 58 โครงการวันแม่แห่งชาติ หอประชุมวิชชา 
อัตศาสตร์ 

ครูกฤษณา  ผ่านพินิจ 
ครพูชร แก้วจงกุล 

12 17-19 ส.ค. 58 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ 

ครูสายวิทยาศาสตร ์

13 30 ส.ค. 58 สอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ป.2-ป.6 

โรงเรียน ครูจุฑามาส  ปุ่นประโคน 

14 28–30ก.ย. 58 การสอบประเมินพัฒนาการเรียนรู้กลางปี 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2558 

โรงเรียน บริหารงานวิชาการระดับ
ประถมศึกษา 

15 1-30 ต.ค. 58 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2558 โรงเรียน ทุกคน 
16 5-23 ต.ค. 58 โครงการเสริมทักษะวิชาการช่วง 

ปิดภาคเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา  2558 
โรงเรียน ครูกฤษณา  ผ่านพินิจ 

ครูจริัฐิพร  นวนสาย 

ระดบัประถมศึกษา 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน/กิจกรรมโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
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ที่ ระดับชั้น 
ชื่อ – นามสกุล 

ครูประจ าชั้นและครูพี่เลี้ยง 
หมายเลข 
โทรศัพท ์

หมายเหตุ 

1 บริบาล 
นางสาวปวีณา เจริญศิริ 0921641406  

 การติดต่อกับทางโรงเรียน 
    
ธุรการ   
  โทร. 044-611221 ต่อ 1802    
   หรือ 09-0181-2277 
 
ฝ่ายอนุบาล      
   โทร. 044-611221 ต่อ 1801 
 
ฝ่ายประถมศึกษา (ธุรการ)  
   โทร. 044-611221 ต่อ 1802 
 
ฝ่ายวิชาการ   
   โทร. 044-611221 ต่อ 1803 
 
 
Website      www.bru.ac.th 
Line : ID     bru.ds 

นางอรุณี  เจือจาน 0810647855 
นางสาวยุภารัตน์ ประทัด 0895848975 

2 อนุบาล 1/1 
นางสาวนิตยา พิมพ์ทอง 0985842313 
นางนฤมล เริกรัมย์ 0848273794 

3 อนุบาล 1/2 
นางสาววาสนา ช่างกรึง 0872494842 
นางสาวจิราภรณ์ ปันรัมย์ 0837223894 

4 อนุบาล 1/3 
นางสาวนฤมล อุพลรัมย์ 0827811825 
นางสาวบุษบากร ไขยรัมย์ 0810499589 

5 อนุบาล 2/1 
นางสาวกาญจนา ชัยณรงค์ 0962347020 
นางสาววารี ปะลุวันรัมย์ 0854134633 

6 อนุบาล 2/2 
นางกฤษณา ผ่านพินิจ 0879591261 
นางวาสนา เพชรเน้ือนิล 0973913748 

7 อนุบาล 2/3 
นางสาวนงนุช จะโสรัตน์ 0868799939 
นางจันทร์ทิพย์ สมยา 0868754551 

8 อนุบาล 3/1 นางสาวอุไรวรรณ สีลุนช่าง 0981674663 
9 อนุบาล 3/2 นางสาวพัชรี สังวัทยาย 0853047092 
10 อนุบาล 3/3 นางบัวผัน ครบอุดม 0828567871 
11 ประถมศึกษาปีที่ 1/1 นางสาวศิริวรรณ ชชี้าง 0801652289 
12 ประถมศึกษาปีที ่1/2 นางกุลธาดา สิงห์แก้ว 0831250899 
13 ประถมศึกษาปีที่ 1/3 นางกัลยารัตน์ วิเศษสัตย์ 0856399293 
14 ประถมศึกษาปีที่ 2/1 นางสาวอรทัย ด้ายรินรัมย์ 0892846054 
15 ประถมศึกษาปีที่ 2/2 นางสาวศิริกาญจน์ อินทร์พิทักษ์ 0879603220 
16 ประถมศึกษาปีที่ 2/3 นางกมลทิพย์ สารคูณ 0881143708 
7 ประถมศึกษาปีที่ 3/1 นางสาวนารีรัตน์ ทองสุทธ์ิ 0801572858 

8 ประถมศึกษาปีที่ 3/2 
นางสาวพชร แก้วจงกุล 0881347314 
นายศุภกร วงศ์ทองเจริญ 0880820040 

19 ประถมศึกษาปีที่ 4/1 นางสาววรรณิศา มวลทอง 0876552197 
20 ประถมศึกษาปีที ่4/2 นางสาวจุฑามาส ปุ่นประโคน 0831240483 
21 ประถมศึกษาปีที ่5/1 นางวันเพ็ญ ทรงพระ 0872476522 
22 ประถมศึกษาปีที ่5/2 นายพิชิต มีสุข 0852000803 
23 ประถมศึกษาปีที ่6 นางจิรัฐิพร นวนสาย 0896272323 

 

ข้อมูลครูประจ าช้ัน ปีการศึกษา 2558 


