
ข้อมูลพื้นฐาน 

                     
 
 
 
 
 
 

สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ภาคเรียนที่ 2 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   52  คน  และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 27 คน  

 2. จ านวนห้องเรียน  23  ห้องเรียน 
 3. จ านวนนักเรียนทั้งหมด 732 คน 
 4. เปิดสอนนักเรียนระดับบริบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 

 5. เปิดสอนห้องเรียน GrapeSEED ชั้นอนุบาล 1/1, 2/1, ประถมศึกษาปีที่  1/1 และ 2/1 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์แนะน าบุคลากรใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางอรวรรณ์ นวนสาย 
           ผู้ช่วยนักโภชนาการ 

        นางสาวอาทิตยา โยธะคง 
วุฒิการศึกษา ปรญิญาตร ีศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) 
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

   นางสาวปัทมา ประดาศรี  
   วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  คบ.  
    สาขาวชิาคณติศาสตร ์ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

 

ส.อ.สุริฉัตร พะนุมรัมย์ 
              นักการภารโรง 



3 
 

ข้อมูลบุคลากร 
1. ผู้อ านวยการ   1 คน 
2. รองผู้อ านวยการ   1 คน 
3. ผู้ช่วยผู้อ านวยการ   4 คน 
4. ครูระดับประถมศึกษา  15 คน  
5. ครูระดับอนุบาล   10 คน 
6. ครูชาวต่างชาติ   4 คน 
7. ครูพ่ีเลี้ยง     7  คน 
8. เจ้าหน้าท่ีธุรการ    3  คน 
9. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายโภชนาการ  4  คน 
10. เจ้าหน้าท่ีท าความสะอาด 2  คน 
11. นักการภารโรง   1 คน 
  รวมท้ังหมด 52 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 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลนักเรียน 
1. บริบาล  จ านวน    40 คน 
2. อนุบาล 1  จ านวน   103 คน 
3. อนุบาล 2  จ านวน    98 คน 
4. อนุบาล 3  จ านวน   102 คน 
5. ประถมศึกษา 1 จ านวน    87 คน 
6. ประถมศึกษา 2 จ านวน    90 คน 
7. ประถมศึกษา 3 จ านวน    60 คน 
8. ประถมศึกษา 4 จ านวน    55 คน 
9. ประถมศึกษา 5 จ านวน    55 คน 
10.ประถมศึกษา 6 จ านวน    42 คน 

รวมทั้งหมด จ านวน 732 คน  
                ข้อมลู ณ วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 

ข่าวสารของโรงเรียน 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดท าโครงการค่ายวิชาการเสริมสร้างศักยภาพ

นักเรียน ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันที่ 
25 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 15.30 - 16.30 น.  มีติวเข้มใน 4 วิชาหลัก คือ วิชาคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์   ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา และ
เข้าศึกษาต่อ   ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยเชิญคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ จากสาขาต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัย   มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการฯ  ดังนี้ 

วัน รายวิชา อาจารย ์
จันทร ์ ภาษาอังกฤษ อาจารย์สิทธิศักด์ิ 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  จันทะนิตย์ 
12. อาจารย์สมศักด์ิ  พันธ์ศิริ 

พุธ คณิตศาสตร ์ 1. อาจารย์สมภพ  กาญจนะ 
2. อาจารย์วิชญาพร  จันทะนันท์ 
3. อาจารย์วัชระ  วงศา 

พฤหัสบดี วิทยาศาสตร์ 1. ผศ.สุธีรา  สุนทรารักษ ์
2. อาจารย์นฤมล  ประครองรักษ ์
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    

โครงการค่ายวิชาการเสริมสรา้งศักยภาพนักเรียน ป.6 
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ประมวลภาพกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 

กิจกรรม "วันสุนทรภู่" ร าลึกครูกวสีี่แผ่นดิน 
วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ 
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กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2558  
วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ 

 
 

โครงการค่ายวิชาการพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที ่4 – 6 
วันที่ 24 สงิหาคม 2558 ณ ห้องประชมุศิวาลัย 
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โครงการธรรมะร่วมใจ สร้างสายใย สู่สาธิตครั้งท่ี 2 
วันท่ี 28 สิงหาคม 2558 

ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 15 ช้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    

 
 
 

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้ระดบัประถมศึกษาปีที ่3 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ณ พิพิธภณัฑ์ไดโนเสาร์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

   



8 
 

 
โครงการเข้าค่ายลูกเสือสามัญ-เนตรนารี และทัศนศึกษาฟาร์มโชคชัย 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2558 ณ จังหวัดนครราชสีมา 

 

   
 

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์คชศึกษา 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ จังหวัดสุรนิทร์ 
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โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย วันลอยกระทง 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

  

   
 

โครงการทัศนศึกษาสวนสัตวน์ครราชสีมา 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 2  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ จังหวัดนครราชสีมา 

  

   
 
 



10 
 

 
โครงการแข่งขันกีฬาสี สาธิตเกมส์ คร้ังที่ 30 (ว่ายน้ า) 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ สระว่ายน้ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 
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ท่ี วันท่ี กิจกรรม นักเรียน สถานท่ี หมายเหตุ 

เดือนพฤศจิกายน 
1 2 เปิดภาคเรียนที่ 2/2558 ทุกระดับชั้น ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
2 11 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.1-อ.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

3 11 
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม  
น้อมน าจิต สาธิตฯ สู่ชีวิตเยาวชน 

ป.1-ป.6 
ห้องพุทธรักษา 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 15) ชั้น 3 

 

4 11-12 
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม  
น้อมน าจิต สาธิตฯ สู่ชีวิตเยาวชน 

ป.4-ป.6  

5 14 
สอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ 
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ป.2 – ป.6 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  

6 16-20 หน่วยสาธิตเกมส์ อ.1-อ.3 ร.ร.สาธิตฯ  
7 18 โครงการทัศนศึกษา “ตามรอยไดโนเสาร์” พิพิธภัณฑ์สิรินธร ป.3 จังหวัดกาฬสินธุ์  

8 19-20 
โครงการทัศนศึกษาฟาร์มโชคชัยและเข้าค่ายพักแรม  ลูกเสือ-
เนตรนารี 

ป.4-ป.6 ปากช่องแคมป์ จังหวัดนครราชสีมา  

9 24 โครงการทัศนศึกษาศูนย์คชศึกษา ป.1 อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์  
10 25 โครงการวันลอยกระทง ทุกระดับชั้น ร.ร.สาธิตฯ  
11 26 โครงการทัศนศึกษา สวนสัตว์นครราชสีมา ป.2 จังหวัดนครราชสีมา  
12 27 การแข่งขันกีฬาว่ายน้ า ป.1 – 6 สระว่ายน้ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  

13 28 การประชุมผู้ปกครอง ทุกระดับชั้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
พบครูประจ า

ชั้น 
 เดือนธันวาคม 

14 1-25 
รับสมัครสอบแขง่ขันทางวิชาการระดับนานาชาติ  
ประจ าปี 2558 (คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) 

ป.2 – ป.6 ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
สมัคร

ออนไลน์ 
15 3  โครงการวันพ่อแห่งชาติ ทุกระดับชั้น หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์  
16 7 หยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ ทุกระดับชั้น   

17 7-9 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ตัวแทน

นักเรียน 2 
คน 

จังหวัดสุรินทร์  

18 9 
โครงการสร้างความร่วมมือเครือข่ายโรงเรียนสาธิตฯ “สาธิต
รวมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน” คร้ังที่ 2 

ตัวแทน
แข่งขัน 

ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

19 10 หยุดวันรัฐธรรมนูญ ทุกระดับชั้น   
20 14 การแข่งขันกีฬาสี “สาธิตเกมส์ คร้ังที่ 30” ทุกระดับชั้น สนามกีฬาอเนกประสงค์ มรภ.บุรีรัมย์  

21 17-18 
ร่วมงานการแข่งขันกีฬาอาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ครูและ
บุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

22 25 โครงการวันคริสต์มาส ทุกระดับชั้น ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
23 30 โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทุกระดับชั้น ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน/กิจกรรมโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม  ปีการศึกษา 2558 
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ที่ ระดับชั้น 
ชื่อ – นามสกุล 

ครูประจ าชั้นและครูพี่เลี้ยง 
หมายเลข 
โทรศัพท ์

หมายเหตุ 

1 บริบาล 
นางสาวปวีณา เจริญศิริ 0921641406  

 การติดต่อกับทางโรงเรียน 
    
ธุรการ   
  โทร. 044-621277    
   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 
FB : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ 

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 
นางสาวอาทิตยา โยธะคง 089-7144515 
นางสาวปัทมา ประดาศรี 080-1693972 

21 ประถมศึกษาปีที ่5/1 นางวันเพ็ญ ทรงพระ 0872476522 
22 ประถมศึกษาปีที ่5/2 นายพิชิต มีสุข 0852000803 
23 ประถมศึกษาปีที ่6 นางจิรัฐิพร นวนสาย 0896272323 

 

ข้อมูลครูประจ าช้ัน ปีการศึกษา 2558 


