
ข้อมูลพื้นฐาน 

                     
 
 
 
 
 
 

สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

บริหารงานโดย ดร.โกวิท  วัชรินทรางกูร ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสาธิต และคณะบริหารมืออาชีพ 

1. ดร.ราชัย  บุณยรัตผลิน ฉ  าทรัพย์ รองผู้อ านวยการ 

2. นางจิรัฐิพร  นวนสาย ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

3. นางสาวนารีรัตน์  ทองสุทธิ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานทั วไป 

4. นางกฤษณา  ผ่านพินิจ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายสัมพันธ์กับชุมชน 

5. นางสาวนิตยา  พิมพ์ทอง ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณและอนามัย 
 
 
 

 1. จ านวนบุคลากร   50  คน  และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 17 คน  

 2. จ านวนห้องเรียน  25  ห้องเรียน 
 3. จ านวนนักเรียนทั้งหมด 749 คน 
 4. เปิดสอนนักเรียนระดับบริบาล - ประถมศึกษาปีที  6 

 5. เปิดสอนห้องเรียน GrapeSEED ชั้นอนุบาล 1/1, 2/1, 3/1  

    ประถมศึกษาปีที   1/1, 2/1 และ 3/1 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์แนะน าบุคลากรใหม่ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายสมภาร ซอกรัมย์ 
            นักการภารโรง 

        นางสาวณัฏฐ์ชุดา บับภาวะตา 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท  วท.ม. 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

   นายปารุสก์ งามสะพรั่ง 
   วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  ศศ.บ. 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

        นายชลิต มณีวรรณ 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ศศ.บ. 
สาขาวิชาดนตรีไทย 
จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

        นายสุทธินันท์ ขาวงาม 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ค.บ. 
สาขาวิชาสังคมศึกษา 
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

Mr. Matthew Michael Altieri 
อายุ 21 ปี สัญชาติ แคนาดา 
Miss Katherine Emily Turner 
อายุ 22 ปี สัญชาติ แคนาดา 
 

ครูผู้สอนห้องเรียน GrapeSEED 
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ข้อมูลบุคลากร 
1. ผู้อ านวยการ   1 คน 
2. รองผู้อ านวยการ   1 คน 
3. ผู้ช่วยผู้อ านวยการ   4 คน 
4. ครูระดับประถมศึกษา  14 คน  
5. ครูระดับอนุบาล  8 คน 
6. ครูชาวต่างชาติ   5 คน 
7. ครูพ่ีเลี้ยง     7  คน 
8. เจ้าหน้าท่ีธุรการ    3  คน 
9. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายโภชนาการ  4  คน 
10. เจ้าหน้าท่ีท าความสะอาด  2  คน 
11. นักการภารโรง   1 คน 
  รวมทั้งหมด 50 คน 

 
 
 
 
 

     
 

กิจกรรมหน้าเสาธงและเวลาเข้าเรียน 
- ระดับประถมศึกษาจะเข้าแถวและเริ มท ากิจกรรมหน้าเสาธงเวลา 07.50 น. และเริ มเรียน 

ในชั วโมงแรกเวลา 08.30 น.   
- ระดับอนุบาลจะเข้าแถวและเริ มท ากิจกรรมหน้าเสาธงเวลา  08.50 น. และเริ มเรียน        

ในชั วโมงแรกเวลา 09.30 น.   
ทางโรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองให้มาส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนให้ตรงตามเวลา 

เพื อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมตามที โรงเรียนก าหนด 
 
 
 
 
 

ข้อมูลนักเรียน 
1. บริบาล  จ านวน    35 คน 
2. อนุบาล 1  จ านวน   86 คน 
3. อนุบาล 2  จ านวน   96 คน 
4. อนุบาล 3  จ านวน   94 คน 
5. ประถมศึกษา 1 จ านวน   100 คน 
6. ประถมศึกษา 2 จ านวน   84 คน 
7. ประถมศึกษา 3 จ านวน   85 คน 
8. ประถมศึกษา 4 จ านวน   60 คน 
9. ประถมศึกษา 5 จ านวน   54 คน 
10.ประถมศึกษา 6 จ านวน   55 คน 

รวมทั้งหมด จ านวน 749 คน  
                ข้อมลู ณ วันที  24 พฤศจิกายน 2558 

ข่าวสารของโรงเรียน 
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 1. เด็กชายกฤติน ประจญศานต์ แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที  65 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  
ล าดับที  12 ได้คะแนน 69 คะแนน ณ โรงเรียนสังคีตวิทยา 
 2. เด็กชายสุรภูมิ รักการศิลป์ และเด็กหญิงรพีพร ชิดตันสกุล แข่งขันสอบภาษาไทย ครั้งที  12  
ของโรงเรียนบุรรีัมย์พิทยาคม ได้รางวัลชมเชย อันดับที  7 และ 14  
 3.  เด็กชายนันทพงศ์ เรืองสุขศรีวงศ์ สอบคณิตศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
ได้ล าดับที  6 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 4. เด็กชายนันทพงศ์ เรืองสุขศรีวงศ์ แข่งขันคณิตศาสตร์ของโรงเรียนสุรวิทยาคาร ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
เงินรางวัล 1,500 บาท 
 5. เด็กชายนันทพงศ์ เรืองสุขศรีวงศ์ สอบคณิตศาสตร์ มูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และ พญ.เพ็ญนภา ร่วมกบั  
Learn & Play Math Group ได้รางวัลเหรียญเงนิ  
 6. ผลการสอบเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มีนักเรียนสอบผ่าน จ านวน 3 คน แบ่งเป็น 
ตัวจริง 1 คน และล าดับส ารอง 2 คน 
 7. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ได้ล าดับที  1  โครงการสร้างความร่วมมือเครือข่ายโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ “สาธิตรวมใจก้าวไกลสู่อาเซียน” ครั้งที  2 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
โดยแบ่งเป็นเหรียญทอง 25 เหรียญ, เหรียญเงิน 4 เหรียญ และเหรียญทองแดง 3 เหรียญ 
 

การศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
ปีการศึกษา 2558 มีจ านวน 42 คน 

ชื่อสถานศึกษา จ านวนคน หมายเหตุ 
1. โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 25  
    - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) 1  
    - ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) 1  
    - ห้องเรียนปกติ 23  
2. โรงเรียนภัทรบพิตร 1  
3. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 1  
4. โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 6  
5. โรงเรียนเทศบาล 1 (ดรุณวิทยาราษฎร์วิทยา) 3  
6. โรงเรียนกลันทาวิทยาคม 1  

 

สรุปผลงานทางวิชาการของนักเรียน 
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การศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
ปีการศึกษา 2558 มีจ านวน 42 คน 

ชื่อสถานศึกษา จ านวนคน หมายเหตุ 
7. โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1  
8. โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 2  
    - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) 1  
    - ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) 1  
9. โรงเรียนปลูกปัญญา นครราชสีมา 1  
10. โรงเรียนไตรรัตนาภิรักษ์ กรุงเทพมหานคร 1  

รวม 42  

 
รายงานผลงานของนักเรียนระดับประถมศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 

ท่ี รายการ ช่ือ – สกุล ผล 

1 

 
 
 

การสอบแข่งขันทางวิชาการ  
ระดับนานาชาติ  

วิชาคณิตศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2559 
(รอบแรก ระดับเขตพื้นที การศึกษา) 

1. เด็กชายนันทพงศ์ เรืองสุขศรีวงศ์ รางวัลเหรียญทอง 
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ พานนนท์ รางวัลเหรียญทอง 
3. เด็กหญิงนันทวดี สายน้อย รางวัลเหรียญเงิน 
4. เด็กชายพสิษฐ์ ชัยอริยวรวัฒน ์ รางวัลเหรียญเงิน 
5. เด็กหญิงภาพิชญา กิตติวัฒนาสาร รางวัลเหรียญเงิน 
6. เด็กหญิงวราลี โฆษิตอัมพรเสนีย์ รางวัลเหรียญเงิน 
7. เด็กชายสุรภูมิ มณีราชกิจ รางวัลเหรียญเงิน 
8. เด็กชายธนกฤต บุตรศรีเมือง รางวัลเหรียญทองแดง 
9. เด็กหญิงอนัญญา วรรณธาน ี รางวัลเหรียญทองแดง 

 
การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับ

นานาชาติ  
วิชาวิทยาศาสตร์ 

ประจ าปี พ.ศ. 2559 
(รอบแรก ระดับเขตพื้นที การศึกษา) 

1. เด็กชายธนิสร วิโสรัมย์  รางวัลเหรียญทอง 

 2. เด็กหญิงนฎา กีรติตระกูล รางวัลเหรียญทอง 

2 3. เด็กชายสุรภูมิ รักการศิลป์ รางวัลเหรียญทอง 

 4. เด็กชายกฤติน ประจญศานต์  รางวัลเหรียญเงิน 

 5. เด็กหญิงญาโณทัย สุขประเสริฐ  รางวัลเหรียญเงิน 

 6. เด็กชายภาธร รติพรพันธุ ์ รางวัลเหรียญทองแดง 
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ท่ี รายการ ช่ือ – สกุล ผล 

3 

การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์  

ประจ าปี พ.ศ. 2559 
(รอบสองระดับประเทศ) 

เด็กชายนันทพงศ์ เรืองสุขศรีวงศ์ รางวัลเหรียญเงิน 

 การสอบแข่งขันทางวิชาการ  
ระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์  

ประจ าปี พ.ศ. 2559 
(รอบสองระดับประเทศ) 

1. เด็กหญิงนฎา กีรติตระกูล รางวัลเหรียญเงิน 

4 2. เด็กชายสุรภูมิ รักการศิลป์ รางวัลชมเชย 

   

 
สอบห้องเรียนพิเศษ SMP 

ของโรงเรียนบุรรีัมย์พิทยาคม 

1. เด็กหญิงนฎา กีรติตระกูล สละสิทธิ์ 

5 2. เด็กชายสุรภูมิ รักการศิลป์ รายงานตัวศึกษาต่อ 

 3. เด็กชายสุรภูมิ  มณีราชกิจ - 

6 
สอบติดห้องเรียนพิเศษ EP  

ของโรงเรียนบุรรีัมย์พิทยาคม 
1. เด็กหญิงวริษา  สีรุ้งพราย รายงานตัวศึกษาต่อ 
2. เด็กหญิงมิ งขวัญ  แจ่มใส สละสิทธิ์ 

7 
สอบห้องเรียนพิเศษ SMP  

ของโรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา เด็กหญิงเกตน์นิภา  เสกรัมย์ รายงานตัวศึกษาต่อ 

8 
สอบติดห้องเรียนพิเศษ EP  

ของโรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา เด็กหญิงมิ งขวัญ  แจ่มใส รายงานตัวศึกษาต่อ 

9 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ 
1. เด็กหญิงนฎา กีรติตระกูล สละสิทธิ์ 
2. เด็กหญิงอนัญญา  วรรณธานี รายงานตัวศึกษาต่อ 
3. เด็กหญิงรัญชนก  เกียรติวิทยะ - 
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ประมวลภาพกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 

กิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ” 2558 
วันที่ 3 ธันวาคม 2558  

ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
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โครงการสร้างความร่วมมือเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
“สาธิตราชภัฏร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน” คร้ังที่ 2 

วันที่ 9 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 
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  กิจกรรมวันคริสต์มาส และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 
วันที่ 25 ธันวาคม 2558 

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
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กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559 วันท่ี 8 มกราคม 2559 
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
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กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือส ารอง ปีการศึกษา 2558 
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
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โครงการแสดงศักยภาพ และผลงานของนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

เมื่อวันที่ 2 มนีาคม 2559 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
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“ต้นกล้าสาธิตบัณฑติน้อย และวันแหง่ความส าเร็จ” ปีการศึกษา 2558 
วันที่ 12 มีนาคม 2559  

ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์ 
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การสนับสนุนการจดัท าสูจิบัตร งานวันเด็กแห่งชาติ  ป ี2559 

 
 

 
 

ลานอนุสรณ์ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 

   
 
 

 

การสนับสนุนจากผูป้กครองนักเรยีน 
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การจัดท าหนังสืออนุสรณ์ “ต้นกล้าสาธิต บัณฑิตน้อย”  ปีการศึกษา 2558 

 
 

 นายแพทย์วรวุฒิ โอฬารวณิช ผู้ปกครอง ด.ญ.ปทิตตา โอฬารวณิช 
บริจาคพัดลม จ านวน ๔ ตวั 

 
 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บริจาคสีทาผนัง จ านวน ๕ ถัง 
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ที ่ ระดบัช้ัน 
ช่ือ – นามสกุล 

ครปูระจ าช้ันและครพูี่เล้ียง 
หมายเลข 
โทรศพัท ์

หมายเหต ุ

1 บริบาล 
นางสาวอุไรวรรณ สีลนุช่าง 0853159655  

 การตดิตอ่กบัทางโรงเรียน 
ธุรการ   
  โทร. 044-621277    
   หรือ 090-181-2277 
 
ฝา่ยอนุบาล      
   โทร. 044-611221 ตอ่ 
1801 
 
ฝา่ยประถมศกึษา (ธุรการ)  
   โทร. 044-611221 ตอ่ 
1802 
 
ฝา่ยวิชาการ   
   โทร. 044-611221 ตอ่ 
1803 
 
Website      
www.bru.ac.th 
FB : โรงเรียนสาธติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์
 
E-mail : 
bru.ds@hotmail.com 

นางอรณุี เจือจาน 081-0647855 
นางนฤมล เริกรัมย์ 084-8273794 

2 อนุบาล 1/1 
นางสาวพชัร ีสังวัทยาย 085-3047092 
นางวาสนา เพชรเนื้อนิล 098-1977904 

3 อนุบาล 1/2 
นางสาวปวีณา เจริญศริ ิ 092-1641406 
นางสาวยุภารตัน ์ประทัด 089-5848975 

4 อนุบาล 1/3 
นางบัวผัน ครบอุดม 082-8567871 
นางจันทร์ทิพย์ สมยา 086-8754551 

5 อนุบาล 2/1 นางสาวนติยา พิมพ์ทอง 061-5165455 

6 อนุบาล 2/2 
นางสาววาสนา ช่างกรึง 0872494842 
นางสาวจริาภรณ์ ปันรัมย์ 0837223894 

7 อนุบาล 2/3 
นางสาวนฤมล อพุลรัมย์ 082-7811825 
นางสาวบุษบากร ไขยรัมย์ 081-0499589 

8 อนุบาล 3/1 นางสาวกาญจนา ชัยณรงค ์ 096-6797573 
9 อนุบาล 3/2 นางกฤษณา ผ่านพินจิ 087-9591261 
10 อนุบาล 3/3 นางสาวนงนชุ จะโสรตัน ์ 086-8799939 
11 ประถมศึกษาปีที  1/1 นางสาววรรณศิา มวลทอง 087-6552197 
12 ประถมศึกษาปีที  1/2 นางกุลธาดา สิงห์แก้ว 099-3834782 
13 ประถมศึกษาปีที  1/3 นางกัลยารตัน ์วิเศษสตัย์ 085-6399293 
14 ประถมศึกษาปีที  2/1 นางธัญพร ดวงประทุม 099-4639116 
15 ประถมศึกษาปีที  2/2 นางสาวศริิวรรณ ชชี้าง 080-1652289 

16 ประถมศึกษาปีที  2/3 
นายศุภกร วงศ์ทองเจริญ 088-0820040 
นายชลติ มณีวรรณ 086-7266915 

17 ประถมศึกษาปีที  3/1 นางสาวศริิกาญจน์ อินทรพ์ิทักษ ์ 087-9603220 
18 ประถมศึกษาปีที  3/2 นายสุทธินันท์ ขาวงาม 080-4756551 
19 ประถมศึกษาปีที  3/3 นางสาวอรทัย ด้ายรนิรัมย์ 089-2846054 
20 ประถมศึกษาปีที  4/1 นายปารสุก์ งามสะพรั ง 089-4225562 
21 ประถมศึกษาปีที  4/2 นางสาวณัฏฐช์ดุา บับภาวะตา 085-6381043 
22 ประถมศึกษาปีที  5/1 นางวันเพญ็ ทรงพระ 087-2476522 
23 ประถมศึกษาปีที  5/2 นายพิชติ มสีุข 085-2000803 
24 ประถมศึกษาปีที  6/1 นางจิรฐัิพร นวนสาย 089-6272323 
25 ประถมศึกษาปีที  6/2 นางสาวนารีรตัน์ ทองสุทธ์ิ 080-1572858 

 

ข้อมูลครูประจ าชั้น ปีการศึกษา 2559 


