
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   49  คน  และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 17 คน  

 2. จ านวนห้องเรียน  25  ห้องเรียน 
 3. จ านวนนักเรียนทั้งหมด 748 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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        นางสาวพัชรภรณ์ ธรรมสุภา 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  คบ. 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

Mr. Dexter Vann Culp 
อายุ 27 ปี สัญชาติ อเมริกัน 
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   4 คน 
7. ครูพ่ีเลี้ยง     6  คน 
8. เจ้าหน้าท่ีธุรการ    4  คน 
9. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายโภชนาการ  4  คน 
10. เจ้าหน้าท่ีท าความสะอาด  2  คน 
11. นักการภารโรง   1 คน 
  รวมท้ังหมด   49 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    38 คน 
2. อนุบาล 1  จ านวน   86 คน 
3. อนุบาล 2  จ านวน   97 คน 
4. อนุบาล 3  จ านวน   95 คน 
5. ประถมศึกษา 1 จ านวน   100 คน 
6. ประถมศึกษา 2 จ านวน   83 คน 
7. ประถมศึกษา 3 จ านวน   84 คน 
8. ประถมศึกษา 4 จ านวน   58 คน 
9. ประถมศึกษา 5 จ านวน   52 คน 
10.ประถมศึกษา 6 จ านวน   55 คน 

รวมทั้งหมด จ านวน 748 คน  
                ข้อมลู ณ วันที  24 พฤศจิกายน 2558 

ข่าวสารของโรงเรียน 
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ท่ี ช่ือ-สกุล รายการแข่งขัน ผู้ฝึกซ้อม หมายเหตุ 

1 
1. เด็กชายกฤติน  ประจญศานต์ ตอบปัญหาทางวิทย์ฯ นางวันเพญ็  ทรงพระ รางวัล 
2. เด็กชายธนิสร  วิโสรัมย์ ม.บุรีรัมย์  อันดับ 3 

2 1. เด็กชายกฤติน  ประจญศานต์ ตอบปัญหาทางวิทย์ฯ นางวันเพญ็  ทรงพระ รองชนะเลิศ 
  รร.บุรีรัมย์พิทยาคม  อันดับ 1 
 2. เด็กชายธนิสร  วิโสรัมย์   ชมเชย 
 3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พานนนท์   ชมเชย 
 4. เด็กชายพสิษฐ์  ชัยอริยวรวัฒน ์   ชมเชย 
 5. เด็กชายณพดนัย  ตันจาตุรนต์   ชมเชย 
 6. เด็กหญิงพุทธิชา  กระออมแก้ว   ชมเชย 
3 1. เด็กหญิงกรณ์ภัสสรณ์  สิริรุ่งวนิช 1. ท่าฟรีสไตล์ 25 ม. 

 
 
 
 
นายพิชิต  มีสุข 

เหรียญทอง 
  2. ท่าฟรีสไตล์ 50 ม. เหรียญเงิน 
  3. ท่าฟรีสไตล์ 100 ม. เหรียญทองแดง 
 2. เด็กหญิงณัชชา  วงศ์เทวา 1. ท่าฟรีสไตล์ 25 ม. เหรียญเงิน 
  2. ท่าฟรีสไตล์ 50 ม. เหรียญทองแดง 
 3. เด็กหญิงรพีพรรณ  ชิดตันสกุล ท่าฟรีสไตล์ 25 ม. เหรียญทอง 
 4. เด็กหญิงกชกร ธีระกุล ท่าฟรีสไตล์ 25 ม. เหรียญเงิน 
 5. เด็กหญิงมีนา  เอียการนา ท่าฟรีสไตล์ 25 ม. เหรียญทองแดง 
 6. เด็กหญิงบรีอนา  สกุยท์ ท่าฟรีสไตล์ 25 ม. เหรียญทองแดง 
 7. เด็กหญิงชมชล  นิลจันทร์ ท่าฟรีสไตล์ 25 ม. เหรียญทองแดง 
4 1. เด็กชายณพดนัย  ตันจาตุรนต์ 

โครงการทดสอบความรู้ 
ทางภาษาไทย ครั้งที  13 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บุรีรัมย์ 

นางจิรัฐิพร  นวนสาย 

รางวัลอันดับ 3 
 2. เด็กหญิงปาริมา  จารุธานีวงศ์ ชมเชย 
 3. เด็กหญิงรชยา  แช่มรัมย์ ชมเชย 
 4. เด็กชายธนิสร  วิโสรัมย์ ชมเชย 
 5. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พานนนท์ ชมเชย 
 6. เด็กชายกฤติน  ประจญศาสนต์ ชมเชย 

 

รายงานผลงานของนักเรียน 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

รายงานผลงานของนักเรียนระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
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ท่ี ช่ือ-สกุล รายการแข่งขัน ผู้ฝึกซ้อม หมายเหตุ 

1 1. ด.ญ.ณัฐญาดา  กลางพนม 1. คัดลายมือ ป.1-3 นางกุลธาดา  สิงห์แก้ว ล าดับที  6 
    เหรียญเงิน 
 2. ด.ญ.ณัฐฐิชา  แก้วบุตรดี 2. คัดลายมือ ป.4-6 น.ส.ชุตินันท์ นิลสูงเนิน ล าดับที  9 
    เหรียญทอง 
 3. ด.ญ.กานตญา  เลิศสกุล 3. อ่านเอาเรื อง PISA น.ส.สมฤทัย สมสุวรรณ ล าดับที  2 
    เหรียญทอง 
 4. ด.ญ.จิตรางคนางค์ ต้ังประเสริฐวงศ์ 4. อ่านเอาเรื อง PISA นางจิรัฐิพร  นวนสาย ล าดับที  6 
    ทองแดง 
 5. ด.ญ.มนพร  หมวกไธสง 5. ท านองเสนาะ ป.1-3 น.ส.ปรัชญาพร จอยนอก ล าดับที  6 
    เหรียญทอง 
 6. ด.ญ.วรรณวลีย์  สมคุณา 6. ท านองเสนาะ ป.4-6 น.ส.วรรณิศา  มวลทอง ล าดับที  3 
    เหรียญทอง 
2 1. ด.ญ.ณภัทร  หัศกรรจ์ 7. อัจฉริยภาพ น.ส.นารีรัตน์  ทองสุทธิ์ ล าดับที  1 
  ทางคณิตฯป.1-3  เหรียญทอง 
    เป็นตัวแทน 
 2. ด.ช.นันทพงศ์  เรืองสุขศรีวงศ์ 8. อัจฉริยภาพ น.ส.นารีรัตน์  ทองสุทธิ์ ล าดับที  1 
  ทางคณิตฯป.4-6  เหรียญทอง 
    เป็นตัวแทน 
 3. ด.ช.ปภินวิทย์  พิมพ์ละมาศ 9. คิดเลขเร็ว น.ส.ณัฏฐ์ชุดา บับภาวะตา ล าดับที  3 
  ป.1-3  เหรียญเงิน 
 4. ด.ช.ธีธัช  กวีด ารงพัฒนา 10. คิดเลขเร็ว น.ส.ณัฏฐ์ชุดา บับภาวะตา ล าดับที  2 
  ป.4-6  เหรียญเงิน 
3 1. ด.ช.กฤติน  ประจญศานต์ 11. อัจฉริยภาพ นางวันเพญ็  ทรงพระ ล าดับที  2 
 2. ด.ช.ธนิสร  วิโสรัมย์ ทางวิทย์ฯ ป.4-6  เหรียญเงิน 
 3. ด.ช.พสิษฐ์  ชัยอริยวรวัฒน์    
4 3. ด.ช.กนกพล  ที รัก 12. มารยาทไทย นายสุทธินันท์  ขาวงาม ล าดับที  3 
 4. ด.ญ.ธฤษวรรณ  สมคะเน ป.4-6  เหรียญเงิน 
5 1. ด.ญ.รมิตา  เสนานุฤทธิ์ 13. ตอบปัญหา นายพิชิต  มีสุข ล าดับที  5 
 2. ด.ญ.เขมกุล  คุณโคตร สุขศึกษาฯ ป.1-6  ทองแดง 



6 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล รายการแข่งขัน ผู้ฝึกซ้อม หมายเหตุ 

 1. ด.ญ.ภคพร  พรหมชาติ 14. แอโรบิก ป.1-6 น.ส.ศิริวรรณ  ชีช้าง ล าดับที  1 
 2. ด.ญ.ปภาวรินทร์  คะเรียงรัมย์  น.ส.อรวรรยา  นุชนงค์ เหรียญทอง 
 3. ด.ญ.พีรดา  โกติรัมย์   เป็นตัวแทน 
 4. ด.ญ.พิชญาภา  ปรางค์นอก    
 5. ด.ญ.ชวิศา  อรุณรัมย์    
 6. ด.ญ.ภัทรสนันท์  วิชัยเลิศ    
 7. ด.ญ.พลอยชมพู  มณีด า    
 8. ด.ญ.ณัฐกฤตา  เหมือนพระ    
 9. ด.ญ.ธัญกรกมล  สถานพงศ์    
 10. ธัญทิพย์  ศิริไชยบูลย์วัฒน์    
 11. ด.ญ.ศิรประภา  จงเพียร    
 12.ด.ญ. มีนา  เอียการนา    
 13. ด.ญ.พิมพ์ชนก  พิมพ์ทอง    
 14. ด.ญ.ณัชชา  วงศ์เทวา    
 15. ด.ญ.ชเยศรา  พรหมชาติ    
6 1. ด.ญ.มิ งกมล  เลิศศรีชูเชิด 15. ศิลป์สร้างสรรค์ น.ส.กิ งกมล  แต้มศรี ล าดับที  2 
  ป.4-6  เหรียญทอง 
 2. ด.ญ.อพิชญา  วรรณธานี 16. วาดภาพระบายสี  ล าดับที  2 
  ป.1-3  เหรียญทอง 
 3. ด.ญ.ธนพร  อุบลเผื อน 17. วาดภาพระบายสี  ล าดับที  3 
  ป.4-6  เหรียญทอง 
 4. ด.ญ.ชญานันท์  หงษ์สิริรักษ์ 18. ประติมากรรม  ล าดับที  1 
 5. ด.ญ.ฐิติรัตน์  ไชยศรีรัมย์ ป.1-3  เหรียญทอง 
 6. ด.ช.ณัฐปภัสร์  ผุยพรม   เป็นตัวแทน 
7 1. ด.ญ.จิราพัชร  วงศ์ชัย 19. จะเข้ นายชลิต  มณีวรรณ ล าดับที  1 
    เหรียญทอง 
    เป็นตัวแทน 
 2. ด.ช.รัชพล  ประจญศานต์ 20. ขิม 7 หย่อง  ล าดับที  2 
    เหรียญทอง 
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ท่ี ช่ือ-สกุล รายการแข่งขัน ผู้ฝึกซ้อม หมายเหตุ 

8 1. ด.ญ.จิรัชญา  ปะระทัง 21. การผูกเงื อน  นายพิชิต  มีสุข ล าดับที  6 
 2. ด.ญ.กมลนันท์  อึงพงศ์พันธ ์ การทรงตัว ป.1-3 นายปารุสก์  งามสะพรั ง เหรียญเงิน 
 3. ด.ญ.ขวัญข้าว  ภาษี  นายสุรชัย  กงประโคน  
 4. ด.ญ.กมลชนก  แสงการ    
 5. ด.ญ.ณัฐวดี  ต้ังธรรมยิ งยง    
 6. ด.ญ.จิตรพัตรา  โพธิ์ศรี    
9 1. ด.ญ.พุทธิชา  กระออมแก้ว 22. หนังสือเล่มเล็ก น.ส.อรทัย  ด้ายรินรัมย์ ล าดับที  6 
 2. ด.ญ.ศศิกาญจน์  นิลอรุณ   เหรียญทอง 
 3. ด.ญ. กัญญารัตน์  อยู่รัมย ์    

10 1. ด.ญ.ศุภาพิชญ์  พานนนท์ 23. จัดสวนถาด น.ส.ศิริกาญจน์  อินทร์พิทักษ์ ล าดับที  2 
 2. ด.ช.ธนัทท์  สุทธิ แบบแห้ง ป.4-6  เหรียญทอง 
 3. ด.ช.ภูริต  ตรีวิเศษ    
 1. ด.ช.ธรรพ์  แสงเบญจา 24. คอมพิวเตอร์ นายศุภกร  วงศ์ทองเจริญ ล าดับที  4 
 2 .ด.ญ.พนิดา  เกรียรัมย์ กราฟิก ป.1-3  เหรียญทอง 
 3. ด.ช.ชิษณุชา  สมัญญา 25. โปรแกรมน าเสนอ นายศุภกร  วงศ์ทองเจริญ ล าดับที  3 
 4. ด.ช.ณพดนัย  ตันจาตุรนต์ ป.4-6  เหรียญทอง 

11 1. ด.ญ.ปพิชญา  ไกรรณภูมิ 26. ปั้นดินน้ ามัน น.ส.กาญจนา  ชัยณรงค์ ล าดับที  2 
 2. ด.ญ.ปุญญดา  วรารัตน์ศิริโรจน์   เหรียญทอง 
 3. ด.ญ.แพรวชญาน์  มณีวรรณ    
 1. ด.ญ.ญาณิกา  หอมสิน 27. ฉีก ตัด ปะ นางกฤษณา  ผ่านพินิจ ล าดับที  5 
 2. ด.ญ.นภัสนันท์  อดุลรัมย์   เหรียญทอง 
 3. ด.ญ.คุณอนันท์  โสตถิบัณฑิต    

 

 

ท่ี รางวัล จ านวน หมายเหตุ 
1 เป็นตัวแทน 5 แข่งระดับเขตพื้นที ฯ วันที  19-20 พ.ย. 59 
2 เหรียญทอง 19  
3 เหรียญเงิน 6  
4 เหรียญทองแดง 2  

รวม 27  
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ท่ี ชื่อ-สกุล รายการแข่งขัน ผู้ฝึกซ้อม หมายเหตุ 
1 1. ด.ญ.ณภัทร  หัศกรรจ์ อัจฉริยภาพทางคณิตฯ 

ป.1-3 
น.ส.นารีรัตน์  ทองสุทธิ์ ชนะเลิศอันดับที  1 

 เหรียญทอง 
 เป็นตัวแทน 
 2. ด.ช.นันทพงศ์  เรืองสุขศรีวงศ์ อัจฉริยภาพ น.ส.นารีรัตน์  ทองสุทธิ์ รองชนะเลิศ 

อันดับ 1   ทางคณิตฯป.4-6  
    เหรียญทอง 

2 1. ด.ญ.ภคพร  พรหมชาติ แอโรบิก ป.1-6 น.ส.ศิริวรรณ  ชีช้าง รองชนะเลิศ 
อันดับ 2  2. ด.ญ.ปภาวรินทร์  คะเรียงรัมย์  น.ส.อรวรรยา  นุชนงค์ 

 3. ด.ญ.พีรดา  โกติรัมย์   เหรียญทอง 
 4. ด.ญ.พิชญาภา  ปรางค์นอก    
 5. ด.ญ.ชวิศา  อรุณรัมย์   
 6. ด.ญ.ภัทรสนันท์  วิชัยเลิศ    
 7. ด.ญ.พลอยชมพู  มณีด า    
 8. ด.ญ.ณัฐกฤตา  เหมือนพระ    
 9. ด.ญ.ธัญกรกมล  สถานพงศ์    
 10. ธัญทิพย์  ศิริไชยบูลย์วัฒน์    
 11. ด.ญ.ศิรประภา  จงเพียร    
 12.ด.ญ. มีนา  เอียการนา    
 13. ด.ญ.พิมพ์ชนก  พิมพ์ทอง    
 14. ด.ญ.ณัชชา  วงศ์เทวา    
 15. ด.ญ.ชเยศรา  พรหมชาติ    
3 1. ด.ญ.ชญานันท์  หงษ์สิริรักข์ ประติมากรรม ป.1-3  ล าดับที  7 
 2. ด.ญ.ฐิติรัตน์  ไชยศรีรัมย์   เหรียญเงิน 
 3. ด.ช.ณัฐปภัสร์  ผุยพรม    
4 1. ด.ญ.จิราพัชร  วงศ์ชัย เดี ยวจะเข้ นายชลิต  มณีวรรณ ชนะเลิศอันดับ 1 
    เหรียญเงิน 
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ท่ี รางวัล จ านวน หมายเหตุ 
1 เป็นตัวแทน 1 ด.ญ.ณภัทร  หัศกรรจ์ อัจฉริยภาพทางคณิตฯ ป.1-3 

เป็นตัวแทนแข่งระดับภาค วันที  7 ธันวาคม 2559  
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 

2 เหรียญทอง 3 
3 เหรียญเงิน 2 

รวม 5  
 

 
 

วัน/เดือน/ป ี กิจกรรมที่ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
31 ต.ค. 2559 เปิดภาคเรียนที  2  ปีการศึกษา  2559 กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
12  พ.ย. 2559 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์สสวท. ประจ าปี 2559 
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

14 พ.ย. 2559 โครงการวันลอยกระทง ครูศิริวรรณ  ชีช้าง 
18  พ.ย. 2559 โครงการทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สิรินธร  จ.กาฬสินธุ์  (ป.3) ครูกฤตยากาญจน์  อินทร์พิทักษ์ 

19-20 พ.ย. 2559 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของ สพป.บร.เขต 1 กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
26 พ.ย. 2559 โครงการสร้างความสัมพันธ์โรงเรียนกับผู้ปกครอง ครูนารีรัตน์ ทองสุทธิ์ 
3 ธ.ค. 2559 สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
7 ธ.ค. 2559 โครงการทัศนศึกษาสวนสัตว์นครราชสีมา  ป.2 ครูชลิต  มณีวรรณ 

7-9 ธ.ค. 2559 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของระดับภาคอีสาน กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
9 ธ.ค. 2559 โครงการทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าจังหวัดศรีสะเกษ ป.1 ครูวรรณิศา   มวลทอง 

  10 ธ.ค. 2559 สอบแข่งขันคณิตศาสตร์  สาขาคณิตศาสตร์   
คณะวิทยาศาสตร์  ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

15-16 ธ.ค. 2559 โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารี ป.4-6 และ 
ทัศนศึกษาวัดหลวงพ่อโต 

ครูจิรัฐิพร  ครูพิชิต  

23 ธ.ค.25559 โครงการทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ช้ัน ป.6 ครูนารีรัตน์ ทองสุทธิ์ 
26 ธ.ค. 2559 โครงการวันคริสต์มาส ครูอรทัย  ครูกาญจนา 
30 ธ.ค. 2559 โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับวันปีใหม่ ครูศภุกร ครูวาสนา 
3-6 ม.ค. 2560 โครงการสาธิตเกมส์ ครั้งที  30 ครูพิชิต ครูกฤษณา 
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วัน/เดือน/ป ี กิจกรรมที่ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
13 ม.ค. 2560 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ครูวันเพ็ญ ครูนฤมล 

ม.ค. 2560 การสอบแข่งขันวิชาการนานาชาติ  สพฐ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
16 ม.ค.- 24 ก.พ. 2560 โครงการค่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ครูนารีรัตน์  ทองสุทธิ์ 

30 ม.ค. 2560 โครงการสร้างความร่วมมือเครือข่ายโรงเรียนสาธิต ครูจิรัฐิพร  นวนสาย 
4 ก.พ. 2560 การสอบ O-NET  ของนักเรียนช้ัน ป.6 กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

10 ก.พ. 2560 โครงการเดินทางไกลลูกเสือส ารอง  (ป.1-3) ครูสุทธินันท์  ขาวงาม 
24 ก.พ. 2559 โครงการแสดงแสดงศักยภาพของนักเรียน ครั้งที  3 ครูกัลยารัตน์ ครูนงนุช 
11 มี.ค. 2560 โครงการวันแห่งความส าเร็จ อ.3 และ ป.6 ครูนารีรัตน์ ครูกฤษณา 
1 มี.ค. 2560 ปิดภาคเรียนที  2  ปีการศึกษา 2559 กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

20 มี.ค.-5 พ.ค. 2560 โครงการเสริมทักษะวิชาการและเสริมสร้างสมรรถนะ 
ทางร่างกายช่วงปิดภาคเรียน 

ครูจิรัฐิพร   นวนสาย 
ครูนารีรัตน์   ทองสุทธิ์ 
ครูกฤษณา   ผ่านพินิจ 
ครูนิตยา   พิมพ์ทอง 

15 พ.ค. 2560 เปิดภาคเรียนที  1  ปีการศึกษา 2560 กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
    

 

ประมวลภาพกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 

โครงการวันไหว้ครู วันที่ 9 มิถุนายน 2559  
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
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โครงการเลือกตั้งประธานนักเรียน วันที่ 9 มิถนุายน 2559 
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 
   
 

    
   

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือสามัญ วันที่ 18 มิถุนายน 2559 
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โครงการการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง   
วันที่ 18 มิถุนายน 2559 

    
 

      

โครงการวันสุนทรภู่และต่อต้านยาเสพติด วนัที่ 24 มิถุนายน 2559 
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ 
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โครงการถวายเทียนวันเข้าพรรษา วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 
ณ วัดบ้านพระคูน้อย ต าบลกลันทา อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

      
 

      
 

โครงการภาษาอาเซียนสัญจร วันที่ 15 กรกฎาคม 2559  
ณ ห้องชุมศิวาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

       
 

 



15 
 

โครงการวันแม่แห่งชาติ วันที่ 9 สงิหาคม 2559 

ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

   
 

 
 

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ วนัที่ 17-19 สิงหาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
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โครงการค่ายหรรษาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ วันที่ 25 สิงหาคม 2559 

    
 

    
 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน วันที่ 15 สิงหาคม 2559 

    
 

    


