สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
บริหารงานโดย อาจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสาธิต และคณะบริหารมืออาชีพ
1. อาจารย์ ดร.ราชัย บุณยรัตผลิน ฉาทรัพย์ รองผู้อานวยการ
2. นางจิรัฐิพร นวนสาย

ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

3. นางสาวนารีรัตน์ ทองสุทธิ์

ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานทัวไป

4. นางกฤษณา ผ่านพินิจ

ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายสัมพันธ์กับชุมชน

5. นางสาวนิตยา พิมพ์ทอง

ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณและอนามัย

ข้อมูลพืน้ ฐาน
1. จานวนบุคลากร
51 คน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 19 คน
2. จานวนห้องเรียน
27 ห้อง
3. จานวนนักเรียนทั้งหมด 748 คน
4. เปิดสอนนักเรียนระดับบริบาล - ประถมศึกษาปีที 6
5. เปิดสอนห้องเรียน GrapeSEED 7 ห้อง คือ ระดับชั้นอนุบาล 1/1, 2/1, 3/1
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 1/1, 2/1, 3/1 และ 4/1

2

Mr.Adam Crittenden

Mrs.Geraldine Llesis Nakornsan

อายุ 46 ปี สัญชาติออสเตรเลียน
ครูผู้สอนห้องเรียน GrapeSEED

อายุ 35 ปี สัญชาติ ฟิลิปปินโน
ครูผู้สอนห้องเรียน GrapeSEED

นายปิยะพัชร์ คล้้าจีน

นส.พิไลพรรณ แพงเพ็ง

ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

นส.เพ็ญประภา แผ้วพลสง
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปฐมวัย

นางสุกัญญา นวลศรี
ผู้ช่วยนักโภชนาการ

3

1. บริบาล
2. อนุบาล 1
3. อนุบาล 2
4. อนุบาล 3
5. ประถมศึกษา 1
6. ประถมศึกษา 2
7. ประถมศึกษา 3
8. ประถมศึกษา 4
9. ประถมศึกษา 5
10.ประถมศึกษา 6

จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน

38
92
84
88
82
96
78
81
57
52

รวมทั้งหมด จ้านวน 748 คน

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

1. ผู้อ้านวยการ
1
2. รองผู้อ้านวยการ
1
3. ผู้ช่วยผู้อ้านวยการ
4
4. ครูระดับประถมศึกษา 15
5. ครูระดับอนุบาล
9
6. ครูชาวต่างชาติ
4
7. ครูพี่เลี้ยง
6
8. เจ้าหน้าที่ธุรการ
4
9. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโภชนาการ 4
10. เจ้าหน้าที่ท้าความสะอาด 2
11. นักการภารโรง
1
รวมทั้งหมด 51

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

- ระดับประถมศึกษาจะเข้าแถวและเริมทากิจกรรมหน้าเสาธงเวลา 07.50 น.
และเริมเรียนในชัวโมงแรกเวลา 08.30 น.
- ระดับอนุบาลจะเข้าแถวและเริมทากิจกรรมหน้าเสาธงเวลา 08.50 น. และเริมเรียน
ในชัวโมงแรกเวลา 09.30 น.
ทางโรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองให้มาส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนให้ตรงตามเวลา
เพือให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมตามทีโรงเรียนกาหนด
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ที่

รายการ

ชื่อ – สกุล

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 1
วันที่ 10 ตุลาคม 2559
การคัดลายมือ ป.1 – 3
เด็กหญิงณัฐญาดา กลางพนม
การคัดลายมือ ป.4-6
เด็กหญิงณัฐฐิชา แก้วบุตรดี
การอ่านเอาเรือง PISA
เด็กหญิงกานตญา เลิศสกุล
การอ่านเอาเรือง PISA
เด็กหญิงจิตรางคนางค์ ตั้งประเสริฐวงศ์
การอ่านทานองเสนาะ ป.1-3
เด็กหญิงมนพร หมวกไธสง
การอ่านทานองเสนาะ ป.4-6
เด็กหญิงวรรณวลีย์ สมคุณา

1

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3

เด็กหญิงณภัทร หัศกรรจ์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6

เด็กชายนันทพงศ์ เรืองสุขศรีวงศ์

คิดเลขเร็ว ป.1 – 3
คิดเลขเร็ว ป.4 – 6

เด็กชายปภินวิทย์ พิมพ์ละมาศ
เด็กชายธีธัช กวีดารงพัฒนา
1.เด็กชายกฤติน ประจญศานต์
2. เด็กชายธนิสร วิโสรัมย์
3. เด็กชายพสิษฐ์ ชัยอริยวรวัฒน์
1. เด็กชายกนกพล ทีรักษ์
2. เด็กหญิงธฤษวรรณ สมคะเน
1. เด็กหญิงรมิตา เสนานุฤทธิ์
2. เด็กหญิงเขมกุล คุณโคตร

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ป.4 – 6
มารยาทไทย ป.4 – 6
ตอบปัญหาสุขศึกษาฯ ป.1 – 6

ผลที่ได้

ลาดับที 6 เหรียญเงิน
ลาดับที 9 เหรียญทอง
ลาดับที 2 เหรียญทอง
ลาดับที 6 เหรียญทองแดง
ลาดับที 6 เหรียญทอง
ลาดับที 3 เหรียญทอง
ลาดับที 1 เหรียญทอง
(ตัวแทน)
ลาดับที 1 เหรียญทอง
(ตัวแทน)
ลาดับที 3 เหรียญเงิน
ลาดับที 2 เหรียญเงิน
ลาดับที 2 เหรียญเงิน
ลาดับที 3 เหรียญเงิน
ลาดับที 5 เหรียญทองแดง
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ที่

รายการ

แอโรบิค ป.1 – 6
ฝึกซ้อมโดย ครูศิริวรรณ ชีช้าง

1
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4 – 6
วาดภาพระบายสี ป. 1 – 3
วาดภาพระบายสี ป.4 – 6
ประติมากรรม ป.1 – 3
เดียวจะเข้
เดียวขิม 7 หย่อง
การผูกเงือน และการทรงตัว
ป. 1 – 3

ชื่อ – สกุล
1. เด็กหญิงภคพร พรหมชาติ
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์ คะเรียงรัมย์
3. เด็กหญิงพีรดา โกติรัมย์
4. เด็กหญิงพิชญาภา ภูวชรหิรัญ
5. เด็กหญิงชวิศา อรุณรัมย์
6. เด็กหญิงภัทร์สนันท์ วิชัยเลิศ
7. เด็กหญิงพลอยชมพู มณีดา
8. เด็กหญิงธัญกรกมล สถานพงศ์
9. เด็กหญิงณัฐกฤตา เหมือนพระ
10. เด็กหญิงธัญทิพย์ ศิริไชยบูลย์วัฒน์
11. เด็กหญิงศิรประภา จงเพียร
12. เด็กหญิงมีนา เอียการนา
13. เด็กหญิงพิมพ์ชนก พิมพ์ทอง
14. เด็กหญิงณัชชา วงศ์เทวา
15. เด็กหญิงชเยศรา พรหมชาติ
เด็กหญิงมิงกมล เลิศศรีชูเชิด
เด็กหญิงอพิชญา วรรณธานี
เด็กหญิงธนพร อุบลเผือน
1. เด็กหญิงชญาน์นันท์ หงส์สิริรักข์
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์ ไชยศรีรัมย์
3. เด็กชายณัฐปภัสร์ ผุยพรม
เด็กหญิงจิราพัชร วงศ์ชัย
เด็กชายรัชพล ประจญศานต์
1. เด็กหญิงจิรัชญา ปะระทัง
2. เด็กหญิงกมลนันท์ อึงพงศ์พันธ์
3. เด็กหญิงขวัญข้าว ภาษี
4. เด็กหญิงกมลชนก แสงการ
5. เด็กหญิงณัฐวดี ตั้งธรรมยิงยง
6. เด็กหญิงจิตรพัตรา โพธิ์ศรี

ผลที่ได้

ลาดับที 1 เหรียญทอง
(ตัวแทน)

ลาดับที 2 เหรียญทอง
ลาดับที 2 เหรียญทอง
ลาดับที 3 เหรียญทอง
ลาดับที 1 เหรียญทอง
(ตัวแทน)
ลาดับที 1 เหรียญทอง
ลาดับที 2 เหรียญทอง

ลาดับที 6
เหรียญเงิน
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ที่

รายการ

1 หนังสือเล่มเล็ก

ชื่อ – สกุล

ผลที่ได้

1. เด็กหญิงพุทธิชา กระออมแก้ว
ลาดับที 6
2. เด็กหญิงศศิกาญจน์ นิลอรุณ
เหรียญทอง
3. เด็กหญิงกัญญา อยู่รัมย์
1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ พานนนท์
การจัดสวนถาด แบบแห้ง ป.4 – 6 2. เด็กชายธนัทท์ สุทธิ
ลาดับที 2 เหรียญทอง
3. เด็กชายภูริต ตรีวิเศษ
1. เด็กชายธรรพ์ แสงเบญจา
คอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1 – 3
ลาดับที 4 เหรียญทอง
2. เด็กหญิงพนิดา เกรียรัมย์
1. เด็กชายชิษณุชา สมัญญา
โปรแกรมนาเสนอ ป.4 – 6
ลาดับที 3 เหรียญทอง
2. เด็กชายณพดนัย ตันจาตุรนต์
1. เด็กหญิงปพิชญา ไกรรณภูมิ
การปั้นดินน้ามัน
2. เด็กหญิงปุณญดา วรารัตน์ศิริโรจน์
ลาดับที 2 เหรียญทอง
ฝึกสอนโดย ครูกาญจนา ชัยณรงค์
3. เด็กหญิงแพรวชญาน์ มณีวรรณ
1. เด็กหญิงญาณิกา หอมสิน
ฉีก ตัด ปะ
2. เด็กหญิงนภัสนันท์ อดุลรัมย์
ลาดับที 5 เหรียญทอง
ฝึกสอนโดย ครูกฤษณา ผ่านพินิจ
3. เด็กหญิงคุณอนันต์ โสตถิบัณฑิต
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
2
วันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2559
1. เด็กหญิงภคพร พรหมชาติ
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์ คะเรียงรัมย์
3. เด็กหญิงพีรดา โกติรัมย์
4. เด็กหญิงพิชญาภา ภูวชรหิรัญ
5. เด็กหญิงชวิศา อรุณรัมย์
6. เด็กหญิงภัทร์สนันท์ วิชัยเลิศ
7. เด็กหญิงพลอยชมพู มณีดา
แอโรบิค ป. 1 – 6
รองชนะเลิศอันดับที 2
8. เด็กหญิงธัญกรกมล สถานพงศ์
ฝึกซ้อมโดยครูศิริวรรณ ชีช้าง
เหรียญทอง
9. เด็กหญิงณัฐกฤตา เหมือนพระ
10. เด็กหญิงธัญทิพย์ ศิริไชยบูลย์วัฒน์
11. เด็กหญิงศิรประภา จงเพียร
12. เด็กหญิงมีนา เอียการนา
13. เด็กหญิงพิมพ์ชนก พิมพ์ทอง
14. เด็กหญิงณัชชา วงศ์เทวา
15. เด็กหญิงชเยศรา พรหมชาติ

7

ที่

รายการ

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ป.1 – 3
2 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ป.4 – 6

3

4

5

6

7

ชื่อ – สกุล

ผลที่ได้

ชนะเลิศอันดับที 1
เหรียญทอง (ตัวแทน)
รองชนะเลิศอันดับที 1
เด็กชายนันทพงศ์ เรืองสุขศรีวงศ์
เหรียญทอง
ชนะเลิศอันดับ 1
เดียวจะเข้
เด็กหญิงจิราพัชร วงศ์ชัย
เหรียญเงิน
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
จังหวัดหนองคาย วันที่ 7 ธันวาคม 2559
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ป.1 – 3
เด็กหญิงณภัทร หัศกรรจ์
ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
ฝึกซ้อมโดยครูนารีรัตน์ ทองสุทธิ์
การสอบแข่งขันทักษะทาง
1. เด็กหญิงวรินทร เลาหศิลป์สมจิตร์
ลาดับที 1
ภาษาอังกฤษ ครั้งที 6
2. เด็กหญิงปสุตา ศรีแสนปาง
ลาดับที 15
โดยโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
3. เด็กหญิงณภัทร หัศกรรจ์
ลาดับที 23
วันที 19 ธันวาคม 2559
4. เด็กชายปาณประภัสร์ ปิ่นประภาภรณ์
ลาดับที 7
5. เด็กชายพสิษฐ์ ชัยอริยวรวัฒน์
ลาดับที 30
6. เด็กชายนันทพงศ์ เรืองสุขศรีวงศ์
ลาดับที 14
การสอบแข่งขันทักษะ
1. เด็กหญิงวรินทร เลาหศิลป์สมจิตร์
ลาดับที 15
ทางคณิตศาสตร์ ครั้งที 9
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ พานนนท์
ลาดับที 24
โดยโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
3. เด็กชายพสิษฐ์ ชัยอริยวรวัฒน์
ลาดับที 4
วันที 19 ธันวาคม 2559
4. เด็กชายกฤติน ประจญศานต์
ลาดับที 10
การสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ 1. เด็กชายนันทพงศ์ เรืองสุขศรีวงศ์
ลาดับที 2
ครั้งที 22 โดยโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยา 2. เด็กชายกฤติน ประจญศานต์
ลาดับที 9
คม วันที 29 ธันวาคม 2559
3. เด็กชายพสิษฐ์ ชัยอริยวรวัฒน์
ลาดับที 10
การสอบแข่งขันความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที 4-6 ประจาปีการศึกษา 2559
ชนะเลิศ
Sura Math-Science Contest 1. เด็กชายนันทพงศ์ เรืองสุขศรีวงศ์
เงินรางวัล 2,000 บาท
2016 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
จังหวัดสุรินทร์
ให้ ณ วันที 6 กุมภาพันธ์ 2560
เด็กหญิงณภัทร หัศกรรจ์

8

ที่

รายการ

การสอบแข่งขันความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 46 ประจาปีการศึกษา 2559
8
Sura Math-Science Contest 2016 ณ
โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
ให้ ณ วันที 6 กุมภาพันธ์ 2560
การสอบแข่งขันโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปี
9
การศึกษา 2559 ในวันที 28 มีนาคม
2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที 6 ปี
การศึกษา 2559 ทีมีผลการทดสอบทาง
10 การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชา
คณิตศาสตร์
การพัฒนาศักยภาพนักเรียนและมีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
11
(O-NET) ปีการศึกษา 2559 สูงกว่า
ค่าเฉลียระดับประเทศ

ชื่อ – สกุล

ผลที่ได้

1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ พานนนท์

รองชนะเลิศอันดับ 1
เงินรางวัล 1,500 บาท

2. เด็กชายกฤติน ประจญศานต์

ชมเชย
เงินรางวัล 500 บาท

เด็กชายนันทพงศ์ เรืองสุขศรีวงศ์

รับรางวัลเหรียญทองแดง
วิชาคณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที 6
จากผู้อานวยการ สสวท.
ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร

เด็กชายพสิษฐ์ ชัยอริยวรวัฒน์

รับเกียรติบัตรจาก ผู้ว่า
ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ /
ผอ.สพป.บร.1

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์

รับเกียรติบัตรจาก
ผอ.สพป.บร. 1

9

กิจกรรมวันลอยกระทง
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

10

โครงการประชุมผู้ปกครอง Classroom Meeting ภาคเรียนที่2/2559
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดนครราชสีมา

11

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดศรีสะเกษ

12

โครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ป.4-6
วันที่ 15-16 ธันวาคม 2559
ณ ค่ายลูกเสือไชยวุธวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา

กีฬาสีภายใน “สาธิตเกมส์” ครั้งที่ 31
วันที่ 29 ธันวาคม 2559
ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และสระว่ายน้้าเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

13

โครงการวันคริสต์มาส 2559 และโครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560
วันที่ 30 ธันวาคม 2560
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

“สาธิตราชภัฏร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน” ครั้งที่ ๓
วันที่ 12 มกราคม 2560
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

14

โครงการเดินทางไกลลูกเสือส้ารอง 1-3 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

15

โครงการแสดงศักยภาพนักเรียน
วันที่ 1 มีนาคม 2560
ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการต้นกล้าสาธิตบัณฑิตน้อยและวันแห่งความส้าเร็จ
วันที่ 10 มีนาคม 2560
ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

16

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์
ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านร่วมเป็นก้าลังใจ
ให้กับ เด็กชายธรรศกร โพธิ์ทอง (น้องเพชร) นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในการเป็นตัวแทนเยาวชนประเทศ
ไทย เข้าแข่งขัน 2 รายการในประเทศสหรัฐอเมริกา
1. รายการ IMG Junior World Golf
Championship 2017 ระหว่างวันที่ 4-15 มิถุนายน
2560 ณ เมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอเนีย
2. รายการ FCG World Championship 2017
ระหว่างวันที่ 16-21 มิถุนายน 2560 ณ เมืองรันโช มิราจ
รัฐแคลิฟอเนีย
ทั้งนี้สามารถร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และการแข่งขัน ชื่อบัญชี นายวุฒิชัย โพธิ์ทอง
บัญชีเลขที่ 309-125686-3 ธนาคารกรุงไทย
สาขาบุรีรัมย์ โทร. 08 9845 0104
และหรือสามารถส่งที่ห้องธุรการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

