สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
บริหารงานโดย อาจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสาธิต และคณะบริหารมืออาชีพ
1. อาจารย์ ดร.ราชัย บุณยรัตผลิน ฉาทรัพย์รองผู้อานวยการ
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 - ประถมศึกษาปีที่ 6
5. เปิดสอนห้องเรียน GrapeSEED 7 ห้อง คือ ระดับชั้นอนุบาล 1/1, 2/1, 3/1
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1, 2/1, 3/1 และ 4/1
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นายสิริพงษ์ บุญกล้า
นักวิชาการศึกษา อายุ 24 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์

นางสาวภัทรพร วรรัตน์
ผู้ช่วยนักโภชนาการ อายุ 23 ปี
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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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

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

38
92
84
88
82
96
78
81
57
52

รวมทั้งหมด จานวน 748 คน

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

1. ผู้อานวยการ
1
2. รองผู้อานวยการ
1
3. ผู้ช่วยผู้อานวยการ
4
4. ครูระดับประถมศึกษา 15
5. ครูระดับอนุบาล
9
6. ครูชาวต่างชาติ
4
7. ครูพีเลี้ยง
6
8. เจ้าหน้าทีธุรการ
4
9. เจ้าหน้าทีฝ่ายโภชนาการ 4
10. เจ้าหน้าทีทาความสะอาด 2
11. นักการภารโรง
1
รวมทั้งหมด 51

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

- ระดับประถมศึกษาจะเข้าแถวและเริ่มทากิจกรรมหน้าเสาธงเวลา 07.50 น.
และเริ่มเรียนในชั่วโมงแรกเวลา 08.30 น.
- ระดับอนุบาลจะเข้าแถวและเริ่มทากิจกรรมหน้าเสาธงเวลา 08.50 น. และเริ่มเรียน
ในชั่วโมงแรกเวลา 09.30 น.
ทางโรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองให้มาส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนให้ตรงตามเวลา
เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมตามที่โรงเรียนกาหนด
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ที

รายการ

ชือ – สกุล

ผลทีได้

การทดสอบวัดความรู้ภาษาไทย ประจาปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
เมือวันที 17 สิงหาคม 2560
1 รางวัล ชนะเลิศ
เด็กหญิงรชยา แช่มรัมย์
นางจิรัฐิพร นวนสาย
2 รางวัลชมเชย
เด็กหญิงรมิตา เสนานุฤทธิ์
นางจิรัฐิพร นวนสาย
การสอบแข่งขันวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2560
ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม เมือวันที 18 สิงหาคม 2560
3 รางวัล ชนะเลิศ
เด็กชายรัชพล ประจญศานต์
นางวันเพ็ญ ทรงพระ
4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงรมิตา เสนานุฤทธิ์
นางวันเพ็ญ ทรงพระ
การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์
เสริมสร้างด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมือวันที 18
สิงหาคม 2560
5 รองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กหญิงธนพร อุบลเผื่อน
นายชลิต มณีวรรณ
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที 66 ระดับเขตพื้นทีการศึกษาฯ เมือวันที 8-10 ตุลาคม 2560
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
6
เด็กหญิงพรนัชชา อุไรรัมย์
1. นางกุลธาดา สิงห์แก้ว
ป.1-ป.3 ระดับเหรียญเงิน
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์
1. เด็กหญิงชนิษฐา ทินปราณี
1. นายปิยะพัชร์ คล้าจีน
7 (Science Show) ป.4-ป.6
2. เด็กหญิงตริตาภรณ์ ศิริพจน์
2. นางสาวพิไลพรรณ แพงเพ็ง
ระดับเหรียญเงิน
3. เด็กชายเติมเต็ม ศิริวัฒนเมธานนท์
1. เด็กหญิงชวิศา อรุณรัมย์
2. เด็กหญิงชเยศรา พรหมชาติ
3. เด็กหญิงญาณัจฉรา สุพศร
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
4. เด็กหญิงณัชชา วงศ์เทวา
ระดับเหรียญทอง
5. เด็กหญิงณัฐกฤตา เหมือนพระ
1. นางสาวนิศาชล ชีช้าง
8
(ตัวแทน สปพ. บร. 1
6. เด็กหญิงพลอยชมพู มณีดา
2. นายพิชิต มีสุข
เข้าแข่งระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 7. เด็กหญิงพิชญาภา ภูวชรหิรัญ
8. เด็กหญิงภคพร พรหมชาติ
9. เด็กหญิงภัทร์สนันท์ วิชัยเลิศ
10. เด็กหญิงศิรประภา จงเพียร
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ที

รายการ

ชือ – สกุล

ผลทีได้

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที 66 ระดับเขตพื้นทีการศึกษาฯ เมือวันที 8-10 ตุลาคม 2560
9 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
ระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงธมลวรรณ บัวผัน
นายชลิต มณีวรรณ
(ตัวแทน สปพ. บร. 1
เข้าแข่งระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6
10 (ตัวแทน สปพ. บร. 1
เด็กหญิงเบญญา ดวงฤทธิ์
นายชลิต มณีวรรณ
เข้าแข่งระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
การแข่งขันทักษะ ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
คะแนนอันดับที่ 1 ได้รับเกียรติบัตร
11
เด็กชายเดชภพ จันทนะสาโร
นางสาวอรทัย ด้ายรินรัมย์
และเงินรางวัล 1,200 บาท
คะแนนอันดับที่ 2 ได้รับเกียรติบัตร และ
12
เด็กหญิงเณย์ ชัยอริยวรวัฒน์
นางสาวอรทัย ด้ายรินรัมย์
เงินรางวัล 1,000 บาท
การแข่งขันทักษะ ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
คะแนนอันดับที่ 1 ได้รับเกียรติบัตร และ
13
เด็กหญิงเณย์ ชัยอริยวรวัฒน์
นางกุลธาดา สิงห์แก้ว
เงินรางวัล 1,200 บาท

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้าง
อาคารเรียนและปฏิบัติการ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ประกาศประกวดราคา
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น 41,580,000.00 (สี่สบิ เอ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้สามารถ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ www.bru.ac.th
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การรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจาปี การศึกษา 2561
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดทาการสอนตั้งแต่ระดับบริบาลจนถึงชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 จะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาประจาปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. คุณสมบัติของนักเรียนทีจะเข้าเรียน
จะต้องมีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือร่างกายพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน โดยมีอายุดังนี้
1.1 ชั้นบริบาล รับเด็กชาย-หญิง ที่มีอายุ 2 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 3 ปี ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
(เกิดก่อน 15 พ.ย. 2558)
1.2 ชั้นอนุบาล 1 รับเด็กชาย-หญิง ที่มีอายุ 3 ปี และไม่เกิน 4 ปี ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 (เกิด
ก่อน 15 พ.ค. 2558)
1.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับเด็กชาย–หญิง ที่มอี ายุ 6 ปี และไม่เกิน 7 ปี ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
(เกิดก่อน 15 พ.ค. 2555)

2. การรับสมัคร
รายการ

ห้อง GrapeSEED

ห้องปกติ

รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สอบสัมภาษณ์ประเมินพัฒนาการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าเรียน
รายงานตัวนักเรียนใหม่ ชาระ
ค่าธรรมเนียมค่าบารุงการศึกษา
ปฐมนิเทศ

12 ธันวาคม 2560 – 12 มกราคม 2561
15 มกราคม 2561
20 มกราคม 2561
23 มกราคม 2561
23-27 มกราคม 2561

3 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2561
5 กุมภาพันธ์ 2561
10 กุมภาพันธ์ 2561
13 กุมภาพันธ์ 2561
13-17 กุมภาพันธ์ 2561

27 มกราคม 2561

17 กุมภาพันธ์ 2561

รับสมัคร ระหว่างเวลา 09.00 –16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
การรายงานตัว ตามวันที่กาหนด หากเกินกาหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน และจะเรียกลาดับสารองทดแทน

3. หลักฐานทีต้องนามาในวันสมัคร
3.1
3.2
3.3
3.3
3.4
3.5

สูติบัตรเด็กฉบับจริงพร้อมสาเนา **
จานวน 1 ฉบับ
ทะเบียนบ้านที่มีชื่อเด็กฉบับจริงพร้อมสาเนา **
จานวน 1 ฉบับ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนบิดาและมารดา
อย่างละ 1 ฉบับ
รูปถ่ายเด็ก ขนาด 2 นิ้ว
จานวน 1 รูป
ค่าสมัคร
จานวน 150 บาท
กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลให้ยื่นเอกสารฉบับจริงพร้อมสาเนาด้วย
**เอกสารฉบับจริงใช้เพื่อการตรวจสอบเท่านั้น จะคืนให้ทันทีหลังจากรับสมัครแล้ว และเอกสารฉบับ
สาเนาให้รับรองถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อกากับด้วย**
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4. จานวนนักเรียนทีรับเข้าเรียน รวมทั้งสิน้ 185 คน แยกเป็น
4.1 ชั้นบริบาล
4.2 ชัน้ อนุบาล 1
4.2.1 ชั้นอนุบาล 1
4.2.2 ชั้นอนุบาล 1 ห้องเรียน GrapeSEED
4.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
4.3.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
4.3.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน GrapeSEED

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

25 คน
70 คน
50 คน
20 คน
90 คน
70 คน
20 คน

5. การมอบตัวเข้าเป็นนักเรียน
5.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ผู้ปกครองจะต้องมาทาใบมอบตัว เข้ารับการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน
5.2 ชาระค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา
5.3 ถ้าผู้ปกครองไม่มาตามกาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
หมายเหตุ ไม่ต้องนาเด็กมาในวันมอบตัว

6. ค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา
ภาคเรียนที
1
2

บริบาล
8,700
8,000

ระดับ
อนุบาล
7,700
7,000

ประถมศึกษาปีที 1-6
8,000
7,800

*ห้องเรียน GrapeSEED ค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

7. เครืองแต่งกาย
ใช้เครื่องแบบของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตามคู่มือการปฐมนิเทศของโรงเรียนฯ

8. การเปิด - ปิดภาคเรียน
ปีการศึกษา 2561 มี 2 ภาคเรียน โดยจะเปิด - ปิดภาคเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เปิดวันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561
**ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 044-621277 , 090-1812277
Line ID : bru.ds
Facebook page: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

