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โรูงเรีูยน้ำบุุรู�รู๊กษ์
Buraruk School

รางวัิลสุถานศึกัษา
• ได้รับกัารรับรองมาตรฐานคุณภาพกัารศึกัษา และได้รับเกัียรติบัตร 

“โรงเรียนผู้้้นำากัารใช้้หลักัสุ้ตร ดีเด่น” จากักัระทรวิงศึกัษาธิิกัาร
• ผู้่านกัารประเมินคุณภาพภายนอกัขุองสุำานักังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

กัารศึกัษา
       ได้ระดับ ดี – ดีมากั
• ได้รับคัดเลือกัจากัสุำานักังานคณะกัรรมกัารกัารศึกัษาขุัน้พื้นฐานให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ

ล้กัเสืุอ

ผู้ลงานนักัเรียนด้านวิิช้ากัาร
• สุอบเขุ้าได้ที่ 1 ห้อง Gifted โรงเรียนเทพศิรินทร์ สุมุทรปรากัาร และสุอบเขุ้าเรียนโรงเรี

ยนรัฐบาลท่ีมีช่ื้อเสีุยงได้เป็นจำานวินมากัทุกัปี
• สุอบได้คะแนนอันดับที่ 1 ขุองจังหวิัดสุมุทรปรากัาร ในกัารทดสุอบควิามร้้วิิช้าสุังคมศึกั

ษาและภาษา ไทยขุองบริษัท เสุริมปัญญา จำากััด
• ได้รับคัดเลือกัเขุ้าโครงกัารพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิิทยาศาสุตร์และคณิตศาสุตร์  

ระดับช้ั้นประถมศึกัษาตอนต้น และประถมศึกัษาตอนปลาย
• เป็นตัวิแทนจังหวิัดภาคกัลางในกัารแขุ่งขุันงานศิลปหัตถกัรรมนักัเรียน เช่้น 

กัารป้ันดินนำ้ามัน (ระดับอนุบาล) กัารแขุ่งขัุนสุวิดมนต์แปล (ป.4 – ป.6) 
และกัารแขุ่งขัุนพ้ดภาษาอังกัฤษ (ป.1 – ป.3) 

    
รางวัิลด้านกีัฬา
• รางวิัลช้นะเลิศถ้วิยพระราช้ทาน สุมเด็จพระกันิษฐาธิิราช้เจ้า 

กัรมสุมเด็จพระเทพรัตนราช้สุุดา สุยามบรมราช้กุัมารี รายกัารไมโลฟุุตบอล 2018 รุ่น 
10 ปี

• รางวิัลช้นะเลิศถ้วิยประทานพระเจ้าวิรวิงศ์เธิอ พระองค์เจ้าโสุมสุวิลี 
กัรมหม่ืนสุุทธินารีนาถ ในรายกัาร “ฟุุตซอลฮอลิกั 2010 คัพ” รุ่นอายุ 10 ปี

• รางวิัลช้นะเลิศถ้วิยประทาน ท้ลกัระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช้กััญญา 
สิุริวัิฒนาพรรณวิดี  รายกัารฟุุตบอลศรีราช้า อารีน่า รุ่น 8 ปี, รุ่น 9 ปี และรุ่น 10 

ไปปากันำ้า      ถ.สุขุุมวิ์ท      ไปบางนา โรงเรียนบุุรารักษ์์

ระดับช้ั้นเตรียมอนุบาล - มัธิยมต้น
สุอบถามรายละเอียด โทร: 02-753-8723 

เปิั๊ดรู๊บุสม๊ครู

ติดต่อเรู�

รู�งว๊์ลสถ�น้ำศึึกษ�
• ได้รับกัารรับรองมาตรฐานคุณภาพกัารศึกัษา และได้รับเกัียรติบัตร     

“โรงเรียนผู้้้นำากัารใช้้หลักัสุ้ตรดีเด่น” จากักัระทรวิงศึกัษาธิิกัาร
• ผู้่านกัารประเมินคุณภาพภายนอกัขุองสุำานักังานรับรองมาตรฐานและประ 

เมินคุณภาพกัารศึกัษาได้ระดับ ดี – ดีมากั
• รางวิัลเกัียรติยศ “สุถาบันกัารศึกัษาดีเด่น” จากันิตยสุารผู้้้นำากัารตลาด
• ผู้่านกัารรับรองมาตรฐาน ระดับทอง ตามโครงกัารโรงเรียนสุ่งเสุริม  

สุุขุภาพ จังหวัิดสุมุทรปรากัาร
• ได้รับคัดเลือกัจากัสุำานักังานคณะกัรรมกัารกัารศึกัษาขุัน้พื้นฐานให้เป็น 

โรงเรียนต้นแบบล้กัเสืุอ
• รางวิัลเหรียญทองผู้ลกัารปฏิบัติที่ดีขุองกัารจัดกัารศึกัษาปฐมวิัย (Best  

Practice) 

ผลง�น้ำน๊้ำกเรีูยน้ำด้�น้ำวิ์ช�ก�รู
• สุอบติด Top 5 ห้อง Gifted และสุอบเขุ้าเรียนโรงเรียนรัฐบาลที่มีช่ื้อเสุียง 

ประจำาจังหวัิดสุมุทรปรากัารได้เป็นจำานวินมากัทุกัปี
• สุอบได้คะแนนอันดับที่ 1 ขุองจังหวิัดสุมุทรปรากัาร ในกัารทดสุอบควิามร้้ 

วิิช้าสัุงคมศึกัษาและภาษาไทย ขุองบริษัท เสุริมปัญญา จำากััด
• ได้รับคัดเลือกัเขุ้าโครงกัารพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิิทยาศาสุตร์และ 

คณิตศาสุตร์ ระดับช้ั้นประถมศึกัษาตอนต้น และประถมศึกัษาตอนปลาย
• คะแนนรวิม PRE ประถมต้นได้อันดับที่ 1 ขุองจังหวิัดสุมุทรปรากัารในกัาร 

ทดสุอบควิามสุามารถด้านวิิช้ากัาร (ช้มรมบัณฑิิตแนะแนวิ)
• เป็นตัวิแทนระดับภาคในกัารแขุ่งขุันวิิช้ากัารและศิลปกัรรมในด้านต่าง ๆ

รู�งว๊์ลด้�น้ำกีฬ�
• รางวิัลช้นะเลิศถ้วิยพระราช้ทาน สุมเด็จพระกันิษฐาธิิราช้เจ้า กัรมสุมเด็จ 

พระเทพรัตนราช้สุุดา สุยามบรมราช้กุัมารี รายกัารไมโลฟุุตบอล 2018 รุ่น 
10 ปี

• รางวิัลช้นะเลิศถ้วิยประทานพระเจ้าวิรวิงศ์เธิอ พระองค์เจ้าโสุมสุวิลี 
กัรมหม่ืนสุุทธินารีนาถ ในรายกัาร “ฟุุตซอลฮอลิกั 2010 คัพ” รุ่นอายุ  
10 ปี

• รางวิัลช้นะเลิศถ้วิยประทาน ท้ลกัระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช้กััญญา 
สิุริวัิฒนาพรรณวิดี รายกัารฟุุตบอลศรีราช้า อารีน่า รุ่น 8 ปี รุ่น 9 ปี 
และ รุ่น 10 ปี

• รางวิัลช้นะเลิศถ้วิยรางวิัลจากั ฯพณฯ ณัฐฏพล ทีปสุุวิรรณ 
รัฐมนตรีว่ิากัารกัระทรวิงศึกัษาธิิกัาร จากักัารแขุ่งขัุน B.T.AD Dancing  
Contest

• รางวิัลรองช้นะเลิศกัารแขุ่งขุันกัีฬาแช้ร์บอล “กัีฬานักัเรียนกัารศึกัษาขุัน้ 

พ้ืนฐาน สุพฐ. เกัมส์ุ” ในระดับภาคกัลาง

• ตัวิแทนภาคกัลางฟุุตบอลไมโล รุ่น 7 – 8 ปี และรุ่น 9 – 10 ปี

ก�รูเดิน้ำท�ง

ผลง�น้ำสรู้�งช่่อเสียง

สุายรถประจำาทาง: ปากันำ้า-บางประกัง 365, 1141, 25 

รถประจำาทางปรับอากัาศ: 102, 142, 511, 508, 536 

รถไฟุฟุ้า BTS: สุถานีโรงเรียนนายเรือ E18  

      

โรงเรียนบุรารักัษ์ สุมุทรปรากัาร 

53/2 หม่้ 4 ซ.เทศบาล 23 (ตรงขุ้ามโรงเรียนนายเรือ) 

ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สุุมทรปรากัาร 10270 

โทร: 02-753-8723 โทรสุาร: 02-394-1109 

Line: @burarukschool 
Website: www.buraruk.ac.th 

• บุตรคนที่สุามเรียน ฟุรี
• สุถานที่กัวิ้างขุวิางกัวิ่า 13 ไร่
• เดินทางสุะดวิกั มีรถรับ-สุ่ง
• ค่าเล่าเรียนไม่แพง 

โรูงเรีูยน้ำน้ำ�ยเรู่อ



“โรงเรียนบุุรารักษ์์นอกจากให้้วิิชาการแล้้วิ คุุณคุรูยังใส่่ใจแล้ะเตรียมคุวิามพร้อม
ของนักเรียนให้้ออกสู่่สั่งคุมภายนอก ทัั้�งช่วิยกันคุ้นห้า ผลั้กดัันคุวิามส่ามารถ 
ศัักยภาพทีั้เ่ด็ักมี เปิิดัโอกาส่ให้้เด็ัก ๆ ได้ัแส่ดังออกอย่างเต็มทีั้ ่ภูมิใจทีั้ลู่้กเรียน 
ทีั้นี่”่

นางนวิรัตน์ นิธิิรัตนอัคุรกุล้
ผู้ปิกคุรองระดัับุชั�นมัธิยม, ธุิรกิจส่่วินตัวิ

“จากรุ่นลู้กสู่่รุ่นห้ล้าน ณ ปัิจจุบัุนเป็ินเวิล้า 19 ปีิ
ทีั้ดิ่ัฉัันไว้ิวิางใจโรงเรียนบุุรารักษ์์...ขอยกย่องคุณะคุรู
แล้ะทั้างโรงเรียนทีั้ดู่ัแล้เอาใจใส่่ อบุรม การเรียนการส่อนลู้กแล้ะห้ล้าน
ของดิัฉัันให้้ฉัล้าดัแล้ะมีอนาคุตทีั้ดี่ั”

นางเบุญจมาภรณ์ บุุตรนาคุ
ผู้ปิกคุรองระดัับุชั�นอนุบุาล้, ธุิรกิจส่่วินตัวิ

“โรงเรียนบุุรารักษ์์พร้อมทุั้กด้ัาน ส่ถานทีั้ก่ว้ิางขวิางแยกเป็ินสั่ดัส่่วินอนุบุาล้ 
ปิระถม มัธิยม มีส่นามทีั้ก่ว้ิางขวิางแล้ะส่ระว่ิายนำ �าให้้เด็ักเรียนเส่ริม คุุณคุรู

ก็เอาใจใส่่ในการส่อน ดูัแล้เห้มือนลู้กห้ล้าน มีปัิญห้ารับุฟัังแล้ะปิรึกษ์าได้ั 
ทั้ำาให้้นักเรียนทีั้บุุ่รารักษ์์เรียนดีั กิจกรรมเด่ัน”

นางพรรัตน์ จันทั้ร์มีทั้รัพย์
ผู้ปิกคุรองระดัับุชั�นปิระถม, ธุิรกิจส่่วินตัวิ

“ปิระทัั้บุใจในเรือ่งบุุคุล้ากรแล้ะคุุณคุรูทีั้มี่มาตรฐาน 
อัตราส่่วินจำานวินคุรูทีั้ดู่ัแล้นักเรียนมีคุวิามเห้มาะส่ม 
แล้ะดูัแล้นักเรียนได้ัอย่างท่ัั้วิถึง”

นายศิัริบูุรณ์ นวิล้กิง่

ผู้ปิกคุรองระดัับุชั�นปิระถม, ทั้นายคุวิาม

โรงเรียนบุุรารักษ์์ สัังกัดสัำานักงานคณะกรรมการส่ังเสัริม

การศึึกษ์าเอกชน (สัช) ก่อตัั้�งโดยเรือเอกนายแพทย์สุัทธิิ บุุรารักษ์์ 

และนางสุัธีิรา บุุรารักษ์์ เม่ือปีีพ.ศึ. 2514 บุนเนื�อท่ี 13 ไร่ 

เปิีดสัอนตัั้�งแต่ั้ชั�นเตั้รียมอนุบุาล (2 ขวบุ) ถึึงระดับุมัธิยมศึึกษ์าปีีท่ี 3 

บุริหารงานโดยทีมงานและคณะครูท่ีมีความรู� ทักษ์ะปีระสับุการณ์

มาอย่างยาวนาน มีเปี� าหมายในการพัฒนาเยาวชนให�เป็ีนคนดี 

เรียนรู�อย่างมีความสุัข มีความรู�ในด�านต่ั้าง ๆ มีทักษ์ะชีวิตั้ 

ควบุคู่ไปีกับุการมีมารยาทไทย เก่งเทคโนโลยี และสัามารถึ

แก�ปัีญหาต่ั้าง ๆ ได�ด�วยการดูแลอย่างเอาใจใส่ั รวมทั�งส่ังเสัริม

ด�านกีฬาไปีพร�อมกัน

โรูงเรีูยน้ำขุองเรู�...

โรงเรียนบุุรารักษ์์เปิิดสอนในระดับุชัั้�นเตรียมอนุบุาล (2 ขวบุ) 

ถึึงระดับุมัธยมศึึกษ์าปีิทีี่� 3 โดยมีหลักสูตรทีี่�เน้นการเรียน การสอน 

และการทํี่ากิจกรรมทัี่�งในและนอกห้องเรียน เพ่ื่�อให้นักเรียนได้เรียนรู้

ผ่�านปิระสบุการณ์์และการลงม่อปิฏิิบัุติจริง

• นักเรียนทีุ่กคนมีโอกาสได้เรียนภาษ์าอังกฤษ์กับุอาจารย์ 

ชั้าวต�างชั้าติ

• มีการเปิิดสอนภาษ์าจีนเพื่ิ�มเติมในระดับุชัั้�นมัธยมศึึกษ์า 

ตอนต้น

• โรงเรียนเปิิดสอน ว�ายนํ�า ฟุตบุอล แชั้ร์บุอล ดนตรีสากล 

ในตอนเย็น โดยไม�คิดค�าใชั้�จ�าย

• มีอาจารย์ปิระจําชัั้�นสอนการบุ้านทีุ่กเย็นหลังเลิกเรียน

หล๊กสูตรูท่ีเปิั๊ดสอน้ำ 
และกิจกรูรูมเสริูมหล๊กสูตรู

อบอ่�น ม่ั่�นใจ
ส่�งลููกหลูานไปบ่ราร่กษ์์ 


