ผลงานสร้้างชื่�่ อเสีียง

โรงเรีียนบุุ รารัักษ์์

ไปบางนา

ปั๊๊�มน้ำำ��มัันเชลล์์

ซอยสุุขุุมวิิท 21

โชว์์รููมโตโยต้้า

ถ.สุุขุุมวิิท

ช้้าง
เอราวััณ

ถ.เทพารัักษ์์

ไปปากน้ำำ��

ซอยเทศบาล 23 (กัันตะบุุ ตร)

ผลงานนัักเรีียนด้้านวิิชาการ
• สอบติด Top 5 ห้อง Gifted และสอบเข้าเรียนโรงเรียนรัฐบาลที่มีช่ื อเสียง
ประจำำ�จัังหวััดสมุุ ทรปราการได้้เป็็นจำำ�นวนมากทุุกปีี
• สอบได้คะแนนอันดับที่ 1 ของจังหวัดสมุ ทรปราการ ในการทดสอบความรู ้
วิิชาสัังคมศึึกษาและภาษาไทย ของบริิษััท เสริิมปัั ญญา จำำ�กััด
• ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิิตศาสตร์์ ระดัับชั้้�นประถมศึึกษาตอนต้้น และประถมศึึกษาตอนปลาย
รางวััลสถานศึึกษา
• • คะแนนรวม
ประถมต้ณ
นได้
อันดับทีก่ ษา1 ของจั
ได้รับการรับPRE
รองมาตรฐานคุ
ภาพการศึ
และได้รงับหวั
เกียดรติสมุ
บัตทรรปราการในการ
“โรงเรีียนผู้้�นำำ�การใช้้หลัักสููาตร
ด่่น” จากกระทรวงศึึ
การ
ทดสอบความสามารถด้้
นวิิดีีชเาการ
(ชมรมบััณกฑิิษาธิิ
ตแนะแนว)
นคุณภาพภายนอกของส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
• • เป็นผ่การศึึ
ตัาวนการประเมิ
แทนระดั
กษา บภาคในการแข่งขันวิชาการและศิลปกรรมในด้านต่าง ๆ

ก่า่
ายเ
ส
ถไฟ
ถ.ร

โรงเรีียนนายเรืือ

ไปรษณีีย์์สมุุทรปราการ

รางวััลสถานศึึกษา
• ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และได้รับเกียรติบัตร
“โรงเรีียนผู้้�นำำ�การใช้้หลัักสููตรดีีเด่่น” จากกระทรวงศึึกษาธิิการ
• ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกของส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประ
เมิินคุุณภาพการศึึกษาได้้ระดัับ ดีี – ดีีมาก
• รางวัลเกียรติยศ “สถาบันการศึกษาดีเด่น” จากนิตยสารผู้น�ำการตลาด
• ผ่านการรับรองมาตรฐาน ระดับทอง ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุุขภาพ จัังหวััดสมุุ ทรปราการ
• ได้รับคัดเลือกจากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานให้เป็น
โรงเรีียนต้้นแบบลููกเสืือ
• รางวัลเหรียญทองผลการปฏิบัติท่ดี ีของการจัดการศึกษาปฐมวัย (Best
Practice)

•
•
•
•

บุ ตรคนที่สามเรียน ฟรี
สถานที่กว้างขวางกว่า 13 ไร่
เดินทางสะดวก มีรถรับ-ส่ง
ค่าเล่าเรียนไม่แพง

โรงเรีียนบุุ รารัักษ์์
Buraruk School

ได้้ระดัับ ดีี – ดีีมาก

รางวััลด้้
านกี
•
ได้
รับคัีฬดาเลือกจากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ
ลููกเสืื
อ ศถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
• รางวั
ลชนะเลิ
พระเทพรัั
ดา สยามบรมราชกุุมารีี รายการไมโลฟุุ ตบอล 2018 รุ่่�น
ผลงานนัั
กเรีียนด้้ตานราชสุุ
นวิิชาการ
• 10 สอบเข้
ปีี าได้ท่ี 1 ห้อง Gifted โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุ ทรปราการ และสอบเข้าเรียนโรงเรี
ยนรััฐบาลที่่�มีีชื่่� อเสีียงได้้เป็็นจำำ�นวนมากทุุกปีี
• • รางวั
ลชนะเลิ
ศถ้นวดัยประทานพระเจ้
าวรวงศ์
เธอในการทดสอบความรู
พระองค์เจ้าโสมสวลี
สอบได้
คะแนนอั
บที่ 1 ของจังหวัดสมุ
ทรปราการ
้วิชาสังคมศึก
กรมหมื่่�นสุุ
ทธนารีี
นาถ ษัในรายการ
ก 2010 คััพ” รุ่่�นอายุุ
ษาและภาษา
ไทยของบริิ
ัท เสริิมปัั ญญา“ฟุุจำำตซอลฮอลิิ
�กััด
• 10 ได้ปีี รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ระดัับชั้้�นประถมศึึกษาตอนต้้น และประถมศึึกษาตอนปลาย
• • รางวั
ถ้วดยประทาน
ทูลกระหม่
อมหญิ
บลรัตกน์เรีรยาชกั
เป็นลตัชนะเลิ
วแทนจัศงหวั
ภาคกลางในการแข่
งขันงานศิ
ลปหังตอุถกรรมนั
น เช่ญ
น ญา
นน้ำำ��มััน (ระดััรายการฟุุ
บอนุุบาล) การแข่่
งขัันสวดมนต์์
ปล (ป.4
สิิริิวัการปั้้�นดิิ
ัฒนาพรรณวดีี
ตบอลศรีี
ราชา แอารีี
น่่า รุ่่�–นป.6)8 ปีี รุ่่�น 9 ปีี
และการแข่่งขัันพููดภาษาอัังกฤษ (ป.1 – ป.3)
และ รุ่่�น 10 ปีี
ลด้้านกีี
ฬา ศถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ ณัฐฏพล ทีปสุวรรณ
• รางวััรางวั
ลชนะเลิ
•
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
รััฐมนตรีี
ว่่าจการกระทรวงศึึ
การ จากการแข่่
งขััน B.T.AD
Dancing
กรมสมเด็็
พระเทพรััตนราชสุุก
ดาษาธิิ
สยามบรมราชกุุ
มารีี รายการไมโลฟุุ
ตบอล
2018 รุ่่�น
10 ปีี
Contest
รางวัลชนะเลิศถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
• • รางวั
ลรองชนะเลิ
งขันกีฬ“ฟุุาแชร์
บอลก“กี2010
ฬานัคัักพเรี
้
กรมหมื่่�นสุุ
ทธนารีีศนการแข่
าถ ในรายการ
ตซอลฮอลิิ
” รุ่่�ยนนการศึ
อายุุ 10 กปีีษาขัน
• พื้้�นฐาน
รางวัลชนะเลิ
วยประทาน
ทูลกระหม่
อมหญิงอุ บลรัตน์ราชกัญญา
สพฐ.ศถ้เกมส์์
” ในระดัั
บภาคกลาง
สิิริิวััฒนาพรรณวดีี รายการฟุุ ตบอลศรีีราชา อารีีน่่า รุ่่�น 8 ปีี , รุ่่�น 9 ปีี และรุ่่�น 10
• ตัวแทนภาคกลางฟุ ตบอลไมโล รุ ่น 7 – 8 ปี และรุ ่น 9 – 10 ปี

การเดิินทาง
สายรถประจํําทาง: ปากน้ำำ��-บางประกง 365, 1141, 25
รถประจํําทางปรัับอากาศ: 102, 142, 511, 508, 536
รถไฟฟ้้า BTS: สถานีีโรงเรีียนนายเรืือ E18

ติิดต่่อเรา
						
โรงเรีียนบุุ รารัักษ์์ สมุุ ทรปราการ
53/2 หมู่่� 4 ซ.เทศบาล 23 (ตรงข้้ามโรงเรีียนนายเรืือ)
ต.บางเมืืองใหม่่ อ.เมืือง จ.สุุมทรปราการ 10270
โทร: 02-753-8723 โทรสาร: 02-394-1109
Line: @burarukschool
Website: www.buraruk.ac.th

เปิิ ดรัับสมััคร
ระดัับชั้้�นเตรีียมอนุุบาล - มััธยมต้้น
สอบถามรายละเอีียด โทร: 02-753-8723

โรงเรีียนของเรา...
โรงเรีียนบุุ รารัักษ์์ สัังกััดสำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิม
การศึึกษาเอกชน (สช) ก่่อตั้ง้� โดยเรืือเอกนายแพทย์์สุุทธิิ บุุ รารัักษ์์
และนางสุุธีีรา บุุ รารัักษ์์ เมื่่�อปีี พ.ศ. 2514 บนเนื้้�อที่่� 13 ไร่่
เปิิ ดสอนตั้้ง� แต่่ชั้้�นเตรีียมอนุุบาล (2 ขวบ) ถึึงระดัับมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 3
บริิหารงานโดยทีีมงานและคณะครูู ที่่�มีีความรู้้� ทัักษะประสบการณ์์
มาอย่่างยาวนาน มีีเป้้าหมายในการพััฒนาเยาวชนให้้เป็็นคนดีี
เรีียนรู้้�อย่่างมีีความสุุข มีีความรู้้�ในด้้านต่่าง ๆ มีีทัักษะชีี วิิต
ควบคู่่�ไปกัับการมีีมารยาทไทย เก่่งเทคโนโลยีี และสามารถ
แก้้ปััญหาต่่าง ๆ ได้้ด้้วยการดููแลอย่่างเอาใจใส่่ รวมทั้้�งส่่งเสริิม
ด้้านกีีฬาไปพร้้อมกััน
“โรงเรีียนบุุ รารัักษ์์นอกจากให้้วิิชาการแล้้ว คุุณครูู ยัังใส่่ใจและเตรีียมความพร้้อม
ของนัักเรีียนให้้ออกสู่่�สัังคมภายนอก ทั้้ง� ช่่ วยกัันค้้นหา ผลัักดัันความสามารถ
ศัักยภาพที่่�เด็็กมีี เปิิ ดโอกาสให้้เด็็ก ๆ ได้้แสดงออกอย่่างเต็็มที่่� ภููมิิใจที่่�ลููกเรีียน
ที่่�นี่่�”
นางนวรััตน์์ นิิธิิรััตนอััครกุุล
ผู้้�ปกครองระดัับชั้้�นมััธยม, ธุุ รกิิจส่่วนตััว

“ประทัับใจในเรื่่�องบุุ คลากรและคุุณครูู ที่่�มีีมาตรฐาน
อััตราส่่วนจำำ�นวนครูู ที่่�ดููแลนัักเรีียนมีีความเหมาะสม
และดููแลนัักเรีียนได้้อย่่างทั่่�วถึึง”

อบอุ่่ �น มั่่น� ใจ
ส่่งลููกหลานไปบุุรารัักษ์์

นายศิิริิบููรณ์์ นวลกิ่่�ง
ผู้้�ปกครองระดัับชั้้�นประถม, ทนายความ
“โรงเรีียนบุุ รารัักษ์์พร้้อมทุุกด้้าน สถานที่่�กว้้างขวางแยกเป็็นสััดส่่วนอนุุบาล
ประถม มััธยม มีีสนามที่่�กว้้างขวางและสระว่่ายน้ำำ�� ให้้เด็็กเรีียนเสริิม คุุณครูู
ก็็เอาใจใส่่ในการสอน ดููแลเหมืือนลููกหลาน มีีปััญหารัับฟัั งและปรึึกษาได้้
ทำำ�ให้้นัักเรีียนที่่�บุุรารัักษ์์เรีียนดีี กิิจกรรมเด่่น”
นางพรรััตน์์ จัันทร์์มีทรั
ี ัพย์์
ผู้้�ปกครองระดัับชั้้�นประถม, ธุุ รกิิจส่่วนตััว
“จากรุ่่�นลููกสู่่�รุ่่�นหลาน ณ ปัั จจุุบัันเป็็นเวลา 19 ปีี
ที่่�ดิิฉัันไว้้วางใจโรงเรีียนบุุ รารัักษ์์...ขอยกย่่องคณะครูู
และทางโรงเรีียนที่่�ดููแลเอาใจใส่่ อบรม การเรีียนการสอนลููกและหลาน
ของดิิฉัันให้้ฉลาดและมีีอนาคตที่่�ดีี”
นางเบญจมาภรณ์์ บุุ ตรนาค
ผู้้�ปกครองระดัับชั้้�นอนุุบาล, ธุุ รกิิจส่่วนตััว

หลัักสููตรที่่�เปิิ ดสอน
และกิิจกรรมเสริิมหลัักสููตร
โรงเรีียนบุุ รารัักษ์์เปิิ ดสอนในระดัับชั้้�นเตรีียมอนุุบาล (2 ขวบ)
ถึึงระดัับมััธยมศึึกษาปีี ที่�่ 3 โดยมีีหลัักสููตรที่�เ่ น้้นการเรีียน การสอน
และการทํํากิิจกรรมทั้้�งในและนอกห้้องเรีียน เพื่่�อให้้นัักเรีียนได้้เรีียนรู้้�
ผ่่านประสบการณ์์และการลงมืือปฏิิบััติิจริิง
•
•
•
•

นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์
ชาวต่่างชาติิ
มีการเปิ ดสอนภาษาจีนเพิ่มเติมในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้้น
โรงเรียนเปิ ดสอน ว่ายน�้ำ ฟุ ตบอล แชร์บอล ดนตรีสากล
ในตอนเย็็น โดยไม่่คิิดค่่าใช้้จ่่าย
มีอาจารย์ประจ�ำชั้นสอนการบ้านทุกเย็นหลังเลิกเรียน

