
Hall of Fame
ครั้งนี้เรามีโอกาสได้พูดคุยกับศิษย์เก่าคนเก่ง ทั้งสองได้จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

จากโรงเรียนบุรารักษ์ และได้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่มีชื่อเสียงและ

เป็นที่ใฝ่ฝันของใครหลายๆคน เราเลยได้โอกาสให้พี่ๆ ได้มาย้อนอดีตเล่าเรื่องราวความประทับ

ใจสมัยเรียน พร้อมกับฝากข้อคิด และเคล็ดลับการเรียนมาฝากน้องๆศิษย์ปัจจุบัน

ชื่อ - นามสกุล   นางสาวฉัตรริกา   บุญส่ง       ชื่อเล่น   เมย์
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ปัจจุบันศึกษาอยู่ท่ี   มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขา   คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธา

ความประทับใจเกี่ยวกับโรงเรียนบุรารักษ์ เพื่อนๆ และอาจารย์ 

เรื่องราวประทับใจที่โรงเรียนบุรารักษ์เรามีเยอะมากค่ะ จนไม่รู้

จะเล่าเรื่องไหนก่อนดี แต่ที่พิเศษหน่อยก็จะเป็นงานปีใหม่ตอน

สมัยอยู่ม.2ค่ะ ตอนนั้นเราเป็นหัวหน้าห้อง เลยได้มีส่วนร่วมใน

การเตรียมงานปีใหม่ของห้องเยอะ ได้ไปเดินตลาดกับอาจารย์

จินซึ่งเป็นอาจารย์ประจำาชั้นตอนอยู่ชั้นม.2 เป็นครั้งแรกเลยที่ได้

ไปเดินตลาดปากน้ำา พอถึงวันงานก็ช่วยอาจารย์จัดงานแล้วก็

ดูแลภายในห้อง คอยจัดเตรียมอาหารให้เพื่อนๆสนุกกันถึงตัว

เองจะไม่ค่อยได้กินด้วยแต่ก็สนุกค่ะ แล้วในวันนั้นก็ได้ของขวัญ

ปีใหม่จากอาจารย์ด้วยเป็นตุ๊กตาหมูสีชมพูค่ะเพื่อนๆว่าเหมาะ

กับเรามากก็ดีใจมากๆเลยค่ะ ส่วนอีกเรื่องที่ประทับใจสุดๆก็คือ

ตอนม.3ค่ะ งานละครปิดภาควิชาภาษาไทยของอาจารย์สมหวัง

ซึ่งตอนนั้นอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ประจำาชั้นของเราด้วยเลยค่อน

ข้างสนิทกันค่ะ ตอนนั้นเพื่อนๆทุกคนช่วยกันทำางานดีมากงาน

ทุกอย่างก็เลยออกมาดี เราก็สนุกมากๆค่ะ ได้สร้างรอยยิ้มให้

กับเพื่อนๆและน้องๆที่มาดู พอเห็นทุกคนสนุกกับสิ่งที่เราตั้งใจ

ทำาเราก็มีความสุขค่ะเป็นอีกเรื่องประทับใจที่ไม่มีวันลืมเลย

ชอบอะไรมากที่สุดในโรงเรียนบุรารักษ์

ชอบบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนค่ะ  โรงเรียน

บรรยากาศดี ร่มรื่น ต้นไม้ก็เยอะ  คุณครูทุกคนก็ใจดี เอาใจใส่

เด็กๆ แล้วก็เป็นกันเองมากค่ะ

รางวัลที่เคยได้รับสมัยที่เป็นนักเรียนโรงเรียนบุรารักษ์

ส่วนใหญ่รางวัลที่เคยได้รับจะมาจากกิจกรรมที่เข้าร่วมใน

โรงเรียนค่ะ  ส่วนรางวัลจากข้างนอกก็จะมีตอนไปแข่งกีฬาแล้ว

ก็ประกวดกล่าวสุนทรพจน์ที่โรงเรียนอื่นค่ะ

ทำาไมนักเรียนถึงชอบและเลือกเรียนคณะนี้ และรู้ตัวว่าอยากจะ

เรียนคณะนี้ตอนไหน

ตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดเลยค่ะว่าจะเรียนต่อทางด้านนี้ เพราะเรา

ก็เคยเห็นพ่อทำางานแบบนี้มาตั้งแต่เด็กก็คิดว่าตัวเองไม่ได้สนใจ

อะไรทางด้านนี้เป็นพิเศษ แต่พอถึงเวลาที่ต้องเลือกจริงๆ มัน

ก็มีปัจจัยหลายอย่างค่ะ จะบอกว่าชอบหรือไม่ชอบคณะนี้ก็ไม่

‘สำาคัญที่สุดคือการตั้งใจเรียนในห้องค่ะไม่ว่าจะ

เป็นการเตรียมตัวเข้าม.ปลายหรือมหาวิทยาลัย 

เพราะสำาหรับเราแล้วความรู้ทั้งหมดแปดสิบ

เปอร์เซ็นมาจากในห้องเรียนค่ะ...’
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ถูก เพราะเราไม่เคยตัดสินว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไร เพราะมัน

เป็นเหมือนการตัดโอกาสในสิ่งที่เราอาจจะทำาได้ดีค่ะ เราก็ดูจาก

ความเหมาะสมว่ามันเหมาะกับตัวเราไหม อาชีพในอนาคตล่ะ 

แล้วที่สำาคัญคะแนนเราไปไหวหรือเปล่า ซึ่งพอผลสอบออกมา

มันก็สามารถตอบคำาถามตรงนี้ของเราได้คะ  คนหลายคนอาจ

จะพยายามไขว่คว้าในสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่สุดท้ายเราก็จะได้มา

ยืนในที่ที่เหมาะสมกับเรามากที่สุดค่ะ

สมัยเรียนที่บุรารักษ์นักเรียนคิดว่าตัวเองเป็นเด็กเรียน เด็ก

กิจกรรม หรือว่าเป็นทั้งสองอย่าง

เป็นทั้งเด็กเรียนแล้วก็เด็กกิจกรรมทั้งสองอย่างเลยค่ะ  ส่วน

เรื่องการแบ่งเวลาก็ง่ายๆเลย คือเมื่อถึงเวลาเรียนเราก็ตั้งใจ

เรียนให้เต็มที่ เรียนในห้องให้เข้าใจไม่ให้ติดค้างหรือสงสัยอะไร  

ส่วนเวลาว่างที่เหลือ เราก็สามารถเอามาทำากิจกรรมต่างๆได้ค่ะ

เคล็ดลับในการเรียนให้ประสบความสำาเร็จ และการเตรียมตัว

สอบเข้าม.ปลาย และมหาวิทยาลัย เพื่อน้องๆจะได้เอาไปใช้บ้าง

สำาคัญที่สุดคือการตั้งใจเรียนในห้องค่ะไม่ว่าจะเป็นการเตรียม

ตัวเข้าม.ปลายหรือมหาวิทยาลัย เพราะสำาหรับเราแล้วความรู้

ทั้งหมดแปดสิบเปอร์เซ็นมาจากในห้องเรียนค่ะ เราต้องตั้งใจฟัง

ว่าครูบอกครูสอนอะไรเราไปบ้าง  เพราะจะเป็นประโยชน์มากเมื่อ

ถึงเวลาที่เรามาอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนเองค่ะ อีกเรื่อง

หนึ่งคือค่านิยมของเด็กสมัยนี้จะชอบไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมที่ 

อื่นเพราะคิดว่าทำาให้เข้าใจบทเรียนมากขึ้น ซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้ว่า

จริงหรือเปล่า เพราะเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยเรียนพิเศษเลย ไม่

อยากให้หลายๆคนคิดว่า ถ้าตัวเองไม่ได้ไปเรียนพิเศษแล้ว จะไม่

สามารถเข้าเรียนที่ดีๆได้  อยากให้เชื่อมั่นในความสามารถของ

ตัวเองแล้วก็ตั้งใจให้มากๆค่ะ

‘...เราเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยเรียนพิเศษเลย ไม่อยากให้หลายๆคนคิดว่า ถ้า

ตัวเองไม่ได้ไปเรียนพิเศษแล้ว จะไม่สามารถเข้าเรียนที่ดีๆได้  อยากให้เชื่อ

มั่นในความสามารถของตัวเองแล้วก็ตั้งใจให้มากๆค่ะ’
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อยากฝากอะไรถึงน้องๆศิษย์ปัจจุบันบ้าง

อยากให้ตั้งใจเรียนให้มากๆค่ะ เรียนในห้องให้เข้าใจ เราจะได้มี

เวลาเหลือมาทำากิจกรรมสร้างสรรค์อย่างอื่นแทน การเข้าร่วม

กิจกรรมเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ อย่ามัวแต่เรียนอย่างเดียว การเรียน

จะให้ความรู้แต่กิจกรรมจะให้ทักษะชีวิตนะคะ อีกอย่างเพื่อนเป็น

สิ่งที่สำาคัญมากๆสำาหรับเรา ที่เรามีวันนี้ได้ส่วนหนึ่งก็มาจาก

เพื่อนๆนะคะอยากให้รักกันไว้มีอะไรก็คอยช่วยเหลือกัน สุดท้าย 

น้องๆอย่าดื้อกับอาจารย์นะ แค่นี้อาจารย์ก็เหนื่อยกันมากแล้ว 

รักอาจารย์กันให้มากๆนะคะ

อยากฝากอะไรถึงอาจารย์บ้าง 

อยากขอบคุณอาจารย์ทุกคนค่ะ ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สมัย

อนุบาล ประถม หรือมัธยม อาจารย์ทุกคนใจดีมากๆ เอาใจใส่

นักเรียนและคอยให้คำาปรึกษาอยู่เสมอ ที่สำาคัญคือมีเวลาให้

กับนักเรียนซึ่งสมัยนี้หาอาจารย์แบบนี้ได้ยากมาก หนูอยาก

ขอบคุณอาจารย์มากจริงๆ มีเวลาว่างเมื่อไหร่หนูจะเข้าไปหา

บ่อยๆนะคะจะไม่ลืมสิ่งที่อาจารย์เคยให้หนูมาเลย ขอบคุณค่ะ

‘...เรื่องการจัดเวลาก็ต้องรู้ว่าเวลาไหนเป็นเวลาไหน เวลาทำากิจกรรมก็ทำาให้เต็ม

ที่ เวลาเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนเต็มที่ กิจกรรมทำาได้เเต่ต้องมีเวลาให้กับตัวเอง มี

เวลาทบทวนบทเรียน ที่สำาคัญคือต้องมีเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองเสมอ...’

ชื่อ - นามสกุล   นางสาว ชลวรรณ   ฤทัยผ่อง 

ชื่อเล่น   กุ๊กกิ๊ก 
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ปัจจุบันศึกษาอยู่ท่ี   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สาขา   คณะสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร 

          สาขาการจัดการวิศวกรรม

ความประทับใจเกี่ยวกับโรงเรียนบุรารักษ์ เพื่อนๆ และอาจารย์ 

ประทับใจเพื่อนๆ ที่รักกัน ปกป้องดูแลกัน เเละรักสถาบัน ถึง

โรงเรียนของเราจะมีเเค่มัธยมต้น พอขึ้นม.ปลาย ก็ต้องแยก

ย้ายกันไปสอบเข้าโรงเรียนใหม่หลากหลายโรงเรียน แต่ทุกวัน

นี้เราก็ยังติดต่อกัน ยังไปมาหาสู่กัน ยังไปเที่ยวด้วยกันตลอด

เมื่อมีเวลาว่าง

ส่วนความประทับใจคุณครู ถ้าจะให้ใส่ชื่อกันก็คงต้องใช้พื้นที่

เยอะมากๆเลยล่ะค่ะ เพราะหนูต้องขอบพระคุณคุณครูทุกท่าน 

ถ้าไม่มีคุณครูทุกท่านอบรมสั่งสอน ไม่ว่าจะมากหรือน้อย ก็คง

ไม่มีหนูที่มีความรู้ มีประสบการณ์อย่างในทุกวันนี้ ทั้งคุณครู

นาวี คุณครูสุมาลี คุณครูจิรเมธ คุณครูสมจิต คุณครูพนา

วัลย์ คุณครูเมรินทร์ เเละคุณครูทุกๆท่าน ทั้งที่หนูได้มีโอกาสได้
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รับความรู้ทางวิชาการ หรือประสบการณ์ชีวิต ประสบ-

การณ์การทำางานจากคุณครู และรวมทั้งคุณครูทุกๆท่านที่

ถึงเเม้ว่าอาจจะไม่ได้สอนหนูแต่ก็อบรมเเละให้ข้อคิด แนวคิด

ประสบการณ์ต่างๆกับหนู ขอบพระคุณคุณครูทุกๆท่านมากๆ

เลยค่ะ

ชอบอะไรมากที่สุดในโรงเรียนบุรารักษ์

ชอบทุกๆอย่างที่เป็นบุรารักษ์ค่ะ ชอบคุณครูที่พูดคุยปรึกษา

กันได้แบบเป็นกันเอง เข้าใจลูกศิษย์ รับฟังเสมอ คุณครูน่ารัก

ทุกคน ชอบบรรยากาศของโรงเรียน สวนร่มเย็นมากๆ ชอบ

เพื่อนๆที่รักกันปกป้องกัน รักสถาบัน รักความเป็นบุรารักษ์ 

และชอบที่พวกเราภูมิใจในความเป็นบุรารักษ์ ภูมิใจในสถาบัน

ของเราเองค่ะ 

รางวัลที่เคยได้รับสมัยที่เป็นนักเรียนโรงเรียนบุรารักษ์

-   ได้รับทุนเรียนดีในปีการศึกษา2552(ม.2) เเละปีการ

     ศึกษา2553(ม.3)

-   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ในการประกวดการอ่าน

     ทำานองเสนา ประเภทกาพย์ยานี11 ปี2551

-   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในการประกวดการอ่าน

     ทำานองเสนา ประเภทกาพย์ยานี11 ปี2552

-   ได้รับเลือกให้เป็นประธานนักเรียนโรงเรียนบุรารักษ์ประจำาปี

     การศึกษา2553

-   ได้สำาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรนักเรียนแกนนำาป้องกัน

    ยาเสพติดในสถานศึกษา รุ่นที่8 

-  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1”การแข่งขันภาษาทางธุรกิจ” 

     บุญยเกียรติ

-   ได้รับรางวัลชนะเลิศการเเข่งขัน “speech contest”

-   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน”Spelling 

     Bee”

-   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การเเข่งขันกล่าว

     สุนทรพจน์

-   เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นอันดับ1 ของระดับ ในการ

     จบการศึกษา ปีการศึกษา2553 ด้วยเกรดเฉลี่ย3.98

ทำาไมนักเรียนถึงชอบและเลือกเรียนคณะนี้ และรู้ตัวว่าอยากจะ

เรียนคณะนี้ตอนไหน

รู้ตัวว่าอยากเข้าคณะนี้ตอนไหนหรอคะ? คงจะเป็นตอนที่ได้

มีโอกาสมาสอบการทดสอบภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ (TU-GET) และได้มีโอกาสผ่านหน้าคณะ เเละได้

เห็นป้ายไวนิลประกาศรับสมัครตอนต้นปี จึงกลับบ้านมาหา

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะเพิ่มเติม เเละรู้สึกว่าชอบในสาขาที่เรียน

อยู่ อยู่ในมหาวิทยาลัยที่เราใฝ่ฝันด้วย จึงเลือกเเอดมิชชั่นคณะ

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์เเห่งนี้ค่ะ

‘ส่วนการเตรียมตัวสอบ ก็เป็นการเตรียม

ตัวสอบทั่วๆไปค่ะ อ่านหนังสือบ้าง พักผ่อน

ก่อนการสอบเล็กน้อย(ถ้ามีเวลานะคะ) เเต่

ส่วนที่สำาคัญคือเราต้องรู้ว่าส่วนไหนคือส่วน

บกพร่องของเรา เราก็ต้องรีบเเก้ไข หรือ

พยายามตั้งใจให้มากขึ้นค่ะ...’
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เองต้องยอมรับเลยค่ะ ว่าเตรียมตัวน้อย ทั้งตอนสอบเข้า

ม.ปลาย เพราะกิจกรรมประธานนักเรียนก็ค่อนข้างเยอะทั้ง

เรียนทั้งกิจกรรม เเต่ก็พยายามเตรียมตัวให้ได้มากที่สุด เเละ

ตอนสอบเข้ามหาวิทยาลัยอีก ก็ยังเตรียมตัวได้ไม่มากนัก 

เพราะกิ๊กก็ได้มีโอกาสรับเลือกให้เป็นรองประธานนักเรียน 

โรงเรียนสมุทรปราการอีกด้วยค่ะ คราวนี้กิจกรรมต่างๆ เพิ่ม

ขึ้นจากตอนมัธยมหลายเท่าตัวเลยค่ะ จากนักเรียนห้าร้อยหก

ร้อยคน กลายเป็นสามพันกว่าคน กิจกรรมจึงต้อใหญ่ขึ้นเเละ

มากขึ้นตามไปด้วย เเต่ก็ยังพอได้มีเวลาให้เตรียมตัวอยู่บ้างค่ะ 

พยายามใช้เวลาตอนนั้นให้คุ้มค่าที่สุด การทำากิจกรรมไม่ใช่ว่าจะ

ไม่ดีนะคะ คนที่เรียนอย่างเดียวอาจจะมีความรู้ทางด้านวิชา-

การมากเเต่เราก็ต้องมีประสบการณ์ชีวิตด้วยเช่นกันนะคะ ฝาก

ให้น้องๆพิจารณากันเนอะ

อยากฝากอะไรถึงน้องๆศิษย์ปัจจุบันบ้าง

อยากฝากถึงน้องๆปัจจุบันว่า พี่อยากให้น้องๆตั้งใจเรียนให้มาก 

เพราะการมีพื้นฐานที่เเน่นเเละดี จะทำาให้น้องๆมีรากฐานความรู้

ที่มั่นคง และสามารถพัฒนาต่อได้อย่างง่ายดาย เเละโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งน้องๆ ชั้นม.3 ที่จะต้องไปศึกษาต่อ น้องๆควรจะวาง

เเผนการเรียนตั้งเเต่เนิ่นๆ น้องๆควรที่จะติดตามข่าวสารการ

สมัครเข้าศึกษาอยู่เสมอ เพราะบางสถานศึกษาอาจไม่มีการ

ประกาศตามสถานที่ทั่วไป แต่จะต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์บ้างก็มี 

สุดท้ายพี่ก็ขอให้น้องๆทุกคนโชคดี ตั้งใจเรียนเเละประสบความ

สำาเร็จในชีวิตค่ะ 

อยากฝากอะไรถึงอาจารย์บ้าง

อยากขอบพระคุณ คุณครูทุกๆท่านค่ะ ทุกๆท่านเลยจริงๆ ทั้ง

คุณครูที่ยังสอนอยู่ ทั้งคุณครูบางท่านที่อาจย้ายไปสอนที่

โรงเรียนอื่น หรือท่านที่ล่วงลับไปแล้ว รวมทั้งคุณครูที่หนูไม่มี

โอกาสได้รับความรู้จากท่านเเต่ก็ได้รับประสบการณ์และกำาลัง

ใจต่างๆจากท่าน ถ้าไม่ได้ความรู้ ทักษะชีวิต ประสบการณ์การ

ทำางาน ไม่ได้ฝึกความกล้าเเสดงออกเเละทักษะความเป็นผู้นำา

ต่างๆ จากคุณครูโรงเรียนบุรารักษ์ทุกๆท่าน หนูคงจะไม่ประสบ

ความสำาเร็จมาจบถึงทุกวันนี้ค่ะ ขอบพระคุณคุณครูทุกๆ

ท่านมากๆเลยค่ะ   รักเเละระลึกถึงเสมอค่ะ

สมัยเรียนที่บุรารักษ์นักเรียนคิดว่าตัวเองเป็นเด็กเรียน เด็ก

กิจกรรม หรือว่าเป็นทั้งสองอย่าง 

คิดว่าเป็นทั้งสองอย่างนะคะ เพราะเป็นทั้งนักเรียนทุนเรียนดี

ของโรงเรียน ก็พยายามที่จะรักษาเกรด เพื่อที่จะได้เเบ่งเบาภาระ

คุณพ่อคุณแม่ และก็ได้มีโอกาสรับเลือกให้เป็นประธานนักเรียน

จึงต้องจัดกิจกรรมอยู่บ่อยครั้ง เรื่องการจัดเวลาก็ต้องรู้ว่า

เวลาไหนเป็นเวลาไหน เวลาทำากิจกรรมก็ทำาให้เต็มที่ เวลาเรียน

ก็ต้องตั้งใจเรียนเต็มที่ กิจกรรมทำาได้เเต่ต้องมีเวลาให้กับตัว

เอง มีเวลาทบทวนบทเรียน ที่สำาคัญคือต้องมีเวลาพักผ่อน

ให้กับตัวเองเสมอ อาจจะครึ่งวันหรือหนึ่งวันก็ขึ้นอยู่กับเวลา

ที่เราต้องเเบ่งให้เป็นสัดส่วน การพักผ่อนก็เพื่อให้ร่างกาย

เราผ่อนคลายได้เรียนจนเครียด ไม่ทำากิจกรรมจนเรียนไม่รู้

เรื่อง พยายามเข้าใจเรื่องที่เราเรียนในคาบเรียน เเละกลับบ้าน

มาทำาการบ้าน ถ้าเสร็จเร็วมีเวลาว่าง ถึงจะพักผ่อน ดูหนังฟัง

เพลงค่ะ

 

เคล็ดลับในการเรียนให้ประสบความสำาเร็จ และการเตรียมตัว

สอบเข้าม.ปลาย และมหาวิทยาลัย เพื่อน้องๆจะได้เอาไปใช้บ้าง

การเรียนให้ประสบความสำาเร็จนั้น ตัวกิ๊กเองเชื่อในการเป็นคน

ดีค่ะ คือ ต้องตั้งใจเรียน ขยันหมั่นเพียร พยายามขวนขวาย

หาความรู้อยู่เสมอ มีความกตัญญู รู้จักบุญคุณคน รวมทุกๆ

อย่างที่เป็นสิ่งที่ทำาแล้วดีค่ะ ที่สำาคัญจะต้องมีสัมมาคารวะ ให้

เกียรติ เคารพครูบาอาจารย์ เพราะกิ๊กเชื่อเสมอว่าการเป็นศิษย์

มีครู การเคารพคุณครู เคารพพ่อเเม่เป็นสิ่งที่ทำาเเล้วจะส่ง

เสริมให้ชีวิตของเราเจริญและประสบความสำาเร็จค่ะ

ส่วนการเตรียมตัวสอบ ก็เป็นการเตรียมตัวสอบทั่วๆไปค่ะ

อ่านหนังสือบ้าง พักผ่อนก่อนการสอบเล็กน้อย(ถ้ามีเวลานะคะ) 

เเต่ส่วนที่สำาคัญคือเราต้องรู้ว่าส่วนไหนคือส่วนบกพร่องของ

เรา เราก็ต้องรีบเเก้ไข หรือพยายามตั้งใจให้มากขึ้นค่ะ ตัวกิ๊ก

‘...การทำากิจกรรมไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะคะ คนที่

เรียนอย่างเดียวอาจจะมีความรู้ทางด้านวิชา-

การมากเเต่เราก็ต้องมีประสบการณ์ชีวิตด้วย

เช่นกันนะคะ ฝากให้น้องๆพิจารณากันเนอะ’

มิตรภาพระหว่างเพื่อน ความเป็นกันเอง และความรักความเอาใจใส่จากอาจารย์เป็นสิ่งที่เรารับรู้

ได้จากเรื่องราวความประทับใจของพี่กิ๊กและพี่เมย์ ซึ่งเป็นเรื่องราวที่อ่านแล้วอดยิ้มตามไม่ได้ ที่

สำาคัญพี่ทั้งสองคนได้ย้ำาถึงความสำาคัญของกิจกรรมที่ได้ทำาควบคู่ไปกับการเรียน การรู้จักแบ่ง

เวลาให้เหมาะสม การตั้งใจเรียนในห้องและหมั่นทบทวนบทเรียนอยู่เสมอ ทางโรงเรียนบุรารักษ์ 

(มัธยม) หวังว่าน้องๆศิษย์ปัจจุบันจะได้ทำาความรู้จักกับพี่กิ๊กและพี่เมย์มากขึ้น นอกจากนี้ยังได้

แนวทางในการเรียนให้ประสบความสำาเร็จที่ดูแล้วไม่ยากอย่างที่คิด :)
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