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   โรงเรียนเตรียมบัณฑิต (บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา) ขอแจ้งกิจกรรมท่ีผ่านมาและกิจกรรมในเดือนกันยายนดังนี้ 
  1.  กิจกรรมประชุมผู้ปกครองเครือข่าย  ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเครือข่ายระดับประถม – มัธยม   
เมื่อวันที่  5  สิงหาคม  2557  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมบัณฑิต  เพ่ือให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  และพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียนให้เป็นคนดี  คนเก่งและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้
ข้อคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้ปกครอง  ครู  นักเรียนในสถานศึกษา  และสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่  
เป็นประโยชน์ต่อนักรียน 

          2.  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  โรงเรียนเตรียมบัณฑิตไดจ้ัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของระดับอนุบาลเมื่อวัน
พฤหัสบดีที่  7  สิงหาคม  2557  และระดับประถม-มัธยมเมื่อวันศุกร์ที่  8  สิงหาคม  2557  เพ่ือเป็นการถวายราชสักการะ  
และถวายพระพรชัยมงคลแสดงความจงรักภักดี   ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ     
และให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ร่วมกันแสดงความรัก  ความกตัญญูที่มีต่อคุณแม่ โดยมีตัวแทนคุณแม่ประจ าปี 2557 
ดังนี้  ระดับอนุบาลคุณแมป่ระไพพรรณ  สันติชัยศรี  ระดับประถมคุณแม่ประภัสสร   จินดารักษ์  ระดับมัธยมคุณแม่รัชฎาพันธ์     
เต็มไชยวณิช  ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ  โอกาสนี้  ที่เห็นความส าคัญและเข้าร่วม
กิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน          

          3.  กิจกรรมวันอาเซียนเดย ์ จัดเมื่อวันศุกร์ที่ 15  สิงหาคม  2557  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมบัณฑิต    
มีการแสดงของประเทศอาเซียน จัดนิทรรศการประเทศอาเซียน   เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความพร้อมและศักยภาพในการเตรียม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน  นักเรียนให้ความสนใจและร่วมท ากิจกรรมในแต่ละซุ้มเป็นอย่างดียิ่ง 
         4. กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิตจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์เมื่อวันที่ 13-16  
สิงหาคม  2557  นักเรียนได้เรียนรู้และร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  การแสดง  Science  Show    การแสดงชุด   
รีไซเคิล   วาดภาพทางวิทยาศาสตร์  ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์   ดาราศาสตร์  และวันพุธที่  20  สิงหาคม  2557 นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ 1-3  เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์เต่า  ที่จังหวัดชลบุรี  นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
ภายนอกห้องเรียนภายใต้ค าขวัญ “จุดประกายความคิด  พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 
            5.  กิจกรรม English  Camp ม.4 - 6  วันพุธที่  20  สิงหาคม  2557 นักเรียนชั้น ม.4-6 เข้าค่าย English  
Camp  ที่จังหวัดชลบุรี  โดยได้ฝึกทักษะการใชภ้าษาอังกฤษกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  ท าให้นักเรียนเกิดความม่ันใจในการ
สื่อสารและกล้าแสดงออก  

          6.  กิจกรรมทัศนศึกษา  จัดขึ้นเพ่ือให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้นอกสถานที่จากประสบการณ์จริง  โดยมี
เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร   ดังนี้ 

     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  วันพุธที่   20 สิงหาคม  2557  ณ  ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์เต่า  ฯลฯ   จังหวัดชลบุรี   
     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 วันอังคารที่  26  สิงหาคม  2557  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต  

จังหวัดปทุมธานี   
  

 

 

สวัสดีค่ะ   ท่านผู้ปกครอง 
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   1.  กิจกรรมประกวดโครงงาน (Projet  Approach) 
     *  ระดับชั้น ป.1-4  จดัประกวดวันศุกร์ที่  5 กันยายน  2557 
     *  ระดับชั้น ป.5- ม.6  จดัประกวดวันศุกร์ที่  19 กันยายน  2557 
     ณ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมบัณฑิต  เพ่ือให้นักเรียนได้น าเสนอผลงานความรู้ในวิชาต่าง ๆ ตามความสนใจ        

ของนักเรียนเอง ฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออกในการอธิบายและน าเสนอผลงานได้  โดยมีคณะกรรมการการตัดสินจากภายนอก   
น าทีมโดย  อาจารย์ล าพอง   จันทรถาวร    

   2. การแข่งขันทักษะวิชาการภายในของระดับปฐมวัย   ฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัยจัดแข่งขันทักษะขึ้นในวันอังคาร    
ที่  9 กันยายน   2557  ณ  ลานเอนกประสงค์อนุบาล  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านวิชาการ  กล้าแสดงออก       
มีศักยภาพทุกด้านและเป็นการเพิ่มพูนทักษะในการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านร่วมงาน  ชื่นชม
ผลงานและการแสดงของลูก ๆ ในวันดังกล่าว 

   3. ฝ่ายวิชาการ   
       *  โรงเรียนเตรียมบัณฑิตร่วมกับส านักงานบัณฑิตแนะแนว  จะจัดทดสอบความรู้ PRE – GIFTED  ในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6  จะทดสอบในวันพฤหัสบดีที่ 
11  กันยายน  2557  เพ่ือทดสอบความรู้เดิมของนักเรียนและเป็นการเตรียมพร้อมส าหรับการสอบ  NT, O-NET  เมือ่ทดสอบ
เสร็จนักเรียนจะได้รับใบประกาศผลสอบพร้อมหนังสือเฉลยข้อสอบ (ตามความสมัครใจ) 

       * บริษัทเสริมปัญญา จะจัดทดสอบความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสังคมฯ ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จะทดสอบในวันพฤหัสบดีที่  4  กันยายน  2557 (ตามความสมัครใจ) 

    4. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ   
          ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองล าสามแก้วร่วมกับโรงเรียนเตรียมบัณฑิต  ได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนแก่เด็ก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และ 6 ในวันศุกร์ที่ 5  กันยายน  2557  ณ ห้องพยาบาลโรงเรียนเตรียมบัณฑิต  เพ่ือให้นักเรียน
ได้รับวัคซีนตามวัยที่ก าหนด  ดังนี้   
     *  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ  บาดทะยัก (dT)  โปลิโอ (OPV)  และวัคซีนป้องกัน
โรคหัด  หัดเยอรมัน  คางทูม (MMR) 
          *  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ  บาดทะยัก (dT) 
          ให้นักเรียนทุกคนน าสมุดบันทึกประวัติการรับวัคซีนมาด้วยเพื่อความสะดวกในการรับวัคซีน เพราะวัคซีนบางตัว  
เมื่อได้รับแล้วไม่จ าเป็นจะต้องได้รับอีก   วัคซีนป้องกันโรค  คอตีบ  และบาดทะยัก  เมื่อได้รับแล้วบางทีอาจมีไข้และบริเวณท่ีฉีด
อาจมีอาการบวมแดง 
     -   การตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4  เพื่อประเมินภาวะสุขภาพและให้ค าแนะน าการดูแล
สุขภาพ ก าหนดการตรวจสุขภาพตามวันดังนี้ 
  *  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2  ตรวจวันจันทร์ที่  8  กันยายน  2557 
  *  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4  ตรวจวันพุธที่  10  กันยายน  2557 
    5.  กิจกรรมทัศนศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนระดับปฐมวัยในวันศุกร์ที่ 19  
กันยายน  2557  ณ ซาฟารีเวิลด์  (SAFARI  WORLD )  เพ่ือให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้นอกสถานที่จากประสบการณ์จริง  โดยมี
เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร  และเป็นการร่วมกิจกรรมเป็นหมู่คณะมีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

   6. กิจกรรมกีฬาสี  โรงเรียนเตรียมบัณฑิตจัดให้มีการแข่งขันกีฬาสีภายใน  “เตรียมบัณฑิตเกมส์ ครั้งที่ 18” เพ่ือ
ส่งเสริมด้านสุขภาพพลานามัย การท างานเป็นทีม มีความสามัคคี  กล้าแสดงออก และมีน้ าใจเป็นนักกีฬา  ทางโรงเรียนขอเชิญ
ท่านผู้ปกครอง  เข้าร่วมชมการแข่งขันและเป็นก าลังใจให้กับนักกีฬาแต่ละสีตามวันที่จัดกิจกรรมกีฬาสีทั้ง  2  วัน ดังนี้ 

 

ข่าวสาร / กจิกรรม เดอืนกนัยายน 

 



              
   *   ระดับอนุบาล    จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน  2557  นักเรียนระดับประถม – มัธยม จะหยุดเรียนในวันนี้  
   *   ระดับประถม-มัธยม   จัดขึ้นในวันศุกร์ที่  26  กันยายน  2557 นักเรียนระดับอนุบาลจะหยุดเรียนในวันนี้ 
    7.  การสอบปลายภาคเรยีนครั้งที่ 1/ 2557 
 -  ระดับปฐมวัย     สอบวันที่  1-3  ตุลาคม  2557 
 -  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6     สอบวันที่  2-3 ตุลาคม  2557 
          -  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6    สอบวันที่  6-7  ตุลาคม  2557   
    8.  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  
 -  วันที่  8 ตุลาคม  2557    นักเรียนชั้น ป.1 – 3 เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีส ารอง   

ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเตรียมบัณฑิต 
 -  วันที่  9–11 ตุลาคม  2557   นักเรียนชั้น ป.4 – 6 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ  
     ณ  ค่ายลูกเสือมวกเหล็กแค้มป์ปิ้ง  จังหวัดสระบุรี 

9. การปิดเรียน 
-  วันพฤหัสบดีที่  25  กันยายน  2557  นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6  และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-6      

หยุดเรียน  จัดกีฬาสีระดับอนุบาล 
-  วันศุกร์ที่  26  กันยายน  2557   นักเรียนระดับอนุบาล  หยุดเรียน  จัดกีฬาสีระดับประถม-มัธยม 
-  วันที่ 2-3  ตุลาคม  2557 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  หยุดเรียน                     

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6  สอบปลายภาค                        
-  วันที่  4  ตุลาคม  2557 นักเรียนระดับอนุบาล  และ  ประถมศึกษา  ปิดภาคเรียน 
-  วันที่  8  ตุลาคม  2557 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา  ปิดภาคเรียน   

          
    10. ขณะนี้ทางโรงเรียนเตรียมบัณฑิต   ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)             

ปีการศึกษา  2557  โดยสามารถกู้เงินเรียนจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ได้  จึงแจ้งข่าวดีให้ทราบโดยทั่วกัน    
    11. สถาบันกวดวิชาติดดาว (Tiddao  Cadet Tutor) โรงเรียนเตรียมบัณฑิตร่วมกับสถาบันกวดวิชาติดดาว 

(Tiddao  Cadet Tutor)  รับสมัครนักเรียน  ม.1 - ม.4  ทั้งนักเรียนโรงเรียนเตรียมบัณฑิตและนักเรียนทั่วไป  เพ่ือติวเข้าเตรียม
ทหาร  เตรียมอุดม  มหิดลวิทยานุสรณ์หรือเพ่ือเพ่ิมเกรด  รับนักเรียนไป-กลับ  เรียนเสาร์-อาทติย์  ติอต่อเบอร์โทรศัพท์       
081-7974299 , 087-6898668  และ 02-9957990-3 

    12. การช าระค่าธรรมเนยีมต่างๆ   ผู้ปกครองสามารถติดต่อช าระได้ที่ห้องธุรการ /การเงินของโรงเรียน   โดยเปิด   
ท าการทุกวัน 

   -  ก าหนดรับผลการเรียน (สมุดพก)  และลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2557  วันที่ 1-2  พฤศจิกายน  2557 
 -  ก าหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2557  วันที่  3  พฤศจิกายน  2557 

 
ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือสนับสนุน  และช่วยกันดูแลบุตรหลานเป็นอย่างดี 

 
 

งานประชาสัมพันธ์ 
                 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต (บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา) 

 
 
 
 
 

งานประชาสมัพนัธ์  โรงเรียนเตรียมบณัฑิต (บริบรูณ์ศิลป์ศกึษา)  96/80  หมู ่ 2  ถนนประชาอทุิศ     
ต าบลคคูต  อ าเภอล าลกูกา  จงัหวดัปทมุธานี  12130  โทร. 02-995-7990-3  โทรสาร. 02-995-7990 

หรือ htt;://www.tbd.ac.th      E-Mail : webmaster@tbd.ac.th 



 

ใบตอบรับ (เดือนกันยายน) 

ข้าพเจ้า............................................................................................................... ...........................เป็นผู้ปกครองของ 
 ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว.................................................................................................ชัน้.... .............................................. 
             ได้รับทราบข่าวสารแล้ว    
  
 

ลงชื่อ............................................ผู้ปกครอง 
 

(...................................................) 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

ใบตอบรับ (เดือนกันยายน) 

ข้าพเจ้า............................................................................................................... ...........................เป็นผู้ปกครองของ 
 ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว.................................................................................................ชัน้.... .............................................. 
             ได้รับทราบข่าวสารแล้ว    
  
 

ลงชื่อ............................................ผู้ปกครอง 
 

(...................................................) 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

ใบตอบรับ (เดือนกันยายน) 

ข้าพเจ้า............................................................................................................... ...........................เป็นผู้ปกครองของ 
 ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว........................................................................ .........................ชัน้.................................................. 
             ได้รับทราบข่าวสารแล้ว    
  
 

ลงชื่อ............................................ผู้ปกครอง 
 

(...................................................) 
 


