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     สวสัดีปีใหม่  2558 

 

  อญัเชญิเทพบนสวรรคท์กุชัน้ฟ้า    ประสทิธิ์สถาพรชยัใหส้ขุศรี 

                                           ขอใหผู้ป้กครองทกุท่านม ี                สขุเกษมเปรมปรีดิท์กุว่ีวนั 

                                         สรรพโศกโรครา้ยใหห้ายหมด        เกียรตยิศพรอ้มพรัง่บนัดาลขวญั 
                                      เกียรตศิกัดิพ์นูเพิ่มเสริมชวีนั           สบสขุสนัตว์นัดปีีใหมเ่ทอญ 

 

                                                   จากคณะผู้บรหิาร  และครโูรงเรียนเตรียมบณัฑติ 

 

 
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต  ขอแจ้งข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของเดือนธันวาคมที่ผ่านมาให้ผู้ปกครองได้ทราบ

ดังนี้ 
    

1. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ   โรงเรียนเตรียมบัณฑิตจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้นเมื่อ วันที่  3 และ 4  ธันวาคม  
2557    
ต้องขอขอบคุณคุณพ่อของนักเรียนที่ให้ความร่วมมือท ากิจกรรมร่วมกับนักเรียนและโรงเรียนอย่างดียิ่ง  เป็นที่ปลาบปลื้มกันทุก
คน 
  2. กิจกรรมงานเตรียมบัณฑิตสัมพันธ์  ครั้งที่ 18  เป็นงานประจ าปีของโรงเรียนจัดขึ้นเมื่อวันที่   20-21  ธันวาคม  
2557  ได้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ  โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กรภาครัฐ
และเอกชน  ทางโรงเรียนเตรียมบัณฑิตขอขอบคุณทุกท่านและทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการจัดงานในครั้งนี้ 
 3. ความภาคภูมิใจของโรงเรียน  ผลการประกวดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้ง
ที่ 64  ปีการศึกษา  2557   ระหว่างวันที่ 17 - 19   ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดนนทบุรี 
   - การแข่งขันประติมากรรม  ชั้น  ม. 1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
   1. เด็กชายสรศักดิ์ บุญเพชร 
   2. เด็กชายต่อพล  ธนากานต์รุจา 
   3. เด็กชายคมน์พีระภัทร เหมพันธุ์ 
 
 
 

 สวัสดีค่ะ ท่านผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง 
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                       -  การแข่งขันร าวงมาตรฐาน  ชั้น ป.1-6  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
   1. เด็กชายชลเทพ     โมราวรรณ  6.เด็กหญิงพัชรวลัย     ขาวงาม 
   2. เด็กชายฌอน        จอห์น  ฮอยเยอ 7.เด็กหญิงภิรดี          ศรีโรธ 
                               3. เด็กหญิงฐิติพร       กล่อมยงค์  8.เด็กชายยศกรณ์       สถานพงษ์ 
                               4. เด็กชายณธีพัฒน์    นพเจริญพงศ์ 9.เด็กหญิงลลิตภัทร     แสงจันทร์ 
   5. เด็กชายณัฐวัฒน์     คนแรง  10.เด็กหญิงอรัญญา     อุทธา 
 
   
  -  การแข่งขันท าอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน(ขนมไทย) ชั้น ป.4-6 ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน 
   1. เด็กหญิงญาณภา       โกกะพันธ์ 
                                2. เด็กหญิงธญาดา        มณีโชติ 
                                3. เด็กหญิงภัทราวดี      ธารีจิตร 
  - การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
             1. เด็กชายชยธร    เศรษฐสถาพร 
                       2. เด็กชายธนาวัฒน์   กุลชัยธนาวัฒน ์
                                3. เด็กชายณัฐวุฒิ   สอนนอก 
                                4. เด็กชายพุฒิพงศ์   กริง่กรับ 
                                5. เด็กชายศุภณัฐ   พรอุไร 
                                6. เด็กชายสิทธิพร   สันติเสริมสุข 
  
 4.  การสอบ Pre-NT  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทดสอบ Pre-NT เมื่อวันอังคารที่  9  ธันวาคม2557 
          5.  กิจกรรมวันคริสต์มาส  Merry  Christmas  Day  จัดกิจกรรมเมื่อวันที่  25  ธันวาคม  2557  บริเวณสนาม
หน้า เสาธง  นักเรียนได้ร่วมชมกิจกรรมทุกคน 
 

                     ข่าวสาร / กิจกรรม  เดือนมกราคม 

 
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต(บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา) ขอแจ้งข่าวสารและกิจกรรมของเดือนมกราคม  2558  ให้ผู้ปกครอง    

ได้ทราบดังนี้ 
 

 1. การสอบ Pre  O-NET ครั้งที่ 2  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และมัธยมศึกษาปีที่ 3  จะท าการ
สอบ Pre  O-NET ครั้งที่ 2  ในวันศุกร์ที่  9  มกราคม  2558 เพื่อปรับปรุงพัฒนาแก้ไขข้อบกพร่องของการสอบครั้งแรก  และ
เตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET  ในเดือนกุมภาพันธ์ 
  2. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ตรงกับวันเสาร์สัปดาห์ที่  2  เดือนมกราคมของทุกปี  ทางโรงเรียนจึงจัดให้มี
กิจกรรมขึ้นในวันศุกร์ที่  9  มกราคม  2558  บริเวณหน้าเสาธง  โดยมีการอ่านสารวันเด็กของท่านนายกรัฐมนตรีให้นักเรียน
ฟัง  กิจกรรมที่ปฏิบัติในวันเด็กแห่งชาติล้วนมีจุดประสงค์ไปในทางเดียวกันคือ เพ่ือให้เด็กตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และ
ความส าคัญของตนเอง  โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นวันที่เด็กมีสิทธิพิเศษ  สถานที่ส าคัญ
และชุมชนต่างๆ  เปิดให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรม  ส าหรับค าขวัญวันเด็กแห่งชาติประจ าปีพุทธศักราช 2558  คือ “ความรู้          
คู่คุณธรรม  น าสู่อนาคต” 



1.  

        3.  วันครู  ตรงกับวันที่  16  มกราคมของทุกปี  โรงเรียนหยุดเรียน  1  วัน  คุณครูโรงเรียนเตรียมบัณฑิต
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” จากคุรุสภา จ านวน  9  คน  โดยจะรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ  ในวันที่   
16  มกราคม นี้   ค าขวัญวันครูปีนี้ "เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ าคุณค่า ศรัทธาพระคุณ " 

    4.  สอบกลางภาคเรียน 2/2557  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะสอบใน
วันที่ 12-13  มกราคม  2558  ขอให้ท่านผู้ปกครองกวดขันให้นักเรียนในความปกครองของท่านอ่านหนังสือเตรียมสอบกลาง
ภาคในครั้งนี้  เพ่ือผลสัมฤทธิ์ที่ดีข้ึนของนักเรียน 

    5.  กิจกรรม English  Camp ห้อง IEP โรงเรียนจะจัดกิจกรรมค่าย  English Camp ให้กับนักเรียน
ระดับชั้น  ป.1/3 , ป.1/4 , ป.2/3 , ป.2/4 , ป.3/3 , ป.3/4 , ป.4/3 , ป.5/3 , ป.6/2  , ป.6/3  ในวันพฤหัสบดีที่  15  
มกราคม  2558       ณ  บางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ (Bangkok Convention Center) ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  
ลาดพร้าว  เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการฟัง  พูด   อ่าน  เขียนตามฐานต่างๆ  เพ่ือเน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงนอก
ห้องเรียน  มีความมั่นใจในการใช้ภาษาสื่อสารกับชาวต่างชาติได้และได้เรียนรู้นอกสถานที่ 

6.  การสอบ O-NET   
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จะสอบ O-NET  วันเสาร์ที่ 31 มกราคม  2558 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จะสอบ  O-NET  วันเสาร์ที่ 31 มกราคม  และวันอาทิตย์ที่ 1  กุมภาพันธ์  

2558 
ขณะนี้ทางโรงเรียนสอนเสริม  ติวเข้ม O-NET  ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  

ทุกวันในช่วงเช้าเวลา 07.30 – 08.30 น.  ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองดูแลกวดขันให้นักเรียนมาโรงเรียนแต่เช้าเพ่ือให้
ทันเวลาติวด้วย 
  7. ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักเรียน  ปีการศึกษา 2558  ขณะนี้โรงเรียนเตรียมบัณฑิตก าลังเปิดรับสมัคร  
นักเรียนใหม่ภาคเรียนที่ 1/2558  รีบสมัครด่วน  150  คนแรกรับสิทธิพิเศษ 

*   เตรียมอนุบาล –  อนุบาล  -  ประถมศึกษา 
                     *   มัธยมศึกษาตอนต้น   ม.1 – 3 
                     *   มัธยมศึกษาตอนปลาย  ม.4 – 6 
 

  โรงเรียนเตรียมบัณฑิตเป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม  (พ.ศ.  2554-2558) 
จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้านปฐมวัยได้
ระดับ ดีมาก  และประถมศึกษา – มัธยมศึกษาได้  ระดับดี   
 

  สมคัรด่วน !     
   150  คนแรก 

    รบัสิทธิพิเศษ 
 

  ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนด้วยดีเสมอมา 
 

                 งานประชาสัมพันธ์ 
                    โรงเรียนเตรียมบัณฑิต(บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา) 
 
 
 
 

 

 งานประชาสัมพันธ์  โรงเรียนเตรียมบัณฑิต (บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา)  96/80  หมู่  2  ถนนประชาอุทิศ     
ต าบลคูคต  อ าเภอล าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  12130  โทร. 02-995-7990-3  โทรสาร. 02-995-7990  

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


