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สวัสดคีะ่  ทา่นผูป้กครอง 

โรงเรียนเตรียมบัณฑิต  ขอแจ้งข่าวสาร/โครงการและกิจกรรม  ของเดือนมกราคม  ที่ผ่านมาให้ผู้ปกครอง 
ได้ทราบดังนี้ 

  1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันศุกร์ท่ี  8  มกราคม  2559  ท่านผู้จัดการ  ดร. ณัฐธินีย์   เปียทอง  อ่านสาร
วันเด็กของท่านนายกรัฐมนตรีให้นักเรียนฟังหน้าเสาธง  เพื่อให้เด็กตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีและความส าคัญของตนเอง   
ส าหรับค าขวัญวันเด็กแห่งชาติประจ าปีพุทธศักราช 2559 คือ “เด็กดี หม่ันเพียร เรียนรู้  สู่อนาคต”   
          2. วันครู  วันที่  16  มกราคม  2559  คณะครูของโรงเรียนได้ไปรว่มกิจกรรมวนัครู  ซึ่งจัดโดยเขตพื้นท่ี
การศึกษา  ของอ าเภอล าลูกกา   ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการล าลูกกา  คลอง 8   
  -  ร่วมท าบุญพิธีทางสงฆ์  เพื่อน้อมจิตร าลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ที่ได้อบรมส่ังสอนให้ความรู้แก่เรา 
  -  การมอบรางวัลแก่ครูทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยคณะครูของโรงเรียนเตรียมบัณฑิตได้รับรางวัล  “หนึ่งแสน
ครูดี” เป็นโล่ห์และเกียรติบัตร  จ านวน  6  ท่าน  ดังนี้ 
   -  นางภาวิดา      สันตวิชัย 
   -  นางสาวฉัตราภรณ์ เปียทอง 
   -  นายสัญชัย      รักชาติ 
   -  นางปทัยทิพย์      กันชัย 
   -  นางกัญญา      ทองพันธ์ 
   -  นางสาวพุทธชาด   สีหาทัพ 
  สัปดาห์วันครู  ระหว่างวันท่ี 11-17 มกราคม  2559 เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐให้โรงเรียนจัดสัปดาห์
วันครู  โดยมีกิจกรรมต่างๆ  มีค าขวัญวันครูประจ าสถานศึกษา(1 ค าขวัญ 1 สถานศึกษา)  รณรงค์ให้สถานศึกษา  ครูนักเรียน  
และชุมชนร่วมท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์  หรือกิจกรรมจิตอาสา  เช่น  การท าความสะอาดสถานศึกษาหรือชุมนุม  การเก็บ
ขยะในชุมชนหรือสถานท่ีท่องเท่ียวในชุมชน  การปลูกป่าหรือปลูกต้นไม้  และการบริจาคโลหิต เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบและ
ความเสียสละของครูท่ีมีต่อสังคม  จัดชุมนุมครูเพื่อให้ครูทุกคนได้มีโอกาสกล่าวค าปฏิญาณตนต่อผู้ปกครองและชุมชน  เพื่อ
แสดงถึงการให้ค ามั่นในการประกอบอาชีพ  และการรับผิดชอบต่อเยาวชนและการศึกษาของชาติ  ให้สถานศึกษาทุกแห่ง จัด
กิจกรรม “ครูเยี่ยมบ้านเด็ก” ในสัปดาห์วันครูเพื่อเป็นการแสดงถึงความรักและความห่วงใยต่อศิษย์  รวมท้ังการแลกเปล่ียน
ข้อมูลระหว่างครูและผู้ปกครองท่ีเกี่ยวกับเด็ก 
  ซึ่งโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่างๆ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  ค าขวัญวันครูของโรงเรียน   “ครูดี  ศรีเตรียมบัณฑิต    
พร่ าสอนศิษย์  ด้วยชีวิตจิตเมตตา” 

3. สอบกลางภาคเรียน 2/2558  วันท่ี 11-12  มกราคม  2559  นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

4. กิจกรรม English  Camp วันศุกร์ท่ี 15 มกราคม 2559  โดยนักเรียนProgram  IEP และ Mini EP เข้า
ร่วมกิจกรรม  ซึ่งเป็นการเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ 
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5. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารสีามัญรุ่นใหญ่  วันท่ี  15-17 มกราคม  2559  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1-3 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  ท่ีค่ายรัศมีแคมป์ & รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี  กิจกรรมต่างๆด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยดี  และส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ทุกประการ 
  6. การสอบ Pre  o-net  เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 14 มกราคม  2559  และวันพุธท่ี 20  มกราคม  2559  
นักเรียนช้ัน ป. 2- 6  ได้ท าการทดสอบแล้ว  ดังนั้นขอให้การทดสอบนี้เป็นแนวทางการเตรียมตัวที่จะสอบ  O-NET  ต่อไป 
 

                  ข่าวสาร / กจิกรรม  เดอืนกมุภาพนัธ์  

 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต(บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา) ขอแจ้งข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของเดือนกุมภาพันธ์  2559 ให้
ผู้ปกครองได้ทราบดังนี้ 

    1.  การประกวดโครงงาน(Project  Approach) คร้ังที่ 2  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมบัณฑิต  เพื่อให้นักเรียน  
ได้น าเสนอผลงานความรู้ในวิชาต่าง ๆ ท่ีได้ไปศึกษาค้นคว้าหาค าตอบ  ได้ช้ินงานตามความสนใจของนักเรียนเอง  ฝึกให้นักเรียน  
ได้ปฏิบัติด้วยตนเอง   กล้าแสดงออกในการอธิบายน าเสนอผลงานได้  โดยเชิญคณะกรรมการจากภายนอก  น าโดยท่านอาจารย์
ล าพอง  จันทรถาวร  ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ตัดสินให้คะแนน  และแนะน า  ซึ่งจัดแข่งขันดังนี้  
                 -   ระดับช้ัน  ป.1-ป.4  จัดประกวด วันศุกร์ท่ี 5  กุมภาพันธ์  2559 
        -   ระดับช้ัน  ป.5-ม.6  จัดประกวดวันจันทร์ที่  1  กุมภาพันธ์  2559 

      2. โครงการส่งเสริมสุขภาพของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทุก 3 ปี จะมีการประเมิน  และในปีนี้
โรงเรียนจะรับการประเมิน  ซึ่งจะมีคณะกรรมการมาประเมิน  ในวันศุกร์ท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2559 นี้  โดยประเมิน 3 ประเภท คือ 

           -  ส่งเสริมสุขภาพ (10 องค์ประกอบ) 
                      -  เด็กไทย ท าได้ (อาหารสะอาดปลอดภัย สุขาน่าใช้ เด็กไทยฟันดี) 
                      -  อ่อนหวานสร้างสุขภาพ (รณรงค์เด็กไทยไม่กินหวาน ลดหวาน มัน เค็ม) 

      3. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 -  วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์  2559 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  สถานท่ีสอบโรงเรียนบีคอนเฮ้าส์แย้มสอาด 

  -  วันเสาร์ที่ 27  และวันอาทิตย์ท่ี  28 กุมภาพันธ์  2559 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  สถานท่ีสอบโรงเรียน
บีคอนเฮ้าส์แย้มสอาด  
  -  วันเสาร์ที่ 6 และวันอาทิตย์ท่ี 7 กุมภาพันธ์  2559 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สถานท่ีสอบโรงเรียนธัญบุร ี

  จึงขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองดูแลให้นักเรียนทุกคนเข้าสอบตามก าหนดอย่างเคร่งครัด  เนื่องจากมีผล
ต่อการประเมินผลปลายปีของนักเรียน  ซึ่งจะใช้ผล O-NET 40% รวมกับผลสอบของโรงเรียนอีก 60% (ตารางสอบแนบ
ด้านหลัง) 

      4. กิจกรรมงานวันวิชาการระดับปฐมวัย  วันศุกร์ท่ี  19  กุมภาพันธ์  2559  ณ  ห้องประชุมอนุบาล  เป็นการ
แสดงนิทรรศการผลงานของนักเรียนและการประกวดโครงการ  (Project  Approach)  มีการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับช้ัน
มีการประกวดส่ือของครู   ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมงานและช่ืนชมผลงานของลูก ๆ  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมเป็น
กรรมการ น าโดยอาจารย์แสงระวี  ณรงคะชวนะ  ท่ีปรึกษาระดับปฐมวัย 

    5. งานเชิดชูเกียรติครูโรงเรียนเอกชน   วันเสาร์ที่ 20  กุมภาพันธ์  2559  ครูโรงเรียนเตรียมบัณฑิตเข้ารับ“รางวัล
เชิดชูเกียรติ   ผู้บริหาร  ครู และบุคลากรดีเด่น”  ท่ีวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี  ห้องปทุมมาศ  จัดโดยสมาคมผู้ประกอบ
วิชาชีพบริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน  ปทุมธานี   จ านวน  4  ท่าน ดังนี้ 

 1. นางสาวศิริวรรณ พึ่งสุพรรณ 
 2. นางทัศนีย์  เสริฐศรี 

3. นางวรปรียาภรณ์ ทองอินทร์ 
4. นางสาวศริญญา พิชัยช่วง  

 



     6. แจ้งผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยม  ขณะนี้ใกล้สอบปลายภาคแล้ว  ดังนั้นผู้ปกครองต้องเข้มงวดดูแลนักเรียน
ในความปกครองของท่านในเรื่องดังนี้ 

 -  กวดขันให้นักเรียนมาเรียนทุกวัน  อย่าขาดเรียน  โรงเรียนจะประกาศนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนในภาคเรียน    
ท่ี 2 / 2558  ไม่ถึง  80 % ในวันศุกร์ท่ี  19  กุมภาพันธ์  2559  หมายความว่านักเรียนจะหมดสิทธิ์สอบในวิชานั้นๆ  ดังนั้น
นักเรียนต้องติดต่ดครูประจ าวิชา  เพื่อเพิ่มเติมเวลาเรียนให้ครบ  จึงจะมีสิทธิ์สอบ 

 -  กวดขันดูแลให้นักเรียนได้ท างานส่งครูแต่ละวิชาท่ีมอบหมาย   ซึ่งมีคะแนนให้เพื่อเป็นคะแนนเก็บระหว่าง
เรียนน าไปรวมกับคะแนนสอบ  และจะประกาศผลนักเรียนท่ีติด  ร  ของแต่ละวิชา  วันศุกร์ท่ี 26  กุมภาพันธ์  2559  
หมายความว่านักเรียนไม่ส่งงานให้ครบตามก าหนด  นักเรียนต้องรีบแก้ไข  ติดตามงานให้เสร็จและส่งก่อนสอบปลายภาค 

      7. การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558         
 -  ระดับชั้นอนุบาล  สอบวันจันทร์ที่  29  กุมภาพันธ์  2559  และวันอังคารที่  1  มีนาคม  2559 
 -  ระดับชั้นประถม-มัธยม  สอบวันพฤหัสบดีท่ี 3  และวันศุกร์ท่ี  4  มีนาคม  2559 
     ขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลให้นักเรียนทุกคนเตรียมอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบตามวัน  เวลา  

ท่ีโรงเรียนก าหนด 
      8.  กิจกรรมบัณฑิตน้อย  วันเสาร์ท่ี  5  มีนาคม  2559  เพื่อมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนอนุบาล  3 ท่ีจบ

การศึกษาระดับอนุบาลจะขึ้นสู่ระดับช้ันประถมศึกษา   เพื่อแสดงความยินดีและสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียน  ซึ่งเป็นการ
หล่อหลอมให้ก้าวต่อไปสู่ความส าเร็จทางการศึกษาในอนาคต   ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านร่วมงานบัณฑิตน้อยด้วยความพร้อม
เพรียงกัน  และสามารถจองช้ันเรียนประถมศึกษาปีท่ี 1 ได้  และรับสิทธิพิเศษ   (สอบถามได้กับคุณครูประจ าช้ันและธุรการ
โรงเรียน ) 
        9. ประชาสัมพันธ์ ขณะนี้โรงเรียนเตรียมบัณฑิตก าลังเปิดรับสมัครนักเรียนใหมภ่าคเรียนท่ี 1/2559   

*   เตรียมอนุบาล –  อนุบาล  -  ประถมศึกษา (Program  สามัญ , IEP และ  Mini  EP) 
                     *   มัธยมศึกษาตอนต้น   ม.1 – 3 
                     *   มัธยมศึกษาตอนปลาย  ม.4 – 6 
      โรงเรียนเตรียมบัณฑิตเป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม  (พ.ศ.  2554-2558)  

จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านปฐมวัยได้ระดับ
ดีมาก  และประถมศึกษา – มัธยมศึกษาได้  ระดับดี  ขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองประชาสัมพันธ์บอกต่อกับเพื่อนบ้านหรือผู้ท่ี
ก าลังหาโรงเรียนให้บุตรหลาน  รีบจองด่วน  150  คนแรก   รับสิทธิพิเศษ  (มีเอกสารแนบ)  

 
 

ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านท่ีให้การสนับสนุนโรงเรียนด้วยดีเสมอมา 
 
 

 
งานประชาสัมพันธ ์

                 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 website : http://www.tbd.ac.th     E-mail : webmaster@tbd.ac.th 



ใบตอบรับ (เดือนกุมภาพันธ์) 
 
  ข้าพเจ้า..................................................................................................................................เป็นผู้ปกครองของ 
(ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)..............................................................................................................นกัเรียนช้ัน................................ 
ได้รับข่าวสารแล้ว        
                       
      ลงช่ือ.............................................................. ผู้ปกครอง 
                                          (............................................................) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
 

ใบตอบรับ (เดือนกุมภาพนัธ์) 
 
  ข้าพเจ้า..................................................................................................................................เป็นผู้ปกครองของ 
(ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)..............................................................................................................นกัเรียนช้ัน................................ 
ได้รับข่าวสารแล้ว        
                       
      ลงช่ือ.............................................................. ผู้ปกครอง 
                                          (............................................................) 
 
.......................................................................................................................................................................................................... 
 

ใบตอบรับ (เดือนกุมภาพันธ์) 
 
  ข้าพเจ้า..................................................................................................................................เป็นผู้ปกครองของ 
(ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)............................................................................................................นักเรียนช้ัน................................ 
ได้รับข่าวสารแล้ว         
                       
      ลงช่ือ.............................................................. ผู้ปกครอง 
                                          (............................................................) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ใบตอบรับ(เดือนกุมภาพนัธ์)   
  ข้าพเจ้า..................................................................................................................................เป็นผู้ปกครองของ 
(ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)................................................................................................................นกัเรียนช้ัน............................. 
ได้รับข่าวสารแล้ว                          ลงช่ือ
.............................................................. ผู้ปกครอง 
                                          (............................................................)  
 



 


