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            โรงเรียนเตรียมบัณฑิต  ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านสู่ปีการศึกษา 2559  ปีนี้เรามีสมาชิกใหม่   
เข้ามาในรั้วเตรียมบัณฑิตเป็นจ านวนมาก  และล้วนเป็นลูกเตรียมบัณฑิตท่ีเรียบร้อย   น่ารัก  ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครอง     
ทุกท่าน  ท่ีไว้วางใจให้ทางโรงเรียนเตรียมบัณฑิตได้ดูแลบุตรหลานของท่าน ทางโรงเรียนจะดูแลบุตรหลานของท่านเป็นอย่างดี  
เพื่อให้บุตรหลานของท่านเป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข เป็นเยาวชนที่ดีของชาติสืบต่อไป 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบสามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้             
-   นางสาวบุญสิตา  วงษ์สกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน    
-   นายธีรพน   บุญปรก   นายวรเมธ   ป้อมภู่ 
-   นายเอกราช   ปั้นทองค า   นางสาวธนาทิพย์  สุขช่ืน           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   
-   นายภานุพงศ์       ศรีนวล  นางสาวชมพูนุช  บุญสมเหตุ 
 -  นายทีฆายุ   โพธิศรีมหาโพธิ์   
-   นางสาวจีรวรรณ   แก้วเคน    มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
-   นางสาวเบญจมาภรณ์  ผ่องใส   
-   นางสาวณัฐสุดา   คงก าเนิด  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

        -    นางสาวพรพรรณ    คงมูล  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
-   นายศุภโรจน์  วรพนม  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   

 
 

    
 

             โรงเรียนเตรียมบัณฑิต(บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา) ขอแจ้งข่าวสารและโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีผ่านมาในช่วงปิดเทอม
เดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม ให้ท่านผู้ปกครองรับทราบดังนี้ 
               1. ประกาศผลสอบของปีการศึกษา 2558  ประกาศผลสอบเมื่อวันท่ี  2-3  เมษายน  2559 พร้อมลงทะเบียนเรียน  
ปีการศึกษา 2559 และจ าหน่ายหนังสือ  เส้ือผ้า  อุปกรณ์การเรียนต่างๆ 

     2. เรียนปรับพื้นฐานวันที่ 4-29  เมษายน  2559   
     - นักเรียนระดับช้ันอนุบาล   เวลา 09.00 น. - 12.00 น.      
     - นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา     เวลา 09.00 น. - 12.00 น.  
     3. เรียนปรับพื้นฐานระดับมัธยม นักเรียนช้ัน ม.1 และ ม.4 เรียนปรับพื้นฐานเมื่อวันท่ี 3 เมษายน – 16 พฤษภาคม 

2559  เรียนเวลา 09.00-12.00 น.  
     4. ประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง 

-  ระดับอนุบาล  จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ท่ี  7  พฤษภาคม  2559   
-  ระดับประถมศึกษา   จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ท่ี  14  พฤษภาคม 2559  
-  ระดับมัธยม   จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ท่ี  28  พฤษภาคม 2559 

สวัสดีค่ะ  ผู้ปกครองท่ีเคารพทุกท่าน 

http://www.tbd.ac.th/


 
ผู้ปกครองได้รับทราบแนวปฎิบัติ  เช่น  การแต่งกายของนักเรียน  การจอดรถรับ-ส่งของผู้ปกครอง  การใช้อุปกรณ์ต่างๆ 

ในโรงเรียน  และได้รับทราบนโยบายต่างๆของทางโรงเรียน   ผู้ปกครองพบกับครูประจ าช้ันของนักเรียนแต่ละห้อง  เพื่อร่วมมือ
กันระหว่างบ้านและโรงเรียนในการดูแลช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน  
      5. การพัฒนาศักยภาพครู 
  -  เทคนิคการเล่านิทาน วันท่ี 19-20 มีนาคม  2559  ท่ีโรงเรียนเฟื่องฟ้า มีครูเข้ารับการอบรม  3 ท่าน ดังนี้   

1. นางต้องตา      นุทัศ    
2. นางสาวนิตยา    ไกรยสวน   
3. นางกมลพรรณ   จงกลรัตน์ 

-  การใช้ภาษาอังกฤษส าหรับครูผู้สอน วันท่ี  20-21  มีนาคม  2559  ท่ีโรงเรียนโชคชัยรังสิต   มีครูเข้ารับการ
อบรม 4 ท่าน ดังนี้  

1. นางพีร์นุช      รัตนิน   
2. นางสาวศริญญา  พิชัยช่วง   
3. นางมณีจันทร์   สมคะเณ   
4.นางสุกัญญา      ตรีมงคล   

-  การใช้เทคโนโลยีส าหรับผู้บริหาร วันท่ี  22  มีนาคม  2559  ท่ีโรงเรียนบีคอนเฮ้าส์แย้มสอาด   มีครูเข้ารับ
การอบรม 2 ท่าน ดังนี้   

1.  ดร.ณัฐธินีย์       เปียทอง    
2.  นางฉัตราภรณ์   คุมพล 

  -  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเอกชน วันท่ี 23-25 มีนาคม  2559  ท่ีโรงเรียน
ผ่องสุวรรณวิทยา  มีครูเข้ารับการอบรม 3 ท่าน ดังนี้   

1. ดร.ณัฐธินีย์    เปียทอง    
2. นางสาวรัชนี       คงดี   
3. นางสาว สุพรรณี  ชัยผัน 

  - ศึกษาดูงานภาษาไทยและโครงการ วันท่ี 24  มีนาคม  2559 ท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี  เขต 2  มีครูศึกษาดูงาน 3  ท่าน  ดังนี้   

1.  นางพีร์นุช   รัตนิน   
2.  นางสาวศริญญา   พิชัยช่วง   
3.  นางทัศน์พรรณ  ศรีส าราญ 

  -  การอ่านโดยแจกลูกสะกดค า วันท่ี  29-30  มีนาคม  2559  ท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 มีครูเข้ารับการอบรม 3 ท่าน  ดังนี้  

1.  นางนิภาวรรณ  ค าหอมกุล   
2.  นางอรุณ วดี  สิงห์เถื่อน 
3.  นางสิริอมร  สินอ าพล   

  -  ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ วันท่ี  31  มีนาคม  2559  ท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  
เขต 2  มีครูเข้ารับการอบรม  2  ท่าน  ดังนี้   

1.  นางพีร์นุช  รัตนิน   
2.  นางสาวสุพรรณี  ชัยผัน 

-  คณิตศาสตร์  วันท่ี  7  พฤษภาคม  2559  ท่ีโรงเรียนผ่องสุวรรณ  มีครูเข้ารับการอบรม  3  ท่าน  ดังนี้  
  1. นางสาวอ าพร  หวังช่ืนชม 
  2. นางนิภาวรรณ  ค าหอมกุล  
  3. นางเพ็ชรรัตน์   จันทร์ต๊ะ 



ข่ำวสำร / กจิกรรม ประจ ำเดอืนมถิุนำยน 

-  วิทยาศาสตร์ วันท่ี  8  พฤษภาคม  2559  ท่ีโรงเรียนผ่องสุวรรณ  มีครูเข้ารับการอบรม  3  ท่าน  ดังนี้  
 1. นางทัศณีย์  ถะเกิงผล  
 2. นางสุกัญญา  ตรีมงคล  
 3. นางสาวปนัดดา   พันธุ์ศรี 

        จะเห็นได้ว่าโรงเรียนของเรามีการพัฒนาบุคลากรอยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างคุณภาพสู่ผู้เรียน  ส่งผลให้เป็นท่ีประจักษ์ 
โดยผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ของช้ัน ป.6 ท้ัง 5 สาระ  และช้ัน ม.3   2 สาระ  มีค่าเฉล่ียสูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ  
ซึ่งทางส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่คุณครูผู้สอนและโรงเรียนเตรียมบัณฑิต  น ามาซึ่ง
ความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง 
 
  
 

 
     ทางโรงเรียนเตรียมบัณฑิต (บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา) ขอแจ้งข่าวสาร/โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของเดือนมิถุนายน  

2559 ให้ท่านผู้ปกครองรับทราบดังนี้ 
1.   กิจกรรมวันไหว้ครู  ทางโรงเรียนจะจัดพิธีไหว้ครู  เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครู และมีความกตัญญู

กตเวทีต่อครูอาจารย์ที่ได้อบรมส่ังสอนมา  นักเรียนได้ร่วมกนัจัดพานดอกไม้  ธูป  เทียน  โดยให้ตัวแทนแต่ละห้องเรียนน ามา   
ไหว้ครู  ดังนั้นขอความกรุณาท่านผู้ปกครองจัดเตรียมดอกไม้ ธูป เทียน ให้บุตรหลานของท่าน  มาท าพิธีไหว้ครูเพื่อความเป็นสิริ
มงคลแก่ตนเอง ดังนี้ 

 -  ระดับประถม-มัธยม   จัดวันพฤหัสบดีท่ี  9  มิถุนายน  2559 
-  ระดับช้ันอนุบาล   จัดวันพฤหัสบดีท่ี  16  มิถุนายน  2559 

2.  กิจกรรมเลือกต้ังประธานนักเรียน  โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยท าการเลือกตั้ง
ประธานนักเรียน  ในวันศุกร์ท่ี  17   มิถุนายน  2559  เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักสิทธิ  และหน้าท่ีตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
    3. กิจกรรมวันสุนทรภู่   ตรงกับวันท่ี  26 มิถุนายนของทุกปี  ฝ่ายวิชาการและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
จัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับนักเรียนในวันศุกร์ท่ี 24 มิถุนายน 2559  โดยมีกิจกรรมดังนี้  สดุดีครูกลอนสุนทรภู่  จัดบอร์ดประวัติและ
ผลงานสุนทรภู่ จัดบอร์ดแสดงผลงานนักเรียน ท่ีชนะการประกวด  การประกวดคัดลายมือ วาดภาพระบายสี  แต่งกลอนสดุดี
สุนทรภู่  และการแสดงของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  โชว์ตัวละครในวรรณคดี    ฯลฯ 

4. กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดสากล  ซึ่งจัดขึ้นในวันท่ี 24 มิถุนายน  2559  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และตระหนักถึง
พิษภัยของยาเสพติด  กิจกรรมมีดังต่อไปนี้ อ่านสารของรัฐมนตรี  จัดบอร์ดความรู้  เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ฯลฯ 

5. นักเรียนที่เข้าใหม่ปีการศึกษา 2559  นักเรียนท่ียังไม่ได้น าเอกสารเกี่ยวกับตัวนักเรียน  เช่น  สูติบัตร  ทะเบียนบ้าน
นักเรียน/บิดา/มารดา  ใบเปล่ียนช่ือ (ถ้ามี) รูปถ่าย  และเอกสารจากโรงเรียนเดิมมาให้   กรุณาน ามาให้ท่ีคุณครูประจ าช้ันหรือ   
ท่ีห้องทะเบียนภายในวันท่ี  10  มิถุนายน  2559 นี้  ส าหรับรูปถ่ายหากผู้ปกครองไม่สะดวก ทางโรงเรียนมีบริการจากร้านถ่ายรูป  
มาถ่ายให้ท่ีโรงเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว โหลละ  100  บาทเท่านั้น  โดยจะมาบริการในวันท่ี  13-14  มิถุนายน 2559  (แจ้งความ
จ านงได้ในแบบตอบรับ) 

6. การช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเรียนเสริมของนักเรียน   ผู้ปกครองต้องมาติดต่อช าระได้ท่ีห้องธุรการ /การเงนิของ
โรงเรียนเท่านั้น  โดยเปิดท าการทุกวัน 

*  วันธรรมดา เวลา 07.30 -16.00 น. 
*  วันหยุด เวลา  08.30 -16.00 น.  

 



 
 
 
ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านท่ีให้การสนับสนุนโรงเรียนด้วยดีเสมอมา 
 
 
 
 

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 



 
ใบตอบรับ  (เดือนมิถุนายน)  

 
 

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

  มีความประสงค์ให้นักเรียนถ่ายรูปพร้อมช าระเงิน....................................บาท 
  
 

    ลงช่ือ............................................ผู้ปกครอง 
          (.............................................) 
 

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

 

ใบตอบรับ  (เดือนมิถุนายน)  
 
 

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

  มีความประสงค์ให้นักเรียนถ่ายรูปพร้อมช าระเงิน....................................บาท 
  

    ลงช่ือ............................................ผู้ปกครอง 
          (.............................................) 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ใบตอบรับ  (เดือนมิถุนายน)  
 
 

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

  มีความประสงค์ให้นักเรียนถ่ายรูปพร้อมช าระเงิน....................................บาท 
  

    ลงช่ือ............................................ผู้ปกครอง 
          (.............................................) 
 


