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                                               สวัสดีค่ะ  ผู้ปกครองที่เคารพทุกทา่น 

                       
 ทางโรงเรียนเตรียมบัณฑิต  ขอขอบคุณผู้ปกครองท่ีให้ความไว้วางใจทางโรงเรียนได้ดูแลบุตรหลานของท่าน  
โรงเรียนจะดูแลบุตรหลานของท่านให้เป็นอย่างดี  เพื่อให้บุตรหลานของท่านมีความสุขในการเรียน  เป็นคนดี  คนเก่ง  และเป็น
เยาวชนที่ดีของประเทศชาติสืบต่อไป 
 

          ข่าวสาร / โครงการ / กิจกรรมที่ผ่านมา 
                                     

 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต(บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา) ขอแจ้งข่าวสารและโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีผ่านมาของเดือนมิถุนายน  
2559  ให้ท่านผู้ปกครองรับทราบ ดังนี้ 

 
        ปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับมัธยม   โรงเรียนได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6    

เมื่อวันเสาร์ที่  28  พฤษภาคม 2559 เพื่อช้ีแจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน  แนวการปฏิบัติต่างๆ ในการจัดการศึกษาของ
ทางโรงเรียน และได้พบครูประจ าช้ันของนักเรียนทุกห้องเรียน  โรงเรียนได้จัดพิมพ์เอกสารการประชุมแจกให้ผู้ปกครองทุกท่าน
แล้วโดยแนบไปกับข่าวสารเดือนมิถุนายน   ซึ่งทางบ้านและโรงเรียนต้องร่วมมือกนัในการดูแลช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้
ของนักเรียน    

         กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 ระดับปฐมวัย จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 16 มิถุนายน 2559   
ระดับประถม-มัธยม จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี  9  มิถุนายน  2559 เป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของ
คุณครูและมีความกตัญญูกตเวทีต่อครู-อาจารย์ที่ได้อบรมส่ังสอนมา  นักเรียนได้ร่วมกันจัดพานดอกไม้  ธูป  เทียน  โดยให้ตัวแทน
แต่ละห้องเรียนน ามาไหว้ครู  ซึ่งเป็นท่ีปลาบปล้ืมของครู-อาจารย์  เป็นอย่างยิ่ง 

  กิจกรรมเลือกต้ังประธานนักเรียน   โรงเรียนเตรียมบัณฑิตได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน    
โดยท าการเลือกตั้งประธานนักเรียนเมื่อวนัศุกร์ท่ี  17  มิถุนายนท่ีผ่านมา  ในปีนี้มีนักเรียนลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธาน
นักเรียน  2 หมายเลข  ผลปรากฏว่านายชาญชัย   สุทธิ   นักเรียนช้ัน ม.5 ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนในปีการศึกษา 
2559 นี้ ซึ่งจะได้ด าเนินการให้มีคณะกรรมการนักเรียน  เพื่อร่วมมือกับครูอาจารย์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
  กิจกรรมวันสุนทรภู่  จัดเมื่อวันศุกร์ท่ี 24 มิถุนายน 2559 เพื่อเป็นการร าลึกถึงท่านสุนทรภู่กวีเอกของโลก ได้จัด
กิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนเข้าร่วม เช่น อ่านประวัติสุนทรภู่ วาดภาพระบายสี  ประกวดคัดลายมือ  แต่งกลอนสดสดุดีสุนทรภู่ 
230 ปีกวีแก้ว แสดงละครในวรรณคดีเรื่องพระอภยัมณี “ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเส้ือสมุทร” ของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษา แหล่ส่ีกษัตริย์เดินดงของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย การแสดงชุดพระอภัยมณีกับกล่ินอายของอาเซี่ยน 
ระบ านางในวรรณคดี ปี 2559 และจินตลีลาประกอบเพลง บ้านเกิดเมืองนอน ชุด วีรสตรีไทย 
  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก  ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และตระหนักถึงพิษภัยของ
ยาเสพติด  ซึ่งมีกิจกรรมดังต่อไปนี้  ผู้จัดการอ่านสารวันต่อต้านยาเสพติดโลก  การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด การเดิน
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  โดยนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาและแจกข่าวสารพิษภัยของยาเสพติด  แก่ชุมชน  ผู้ปกครองและ
นักเรียน 
 

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


ข่ำวสำร/กจิกรรม  เดอืนกรกฎำคม 

 
     ทางโรงเรียนเตรียมบัณฑิต(บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา) ขอแจ้งข่าวสาร  โครงการและกิจกรรมต่างๆ ประจ าเดือน

กรกฎาคม 2559 ให้ทราบดังนี้ 

     1. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  ซึ่งตรงกับวันท่ี 1 กรกฎาคมของทุกปี ในปีนี้ทางโรงเรียน
จัดให้กองลูกเสือของโรงเรียนเตรียมบัณฑิต  เดินสวนสนามหน้าพระบรมรูปของรัชกาลท่ี 6  พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้า
เจ้าอยู่หัว  ณ  บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนเตรียมบัณฑิต โดยมี ดร.ณัฐธินีย์  เปียทอง เป็นประธาน การบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์
ของลูกเสือ-เนตรนารีท้ังในและนอกโรงเรียน  เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว    
พระมหาธีรราชเจ้า พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย 

 2. กิจกรรมทัศนศึกษา  โรงเรียนจะจัดกิจกรรมทัศนศึกษาระดับช้ัน ประถมศึกษา  ดังนี้ 
-  นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3  วันศุกร์ท่ี  22  กรกฎาคม  2559  ไปแหล่งเรียนรู้ที่พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี, พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร 
-  นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4-6  วันศุกร์ท่ี  22  กรกฎาคม  2559  ไปแหล่งเรียนรู้ที่อุทยาน

ประวัติศาสตร์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้นอกสถานท่ีจากประสบการณ์จริง  เรียนรู้การท างานเป็นทีม  ได้รับความรู้

ประสบการณ์ต่างๆ ภายนอกห้องเรียน   โดยปฏิบัติกิจกรรมตามฐานต่างๆ นอกห้องเรียนจากการปฏิบัติจริง  ฝึกการท างาน
ร่วมกัน  มีความเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี  โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรและเป็นการบูรณาการกิจกรรมทัศนศึกษากับเนื้อหา
วิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

   3. กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา   วันเข้าพรรษาตรงกับแรม  1 ค่ า เดือน 8 ของทุกปี ซึ่งเป็นวันส าคัญ        
ทางศาสนาของชนชาวไทย  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนตามระดับช้ันดังนี้ 

-  ระดับช้ันปฐมวัย           จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา    ในวันศุกร์ท่ี 15 กรกฎาคม  2559   
-  ระดับช้ันประถม-มัธยม   จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา    ในวันพุธท่ี  13  กรกฎาคม  2559   
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต  จัดกิจกรรมถวายเทียนจ าน าพรรษาและเครื่องปัจจัยไทยธรรมในวันเข้าพรรษา เริ่มพิธี

ทางศาสนาเวลา 09.00 น. โดยนิมนต์พระสงฆ์มารับเทียนพรรษาท่ีโรงเรียน  ขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวัน
เข้าพรรษากับทางโรงเรียนในวันดังกล่าว  และร่วมเตรียมเครื่องปัจจัยไทยธรรมให้บุตรหลานของท่านน ามาถวาย แด่พระสงฆ์  
เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติพิธีกรรมตามแนวทางพุทธศาสนา  ซึ่งเป็นศาสนาประจ าชาติของไทย  ได้รู้ถึงความส าคัญของวันส าคัญ 
ทางศาสนาเข้าถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  ท่านผู้ปกครองท่านใดไม่สะดวกในการจัดหาเครื่องไทยธรรมถวายพระภิกษุสงฆ์  
ทางโรงเรียนมีบริการชุดละ 120 บาท โดยส่ังจองได้ท่ีคุณครูประจ าช้ัน  (กรุณาแจ้งในใบตอบรับเอกสารเพื่อทราบจ านวน) 

**  หยุดเรียนวันเข้าพรรษา  วันท่ี  16-20  กรกฎาคม  2559  ** 

          4. กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  ตรงกับวันท่ี  29  กรกฎาคมของทุกปี  ซึ่งในปีนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  จะจัดกิจกรรมขึ้นในวันศุกร์ท่ี 29 กรกฎาคม 2559 เพื่อใหน้ักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ การจัดนิทรรศการวัน
ภาษาไทยแสดงผลงานของนักเรียน   แข่งขันเขียนสะกดค า   แข่งขันคัดลายมือ  แข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย ประกวดลูกทุ่ง 
Contest และการแสดงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองมาเย่ียมชมและ ช่ืนชมผลงานของนักเรียน 

 
 
 
 



          5. การประเมินผลกลางภาคประจ าภาคเรียนที่ 1/2559  นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6  จะสอบในวันท่ี  26-27  กรกฎาคม  2559  ขอให้ท่านผู้ปกครองกวดขันให้นักเรียนในความปกครองของท่าน
ทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมสอบกลางภาคในครั้งนี้ 

 
 
 

              งานประชาสัมพันธ์ 
               โรงเรียนเตรียมบัณฑิต(บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา) 
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ใบตอบรับ (กรกฎาคม) 
ข้าพเจ้า...............................................................................................................เป็นผู้ปกครองของ 

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

  มีความประสงค์ส่ังจองเครื่องไทยธรรม.................ชุด   พร้อมช าระเงินจ านวน............................บาท 
  
 
 

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

 
  
 

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