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          โรงเรียนเตรียมบัณฑิต  ขอแจ้งข่าวสาร  โครงการ  และกิจกรรมของเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาให้ผู้ปกครอง     

ได้ทราบ ดังนี้   (กิจกรรมต่างๆ สามารถดูได้จาก  website ของโรงเรียน http://www.tbd.ac.th)
1.  พิธีถวายความอาลัย  จากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร

รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร โรงเรียนได้จัดกิจกรรมถวายความอาลัย ดังนี้ 
                      วันศุกร์ที่  11 พฤศจิกายน  2559 (พิธีแปรอักษรระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ) 

            ประธานในพิธี  ดร. ณัฐธินีย์   เปียทอง  ผู้จัดการและผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมบัณฑิต  พร้อมด้วยคณะครู  
ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมพิธีถวายความอาลัย น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สู่สวรรคาลัย 

-  ประธานในพิธีจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย และกราบที่แท่นกราบ 

-  นักเรียน  คุณครู  ผู้ปกครอง  ร่วมกันแปรอักษรเลข  ๙   
                     -  ประธานในพิธีกล่าวน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวาย ความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
      มหาภูมิพลอดุลยเดช  

-  ผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพ่ือไว้อาลัย 
-  เสร็จพิธีการ 
วันอาทิตย์ที่  20  พฤศจิกายน  2559 (ถวายอาลัยร่วมกันชุมชนหมู่บ้านรินทร์ทอง) 
ดร. ณัฐธินีย์   เปียทอง  ผู้จัดการและผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมบัณฑิต  พร้อมด้วยคณะครู  นักเรียน ร่วมพิธี

บ าเพ็ญกุศลถวายความอาลัยแดพ่ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  กับชุมชนหมู่บ้านรินทร์ทอง  โดยจัดแสดง
บอร์ดโครงงานฝนหลวง พร้อมสาธิตการท าฝนหลวงและเมฆเทียม โครงงานเครื่องแยกเหรียญตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
บอร์ดพระราชกรณียกิจต่างๆ  ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  ฟังสวดอภิธรรม  พระ 10 รูป จากวัดน้อยเจริญวราราม  ร้อง
เพลงสรรเสริญพระบารมี  ยืนสงบนิ่ง  และปลูกต้นไม้ร่วมกับชุมชน   ทางโรงเรียนยังไดน้ าอาหารไปบริการแก่ผู้ร่วมงานและมี 
นักเรียนโรงเรียนเตรียมบัณฑิตร่วมจิตอาสารักษาความสะอาดภายในงานพิธีดังกล่าว 
  วันอังคารที่  22  พฤศจิกายน  2559 (รวมพลังแห่งความจงรักภักดี) 
  จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในเวลา 8.00 น. โดย ดร. ณัฐธินยี์   เปียทอง  ผู้จัดการและผู้อ านวยการโรงเรียน
เตรียมบัณฑิตเป็นประธานในพิธี   พร้อมด้วยคณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ไดร้วมพลังแห่งความภักดีเพ่ือน้อมถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  มีการกล่าวค าปฏิญาณตน  เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพ่ือประกาศความจงรักภักด ี 
ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที จากนั้นร่วมกันบ าเพ็ญประโยชน์โดยการท าความสะอาด
บริเวณรอบโรงเรียน 

  2.  กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจ าปีการศึกษา 2559   
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานีกลุ่ม 2) เมื่อวันที่  7-12  พฤศจิกายน  2559  โรงเรียนเตรียมบัณฑิตได้ส่ง
นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าประกวดแข่งขัน  ซึ่งผลการแข่งขันได้รับรางวัลทุกรายการ  เป็นที่น่าภูมิใจ       
เป็นอย่างยิ่ง  และได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 รายการ  ดังนี้ 
 ***  การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก  ป.1 – 6  ฝึกซ้อมโดย  คุณครูรณกฤต   ทรัพย์ประเสริฐ 
   -  เด็กชายปภากร เรืองมณ ี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2    
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 ***  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ม.1 - 3 ชาย   ฝึกซ้อมโดย  คุณครูสุภารัตน์    สีมิงาม 
   -  เด็กชายชนะชัย ขอบเพ็ชร    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 
 ***  การแข่งขันประติมากรรม ม.4 – 6   ฝึกซ้อมโดย  คุณครูสุภาวดี   โชติธรรม 
   -  นายคมน์พีระภัทร เหมพันธุ์       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     
   -  นายชาญชัย  สุทธิ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     
   -  นายวันเฉลิม  ตาใหม ่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     

  เป็นตัวแทนของจังหวัดปทุมธานีไปแข่งขันต่อในระดับภาค  ในวันที่  16-18  ธันวาคม  2559  ที่จงัหวัดจันทบุรี 
ต้องขอขอบคุณ  คุณพ่อ คุณแม ่ของนักเรียนที่สนับสนุนส่งเสริมนักเรียนให้เข้าแข่งขัน  รวมทั้งคุณครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนให้ประสบ
ความส าเร็จดังกล่าว  

       3.   โครงการวันลอยกระทง  จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน  2559  ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียน
เตรียมบัณฑิต  นางนพมาศโดยนางสาวกมลชนก   มังกร  นักเรียนชั้น ม. 5  อ่านประวัติวันลอยกระทง  และลอยกระทงเพ่ือ   
เป็นการอนุรักษ์  รักษาสืบทอดประเพณีของไทยให้  คงอยู่สืบไป 
               4.   กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559  ณ สนามโรงเรียน 
เตรียมบัณฑิต   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารี ได้ท าพิธีถวายราชสดุดีแดพ่ระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ รัชกาลที่ 6 ผู้ก่อตั้ง
ลูกเสือข้ึน  ดร.ณัฐธินีย์   เปียทอง  เป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลา  และเมื่อเสร็จพิธีนักเรียนได้บ าเพ็ญประโยชน์ภายในโรงเรียน
และภายนอกโรงเรียน  นอกจากนี้โรงเรียนได้ส่ง  ผู้ก ากับ 1 ท่านและลูกเสือจ านวน 8 คน เข้าร่วมกิจกรรมกับส านักงานพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต2 วางพวงมาลาหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 ที่โรงเรียนชุมชนบึงบา 
   5. การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน  โรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ      
ทุกกลุ่มสาระ  เมื่อวันเสาร์ที่  26  พฤศจิกายน  2559  โดยนักเรียน ได้ร่วมแข่งขันตามโรงเรียนต่างๆ ด้วยความเรียบร้อยมีคุณครู
ของเราดูแลนักเรียน  และในโอกาสนี้โรงเรียนเป็นศูนย์การจัดการแข่งขันสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  ซ่ึงมีโรงเรียนเอกชนหลายโรง
ของจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมแข่งขันด้วย  ต้องขอขอบคุณนักเรียน  คณะครู  และผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ร่วมกันส่งเสริม  ทุ่มเท  
เสียสละ  เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียนของเราให้ประสบความส าเร็จก้าวต่อไปในอนาคต 
 
  ***สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน  ปี  2559  โรงเรียนเตรียมบัณฑิตได้รับรางวัล  ดังนี้ 

ระดับปฐมวัย    ผลการแข่งขันได้  รองชนะเลิศอันดับ 3     1 เหรียญทอง    
6 เหรียญทอง              1 เหรียญเงิน      1  เหรียญทองแดง 

ภาษาไทย ผลการแข่งขันได้  รองชนะเลิศอันดับ 3      1  เหรียญทอง    3  เหรียญเงิน   
                                                    2   เหรียญทองแดง               
คณิตศาสตร์      ผลการแข่งขันได้  2 เหรียญทอง              1  เหรียญเงิน      2 เหรียญทองแดง    
วิทยาศาสตร์     ผลการแข่งขันได้  รองชนะเลิศอันดับ 2      1 เหรียญทอง    

1 เหรียญทอง       3  เหรียญเงิน   
สังคมฯ          ผลการแข่งขันได้  รองชนะเลิศอันดับ 2     1  เหรียญทอง 

3 เหรียญทอง        2  เหรียญเงิน            
ศิลปะ     ผลการแข่งขันได้  รองชนะเลิศอันดับ 2      2 เหรียญทอง 
ขับร้อง  ผลการแข่งขันได้  1 เหรียญทองแดง      
ภาษาอังกฤษ    ผลการแข่งขันได้  รองชนะเลิศอันดับ 2      1 เหรียญทอง  
     รองชนะเลิศอันดับ 3      1 เหรียญทอง 
                                                    2  เหรียญเงิน       1  เหรียญทองแดง                               
ภาษาจีน ผลการแข่งขันได้            1  เหรียญเงิน 
 
 



 

 
          
การงาน   ผลการแข่งขันได้  รองชนะเลิศอันดับ 3      1  เหรียญทอง 
     1  เหรียญทอง            2  เหรียญเงิน   
สุขศึกและพลศึกษา  ผลการแข่งขันได้ 4  เหรียญทอง      1  เหรียญเงิน          

  คอมพิวเตอร์    ผลการแข่งขันได้  1  เหรียญทอง       1  เหรียญเงิน      2  เหรียญทองแดง      
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ผลการแข่งขันได้ ชนะเลิศ 1 เหรียญทอง  1  เหรียญทองแดง 
       รวม     27 เหรียญทอง      17 เหรียญเงิน      10  เหรียญทองแดง 
 
 
 
 
 
  โรงเรียนเตรียมบัณฑิตขอแจ้งข่าวสาร โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ของเดือนธันวาคม  2559 ให้ผู้ปกครอง
ได้ทราบดังนี้ 

   1. วันที ่5 ธันวาคม 2559  ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรอาหารแห้ง  พระสงฆ์ 10  รูป  จากวัดโพสพผลเจริญ  จึงขอเรียนเชิญนักเรียน
และผู้ปกครองร่วมท าบุญ  ดังกล่าว ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง ฝั่งประถม-มัธยม 
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 นอกจากนี้
นักเรียนทุกระดับชั้นยังไดป้ระดิษฐ์การ์ดให้กับคุณพ่อเพ่ือแสดงความกตัญญูกตเวที  และความรักที่มีต่อพ่อ  

2. กิจกรรมกีฬาสี  โรงเรียนเตรียมบัณฑิตจัดให้มีการแข่งขันกีฬาสีภายใน  “เตรียมบัณฑิตเกมส์ ครั้งที่ 20  เพ่ือ
ส่งเสริมด้านสุขภาพพลานามัย การท างานเป็นทีม มีความสามัคคี  กล้าแสดงออก และมีน้ าใจเป็นนักกีฬา  ทางโรงเรียนขอเชิญ
ท่านผู้ปกครอง  เข้าร่วมชมการแข่งขันและเป็นก าลังใจให้กับนักกีฬาและกองเชียร์แต่ละสี  ชื่นชมความน่ารักและความสามารถ
ของเด็กๆ ตามวันที่จัดกิจกรรมกีฬาสีทั้ง  2  วัน ดังนี้ 

    * ระดับอนุบาล  จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่  8 ธันวาคม  2559  นักเรียนระดับประถม – มัธยม จะหยุดเรียน  
       * ระดับประถม-มัธยม   จัดขึ้นในวันศุกร์ที่  9  ธันวาคม  2559  นักเรียนระดับอนุบาลจะหยุดเรียน 

3. กิจกรรมวันคริสต์มาส Merry  Christmas  Day  ตรงกับวันที่  25  ธันวาคมของทุกๆ ปี  ซึ่งเป็นวันประสูติ
ของพระเยซู ศาสดาแห่งศาสนาคริสต์ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้นในวันศุกร์ที่  23  
ธันวาคม  2559  ณ  บริเวณหน้าเสาธง  เวลา  09.00-10.30 น.  เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้  ความเข้าใจ  ประเพณีและ
วัฒนธรรมของต่างชาติ  และสามารถน าไปใช้ไดอ้ย่างเหมาะสม  
  4. กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  จะจัดในวันพฤหัสบดีที่  29  ธันวาคม  2559  มีกิจกรรมดังนี้ 
  -  กิจกรรมท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  พระสงฆ์  10  รูป 
              -  นักเรียนร่วมรับประทานอาหารร่วมกันในห้องเรียน และแลกเปลี่ยนของขวัญกัน 
  -  มีเกมการละเล่นต่างๆ  เกมช้อนไข่   
  5.  ปิดการเรียนการสอนของเดือนธันวาคม 2559  ดังนี้ 

*  วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
*  วันพฤหัสบดีที่  8 ธันวาคม  2559  นักเรียนระดับประถม – มัธยม จะหยุดเรียน เนื่องในการจัดกีฬาสี  
    นักเรียนระดับอนุบาล 
*  วันศุกร์ที่  9  ธันวาคม 2559 นักเรียนระดับอนุบาลจะหยุดเรียนเนื่องในการจัดกีฬาสีระดับประถม - มัธยม 

  *   วันจันทร์ที่  12  ธันวาคม   2559  หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ 
       *   วันศุกร์ที่  30  ธันวาคม 2559  – วันองัคารที่ 3  มกราคม 2560  เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
 *   เปิดเรียนวันจันทร์ที่  4  มกราคม  2560 
 



 
 
 
 

    6. ประชาสัมพันธ์  ขณะนี้โรงเรียนเตรียมบัณฑิต  เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่  ปีการศึกษา 2560  (หลักสูตร 
ปกติ /IEP//MEP)  จองก่อนมีสิทธิ์ก่อน  ติดต่อได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนทุกวัน  เวลาราชการ 
 
 
 
                                                 ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนด้วยดีเสมอมา 

      
งานประชาสัมพันธ์ 

                     โรงเรียนเตรียมบัณฑิต(บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

      
  

 
 

 

 

 

 

 
 
    

  
 

 
 
 

 

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

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


