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          ขอต้อนรับสู่ภาคเรียนที่ 2/2558 เป็นภาคเรียนสุดท้ายของปีการศึกษานี้  ซึ่งผู้ปกครองและนักเรียน
ก็จะได้ทราบผลประเมินการเรียนภาคเรียนที่ 1 ของนักเรียน  ดังนั้นในช่วงภาคเรียนที่ 2 นี้  นักเรียนต้องปรับปรุง
พัฒนาตนเองในการเรียนวิชาต่างๆ ให้ดีขึ้น  เพ่ือผลประเมินปลายปีในการเลื่อนชั้นสูงขึ้นต่อไป  หวังว่าผู้ปกครองทุก
ท่านจะได้เอาใจใส่ดูแลนักเรียน         ในปกครองของท่านเมื่ออยู่ที่บ้าน  ซึ่งเป็นการร่วมมือดูแลกันระหว่างบ้านและ
โรงเรียนเพ่ืออนาคตที่ดีของบุตรหลาน 
 

โรงเรียนเตรียมบัณฑิต  ขอแจ้งข่าวสารและกิจกรรมของเดือนตุลาคมที่ผ่านมาให้ผู้ปกครองได้
ทราบดังนี้ 

  1.   การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/ 2558  ประกาศผลสอบลงทะเบียนเรียนของภาคเรียนที่ 2 เมื่อวันเสาร์
ที่ 31 ตุลาคม และวันอาทิตย์ที่  1 พฤศจิกายน  2558  หากผู้ปกครองท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนให้บุตรหลาน
กรุณาติดต่อได้ที่ห้องธุรการได้ทุกวัน (เวลาราชการ) 

  2.  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือส ารอง (นักเรียนชั้น ป1-ป.3)  วันที่  7  ตุลาคม  2558  ณ  ค่ายลูกเสือ
ชั่วคราวโรงเรียนเตรียมบัณฑิต   

  3.   กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ (นักเรียนชั้น ป.4 – ป.6)  วันที่  12 - 14 ตุลาคม  
2558  ณ  ค่ายลูกเสือภูริทัศ   จังหวัดสระบุรี 

  4.   ค่ายภาษาอังกฤษสุดหรรษา (English  Camp) ระดับชั้นอนุบาล – ชั้น ป.1- ป.3 วันที่ 26-30  
ตุลาคม  2558  เวลา  09.00 – 15.00 น.  ในช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคมที่ผ่านมา  นักเรียนได้เรียนรู้ด้านวิชา
ภาษาอังกฤษ  ได้สนทนาสื่อสารกับคุณครูต่างชาติ  มีกิจกรรม Happy   Halloweew  นักเรียนได้รับความรู้
สนุกสนานกับการเรียนในคอร์สนี้มาก   ผู้ปกครองให้ความสนใจและสนับสนุนในการเรียนคอร์สนี้เป็นอย่างดียิ่ง 
    5.  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเตรียมบัณฑิต   

          -    อบรมคุณธรรมจริยธรรมครูทุกท่าน  วันที่  16  ตุลาคม  2558  ปฏิบัติกิจกรรมและปฏิบัติ
ธรรมที่         วัดนาป่าพง  คลองสิบ   จังหวัดปทุมธานี  ในครั้งนี้ 

 -  อบรมการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวทาง  Five  Steps  วันที่  19  ตุลาคม  2558  ที่ห้อง
ประชุมชั้น 2โรงเรียนเตรียมบัณฑิต  คุณครูผู้สอนทุกท่านเข้ารับการอบรม 

 -  อบรมครูสาระภาษาไทย  วันที่ 24-25 ตุลาคม  2558   ที่สถาบันราชภัฏอยุธยา 
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ข่าวสาร/กิจกรรม/โครงการ  เดือนพฤศจิกายน 

  
              1. กิจกรรมอบรมบุคลิกภาพครู  โรงเรียนเตรียมบัณฑิตจะจัดกิจกรรมอบรมบุคลิกภาพครู ในวันที่ 8  
พฤศจิกายน 2558  ณ  ห้องประชุมชั้น 2  โรงเรียนเตรียมบัณฑิต  อบรมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตมีย์  ระเบียบโลก   
อาจารย์ประจ าสังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

    2.  กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่  โรงเรียนเตรียมบัณฑิตได้ส่งนักเรียนเข้าประกวด
แข่งขันทักษะทางวิชาการ  ในวันที่  9-18  พฤศจิกายน  2558  เพ่ือส่งเสริมการแสดงออกตามความสามารถด้าน
วิชาการของนักเรียน  โดยน านักเรียนไปแข่งขันตามสถานที่ต่างๆ ที่ทางเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ก าหนด  

    3. โครงการวันลอยกระทง  โรงเรียนเตรียมบัณฑิตจัดโครงการวันลอยกระทงขึ้นในวันอังคารที่  24  
พฤศจิกายน   2558  เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม  ได้จัดกิจกรรมต่าง 
ๆ ให้นักเรียนได้เข้าร่วมแสดงความสามารถ  เช่น  การประดิษฐ์กระทงใบตองเพ่ือร่วมประกวด  เรียนรู้ประวัติ
ประเพณีวันลอยกระทง   นักเรียนห้อง  IEP ขับร้องเพลงวันลอยกระทง  2 ภาษา   การตอบค าถาม  วาดภาพ
ระบายสีกระทง  และโรงเรียนได้ประดิษฐ์กระทงเพ่ือร่วมงานลอยกระทงกับชุมชนบริเวณหน้าหมู่บ้านอู่ทอง 5  

     4.  กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า  ตรงกับวันที่  25  พฤศจิกายนของทุกปี  เป็นวันก่อตั้งลูกเสือและเป็น
วันสวรรคตของสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  คณะครูและนักเรียนจะได้ร่วมกันท าพิธีถวายราชสดุดี   
เพ่ือระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและนักเรียนร่วมกันบ าเพ็ญประโยชน์ 

     5. กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน  วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน  2558 จัดโดยสมาคมผู้
ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชน   โรงเรียนเตรียมบัณฑิตได้ส่งนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับ
ประถมศึกษาเข้าประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ  เพ่ือส่งเสริมการแสดงออกและความสามารถด้านวิชาการของ
นักเรียน  โดยพานักเรียนไปแข่งขันตามสถานที่ต่างๆ ตามที่สมาคมฯ ก าหนด  และในปีนี้โรงเรียนเป็นประธานศูนย์
การจัดการแข่งขันสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  โดยมีโรงเรียนเอกชนของจังหวัดปทุมธานี  เข้าร่วมแข่งขันกลุ่มสาระ
สุขศึกษาและพลศึกษา  ณ  โรงเรียนเตรียมบัณฑิต    

     6. ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่  2/2558 ผู้ปกครองท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนให้บุตรหลาน
กรุณามาติดต่อช าระค่าธรรมเนียมต่างๆและรับผลการเรียนของนักเรียน  ได้ที่ห้องธุรการ /การเงินของโรงเรียน
เท่านั้น   
          7. ประชาสัมพันธ์  ขณะนี้โรงเรียนเตรียมบัณฑิต  เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่  ปีการศึกษา 2559  
(หลักสูตร ปกติ /IEP//MEP)  จองก่อนมีสิทธิ์ก่อน  ติดต่อได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนทุกวัน  เวลาราชการ 
 

      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 
 



ใบตอบรับ (เดือนพฤศจิกายน) 

 

ข้าพเจ้า.............................................................................................................. ...................เป็นผู้ปกครองของ 
 ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว........................................................................... .....................ชั้น........................................... 
             ได้รับทราบข่าวสารเดือนพฤศจิกายนเรียบร้อยแล้ว    
  

   ลงชื่อ............................................ผู้ปกครอง 
 

                            (...................................................) 
 
 

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

ใบตอบรับ (เดือนพฤศจิกายน) 

 

ข้าพเจ้า.............................................................................................................. ...................เป็นผู้ปกครองของ 
 ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว........................................................................... .....................ชั้น........................................... 
             ได้รับทราบข่าวสารเดือนพฤศจิกายนเรียบร้อยแล้ว    
  

   ลงชื่อ............................................ผู้ปกครอง 
 

                            (...................................................) 
 
 

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

ใบตอบรับ (เดือนพฤศจิกายน) 

 

ข้าพเจ้า.............................................................................................................. ...................เป็นผู้ปกครองของ 
 ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว........................................................................... .....................ชั้น........................................... 
             ได้รับทราบข่าวสารเดือนพฤศจิกายนเรียบร้อยแล้ว    
  

   ลงชื่อ............................................ผู้ปกครอง 
 

                            (...................................................) 


