
 

 

 

จลุสารประชาสมัพนัธ ์ โรงเรยีนตรอนตรสิีนธ ุ ์

ฉบบัที� 

 

 

 

 

วันท่ี 6-8 มกราคม 

ธารา น�วมศิริ ผู�อํานวยการ

โรงเรียน 

ตรอนตรีสินธุ  นางนุชรินทร  

ภุมราดี หัวหน�างานประกัน

คุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา ภาคี 4 ฝ.ายและคณะครูให�การต�อนรับ 

นายวิโรจน  อริยะเครือ นาย

ชูเกียรติ จิรากูลและนาง

ศิริพร กมลเพชร 

คณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายนอก

สถานศึกษา สํานักงาน

รับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องค กรมหาชน

สังเกตการณ เรียนการสอน 

และกิจกรรมต�า

โรงเรียน เป7นท่ีประทับใจ 

     

        สวัสดีป8ใหม� 2557 งานประชาสัมพันธ  ขอให�คุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักด์ิท้ังหลายในสากลโลก คุ�มครองปกป?กษ รักษาทุก ๆ ท�าน 

มีแต�ความสุข ความเจริญ ก�าวหน�ามุ�งหวังสมด่ังปรารถนา เทอญ และเช�

ในการรับการประเมิน ส.ม.ศ. รอบ 3  การประเมิน

กิจกรรมต�างๆ ท่ีนําเสนอนี้ แสดงถึงศักยภาพและการดําเนินงานของ

 

 

 

 

 

 

โรงเรยีนตรอนตรสิีนธ ุ ์ สาํนกังานเขตพื!นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 

ฉบบัที� 1 ประจําเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2557 

มกราคม  2557 นาย

ผู�อํานวยการ

นางนุชรินทร  

ภุมราดี หัวหน�างานประกัน

การศึกษา 

ฝ.ายและคณะครูให�การต�อนรับ 

รับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา 

องค กรมหาชน) 

สังเกตการณ เรียนการสอน 

และกิจกรรมต�าง ๆ ภายใน

โรงเรียน เป7นท่ีประทับใจ  

    วันท่ี 9 มกราคม 2557 

รองผู�อํานวยการ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 

39 นายนุกูล เดือนหงาย  

และนายธารา น�วมศิริ 

ผู�อํานวยการโรงเรียน 

ตรอนตรีสินธุ  

คณะกรรมการสถานศึกษา  

ภาคี 4 ฝ.าย แขกผู�มีเกียรติ 

และคณะครู ให�การต�อนรับ 

นายกฤษณัฏฐ  ทองแจ�มธัญ

โรจน  รองผู�อํานวยการเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

และคณะกรรมการการ

ประเมินรางวัลโรงเรียน

รางวัลพระราชทาน ด�วย

ความยินดียิ่ง  นอกจากนี้แล�วยังให�

กิจกรรมและการเรียนการสอน

ขอให�คุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักด์ิท้ังหลายในสากลโลก คุ�มครองปกป?กษ รักษาทุก ๆ ท�าน 

มีแต�ความสุข ความเจริญ ก�าวหน�ามุ�งหวังสมด่ังปรารถนา เทอญ และเช�นเดียวกันในเดือนแห�งความสุขนี้ ชาว ต

การประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน และเช�นกัน งานประขาสัมพันธ โรงเรียน จึงหวังว�าภาพ

การดําเนินงานของโรงเรียนอย�างประทบัใจ ต้อนรับปีใหม ่

สาํนกังานเขตพื!นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 39  อตุรดิตถ ์

 

รับ 

แล�วยังให�ข�อเสนอแนะ เพ่ือพัฒนาการจัด

และการเรียนการสอน 

ขอให�คุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักด์ิท้ังหลายในสากลโลก คุ�มครองปกป?กษ รักษาทุก ๆ ท�าน  

เดียวกันในเดือนแห�งความสุขนี้ ชาว ต.ส. ได�รับนิมิตรหมายดี ๆ  

ประขาสัมพันธ โรงเรียน จึงหวังว�าภาพ

ประทบัใจ ต้อนรับปีใหม ่2557 ในรั �ว ต.ส. 



 

 

        ด�วยโรงเรียนตรอนตรีสินธุ  จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการสอบ 

ผ�านมา ป8 2556 เป7นท่ีน�ายินดีท่ีนักเรียนตรอนตรีสินธุ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนและคะแนนสอบ

 
 

 กิจกรรมการเข�าค�ายลูกเสือและยุวกาชาด 

โรงเรียนตรอนตรีสินธุ  มีกิจกรรม ดังนี้ ลูกเสือ

วิสามัญรุ�นใหญ�ชั้น ม.4 เข�าค�ายพักแรม ณ อุทยาน

แห�งชาติดอยผากลอง จ.แพร�  ชั้น ม.5 ณ แม�เมาะ

จ.ลําปาง ชั้นม.6 ณ แสมสาร จ.ชลบุรี ลูกเสือ

สามัญรุ�นใหญ�ชั้น ม.1-2 ณ ค�ายทหารเรือ สัตหีบ 

จ.ชลบุรีและทัศนศึกษา ชั้น ม.3 อุทยานแห�งชาติ

น้ําตกชาติตระการ จ.พิษณุโลก และยุวกาชาด ชั้น 

ม.1-3 ณ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ  และทัศนศึกษา  

จ.สุพรรณบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา 

 

 

 

 

 

สวัสดี...สําหรับกิจกรรมในเดือนแรกของวันป8ใหม� และขออภัย
 

บรรยากาศการติวเข�มนักเรียน เพ่ือเตรียมการสอบ 

จัดทําโดย งานประชาสัมพันธ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ  เลขท่ี 

เดือนมกราคม 2557  เดือนการจัด

22 มกราคม 2557 ศูนย�ประชาบดีให�ความรู�เพ่ือ

ป�องกันการถูกล#อล#วงชั้นม.3 และม.4 โดย 

นายนพดล วรรณละเอียด เป+นประธาน 

 

 

จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการสอบ O-NET 

เป7นท่ีน�ายินดีท่ีนักเรียนตรอนตรีสินธุ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนและคะแนนสอบ

การเข�าค�ายลูกเสือและยุวกาชาด 

เข�าค�ายพักแรม ณ อุทยาน

แม�เมาะ 

ณ ค�ายทหารเรือ สัตหีบ 

พิษณุโลก และยุวกาชาด ชั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับกิจกรรมในเดือนแรกของวันป8ใหม� และขออภัยหากภาพกิจกรรมเล็กตามขนาดของหน�า

เพ่ือเตรียมการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาป8ท่ี3 และชั้นมัธยมศึกษาป8ท่ี

รอนตรีสินธุ  เลขท่ี 253 ม.2 ต.บ�านแก�ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ  53140 � 055825856 �

การจัดกิจกรรมการเข�าค�ายลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือสามัญรุ�นใหญ� และยุวกาชาด

 

 

 

 

 

 

นายสันติ ภูพืช เป+นประธาน 

นักศึกษาอาชีวศึกษา

จัดโครงการสอนน�องให�มีอาชีพ 

NET อย�างต�อเนื่องสมํ่าเสมอและป8ท่ี

เป7นท่ีน�ายินดีท่ีนักเรียนตรอนตรีสินธุ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนและคะแนนสอบ O-NET เพ่ิมข้ึน 

าพกิจกรรมเล็กตามขนาดของหน�าจุลสาร แล�วพบกันใหม�... 

และชั้นมัธยมศึกษาป8ท่ี 6 เดือนมกราคม 

� 055825857 เว็บไซด : www.tts.ac.th 

กิจกรรมการเข�าค�ายลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือสามัญรุ�นใหญ� และยุวกาชาด 

นักศึกษาอาชีวศึกษา  

จัดโครงการสอนน�องให�มีอาชีพ  


