
 

 

 

   จุลสารประชาสัมพันธ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ  จังหวัดอุตรดิตถสํานักงานเขตพื้นท ี่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ฉบับท ี่ 6 ประจําเดือนมิ ถุนายน พ.ศ. 2557 

          ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา ขาฯ ขอประณตนอมสักการ บูรพคณาจารย ผูกอปรเกิดประโยชนศึกษา ทั้งทานผูประสาทวิชา  

  อบรมจริยา...แกขาฯ ในกาลปจจุบัน ขาฯ ขอเคารพอภิวันท ระลึกคุณอนันต ดวยใจนิยมบูชา ขอเดชกตเวทิตา อีกวิริยะพาปญญาใหเกิด 

  แตกฉาน ศึกษาสําเร็จทุกประการ อายุยืนนาน อยูในศีลธรรมอันดี ใหไดเปนเกียรติเปนศรี ประโยชนทวี แกขาฯ และประเทศไทย เทอญฯ 

          จุลสารฉบับนี ้ประชาสัมพันธ  โรงเรียนตรอนตรีสินธุ  มีความปรารถนาใหทุกทาน ไดระลึกถึงคุณครูอาจารยทุกทานที่ประสิทธ  

 ประศาสตรวิชาใหไดมีความรู ในการศึกษา ทําใหมีความกาวหนาในการประกอบอาชีพและการปฏิบัติหนาที่ ซ่ึงเดือนมิถุนายน  

  ของทุกปเปนเดือนแหงการระลึกถึงพระคุณครู  ในวันไหวครู  

  ความหมายของ "การไหวครู" ก็คือ การทีศิ่ษยแสดงความเคารพ  

  ยอมรับนับถือครู อาจารยอยางจริงใจ วาทานเปนผูเพียบพรอมดวย 

  คุณธรรมความรู  ศิษยในฐานะผูสืบทอด มรดกทางวิชาการ จึงพรอม 

  ใจกัน ปวารณาตัวรับการถายทอดวิชาความรูดวยความวิริยะ 

  อุตสาหะ เพ่ือใหบรรลุปลายทางแหงการศึกษาตามที่ต้ังใจเอาไว  ซ่ึง  

  การไหวครูนี้ นอกจากจะเปนธรรมเนียมอันดีงามที่ มีสวนโนมนาว 

  จิตใจคนใหรักษาคุณความดี และชวยธํารงรักษาวิทยาการให  

 สืบเนื่องตอไป การที่ศิษยแสดงความเคารพยอมรับนับถือครูต้ังแตเบื้องตน ก็มีสวนทําใหครูเกิดความรัก ความเมตตาตอศิษย อยากมอบวิชา   

 ความรูใหอยางเต็มที่  และศิษยเองก็จะมีความรูสึกผูกพันใกลชิด เกิดม่ันใจวา ตนจะมีผูคุมครองดูแล ส่ังสอนใหไปสูหนทางแหงความดีงาม  

 และความเจริญกาวหนาแนนอน พิธีไหวครูหรือการไหวครู มีหลายอยาง เชน การไหวครูนาฏศิลป ไหวครูดนตรี ไหวครูโหราศาสตร ไหวครูแพทย 

 แผนไทย เปนตน ซ่ึงแตละอยางก็จะมีรายละเอียดแตกตางกันออกไป พิธีไหวครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ  จัดกิจกรรมในวันที่  19 มิถุนายน 2557  

 โดย นายธารา นวมศิริ ผูอํานวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ เปนประธานในพิธีไหวครู ในวันไหวครูนี้ คุณครูทองวัน วีระศิริวัฒน คุณครูขาราชการ 

 บํานาญและครอบครัว ไดมอบพระพุทธรูป พระทองทรงประทานพรใหกับโรงเรียนตรอนตรีสินธุ โดยพระครูมงคลสิริวิธาน เจาอาวาสวัดหาดสอง 

 แคว ทําพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูป และทําบุญโรงเรียนเพ่ือเปนสิริมงคลแกคณะบุคลากร นักเรียน และโอกาสนี้ ผูอุปการคุณหนวยงานใกลเคียง  

 ผูนําชุมชน และคณะคุณครู ไดรวมมอบทุนการศึกษาใหแกนักเรียน นอกจากนี้แลวศิษยเกาที่จบ

การศึกษาในปที่ผานมาไดรวมพิธีในวันไหวครูอีกดวย 

 กิจกรรมทีท่ําช่ือเสียงใหกับโรงเรียนตรอนตรีสินธุในระดับภาคและระดับประเทศ ขอแสดง

ความยินดีกับนักกีฬาเรือพายโรงเรียนตรอนตรีสินธุ ซ่ึงแขงขันเรือพายชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย 

   ชิงถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําป 2557 ณ เข่ือนอุบลรัตน จ.  

 ขอนแกน นักกีฬาเรือพายโรงเรียนตรอนตรีสินธุ  ทีมจังหวัดอุตรดิตถ   ไดรับรางวัล ดังนี้ เหรียญทอง 

     2 เหรียญไดแก  เรือพายหญิง 5 ฝพาย ระยะ 1000 เมตรและเรือยาว 10 ฝพายเยาวชนชาย 500 



 

 เมตร เหรียญเงิน 5  เหรียญ ไดแก  เรือยาว 10 ฝพายเยาวชนหญิงระยะ 1000 เมตร  

 เรือยาว 10 ฝพายเยาวชนชาย ระยะ 1000 เมตร เรือยาว 5 ฝพายเยาวชน 500 เมตร เรือยาว  

10 ฝพายเยาวชนหญิง 500 เมตร และเรือยาว 10 ฝพายเยาวชนหญิง 200 เมตร เหรียญทองแดง 

  2 เหรียญ ไดแก เรือยาว 5 ฝพายเยาวชนหญิง 200 เมตรและเรือยาว 5 ฝพายเยาวชนชาย 200  

เมตร โดย ครูไพรัตน สุขโรจน ครูสิปปกา สุขโรจน ผูปกครองนักเรียน เทศบาลตําบลบานแกง 

เทศบาลตําบลหาดสองแคว ผูนําชุมชน  ดูแลนักกีฬาเรือพาย และใหการสนับสนุนทั้งทุนและ

ยานพาหนะ 

 

 

  สําหรับกิจกรรมอ่ืนที่มีในเดือนมิถุนายนมีกิจกรรมที่นาสนใจดังนี้  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือวิสามัญจัดกิจกรรมตอนรับลูกเสือใหม ลูกเสือ 

  สามัญรุนใหญจัดกิจกรรมฝกการเดินสวนสนาม ยุวกาชาดจัดกิจรรม เขาประจําหมูยุวกาชาด และนักศึกษาวิชาทหารจัดกิจกรรมรับนองใหม  

ระหวางวันที่ 5-7 มิถุนายน 2557 งานกิจการ

นักเรียน จัดกิจกรรมคายพุทธธรรมนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 4 ณ วัดพลอยสังวรนิรันดร  

ต.ปาคาย  

อ.ทอง

แสนขัน  

   จ.อุตรดิตถ โดยจัดใหนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ทุกคนไดเขาคายกิจกรรม เพ่ือใหนักเรียนมีสมาธิ มี 

   สติ รู ดี ประพฤติชอบ ปรับตัวในการอยูรวมกันในสังคม  ตามคําสอนและแนวปฏิบัติของพุทธศาสนา 

   และเปนพุทธมามกะที่ดี         26 มิถุนายน 2557 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจัดกิจกรรมวัน 

  สุนทรภู และรําบวงสรวงแกทาน สุนทรภู กวีเอกของโลก ซ่ึงผูอํานวยการธารา นวมศิริ กลาวเปด 

กิจกรรมหนาเสาธงโรงเรียนและ

มอบเกียรติบัตรการแขงขันการแตง

กลอนวันสุนทรภู  กลุมสาระการ

เรียนรูการงานอาชีพและกลุมสาระ

การเรียนรูศิลปะ จัดกิจกรรมไหว

ครูชาง ครูดนตรี ครูนาฎศิลป  ณ 

อาคารดนตรี โดยครูที่ทําการสอน 

 และนักเรียนที่เรียนในรายวิชาภาษาไทย นาฎศิลป ดนตรีและงานชาง เขารวมพิธีไหวครู งานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมการ รณรงคตอตานยา 

 เสพติด เดินรณรงคในชุมชนหมูบานแกง โดยนักเรียนช้ัน ม.1 ม.3, ม.6 และกิจกรรมผูเรียน วิชาลูกเสือรวมกิจกรรมคร้ังนี้ดวย 

        กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมใหนักเรียนช้ันม.1 ทุกคนเขาคายภาษาอังกฤษโดยมีคุณครูจากมูลนิธิฟูลไบรท จํานวน 8 คน และ 

 คุณครู Jahn Jaramillo  คุณครู 

Mario Greetti  คุณครูกลุมสาระ

ภาษาตางประเทศเปนวิทยากร และรุน

พ่ีศิษยเการวมใหการนันทนาการ 

เพ่ือใหนักเรียนช้ัน ม.1 มีเจตคติที่ดีใน

การเรียนภาษา นําไปใชในการเรียน 

และรักการเรียนภาษา… 

 จัดทําโดย งานประชาสัมพันธโรงเรียนตรอนตรีสินธุ เลขท่ี 253 ม.2 ต.บานแก ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ 53140  055 825856  055 825857 เว็บไซด: www.tts.ac.th 

สําหรับกิจกรรมอ่ืนที่มีในเดือนมิถุนายน มีกิจกรรมที่นาสนใจดังนี…้ 


