
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จุลสารประชาสัมพันธโรงเรียนตรอนตรีสินธุ  จังหวัดอุตรดิตถ สํานักงานเขตพื้นท ี่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ฉบับท ี่  8 ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

    

 จุลสารเดือนนี้ มีวันที่สําคัญที่สุดในประเทศไทยคือ วันที่ 12  
 สิงหาคม ซ่ึงเปนวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาบรมราชินีนาถ  

 ชาว ต.ส ขอ
ถวายพระพรให
พระองคทรง
พระเจริญยิ่งยืน
นาน และขอ
ระลึกถึง
พระองค แมของ
แผนดินผองปวง
ชนชาวไทย  

  คําวา “แม” สุดจะพรรณนา ดังนั้นจุลสาร ต.ส. ฉบับนี้ ขอ 
 เทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ   
 พระบรมราชินีนาถ พระองคทานทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 
 มากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทรงเปนนักการศึกษา ดานการสงเสริม 
 คุณภาพชีวิตและความเปนอยู  ของพสกนิกรไทยที่อยูในชนบท 
 หางไกล  ทรงเสด็จพระราชดําเนินดวยพระบาทสมเด็จพระ 
 เจาอยูหัวไปทั่วทุกหนทุกแหงในแผนดินไทย ดวยสํานึกในพระมหา 
 กรุณาธิคุณ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ สํานักในพระมหากรุณาธิคุณของ 
 สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ “แมของแผนดิน”  
 ตลอดกาลนาน สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เปน 
 พระธิดาพระองคใหญของหมอมเจานักขัตรมงคล กิติยากร   
 ประสูติแตหมอมหลวงบัว กิติยากร(สกุลเดิม สนิทวงศ) เม่ือวัน  
 ศุกรที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2475 มีพระพ่ีนองคือ หมอมราชวงศ  
 กัลยาณกิต์ิ, หมอมราชวงศอดุลกิต์ิ และหมอมราชวงศบุษบา  
 กิติยากร สําหรับพระนาม "สิริกิต์ิ" ไดรับพระราชทานจาก 
 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว มี ความหมายวา "ผู เปนศรี 
 แหงกิติยากร" เรียกโดยลําลองวา "คุณหญิงสิริ" สวน 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะทรงเรียกวา "แมสิริ"  
  เม่ือหมอมราชวงศสิ ริกิต์ิมีอายุราว 2 ป ขณะที่พ่ีเล้ียงอุมอยู  
นั้นก็มีแขกเล้ียงวัวเขามาทํานาย  วาเด็กผูหญิงคนนี้จะ มีบุญวาสนา
ไดเปนราชินีในอนาคต ดังที่ทานผูหญิงเกนหลง สนิทวงศ ณ อยุธยา
ได เลาไว  ความวา...วันหนึ่งขณะที่พ่ีเล้ียงอุม ม.ร.ว.สิริกิต์ิ เดินเลน  
พอดีขณะนั้นมีแขกเล้ียงวัว ซ่ึงเปนเพ่ือนของแขกยามประจําบานมา
หากัน พอแขกที่มาเหลือบเห็น ม.ร.ว.สิริกิต์ิ ก็จองมองพรอมทั้งกวัก
มือเรียกพ่ีเล้ียงขอใหเห็นใกล ๆ หนอย เม่ือเขามาใกลมองดูสักครูก็
พูดวา "ตอไปจะเปนมหารานี" พ่ีเล้ียงไดฟงก็ชอบใจเที่ยวเลาใหคุณ
ยายและใครตอใครฟง ถึงไม เช่ือแตก็ปล้ืมใจ...(ที่มา:ทานผูหญิงเกน
หลง สนิทวงศ ณ อยุธยา)  
 พระองคทรงเปนนักการศึกษา และปฏิบัติตามหลักธรรมใน
พระบวรพุทธศาสนา ทรงยกยองเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ซ่ึงเปนผูพระราชทานความรูแกพระองคในทุก ๆ ดาน 
โดยเฉพาะดานพระพุทธศาสนา ทรงนมัสการและสนทนาธรรมกับ
พระเถรานุเถระอยูเสมอ ทรงใชหลักธรรมเปนแนวปฏิบัติทั้งในสวน
พระองคและในฐานะสมเด็จพระบรม ราชินีนาถ ดังพระราชดํารัสที่
พระราชทานแกกลุมนักขาวหญิง เม่ือ พ.ศ. 2524 วา"....ฉันรูสึกวา 
ชีวิตของฉันทั้งโดยฐานะสวนตัว และในฐานะที่เปนพระราชินี ถาเผ่ือ
ไมไดพระพุทธศาสนา ก็คงจะแข็งแรงอยูไมไดอยางนี.้.." ทรงสงเสริม
การปฏิบัติงานชวยเหลือองคกรการสังคมสงเคราะห เพ่ือดําเนินงาน
สาธารณกุศล สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยฯ ไดจัดต้ัง
ศูนยบริการอาสาสมัครข้ึน เพ่ือชวยแบงเบาภาระของ เจาหนาที่
ประจําของหนวยงาน บรรเทาทุกขหรือสาธารณประโยชน ไดแก 
โรงพยาบาล ศูนยเยาวชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใน 
 สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตโครงการหนึ่ง คือโครงการราษฎรอาสารักษาหมูบานเกิด 

   

 

 

 



 
 นอกจากวันสําคัญ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถแลว เดือนสิงหาคมนี้ยังเปนอีกเดือนหนึ่งที่คนไทยในประเทศไทย 

 ควรได ต่ืนตัวและตระหนักถึงความสําคัญของการเขาสูประเทศในอาเซียน ซ่ึงวันที่ 8 สิงหาคม 2510 สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียง 
 ใต หรือ "สมาคมอาเซียน" (Association of Southeast Asian Nations - ASEAN) โดยที่ตัวแทนจาก 5 ประเทศสมาชิก ไดมารวมลงนามความ 
 รวมมือ ที่ วังสราญรมย กรุงเทพฯ กอต้ังข้ึนโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
 ของ 5 ประเทศสมาชิก ไดแก อินโดนีเซีย ฟลิปปนส มาเลเซีย สิงคโปร และไทย ได มีการลงนามรวมกัน โดยมีจุดมุงหมาย เพ่ือใหความรวมมือกัน 
 ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพ่ือยกระดับการครองชีพและฐานะทางเศรษฐกิจ และความเจริญในทางเทคนิค วิชาการรวมกันระหวาง    
 ประเทศสมาชิกซ่ึงในเวลาตอมาไดมีประเทศตาง  ๆ เขามาเปนสมาชิกเพ่ิมไดแก  บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พมา และกัมพูชา ทําให  
 ปจจุบันมีสมาชิกอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ จึงไดมีการกําหนดให วันที่ 8  สิงหาคม ซ่ึงเปนวันครบรอบวันกอต้ังสมาคมอาเซียน ถือเปนวัน 
 สําคัญในการจัดกิจกรรมสําคัญตาง ๆ ในแตละประเทศสมาชิก และในปจจุบันไดมีการเรียกช่ือวันกอต้ังสมาคมอาเซียนเพียงยอ ๆ วา วันอาเซียน 
 มีสมาชิกเร่ิมตน 5 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย ทั้งนี้อาเซียนมีจุดเร่ิมตนมาจาก สมาคมเอเซียตะวันออกเฉียงใต  หรือ "อาสา" (Association of  
 Southest Asia - ASA) สํานักงานใหญของอาเซียนต้ังอยูที่กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยใหตัวแทนของประเทศสมาชิกหมุนเวียนกันเปน 
 เลขาธิการของสมาคม สําหรับประเทศไทย ดร. สุรินทร  พิศสุวรรณ ไดรับการแตงต้ังจากสมาคมอาเซียน เปนเลขาธิการและดํารงตําแหนงเม่ือ 
 วันที่ 1 มกราคม 2551  

สําหรับโรงเรียนตรอนตรีสินธุ ไดจัดกิจกรรม วันอาเซียน ตามแนวทางและนโยบายทางการศึกษา ดังภาพกิจกรรมตอไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 นอกจากวันสําคัญดังกลาวขางตนแลว ต.ส. ยังมีกิจกรรมนารู อีกมากมาย และปชส. ต.ส. ขอนําเสนอในเดือนตอไป  ณ ที่นี้ ขอนําภาพ 

 กิจกรรม“กิจกรรมคายวิชาการภาษาไทย-คณิตคิดสรางสรรค” เพ่ือใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรค สนุกและรักในการเรียนรู นําไปใชไดในทุก 

 โอกาส โดยนางรุงระพี คัชมาตย  หัวหนากลุมงานวิชาการเปนประธานในการเปดกิจกรรม กิจกรรมคร้ังนี้ มีนักเรียนรุนพ่ีที่จบการศึกษาแลว 

 ใหการนันทนาการอีกดวย 
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