
 

 

 

 

จุลสารประชาสัมพันธ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ สํานักงานเขตพื้นท ี่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 อุตรดิตถ ฉบับท ี่ 2 ประจําเดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ประชาสัมพันธโรงเรียน ขอสวัสดีกับเดือนแหงความรักทั้ง

ทางโลกและทางธรรม ดวยปนี้วันมาฆบูชาและวันแหงความรัก 

ตรงกันในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2558 เรามาเร่ิมกันดวย วันแหง

ความรักทางพุทธศาสนา กันกอน ปชส. จึงขอสรุปความรักวัน

มาฆบูชา ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกล

มหาสังฆปริณายก ที่ทรงกลาวถึงวันมาฆบูชาในป 2547 วา ถา

จะถือวามีวันแหงความรักก็ตองถือวาวันมาฆบูชาซ่ึงเปนวันที่

พระพุทธเจาทรงประกาศความรักอันบริสุทธ์ิสูงสงในวันมาฆบูชา

เปนวันแหงความรัก เชนกัน วันที่พระจันทรเต็มดวง เสวยมาฆ

ฤกษ ในเดือนสาม เปนวันแหงความรักอันสูงสงบริสุทธ์ิใน

พระพุทธศาสนา ทรงแผพระมหากรุณาอยางกวางใหญไพศาลไม

มีขอบเขตทั้งแกพรหมเทพ มนุษยสัตวปรากฏแจงชัดในพระ

โอวาทปาติโมกข ที่ทรงแสดงในวันมาฆบูชา พึงไมทําบาปทั้งปวง 

พึงทํากุศลใหถึงพรอม พึงรักษาจิตของตนใหผองใส บาปยอม

กอใหเกิดทุกขโทษภัยแกผูทําและผูอ่ืน จิตผองใสคือจิตที่ไกลได

จากกิเลสโกรธหลง ที่ มีอยูเต็มโลก ยอมใหความสุขสงบอยางยิ่ง

จนถึงเปนบรมสุข พระพุทธองคจึงทรงเตือนใหรักษาจิตของตน 

เปนชาวพุทธพึงซาบซ่ึงพึงม่ันใจในพระคุณยิ่งใหญแหงความรักที่

บริสุทธ์ิผองใสวาวันรักนั้นคือวันมาฆะบูชา ดังนั้นตัวแทนแหง

ความรักในพุทธศาสนา คือองคพระสัมมาสัมพุทธเจา   

 

 

        สําหรับ วันแหงความรักในทางโลก คือ วันวาเลนไทน 

(Valentine’s Day) มีมาต้ังแตสมัยจักรวรรดิโรมัน ซ่ึงในวันที่ 

14 กุมภาพันธ จะเปนวันเฉลิมฉลองของจูโนซ่ึง เปนราชินีแหง

เหลาเทพและเทพธิดาของโรมัน ชาวโรมันรูจักเธอในนามของ

เทพธิดา แหงอิสตรีและการแตงงานตอมาใน รัชสมัย

จักรพรรดิคลอดิอัส ที่  2 (Emperor Claudius II) แหงกรุงโรม  

ที่มีกษัตริย ใจคอดุราย ทรงหามการจัดพิธีหม้ันและแตงงาน

กันในโรมโดยเด็ดขาด แตมีนักบุญรูปหนึ่งช่ือวา “เซนตวาเลน

ไทน” หรือ “วาเลนตินัส” ซ่ึงอาศัยอยูในกรุงโรม ไดรวมมือ

กับ เซนตมาริอัส จัดพิธีแตงงานใหกับ ชาวคริสตหลายคู  จึงทํา

ใหถูกตัดสินประหารชีวิต กอนที่จะถูกประหารชีวิต เซนตวา

เลนไทน ไดตกหลุมรัก“จูเลีย” หญิงสาวที่เปนลูกสาวของผูคุม 

ซ่ึงไดมาเยี่ยมเขาระหวางที่ถูกคุมขัง และในคืนกอนที่จะถูก

ประหารชีวิตนั้น เขาไดสงจดหมายฉบับสุดทายถึงจูเลีย โดย

ลงทายวา “From Your Valentine” แมวาเบื้องหลังความ

เปนจริงของวาเลนไทน จะเปนตํานานที่มืดมัว แตเ ร่ืองราว

ยังคงแสดงใหเห็นถึงความรูสึกสงสาร ความกลาหาญและที่

สําคัญที่สุดเปนเคร่ืองหมายของความโรแมนติค ตอมาพระใน

นิกายโรมันคาทอลิกเลือกใหวันที่  14 กุมภาพันธ  เปนวันเฉลิม

ฉลองเทศกาลแหงความรักและเปนธรรมเนียมที่ชายหนุมจะ

เลือกหญิงสาวที่ตนเองพึงใจในวันวาเลนไทน จนถึงทุกวันนี้ 

และดอกกุหลาบสีแดง ถูกใชเปนส่ือแหงความรัก กุหลาบสี

แดง (Red Rose): แทนความหมายวา “ฉันรักเธอ”  

 

เชนเดียวกับวันแหงความรักในวันมาฆบูชา วันวาเลนไทน กิจกรรมแหงความรักที่นักเรียนโรงเรียนตรอนตรีสินธุรอคอยในเดือน

กุมภาพันธก็เวียนมาถึง คือ วันสัปดาหดนตรี เปนกิจกรรมที่นักเรียนไดแสดงออก ด่ังอัตลักษณโรงเรียนตอนหนึ่งที่วา “สุนทรียภาพ

ลือเล่ือง” นักเรียนสรางสรรค ผลงาน ทั้งดาน ดนตรี นาฏศิลป นอกจากนีโ้รงเรียนตรนอตรีสินธุ ขอแสดงความยินดีกับ นายศุกล บุญ

เอ็ม ได รับรางวัลเหรียญทอง การแขงขันขับรองเพลงพระราชนพินธ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 64 ปการศึกษา 2557 ณ อิม

แพ็ค เม่ืองทองธานี วันที่ 19 กุมภาพันธ 2558 ซ่ึงฝกซอมโดยคุณครูสมศักด์ิ แซไล  



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

นายศุกล บุญเอ็ม นักเรียนรางวัลเหรียญทอง 

การแขงขันเพลงพระราชนิพนธ 

 

สัปดาหดนตรี ต.ส. 9 - 17 กุมภาพันธ 2558 ณ ลานดนตรี 

โรงเรียนตรอนตรีสินธุ กิจกรรมในคร้ังนี้ มีโรงเรียนมัธยมศึกษา

หลายโรงเรียนเขารวมแสดงดวย อาทิ  โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 

โรงเรียนฟากทาวิทยา  โรงเรียนทองแสนขันวิทยา โรงเรียนทุง

กะโลวิทยา และศิษยเกาโรงเรียนตรอนตรีสินธุ... 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

นายคํารณ มอมดี ผูอํานวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุพรอมคณะครู จัดวันแหงความยินดีและปจฉิมนิเทศนักเรียนช้ันม.6 ป 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        และทายฉบับนี้ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูสุภัตรา สาขา ทีเ่สียคุณแมมาลี ผลสมบุญไปอยาง ไมมีวันกลับ 

เม่ือวันที่ 13 มกราคม 2558 และวันที่ 3 กุมภาพันธ 2558 คุณครูสุธา ออนขํา สูญเสียผูนําครอบครัว ผูอํานวยการนริศ ออนขํา

ผูอํานวยการโรงเรียนหมูหาสามัคคี อ.ตรอน โรงเรียนตรอนตรีสิน ธุรวมพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 8 กุมภาพันธ  2558 ... 

 

เดือนแหงความยินดีนักเรียนช้ันม.6 จบการศึกษาป 2557 

นายคํารณ มอมดี ผูอํานวยการโรงเรียน ใหการตอนรับนายประสงค 

อุไรวรณ นายอําเภอตรอนและหนวยสัสดีอําเภอตรอนมาใหความรู

นักเรียนในการรับใชประเทศชาติและรับลงบัญชีทหารกองเกิน

ใหกับนักเรียนชายโรงเรียนตรอนตรีสินธุที่เกิด ปพ.ศ.2541 และ 26  

ก.พ. 2558 นายอําเภอตรอน พบปะนักเรียนใหนักเรียนยึดหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง การนําหลักคุณธรรม มาใชในชีวิตประจําวัน อยู

อยางมีความสุขกับครอบครัวและพัฒนาชุมชน สอดสองดูแลชุมชน

ของตนใหเขมแข็งและเปนเยาวชนที่ดี 

 

1 กุมภาพันธุ 2558 นายคํารณ มอมดี ผูอํานวยการโรงเรียน

และคณะดําเนินการสอบ O-NET ใหการตอนรับนายวันชาติ 

อวมแจง รองผูอํานวยการ สพม.39 ตรวจเยี่ยม สนามสอบ

โรงเรียนตรอนตรีสินธุ และใหกําลังใจนักเรียน 

 


