เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ
พระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ สํานึกในพระมหา
กุรณาธิคุณ สุ ดปลาบปลื้มปติยินดี มีความอิ่ม เอมใจและถือเปนวันแหง ความสุข ที่เปน
ผูทรงมีคุณูปการอยางใหญหลวง ดานการศึกษาไทยในดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงสรางความตระหนักถึงความสํา คัญของการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนใหเปนคนดีมีคุณภาพไดรับการยอมรับในสังคมและอยูในดวงใจไทยทั้งผอง
ตลอดมา
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ ขอถวายพระพรแด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ มารี ทรงเปนมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย มีพระพลานามัยสมบูรณ
แข็งแรง อยูเปนรมโพธิ์ รมไทรใหประเทศชาติสงบรม เย็นสืบไป ทรงพระเจริญ

จุลสารประชาสั มพันธโรงเรียนตรอนตรีสินธุ จังหวัดอุ ตรดิตถ สํานัก งานเขตพื้นที่การศึ ก ษามัธยมศึ ก ษา เขต 39 ฉบั บที่ 4 ประจําเดือ นเมษายน พ.ศ. 2558

ปนี้ 2558 กรมอุต ุนิยมวิทยา แจงเตือน พายุ ฝน ลูกเห็บ ใหระวังและอากาศปนี้รอนที่สุด ในรอบ 55 ป ในชวงสงกรานต จะไปแหง
หนใดก็ระมัด ระวังกันดวย โอกาสนีป้ ระชาสัมพันธต .ส. ของอวยพรทุกทานมีค วามสุข ในวันปใหมไทยและวันครอบครัว
สําหรับป 2558 นางสงกรานต นามวา "รากษกเทวี" ทรงพาหุรัด ทัดดอกบัวหลวง อาภรณแกวโมรา ภักษาหารโลหิต หัตถ ขวาทรงตรี
ศูล หัตถซายทรงธนูศร เสด็จนั่ง มาเหนือหลังวรวาหะ(สุกร) เปนพาหนะเกณฑพิรุณศาสตร ปนี้ อาทิตย
เปนอธิบดีฝน บันดาลใหฝนตก 400 หา ตกในเขาจักรวาล 160 หา ตกในปาหิมพานต 120 หา ตกใน
มหาสมุทร 80 หา ตกในโลกมนุษย 40 หา เกณฑธาราธิคุณ ชื่อ ปฐวี(ธาตุดิน) น้ําอุด มสมบูรณดี เกณฑ
นาคราชใหน้ํา ปมะแม นาคราชใหน้ํา 3 ตัว ทํานายวา ฝนตนป กลางป ปลายปเสมอกันแล เกณฑ
ธัญญาหารชื่อ วิบัติ ขาวกล า ในไรนา จะเกิดกิ มิชาติ คือ มีดวงแมลงรบกวน ขา วกลา จะไดผล 1 สวน เสีย
5 สวน บานเมืองจะเกิดยุทธสงคราม จะฆาฟนกัน จะนิราชจากกัน จะฉิบหายเปนอันมาก สรุปความตาม
ทํานาย วันอังคาร เปนวันมหาสงกรานต : จะเกิดอันตรายกลางเมือง จะเกิดเพลิง และโจรผูรายและจะเจ็บ
ไข, วันพุธ เปนวันเนา : ขาวจะแพง คนทั้งหลายจะไดรับความทุกข รอน แมห มายจะพลัดที่อยู , วัน
พฤหัสบดี เปนวันเถลิงศก: สมณะพราหมณาจารยจะปฏิบัติชอบดวยธรรมวินัยอันประเสริฐ, นางสงกรานต
นั่ง : จะเกิดความเจ็บไข ผู คนลมตายและเกิ ดเหตุเภทภัยตางๆทุก ๆ ป
ปชส.ต.ส. มีขาวคราวที่คางมาตั้งแตเดือนมีนาคม 2558 ที่ผานมาอด
ไมไดที่จะขอบคุณนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ที่ทําการฝกสอนด วยความ
ตั้งใจ ความเพียร ความอดทน
โรงเรียนจัด เลี้ยงสงนักศึกษาฝกสอนฝกประสบการณ การสอนครบ 1
ป ไดแก นางสาวนิตยา ออนดี นางสาวมาลิน แกวน้ําอาง นางสาวชวัลลักษณ
ไมอุม นางสาวสายน้ํา คาง อยูพระจันทร นางสาวนฤมล กาสา และนายภูเบศร
ทอกทิ
โอกาสนี้ นายคํารณ มอ มดีผูอํานวยการโรงเรียน ใหพรและคณะครูพี่
เลี้ยงมอบของที่ระลึก

ควันหลงการประชุมนศท. คุณครูอาณัติ อยูนัด ร วมประชุมชี้ แจงแผนการรับสมัครและการฝกนักศึกษาวิชาทหาร ปการศึกษา 2558
ณ คายทหาร ม.พัน 7 จังหวัดอุตรดิตถ

สําหรับขาวคราวในเดือนเมษายน 2558 นี้ ต.ส. ขอเริ่ มดวย นายคํารณ มอมดี ผูอํานวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ กลา วตอนรับและแสดง
ความยินดี นักเรียนใหม มอบตัว ในวันปฐมนิเทศในดวยบรรยากาศที่คึก คัก และขอบคุณผูปกครองนักเรียนทีใ่ หความเชื่อมั่นในโรงเรียนตรอนตรี
สินธุ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2558
การรับมอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียน ป 2558

ต.ส.ขอปดทายเดือนเมษายน 2558 ดวยงานบุญ คณะผูบริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนตรอนตรีสินธุ รวมบุ ญใหญกอนวั นสงกรานต รับบุญ
งานอุปสมบท นายจิรภัทร โศจิธาดาเจริญ (นองขิ ม) บุตรชาย คุณครูจําทองและคุณครูนพวรรณ โศจิธาดาเจริญ ณ วัด คลึงคราช ต.หาดสองแคว
จ.อุตรดิตถ ประชาสัมพันธ ต.ส. ขออนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้
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