เตรียมอุดมสัมพันธ์
ฉบับที่ 2 /2558-2559

สวัสดีครับ...พบกันอีกครั้งสําหรับ “เตรียมอุดม

สัมพันธ์” ฉบับที่ 2 ใน 3 เดือนที่ผ่านมา มีกิจกรรมหลายอย่าง
ที่คิดว่าพี่ๆ น้องๆ หลายๆ ท่านคงได้มีโอกาสเข้าร่วมหรือ
ติดตามข่าวสารต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นงานเดิน-วิ่ง ครั้งที่ 15 ซึง่ เป็น
งานทีย่ งิ่ ใหญ่เป็นประวัตกิ ารณ์ทมี่ ผี เู้ ข้าร่วมอย่างคึกคักมากกว่า
5,000 คน งานทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อระดมทุนไปปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารต่างๆ ของโรงเรียนที่ได้ทรุดโทรมลงอย่างมาก
ซึ่งทั้งนร.เก่าและผู้ปกครองได้ร่วมกันบริจาคกันอย่างแข็งขัน
งานสังสรรค์ประจําปีของชมรมครูเก่า ซึง่ ลูกศิษย์ตา่ งพร้อมใจกัน
มาแสดงมุทิตาจิตกับอาจารย์กันอย่างน่าชื่นชม งานวันพบปะ
สังสรรค์กับพี่เก่าเพื่อสืบสานสายสัมพันธ์เด็กเตรียมฯ ที่พี่ๆ ให้
ได้ข้อคิดข้อแนะนำ�มากมายที่สำ�คัญ
และงานใหญ่ที่กําลังจะมาถึง ซึ่งเป็นวันที่นักเรียนเก่า
ทุกคนรอคอยที่จะกลับมาเยี่ยมโรงเรียน คืองาน “๗๙ ปี คืน
สู่เหย้า เรารักต.อ.” วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ ศกนี้ คณะ
กรรมการและน้องๆ นักเรียนทุกคนตัง้ ใจและทุม่ เทจัดงานอย่าง
เต็มที่ อยากพบพี่ๆ น้องๆ ทุกคน มากันเยอะๆ นะครับ

มุทิตาคาราวะ

อาจารย์ทองใบ อติชาตพงศ์ ประธานชมรมครูเก่า
ได้จัดงานสังสรรค์ขึ้นในวันที่ 17 มค. ศกนี้ ในการนี้ศิษย์เก่ารุ่น
ต่างๆ ร่วมจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโส โดยมีคุณ
หญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ (ต.อ.รุ่น 1) เป็นประธาน พร้อมจัดการ
แสดงหลายรายการ รวมถึงการอ่านบทกวี “ร้อยมาลัยไว้ดว้ ยรัก”
โดย ก้องภพ รื่นศิริ (ต.อ.37)

บทกวี “ร้อยมาลัยไว้ด้วยรัก”

ประพันธ์โดย ก้องภพ รื่นศิริ ต.อ. 37
โคลงสี่สุภาพ
ร้อยมาลี ด้วยรัก 		
ร้อยคิดถึง พระคุณครู
ร้อยจิตมั่น กตัญญ		
ร้อยมิ่งขวัญ มอบให้		

ชื่นชู
ฝากไว้
ตอบท่าน
ศิษย์พร้อมความหวัง

กลอนสุภาพ
ร้อยมาลัย ไว้ด้วยรัก สลักซึ้ง
ร้อยคำ�นึง พระคุณครู สู้สอนสั่ง
ร้อยอาลัย ไมตรี ตราบจีรัง
ร้อยใจตั้ง จิตมั่น กตัญญู
ร้อยทรวงเรา เคารพ น้อมนบไหว้
ร้อยฤทัย เหล่าศิษย์ ติดตรึงอยู่
ร้อยปีไซร้ ไม่รู้ลืม ปลื้มคุณครู
ร้อยรักคู่ พระเกี้ยวน้อย ร้อยดวงมาน
ร้อยพรชัย ให้โชคมา อย่าแหนงหนี
ร้อยพรศรี ให้แสนสุข ทุกถิ่นฐาน
ร้อยพรมิ่ง สิ่งมงคล ดลชื่นบาน
ร้อยพรปาน น้ำ�ทิพย์อาบ กำ�ซาบใจ
ร้อยพรขวัญ บันดาลให้ ไร้โรคแล้ว
ร้อยพรแก้ว ให้สมหวัง ดังฝันใฝ่
ร้อยพรรัก ประจักษ์จินต์ ปิ่นหทัย
ร้อยพรให้ ท่านอาจารย์ สำ�ราญเทอญ
โคลงสี่สุภาพ
ร้อยรักเกิน เอ่ยเอื้อน
ร้อยชื่อเสียง ฤาพอ 		
ร้อยศรีศักดิ์ ต.อ. 		
ร้อยหมืนแสน ศิษย์ซ้อง

เยินยอ
เล่าพร้อง
ยิ่งเกียรติ - ยศเอย
สืบไว้นิรันดร
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< กิจกรรมสมาคมฯ >
ต.อ. เดินวิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
มหาจักรีสิรินธร

ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ศิษย์เก่าเตรียมอุดมศึกษา
รุ่นที่ 37 เป็นประธานจัดงาน การแข่งขัน “ต.อ.เดิน-วิ่ง
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาจักรีสิรินธร” ระยะทาง
เดิน 3.5 กิโลเมตร และวิ่ง 10.2 กิโลเมตร และการวิ่งสาม
สระ เพือ่ สืบสานประเพณีทมี่ มี านานของโรงเรียน มีศษิ ย์เก่า
ศิษย์ปจั จุบนั คณาจารย์ และประชาชนทัว่ ไปเข้าร่วมกิจกรรม
กว่า 5,000 คน ณ บริเวณ สนามฟุตบอล โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558

ร่วมสมทบปัจจัยทอดผ้าป่าการศึกษา “รักต.อ. ขอ
จงอยู่ยืนนาน”

3 มกราคม 2559 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีอายุ
ย่างเข้าปีที่ 79 เมื่อนับอาคารสถานที่สำ�หรับการเรียนการ
สอนตั้งแต่ปี 2480 จวบจนปัจจุบันนี้ โรงเรียนของเรามี
ทั้งหมด 14 อาคารในพื้นที่ 8 ไร่ สภาพของอาคารต่างๆ
ตลอดจนสาธารณูปโภคทั้งหลาย อาทิ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติ
การทางวิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์และไอที ล้วนแล้วแต่มี
ความต้องการสนับสนุน พัฒนาให้มีความทันสมัยทันยุคทัน
เหตุการณ์ เพื่อให้มีความเป็นเลิศสมกับที่โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาได้รับการประเมินคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนอันดับ
หนึ่งของประเทศ
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ในวาระที่เป็นมงคล
และเป็ น โอกาสอั น ดี สน
ตอ.ได้ เข้ า ร่ ว มในพิ ธี ท อด
ผ้าป่าการศึกษาซึ่งสมาคม
ผู้ ป กครองและครู เ ตรี ย ม
อุดมศึกษาจัดขึ้น เมื่อวันที่
3 - 4 มกราคม 2559 ได้รับ
การสนับสนุนปัจจัย จำ�นวน
ทัง้ สิน้ 6,190,000 บาท ทัง้ นี้
ผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วม
สมทบได้จนถึง 31 มีนาคม
ศกนี้ โดยโอนเงินในนาม “ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา –
เตรียมอุดม” ธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี
052-0-43111-1 และส่งสำ�เนาทางโทรสารหมายเลข 02252-0229 กรณีที่ท่านต้องการใบตอบรับจากทางสมาคมฯ

พบปะสังสรรค์ประธานรุน่ - ตัวแทนรุน่ พีเ่ ก่าอาวุโส
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และ
ทะเบียนสนตอ. ได้จัดงานพบปะสังสรรค์พี่อาวุโสประธาน
รุ่นและตัวแทนรุ่นต่างๆ ตั้งแต่รุ่น 1- รุ่น 36 ซึ่งเป็นโอกาสที่
รุน่ พี่ - รุน่ น้องได้เชือ่ มสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กันและน้องๆ ได้รบั คำ�
แนะนำ�อันเป็นประโยชน์เพื่อการทำ�งานของสมาคมต่อไป

< รูจ้ กั ...รักสิง่ แวดล้อม
ทีเ่ ขาใหญ่ >

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และสมาคมนักเรียนเก่า
เตรียมอุดมศึกษา (สนตอ.) นำ�นักเรียนจำ�นวน 30 คนและ
อาจารย์พร้อมศิษย์เก่าอีกจำ�นวนหนึ่ง เดินป่า ทัศนศึกษา
ธรรมชาติ ณ วนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นำ�ชมและบรรยาย
โดยวิทยากรเดินป่า ผู้ทรงคุณวุฒิ เรียนรู้ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และรับรู้ เข้าใจ ภารกิจ ปัญหา และอุปสรรค
จากผู้มีประสบการณ์จริงในพื้นที่
ี่ น้องๆ จากการทำ�งานอุทยานแห่งชาติเขา
การจั ด โครงการนี้ นั บ เป็ น โครงการค่ า ยอนุ รั ก ษ์ ถ้อยคำ�ก่อนทีพ่ ๆ
ธรรมชาติค่ายแรกของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในยุค ใหญ่ยังสะท้อนในความทรงจำ�ของผู้ร่วมทางมิลืมเลือน
ปัจจุบัน นักเรียนที่ร่วมโครงการต่างมีความเห็นว่า น่าจะมี
			 มีป่า...มีน�้ำ ...มีชีวิต
การจัดค่ายเช่นนี้ในปีต่อไป

๗๙ ปี คืนสู่เหย้า เรารัก ต.อ.

คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา กำ�หนด
จัดงานพบปะสังสรรค์ศษิ ย์เก่าเตรียมอุดมศึกษา ทุกรุน่ ในงาน “๗๙
ปี คืนสูเ่ หย้า เรารัก ต.อ.” ในวันเสาร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ ศกนี้ ตัง้ แต่
เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
ขอเชิญชวน “เด็กเตรียม” กลับมาร่วมรำ�ลึกความหลังด้วยการเดินชมโรงเรียน (Walk Rally) กลับสูห่ อ้ งทีเ่ คยเรียน พบความ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาของโรงเรียนที่ครองความเป็นเลิศในด้านต่างๆ มายาวนาน ร่วมภาคภูมิใจกับศิษย์ ต.อ. รุ่นแล้ว รุ่นเล่าที่สร้าง
ชื่อให้โรงเรียนของเรา ให้ศิษย์ทุกคนได้ร่วมชื่นชมในเกียรติคุณอยู่มา ซึ่งจะมีน้องนักเรียนรุ่นปัจจุบันเป็นมัคคุเทศน์นำ�ชม
ในงานมีกิจกรรมสนุกสนานหลากหลาย ตั้งแต่ซุ้มถ่ายภาพ ซุ้มของที่ระลึก เกมส์ อาหารแสนอร่อยที่คณะกรรมการจัดงาน
สรรหามาจากทุกสารทิศ กราบอาจารย์ทเี่ รารัก แล้วมาร่วมกันร้องเพลง “ปิน่ หทัย” รำ�ลึกชีวติ วัยรุน่ ทีโ่ รงเรียนของเรา ชมนิทรรศการ
ความแสดงความก้าวหน้า รับรูว้ า่ โรงเรียนต้องการความสนับสนุนอย่างไรจากนักเรียนเก่า สนุกสนานกับรายการบันเทิงบนเวที และ
ลุ้นรับรางวัลจับฉลากมากมาย ที่จะทำ�ให้พวกเรานักเรียนเก่าจะประทับใจ
บัตรราคา 500 บาท พร้อมของที่ระลึก รางวัลจับฉลากมากมายคุ้มค่ากับผู้มาร่วมงาน สำ�หรับน้องนิสิต นักศึกษา บัตรราคา
พิเศษ 300 บาท
จากใจคณะกรรมการจัดงาน
“คณะกรรมการมุ่งหมายให้งานคืนสู่เหย้านี้ จะเป็นโอกาสในการ สื่อสารไปยังนักเรียนเก่า ให้รำ�ลึกถึงความหลัง ความ
ผูกพันกับเพื่อน ความผูกพันกับอาจารย์ และความผูกพันกับโรงเรียน ดึงความรักที่มีต่อโรงเรียนที่อาจเหือดแห้งไปกลับมาในใจ
ของนักเรียนเก่าเตรียมทุกคน ให้รับรู้ความเป็นไปของโรงเรียนและรุ่นน้อง กลับมาเยือนโรงเรียนในวันคืนสู่เหย้า กลับมาช่วยกัน
ทำ�ให้โรงเรียนดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่”
ช่องทางการสื่อสาร

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์

227 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์ติดต่อ : 02 252 2325, 02 255 5880, 085 326 6996
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