โพธิธรรมสาร
ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรี ยนโพธิธรรมสุวฒ
ั น์ อ.โพทะเล จ.พิจิตร สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
ฉบับที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2553 ประจาเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ณ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ อาเภอโพทะเล
จังหวัดพิจิตร

การประกวดกล่ าวสุนทรพจน์ ชนะเลิศระดับเขต
กิจกรรมการประกวดวาดภาพ การประกวดเรียงความ

เปตอง

โครงการอบรม การใช้ โปรแกรม Sci Lab
ศูนย์ พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรี ยนในฝั น
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

หมากฮอส

ชนะเลิศการแข่ งขันกีฬานักเรียนตามแผนปฏิบัติการไทยเข้ มแข็ง
เป็ นตัวแทน ไปแข่ งขันรอบคัดเลือกระดับภูมิภาคที่ จ.แพร่

การจัดนิทรรศการประวัติศาสตร์ , การประกวดการจัดสวนถาด

นักเรียนเข้ าร่ วมการอบรมธรรม ณ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์

คณะครู และนักเรียน ร่ วมกิจกรรม แห่ เทียนพรรษา
, โครงงานวิทยาศาสตร์

คุณพรเทพ คุณวันเพ็ญ กัลย์ พฤกษ์
ได้มอบทุนการศึกษา จานวน 20,000 บาท

สารจากผู้บริหาร
ในช่ วงเดือน กรกฎาคม ทีผ่ ่านมามีกจิ กรรมต่ าง ๆ ทีน่ ักเรียนโรงเรียนโพธิธรรมสุ วฒ
ั น์ ได้ เข้ าร่ วม และไปสร้ างชื่อเสียงให้ กบั
ทางโรงเรียน เช่ น ได้ รับรางวัลชนะเลิศในการแข่ งขันทักษะภาษาไทย , รางวัลชนะเลิศในการแข่ งหมากฮอส , เปตองชาย อายุ 18 ปี และ
เป็ นตัวแทนไปแข่ งระดับภาค ซึ่งสิ่งเหล่ านีไ้ ด้ นาความภาคภูมใิ จมายังโรงเรียนของเรา ขอบคุณ คุณพรเทพ คุณวันเพ็ญ กัลย์ พฤกษ์
ทีม่ อบทุนการศึกษาให้ กบั น้ อง ๆ ในฐานะศิษย์ เก่ า จานวน 20,000 บาท
โรงเรียนโพธิธรรมสุ วฒ
ั น์ ได้ รับความช่ วยเหลือสนับสนุนจากบุคคล และชุมชนเป็ นอย่ างดีจงึ ทาให้ โรงเรียนมีการพัฒนาในทุกด้ าน
และพัฒนาอย่ างต่ อเนื่อง ในฐานะคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรในรั้วโพธิธรรมสุ วฒ
ั น์ แห่ งนีม้ คี วามซาบซึ้งและขอขอบพระคุณ
ในความช่ วยเหลือสนับสนุนจากท่ านและสัญญาว่ าในฐานะผู้บริหารจะให้ การสนับสนุนด้ านการเรียนการสอนแก่ ครู ผ้สู อนอย่ างเต็ม
ความสามารถเพือ่ ให้ นักเรียนได้ พฒ
ั นาตนเองอย่ างเต็มศักยภาพ

นายสะอาด สกุลดิษฐ์
ผู้อานวยการโรงเรียนโพธิธรรมสุ วฒ
ั น์

ทักทายจาก บก.
สวัสดีค่ะ ท่ านผู้อ่านทุกท่ าน ในภาคเรียนที่ 1 ทางโรงเรียนโพธิธรรมสุ วฒ
ั น์ จัดให้ มกี จิ กรรมเพือ่ สนับสนุนการเรียนการสอน
หลายประเภท เช่ น การจัดนิทรรศการแหล่ งเรียนรู้ ทางประวัตศิ าสตร์ ของอาเภอโพทะเล ซึ่งได้ รับเกียรติจากท่ าน ผู้อานวยการเขตพืน้ ที่
การศึกษาพิจติ ร เขต 2 มาเป็ นประธาน นอกจากนีย้ งั มีกจิ กรรมอื่น ๆ ทีจ่ ะได้ นาเสนอให้ ผ้อู ่ านได้ รับทราบดังรายละเอียดของสารโพธิธรรม
ฉบับนี้
ท้ ายทีส่ ุ ดนี้ ขออานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนั มีหลวงพ่ อเงิน หลวงพ่ อเพชร และหลวงพ่ ออู๋ จงดลบันดาล ให้ ทุกท่ านจงประสบความสุ ข
ความเจริญตลอดไป
นางอุไร มณีโชติ
ทีป่ รึกษา
บรรณาธิการ
คณะทางาน

:
:
:

นายสะอาด สกุลดิษฐ์ ผู้อานวยการโรงเรียนโพธิธรรมสุ วฒ
ั น์ และรองผู้อานวยการทุกฝ่ าย
นางอุไร มณีโชติ
นางจินตนา
แพรเขียว
นางสุ ธาสินี
มงคลดี
นางสุ กานดา
ม่ วงมา
นายกรไกร
ภูมไิ สว
นางสาวอานวยพร ปัจวิทย์
นางสาวเบญภรณ์ โตเอีย่ ม
นายพิศาล
ศรีประเสริฐ
นางสาววรีย์
วงราช
นางสาวอรอนงค์ พลชัยยา
นางสาวจิราพร จาดเมือง
นางสาวพจีพร
ศรีแก้ ว
นางสาวบงกช
แต้ มทอง
นางสาวกันยารัตน์ ศรีประเสริฐ

