ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนโพธิธรรมสุวฒ
ั น์ อ.โพทะเล จ.พิจติ รสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41
ฉบับที่ 9 ประจาปี การศึกษา 2553 ประจาเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สารจากผู้บริหาร
สวัส ดี คณะครู อาจารย์ นักเรี ยนทุก คน วัน เวลาผ่านไปรวดเร็ วเหลื อ เกิ น นี่ ก็ปิ ดภาคเรี ย นที่ 2
ปี การศึกษา 2553 แล้ ว ก็หวังว่าปิ ดเทอมนี ้นักเรี ยนคงจะใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์
สาหรับนักเรี ยน
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 เมื่อจบจากโรงเรี ยนโพธิธรรมสุวฒ
ั น์แล้ ว ก็ขอให้ นกั เรี ยนมีความตังใจที
้ ่จ ะศึกษาเล่าเรี ยน
ในระดับสูงต่อไป เพื่อจะประสบความสาเร็ จในชีวิต ส่วนครูอาจารย์คงหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเตรี ยมการเรี ยน
การสอนในปี การศึกษา 2554
ในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ นี โ้ รงเรี ยน โพธิ ธ รรมสุ วั ฒ น์ มี ค วามปลาบปลื ม้ ใจในพระกรุ ณาของ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวฒ
ั นาพรรณวดี เสด็จ มาเป็ นประธานในวโรกาสเปิ ดศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ณ โรงเรี ยนตะพานหิน
สุดท้ ายนี ้ขอให้ ทกุ คนมีความสุข และประสบกับสิ่งที่ปรารถนาทุกคน.
นายสะอาด สกุลดิษฐ์
ผู้อานวยการโรงเรี ยนโพธิธรรมสุวฒ
ั น์

ทักทายจาก บก.
สวัสดีคะ่ ท่านผู้อา่ นทุกท่าน
ก่อนอื่นคณะกรรมการโพธิธรรมสารต้ องขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติรวมทัง้ หน่วยงาน ต่าง ๆ
ทังภาครั
้
ฐและเอกชน ชุมชน ผู้ปกครองนักเรี ยนและศิ ษย์เก่าทุกท่าน ที่ให้ การสนับสนุนโรงเรี ยน และร่ วมงาน
โพธิธรรมสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 44 วันเสาร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผา่ นมา
เนื่องในกิ จกรรม To Be Number one
เราชาวโพธิ ธรรมปลาบปลืม้ ใจในพระกรุ ณาของ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวฒ
ั นาพรรณวดี ที่ เสด็จเยือนซุ้มของอาเภอโพทะเล ดังรายละเอียด
ที่จะได้ นาเสนอในโพธิธรรมสารต่อไป
นายสะอาด
สกุลนดิดาล
ษฐ์
สุดท้ ายนี ้ ขออานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ อันมี หลวงพ่อเงิ น หลวงพ่อเพชร และหลวงพ่
ออู๋ จงดลบั
ผู้อานวยการโรงเรี ยนโพธิธรรมสุวฒ
ั น์
ให้ ทกุ ท่าน จงประสบความสุขความเจริญต่อไป
นางอุไร มณีโชติ

พิธีรับพระประธาน ( หลวงพ่อสมหวัง ) สูร่ ัว้ โรงเรี ยนโพธิธรรมสุวฒ
ั น์

ผ้ าป่ าการศึกษา ปี การศึกษา 2553 พิธีเบิกเนตร หลวงพ่อสมหวัง

งานโพธิธรรมสัมพันธ์ ครั ง้ ที่ 44

เมื่อวันที่

3

กุมภาพันธ์

2554

คณะครูโรงเรี ยนโพธิธรรมสุวฒ
ั น์ ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้ านโป่ งวัวแดง

การเข้ าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.2-3 ปี การศึกษา 2553
ณ ค่ายลูกเสือชัว่ คราวโรงเรี ยนโพธิธรรมสุวฒ
ั น์วนั ที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2554

การอยูค่ า่ ยพักแรมยุวกาชาด
วันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ค่ายยุวกาชาด โรงเรี ยนโพธิธรรมสุวฒ
ั น์

การมอบทุนการศึกษาและเกียรติบตั รครู ยอดเยีย่ ม , ดีเด่น ประจาปี การศึกษา 2553
วันที่ 18 กุมภาพันธ์2554 ณ โรงเรี ยนโพธิธรรมสุวฒ
ั น์
ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
คณะทางาน

:
:
:

นายสะอาด สกุลดิษฐ์ ผู้อานวยการโรงเรี ยนโพธิธรรมสุวฒ
ั น์ และรองผู้อานวยการทุกฝ่ าย
นางอุไร มณีโชติ
นางจินตนา
แพรเขียว
นายกรไกร
ภูมิไสว
นางสุกานดา
ม่วงมา
นางสาววรี ย์
วงราช
นางสาวอานวยพร ปั จวิทย์
นางสาวเบญภรณ์ โตเอี่ยม
นางสาวอรอนงค์ พลชัยยา
นางสาวบงกช แต้ มทอง
นางสาวพจีพร ศรี แก้ ว
นางสาวกันยารัตน์ ศรี ประเสริ ฐ
นางสาวสุธาสินี พรมแตง

เมือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวฒ
ั นาพรรณวดี ประทานวโรกาส
เสด็จเปิ ดศู นย์ เพือ่ นใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ณ โรงเรียนตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจติ ร

