ข่ าวสารประชาสั มพันธ์ โรงเรี ยนโพธิธรรมสุ วฒ
ั น์ อ.โพทะเล จ.พิจิตรสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 41
ฉบับที่ 10 ประจาปี การศึกษา 2554 ประจาเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554

สารจากผู้บริหาร
สวัสดี คณะครู อาจารย์ และนักเรี ยนทุกคน โรงเรี ยนของเราเริ่ มเข้าสู่ ปีการศึกษาใหม่มีท้งั ครู และนักเรี ยนที่
เข้ามาเป็ นสมาชิ กใหม่ ของพวกเรา ขอต้อนรับด้วยความยินดี อย่างยิ่ง ในปี การศึกษาใหม่น้ ี มีสิ่งดี ๆ ที่ คอย
ต้อนรับพวกเรา เช่น อาคารเรี ยน 4 ชั้น เริ่ มให้นกั เรี ยนได้ใช้แล้ว ติดพัดลมให้ทุกห้องเรี ยน เพื่อให้คุณครู และ
นักเรี ยนได้สบายมากขึ้น สนามฟุตบอลที่ กาลังก่ อสร้ าง คงจะได้ใช้ประโยชน์ในเร็ ววัน โรงเรี ยนได้จดั สร้ าง
โรงอาหาร ต่อเติมให้เพียงพอกับจานวนนักเรี ยน จัดสร้างโต๊ะม้านัง่ ให้พกั ผ่อนและใช้รับประทานอาหาร สร้าง
ซุ ้มสาหรับนักเรี ยนพักผ่อน และทากิจกรรมต่าง ๆ เป้ าหมายจานวน 20 ชุ ด สร้ างมณฑปหลวงพ่ออู๋ ซึ่ งจะใช้
ประดิษฐาน หลวงพ่อสมหวังพระพุทธรู ปประจาโรงเรี ยน หลวงพ่อเงิน และหลวงพ่ออู๋ของพวกเรา จะได้มีสิ่ง
ยึดเหนี่ ยวจิ ตใจ กราบไหว้บูชา ซึ่ งการก่อสร้ างจะใช้เวลาประมาณ 90 วัน จะแล้วเสร็ จประมาณกลางเดื อน
กันยายน อาคารเรี ยนหลังเก่าที่ร้ื อถอนออกไปแล้ว ได้ทาการถมดิ นปรับบริ เวณ เทคอนกรี ต ไว้รองรับการทา
กิ จกรรมหน้า เสาธงตอนเช้า และกิ จกรรมของโรงเรี ย นอื่ น ๆ และจะจัด สร้ า งสวนหย่อมไว้เ ป็ นที่ พ กั ผ่อ น
หย่อนใจของพวกเราทุกคน กิจกรรมที่สาคัญอีกอย่างของโรงเรี ยนก็คือ การทาให้โรงเรี ยน ของเราเป็ นโรงเรี ยน
ส่ งเสริ มคุ ณธรรม จริ ยธรรม ระเบี ยบวินัย ซึ่ ง ได้รับความอนุ เคราะห์ วิทยากร และงบประมาณจากส านัก
ผูต้ รวจการแผ่นดิ นรัฐสภาและสานักงานส่ งเสริ มคุณธรรมสภาผูแ้ ทนราษฎร ซึ่ งพวกเราทั้งคุณครู และนักเรี ยน
ต้องร่ วมด้วยช่วยกัน ทาให้โรงเรี ยนของพวกเราประสบผลสาเร็ จในเรื่ องนี้ให้ได้
ในโอกาสเปิ ดภาคเรี ยนใหม่ ปี การศึกษา 2554 ขอให้คุณครู และนักเรี ยน ประสบผลสาเร็ จในสิ่ งที่
มุ่งหวังตั้งใจไว้ มีสุขภาพกาย สุ ขภาพจิต ที่ดีที่จะสู ้กบั อุปสรรค ทั้งหลายทั้งมวล ในปี การศึกษาใหม่น้ ี ทุก ๆ คน
นายสะอาด สกุลดิษฐ์
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนโพธธรรมสุ วฒั น์

ทักทายจาก บก.
สวัสดีค่ะท่านผูอ้ ่านทุกท่าน สารโพธิ ธรรมฉบับนี้ เป็ นฉบับแรกของปี การศึกษา 2554 ซึ่ งเป็ นฉบับรวม
กิจกรรมของเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน 2554 โดยมีกิจกรรมหลายหลาย เช่น การปฐมนิ เทศนักเรี ยน ม.1 และ
ม.4 การประชุมผูป้ กครองนักเรี ยนครั้งที่ 1 / 2554 กิจกรรมวันสุ นทรภู่ วันไหว้ครู การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรี ยน
ปี 2554 เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั เป็ นการรายงานความก้าวหน้าของการสร้างสนามกีฬา การสร้างวิหารหลวงพ่ออู๋
สาหรับภาคเรี ยนที่ 1 / 2554 นี้ โรงเรี ยนโพธิ ธรรมสุ วฒั น์ ได้บุคลากรเพิ่มขึ้นอีกหลายท่าน รวมทั้งนิ สิตจาก
มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มาฝึ กประสบการณ์วิชาชี พครู อีกจานวน 4 คน ซึ่ งโรงเรี ยนโพธธรรมสุ วฒั น์ ขอต้องนรับด้วย
ความยินดี
สุ ดท้ายนี้ ขออานาจสิ่ งศักดิ์สิทธิ อนั มีหลวงพ่อเงิน หลวงพ่อเพชร และหลวงพ่ออู๋ จงดลบันดาล ให้ทุกท่าน
จงประสบความสุ ขความเจริ ญต่อไป

นางอุไร มณีโชติ

การรับมอบตัวนักเรี ยน ม.1 , ม.4 ประจาปี การศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 2 – 3 เมษายน 2554 ณ โรงเรี ยนโพธิธรรมสุ วฒั น์

การรื้ อถอนอาคาร 1

1.
2.
3.
4.

ยินดีตอ้ นรับคุณครู ใหม่ และนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณครู เจตน์ ตระกูลเมฆา
5. คุณครู เบญจวรรณ ศรี วะลม นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู
Miss Gewell Secong
6. คุณครู พรทิพย์ ใบยา
นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู
Miss Gemma Tormon
7. คุณครู ภมริ นทร์ รวงผึ้ง นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู
คุณครู โชคชัย ประธาน
8. คุณครู ทรรศนีย ์ สี พรม นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 คณะครู และนักเรี ยนได้ร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ณ หอประชุมโรงเรี ยนโพธิ ธรรมสุ วฒั น์

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2554 ประชุมผูป้ กครอง ครั้งที่ 1 ปี การศึกษา 2554

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 โครงการ “สร้างจิตสานึกต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย”์ ณ โรงเรี ยนโพธิธรรมสุ วฒั น์

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554 คุณครู ยพุ ิน พวงคา ย้ายไปปฏิบตั ิหน้าที่โรงเรี ยนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

โรงเรี ยนโพธิ ธรรมสุ วฒั น์ มอบเงินเพื่อช่วยเหลือ นางสาวนิตยา เชื้อนิล บ้านประสบอัคคีภยั

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 คณะครู กลุ่มสาระภาษาไทยได้จดั งานราลึกถึงสุ นทรภู่ ครู กวีไทย

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ได้จดั พิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสื อไทย

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม

2554

เลือกตังประธานนั
้
กเรียน

รายงานความคืบหน้ า การสร้ างสนามกีฬา , วิหารหลวงพ่ออู๋

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
นางสาวกันยารัตน์ ศรี ประเสริ ฐ
นางสาวพจีพร ศรี แก้ ว
นางสาวมธินา
เอกสะพัง
นางสาวสุธาสินี พรมแตง
นางจารุวฒ
ั น์
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