ข่ าวสารประชาสั มพันธ์ โรงเรี ยนโพธิธรรมสุ วฒ
ั น์ อ.โพทะเล จ.พิจิตรสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 41
ฉบับที่ 11 ประจาปี การศึกษา 2554 ประจาเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สารจากผู้บริหาร
สวัสดีคณะครู และนักเรี ยนทุกคน วันเวลาไม่คอยใครจริ ง ๆ ในสิ้ นเดือนกันยายนนี้ โรงเรี ยนของเราจะมี
ผูบ้ ริ หารและคุ ณ ครู ค รบเกษี ย ณอายุ จ านวน 3 คน คื อ ผอ.สะอาด สกุ ล ดิ ษ ฐ์ รองผอ.ทะยานยุ ท ธ มณี โ ชติ
และคุณครู วิไลวรรณ พรหมอยู่ โรงเรี ยนของเราก็จะได้ผบู ้ ริ หารใหม่ รองผอ.ใหม่ และคุ ณครู คนใหม่ มาช่ วยกัน
พัฒ นาโรงเรี ย นของเรา นับ แต่ เ ปิ ดภาคเรี ย นมาก็มีคุ ณ ครู บรรจุ ใ หม่ จานวน 3 ท่ า น คื อ คุ ณ ครู โ ชคชัย ประธาน
คุณครู พิตะวัน เนตรทอง และคุณครู นงนุ ช ชมภู ซึ่ งเคยเป็ นคนเก่าเปลี่ยนจากพนักงานราชการ เป็ นคุณครู ผชู ้ ่ วย
นับว่าโชคดีมาก และในวันที่ 15 สิ งหาคม 2554 นี้ จะมาเพิ่มอีกหนึ่ งท่าน และจะได้รับย้ายหรื อบรรจุใหม่อีก 3 ท่าน
อันเนื่ องจากโรงเรี ยนของเราขาดครู ตามเกณฑ์ เป็ นจานวนมากอันดับ 1 ของเขต 41 ฉะนั้น ท่านที่ เข้ามา พวกเรา
ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง ขอให้มีความสุ ขในการทางานที่โรงเรี ยนโพธิ ธรรมสุ วฒั น์
ในขณะนี้ โรงเรี ยนได้ปรับปรุ งภูมิทศั น์จดั สร้างสถานที่พกั ผ่อน ให้นกั เรี ยนจานวนมาก ขอให้ช่วยกันดูแลและ
รักษาความสะอาด และในอีกไม่กี่วนั ข้างหน้าจะ ทาบุญ เปิ ดอาคารใหม่ เพื่อเป็ นสิ ริมงคลกับพวกเรา สนามกีฬายัง
ไม่สามารถใช้การได้ ต้องรอไปอีกพักหนึ่ง ในเวลาอันใกล้น้ ีมีกิจกรรม สาคัญ 3 เรื่ อง คือ
1. การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
2. การแข่งกีฬานักเรี ยน
3. การอบรมนักเรี ยนแกนนาจิตอาสาที่ กาญจนบุรี
ขอฝากคุ ณครู และนักเรี ย นที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องเตรี ย มตัว เตรี ยมการให้พร้ อม เพื่ อช่ วยกันสร้ า งชื่ อเสี ย งให้
โรงเรี ยนของเรา โรงเรี ยนสนับสนุนเต็มที่ อยูแ่ ล้ว ขอให้ทุกท่านโชคดี มีความสุ ข

นายสะอาด สกุลดิษฐ์
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนโพธธรรมสุ วฒั น์

ทักทายจาก บก.
สวัสดี ค่ะท่านผูอ้ ่านทุ กท่าน

โพธิ ธรรมสารฉบับนี้ ขอเสนอกิ จกรรมและความเคลื่ อนไหว ของ
ชาวโพธิ ธรรมสุ วฒั น์ ให้ผอู ้ ่านทุกท่านได้ทราบ ก่อนอื่นขอต้อนรับคุณครู ใหม่ อีก 2 ท่าน และขอแสดงความยินดีกบั
คุณครู นงนุ ช ชมภู ที่ ได้รับการบรรจุ แต่งตั้งเป็ นครู ผูช้ ่ วย และ คุ ณครู นภาวรรณ เหลื องทองคา ที่ ได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งเป็ นพนักงานราชการ นอกจากนี้ โรงเรี ยนได้จดั กิ จกรรรมแห่ เที ยนพรรษา ร่ วมกิ จกรรมโครงงานคุณธรรม
การรับการประเมินคุณภาพรอบ 3 จากสมศ. และส่ งครู – บุคลากร เข้ารับการอบรมพัฒนาเพื่อนามาปฏิ บตั ิ หน้าที่
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สุ ดท้ายนี้ ขออานาจสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ อันมีหลวงพ่อเงิน หลวงพ่อเพชร และหลวงพ่ออู๋ จงดลบันดาล ให้ทุกท่าน
จงประสบความสุ ขความเจริ ญต่อไป

นางอุไร มณีโชติ

เมื่อวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม โรงเรียนโพธิธรรมสุ วฒ
ั น์ ได้ รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 จาก สมศ.

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 คณะครู และนักเรียน ได้ ร่วมถวายเทียน ในวันเข้ าพรรษา

สานักงานขนส่ งจังหวัดพิจิตร สาขาโพทะเล ได้ ให้ บริการจัดทาใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ณ โรงเรียนโพธิธรรมสุ วฒ
ั น์

โครงการฝึ กอบรม หลักสู ตร การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554

ยินดีต้อนรับ คุณครู พติ ะวัน เนตรทอง และขอแสดงความยินดีกบั คุณครู นงนุช ชมภู

คณะครู และนักเรียนศึกษาดูงานโครงงานคุณธรรม ณ เมืองทองธานี 22 กรกฎาคม 2554

พิธีเปิ ด การฝึ กนักศึกษาวิชาการทหารภาคปกติ ประจาปี การศึกษา 2554 ณ ศูนย์ ฝึกโรงเรียนโพธิธรรมสุ วฒ
ั น์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2554

กิจกรรมครู – นักเรียนทาบุญประจาสั ปดาห์ โรงเรี ยนโพธิธรรมสุ วฒ
ั น์
ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
คณะทางาน

:
:
:

นายสะอาด สกุลดิษฐ์ ผู้อานวยการโรงเรี ยนโพธิธรรมสุวฒ
ั น์ และรองผู้อานวยการทุกฝ่ าย
นางอุไร มณีโชติ
นางจินตนา
แพรเขียว
นายกรไกร
ภูมิไสว
นางสุกานดา
ม่วงมา
นางสาวพิตะวัน เนตรทอง
นางอานวยพร ศรี ประเสริ ฐ
นางสาวกันยารัตน์ ศรี ประเสริ ฐ
นางอรอนงค์
มัน่ คง
นางสาวมธินา
เอกสะพัง
นางสาวพจีพร ศรี แก้ ว
นางจารุวฒ
ั น์
ปานศรี
นางสาวสุธาสินี พรมแตง

