ข่ าวสารประชาสั มพันธ์ โรงเรี ยนโพธิธรรมสุ วฒ
ั น์ อ.โพทะเล จ.พิจิตรสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 41
ฉบับที่ 13 ประจาปี การศึกษา 2554 ประจาเดือน กันยายน – ตุลาคม พ.ศ. 2554

สารจากผู้บริหาร
สวัสดี คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรี ยนโพธิ ธรรมสุวฒ
ั น์ทุกท่าน ตังแต่
้ ท่านผู้อานวยการสะอาด สกุลดิษฐ์ ท่านรอง
ผู้อานวยการทะยานยุทธ มณีโชติ และคุณครู วิไลวรรณ พรหมอยู่ เกษี ยณอายุราชการในช่วงเดือนกันยายน 2554 โรงเรี ยน
โพธิธรรมสุวฒ
ั น์ดเู งียบเหงาไปพอสมควร โดยเฉพาะท่านผู้อานวยการ ตังแต่
้ ทา่ นมาอยูโ่ รงเรี ยนโพธิธรรมสุวมั น์ ท่านได้ ประสานงาน
งบประมาณมาพัฒนาโรงเรี ยนอย่างมากมาย ต้ องขอขอบคุณท่าน มา ณ โอกาสนี ้ด้ วย และได้ แต่งตังให้
้ นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์
รองผู้อานวยการรักษาราชการแทนผู้อานวยการโรงเรี ยนโพธิธรรมสุวฒ
ั น์ จนกว่าผู้อานวยการ คนใหม่จะมาปฏิบตั ิหน้ าที่ ถึงอย่างไร
ก็แล้ วแต่กิจกรรมต่าง ๆ จะต้ องดาเนินการไปอย่ างต่อเนื่อง ซึ่งคณะคุณครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านก็ได้ ให้ ความร่ วมมือ
ในการดาเนินการกิจกรรมทุกเรื่ องให้ เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง โดยในภาคเรี ยนที่ 2 / 2554 โรงเรี ยนจะขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสูเ่ ป้าหมาย
เชิงคุณธรรม โรงเรี ยนเครื อข่ายด้ านคุณธรรม ซึง่ โรงเรี ยน ได้ กาหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาดังนี ้
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. พัฒนานักเรี ยน
3. พัฒนาการมีสว่ นร่วมของชุมชนและผู้ปกครอง
4. พัฒนาสภาพแวดล้ อม
ซึง่ กิจกรรมต่าง ๆ โรงเรี ยนได้ ดาเนินการแล้ วและกาลังดาเนินการอยู่ โรงเรี ยนต้ องขอขอบคุณ คุณครูทกุ ท่าน ที่ให้ ความร่วมมือ
และเป็ นที่ปรึกษานักเรี ยนด้ วยดีตลอดมา
นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์
รองผู้อานวยการรักษาราชการแทน
ผู้อานวยการโรงเรี ยนโพธิธรรมสุวฒ
ั น์

ทักทายจาก บก.
สวัสดีค่ะท่านผูอ้ ่านทุกท่าน

สารโพธิธรรมฉบับนี ้ถือ เป็ นฉบับพิเศษ ในปี นี ้ได้ รวมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรี ยนโพธิธรรมสุวฒ
ั น์
ตังแต่
้ เดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม ที่ในช่วงนี ้มีแต่ข่าวน ้าท่วม ซึ่งโรงเรี ยนโพธิธรรมสุวฒ
ั น์ก็ได้ รับผลกระทบด้ วย เพราะนักเรี ยนส่วน
ใหญ่ เ ดิ น ทางมาเรี ย นไม่ ไ ด้ จึ ง ต้ องหยุด เรี ย นไป คณะผู้จั ด ท าจึ ง ได้ รวมกิ จ กรรมไว้ ในวารสารฉบับ นี ซ้ ึ่ ง ประกอบด้ วยพิ ธี เ ปิ ด
อาคารเรี ยน “ขจรประศาสน์ ” ซึ่งท่านสุวิทย์ วัชโรทยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรให้ เกียรติเป็ นประธาน ในการเปิ ดอาคารเรี ยน
ดัง กล่ า วและมี ตัว แทน พลตรี ส นั่น ขจรประศาสน์ คื อ ผู้ ช่ ว ยรั ฐ มนตรี ก ระทรวงพาณิ ช ย์ ท่ า นศิ ริ วัฒ น์ ขจรประศาสน์
วันปิ ยมหาราช งานเกษี ยณอายุราชการ โดยโรงเรี ยนโพธิธรรมสุวฒ
ั น์ ของเรามีทงผู
ั ้ ้ บริ หาร ครู เกษี ยณอายุราชการ จานวน 3 ท่าน
รวมถึง ผู้อานวยการสะอาด สกุลดิษฐ์ รองผู้อานวยการทะยานยุทธ มณี โชติ คุณครู วิไลวรรณ พรหมอยู่ และสุด ท้ าย
ขอแสดงความยินดีกบั นักเรี ยนที่ได้ รับคัดเลือกเข้ าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน 7 คน
สุ ด ท้ ายนี ้ ขออ านาจสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ อั น มี ห ลวงพ่ อ เงิ น หลวงพ่ อ เพชร และหลวงพ่ อ อู๋ จงดลบั น ดาล ให้ ทุ ก ท่ า น
จงประสบความสุขความเจริ ญต่อไป

นางอุไร มณีโชติ

พิธีเปิ ดอาคาร "ขจรประศาสน์" โดยท่านผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิจิตร ท่านสุ วทิ ย์ วัชโรทยางกูร เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554

บรรยากาศงานเกษียณอายุราชการ ท่ านผู้อานวยการสะอาด สกุลดิษฐ์ รองผู้อานวยการทะยานยุทธ มณีโชติ
และครู วไิ ลวรรณ พรหมอยู่ วันที่ 28 กันยายน 2554

ขอแสดงความยินดีกบั นักเรียนทีไ่ ด้ รับคัดเลือกเข้ าศึกษาต่ อในมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปี การศึกษา 2554 ดังนี้
1. นางสาวรุ่ งทิวา ถนอมสั ตย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
2. นางสาวกรรณิการ์ กามะหยี่ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
3. นางสาวสุ นิสา
จันทันโอ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
4. นางสาวรชยา
บัวทอง สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
5. นางสาวพัชราพร บุญยะใบ สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
6. นางสาวพรพิมล พิศอ่อน สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
7. นางสาวธนพร
เต่ าหอม สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

ร่ วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสั กการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวประจาปี 2554

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

