สารจากผูบ้ ริหาร
สวัสดี คณะครู อาจารย์ และนักเรี ยนทุกคน ขอขอบคุณคณะครู อาจารย์ และบุคลากรทุกท่ านที่ช่วยให้ โรงเรี ยน
ของเราผ่ านการประเมินในการรับรองเป็ นโรงเรี ยนดีใกล้ บ้าน (ในฝันรุ่ น 2 ) ปิ ดภาคเรียนที่ผ่านมาโรงเรียนได้ มีกิจกรรม
ต่ าง ๆ มากมาย ไม่ ว่าจะเป็ นการรับสมัครนักเรียนใหม่ พาคุณครู ไปเข้ ารับการอบรมคุณธรรม ที่ จ.กาญจนบุรี ทั้งนี้เพื่อให้
นาความรู้ มาถ่ ายทอดให้ แก่นักเรียน และนาไปสู่ โรงเรียนคุณธรรมประจาอาเภอต่ อ
โรงเรี ยนของเราได้ จั ด กิจ กรรมส าหรั บ นั กเรี ย นม. 1 และ ม. 4 ที่เข้ ามาเป็ นนั กเรี ย นใหม่ โดยจั ด กิจ กรรม
ละลายพฤติกรรม อบรมนั กเรียนแกนนาด้ านคุณธรรม เพือ่ เป็ นการเตรียมความพร้ อมสาหรับนักเรียนใหม่ ที่จะก้ าวเข้ า
สู่ รัวขาว – น้าเงิน ทั้งนี้โรงเรี ยนของเรายังได้ เป็ นส่ วนหนึ่งของกิจกรรมประชาธิปไตยที่ได้ มีการเลื อกตั้งนายก อบจ.
พิจิตร โดยทางโรงเรี ย นได้ นากองลูกเสื ออาสา กกต. ที่ได้ มีการก่ อตั้งขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกหน่ วยเลือกตั้งภาย
ในเขตอาเภอโพทะเล
ปัจจุบันโรงเรียนโพธิธรรมสุ วัฒน์ ได้ มีคณะกรรมการสถานศึกษาชุ ดใหม่ โดยคณะกรรมการชุ ดเก่ าได้ หมดวาระ
เมื่อ 1 มกราคม 2555 ทั้งนี้โรงเรียนโพธิธรรมสุ วัฒน์ ได้ รับเกียรติจาก นายเกษม นวมครุ ฑ อดีตผู้อานวยการโรงเรี ยน
โพธิธรรมุสวัฒน์ มาดารงตาแหน่ ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งท่ านคณะกรรมการจะเป็ นส่ วนที่
สาคัญทีจ่ ะช่ วยบริหารจัดการโรงเรียนโพธิธรรมุสวัฒน์ ให้ มีคุณธรรมในทุก ๆ ด้ าน
ในโอกาสเปิ ดภาคเรี ยนใหม่ ปีการศึ กษา 2555 ขอให้ คณะครู และนักเรี ยน ประสบผลสาเร็ จในสิ่ งที่ม่ ุงหวังไว้
มีสุขภาพกาย สุ ขภาพใจ ทีด่ ีทจี่ ะสู้ กบั อุปสรรค ทั้งหลายในปี การศึกษาใหม่ นีท้ ุก ๆ คน
นายทิว มนูญธรรม
ผู้อานวยการโรงเรียนโพธิธรรมสุ วฒ
ั น์

ทักทายจาก บก.
สวัสดีค่ะ ท่ านผู้อ่านทุกท่ าน
โพธิธรรมสาร ฉบับนี้ จะเป็ นการรวมกิจกรรมต่ าง ๆ ของโรงเรี ยนโพธิธรรมสุ วัฒน์ ตั้งแต่ การปัจฉิมนิเทศ นักเรียน
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2554 และการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองเป็ นโรงเรียนต้ นแบบ
ในฝัน โรงเรียนดีใกล้ บ้านรุ่ น 2 ของอาเภอโพทะเล จึงเป็ นทีน่ ่ ายินดีทไี่ ด้ รับการรับรองอย่างเป็ น เอกฉันท์ ได้ รับป้ายโรงเรียน
ดีใกล้ บ้าน และเมื่อเปิ ดภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 ได้ มีการพัฒนาครู บุคลากร นักเรี ยนในด้ านคุณธรรม จริ ยธรม
โดยจัดอบรมให้ ท้งั ครู นกเรียน นอกจากนีย้ งั การดาเนินกิจกรรมต่ าง ๆ ซึ่งได้ นาเสนอไปในวารสารฉบับนี้
สุ ดท้ ายนี้ ขออ านาจสิ่ งศั ก ดิ์สิ ทธิ์ อันมีหลวงพ่ อเงิน หลวงพ่ อเพชร และหลวงพ่ อ อู๋ จงดลบั นดาล ให้ ทุก ท่ า น
จงประสบความสุ ขความเจริญต่ อไป
นางอุไร มณีโชติ

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ประจาปี การศึกษา 2554

อบรมคุณธรรม ทีก่ าญจนบุรี วันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2555

ละลายพฤติกรรม นักเรียน ม.1
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555

โรงเรียนดีใกล้ บ้าน ( ในฝันรุ่ น 2 ) เมื่อ 23 มีนาคม 2555

อบรมแกนนาคุณธรรม ม.ต้ น วันที่ 12 พฤษภาคม 2555 และ ม.ปลาย วันที่ 13 พฤษภาคม 2555

กิจกรรมลูกเสื ออาสา กกต. ในการเลือกตั้งนายก อบจ.พิจิตร ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2555

ประชุ มคณะกรรมการสถานศึกษา ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2555
ปรึกษา
บรรณาธิการ
คณะทางาน

:
:
:

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

