สารจากผูบ้ ริหาร
สวัสดีคณะครู นักเรี ยนและท่านผูอ้ ่านทุกท่าน
ในเดื อนมิ ถุนายน โรงเรี ยนมี กิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่ น กิ จกรรมพุทธชยัญตรี หรื อวันวิส าขบูชา กิ จกรรม
การอบรมให้ความรู ้นกั เรี ยนจากศาลจังหวัดจังหวัดพิจิตร ร่ วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.โพทะเล การจัดประชุ มผูป้ กครอง
ประจาปี การศึกษา 2555 โดยได้รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดีจากผูป้ กครอง เพราะถือเป็ นส่ วนหนึ่ งที่จะช่วยพัฒนาโรงเรี ยน
ให้มีคุณภาพยิง่ ขึ้น
เมื่อเริ่ มปี การศึกษาใหม่ตอ้ งมีการจัดพิธีไหว้ครู เพื่อเป็ นการแสดงความเคารพ ครู บาอาจารย์และให้คาสั ญญาว่า
จะเป็ นศิษย์ที่ดีของครู ตลอดไป ส่ วนกิจกรรมอื่น ๆ ที่นกั เรี ยนได้ ไปสร้างชื่ อเสี ยงให้กบั โรงเรี ยน โดยนาความภาคภูมิใจ
มาสู่ คณะครู และนักเรี ยนมากนั้นคือ การสอบเข้าเรี ยนต่อในมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ และรับรางวัลรองชนะเลิ ศอันดับ 1
จาการแข่งขันหนูนอ้ ยเจ้าเวหา ซึ่ งจะเป็ นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป
ขณะนี้ โรงเรี ยนโพธิ ธรรมสุ วฒั น์ได้นาดิ นมาถมบริ เวณโรงเรี ยนเป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ว ต้องขอขอบคุ ณ คณะครู
นักเรี ยนและผูป้ กครองที่ได้ช่วยสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้
สุ ดท้ายนี้ ขอให้คณะครู ต้ งั ใจทาหน้าที่ ของตนอย่างมี ความสุ ข และนักเรี ยนตั้งใจเรี ยนหนังสื ออย่างมี ความสุ ข
เช่นกัน
นายทิว มนูญธรรม
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนโพธิธรรมสุ วฒั น์

ทักทายจาก บก.
สวัสดีค่ะ ท่านผูอ้ ่านทุกท่าน
สารโพธิ ธ รรมฉบับ เดื อนมิ ถุนายน นี้ จะได้นาเสนอความเคลื่ อนไหวของโรงเรี ย นโพธิ ธ รรมสุ วฒั น์ ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่ น กิ จกรรมวันวิสาขบูชา กิ จกรรมไหว้ครู กิ จกรรมวันสุ นทรภู่ การอบรมให้ความรู้จากศาลจังหวัด
พิจิตร การประชุมผูป้ กครองนักเรี ยน ครั้งที่ 1 / 2555 เป็ นต้น นอกจากนี้โรงเรี ยนยังได้ส่งเสริ มความสามารถนักเรี ยนโดยส่ ง
นักเรี ยนเข้าแข่งขันการพูดสุ นทรพจน์ ที่จงั หวัดกาแพงเพชร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และนักเรี ยนได้รับโควตา
ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จานวน 3 คน ด้วยซึ่ง สารโพธิ ธรรมขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
และโรงเรี ย นได้รับ ความเมตตาจากพระพะยอม ได้ม าบรรยายธรรมะให้นัก เรี ย นโรงเรี ย นโพธิ ธ รรมสุ ว ฒ
ั น์
ท่านผูป้ กครองนักเรี ยน ได้ฟัง ซึ่ งถือว่าเป็ นโอกาสดีของเราชาวโพธิ ธรรมเป็ นอย่างยิง่
สุ ดท้า ยนี้ ขออานาจสิ่ ง ศักดิ์ สิ ทธิ์ อันมี หลวงพ่อเงิ น หลวงพ่อเพชร และหลวงพ่ออู๋ จงดลบันดาล ให้ทุ กท่า น
จงประสบความสุ ขความเจริ ญต่อไป
นางอุไร มณีโชติ

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ( พุทธชยัญตรี ) 4 มิถุนายน 2555

ประชุ มผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียน ที่ 1 / 2555 10 มิถุนายน 2555

อบรมให้ ความรู้ จากศาล จังหวัดพิจิตร 12 มิถุนายน 2555

กิจกรรมไหว้ ครู ปี การศึกษา 2555 21 มิถุนายน 2555

กิจกรรมวันสุ นทรภู่ โรงเรียนโพธิธรรมสุ วฒ
ั น์ ถวายพวงมาลัย อ่ านประวัติสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2555
ประกวดสุ นทรพจน์ จัดโดยสานักวัฒนธรรมจังหวัดกาแพงเพชร 26 มิถุนายน 2555

พระพะยอมมาเทศน์ ที่หอประชุ มโรงเรี ยนโพธิธรรมสุ วฒ
ั น์ 29 มิถุนายน 2555

ขอแสดงความยินดีกบั นักเรี ยนทีส่ อบผ่ านในโครงการอุดมศึกษาเพือ่ ทายาทเกษตรกร
คณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี การศึกษา 2555
1. น.ส.จริยา
พวงมาลัย
2. น.ส.กมลรัตน์ ทองห่ อ
3. น.ส.พรพิมล ทองแจ่ ม

ได้ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทยุทธวิธี
ได้ รับคัดเลือกให้ เข้ าแข่ งขันชิงถ้ วยพระราชทาน 2 รายการ
1. การแข่ งขันหนูน้อยจ้ าวเวหาปี 4 ชิงถ้ วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หัวฯ ระหว่ างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2555
2. หนูน้อยจ้ าวเวหานัดพิเศษเพือ่ เฉลิมพระเกียรติคล้ ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ครบรอบ 60 พรรษา
ระหว่ างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2555
ปรึกษา
บรรณาธิการ
คณะทางาน

:
:
:

นายทิว มนูญธรรม ผู้อานวยการโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ และรองผู้อานวยการทุกฝ่ าย
นางอุไร มณีโชติ
นางจินตนา
แพรเขียว
นางสาวสุธาสินี
พรมแตง
นางสุกานดา ม่ วงมา
นายกรไกร
ภูมิไสว
นางอานวยพร ศรีประเสริฐ
นางสาวพิตะวัน
เนตรทอง
นางอรอนงค์ มั่นคง
นางสาวกันยารัตน์
ศรีประเสริฐ
นางสาวพจีพร ศรีแก้ ว
นางจารุ วัฒน์
ปานศรี

