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คณะท างาน

สวสัดีคณะครู และนกัเรียนทุกคน ส ำหรับเดือนมิถุนำยน และ เดือนกรกฎำคม มีกิจกรรมหลำกหลำยดงัน้ี
นกัเรียนเขำ้ร่วมกิจกรรม  หวัหนำ้ศำลเยำวชนและครอบครัวจงัหวดัพิจิตรพบนกัเรียนและสถำนศึกษำ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1 เขำ้ร่วมโครงกำรฝึกทกัษะวำ่ยน ้ำเพื่อชีวติ กำรทดสอบในโครงกำร PISA Project 2018 

นกัเรียนเขำ้ร่วมแข่งขนัในโครงกำรรักษ์ภำษำไทยไดรั้บรำงวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 กำรประชุมผูป้กครอง ภำคเรียนท่ี 1 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 พิธีไหว้ครูประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 มีกำรมอบทุนกำรศึกษำจำกหน่วยงำนและคณะครู
นักเรียนเขำ้ร่วมกิจกรรมกำรรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพติด   คณะครูและนักเรียนร่วมบริจำคโลหิตให้กับ       
ภำคบริกำรโลหิตแห่งชำติ ท่ี 8 จ.นครสวรรค์ ผูบ้ริหำรและคณะครูเขำ้ร่วมกำรอบรมเชิงปฏิบติักำรปลูกฝังคุณลกัษณะ       
อนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนดว้ยกระบวนกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร  เพื่อพฒันำสู่ผูเ้รียนในศตวรรษท่ี  21  กิจกรรมวนัสุนทรภู่  
กำรแข่งขันกีฬำภำยในประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 คณะครูและนักเรียนร่วมทอดผ้ำป่ำเพื่อกำรศึกษำสมทบทุนสร้ำง 
“เรือนคุณธรรม นอ้มน ำศำสตร์พระรำชำ” กิจกรรมวนัสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติ เขำ้ร่วมงำนชุมนุมลูกเสือป้องกนั   
และแก้ปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ  คณะครูและนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ            
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณบดินทรเทพยวรำงกูล เพื่อเป็นกำรแสดงควำมจงรักภักดีต่อรัชกำลท่ี 10                    
และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีไดร้ำยงำนในวำรสำรฉบบัน้ี

สุดทำ้ยน้ีขออ ำนำจส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิอนัมีหลวงพ่อเงิน หลวงพ่อเพชร และหลวงพ่ออู๋ จงดลบนัดำลให้ทุกท่ำนประสบ
ควำมสุขควำมเจริญตลอดไป



นายทวิ  มนูญธรรม จากผู้อ านวยการ

สวสัดีคณะครู  และนกัเรียนทกุคน  โพธิธรรมสารฉบบันีไ้ด้รวบรวมกิจกรรมของเดือนมิถนุายนและกรกฎาคม
ไว้ค่อนข้างหลากหลายกิจกรรม โรงเรียนได้มีโอกาสต้อนรับ ดร.สมบตัิ  พฤติพงศภัค  ผู้พิพากษาหวัหน้าศาลเยาวชน    
และครอบครัวจงัหวดัพิจิตร  ท่านเดินทางมาพบปะพูดคยุกับนกัเรียนโรงเรียนโพธิธรรมสุวฒัน์ การประชุมผู้ปกครอง
ประจ าภาคเรียนท่ี 1  ปีการศกึษา 2561 พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศกึษาให้กับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดีเดน่  คณะครู
และนกัเรียน ร่วมบริจาคโลหิตให้กบัภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 8  จ.นครสวรรค์ คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบตัิการ
เพ่ือพฒันาศกัยภาพทางการจดัการเรียนการสอน การแข่งขนักีฬาภายในประจ าปีการศกึษา 2561 และอีกหนึ่งกิจกรรม
ท่ีได้เข้าร่วมคือ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร            
แสดงความจงรักภคัดีของพวกเราชาวโพธิธรรมสวุฒัน์

สุดท้ายนี ้ ขออ านาจสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิทั่วสากลโลกให้คณะครู  และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านและนกัเรียนมี
ความสขุ สมหวงัในสิ่งท่ีต้องการ พร้อมกบัมีพลงักาย  และพลงัใจในการร่วมกนัพฒันาโรงเรียน โพธิธรรมสวุฒัน์ตอ่ไป  



5

ฉบับที่ 61 เดือนมิถุนายน 2561
ปีการศึกษา 2561

นศท. โรงเรยีนโพธิธรรมสุวัฒน์
เข้าร่วมกจิกรรมก าจัดและจัดเกบ็ผักตบชะวาในแหล่งน า้ปิด (Kick off)

ตามมาตรการป้องกัน 3  ระยะ จังหวัดพจิติร 
เพื่อเฉลิมพระเกียรต ิสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณบดนิทรเทพยวรางกูร  

ณ  วัดทุ่งน้อย  ต าบลทุ่งน้อย  อ าเภอโพทะเล จังหวัดพจิติร



หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดัพจิติร      

พบนกัเรยีนและสถานศกึษา
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ฉบับที่ 61 เดือนมิถุนายน 2561
ปีการศึกษา 2561

นักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย  
เข้าร่วมโครงการ หวัหน้าศาลเยาวชน และครอบครัวจงัหวัดพจิติร
พบนักเรียนและสถานศึกษา  โดยท่าน  ดร.สมบตั ิพฤฒพิงศภคั  

ผู้พพิากษาหวัหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวัดพจิติร 
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ฉบับที่ 61 เดือนมิถุนายน 2561
ปีการศึกษา 2561

การประชมุคณะครูและบคุลากรทางการศกึษา  
โรงเรียนโพธธิรรมสุวัฒน์ คร้ังที ่5/2561



นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทกัษะ ว่ายน า้เพื่อชีวิต (Live saving) 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
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ฉบับที่ 61 เดือนมิถุนายน 2561
ปีการศึกษา 2561



7 การสอบ Pre PISA 2018

นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3
เข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาต ิ(PISA 2018)  

ของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ฉบับที่ 61 เดือนมิถุนายน 2561
ปีการศึกษา 2561



นางสาวสุพชิชา  พรหมอยู่ นักเรียนชัน้ ม.4/1 ได้รับรางวัล     
รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันพนิิจวรรณคดี ระดับ ม.4-ม.6
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ฉบับที่ 61 เดือนมิถุนายน 2561
ปีการศึกษา 2561

โครงการรักษ์ภาษาไทย
ครูสมศักดิ์  ปัญจศิล และคณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขนัในโครงการรักษ์ภาษาไทย  
เน่ืองในวนัภาษาไทยแห่งชาต ิปี 2561 

ณ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาจงัหวดัพจิติร

รายช่ือนักเรียนที่เข้าร่วมการ
แข่งขันมีดังนี ้
1. ด.ญ. ปัณฑิตา  พรมวังขวา
2. น.ส. พนิดา  เจนจบ
3. ด.ญ. เบญจมาศ  กองแก้ว
4. น.ส. อริสรา พามา
5. ด.ญ. ธีรนาฎ สุขศรี
6. น.ส. สิริยากร  ดุกลิ่ม
7. ด.ญ. พลอยไพลิน  ศรีเวียง
8. น.ส. รุ่งรวี  มีตัวตน
9. ด.ญ. ปวเรศ เพี่ยงเทยีร
10.น.ส. สุพชิชา  พรหมอยู่  



ผู้อ านวยการ  คณะครู  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน
ประชุมร่วมกบัผู้ปกครองนักเรียน   ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2561
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ฉบับที่ 61 เดือนมิถุนายน 2561
ปีการศึกษา 2561

การประชมุผู้ปกครอง ภาคเรยีนท่ี 1 /2561



ผู้อ านวยการ  คณะครู  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน
ร่วมกนับริจาคเงนิ และส่ิงของในการสร้างห้องน า้  ให้กบัเดก็ชายนภดล  เกดิด ี

นักเรียนช้ัน ม.3/5 โรงเรียนโพธิธรรมสุวฒัน์
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ฉบับที่ 61 เดือนมิถุนายน 2561
ปีการศึกษา 2561

มอบ “ห้องน้ ารวมใจ พ.ส.”
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ฉบับที่ 61 เดือนมิถุนายน 2561
ปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้คร ูประจ าปกีารศกึษา 2561
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ได้จัดพธีิไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา 2561
ในการนี ้ผู้อ านวยการทวิ  มนูญธรรม  ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน 

ภายในงานมีการมอบทนุการศึกษา จากหน่วยงานและคณะครูให้กับนักเรียน
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ฉบับที่ 61 เดือนมิถุนายน 2561
ปีการศึกษา 2561

โครงการรูร้กัษ์ สามัคค ีพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี 

ตามวิถีประชาธิปไตย ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนต าบลโพทะเล 

โครงการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
นักเรียนโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ
ซึ่งจัดโดย  องค์การบริหารส่วนต าบลโพทะเล
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ฉบับที่ 61 เดือนมิถุนายน 2561
ปีการศึกษา 2561

บริจาคโลหิต
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

ร่วมกันบริจาคโลหติให้กับภาคบริการโลหติแห่งชาตทิี่ 8 จังหวัดนครสวรรค์
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ฉบับที่ 61 เดือนมิถุนายน 2561
ปีการศึกษา 2561

การฝึกทบทวนผูก้ ากับและนักศกึษาวิชาทหาร

ผู้ก ากับและนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ เข้าร่วมการฝึกทบทวนผู้ก ากับ
นักศึกษาวิชาทหารและการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ณ มณฑลทหารบกที่ 36 ค่ายพ่อขุนผาเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี ้

1. นายวรพงษ์  ประเสริฐศรี  (ครู  คศ.1)
2. นายเหมวัฒน์ สิงห์มณี     (ครูผู้ช่วย)
3. นายณัฐพล  บุญกลิ่น (นักศึกษาวิชาทหาร)
4. นายคุณากร  คูณค า้ (นักศึกษาวิชาทหาร)
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ฉบับที่ 61 เดือนมิถุนายน 2561
ปีการศึกษา 2561

การประชมุคณะครูและบคุลากรทางการศกึษา  
โรงเรียนโพธธิรรมสุวัฒน์ คร้ังที ่6/2561
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ฉบับที่ 61 เดือนมิถุนายน 2561
ปีการศึกษา 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการ
คณะครูโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏบิัตกิาร

ปลูกฝังคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้เรียน ด้วยกระบวนการเรียนรู้
แบบบูรณาการ  เพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

สหวิทยาเขตบางมูลนาก ณ  โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
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ฉบับที่ 61 เดือนมิถุนายน 2561
ปีการศึกษา 2561

วันสุนทรภู่
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จัดกจิกรรมวันสุนทรภู่  เพื่อร าลึกในพระคุณของสุนทรภู่  กวีเอกของโลก
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ฉบับที่ 61 เดือนมิถุนายน 2561
ปีการศึกษา 2561

การแขง่ขนักีฬาภายใน
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์เข้าร่วมกจิกรรมการแข่งขัน
กีฬาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561



คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
สมทบทุนสร้าง “เรือนคุณธรรม น้อมน าศาสตร์พระราชา” โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

29

ฉบับที่ 61 เดือนมิถุนายน 2561
ปีการศึกษา 2561

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา



ผูก้  ำกบัลูกเสือ และลูกเสือเนตรนำรี  
โรงเรียนโพธิธรรมสุวฒัน ์ร่วมกิจกรรม  
วนัคลำ้ยวนัสถำปนำลูกเสือแห่งชำติ
ณ สนำมโรงเรียนโพธิธรรมสุวฒัน ์ 







ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นักเรียนชัน้ ม.1-ม.3
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์  เข้าร่วมการทดสอบ 
“การรู้เร่ืองการอ่าน ตามแนวการประเมนิผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาต ิPISA” 





ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือ  โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ เข้าร่วม
งานชุมนุมลูกเสือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ปี 2561 ระหว่างวันท่ี 19-21 กรกฎาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือช่ัวคราว
โรงเรียนขาณุวิทยา  อ าเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดก าแพงเพชร  
จัดโดยส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41





นายทวิ  มนูญธรรม ผู้อ านวยการ พร้อมด้วยคณะครู 
และนักเรียนโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

เข้าร่วมกจิกรรมเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณบดนิทรเทพยวรางกูร

ณ หอประชุมโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

26 กรกฎาคม  2561



26 กรกฎาคม  2561
คณะครู และนักเรียนโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
ร่วมแห่เทยีนพรรษาไปถวาย ณ วัดโพทะเล 

และร่วมเดนิรณรงค์ต่อต้านยาเสพตดิ 
รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ประจ าปี 2561





28 กรกฎาคม  2561
นายทวิ  มนูญธรรม ผู้อ านวยการ คณะครู 
และนักเรียน  โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

เข้าร่วมกจิกรรมเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณบดนิทรเทพยวรางกูร

ณ ว่าการอ าเภอโพทะเล



รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวอลเล่ย์บอล รุ่น อายุ 16 ปี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันวอลเล่ย์บอล

รุ่นประชาชนทั่วไป 

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
เข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬาวอลเลย์บอล จ.พจิติร


