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คณะท างาน

สวสัดีคณะครู และนกัเรียนทุกคน ส ำหรับเดือนสิงหำคมถึงเดือนตุลำคม มีกิจกรรมหลำกหลำยดงัน้ี
นกัเรียนร่วมกิจกรรมโครงกำรเขำ้ค่ำยภำษำองักฤษ  (English camp) โครงกำรจุดไฟควำมคิด สร้ำงจิตอำสำ 

ตำมศำสตร์พระรำชำ  กิจกรรมวนัแม่แห่งชำติ  คณะครูรับกำรตรวจประเมิน ติดตำม ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของ
สถำนศึกษำโดยคณะศึกษำนิเทศน์จำกส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำ  เขต 41 พิธีทอดผำ้ป่ำเพื่อสร้ำงโดมบริเวณ
หนำ้ลำนปูนหนำ้เสำธง  คณะครูร่วมงำนวนัพระรำชสมภพสมเด็จพระนำงเจำ้สิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ 9 ณ 
ที่ว่ำกำรอ ำเภอโพทะเล นักเรียนร่วมกิจกรรมเขำ้ค่ำยคณะตศำสตร์ โครงกำรพฒันำศกัยภำพทำงภำษำไทย นักเรียนร่วม
แข่งขนัโครงกำรวนัภำษำศิลป์มนุษยศำสตร์ ประจ ำปี 2561 ณ คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร กิจกรรมสัปดำห์
วิทยำศำสตร์ กิจกรรมสัปดำห์ห้องสมุด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 เขำ้ร่วมทดสอบกำรรู้เร่ืองกำรอ่ำน ตำมแนวกำร
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนำนำชำติ PISA กิจกรรมคุรุ มุฑิตำ วนัอ ำลำที่ภำคภูมิ คุณครูอุไร มณีโชติ  คณะครูร่วมพิธี
ถวำยพวงมำลำดอกไมส้ักกำระและถวำยบงัคมพระบรมรำชำนุสำวรีพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำจุฬำลงกรณ์ พระ
จุลจอมเกลำ้เจำ้อยูห่วัเน่ืองในวนัปิยะมหำรำช  และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ไดร้ำยงำนในวำรสำรฉบบัน้ี

สุดทำ้ยน้ีขออ ำนำจส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิอนัมีหลวงพอ่เงิน หลวงพ่อเพชร และหลวงพอ่อู๋ จงดลบนัดำลให้ทุกท่ำนประสบ
ควำมสุขควำมเจริญตลอดไป



นายทวิ  มนูญธรรม จากผู้อ านวยการ
สวสัดีคณะครู  และนกัเรียนทกุคน  โพธิธรรมสารฉบบันีไ้ด้รวบรวมกิจกรรมของเดือนสงิหาคม ถงึ เดือนตุลาคม

ไว้ค่อนข้างหลากหลายกิจกรรม โรงเรียนได้มีโอกาสต้อนรับ คณะศึกษานิเทศก์จากส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 41 เข้าร่วมงานแถลงข่าวและท าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือคุ้ มครองเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้ ม ครองเด็ก
พทุธศกัราช 2546 กิจกรรมวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิต์ิพระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 9 กิจกรรมคุรุมุทิตา
วนัอ าลาที่ภาคภมูิกิจกรรมวนัเกษียณอายรุาชการของคณุครูอไุรมณีโชติ บคุคลทรงคณุค่าแห่งเรียนโพธิธรรมสวุัฒน์ นักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 1 ถงึมธัยมศกึษาปีที่ 3 เข้าร่วมการทดสอบการรู้เร่ืองการอ่านตามแนวการประเมินผลนกัเรียนร่วมกับนานาชาติ 
PISA คณะครูประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรม คณะครู ร่วมประชุมปิดภาคเรียนเพื่อ
สรุปผลการปฏิบติังานในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 และอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมคือพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สกัการะ
และถวายบงัคมพระบรมราชานสุาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่อ งในวันปิย
มหาราชเพื่อเป็นการร าลกึถงึพระมหากรุณาธิคณุของพระองค์ท่าน

สดุท้ายนี ้ ขออ านาจสิ่งศักด์ิสิทธ์ิทั่วสากลโลกให้คณะครู  และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านและนักเรียนมีความสขุ 
สมหวงัในสิง่ที่ต้องการ พร้อมกบัมีพลงักาย  และพลงัใจในการร่วมกนัพฒันาโรงเรียน โพธิธรรมสวุฒัน์ต่อไป





วนัท่ี 7 สงิหาคม 2561 กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จดัโครงการเข้าค่ายภาษาองักฤษ 
(English camp) เพ่ือพฒันาทกัษะด้านภาษาองักฤษให้กบันกัเรียน

โครงการเข้าคา่ยภาษาองักฤษ (English camp)



วนัท่ี 8 สงิหาคม 2561 นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ได้เข้าร่วม
โครงการค่ายคณุธรรม “จดุไฟความคิด  สร้างจิตอาสา ตามศาสตร์
พระราชา” ณ  ห้องโสตทศันศึกษา โรงเรียนโพธิธรรมสวุฒัน์



ในช่วงเช้าของวนัท่ี10 สงิหาคม 2561  โรงเรียนโพธิธรรมสวุฒัน์ จดักิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ
คณะครูร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9
นายทิว  มนญูธรม ผู้อ านวยการโรงเรียน มอบเกียรติบตัรให้กบัแม่ดีเด่นประจ าปีการศึกษา 2561

วันแม่แหง่ชาติ ปีการศกึษา 2561



ช่วงบา่ยของวนัท่ี 10 สงิหาคม 2561 คณะครูต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ จากส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 ท่ีมาติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานของสถานศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2560





12 สงิหาคม 2561 คณะครูโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์  ร่วมงาน
วันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
(วันแม่แห่งชาติ) ณ ที่ว่าการอ าเภอโพทะเล



14 สงิหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดให้มีกิจกรรม

ค่ายคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 2 โดยมีนักศกึษาสาขาวิชาคณิตศาตร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ร่วมเป็นวิทยากร



17 สิงหาคม 2561 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

จดัโครงการพฒันาศักยภาพทางภาษาไทย
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมปลาย
ประจ าปีการศึกษา 2561



16-17 สงิหาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม  วันภาษาศิลป์มนุษยศาสตร์ประจ าปี  2561
ณ คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร



22 สงิหาคม 2561 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเปิดโลก

วิชาการภายในงานมีการจัดแสดงผลงานของแต่ละกลุ่มสาระและการประกวดชุดรีไซเคิล



24 สิงหาคม 2561 ครูธนัช ชนะเพยี มอบรางวัลให้กับนักเรียน

ที่เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 1-10 สิงหาคม 2561



ในวันที่ 4 กันยายน 2561 นักเรียนชัน้ ม.1-ม.3
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์  เข้าร่วมการทดสอบ 
“การรู้เร่ืองการอ่าน ตามแนวการประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA” 



ห้องเรยีนสขีาว
นายทวิ  มนูญธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
มอบรางวัลให้กับนักเรียนในกิจกรรมห้องเรียนสีขาว
ประจ าปีการศึกษา 2561



6 กันยายน 2561 คณะครูและนักเรียนร่วมพธีิแสดงมุฑติาจิตเน่ืองในวันเกษียณ
อายุราชการของครูอุไร  มณีโชต ิบุคคลผู้ทรงคุณค่าของโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์



เตรียมความพรอ้มเขา้รว่มแขง่ขนังาน

ศิลปหตัถกรรมฯ

6 กันยายน 2561 นายทวิ  มนูญธรรมผู้อ านวยการโรงเรียนและคณะครูได้ประชุม

ร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในงานศลิปหตัถกรรม
ประจ าปี 2561



คณะครูโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏบิัตกิารเพื่อเตรียมรับการประเมนิ
คุณภาพสถานศกึษา  ณ  ไร่เพชรประดับฟ้า  รีสอร์ท อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

13-14 กันยายน 2561



นายทวิ  มนูญธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธธิรรมสุวัฒน์และคณะครูประชุมปิดภาคเรียน
ร่วมกันเพื่อสรุปผลการปฏบิัตงิานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2561 ณ ห้องโสตทศันศกึษา 

10 ตุลาคม  2561



วันที่ 23 ตุลาคม 2561
นายทวิ  มนูญธรรม ผู้อ านวยการ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ได้น าคณะครูและบุคลากร

ทางการศกึษาเข้าร่วมพธีิวางพวงมาลาดอกไม้สักการะและถวายบงัคมพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาจุฬาลงกรณ์  พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั

เน่ืองในวันปิยะมหาราช  เพื่อเป็นการร าลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน 
ณ ที่ว่าการอ าเภอโพทะเล จังหวัดพจิิตร


