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เอกสารเพื่อการประชาสมัพนัธโ์รงเรียนพบูิลธรรมเวทวิทยา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41   

ประจ าเดือน มิถนุายน พ.ศ. 2562 

   วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยาพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2562  เพ่ือให้นักเรียนได้ฝากตัว
เป็นศิษย์ ขอขมาและระลึกถึงพระคุณครู โดยมีนายปุณยวีร์  ยอดทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย
คณะครูและนักเรียนร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมอเนกประสงค์ 

 วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยาจัด
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2562 
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

    วันที่ 11 มิถุนายน 2562  โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา
ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลต าบลบางคลาน มาตัด
แต่งต้นไม้ในสถานศึกษาเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือป้องกัน
อุบัติภัยและปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 



www.phiboonthammavetwittaya.ac.th 
โรงเรยีนพบูิลธรรมเวทวิทยา  ต.บางคลาน  อ.โพทะเล  จ.พจิติร  โทร.056030387 

2 
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ประจ าเดือน มิถนุายน พ.ศ. 2562 

    วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา
จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เ พ่ื อชี้ แจ งผลการด า เนิ น งานของสถานศึกษา ใน             
ปีการศึกษา 2561และร่วมวางแผนพัฒนาโรงเรียน 

   วันที่14 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยาจัด
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองฯและ
มอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562โดยได้รับ
ความอนุเคราะห์จากก านันสมปอง พรธาดาวิทย์ ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษฯ๊ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด 

   วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นักเรียนโรงเรียนพิบูลธรรมเวท
วิทยาเข้าร่วมโครงการอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน 
ด้านบริหารจัดการน้ า ณ เขื่อนแควน้อย จ.พิษณุโลก จัด
โดยโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาท่าบัว กรมชลประทาน 

     วันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา
เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ
สร้างความตระหนักปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะมูลฝอย 
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าCK CONVENTION HALL 
จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 

  วันที่14 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยาจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ google application 
ในการพัฒนาปพ.5 และงานวัดผลประเมินผล 
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ประจ าเดือน มิถนุายน พ.ศ. 2562 

 วันที่ 27 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา ร่วมกับ
ชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา จัดกิจกรรม
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคม
ได้ตระหนักถึงความอันตรายของยาเสพติด 

   วันที่ 27 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา รับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา ประจ าภาคเรียนที่1/2562  โดย คณะกรรมการฯจากสพม.41  ณ ห้องโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 

แกนน าวัยใส” ในโครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเด็ก
วัยรุ่น เครือข่ายบริการสุขภาพ  ณ วัดพร้าว  อ าเภอโพทะเล 
จังหวัดพิจิตร จัดโดยส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโพทะเล 

    วันที่ 21 มิถุนายน 2562 
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา
ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว ม อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการทักษะชีวิต “ค่าย 
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ประจ าเดือน มิถนุายน พ.ศ. 2562 

    วันที่  29 มิถุนายน 2562 ศิษย์ เก่า และผู้น าชุมชน 
ด าเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ภาย
บริเวณในโรงเรียน โดยการสนับสนุนของชมรมศิษย์เก่าฯ 

ในสถานศึกษาโดยนายวนากรณ์  เผ่าสวัสดิ์, น.ส.รุ่งรัตน์ สืบศักดิ์วงศ์ , น.ส.กัลญา สมบูรณ์ และน.ส.ศศิลักษณ์ พานพุ่ม 
ได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับจังหวัดต่อไป และ3)การประกวดทูบีนัมเบอร์วันไอดอล โดย
น.ส.เสาวลักษณ์ กล่อมจิตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 และนางสาวชื่นกมล  รัตนา ได้รับรางวัลชมเชย 

  วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 โรงเรียน
พิบูลธรรมเวทวิทยาน านักเรียนเข้าร่วม
ฝึกอบรมผู้น าเที่ยวชุมชนโดยเทคนิค 
การเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพ่ือรองรับการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0  
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ   
ณ เทศบาลต าบลบาลคลานและศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้าน
หนองแขม อ.โพทะเล จัดโดยวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  

    วันที่ 27 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยาร่วมงาน
มหกรรม TO BE NUMBER ONE อ าเภอโพทะเล โดยร่วมกิจกรรม
ดังนี้ 1) นิทรรศการการน าเสนอผลการด าเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์
วันโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 2)การประกวดชมรมทูบีนัมเบอรว์ัน 


