ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนโพธิธรรมสุวฒ
ั น์ อ.โพทะเล จ.พิจติ ร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41
ฉบับที่ 6 ประจาปี การศึกษา 2553 ประจาเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

สารจากผูบ้ ริหาร
สวัสดีคณะครู อาจารย์ ท่านผูป้ กครองนักเรียน และสวัสดีนกั เรียนทุกคน ในเดือนพฤศจิกายนปี
นี้ โรงเรียนโพธิธรรมสุวฒ
ั น์ ของเรามีความสาเร็จหลายด้าน โดยเฉพาะการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
ภาคเหนือ ครัง้ ที่ 60 ณ จังหวัดเชียงราย ซึง่ ในปี นี้โรงเรียนของเราได้เข้าร่วมการแข่งขันหลายอย่างอาทิ
เช่ น ละครคุณธรรม การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดเขียนเรียงความ การเล่านิทานคุณธรรม
การสร้า งการ์ ตู น แอนิ เ มชัน่ การสร้า ง Webpage, ขอแสดงความยิ น ดี ก บั นัก เรี ย นที่ ไ ด้ท่ี เ รี ย นที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , และขอแสดงความยินดีกบั นายจิรายุ มีทรัพย์ ได้รบั รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทองมวยไทยสมัครเล่น รุ่น นา้ หนัก 57 กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนภาค 5 เชียงรายเกม
และได้เป็ นตัวแทนระดับภาคเพือ่ แข่งขันเยาวชนแห่งชาติ
สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีความสุข กับการทางาน การเรียน และประสบกับสิง่ ที่ปรารถนาทุกคน
นายสะอาด สกุลดิษฐ์
ผูอ้ านวยการโรงเรียนโพธิธรรมสุวฒ
ั น์

ทักทายจาก บก.
สวัสดีค่ะท่ านผูอ้ ่านทุกท่ าน โพธิ ธรรมสาร ฉบับนี้ประจาเดือนพฤศจิกายน 2553 นี้ จะได้
นาเสนอความเคลื่อนไหวของชาวขาวน้าเงิน ในหลายด้านด้วยกัน อาทิเช่ น การศึกษาต่ อในระดับ
มหาวิ ท ยาลัย นัก กี ฬ าเหรี ย ญทองระดับ ภาค การสอบธรรมสนามหลวง การถวายราชสดุ ดี
พระบาทสมเด็จพระมงกุ ฎเกล้าเจ้าอยู่หวั เป็ นต้น หากท่ า นผู อ้ ่านท่ านใด ต้องการประชาสัมพันธ์
กิจ กรรม หรื อ ให้ค าแนะน าใดๆ โปรดติ ด ต่ อ ฝ่ ายประชาสัม พัน ธ์ โรงเรี ย นโพธิ ธ รรมสุว ฒ
ั น์ ไ ด้
ทางคณะผูจ้ ดั ทายินดีนอ้ มรับคาติชมทุกท่าน
สุดท้ายนี้ ขออานาจสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์อนั มีหลวงพ่อเงิน หลวงพ่อเพชร และหลวงพ่ออู๋ จงดลบันดาล
ให้ทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญตลอดไป
นางอุไร มณีโชติ

ขอแสดงความยินดีกบั นักเรียนที่สามารถสอบโควตา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
1. นางสาวสุกญั ญา
สุขขัง
คณะเทคโนโลยีเกษตร
2. นางสาวชุลพี ร
ทาพวง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. นางสาวธารารัตน์ ขุนประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. นางสาวนพรัตน์
ศรีบุญนาค คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. นางสาวนิศารัตน์ อินศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
6. นางสาวผกามาศ
นาสถิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์
7. นางสาวพิชญา
ศรีรกั ษ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
8. นางสาวพิมพ์ชนก แสงตุ๊
คณะวิศวกรรมศาสตร์
9. นางสาวภัสนันท์
เอีย่ มกลัน่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
10. นางสาวมนัสนันท์ มณี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
12. นายเวธน์วศิน
ศักดา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
14. นางสาวสุจนิ ดา
แก้วมูล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
16. นางสาวสุนสิ า
ทับทิมทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์
17. นางสาวสุพตั รา
เชิงเอีย่ ม คณะวิศวกรรมศาสตร์
19. นางสาวอทิตยา
ยิ้มเขียว คณะวิศวกรรมศาสตร์

11.
13.
15.
18.

นางสาวลัดดาวรรณ
นางสาวสาวิณยี ์
นางสาวสุชาวดี
นางสาวโสภิดา

ศรีรกั ษ์
ไทยปิ ยะ
เศรษฐสุข
ไชยวรรณ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครัง้ ที่ 60 ณ จังหวัดเชียงราย
ซึง่ ในปี นี้โรงเรียนโพธิธรรมสุวฒ
ั น์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันดังนี้
1. ละครคุณธรรม
2. ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
3. เขียนเรียงความ ระดับ 4 – 6
4. เล่านิทานคุณธรรม ระดับ 1 – 3
5. การสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน่ ระดับ 1 – 6
6. การสร้าง Webpage ประเภท CMS ระดับ 1 – 6

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2553 โรงเรียนโพธิธรรมสุวฒ
ั น์
ได้มีการประชุมผูป้ กครองครัง้ ที่ 2 ปี การศึกษา 2553

วันวชิราวุธ
วันวชิราวุธ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 โรงเรียน
โพธิธรรมสุวฒ
ั น์ ได้ถวายราชสดุดี เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้า เจ้า อยู่ ห วั รัช กาลที่ 6
ผูท้ รงริเริม่ กิจการลูกเสือในประเทศไทย

สอบธรรมสนามหลวง
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553
ได้มีการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชัน้ ตรี
นักธรรมชัน้ โท ณ โรงเรียนโพธิธรรมสุวฒ
ั น์

ขอแสดงความยินดีกบั นายจิรายุ มีทรัพย์ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5/2
ได้รบั รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง มวยไทยสมัครเล่น รุ่น หนัก 57 กิโลกรัม
ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนภาค 5 เชียงรายเกม และได้เป็ นตัวแทนระดับภาค
เพือ่ แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

ทีป่ รึกษา
บรรณาธิการ
คณะทางาน

:
:
:

นายสะอาด สกุลดิษฐ์ ผูอ้ านวยการโรงเรียนโพธิธรรมสุวฒ
ั น์ และรองผูอ้ านวยการทุกฝ่ าย
นางอุไร มณีโชติ
นางจินตนา
แพรเขียว
นางสาวสุธาสินี พรมแตง
นางสุกานดา
ม่วงมา
นายกรไกร
ภูมิไสว
นางสาวอานวยพร ปั จวิทย์
นางสาวเบญภรณ์ โตเอีย่ ม
นายพิศาล
ศรีประเสริฐ
นางสาววรีย์
วงราช
นางสาวอรอนงค์ พลชัยยา
นางสาวบงกช
แต้มทอง
นางสาวพจีพร ศรีแก้ว
นางสาวกันยารัตน์ ศรีประเสริฐ

