ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนโพธิธรรมสุวฒ
ั น์ อ.โพทะเล จ.พิจติ ร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41
ฉบับที่ 7 ประจาปี การศึกษา 2553 ประจาเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554

สวัสดีคณะครู อาจารย์ และนักเรียนทุกคน วันเวลาช่ างรวดเร็วเหลือเกิน นี่ย่างเข้ าเดือนสุ ดท้ ายของปี 2553 แล้ ว
ในเดือนนี้ โรงเรี ยนองเรามีกิจกรรมที่สร้ างชื่ อเสี ยงหลายเรื่ อง อันดับแรก ขอแสดงความยินดีกับ นายจิ รายุ มีทรั พย์
นักมวยไทยสมัครเล่ น ได้ รับเหรียญทอง จากเชี ยงรายเกม เป็ นตัวแทนไปแข่ งกีฬาเยาวชนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประมาณ
เดือนมีนาคม 2554 รองลงมาคือการแข่ งขันศิ ลปหัตถกรรมนักเรี ยนที่จังหวัดเชี ยงราย เราได้ เป็ นตัวแทนไปแข่ งขัน
ระดับประเทศ ทีเ่ มืองทองธานี ในเดือน มกราคม 2554 จานวน 2 รายการ
อาคารเรียนที่กาลังจะเรี ยบร้ อย สนามกีฬสดาเนินการถมดินได้ มากแล้ ว คาดว่ าปี 2554 คงจะมีอะไรดี ๆ มาก
ขึน้ ก็ขอความร่ วมมือกับคณะครู และนักเรียนคงจะร่ วมด้ วยเช่ นกัน ทาสิ่ งดี ๆ ให้ กบั โรงเรียนของพวกเราอีก
ขอขอบคุณ และให้ กาลังใจกับพวกเราทุกคน สวัสดี

นายสะอาด สกุลดิษฐ์
ผู้อานวยการโรงเรี ยนโพธิธรรมสุ วฒ
ั น์

สวัสดีค่ะท่ านผู้อ่านทุกท่ านสารโพธิ ธรรมฉบับเดือนธันวาคมนี้ เป็ นฉบับส่ งท้ ายปี 2553 แล้ วนะคะ คณะ
ดาเนินงานวารสารโพธิธรรม จึงขอสรุ ปผลงานในรอบปี 2553 และแจ้ งความเคลื่อนไหวในเดือนธันวาคม 2553 ให้ ทุก
ท่ านได้ ทราบ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง วันที่ 24 ธันวาคม เนื่องจากเป็ นวันคล้ ายวันมรณภาพของพระครู โพธิธรรมสุ วัฒน์
(หลวงพ่ ออู๋) ซึ่งเป็ นผู้ก่อตั้งโรงเรียนโพธิธรรมสุ วฒ
ั น์ เราชาวโพธิธรรมสุ วฒ
ั น์ ทุกคนจึงได้ ทาบุญอุทศิ ส่ วนกุศลแด่ ท่าน
สุ ดท้ ายนี้ ขออานาจสิ่ งศั กดิ์สิทธิอันมีหลวงพ่ อเงิน หลวงพ่ อเพชร และหลวงพ่ ออู๋ จงดลบันดาล ให้ ทุกท่ าน
จงประสบความสุ ขความเจริญต่ อไป

ที่ปรึกษา
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

การประกวดกล่ าวสุ นทรพจน์ ชนะเลิศระดับเขต

รองชนะเลิศการแข่ งขันกีฬาเปตองระดับประเทศ ตามโครงการ
“กีฬาตามแผนปฏิบัตกิ ารไทยเข้ มแข็ง” จังหวัดขอนแก่ น

โครงการอบรม การใช้ โปรแกรม Sci Lab
ศู นย์ พฒ
ั นาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน

นักกีฬาหมากฮอสหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา

นักเรียนโรงเรียนโพธิธรรมสุ วฒ
ั น์ ได้ ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ วทิ ยาศาสตร์ แห่ งชาติปี 2553 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรและ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ได้ รับรางวัล ดังนี้
1. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้ จากคอมพิวเตอร์
ได้ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทกายภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
และรองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3. โครงงานวิทยาศาสตร์ กายภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ได้ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
และรางวัลชมเชยมหาวิทยาลัยนเรศวร
4. การแข่ งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
ได้ รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5. การประกวดวาดภาพหญ้ าแฝก
ได้ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ขอแสดงความยินดีกบั นักเรียนที่สามารถสอบโควตา มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
1. นางสาวนิศารัตน์ อินศักดิ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุ ขภาพ
2. นางสาวจันทร์ จุรี คุ้มประดิษฐ์ สาขานิตศิ าสตร์
3. นางสาวสุ จนิ ดา แก้ วมูล
สาขานิตศิ าสตร์
ขอแสดงความยินดีกบั นักเรียนทีส่ ามารถสอบโควตา
มหาวิทยาลัยศิลปกร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโลจิสติกส์

1. นายเวธวศิน

ศักดา

3. นางสาวโสภิดา

ไชยวรรณ 4. นางสาวสุ ชาวดี เศรษฐสุ ข

5. นางสาวอทิตยา

ยิม้ เขียว

7. นางสาวมนัสนันท์ มณี
ขอแสดงความยินดีกบั นักเรียนทีส่ ามารถสอบโควตา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1. นางสาวสุ กญ
ั ญา
สุ ขขัง
คณะเทคโนโลยีเกษตร
2. นางสาวชุลพี ร
ทาพวง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. นางสาวธารารัตน์ ขุนประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. นางสาวนพรัตน์
ศรีบุญนาค คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. นางสาวนิศารัตน์ อินศักดิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
6. นางสาวผกามาศ
นาสถิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์
7. นางสาวพิชญา
ศรีรักษ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
9. นางสาวมนัสนันท์ มณี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
11. นายเวธน์ วศิน
ศักดา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
13. นางสาวสุ จนิ ดา
แก้ วมูล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
14. นางสาวสุ นิสา
ทับทิมทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์
17. นางสาวสุ พตั รา
เชิงเอีย่ ม คณะวิศวกรรมศาสตร์
19. นางสาวอทิตยา
ยิม้ เขียว
คณะวิศวกรรมศาสตร์

8. นางสาวพิมพ์ ชนก
10. นางสาวภัสนันท์
12. นางสาวลัดดาวรรณ
14. นางสาวสาวิณีย์
16.. นางสาวสุ ชาวดี
18. นางสาวโสภิดา

2. นางสาวสุ พตั รา เชิงเอีย่ ม
6. นางสาวสุ จนิ ดา แก้ วมูล
8. นางสาวผกามาศ นาสถิต

แสงตุ๊
เอีย่ มกลัน่
ศรีรักษ์
ไทยปิ ยะ
เศรษฐสุ ข
ไชยวรรณ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรายุ มีทรั พย์ ได้ รับรางวัลชนะเลิศเหรี ยญทอง
มวยไทยสมัครเล่ น รุ่ น หนัก 57 กิโลกรัม ในการแข่ งขันกีฬาเยาวชน ภาค 5 เชียงรายเกม
และได้ เป็ นตัวแทนระดับภาคเพือ่ แข่ งขันกีฬาเยาวชนแห่ งชาติ

