ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนโพธิธรรมสุวฒ
ั น์ อ.โพทะเล จ.พิจติ ร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41
ฉบับที่ 8 ประจาปี การศึกษา 2553 ประจาเดือน มกราคม พ.ศ. 2554

สวัส ดีปี ใหม่ปี กระต่า ยทอง การเริ่ ม ต้ น ที่ ดี มี ค วามส าเร็ จ ไปกว่า ครึ่ ง เมื่ อเริ่ ม เข้ า ปี ใหม่ 2554 ทุก คนควร
จะพิจารณาสิ่งที่ไม่ดีทงหลายในตั
ั้
วเรา ตัดออกไปให้ หมด แล้ วเริ่ มทาในสิ่งที่ดีงาม เรามีโอกาสที่จะเริ่ มใหม่ในโอกาสนี ้
ควรตังเป
้ ้ าหมายว่าในปี นี ้ จะทาอะไรบ้ างที่ดีมีประโยชน์ ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคมส่วนร่วม และเริ่มทาแต่บดั นี ้
ในปี ใหม่นี ้ ผมหวัง ว่าจะทาให้ โรงเรี ยนของเรามี ความเจริ ญก้ าวหน้ ายิ่ง ขึน้ ไปอี ก ทัง้ ด้ านการจัดการเรี ย น
การสอนของครู อ าจารย์ นัก เรี ย นโพธิ ธ รรมสุ วัฒ น์ ต้ อ งเข้ าเรี ย นต่อ ในระดับ มหาวิ ท ยาลัย มากกว่ า ปี ที่ ผ่ า นมา
และได้ เ รี ย นในคณะที่ ดี ๆ อาคารสถานที่ จะจัด ให้ มี บรรยากาศร่ ม รื่ นสวยงาม นัก เรี ย นมี ความตัง้ ใจเรี ย นเป็ น
นั ก เรี ยนที่ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมสู ง ขึ น้ มี จิ ต อาสา จิ ต สาธารณะมากขึ น้ ครู อาจารย์ จะได้ รั บ การส่ ง เสริ ม
ทังด้
้ านขวัญกาลังใจ
ในปี กระต่ายทองนี ้ ขอให้ ทกุ คนมีความสุข คิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการ สวัสดี.
นายสะอาด สกุลดิษฐ์
ผู้อานวยการโรงเรี ยนโพธิธรรมสุวฒ
ั น์

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน

สาหรับสารโพธิธรรม ฉบับนี ้ถือเป็ นฉบับแรกของปี พุทธศักราช 2554 ซึ่งเป็ น

การเริ่ มต้ นที่ดีในหลาย ๆ ด้ าน ก่อนอื่นต้ องขอแสดงความยินดีกับคุณครู พิศาล ศรี ประเสริ ฐ ที่ได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ น
“ รองผู้ อ านวยการโรงเรี ยนอนุ บ าล โพทะเล(รั ฐ บ ารุ ง) ”และขอต้ อนรั บ รองผู้ อ านวยการคนใหม่ ข อง
โรงเรี ยนโพธิธรรมสุวฒ
ั น์ คือ รองผู้อานวยการโรงเรี ยน อภิชาฎ พงษ์ ภู่ ด้ วยความยินดียิ่ง รวมทังสิ
้ ่งดี ๆ อีกหลายด้ าน
ในโรงเรี ยนโพธิธรรมสุวฒ
ั น์ที่เกิดขึ ้น ที่จะได้ นาเสนอให้ ผ้ อู า่ นได้ รับทราบเป็ นลาดับต่อไป
ในโอกาสขึ ้นปี พุทธศักราช 2554 นี ้ คณะกรรมการดาเนินงาน สารโพธิ ธรรม ขออานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทงหลาย
ั้
จงดลบันดาลให้ ทกุ ท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดปี 2554
นางอุไร มณีโชติ

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2554 โรงเรี ยนโพธิธรรมสุวฒ
ั น์ ได้ จดั งานปี ใหม่และงานวันเด็ก โดยนักเรี ยน ได้ ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและ
การประกวดร้ องเพลงลูกทุง่

ยินดีต้อนรับรองผู้อานวยการ ฯ อภิชาฎ พงษ์ ภู่ รองผู้อานวยการโรงเรี ยนโพธิธรรมสุวฒ
ั น์
และขอแสดงความยินดีกบั รองผู้อานวยการ ฯ พิศาล ศรี ประเสริ ฐ รองผู้อานวยการโรงเรี ยนอนุบาลโพทะเล(รัฐบารุง)

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554 ที่ผา่ นมาโรงเรียนโพธิธรรมสุวฒ
ั น์ได้ เป็ นเจ้ าภาพจัดการประชุมผู้บริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554 นายมานพ ดีมี ผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็ นประธานการประชุม
ครูจงั หวัดพิจิตรในสังกัดฯ ณ โรงเรี ยนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้ กล่าวถึงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและการให้ บริ การของสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554 คณะครูและนักเรี ยนได้ ร่วมบริ จาคโลหิตให้ แก่สภากาชาติจงั หวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2554 คณะครู ได้ ร่วมงานวันครู ณ โรงเรี ยนบางมูลนากภูมิพิทยาคม และขอแสดงความยินดีกบั คุณครู
ที่ได้ รับรางวัลเพชรเสมาสามัญ 41 ดังนี ้ 1. คุณครูอไุ ร มณีโชติ
2. คุณครู จินตนา แพรเขียว
3. คุณครู ธญ
ั ศญา บูรพา
4. คุณครู พจีพร ศรี แก้ ว

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 นายอาเภอโพทะเล คณะผู้บริ หารโรงเรี ยนโพธิธรรมสุวฒ
ั น์ และคณะครู ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
ในโอกาสแสดงความยินดีกบั นายอาเภอโพทะเลที่เข้ ารับการอบรมหลักสูตร นปส.

คณะผู้บริ หาร และคณะครู ร่วมลงคะแนนเลือกตังกรรมการผู
้
้ แทน ใน ก.ค.ศ. ,

ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
คณะทางาน

:
:
:

ขอแสดงความยินดีกบั นักเรียน กับโครงการสอวน.
1. ด.ญ. อภิญญา จุ้ยด้ วง 2. น.ส. จิติสา นางวงษ์

นายสะอาด สกุลดิษฐ์ ผู้อานวยการโรงเรี ยนโพธิธรรมสุวฒ
ั น์ และรองผู้อานวยการทุกฝ่ าย
นางอุไร มณีโชติ
นางจินตนา
แพรเขียว
นายกรไกร
ภูมิไสว
นางสุกานดา
ม่วงมา
นางสาววรี ย์
วงราช
นางสาวอานวยพร ปั จวิทย์
นางสาวเบญภรณ์ โตเอี่ยม
นางสาวอรอนงค์ พลชัยยา
นางสาวบงกช
แต้ มทอง
นางสาวพจีพร
ศรี แก้ ว
นางสาวกันยารัตน์ ศรี ประเสริ ฐ
นางสาวสุธาสินี พรมแตง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
ที่สามารถสอบโควตามหาวิทยาลัยพะเยา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

น.ส.จันทร์ จรุ ี
นายธนริ นทร์
น.ส.วราภรณ์
น.ส.ทรัพย์สิทธ์
น.ส.ศิริวรรณ
น.ส.สกุลรัตน์
นายชยากร
นายธีระพงษ์

คุ้มประเสริ ฐ สาขาวิชาการบัญชี
คงเถื่อน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ดีมี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
จันทร์ กรุ ด สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศิริวริ นทร์ สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
เตียเจริ ญ สาขาวิชาพัฒนาสังคม
ประสาทพร สาขาวิชาพัฒนาสังคม
สุขอยู่
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชา
การศึกษา (คูข่ นาน)
น.ส.สุภานันท์ พงษ์ไทย สาขาวิชาการบัญชี
น.ส.หัทยั รัตน์ แพ่งตี่
สาขาวิชานิตศิ าสตร์
นายอนันต์
อ่องเภา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
น.ส.ลัดดาวรรณ ศรี รักษ์ สาขาวิชาชีววิทยาและการศึกษา
บัณฑิต (คูข่ นาน)
น.ส.สุชาวดี เศรษฐสุข สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
นายวีรชิต กลิ่นหอม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสุรศักดิ์ ลาพันธ์
สาขาวิชาฟิ สิกส์
น.ส.พรรณพัชร โหมดกุลา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
น.ส.นิศารัตน์ อินศักดิ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกีฬา
น.ส.ภัสนันท์ เอื่ยมกลัน่
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
น.ส.ชุตมิ า เกิดฤทธิ์
สาขาวิชาฟิ สิกส์ประยุกต์
นายเวธน์วศิน ศักดา
สาขาวิชาชีววิทยาและสาขาวิชา
การศึกษา (คูข่ นาน)
น.ส.สุนิสา ทับทิมทอง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
น.ส.โสภิดา ไชยวรรณ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
น.ส.ชุตกิ าญจน์ มัน่ ประสงค์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกีฬา
น.ส.วิชดุ า
กองแก้ ว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
น.ส.สุดารัตน์ ยุทธภัณฑ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
น.ส.นภัสสร ปานเพ็ชร์ สาขาวิชานิตศิ าสตร์
นายเกรี ยงไกร ภู่น้อย
สาขาวิชาชีววิทยา
น.ส.เรณุกาญจน์ ใสสอาด สาขาวิชาฝรั่งเศส
น.ส.สุจินดา แก้ วมูล สาขาวิชานิตศิ าสตร์
นายเพชร
มะหะพรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

น.ส.วรรษมน นาคดี
น.ส.พัชรี ยา หมื่นยงค์
น.ส.พิมพ์ชนก แสงตุ๊
น.ส.ทีรพัด
กรพรหม
น.ส.เพชรชมพู ศรี อินทร์
น.ส.สาวิณีย์ ไทยปิ ยะ
นายชัชวาล ปั น้ รอด
น.ส.จริ ยา
สุขหร่ อง
นายสิทธิชยั ก้ อนทอง
นายชาญวิทย์ เต่าหอม
นายนันทชัย กันสุข
น.ส.นพรัตน์ ศรี บญ
ุ นาค
นายณัฐวัตร เอี่ยมเจริ ญ
น.ส.จารุ วรรณ มหาประโพธิ์
น.ส.จุรีรัตน์ พันโพธิ์
น.ส.สุกญ
ั ญา สุขขัง
น.ส.จุฬาลักษณ์ พูลสมบัติ
น.ส.สุภานันท์ พรมเวียง
น.ส.ณัฐสรา บุญเกลี ้ยง
น.ส.นวรัตน์ บุญรอด
น.ส.สุพตั รา เชิงเอี่ยม
นายสันติสขุ
พรมอยู่

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการกีฬา
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาพัฒนาสังคม
สาขาวิชานิตศิ าสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาอตุสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาจัดการธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์ )
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์ )
สาขาวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภณ
ั ฑ์
53. น.ส.กาญจนา ใจดี
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
54. น.ส.ภัทรกัณย์ จุ้ยสุข
สาขาวิชาจัดการธุรกิจ
55. น.ส.ธารารัตน์ ขุนประเสริ ฐ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชา
การศึกษา(คูข่ นาน)
56. นายอดิเรก
บางหลวง
สาขาวิชาการท่องเที่ยว

