ข่ าวสารประชาสั มพันธ์ โรงเรี ยนโพธิธรรมสุ วฒ
ั น์ อ.โพทะเล จ.พิจิตรสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 41
ฉบับที่ 14 ประจาปี การศึกษา 2554 ประจาเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สารจากผู้บริหาร
สวัสดี คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน ในเดือนที่ผ่านมานีม้ ีกิจกรรมต่างๆ มากมาก อาทิเช่น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนภาคเหนือ ครัง้ ที่ 61 ซึ่งในปี นี ้ จังหวัดพิจิตรของเราเป็ นเจ้ าภาพ ทางโรงเรี ยนของเราได้
ส่ง กิ จ กรรมเข้ า ร่ ว มหลายรายการ เช่น การแข่ง ขัน การจัด สวนถาดแบบชื น้ ระดับ ม.ต้ น และ ม.ปลาย , โครงงาน
วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ได้ เป็ นตัวแทน เขต สพม. 41 ไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป ขอแสดงความยินดีกับนักเรี ยน
ที่ได้ รับคัดเลือกเข้ ารับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และในอีกไม่ช้านี ้ โรงเรี ยนของเราก็จะมีผ้ อู านวยการท่านใหม่
มาปฏิบตั หิ น้ าที่ในโรงเรี ยนโพธิธรรมสุวฒ
ั น์
สุดท้ ายนี ้ขอให้ ทกุ คนมีความสุข กับการทางาน การเรี ยน และประสบกับสิ่งที่ปรารถนาทุกคน
นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์
รองผู้อานวยการโรงเรี ยนโพธิธรรมสุวฒ
ั น์
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการโรงเรี ยนโพธิธรรมสุวฒ
ั น์

ทักทายจาก บก.
เรี ยน ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน

สารโพธิธรรมฉบับเดือนพฤศจิกายนนี ้ จะได้ นาเสนอ ความเคลื่อนไหว ของโรงเรี ยนโพธิธรรมสุวฒั น์

ทังด้
้ าน
นักเรี ยน เช่นการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ซึง่ ได้ รับเหรี ยญทอง เหรี ยญเงิน และเหรี ยญทองแดง หลายรายการ
นอกจากนี ย้ ัง ได้ ท ากิ จ กรรมตามโครงการคุณ ธรรมจริ ย ธรรมด้ านจิ ต อาสาโดยการบริ จ าคน า้ ดื่ม ช่ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยในกรุงเทพมหานคร เป็ นต้ น
สุดท้ ายนี ้ ขออานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อนั มีหลวงพ่อเงิน หลวงพ่อเพชร และหลวงพ่ออู๋ จงดลบันดาล ให้ ทุกท่าน
จงประสบความสุขความเจริญต่อไป
นางอุไร มณีโชติ

การนาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ต่อหน้ าพระพักตร์ เนื่องในกิจกรรมค่ายเวทีนกั วิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครัง้ ที่ 7
จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2554
รายชื่อนักเรียน
1. นายพีรานัย
2. นางสาวรวินท์นิภา
3. นางสาวกนกรัตน์
ครู ท่ ปี รึกษา
นายกรไกร

นาคา
ศิลา
พันธ์เขียน
ภูมิไสว

การนาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ระดั บ ม 4–6

งานมหกรรมวิ ช าการ

ศิล ปหัต ถกรรมนัก เรี ย น ภาคเหนื อ ครั ง้ ที่ 61
รัฐชนูปถัมภ์ จังหวัดพิจิตร
รายชื่อนักเรียน
1. นายเตชินท์

กลินหอม

2. นายณัฐศักดิ์

อาริวงค์

3. นายศรรักษ์

คาป้อม

ครู ท่ ปี รึกษา
นายกรไกร

ภูมิไสว

ณ โรงเรี ย นหัว ดง

ขอแสดงความยินดีกบั นักเรียนทีไ่ ด้ รับคัดเลือกเข้ าศึกษาต่ อ
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจาปี การศึกษา 2554
1. น.ส.ใกล้รุ่ง
สุ ชล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1.
2. น.ส.รุ่ งทิวา
ถนอมสัตย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2.
3. น.ส.สุ นิสา
จันทันโอ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3.
4. น.ส.กรรณิ การ์
กามะหยี่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4.
5. น.ส.มาริ ษา
สี กะเสม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5.
6. น.ส.พัชราพร
บุญยะใบ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6.
7. น.ส.นิตยา
พันธุมิตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7.
8. น.ส.พรพิมล
พิศอ่อน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8.
9. น.ส.จันทร์ จิรา
เปลี่ยนไพร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9.
10. น.ส.ชุติมา
จันทร์ เสวตนันท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10.
11. น.ส.จันทิมา
ศรี จกั คุม้
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11.
12. น.ส.จีรนันท์
เกตุแก้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12.
13. น.ส.อภิญญา
สุ ขสวัสดิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 13.
14. น.ส.ธนพร
เต่าหอม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
15. น.ส.สุ นารี
พุม่ นิล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
16. น.ส.รัชนีกรณ์
กลิ่นทอง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
17. น.ส.รชยา
บัวทอง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
18. นายอนุกลู
บุญประกอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์
19. น.ส.วลิดา
ศรี สุธรรม
คณะเทคโนโลยีการจัดการ

ขอแสดงความยินดีกบั นักเรียนทีไ่ ด้ รับคัดเลือกเข้ าศึกษาต่ อ
ในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปี การศึกษา 2554 ดังนี้
น.ส.ปิ ยนุช ม่วงเกตุ
สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์
น.ส.แพรวนภา กันน้อย
สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์
นายวิทยา
กันจู
สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์
นายณัฐวุฒิ ขุนทิพย์ทอง สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์
น.ส.ภัทรา วิลยั รัตน์ สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์
น.ส.พนิดา ผ่องศรี
สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์
น.ส.ศิริขวัญ จันทร์ รื่นเริ ง สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์
น.ยุภาพร
พงสิ น
สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์
น.ส.พรพิมล พิศอ่อน
สาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์
น.ส.หัสยา ชูแหวน
สาขาวิชาการศึกษาภาษาอังกฤษ
นายนภดล รอดดี
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
นายชาคริ ต สุ ขโขจิตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
น.ส.วลิดา
ศรี สุธรรม สาขาบัญชี

นายโรจนะ กฤษเจริ ญ ผู้อานวยการสานักอานวยการ สพฐ. และเจ้ าหน้ าที่รับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจาก นายอภิชาฎ พงษ์ ภู่
และ นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์ รองผู้อานวยการโรงเรี ยน ที่มาพร้ อม คณะครู นักเรี ยนและนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรี ยนโพธิ ธรรมสุวฒ
ั น์ ก่อนนาไป
มอบต่อ นางธารทิพย์ ถาวรชัยสิทธิ์ ผู้อานวยการโรงเรี ยน นายจุฬพัฒน์ วงศ์เมือง รองผู้อานวยการโรงเรี ยน และคณะครู โรงเรี ยนปั ญญาวรคุณ
เพื่อนาไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ศูนย์พกั พิงโรงเรี ยนปั ญญาวรคุณ เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2554

คณะครูและนักเรี ยนได้ ร่วมบริจาคโลหิต ให้ แก่สภากาชาติจงั หวัดพิจิตร

การอบรม พนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรี ยน โดย พ.ต.อ. กฤชกนก ด่านอุดม ผกก. สภ. โพทะเล

ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
คณะทางาน

:
:
:

นายสะอาด สกุลดิษฐ์ ผู้อานวยการโรงเรี ยนโพธิธรรมสุวฒ
ั น์ และรองผู้อานวยการทุกฝ่ าย
นางอุไร มณีโชติ
นางจินตนา
แพรเขียว
นายกรไกร
ภูมิไสว
นางสุกานดา
ม่วงมา
นางสาวพิตะวัน
เนตรทอง
นางอานวยพร ศรี ประเสริ ฐ
นางสาวกันยารัตน์ ศรี ประเสริ ฐ
นางอรอนงค์
มัน่ คง
นางสาวมธินา
เอกสะพัง
นางสาวพจีพร ศรี แก้ ว
นางจารุวฒ
ั น์
ปานศรี
นางสาวสุธาสินี พรมแตง

