
   

ทักทายจาก บก.  
สวสัดีค่ะท่านผูมี้เกียรติทุกท่าน   
       โพธิธรรมสารฉบบัน้ีเป็นการน าเสนอความเคล่ือนไหวของ
โรงเ รียนโพธิธรรมสุวัฒน์ในเ ดือนตุลาคม -พฤศจิกายน  
ซ่ึงมีกิจกรรมท่ีจะแจง้ใหท้ราบถึงผลโควตา้การเขา้ศึกษาต่อของ
นัก เ รี ยนชั้ นมัธยม ศึกษ า ปี ท่ี  6  ปี ก า ร ศึ กษา  2 5 5 5  ใน
ระดับอุดมศึกษา ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดบัภาคเหนือคร้ังท่ี 62 ณ จงัหวดัเชียงใหม่และไดเ้ป็นตวัแทน
ระดับภาคไปแข่งขันระดับประ เทศจ านวน 2  รายการ 
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา การจัดกิจกรรม 
วนัปิยมหาราช และการจดักิจกรรมราชสดุดีพระบาทสมเด็จ
พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั 
       สุดท้าย น้ี  ขออ านาจ ส่ิงศัก ด์ิ สิท ธ์ิอันมีหลวงพ่อ เ งิน  
หลวงพ่อเพชร และหลวงพ่ออู๋  จงดลบันดาลให้ทุกท่าน           
จงประสบความสุขความเจริญตลอดไป  
 

นางอุไร มณีโชติ 

ฉบบัท่ี 21 เดือนตลุาคม - พฤศจิกายน 2555  ปีการศึกษา 2555 

 สารจากผูบ้ริหาร  
 สวัสดีคณะครูอาจารย์และนักเรียนทุกคน โพธิธรรมสารฉบับนีม้ีกิจกรรม
ในช่วงปิดภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2555 คือการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพื่อร่วมปรึกษาหารือแนวทางการบริหารงานของโรงเรียนและ   
การร่วมงานวนัปิยมหาราชที่หอประชุมอ าเภอ จากน้ันต่อเน่ืองด้วยกิจกรรมเปิด
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เป็นเร่ืองที่น่ายินดีที่โรงเรียนเราได้เป็นตัวแทน
ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมในระดับประเทศ 2 รายการ จากกลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร์ รวมถึงนักเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาได้จ านวนมาก และส่ิงเหล่านีไ้ด้สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเรา ในฐานะผู้บริหารผมขอขอบคุณคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่ได้ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์     
จนมีช่ือเสียงมากยิ่งขึ้น และขอเป็นก าลังใจในการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 2                
ปีการศึกษา 2555 ต่อไป 
 

นายทิว มนูญธรรม 

ข่าวสารประชาสัมพนัธโ์รงเรยีนโพธธิรรมสวุฒัน ์อ.โพทะเล จ.พจิติร  

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 41 

โพธิธรรมสาร 



19 ตุลาคม 2555 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

23 ตุลาคม 2555 ร่วมงานวนัปิยมหาราช ณ หอประชุมอ าเภอโพทะเล 



21-23 พฤศจิกายน 2555 เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ คร้ังที ่62  
ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ 2 รายการคือ  
1. อากาศยานบังคับวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ 
2. เคร่ืองบินบังคับวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ 

26 พฤศจิกายน 2555 ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 



รายช่ือนักเรียนทีส่อบเข้าศึกษาต่อได้ในระดับอดุมศึกษา 

โควตา้คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โครงการ
อุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร 

1. น.ส. จริยา พวงมาลยั  
2. น.ส. กมลรัตน์ ทองห่อ 
3. น.ส. พรพิมล ทองแจ่ม 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุรี 

1. น.ส. วรรณฤดี จุย้ดว้ง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวชิาวทิยาการ
คอมพิวเตอร์ประยกุต-์มลัติมีเดีย 
2. น.ส. ภรณ์สวรรค ์ใจเยน็ คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาฟิสิกส์ประยกุต ์

มหาวทิยาลยันเรศวร 1. น.ส. จริยา พวงมาลยั คณะเศรษฐศาสตร์ 
2. น.ส. วรรณฤดี จุย้ดว้ง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 1. น.ส. ภรณ์สวรรค ์ใจเยน็ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาฟิสิกส์ 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้    
เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

1. น.ส. ภรณ์สวรรค ์ใจเยน็ คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาฟิสิกส์ประยกุต ์
2. น.ส. จริยา พวงมาลยั คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเคมีอุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 1. น.ส. กมลรัตน์ ทองห่อ  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
2. น.ส. จริยา พวงมาลยั  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
3. น.ส. ชนิกานต ์สอนทอง  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
4. นาย ปริญญา นนทะพา  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
5. น.ส. ปาจรีย ์ศรีสมบติั  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
6. น.ส. ปุณยาพร พวงสุข  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
7. น.ส. ภรณ์สวรรค ์ใจเยน็  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
8. น.ส. วรรณฤดี จุย้ดว้ง  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
9. น.ส. สมลกัษณ์ จาดเมือง  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
10. น.ส. สุมณฑา เลทุม  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
11. น.ส. อมรรัตน์ แกว้เหมือน  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
12. น.ส. อาภรณ์ พุม่อยู ่ คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา 



รายช่ือนักเรียนทีส่อบเข้าศึกษาต่อได้ในระดับอดุมศึกษา (ต่อ) 

โควตา้มหาวทิยาลยัพะเยา       
ประจ าปีการศึกษา 2555 

1. นางสาวยพุาภรณ์ ทองค า หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
(อนามยัชุมชน) 
2. นางสาวพรพิมล ทองแจ่ม หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
(อนามยัชุมชน) 
3. นางสาวสุมลฑา เลทุม หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
(อนามยัชุมชน) 
4. นางสาวขนิษฐา แสงดี หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั 
5. นางสาวปาจรีย ์ศรีสมบติั หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
(อนามยัชุมชน) 
6. นางสาวอินทิดา จนัทร์ค า หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
(อนามยัชุมชน) 
7. นางสาวจนัธิมา ศรนารายณ์ หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุข
ศาสตร์(อนามยัชุมชน) 
8. นางสาวปุณยาพร พวงสุข หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
(อนามยัชุมชน) 
9. นายปริญญา นนทะพา หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
(อนามยัชุมชน) 
10. นางสาวน ้าทิพย ์พนัธ์พงษ ์หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุข
ศาสตร์(อนามยัชุมชน) 
11. นางสาวจนัทิมา งอกผล หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ 
12. นางสาวศิริวรรณ ทองศรีเมือง หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุข
ศาสตร์(อนามยัชุมชน) 



รายช่ือนักเรียนทีส่อบเข้าศึกษาต่อได้ในระดับอดุมศึกษา (ต่อ) 

โควตา้มหาวทิยาลยัพะเยา      
ประจ าปีการศึกษา 2555 

13. นางสาวเบญจวรรณ มัง่ใหญ่ หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุข
ศาสตร์(อนามยัชุมชน) 
14. นางสาววาสนา นาสถิตย ์หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุข
ศาสตร์(อนามยัชุมชน) 
15. นางสาววรรณภา นอ้ยเกิด หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุข
ศาสตร์(อนามยัชุมชน) 
16. นางสาวกนกรัตน์ พนัธ์เขียน หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุข
ศาสตร์(อนามยัชุมชน) 
17. นางสาวชลดา ภู่นอ้ย หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
(อนามยัชุมชน) 
18. นางสาวบุษยมาส รอดอินทร์ หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุข
ศาสตร์(อนามยัชุมชน) 
19. นางสาวศุลีพร สอนทอง หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการเงินและการ
ธนาคาร 
20. นายอษัฎา กนัสุข หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต 
21. นางสาวสุกญัญา อิงคะวะระ หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสาธารณสุข
ศาสตร์(อนามยัชุมชน) 
22. นางสาวณฐักานต ์เกตุทะนง หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต 
23. นางสาวจิราวรรณ ไชยเอม หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย และ
หลกัสูตรการศึกษา บณัฑิต สาขาวชิาการศึกษา (ภาษาไทย) (คู่ขนาน) 
24. นายวรีวฒัน์ สิงห์ทอง หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต 
25. นางสาวกญัญา มัน่ทรัพย ์หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการเงินและการ
ธนาคาร 



ทีป่รึกษา :  นายทวิ มนูญธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิธรรมสุวฒัน์ 
และรองผู้อ านวยการทุกฝ่าย  

บรรณาธิการ :  นางอุไร มณีโชติ  

คณะท างาน :  นางจินตนา       แพรเขียว                          นางสาวสุธาสินี   พรมแตง  
นางสุกานดา      ม่วงมา                              นายกรไกร           ภูมิไสว  
นางอ านวยพร   ศรีประเสริฐ                      นางสาวพติะวนั   เนตรทอง  
นางอรอนงค์      มั่นคง                               นายอุเทน             โค้งนอก  
นางสาวพจีพร   ศรีแก้ว                              นางจารุวฒัน์        ปานศร  


