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 นับเป�นโอกาสดีท่ีโรงเรียนทุ�งโพธิ์วิทยา  ได�จัดทําเอกสารเผยแพร�ประชาสัมพันธ�

ผลการดําเนินงานต�างๆ ของโรงเรียน เพื่อให�ผู�ปกครองนักเรียน หน�วยงาน องค�กร สาธารณชน

โดยทั่วไป ได�รับทราบข�อมูลข�าวสารที่เกิดจากผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน�าที่ของคุณครู 

บุคลากรทางการศกึษา รวมถงึ นกัเรียน คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผู�ปกครองนกัเรียน 

ตลอดจนภาคีเครือข�ายทั้งภาครัฐ เอกชน ท่ีให�ความร�วมมือ ร�วมแรง ร�วมใจ สนับสนุนส�งเสริม

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส�งผลให�โรงเรียนมีความเจริญก�าวหน�าในทุกๆ ด�าน ทําให�ได�รับ

การคัดเลือกให�เป�น โรงเรียนคุณภาพของชุมชน “โรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง” นักเรียนมีระเบียบ 

วินัย  มีความรู�ความสามารถตามศักยภาพสูงสุดแห�งตน  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค� โรงเรียน

ได�รับการยอมรับจากชุมชน ผู�ปกครองนักเรียน สาธารณชน ครู นักเรียน บุคลากรและ

ผู�ท่ีมีส�วนเกี่ยวข�องมีความภาคภูมิใจจากผลงานการปฏิบัติหน�าที่  

 การบริหารสถานศึกษา คือ  การเรียนรู�ท่ีจะอยู�เพื่อ แก�ไข พัฒนาและ

ร�วมสนับสนุน ผู�เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู�ปกครอง และองค�กร

ทางศึกษาต�างๆ เพื่อให�เกิดประโยชน�สูงสุดต�อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของนักเรียนให�ดียิ่งๆ ข้ึนไป  

 ขอแสดงความยินดีและภูมิใจกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 3 

ชัน้มธัยมศกึษาป�ท่ี 6 และชัน้ประกาศนยีบตัรวิชาชพีป�ท่ี 3 ท่ีจบการศกึษา

ในป�การศึกษา 2563  นี้ ขออวยพรให�นักเรียนลูกๆของครูท่ีกําลัง

เป�ดประตูสู�การเรียนรู�โลกของประสบการณ�แห�งใหม� จงเรียนรู�และ

โชคดีกับทุกเส�นทางดีๆท่ีเลือกเดิน ขอให�ประสบความสําเร็จ

สมหวงัดงัท่ีปรารถนา  ขอให�ทุกคนจงนาํพาอตัลกัษณ�ของโรงเรียน

และคุณงามความดีท่ีได�รับการบ�มเพาะออกไปใช� ในสังคม

ท่ีกว�างขึ้น 

 ขอขอบพระคุณ หน�วยงาน องค�กร และทุกๆ ท�าน 

ท่ีให�ความกรุณาส�งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรม

ท้ังหลายของโรงเรียนทําให� ครู และบุคลากรทุกท�านได�ตั้งใจ 

มุ�งมั่นที่จะปฏิบัติหน�าที่ด�วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อนักเรียน 

เพื่อโรงเรียน และเพื่อชุมชนตลอดไป  
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 ตลอดป�การศกึษา 2563 ท่ีผ�านมา เกดิวิกฤตการณ�การแพร�ระบาดของโรคตดิเชือ้

ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID19) ท่ีส�งผลต�อการดาํเนนิชวีิต เศรษฐกจิ แม�กระทัง่วงการศกึษา

ก็ได�รับผลกระทบจากโรคระบาด   ส�งผลกระทบต�อการจดัการศกึษาให�แก�นกัเรียนทัว่ประเทศ 

ท่ัวโลก โรงเรียนทุ�งโพธิ์วิทยาก็ได�นําแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับรูปแบบ

และแนวทางการจดัการเรียนการสอนในช�วงแพร�ระบาดของโรค 5 รูปแบบ ได�แก� ONLINE  ON-SITE  ON-AIR  ON-DEMAND

ON-HAND มาปรับใช�ในการจัดการเรียนการสอนให�แก�นักเรียน เพื่อให�การจัดการเรียนการสอนเดินหน�าต�อไปได�ครบ

ตามหลักสูตรอย�างมีคุณภาพ   

 ในป�การศึกษา 2563 นี้ โรงเรียนทุ�งโพธิ์วิทยาได�รับเลือกให�เป�นโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองตามนโยบายของ

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาโรงเรียนให�เป�นโรงเรียนที่มีคุณภาพรองรับนักเรียนในชุมชนไม�ต�องเดินทาง

ไปกระจกุตวัในโรงเรียนประจาํจงัหวดัหรือโรงเรียนแข�งขนัสงู โดยให�โรงเรียนเสนองบประมาณในการพฒันาด�านอาคารสถานที่

ให�มีความพร�อมในการเป�นโรงเรียนคุณภาพ ซึ่งตามแผนการนั้นจะเริ่มดําเนินการในป�งบประมาณ 2565 ท่ีจะถึงนี้ นับว�า

เป�นโอกาสทีด่ท่ีีชมุชนโคกกลอยและใกล�เคยีงจะได�มโีรงเรียนทีม่คีวามพร�อมเพือ่รองรับบุตร หลานของคนในชมุชน อนัเป�น

การขยายโอกาสทางการศึกษา และช�วยประหยัดค�าใช�จ�ายต�างๆ ให�แก�ผู�ปกครอง

 เป�าหมายในการจดัการศกึษาของโรงเรียนทุ�งโพธิ์วิทยา ในป�การศกึษา 2564 ท่ีเร่ิมต�นตัง้แต�วนัที ่16 พฤษภาคม 2564 

เป�นต�นไปนี ้ โรงเรียนของเราได�ปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรสถานศกึษา ให�มคีวามหลากหลาย ทันสมยัเพิ่มมากขึ้นจากป�การศกึษา 

2563 เพื่อเป�นทางเลือกให�แก�นักเรียนได�มีโอกาสเลือกเรียนในสิ่งท่ีตนเองถนัด โดยเฉพาะในระดับชั้น ม.ปลาย ท่ีจะต�อง

ส�งต�อนกัเรียนไปยงัระดบัมหาวิทยาลยั ดงันัน้ หลกัสูตร ม.ปลาย ต�องตอบสนองและสอดคล�องกบัการศกึษาต�อในระดบัท่ีสูงข้ึน 

โดยในป�การศึกษา 2564 เราเป�ดหลักสูตรการเรียน ดังนี้

 1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร� 

 2. แผนการเรียนศิลป�ภาษา (ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน) (ปรับปรุงหลักสูตรเน�นทักษะการสื่อสารและสนทนา)

 3. แผนการเรียนเน�นทักษะและความสามารถเฉพาะ มี 4 หลักสูตร คือ

  3.1  หลักสูตรนิติศาสตร� รัฐศาสตร�  (เป�ดใหม� 2564)

  3.2  หลักสูตรทักษะคอมพิวเตอร�  

  3.3  หลักสูตรห�องเรียนดนตรีสากล 

  3.4  หลักสูตรห�องเรียนอาชีพ (เป�ดใหม�ป� 2564)

 4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี

 ในส�วนของระดับ ม.ต�น นั้นเราได�เป�ดแผนการเรียนที่มุ�งเน�นพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด�านวิทยาศาสตร�และ

คณิตศาสตร� โดยดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรในระดับชั้น ม.1 ในกลุ�มสาระการเรียนรู �วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 

กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� ให�มีความเข�มข�นมากขึ้น โดยในระดับ ม.ต�น มีแผนการเรียน ดังนี้

  4.1 ห�องเรียนหลักสูตรส�งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร� (Ingenious Science Program : ISP)  

  4.2 ห�องเรียนทั่วไปที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในนามของทีมงานวิชาการของโรงเรียนทุ�งโพธิ์วิทยา ขอขอบคุณ ผู�ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการ

ผู�ปกครองเครือข�าย ครูบุคลากร ศิษย�เก�า นักเรียน และผู�มีส�วนเกี่ยวข�องทุกท�านที่ให�การส�งเสริม สนับสนุนและช�วยเหลือ

โรงเรียนทุ�งโพธิ์วิทยาด�วยดีเสมอมา และร�วมกันพัฒนาคุณภาพโรงเรียนให�ก�าวหน�าอย�างมั่นคงต�อไป

นายจิรพงษ  วิฑูรยพิศาลศิลป
รองผูอํานวยการโรงเรียนทุงโพธิ์วิทยา
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บอ...กอ...บอกกลาว
 วันนี้วารสาร “ร�มโพธ์ิ”  ได�ก�าวเข�าสู�ป�ท่ี 5 และเป�นเล�มที่ 5 

ท่ีทางโรงเรียนทุ�งโพธิ์วิทยา รวบรวมกิจกรรมต�างๆ ท่ีได�ปฏิบัติ

ในรอบป�ท่ีผ�านมา เพื่อเผยแพร�ให�สาธารณชนได�รับทราบและ

เกดิความเข�าใจ สัมพนัธภาพทีด่ ีตลอดจนการได�รับความสนบัสนุน

จากผู�ปกครอง เครือข�ายชุมชน และหน�วยงานที่เกี่ยวข�องต�อไป
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จ.ราชบุรี 70000  โทร. 032-325534-5 

E-mail : Thammarak.ratchaburi@hotmail.com



นางสาวชนากานต  หมื่นพันธชู
ผูอํานวยการโรงเรียนทุงโพธิ์วิทยา

นายจิรพงษ วิฑูรยพิศาลศิลป
 รองผูอํานวยการ

กลุมบริหารงานวิชาการ

นายกิตติพงษ  กลัดเจริญ 
หัวหนากลุมบริหาร
งานกิจการนักเรียนนายไชยวัฒน  สกุลแกว

 หัวหนากลุมบริหาร
งานท่ัวไป

 นายวิชาญ  เข่ือนมั่น
หัวหนากลุมบริหาร
งานอํานวยการ

ฝายบริหาร
THUNGPHOWITTAYA  SCHOOL
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นางสาวกมลคณิสร  รัตนะ
ครูผูชวย

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
(วิชาเอกเกษตร)

นางสาวปาริชาต  เดชอาษา
ครูอัตราจาง

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(วิชาเอกภาษาจีน)

นางสาวณัฐณิชา  อรนอม
ครูอัตราจาง

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(วิชาเอกฟสิกส)

นางสาวศรินยา บุญวรโชติ
นักศึกษาฝกประสบการณ

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม (วิชาเอกสังคมศึกษา)

นางสาวนลิณี  สงวนนาม 
นักศึกษาฝกประสบการณ

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(วิชาเอกเคมี)

นางสาวนัยนา  อนุรักษ  
นักศึกษาฝกประสบการณ

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(วิชาภาษาอังกฤษ)

นายณรงฤทธ์ิ  บุหลัน  
นักศึกษาฝกประสบการณ

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาพลศึกษา
(วิชาพลศึกษา)

นางสาวปวีณธิดา  อินทรัตน
ครูผูชวย

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(วิชาภาษาอังกฤษ)

นางสาวรัชนีกร เวียงคํา
ครูผูชวย

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(วิชาภาษาอังกฤษ)

น อ ง ใใมม รั้รั้ วนหใใ ·.¾.
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1. นายอัฐพล  เพชรมณี
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 คณะกายภาพบําบัด  สาขากายภาพบําบัด   
2. นายสุรศักดิ์  วางกลอน
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
 สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 
 (หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต)
3. นางสาวกมลวรรณ  เหมมินทร์
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 คณะวิทยาการจัดการ   สาขาบัญชีบัณฑิต
4. นางสาวสุนิสา  บุญแต่ง
5. นางสาวญาณพัทธ์  ธนันเตชสิทธิ์
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 คณะทรัพยากรธรรมชาติ   
6. นางสาวภาวิณี  วงสเหล่
 มหาวิทยาลัยทักษิณ
 คณะนิติศาสตร์  สาขานิติศาสตร์
7. นางสาวอุทุมภรณ ์ บุญเรือง
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 คณะสหเวชศาสตร์   สาขาเทคนิคการแพทย์
8. นายคุณานนต์  สุวรรณประเสริฐ 
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 คณะสหเวชศาสตร์  สาขาเทคนิคการแพทย์

9. นางสาวณัฐวิภา ปลอดอ่อน
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 คณะสํานักการจัดการ   
 สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ
10. นางสาวชิดชนก  เสง่ียมวงศ์
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 คณะวศิวกรรมศาสตร์   สาขาวิศวคอมพิวเตอร์
11. นางสาวกัญญาณัฐ อิตการ
12. นายพยุพล   แก้วนิวงษ์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 สาขานวัตกรรมการออกแบบ
13. นางสาวนราภรณ ์บุญแต่ง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 คณะวิทยาการจัดการ   สาขานิเทศศาสตร์
14. นางสาวนัฐกาญณ ์ สุเมนร์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 สาขาภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร
15. นางสาวพัชรพร  แซ่เจี่ย
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 สาขาภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ
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16. นางสาวอริสรา  จักรา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
17. นางสาวลลิตา  อารีรัตน์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ
18. นางสาวเอราวัลย์  ตุลพันธ์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 คณะมนษุย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 สาขานิติศาสตร์
19. นายชยธร  เพ็งชิต
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สาขากรมประมง
20. นายณัฐพล  เศรษฐการ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 คณะครุศาสตร์  วิชาเอกดนตรีศึกษา
21. นายสุภาพ  ชัยคีรี 
22. นางสาวปภาดา  ชัยวงค ์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 สาขารัฐประศาสนศาสตร์

23. นางสาวละอองทิพย์  สุขแสง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 สาขานวัตกรรมการเกษตรเพ่ือความยั่งยืน
24. นายปฏิพล ช่วยเมือง 
 มหาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 คณะบริหารธุรกจินวัตกรรมและการบัญช ี(CIBA)
 สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 
25. นายเกริกเกียรติ ป้ันทอง   
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  สาขาการตลาด
26. นางสาวขวัญเรือน  สมนึก 
27. นางสาวซารีน่า  คมขํา 
28. นางสาวทิพย์เกสร  วิกกําจร 
29. นางสาวพรทิพย์  สันโดด 
30. นางสาวรัตติกานต์  เทพรักษ์ 
31. นางสาวอังคนา  พินิจรัมย์ 
32. นางสาวแก้วตา  การีมการ
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สาขาการบัญชี 
33. นายสิทธา  กิตติวรรณาภรณ ์
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  
 สาขาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ/เทคโนโลยธีรุกจิดจิทิอล
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รางวัล
รรสรางดวย
องมือเราส นายธีรวัฒน  ฟูแกวและนายตะวัน  หนักแนน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2 การแขงขันวอลเลยบอลชายหาด กีฬานักเรียน นักศึกษา 
จังหวัดพังงา ปการศึกษา 2563

นาวสาวนภัสสร ถิ่นเกาะยาว นางสาวอโรชา อาจหาญ
นางสาวคุณัญญา  สวนแกว และ นางสาวอารียา
มะลิวัลย ไดรับรางวัลหนวยงานดีเดน กิจกรรมการ

ประกวดรองเพลงจีน “สะพานสูภาษาจีน”

เด็กหญิงปนปนัทธ  ธนันตชสิทธิ์ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
โครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจําป 2564

ณ วัดประพาสประจิมเขต ไดเปนตัวแทนจังหวัดพังงา
เขารวมการแขงขันระดับภาคตอไป

นางสาวศิริขวัญ หอมรสกลา  ไดรับคัดเลือกใหเปนเด็กผูมีพฤติกรรมดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2564

จัดโดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา

 ไ

น.ส.เอราวัลย ตุลพันธ 
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การประกวดเขียนเรียงความ
เทิดพระคุณแม ระดับภาคใต 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
กิจกรรมพิธีไหว้ครู
 เมือ่วนัที ่23 กรกฎาคม 2563 จดักจิกรรมไหว�ครู ป�การศกึษา
2563 โดยมีผู�อํานวยการชนากานต� หมื่นพันธ�ชู ผู�อํานวยการ
โรงเรียนทุ�งโพธิ์วิทยา เป�นประธานในพิธี เพื่อให�นักเรียนได�
รําลกึถึงพระคณุครูท่ีได�ประสิทธิประสาทวิชาความรู� แสดงออกถงึ
ความกตัญูกตเวที ซึ่งเป�นวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563
       เมื่อวันที่ 12-25 มีนาคม 2564 โรงเรียนทุ�งโพธิ์วิทยาได�จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป�การศึกษา 2563 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 6 อีกท้ังเป�นการเตรียมความพร�อมของนักเรียนในการทดสอบ O-Net ประจําป�การศึกษา 2563

กิจกรรมทัศนศึกษา
 เมื่อวันที่ 12 15 17 และ25 มีนาคม 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี3 ม. 6 และปวช.3 

ได�มกีจิกรรมทศันศกึษาตามแหล�งเรียนรู�ต�างๆ ตามโครงการขยายโอกาสการเข�าถงึบริหารทางการศกึษา

และการเรียนรู�ตลอดชีวิตอย�างทั่วถึงและมีคุณธรรม เพื่อให�นักเรียนได�รับประสบการณ�ตรงจาก

แหล�งเรียนรู�ภายในท�องถิ่น มีโลกทัศน�กว�างขึ้น ศึกษาค�นคว�าพัฒนาตนเอง

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 จัดประชุมผู �ปกครอง 

โดยมีผู �อํานวยการชนากานต� หมื่นพันธ�ชู ผู �อํานวยการ

โรงเรียนทุ�งโพธิ์วิทยาเป�นประธานในการประชุม พร�อมทั้ง

มอบเกียรติบัตรให�กับนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม 

จากนั้นเป�นการพบปะพูดคุยกับครูท่ีปรึกษาและและประกาศ

ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สําเร็จการศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และปวช.3 
 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 นางสาวชนากานต� หมื่นพันธ�ชู เป�นประธานในการมอบ

ประกาศนียบัตรผู�สําเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 6 และปวช.3 

ณ หอประชุม โรงเรียนทุ�งโพธิ์วิทยา
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กลุ่มบริหารงานอํานวยการกลุ่มบริหารงานอํานวยการ
พิธีมุทิตาคารวะและงานเล้ียงเกษียณอายุราชการ 

26 กันยายน 2563 งานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวาระเกษียณ

อายุราชการ คุณครูวาสนา เจนการ และคุณครูภูษา  ยกเช้ือ ณ บริเวณ

หน�าเสาธงและหอประชุมโรงเรียนทุ�งโพธิ์วิทยา

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 105 ล/58 (ข) 
ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน
 เร่ิมรื้อถอน เม่ือเดือนมกราคม 2564 และจะก�อสร�างเสร็จส้ิน 

ในเดือนมกราคม 2565 โดยมีงบประมาณ 6.4 ล�านบาท

คุณครูสุพรรรยา นิลพัน และคุณครูนฤมล  คําพุทธ 
ย้ายกลับภูมิลําเนา
 คณะครูโรงเรียนทุ�งโพธิ์วิทยา แสดงความยนิดตี�อคณุครูท่ีได�ย�ายกลับภมูลํิาเนา 

โดย คุณครูสุพรรณยา นิลพัน ย�ายไปโรงเรียนย�านตาขาวรัฐชนูปถัมภ� จังหวัดตรัง 

และคุณครูนฤมล คําพุทธ ย�ายไปโรงเรียนโรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช

น 
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กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
โครงการคนดีศรีทุ่งโพธิ์ กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยเพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย
 23 สิงหาคม 2563 กลุ�มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนทุ�งโพธิ์วิทยา ร�วมกับศูนย�ฝ�กขับข่ีปลอดภัยฮอนด�าภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตได�จัดโครงการ

คนดีศรีทุ�งโพธิ์ กิจกรรมขับข่ีปลอดภัยเพ่ือเสริมสร�างระเบียบวินัย ในการขับข่ีรถจักรยานยนต�ให�ถูกกฎจราจร และมีนํ้าใจในการขับข่ีบนท�องถนน

ค่ายอบรมคุณธรรมและปอ้งกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
 27-28 สิงหาคม  2563 กลุ�มบริหารงานกจิการนกัเรียน ได�จดักจิกรรม

ค�ายอบรมคุณธรรมและป�องกันแก�ไขป�ญหายาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค�

เพ่ือให�นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ห�างไกลยาเสพติด

โครงการ วัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง
 9 ตุลาคม 2563 กลุ�มบริหารงานกิจการนักเรียนจัดโครงการ วัยเรียน วัยใส รักอย�างไรไม�ให�เส่ียง เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรักในวัยเรียนได�อย�างถูกต�อง 

โดยมีวิทยาจากโรงพยาบาลตะกั่วทุ�งมาให�ความรู� โดยได�รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.โคกกลอย

โครงการปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 15 ตุลาคม 2563 กลุ�มบริหารงานกิจการนักเรียนได�จัดโครงการป�องกัน

และแก�ไขป�ญหายาเสพติด เพ่ือให�นักเรียนได�ทราบถึงพิษภัยของยาเสพติด 

โดยได�รับงบประมาณจากลุ�มส�งเสริมสุขภาพ อบต.โคกกลอย

กิจกรรมเลือกประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน
 23 มีนาคม 2564 กลุ�มบริหารงานกิจการนักเรียนได�จัดกิจกรรมเลือกประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน เพ่ือให�นักเรียนได�เรียนรู�

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยจากสถานการณ�จริง

โครงการจิตอาสาสร้างความดี
 9 กุมภาพันธ� 2564 สภานักเรียนได�จัด

กจิกรรมในโครงการจิตอาสาสร�างความด ีเพ่ือส�งเสริม

ให�นักเรียนได�มีจิตอาสาช�วยเหลือสังคม
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สนุกสนานกับค่ายวิชาการภาษาไทย
 เม่ือวันที่ 27 มีนาคม 2564 กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทยจัดกรรมค�ายวิชาการภาษาไทย โดยได�รับความร�วมมือจากดร.สมเกียรติ สัจจารักษ� 

อาจารย�จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป�นวิทยากรผู�ให�ความรู�ภาษาไทยแบ�งเป�น 4 ฐาน ได�แก� ฐานที่ 1 ทักษะการเขียนคําทับศัพท�ต�างประเทศ ฐานที่ 2 

การอ�านเว�นวรรค ฐานที่ 3 การใช�คําภาษาไทยถิ่นใต�และฐานที่ 4 คําไหน ใบ�คํา กิจกรรมในฐานต�าง ๆ ได�รับความสนใจจากนักเรียนเป�นอย�างมาก 

เนื่องจากเน�นทักษะการทํางานเป�นกลุ�ม การใช�คําให�ถูกต�อง ความสนุกสนานและรางวัลมากมาย

5 เด็กทุ่งโพธิ์เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 จัดการแข�งขัน

ทักษะภาษาไทย เพ่ือให�เยาวชนเห็นถงึคณุค�าของภาษาไทยและร�วมอนรัุกษ�

ภาษาไทยด�วยการใช�อย�างถกูต�อง มรีายการการแข�งขันดงันี ้1. คดัลายมือ ผู�

เข�าแข�งขันคือ นางสาวธนพร ศรีรัตน�และนางสาวอรวี ไตรสุวรรณ 2. เขียน

เรียงความ ผู�เข�าแข�งขันคือ นางสาวเอราวัลย�  ตุลพันธ� 3. การแข�งขันแต�ง

อินทรวิเชียรฉันท�11 ผู�เข�าแข�งขัน คือ นางสาวญาณพัทธ�  ธนันเตชสิทธ์ิ 4. 

การแข�งขันอ�านร�อยแก�ว ผู�เข�าแข�งขัน คือ นางสาวกานต�ธิดา  คงภักดี

คว้ารางวัลมาครอง แข่งขันประกวดเรียงความพระคุณแม่ยุคดิจิทัล
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ชมรมส่ือดีดิจิทัลมีเดีย ได�จัดการแข�งขัน

ประกวดเรียงความเทิดพระคุณแม�ยุคดิจิทัล เพ่ือให�เยาวชนได�มีโอกาส

แสดงความสามารถทางการเขียนพร�อมบอกรักแม�ผ�านออนไลน�ในช�องทางเฟสบุ�ค

ซึ่งในการแข�งขันครั้งนี้ นางสาวเอราวัลย� ตุลพันธ� ได�รับรางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับท่ี 1 ระดับภาค ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ในวนัที ่14 กนัยายน 2563 ถือว�า

เป�นการแสดงความสามารถของนักเรียน

โรงเรียนทุ�งโพธิ์วิทยาในรูปแบบท่ีทันสมัย

มากขึ้น

พนธ ไดรบรางวลรองชนะเลศ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
  เม่ือวันที่ 10 กันยายน 2563 กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� จัดกิจกรรมแข�งขันทักษะทางคณิตศาสตร� โดยมีการแข�งขัน

ซูโดกุ , เกมส� Four Stars และการแข�งขันคิดเลขเร็ว ณ ห�องกลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� และห�องโสตฯ โรงเรียนทุ�งโพธิ์วิทยา 

มีนักเรียนสนใจเข�าร�วมการแข�งขันเป�นจํานวนมาก

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
 วันที่ 23 มีนาคม 2564 กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศ

าสตร� 

จัดกิจกรรมค�ายคณิตศาสตร� ต
ามโครงการพัฒนาทักษะคิด วิเคราะห� 

สังเคราะห� และคิดสร�างสรรค
� โดยจัดให�มีฐานการเรียนรู�ต�า

ง ๆ คือ

ฐานพบักระดาษโอริงาม ิฐานเพิ่มพลงัสมองกับเกมคณิต
ศาสตร� ฐานรินนํา้

ทดสอบเชาว� และฐานสูงแค�ไห
นเชียว ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้ง

นี้ทําให�

นักเรียนเกิดความสนุกสนาน
 และเกิดการเรียนรู �นอกเหน

ือจาก

ตําราเรียน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการพัฒนาทักษะคิด วิเคราะห สังเคราะห
และคิดสรางสรรค 
 กลุ �มสาระการเรียนรู �วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีจัดกิจกรรม

ค�ายวิชาการ  จํานวน 2 ค�าย คือ 

 1. 15-16 มนีาคม 2564 กจิกรรมในค�ายวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 

เน�นกิจกรรมที่สร�างสรรค�ให�เด็กมีกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร� เรียนรู�

วิทยาศาสตร�ผ�านการทดลองในรปูแบบท่ีหลากหลาย สนบัสนุนและส�งเสริม

ให�เยาวชนได�พฒันาความคดิสร�างสรรค� ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร�

รวมถึงส�งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนตามความศักยภาพ ความสนใจ

และความถนัดของแต�ละกลุ�ม การจัดกิจกรรมได�รับความร�วมมือจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วิชาเอกเคมี ช�วยเติมเต็ม

ในส�วนของการทดลองต�างๆ เพื่อให�นักเรียนได�เรียนรู�

เพิ่มมากขึ้น

 2.  16 มนีาคม 2564 ค�ายวิชาการ “สนกุคดิ

กบัวิทยาศาสตร�และเทคโนโลย”ี  จาํนวน 4 ฐาน 

คือ หรรษากับเคมี เทคโนโลยีน�ารู� ชีวะกับชีวิต 

และสนุกคิดกับฟ�สิกส�

คาราวานวิทยาศาสตร อพวช  (โรงเรียนทายเหมืองวิทยา)
 คาราวานวิทยาศาสตร� อพวช ได�มีการจัดกิจกรรม โดยนําธรรมชาติของวิทยาศาสตร�มานําเสนอในรูปแบบการทดลอง เพ่ือให�นักเรียนได�รับความรู�และทักษะทางวิทยาศาสตร�

โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร
 เพือ่ส�งเสริมพฒันาและยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามหลกัสูตรกลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร�และเทคโนโลย ีและเตรียมความพร�อม

ในการทดสอบความรู�ระดับชาติ

ติมเต็ม

เรียนรู�

กิจกรรมจากโรงเรียน

กิจกรรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
โครงการ English-Chinese Go Round
 วันที่ 12 สิงหาคม 2563 กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ จัดโครงการ English-Chinese Go Round ในกิจกรรม “Have a nice flight 

快乐飞航空” “พี่น�องท�องโลกกว�างสู�เส�นทางการบิน” จัดกิจกรรมรอบรู�เร่ืองสนามบิน เช�น การขึ้นเครื่องบิน การซื้อตั๋ว การประชาสัมพันธ� 

และสัญลักษณ�ต�าง ๆ โดยมีการเรียนรู�ท้ังวัฒนธรรมภาษาอังกฤษและภาษาจีนโดยมีวิทยากรมาให�ความรู�

English DayEnglish Day
 วันที่ 29 ธันวาคม 2563  กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

จัดกิจกรรม Christmas Day โดยมีกิจกรรมมอบความสุขจากซานต�า

ให�แก�นักเรียนบริเวณหน�าเสาธง อีกทั้งได�มอบเกียรติบัตรและของรางวัล

ให�แก�นักเรียนที่เข�าร�วมการแข�งขัน Spelling Bee และ กิจกรรมแข�งขัน

ทําการ�ดอวยพร 

Chinese Day
 วันที่ 11 กุมภาพันธ� 2564 กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 

จัดกิจกรรม Chinese Day ซึ่งได�จัดการเสดงความเป�นมาของวันตรุษจีน

ผ�านตัวเหนียน  มีการแสดงละครส้ัน ประกวดชุดจีน มอบเกียรติบัตรและ

ของรางวัลการแข�งขันวาดภาพจีน คัดลายมือจีน และกิจกรรมร�องเพลงจีน

กิจกรรมมหกรรมวิชาการ
 วนัที ่24 มนีาคม 2564 กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ จดักจิกรรม “มหกรรมค�ายวิชาการ” ป�การศกึษา 2563 เพือ่พฒันาทกัษะการเรียนรู�

ให�กบันกัเรียนโดยการแลกเปลีย่นเรียนรู�ท่ีหลากหลายในด�านวิชาการ ซึง่กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศได�จดักจิกรรมและเปลีย่นเรียนรู�ด�านภาษาองักฤษ

และภาษาจีนและศึกษาวัฒนธรรมระหว�างไทย อังกฤษ และจีน  ผ�านกิจกรรม Cooking Reading Speaking Dancing and Singing  
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กลุมสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
    ÊÑ§¤ÁÈÖ¡ÉÒ ÈÒÊ¹ÒáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁÊÑ§¤ÁÈÖ¡ÉÒ ÈÒÊ¹ÒáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ

รับการประเมินผลการใช้
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
 28 สิงหาคม 2563 กลุ �มสาระ

สังคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม เข�ารบั

การประเมนิผลการใช�หลกัสูตรต�านทจุริต

ศึกษา

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 10 ตุลาคม 2563 กลุ�มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได�จัดกิจกรรม 

ยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ�มสาระสังคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม โดยได�เชญิ

วิทยากรจาก สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ศูนย์สอบแม่กองสนามหลวงในการสอบธรรมศึกษา
 5 มีนาคม 2564 กลุ�มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป�นตัวแทนศูนย�สอบแม�กองสนามหลวงในการสอบธรรมศึกษา

โครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด
 9 มีนาคม 2564 กลุ�มสาระสังคม โรงเรียนทุ�งโพธิ์วิทยานํานักเรียนเข�าร�วมแข�งขันโครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจําป� 2564 

ณ วดัประพาสประจิมเขต ผลการแข�งขนัคอืเดก็หญงิป�นป�นทัธ� ธนนัตชสทิธ์ิ ได�รับรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 ได�เป�นตวัแทนจงัหวดัพงังาเข�าร�วมการแข�งขัน

ระดับภาคต�อไป

ค่ายวิชาการ
 22 มนีาคม 2564 กลุ�มสาระสังคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ได�จดักจิกรรมค�ายวิชาการ เพือ่เสริมทกัษะทางวิชาการทางสังคมให�แก�นกัเรียนทีส่นใจ 

โดยในครั้งนี้ได�เชิญ วิทยากรจากโรงเรียนเกาะป�นยี ร�วมทํากิจกรรมกับนักเรียน

1919
ÇÒ ÃÊ Ò Ã Ã èÁ â¾¸ Ô ìÇ Ò ÃÊ Ò Ã Ã èÁ â¾¸ Ô ì



ÈÔÅ»ÐÈÔÅ»Ð
¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ

 เมือ่วนัที ่22 ตลุาคม 2563  กลุ�มสาระการเรียนรู�ศลิปะ จดักจิกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ณ โรงเรียนทุ�งโพธิ์วิทยา

¡Ô¨¡ÃÃÁâ¤Ã§¡ÒÃÂ¡ÃÐ Ñ́º¼ÅÊÑÁÄ· Ô̧ì·Ò§¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÈÔÅ»Ð

 เมือ่วนัที ่18 มนีาคม 2564 กลุ�มสาระศลิปะ  จดักจิกรรม

แลโด�โหมดนตรี เพื่อเสริมสร�างทักษะความกล�าแสดงออก

ให�กับนักเรียนที่เรียนในรายวิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป� 

โดยกิจกรรมจะเน�นผลงานการแสดงของนักเรียน

ชั้น ม.3, ม.6 และนักเรียน ม.ปลาย  แผนการเรียน

ท่ัวไป-ดนตรีสากล

กิจกรรมแลโดโหมดนตรีกิจกรรมแลโดโหมดนตรี

2020
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นายธีรวัฒน�  ฟูแก�ว  และ นายตะวัน  หนักแน�น 

ได�รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข�งขัน

วอลเล�ย�บอลชายหาด กีฬานักเรียน นักศึกษา 

จังหวัดพังงา ป�การศึกษา 2563 

ÊØ¢ÈÖ¡ÉÒáÅÐ¾ÅÈÖ¡ÉÒÊØ¢ÈÖ¡ÉÒáÅÐ¾ÅÈÖ¡ÉÒ
¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ทีมวอลเลย�บอลหญงิ โรงเรียนทุ�งโพธิ์วิทยา ได�รับรางวลัชนะเลศิการแข�งขนั

วอลเลย�บอล อบต.โคกกลอยคัพ ประจําป� 2563

â¤Ã§¡ÒÃ¡ÙŒªÕ¾¼ÙŒ¨Á¹íéÒâ¤Ã§¡ÒÃ¡ÙŒªÕ¾¼ÙŒ¨Á¹íéÒ

¡ÕÌÒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ Ñ̈§ËÇÑ´¾Ñ§§Ò »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2563 ¡ÕÌÒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ Ñ̈§ËÇÑ´¾Ñ§§Ò »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2563 

¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ÇÍÅàÅÂ �ºÍÅ Íºμ.â¤¡¡ÅÍÂ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ÇÍÅàÅÂ �ºÍÅ Íºμ.â¤¡¡ÅÍÂ

μÃÇ¨ÊØ¢ÀÒ¾â´ÂË¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒÂ¹Í¡μÃÇ¨ÊØ¢ÀÒ¾â´ÂË¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒÂ¹Í¡

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 4 เข�าร�วมโครงการกู�ชีพผู�จมนํ้า  

จากมูลนิธิโลมาพังงา
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16-19 มีนาคม 2564 กิจกรรม 

โครงการวิช าชีพ  หารายได � 

ซึ่ ง นั ก เ รีย น ร ะ ดั บ ห ลั ก สู ต ร

20 ตุลาคม 2563 นิเทศนักเรียน
ฝ�กงานในสถานประกอบการ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพได�จัดทําบูธขายของ เพื่อหารายได�

¹Ôà·È¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ½ƒ¡§Ò¹ 
ã¹Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ

ิ

¡Ô¨¡ÃÃÁâ¤Ã§¡ÒÃ
ÇÔªÒªÕ¾ËÒÃÒÂä´Œ

¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¡ÒÃ§Ò¹ÍÒªÕ¾áÅÐ¾Ò¹ÔªÂ¡ÃÃÁ
àμÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁÊÙ‹ÍÒªÕ¾ 

 7 สิงหาคม 2563 กจิกรรมอบรม เตรียม

ความพร�อมสู�อาชีพ เพ่ือให�นักเรียนมีทักษะ 

และกระบวนการ ในการเตรียมเข�าสู�อาชีพ

ในอนาคต

 24 สิงหาคม 2563  กจิกรรม ศกึษาดงูาน

โรงแรม Renaissance Phuket Resort & Spa  

จงัหวดัภเูกต็ นกัเรียนได�เรียนรู�การปฏบัิตงิานใน

โรงแรมทั้งด�านการเป�นบาร�เทนเดอร� การจัด

โต�ะอาหาร การบริการด�านต�างๆ ในโรงแรม 

ÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹âÃ§áÃÁ
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 วันที่ 30 ตุลาคม 2563  จัดกิจกรรม “มอบทุนการศึกษา ป�

การศึกษา 2563” โดยมีนายสามารถ  รังสรรค� รองผู�อํานวยการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14    เป�นประธาน

มอบทุนการศึกษา และพบปะนักเรียน รวมทั้งแขกผู�มีเกียรติ และ

ผู�ใหญ�ใจดี ห�างร�าน ผู�มีอุปการะคุณ จํานวนมาก ร�วมมอบทุนการ

ศึกษา ซึ่งในป�การศึกษา 2563 นี้ มีนักเรียนได�รับทุนรวมเป�นเงิน

ท้ังส้ิน 358,300 บาท

กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน
มอบทุนการศึกษา ป�การศึกษา 2563

วันที่ 13 มกราคม และ 22-25 กุมภาพันธ� 2564  จัดกิจกรรม “แนะแนวสัญจร ป�การศึกษา 2563” ในโรงเรียนเขตพื้นที่บริการ 

เพื่อประชาสัมพันธ�ข�อมูลแผนการเรียนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี1 ชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี4 และ ปวช.1

ช�วงป�ดภาคเรียน นักเรียนโรงเรียนทุ�งโพธิ์วิทยา 

ฝ�กประสบการณ�วิชาชีพ ณ โรงพยาบาลตะกั่วทุ�ง 

จํานวน 2 กลุ�ม แบ�งเป�นกลุ�มละ 5 คน เพื่อให�

นักเรียนสามารถเป�ดโลกกว�างทางการศึกษา 

เพ่ือค�นหาศกัยภาพทางด�านความถนดั ความสนใจ 

ของตนเอง และเกิดประสบการณ�ตามความ

สามารถของตนเอง เพือ่วางแผนในการเลอืกคณะ 

อาชีพท่ีเหมาะสมต�อตนเอง

วนัที ่9 ธันวาคม 2563 โรงเรียนทุ�งโพธิ์วิทยา

จดักจิกรรมวนัถวายราชสดดุ ีพธีิเข�าประจาํกอง 

ประดบัเครื่องหมายอนิทรธนลูกูเสือ-เนตรนารี

สามญัรุ�นใหญ� ประจาํป� 2563 โดยมผีู�อาํนวยการ

ชนากานต� หมืน่พนัธ�ช ูผู�อาํนวยการโรงเรียน

ทุ�งโพธิ์วิทยาเป�นประธานในการทาํกจิกรรม 

จากนั้นเป�นการบําเพ็ญประโยชน�พื้นที่

ภายในและภายนอกโรงเรียน

นักเรียนฝ�กประสบการณ�วิชาชีพ

กิจกรรมวันถวายราชสดุดี  พิธีประจํากอง ประดับเคร่ืองหมายอินทรธนู  และกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน�ประจําป� 2563

แนะแนวสัญจร ป�การศึกษา 2563
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 เมื่อวันที่ 8-12 กุมภาพันธ� 2564 ชมรมทูบีนัมเบอร�วันโรงเรียนทุ�งโพธิ์วิทยา ได�ดําเนินการตามนวัตกรรมทูบีเดลิเวอรี่ เพื่อพัฒนาการทํางาน เผยแพร�องค�ความรู�

และการดําเนินการที่ทันสมัยมากขึ้นให�กับชมรมในเขตพื้นที่บริการ นอกจากนี้เหล�าสมาชิกชมรมได�พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู�และความสุขในการทํางาน

“นวัตกรรมทูบีเดลิเวอรี่” เมื่อเครือขายดี พวกเราชาวทูบีชื่นใจ

 วันที่ 1 – 2 เมษายน 2564 ผู�บริหาร คณะครูและตัวแทนนักเรียนชมรม To Be Number One โรงเรียนทุ�งโพธิ์วิทยา เข�าร�วมประกวดและได�รับคัดเลือก

เป�นตัวแทนการประกวดผลงาน โครงการ To Be Number One ระดับภาคใต� ประจําป� 2564 ประเภทชมรม To Be Number One ในสถานศึกษา ระดับการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน  กลุ�มมาตรฐานพร�อมเป�นต�นแบบระดับเพชร ณ โรงแรมไดมอนด�พลาซ�า จ.สุราษฎร�ธานี

 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564  ชมรมทูบีนัมเบอร�วันโรงเรียนทุ�งโพธิ์วิทยา

ได�รับเชญิเป�นวิทยากรในการประชมุเชงิปฏบัิตกิารเตรียมความพร�อมการดาํเนนิงาน

ชมรม To Be Number One โรงเรยีนทุงโพธิว์ทิยาไดเปนตวัแทนโครงการ To Be Number One 
ระดับภาคใต ประจําป 2564

 วนัที ่25 กมุภาพนัธ� 2564  นายธรรมนญู ศรีวรรธนะ รองผู�ว�าราชการจงัหวดัพงังา เป�นประธานเป�ดงาน “ประกวดเยาวชนต�นแบบเก�งและด ีTO BE NUMBER ONE

IDOL PHANGNGA  รุ�นที่ 11”  ณ ห�องประชุมโรงแรมเลอเอราวัณพังงา  วัตถุประสงค�ในการจัดกิจกรรมเพื่อคัดเลือกเยาวชนต�นแบบของจังหวัดพังงา เป�นตัวแทน

ในการแข�งขันระดับภาคใต� โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได�รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนจํานวนกว�า  200 คน ซึ่งโรงเรียนทุ�งโพธิ์วิทยามีผู�เข�าประกวด 5 คนได�แก�

นางสาวสุทธิสา คงแก�ว นางสาวกานต�ธิดา คงภักดี นายอภิสิทธ์ิ รัสโส นางสาวสราวลี ทองเจิม และ นายธรรณธรณ� จําปารัตน� นักเรียนที่ได�รับคัดเลือก ได�แก� 

นางสาวสราวลี ทองเจิม และ นายธรรณธรณ�  จําปารัตน�

“To be number 1”“To be number 1”  
แกนนําชมรมรับบทวิทยากรคนเกง

ฝนของพวกเรา…เปนหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพติดฝนของพวกเรา…เปนหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพติด

ชมรมทบีูนมัเบอร�วนั เพือ่เข�าร�วมการประกวดระดบัภาคใต� เพือ่สนบัสนุนการประกวดอาํเภอชมรมทบีูนมัเบอร�วนั ระดบัจงัหวดั ณ ห�องประชมุชัน้ 2 วิทยาลยัเทคนคิพงังา

2 เด็กทุงโพธ์ิ ไดรับคัดเลือกเปน TO BE NUMBER ONE IDOL  PHANGNGA รุนที่ 11
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เมล็ดพันธ�ุทุ�งโพธิ์เติบโตสู�อนาคตเมล็ดพันธ�ุทุ�งโพธิ์เติบโตสู�อนาคต

ลําดับ สถาบัน จํานวน รวม3/1 3/2 3/3
1 โรงเรียนทุ�งโพธิ์วิทยา 30 26 20 76

2 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 2 - - 2

3 โรงเรียนดาวรุ�งวิทยา - 1 - 1

4 โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต - 1 - 1

5 วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยี 1 - - 1

6 วิทยาลัยเทคนิคพังงา 4 5 12 21

7 วิทยาลัยเทคนิคถลาง 1 - 3 4

8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 3 2 1 6

9 ประกอบอาชีพ 1 2 1 4

รวม 42 37 37 116

ÊÃØ»¡ÒÃà¢ŒÒÈÖ¡ÉÒμ‹Í¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹ªÑé¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 3 »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2562

ลําดับ สถาบัน จํานวน รวมม.6/1 ม.6/2 ม.6/3
1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 - - 1

2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 3 - - 3

3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� (วิทยาเขตหาดใหญ�) 3 - - 3

4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� (วิทยาเขตสุราษฎร�ธานี) 1 3 - 4

5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าพระนครเหนือ 1 - - 1

6 มหาวิทยาลัยแม�ฟ�าหลวง 1 3 - 4

7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ� 3 4 - 7

8 มหาวิทยาลัยทักษิณ    วิทยาเขตสงขลา 2 - 2

9 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 4 8 2 14

10 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2 - - 2

11 วิทยาลัยนานาชาติเซนต�เทเรซา 1 - - 1

12 มหาวิทยาลัยรามคําแหง - - 3 3

13 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภเูก็ต - - 2 2

14 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต - - 1 1

15 วิทยาลัยเทคนิคถลาง - 2 - 2

รวม 22 20 8 50

ลําดับ สถาบัน ปวช.3
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 7

รวม 7
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3/1
ROOM

3/2

ทําเนียบนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ที่ 3  ป�การศึกษา 2563
Thungphowittaya School

ROOM
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3/3

3/4

ทําเนียบนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ที่ 3  ป�การศึกษา 2563
Thungphowittaya School ROOM

ROOM
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6/1
ทําเนียบนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ที่ 6  ป�การศึกษา 2563
Thungphowittaya School

6/2

ROOM

ROOM
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6/3

»Çª.3

ทําเนียบนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ที่ 6  ป�การศึกษา 2563
Thungphowittaya School

ทําเนียบนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันป�ที่ 3  ป�การศึกษา 2563
Thungphowittaya School

ROOM

ROOM
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เรื่อง วัคซีน Vaccine

●  ภาพการปลูกฝ�ดาษวัว เกิดวัคซีนโดยเอ็ดเวิร�ด เจนเนอร�

ยอนอดีตเลาา

 ในวินาทีนี้คงไม�มีใครไม�รู�จักคําว�า “วัคซีน” (vaccine) ซึ่งเป�น

ท่ีต�องการของคนทั่วโลก เพื่อกระตุ �นให�ร �างกายสร�างอาวุธท่ีมี

ประสิทธิภาพ หรือทางการแพทย�เรียกว�า “ภูมิคุ�มกัน” ก�อนที่เราจะลง

สนามรบจริงต�อสู�กบัส่ิงมชีวีิตตวัเลก็ท่ีเราไม�มทีางมองเหน็ด�วยตาเปล�า

อย�างไวรสัโคโรนา 2019 รวมถงึไวรสัและเชือ้โรคตวัอืน่ ๆ  ท่ีอาจส�งผล

อันตรายคร�าชีวิตของเราได� ค.ครูขอเขียนวันนี้จะพาไปทําความรู�จัก

กับวัคซีนกันสักหน�อย

คําว�าวัคซีน Vaccine  มีรากศัพท�จากภาษาละติน คือ Vacca 

ท่ีแปลว�า วัว นั้นเป�นความหมายโดยนัยว�าจุดเร่ิมต�นจะต�องเกี่ยวข�อง

กบัววัเป�นแน� ก�อนถงึจุดไขความสงสยันี ้ขอย�อนอดตีถึงยคุดกึดาํบรรพ� 

บรรพบุรุษของมนษุย�ได�เรียนรู�วิธีการสร�างภมูคิุ�มกนัด�วยวิธีท่ีหลากหลาย

เช�น การกินพิษงูเพ่ือให�ร�างกายสามารถต�อต�านพิษงู การกินเลือดเป�ด

ท่ีโดนยาพษิเพือ่ให�ร�างกายสามารถต�อต�านยาพษินัน้ ซึง่เป�นวิธีการฝ�ก

ให�ร�างกายได�รู�จักสารพิษและมีอาวุธต�อสู�กับมันก�อนจะเจอของจริง

ท่ีอนัตรายกว�า และเมือ่ย�อนอดตีราวพนัป�ถึงป�จจบัุน การกาํเนดิวิธีการ

ท่ีดูแล�วจะคล�ายกับวัคซีนในยุคป�จจุบันที่สุดกําเนิดขึ้นในทวีฟเอเชีย

ของเรา คือ แดนมังกร ประเทศจีนนั่นเอง โดยใช�กับโรคไข�ทรพิษ 

(smallpox) หรือโรคฝ�ดาษ ด�วยวิธีท่ีไม�ยุ�งยาก คือ การนําเอาสะเก็ด

ฝ�ดาษมาบดแล�วเป�าใส�โพรงจมกูของคนปกตท่ีิแขง็แรง หรือการเขี่ยเอา

หนองฝ�ดาษจากคนทีเ่ป�นโรคฉดีเข�าใต�ผวิหนงัของคนปกตเิพือ่กระตุ�น

ระบบภูมิคุ�มกัน วิธีการฉีดเข�าใต�ผิวหนังนี้เรารู�จักดีในชื่อ “การปลูกฝ� 

(variolation)” วิธีการดังกล�าวได�แพร�ขยายไปถึงยุโรป โดยเฉพาะ

ในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา โดยแพทย�ชาวอังกฤษได�ทํา

การทดสอบปลูกฝ�โดยใช�หนองไข�ทรพิษที่ ได�จากวัวแทนหนอง

จากมนษุย� เพือ่เพิ่มความปลอดภยัจากวิธีเดมิที่ได�รับจากจีน โดยวิธีนี้

สามารถช�วยสร�างภูมิคุ�มกันและลดอัตราการเสียชีวิตจากไข�ทรพิษ

มากขึ้น จนเป�นที่นิยมจากประชาชนในประเทศอังกฤษก�อนจะแพร�

ไปยังประเทศต�าง ๆ รวมถึงอเมริกา  

         โรคไข�ทรพิษหรือไข�ฝ�ดาษ ได�คร�าชีวิตคนไทยในสมัยอยุธยา

จนถึงต�นรัตนโกสินทร� โรคฝ�ดาษที่แสนอันตรายนี้ ไม� ได�เลือก

วรรณะใดๆ เพราะได�คร�าชีวิตตั้งแต�พระมหากษัตริย�จนถึงสามัญชน

ในอดตี จากการบนัทกึในสมยัสมเดจ็พระนัง่เกล�าเจ�าอยู�หวั มกีารระบาด

ของโรคไข�ทรพิษครั้งใหญ� และมีการเร่ิมปลูกฝ�ข้ึนครั้งแรกในเมือง

ในโดยนายแพทย�ชาวอเมริกา ชื่อนายแพทย� Dan Beach Bradley 

หรือทีเ่รารู�จกัในชือ่หมอบรดัเลย� และเป�นทีน่ยิมในเวลาต�อมา แต�ป�ญหา

ของการปลูกฝ�ดังกล�าวมีอุปสรรคเร่ืองหัวเชื้อฝ� เนื่องจากต�องนําเข�า

จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งต�องใช�เวลาเกือบป�ในการเดินทางส�งผล

ทําให�ประสิทธิภาพของเชือ้ลดลง ต�อมาในสมยัสมเดจ็พระจุลจอมเกล�า

เจ�าอยู�หัว ได�ส�งแพทย� 2 คนไปศึกษาวิธีเลี้ยงฝ�จากประเทศฟ�ลิปป�นส� 

และเมือ่กลบัมา ในหลวงรชักาลที ่5 ได�จดัตัง้สถานทีเ่พาะหนองฝ�ในโค

โดยคนไทยเอง ส�งผลทําให�คนไทยหรือชาวสยามในอดีตได�มีโอกาส

เข�าถึงการปลูกฝ� และลดการเสียชีวิตจากโรคทรพิษในเวลาต�อมา 

จนกระทั่งในป� พ.ศ. 2456 เมื่อรัฐบาลสยามในเวลานั้นมีความพร�อม

จึงมกีฎหมายบงัคบัให�ประชาชนทกุคนปลกูฝ�ป�องกนัโรคไข�ทรพิษ และ

ดําเนินการผลิตวัคซีนเพื่อป�องกันโรคต�าง ๆ ตลอดมา

 อย�างไรก็ตามวัคซีน (vaccine) เป�นทางเลือกที่ดีท่ีสุด

ท่ีจะปกป�องชีวิตของทุกคน ก�อนที่จะเกิดสถานการณ�ท่ีเรา

ไม�สามารถควบคุมได� “วัวหายล�อมคอก” คงเป�นสํานวน

ท่ีใครคงไม�อยากให�เกิดข้ึน โรคร�ายที่ทันสมัยที่สุด

อย�างไวรัสโคโรนา 2019  เช�นกัน รักษาสุขภาพ

พร�อมป�องกันตัวเองด�วยตัวของคุณเองและ

วัคซีนจะทําหน�าที่เป�นแม�ทัพต�อสู�ท่ีดีท่ีสุด

¤.¤ÃÙ¢Íà¢ÕÂ¹

● การปลูกฝ�ดาษครั้งแรกในประเทศไทย สมัยรัชกาลท่ี 5

ในวินาทีนี้คงไม�มีใครไม�รู�จักคําว�า “

ท่ีต�องการของคนทั่วโลก เพื่อกระตุ �นใ

ประสิทธิภาพ หรือทางการแพทย�เรียกว�า “

ิ � � ั ิ ่ ี ี ิ ั ็ ี่ ไ

แดน บีช บรัดเลย แดน บีช บรัดเลย 
หรือที่คนไทยเรียก “หมอบรัดเลย”หรือที่คนไทยเรียก “หมอบรัดเลย”

รักษาสุขภาพ

ณเองและ

ท่ีดีท่ีสุด
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