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 นบัเ นโอกาสดท่ีีโรงเรยีนทุ�งโพธิว์ทิยา ได�จดัทําวารสารเผยแพร�ประชาสัมพนัธ�
ผลการดําเนินงานด�านต�าง ๆของทางโรงเรียน  ฉบับท่ี 6 เพื่อให�ผู�ปกครองนักเรียน 
หน�วยงาน องค�กรสาธารณชนโดยทัว่ไป ได�รับทราบข�อมลูข�าวสารทีเ่กดิจากผลการปฏบัิตงิาน
ของคณะครูและบคุลากรทางการศกึษา คณะกรรมการสถานศกึษา ผู�ปกครองนกัเรียน 
และผู�มสี�วนเกีย่วข�องทกุภาคส�วน  รวมถงึผลงานของนกัเรยีนในทกุ ๆ  ด�านทีส่ะท�อนถงึ
คณุภาพการจดัการศกึษาของโรงเรยีนทุ�งโพธิว์ทิยาในรอบป�การศกึษา 2564 ท่ีผ�านมา
 จจุบันทิศทางการศึกษาจําเ นต�องมีการปรับเปลี่ยนอย�างมากมาย 
เพื่อตอบโจทย�ความต�องการของผู�เรียนในมิติใหม�ท่ีทันสมัย รวดเร็ว เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา  และนับเ นโอกาสดีท่ีในป�การศึกษานี้โรงเรียนทุ�งโพธิ์วิทยาได�รับ
การคัดเลือกเ นโรงเรียนคุณภาพของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง อันจะทําให�การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กระผมในฐานะผู�อํานวยการโรงเรียน พร�อมแล�วที่จะนํา
ทุ�งโพธิ์วิทยาสู�มิติใหม�ทางการศึกษา  เน�นพัฒนาผู�เรียนให�มีสมรรถนะในโลกยุคใหม� 
ผ�านกระบวนการจัดการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเ นสําคัญ  อาศัยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
ผนวกกับความเ นมืออาชีพของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมุ�งหวังว�า
ผลผลิตสําคัญคือนักเรียนโรงเรียนทุ�งโพธิ์วิทยา จะเ นพลเมืองท่ีดีมีคุณภาพของ
ท�องถิ่นและประเทศชาติต�อไป ดังข�อมูลความสําเร็จท่ีจะนําเสนอในวารสารฉบับนี้
ท่ีถือว�าเ นส�วนหนึ่งของพื้นฐานเพื่อการพัฒนาต�อยอดในป�ถัดไป
 ขอขอบพระคุณ หน�วยงาน องค�กร และผู�มีอุปการะคุณทุกๆ ท�าน ท่ีให�
ความกรุณาส�งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรมทั้งหลายของโรงเรียนด�วยดี
เสมอมา ทําให�ครู และบุคลากรทุกท�าน มุ�งมั่น ตั้งใจท่ีจะปฏิบัติหน�าที่ด�วยความวิริยะ
อุตสาหะ เพื่อนักเรียน เพื่อโรงเรียน และเพื่อชุมชนตลอดไป  
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 ป�การศึกษา 2564 โรงเรียนทุ�งโพธิ์วิทยามุ�งพัฒนาคุณภาพวิชาการในทุกด�าน ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ให�ทันสมยั  มแีผนการเรยีนให�ผู�เรียนได�เลอืกเรียนตามความถนดั ท้ังระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต�น และมธัยมศกึษาตอนปลาย
โดยในระดบัชัน้มธัยมศกึษาป�ท่ี 1 เราได�เป�ดหลกัสูตรส�งเสริมอจัฉริยภาพทางวทิยาศาสตร� (Ingenious Science Program : ISP) 
เพื่อมุ�งเน�นพัฒนาศักยภาพด�านวิทยาศาสตร�ของนักเรียนให�มีความเ นเลิศ มุ�งเน�นทักษะทางการคิดเชิงวิทยาศาสตร� 
จดัหลกัสูตรเทียบเคยีงกบัห�องเรยีนพเิศษ ในระดบัมธัยมศกึษาป�ท่ี 4 โรงเรยีนได�เป�ดหลกัสูตรเน�นทกัษะและสมรรถนะผู�เรียน 
สาขาการอาหารและโภชนาการ โดยจดัเ นรายวชิาเพิม่เตมิ (หลกัสูตรระยะสัน้) กบัวทิยาลยัการอาชพีท�ายเหมอืงแทนหลกัสูตร
ทวศิกึษา อกีทัง้ โรงเรยีนได�จดัทําหลกัสูตรพลศกึษา เพ่ือรองรบันกัเรียนทีม่คีวามถนดัด�านกฬีา โดยจะจดัการเรยีนการสอน
รุ�นแรกในป�การศึกษา 2565 
 ตลอดป�การศึกษา 2564 ต�องเผชิญอุปสรรคการระบาดของโรคโควิด-19 ส�งผลให�การจัดการเรียนการสอน
ไม�สามารถจัดแบบมาเรียนที่โรงเรียนได�เต็มร�อย โรงเรียนได�จัดระบบการวัดผลประเมินผลให�ยืดหยุ�นกับสถานการณ� 
โดยยกเว�นการคิดเวลาเรียนของนักเรียน เพื่อบรรเทา ญหาการไม�มีสิทธ์ิสอบ เนื่องจากเวลาเรียนไม�ครบ (มส) อันมาจาก
สาเหตุความไม�พร�อมด�านเทคโนโลยีการส่ือสารของนักเรียน โรงเรียนคํานึงถึงโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนเ นสําคัญ 
 โรงเรยีนทุ�งโพธิว์ทิยาเ นโรงเรยีนคณุภาพตามนโยบายของกระทรวงศกึษาธกิาร เพือ่ให�โรงเรยีนเ นโรงเรยีนคณุภาพ
ตามเป�าหมายของกระทรวง เราจึงมุ�งมั่นในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทุกมิติ ท้ังด�านการจัดการเรียนการสอน 
ระบบดูแลช�วยเหลือนักเรียน อาคารสถานที่ การระดมทรัพยากรทางการศึกษา จัดหาทุนการศึกษาให�แก�นักเรียน การจัดหา
ครูมาสอนในสาขาที่ขาดแคลน ส่ิงเหล�านี้เ นหน�าที่ของผู�บริหารโรงเรียน ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
รวมถึงนักเรียน ผู�ปกครองทุกท�าน ท่ีต�องร�วมกันพัฒนาโรงเรียนให�มีคุณภาพ และส�งเสริม เติมเต็มสิ่งต�างๆ ให�แก�นักเรียน
ได�เ นมนุษย�ท่ีสมบูรณ�ท้ังด�านร�างกาย จิตใจและสติ ญญา
 ขอขอบคุณผู�ปกครองทุกท�านที่ให�ความไว�วางใจคณะผู�บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนทุ�งโพธิ์วิทยา เ นผู�
เตรียมความพร�อมให�ลูกหลาน หรือนักเรียนในความปกครองของท�านก�าวสู�อนาคตที่สดใส ขอขอบคุณคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีนทกุท�าน ผู�นําชมุชน องค�การภาครฐัและเอกชน ท่ีให�การส�งเสริม สนบัสนุน และให�กําลงัใจ
แก�คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนในการปฏิบัติงาน จนประสบความสําเร็จตามเป�าหมายของโรงเรียนทุกประการ

  นายจิรพงษ� วิฑูรย�พิศาลศิลป�
  รองผู�อํานวยการโรงเรียนทุ�งโพธิ์วิทยา
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วารสารรมโพธ์ิ
ฉบับท่ี 6 ประจําปการศึกษา 2564

งานประชาสัมพันธ  โรงเรียนทุงโพธ์ิวิทยา  อ.ตะก่ัวทุง  จ.พังงา บอ...กอ...บอกกลา่ว
วันนี้วารสาร “ร�มโพธ์ิ”  ได�ก�าวเข�าสู�ป�ท่ี 6 และเ น

เล�มที่ 6  ท่ีทางโรงเรียนทุ�งโพธิ์วิทยา รวบรวมกิจกรรมต�างๆ 
ท่ีได�ปฏิบัติในรอบป�ท่ีผ�านมา เพ่ือเผยแพร�ให�สาธารณชน
ได�รับทราบและเกิดความเข�าใจ สัมพันธภาพที่ดี ตลอดจน
การได�รับความสนับสนุนจากผู�ปกครอง เครือข�ายชุมชน และ
หน�วยงานที่เกี่ยวข�องต�อไป
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>>น้องใหม่ในร้ัวมหาวิทยาลัย<<>>น้องใหม่ในร้ัวมหาวิทยาลัย<<
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 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา
4. นางสาววาสนา อาชยาทา
 มหาวิทยาลัยแมฟ้่าหลวง
 คณะนวัตกรรมสังคม สาขาการพัฒนาระหวา่งประเทศ
5. นางสาวศศินา สูหนา้หงู
 มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 คณะนิติศาสตร์ สาขาการบริหารงานตํารวจและ
 ความยุติธรรม
6. นางสาวศิริวรรณ มิตรวงค์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาสังคมศึกษา

7. นางสาวสายฝน ทองผล
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
8. นางสาวสร้อยสุดา ภูมิรักษ์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 คณะครุศาสตร์  สาขาการศึกษา (ภาษาไทย)
9. นางสาวณัฐรดา มณี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 สาขาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร
10. นางสาวปิยะฉัตร อินทคุม้
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 สาขาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร
11. นายศุภชัย แสนกลา้
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 สาขาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร
12. นางสาวธนวรรณ ใหมพ่รหมมา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 สาขาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร88
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13. นางสาวสิรินาถ ศรศรี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 สาขารัฐประศาสนศาสตร์
14. นายอภิสิทธิ ์รัสโส
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 สาขารัฐประศาสนศาสตร์
15. นางสาวณัฐธิดา สุเมสัน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 สาขารัฐประศาสนศาสตร์
16. นางสาวนภัสกร ทองฤทธิ์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 สาขารัฐประศาสนศาสตร์
17. นางสาว สุกัญญา ชูนะ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 สาขารัฐประศาสนศาสตร์
18. นางสาวบิสมิลลา มิง่พิจารณ์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 คณะวิทยาการการจัดการ  สาขาบัญชีบัณฑิต

19. นางสาว รัชนี ทรงนาสึก
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20. นางสาวพิชญา อะสุชีวะ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 คณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ 
 สาขาภาษาไทย
21. นาย ภูริชกานต ์สุทธิ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
22. นางสาวสรัลพร ปุ่นเจ้า
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 คณะวิทยาการจัดการ 
 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
23. นางสาวกันยากร โบบทอง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 คณะวิทยาการจัดการ
 สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (เอกคอมพิวเตอร์)
24. นางสาวพรรธิดา บํารุงเช้ือ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 คณะมนุษยศ์าสตร์  สาขาภาษาอังกฤษ
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 นักเรียนสายการเรียนวิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร�ได�รับรางวัลเกียรติบัตร
จากการเข�าร�วมกิจกรรมแข�งตอบ ญหาเทคโนโลยีและคณิตศาสตร� ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในงานสัปดาห�วันวิทยาศาสตร�แห�งชาติ ส�วนภูมิภาค
ได�แก�  นายสิทธิศักด์ิ ลักษณะกะชา ฝ�กสอนโดย  ครูโสภา คําวุ�น

 กิจกรรมเนื่องในวันต�อต�านยาเสพติดโลก ป� 2564 วันที่ 30 
มิถุนายน 2564 จัดโดยศูนย�อํานวยการป�องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดพังงา นักเรียนได�รับรางวัลดังนี้
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข�งขันสุนทรพจน� หัวข�อ 
“อําเภอของฉันร�วมใจต�านยาเสพติดผ�านพ�นโควิด สุขจังที่พังงา” 
ฝ�กซ�อมโดย ครูวรัตดา  จิตต�พันธ�
 - รางวลัชมเชย การร�องเพลงประกอบจนิตลลีา ฝ�กซ�อมโดย
ครูฉัตรฑริยา บํารุงผล

นกัเรยีนได�รับรางวลัเกยีรตบัิตรจากการประกวดคดัลายมอื องักฤษ-ไทย
-จีน 2021 ซึ่งจัดโดยชมรมนิสิตเก�ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�ปราจีนบุรี 
โดยเกียรติบัตรมี 3 ระดับ คือระดับมาตรฐานระดับสูง ระดับมาตรฐาน
และระดบัมสี�วนร�วม  โดยมคีณุครมูณัฑิตา สายณั คณุครวูรตัดา  จิตต�พันธ�
และคุณครูจารุวรรณ ซังเรือง  เ นผู�ฝ�กซ�อมนักเรียน

นายเอกรันดร� หมาดหวัง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 4 ได�รับรางวัล
รองชนะเลศิอนัดบั 2 การเขยีนเรยีงความ เรือ่ง “รู�คดิ รอบคอบ รับผดิชอบต�อสังคม”
จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย� ฝ�กสอนโดย  ครูวรัตดา  จิตต�พันธ�

 นักเรียนสายการเรียนทั่วไป-คอมพิวเตอร�ได�รับรางวัล
เกยีรตบัิตรจากการเข�าร�วมกจิกรรมวดัความรู�ด�านคอมพวิเตอร�
และเทคโนโลยีดิจิทัลในโครงการ Computing Youth 
Challenge-Online ในงาน ม.อ.วิชาการ ประจําป� 2564 ดังนี้
 - นายนิพัทธ�  เดชากุล
 - นายณรงค�กร  น�อยศิริ
 - นายอาชวิน  วิริยะผล
ฝ�กสอนโดย  ครูชลนิชา เมืองเกิด

บรางวัล
พวิเตอร�
Youth 
4 ดังนี้

เดชากุล
ร  น�อยศริิ
 วิริยะผล
ชา เมืองเกิด

ลเกียรติบัตร
าสตร� ระดับ
นภูมิภาค
น

รางวัล
รรสรางดวย
องมือเราส

 นักเรียนได�รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 
จากการแข�งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN 
DANCERC ISE  PHANGNGA 2022 
รอบคัดเลือกระดับจังหวัด แบบออนไลน� 
ภายใต�ชื่อทีม TWENTINELINE ฝ�กสอนโดย
ครูฉัตรฑริยา บํารุงผล
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กลุม่บรหิารงานวชิาการ

ÁÍºμÑÇáÅÐ»ÃÐªØÁ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÃÐ´ÑºªÑé¹Á.1 Á.4 áÅÐ»Çª.1 
»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2565
       วันที่ 2-3 เมษายน 2565 โรงเรียนทุ�งโพธิ์วิทยาจัดกิจกรรมมอบตัวและประชุม
ผู�ปกครองนักเรียนระดับชั้นม.1 ม.4และปวช.1 ภาคเรียนที่ 1 ป�การศึกษา 2565 โดยมี
นายจริพงษ� วฑูิรย�พศิาลศลิป� รองผู�อํานวยการ รักษาการในตําแหน�งผู�อํานวยการ
โรงเรียนทุ�งโพธิ์วิทยาเ นประธานในการประชุมมีการมอบตัวนักเรียน 
พบปะพูดคุยและสร�างความเข�าใจร�วมกันระหว�างนักเรียน ผู�ปกครอง

และโรงเรียน

¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ Œ́Ò¹¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
áÅÐ¡ÒÃÇÑ´»ÃÐàÁÔ¹¼Åà¾×èÍ¾Ñ²¹ÒÊÁÃÃ¶¹Ð
 วันที่ 5-6 มี.ค. 65  ตัวแทนครูได�เข�าร�วมกิจกรรม “การฝ�กอบรม
เชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด�านการจัดการเรียนรู�
และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะ” ซึ่งเ นความร�วมมือระหว�าง
สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานศนูย�บริหารวชิาการ มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ณ โรงแรมเดอะพาโก�ดีไซน� 
จังหวัดภูเก็ต

¡Ô¨¡ÃÃÁ»̃¨©ÔÁ¹Ôà·È »ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2564
 วนัที ่1 เมษายน 2565 โรงเรยีนทุ�งโพธิว์ทิยาจดักจิกรรม จฉมินเิทศ 
นกัเรยีนชัน้ม.3 ม.6 และ ปวช.3 ท่ีสําเรจ็การศกึษา ประจําป�การศกึษา 2564 
โดยมนีายจริพงษ� วฑูิรย�พศิาลศลิป� รองผู�อํานวยการ รักษาการในตําแหน�ง
ผู�อํานวยการโรงเรียนทุ�งโพธิ์วิทยาเ นประธานในพิธี
พร�อมด�วยคณะครู นักเรียน เข�าร�วมกิจกรรม ูููู

พบปะพูดคุยและสรางความเขาใจรวมก
และโรงเรียน
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กลุม่บรหิารงานอาํนวยการ
¾Ô Õ̧ÁØ±ÔμÒ¤ÒÃÇÐáÅÐ§Ò¹àÅÕéÂ§à¡ÉÕÂ³ÍÒÂØÃÒª¡ÒÃ
 30 กันยายน 2564 พิธีมุฑิตาคารวะและงานเลี้ยง
เกษียณอายุราชการ  เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ
คุณครูสุดี นนทวัฒน�  และคุณครูยุพดี เขตพิบูลชัย 
ณ หอประชุมโรงเรียนทุ�งโพธิ์วิทยา

§Ò¹àÅÕéÂ§Ê‹§¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃª¹Ò¡Ò¹μ� ËÁ×è¹¾Ñ¹ �̧ªÙ 
 11 ตุลาคม 2564 ร�วมแสดงความยินดีและเ นกําลังใจให�กับนางสาวชนากานต�  หมื่นพันธ�ชู 
ในโอกาสย�ายไปดํารงตําแหน�งผู�อํานวยการโรงเรียนไชยาวิทยา จังหวัดสุราษฎร�ธานี  

§Ò¹àÅÕéÂ§μ ŒÍ¹ÃÑº
·‹Ò¹¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ¾ÃÈÑ¡´Ôì ·ÇÕÃÊ 
 22 กุมภาพันธ� 2565 ร�วมต�อนรับ
และแสดงความยินดีกับ นายพรศักดิ์ ทวีรส 
ในโอกาสย�ายเข�าดํารงตําแหน�งผู�อํานวยการ
โรงเรียนทุ�งโพธิ์วิทยา

§Ò¹àÅÕéÂ§μ ŒÍ¹ÃÑº¤ÃÙ
8 พฤศจิกายน 2564 ร�วมต�อนรับ นางสาววิริยาภรณ� 

โกยสกุล ครูโรงเรยีนบ�านสะป�า”มงคลวทิยา”เนือ่งในโอกาส
ย�ายมาเ นครูโรงเรียนทุ�งโพธิ์วิทยา

คุณครูอภิชัย ศุภศิลป� 
ได�รับการบรรจุเ นข�าราชการครู  

ณ  โรงเรียนบ�านปากพู�  
อําเภอกะปง  จังหวัดพังงา  

ง

§Ò¹àÅÕéÂ§Ê‹§¤ÃÙÂŒÒÂ¡ÅÑºÀÙÁÔÅíÒà¹Ò

ครูกิตติพงษ�  กลัดเจริญ  
ย�ายไปสังกัดวิทยาลัยการอาชีพท�ายเหมือง

จังหวัดพังงา
ครูประภัสสร อินทร�สุวรรณ

ย�ายไปโรงเรียนบ�านคลองพังกลาง  
จังหวัดสุราษฎร�ธานี  

§Ò¹àÅÂ§Ê§¤

งง  
ครูวรรณา ไชยเพศ 

ย�ายไปสังกัดวิทยาลัยสารพัดช�างกระบี่ 
จังหวัดกระบี่ 

§Ò¹àÅÕéÂ§Ê‹§¤ÃÙä´ŒÃÑº¡ÒÃºÃÃ Ø̈à»š¹¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ

ครูมนัสวี  นิจการ
ได�รับการบรรจุเ นข�าราชการครู 
ณ โรงเรียนตะกั่วป�า “เสนานุกูล” 
อําเภอตะกั่วป�า จังหวัดพังงา 

ได�
ณ

สับเปล่ียนหมุนเวียนบุคลากร
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  กิจกรรมปลูกตนไมเน่ืองในวันตนไมประจําปเเหงชาติ พ.ศ.2564 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 สภานักเรียนโรงเรียนทุ�งโพธิ์วิทยา ได�จัดกิจกรรมปลูกต�นไม�เนื่องในวันต�นไม�

ประจําป�เเห�งชาต ิพ.ศ.2564 ซึง่กรมป�าไม�เชญิชวนหน�วยงานจดักจิกรรมวนัต�นไม�ประจําป�ของชาตอิย�างต�อเนือ่งทกุป� 
เพ่ือเ นการสร�างเเละกระตุ�นจิตสํานึกให�ได�เห็นความสําคัญของการอนุรักษ�
ป�าไม�ของชาติ เ นการปลูกต�นไม�ในใจคน อีกท้ังยังช�วยป�องกัน เเละลดผลก
ระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ มลภาวะจากฝุ�นเเละ
หมอกควัน ส�งผลให�นักเรียนได�มีส�วนร�วมในการอนุรักษ�ธรรมชาติ เเละ
สร�างสภาพเเวดล�อมที่ดีในบริเวณโรงเรียน

กลุม่บรหิารงานกจิการนกัเรยีน

พิธรับมอบตําเเหนงเเละกลาวปฏิญาณตนการปฎิบัติหนาท่ี
คณะกรรมการสภานักเรยน ประจําปการศึกษา 2564

 วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นางสาวศิริขวัญ  หอมรสกล�า ประธานสภานักเรียนเเละ
คณะกรรมการสภานักเรียน ประจําป� 2563 ส�งต�อตําเเหน�งประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการ
สภานกัเรยีน  ให�เเก� นางสาวสราวล ีทองเจมิ ประธานสภานกัเรยีน ป� 2564  โดยนางสาวศริิขวญั  หอมรสกล�า
กล�าวให�กําลังใจในการทํางานสภานักเรียนและนางสาวสราวลี ทองเจิม ประธานสภานักเรียน 
นํากล�าวคําปฏิญาณตนในการปฎิบัติหน�าที่ของตนเองในป�นี้ด�วย

รับรางวัลเกียรติบัตรระดับทอง การประกวดคัดเลือก
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรยน ประจําป 2564

25 สิงหาคม 2564 ได�รับรางวัลเกียรติบัตรระดับทอง 
การประกวดคัดเลือกระบบดูแลช�วยเหลือนักเรียน ประจําป� 2564 
ระดับภูมิภาค ภาคใต� ประเภทโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง

กลุมบรหารงานกิจการนักเรยนเขารวมประชุมเชงปฏิบัติการพัฒนาระบบ
สารสนเทศระบบดูแลชวยเหลือนักเรยน
 27 สิงหาคม 2564 กลุ�มบริหารงานกิจการนักเรียนเข�าร�วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาระบบสารสนเทศระบบดูแลช�วยเหลือนักเรียน (STUDENT  SUPPORT SYSTEM) 
และพัฒนาระบบรายงานการคุ�มครองติดตามเฝ�าระวังข�อมูลข�าวสารการดูแลช�วยเหลือ
นักเรียน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง และร�วมนําเสนอ
ผลการดําเนนิงานระบบดแูลช�วยเหลอืของโรงเรยีน ผ�านระบบ Zoom โดยคณุครูโสภา คําวุ�น

กิจกรรมคายพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภานักเรยน
ปการศึกษา 2564

 วันที่ 25 กันยายน 2564 งานส�งเสิรมประชาธิปไตยได�จัดกิจกรรมค�ายพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการสภานกัเรียนป�การศกึษา 2564 เพือ่พฒันาศกัยภาพความเ นผู�นําเเละผู�ตามให�เเก�
คณะกรรมการสภานักเรียน เเละเพื่อสร�างความสัมพันธ�ท่ีดีระหว�างรุ�นพี่เเละรุ�นน�องสภานักเรียน

 พิธปจฉิมนิเทศนักเรยนช้ัน ม.3 ม.6 และ ปวช.3 ท่ีสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 
วันที่ 1 เมษายน 2565 โรงเรียนทุ�งโพธิ์วิทยา จัดพิธี จฉิมนิเทศ ให�กับนักเรียนชั้นม.3 ม.6 และ

ปวช.3 ท่ีสําเร็จการศึกษา ประจําป�การศึกษา 2564 โดยมีนายจิรพงษ� วิฑูรย�พิศาลศิลป� รองผู�อํานวยการ 
รักษาการในตําแหน�งผู�อํานวยการโรงเรียนทุ�งโพธิ์วิทยาเ นประธานในพิธี พร�อมด�วยคณะครู นักเรียน 
เข�าร�วมกิจกรรม มีการมอบรางวัลให�กับนกัเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมและนักเรียนผู�ทําคุณประโยชน�
ต�อโรงเรียนเ นที่ประจักษ� มอบของที่ระลึกแก�นักเรียนชั้นม.6 และปวช.3 ท่ีสอบเข�ามหาวิทยาลัยได�
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3 ธันวาคม 2564 นายจิรพงษ� วิฑูรย�พิศาลศิลป� 
รองผู�อํานวยการ รักษาการในตําแหน�งผู�อํานวยการโรงเรียน
ทุ�งโพธิ์วิทยา หัวหน�าฝ�าย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร�วมทํากิจกรรมเนื่องในวันคล�ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพติร วนัชาตแิละวนัพ�อแห�งชาต ิ5 ธันวาคม 
2564 โดยมพีธีิถวายพานพุ�มดอกไม�และถวายบงัคม หลงัจากนัน้
มกีารทํากจิกรรมจติอาสาบําเพญ็สาธารณประโยชน�เพ่ือถวาย
พระราชกุศล

กกลุม่บรหิารงานทัว่ไปลุม่บรหิารงานทัว่ไป

¹Ñ¡àÃÕÂ¹âÃ§àÃÕÂ¹·Ø‹§â¾ Ô̧ìÇÔ·ÂÒà¢ŒÒÃÑºÇÑ¤«Õ¹ä¿à«ÍÃ�
 โรงเรียนทุ�งโพธิ์วิทยาได�ดําเนินการสํารวจรายชื่อนักเรียนที่มีอายุ 12-17 ป� ท่ีมีความประสงค�เข�ารับวัคซีนประเภท mRNA เพื่อป�องกันเชื้อโควิด-19 และได�นํา
นักเรียนเข�ารับวัคซีนไฟเซอร�เข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 11 และ 15 ตุลาคม 2564 ณ โรงพยาบาลตะกั่วทุ�ง จังหวัดพังงา ซึ่งนักเรียนได�ตอบรับการเข�ารับวัคซีนเ นอย�างดี

©Õ´¾‹¹ÂÒ¦‹Òàª×éÍÀÒÂã¹âÃ§àÃÕÂ¹
นายจิรพงษ� วิฑูรย�พิศาลศิลป� รองผู�อํานวยการ รักษาการในตําแหน�ง

ผู�อํานวยการโรงเรยีนทุ�งโพธิว์ทิยาและบคุลากรทกุท�านขอขอบคณุองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดพังงา ท่ีได� ให�ความอนุเคราะห�ฉีดพ�นยาฆ�าเชื้อภายในโรงเรียน 
อาคารเรยีนและห�องปฏบัิตกิารต�าง ๆ  เพือ่ป�องกนัการแพร�กระจายของโรคโควดิ-19
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 และ วันที่ 31 มกราคม 2565

ÁÍº¡ÃÐàªŒÒ»‚ãËÁ‹ 2565
 นายจิรพงษ�   วิฑูรย�พิศาลศิลป� ผู�รองผู�อํานวยการ รักษาการในตําแหน�ง
ผู�อํานวยการโรงเรยีนทุ�งโพธิว์ทิยา และตวัแทนคณะคร ูมอบกระเช�าป�ใหม� 2565 
แด�คณะกรรมการสถานศกึษาและผู�มอีปุการะคณุต�อโรงเรยีน เพือ่เ นการแสดง
ความเคารพและขอบคุณท่ีให�การสนับสนุนโรงเรียนด�วยดีเสมอมา

¡Ô¨¡ÃÃÁà¹×èÍ§ã¹ÇÑ¹¤ÅŒÒÂÇÑ¹¾ÃÐºÃÁÃÒªÊÁÀ¾
¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐºÃÁª¹¡Ò Ô̧àºÈÃÁËÒÀÙÁÔ¾Å
Í´ØÅÂà´ªÁËÒÃÒª ºÃÁ¹Ò¶º¾ÔμÃ
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โบราณวาลายมือน้ันคือยศ
นางสาวธนวรรณ ใหม�พรหมมา และ

นายภูริชกานต�  สุทธิ ได�รับรางวัลการแข�งขัน
คัดลายมือ ในระดับมาตรฐานขั้นสูง จาก
สมาคมศิษย�เก�า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
ฝ�กซ�อมโดย นางสาววรัตดา จิตต�พันธ�

ปล้ืมใจ เอกรันดรเพียรเขยนเรยงความ
 นายเอกรันดร� หมาดหวัง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 4/2 ได�รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
การเขียนเรียงความ เร่ือง รู�คิด รอบคอบ รับผิดชอบต�อสังคม จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย� ฝ�กสอนโดยคุณครูวรัตดา จิตต�พันธ�

สุนทรพจนถอยคําหมดจด 
วันลดยาเสพติดโลก
 นางสาวสร�อยสุดา ภูมิ รักษ� นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 6 ได�รับรางวัลรองชนะเลิศ
การแข�งขันการกล�าวสุนทรพจน� เพือ่รณรงค�
ต�อต�านยาเสพติด ระดับจังหวัด เนื่องใน
วนัต�อต�านยาเสพตดิโลก ณ ท่ีว�าการอําเภอ
ตะกัว่ทุ�ง จ.พงังา ฝ�กสอนโดยคณุครูวรตัดา 
จิตต�พันธ� 

นาย
การเขียนเรีี
การพัฒนาสั

ักเรียน
นะเลิศ
ค�

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

“เม่ือเราไมหยุดน่ิงเทากับเราไมว่งถอยหลัง” พัฒนาตนเองกับครูกลุมสาระภาษาไทย
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ขอแสดงความยนิดกีบัรางวลั Best Practice
 ขอแสดงความยนิดกีบั นางสาวจฑุารัตน�  ใส�เพีย้ ครกูลุ�มสาระการเรยีนรู�
คณิตศาสตร� ท่ีได�รับรางวัลเข�าร�วม การนําเสนอวิธีปฏิบัติท่ีเ นเลิศ (Best 
Practice) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ�มสาระการเรียนรู�
คณิตศาสตร� ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษาพงังาภเูกต็ ระนอง เร่ือง “การพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
วิชาคณิตศาสตร� เรื่อง ลําดับเลขคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ป�ท่ี 5 โดยการใช�วิธีการสอนแบบ PINTO Model” เมื่อวันที่
14 ตุลาคม 2564

ะการเรยีนรู�
ลิศ (Best
การเรียนรู�
ศึกษา
ยน
ษา
ท่ี

รับมอบครุภณัฑโ์ครงการโรงเรียนคุณภาพประจาํตาํบล
 วันที่ 9 กันยายน 2564 กลุ�มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร� โรงเรียนทุ�งโพธิ์วิทยา 
ได�รับมอบครุภัณฑ�สําหรับห�องปฏิบัติการคณิตศาสตร�จากโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบล เ นจํานวนเงิน 400,000 บาท ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนา
โรงเรยีนในท�องถิน่ระดบัตําบล ให�เ นโรงเรยีนทีม่คีณุภาพ มคีวามเข�มแขง็ทางวชิาการ 
และมีความพร�อมในการพัฒนาด�านคุณธรรมจริยธรรม งานอาชีพ และสุขอนามัย 
สามารถให�บริการการศึกษาแก�นักเรียนและชุมชน รวมทั้งยังเ นการเพิ่มโอกาส
การเข�าถึงการศึกษาอย�างมีคุณภาพ

1616
ÇÒ ÃÊ Ò Ã Ã èÁ â¾¸ Ô ìÇ Ò ÃÊ Ò Ã Ã èÁ â¾¸ Ô ì



¡Ô¨¡ÃÃÁÇÑ´¤ÇÒÁÃÙŒ Œ́Ò¹¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ �áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ Ố¨Ô·ÑÅ
 นกัเรยีนสายการเรยีนทัว่ไป-คอมพวิเตอร�ได�รับรางวลัเกยีรตบัิตรจากการ
เข�าร�วมกิจกรรมวัดความรู�ด�านคอมพิวเตอร�และเทคโนโลยีดิจิทัลในโครงการ 
Computing Youth Challenge-Online ในงานม.อ.วิชาการ ประจําป� 2564 
ดังนี้

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤ÃÙáÅÐÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨áÅÐ¾×é¹°Ò¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
Œ́Ò¹»˜ÞÞÒ»ÃÐ´ÔÉ°�ãËŒ¡Ñºà ḉ¡áÅÐàÂÒÇª¹

 คณุครชูลนิชา เมอืงเกิด คณุครนูคร นวลปาน  ได�เข�าร�วมอบรมรปูแบบออนไลน�ในโครงการ
พัฒนาครูและสร�างความเข�าใจและพื้นฐานการศึกษาด�าน ญญาประดิษฐ�ให�กับเด็กและเยาวชน 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนให�มีความรู�
และทักษะด�านเทคโนโลยีดิจิทัล ส�งเสริม
ความเ นนวัตกร  พัฒนาทักษะที่จํ า เ น
ในศตวรรษที ่21 และเตรยีมความพร�อมเยาวชน
ก�าวเข�าสู�ประเทศไทย 4.0

¡ÒÃÍºÃÁàÃ×èÍ§à·¤¹Ô¤¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË �ÀÒ¾¶‹ÒÂ·Ò§´Ô¨Ô·ÑÅ
ÊíÒËÃÑº¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

คุณครูภูริช พิศาลสาคร  และคุณครูสอาด  วงศ�ฉกาจ ได�เข�าร�วม
การอบรมครูเร่ืองเทคนิคการวิเคราะห�ภาพถ�ายทางดิจิทัลสําหรับการวิจัย
เพื่อนําความรู� และทักษะดังกล�าวมาพัฒนาการวิจัยให�มีคุณภาพ และ
เกิดประโยชน�ประโยชน�แก�ผู�เรียนสูงสุด

¡ÒÃ»ÃÐªØÁàªÔ§»¯ÔºÑμÔ¡ÒÃàÃ×èÍ§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤¹ã¹ÂØ¤´Ô¨Ô·ÑÅãËŒÁÕ¤Ø³ÀÒ¾
à¾×èÍ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒáÅÐ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔμ·Õè¶Ù¡μŒÍ§μÒÁ¡®ËÁÒÂÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº
ÊÀÒÇ¡ÒÃ³ �ã¹»˜¨¨ØºÑ¹
         วันที่ 22-23 มีนาคม 2565 คุณครูรัชชานนท� พูลเอียด คุณครูชลนิชา เมืองเกิด
ได�เข�าร�วมประชมุเชงิปฏบัิตกิารเรือ่งการพฒันาคนในยคุดจิทัิลให�มคีณุภาพเพือ่การเรยีนรู�
และคณุภาพชวีติทีถู่กต�องตามกฎหมายสอดคล�องกบัสภาวการณ�ใน จจบัุน ณ โรงแรม 
The Hotspring Beach จังหวัดพังงา จัดโดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

¡Ô¨¡ÃÃÁá¢‹§μÍº»˜ÞËÒà·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¤³ÔμÈÒÊμÃ �
 นักเรียนสายการเรียนวิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร� 
ได� รับรางวัลเกียรติ บัตรจากการเข�าร�วมกิจกรรม
แข� ง ตอบ ญหา เ ทค โน โ ลยี แ ล ะคณิ ตศ า สต ร� 

ระดับมั ธยมศึกษา
ต อ นป ล า ย ใ น ง า น
สัปดาห�วันวิทยาศาสตร�
แห�งชาติ ส�วนภูมิภาคได�แก� 
นายสิทธิศักด์ิ ลักษณะกะชา

นายนิพัทธ� เดชากุลนายนิพัทธ� เดชากุล

นายอาชวิน วิริยะผลนายอาชวิน วิริยะผล

นายณรงค�กร น�อยศิรินายณรงค�กร น�อยศิริ

¡ÒÃÍºÃÁËÅÑ¡ÊÙμÃÍºÃÁ¤ÃÙà¾×èÍ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹áÅÐ¡ÒÃàÅ×Í¡ãªŒÊ×èÍ¡ÒÃÊÍ¹ÇÔªÒÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ �
คุณครูโสภา  คําวุ�น ได�เข�าร�วมการอบรมครูเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและการเลือกใช�ส่ือการสอนวิชาวิทยาศาสตร�  เพื่อนําความรู� 

และทักษะต�างๆที่ ได�จากการอบรมมาปรับปรุง   
แก�ไข  พัฒนาการจัดการเรียน
การสอน  และพฒันาศกัยภาพ
ของนักเรียนให�สูงขึ้นและ
มีประสิทธิภาพ
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
English Day
 วนัที ่20 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565  กลุ�มสาระการเรยีนรู�ภาษาต�างประเทศ 
จัดกิจกรรม English Day ในรูปแบบ Online โดยมีกิจกรรมให�นักเรียนส�งผลงาน
เข�าประกวดและประกาศผลในวันที่ 5 มกราคม 65 กิจกรรมที่ร�วมสนุกดังนี้ กิจกรรม
การ�ดอวยพร Happy New Year กิจกรรม TikTokers สอนภาษา กิจกรรมแข�ง
คัดลายมือภาษาอังกฤษ และกิจกรรมวาดภาพประกอบคําบรรยายในคอนเซปต� 
New Year New You 

Chinese Day
 วันที่ 29 มกราคม 2564 – 1 กุมภาพันธ� 
2565 กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ 
ได�จดักจิกรรม Chinese Day ซึง่ได�จดักจิกรรม
ในรูปแบบ Online มีกิจกรรมที่ร�วมสนุกดังนี้
การแข�งขันคดัลายมอื การแข�งขันวาดภาพจนี 
การแข�งขันร�องเพลง และการแข�งขันเดาะลูก
ขนไก�จีน

English Camp
วันท่ี 5 กุมภาพันธ� 2565 กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาต�างประเทศ โรงเรียน

ทุ�งโพธ์ิวิทยา จัดกิจกรรม “English Camp” ป�การศึกษา 2564 เพ่ือพัฒนาทักษะ
การเรียนรู� ให�กับนักเรียนโดยการแลกเปล่ียนเรียนรู�ที่หลากหลายในด�านการ
ใช�ภาษาเพ่ือการส่ือสาร โดยมีทีมงานจาก Bare Camp เ นผู�จัดกิจกรรม 

ขอแสดงความยินดีกบัรางวลั Best Practice
 ขอแสดงความยนิดกีบั นางสาวจารวุรรณ ซังเรอืง ครกูลุ�มสาระการเรยีนรู�
ภาษาต�างประเทศ ท่ี ได�รับรางวัลเข�าร�วม การนําเสนอวิธีปฏิบัติท่ีเ นเลิศ 
(Best Practice) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ�มสาระการเรียนรู�
ภาษาต�างประเทศ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เร่ือง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ เร่ือง We will sing to the moon. ร�องให�ก�องโลกของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 1” เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564

p ู
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การประกวดบรรยายธรรม 
ระดบัภาค
 วันที่ 9 มีนาคม 2564 โรงเรียนทุ�งโพธิ์
ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวป�นป�นัทธ� 
ธนันเตชสิทธิ ์ได�รับรางวลั ชมเชย การประกวด
บรรยายธรรม ระดับภาค คณะสงฆ�ภาค 17
ในงานสปัดาห�ส�งเสริมพระพทุธศาสนา เนือ่งใน
เทศกาลวัยวิสาขบูชาประจําป� 2564 
ฝ�กซ�อมโดย คุณครูศิริวรรณ รอดแป�น

ขอแสดงความยนิดีกบัรางวลั Best Practice
 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเบญจมาศ  ทะเลลึก ครูกลุ�มสาระการเรียนรู�
สังคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมม ท่ีได�รับรางวลัระดบัด ีการนําเสนอวธีิปฏบัิตท่ีิเ นเลศิ
(Best Practice) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ�มสาระการเรียนรู�
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมม ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จากสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เร่ือง 
“การพัฒนารูปแบบวิ ธีการจัด
การเรียนรู� PTWS Model รายวิชา
สังคมศึกษา  สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาป�ท่ี 5” เมื่อวันที่ 14 
ตุลาคม 2564

ขอแสดงความยนิดกีบัรางวลั Best Practice
 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศิริวรรณ  รอดแป�น ครูกลุ�มสาระการเรียนรู�
สังคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมม ท่ีได�รับรางวลัระดบัดี การนําเสนอวธีิปฏิบัตท่ีิเ นเลศิ
(Best Practice) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง เร่ือง “สร�างความแกร�งกับ 
PTT-OR เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 6” เมื่อวันที่ 
14 ตุลาคม 2564

างการเรียน 

ท่ี

การศึกษามัธยม
“
ก
สัง
มัธ
ตุล

ั B t P ti

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิว์ทิยา
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 2 
จากการประกวด  TO  BE  NUMBER  ONE 
TEEN  DANCERCISE  PHANGNGA 2022

รอบคัดเลือกระดับจังหวัด แบบออนไลน� 
ภายใต�ชื่อทีม TWENTINELINE จากโรงเรียน
ทุ�งโพธิว์ทิยา  ฝ�กสอนโดย คณุครูฉตัรฑริยา บํารงุผล

กจิกรรมเนือ่งในวนัตอ่ตา้นยาเสพตดิโลก ปี 2564
26 มถุินายน  2564 นกัเรยีนโรงเรยีนทุ�งโพธิว์ทิยา ได�เข�าร�วมการประกวดแข�งขันการร�องเพลงประกอบจนิตลลีา รูปแบบออนไลน� 

เนื่องในวันต�อต�านยาเสพติด จัดโดยศูนย�อํานวยการป�องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงาได�รับรางวัลชมเชย  ฝ�กซ�อมโดย
ครูฉัตรฑริยา บํารุงผล

2 
NE 
22
ลน� 
ยน
ผผผผผผผผผผผผลล
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ขอแสดงความยนิดกีบัรางวลั Best Practice
 ขอแสดงความยินดีกับ นายสุทธิชัย เพชรชมทรัพย� ครูกลุ�มสาระ
การเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา ท่ีได�รับรางวัลเข�าร�วม การนําเสนอ
วธีิปฏบัิตท่ีิเ นเลศิ (Best Practice) ในการยกระดบัผลสัมฤทธิท์างการเรยีน
กลุ�มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จาก
สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาพงังาภเูกต็ ระนอง เร่ือง “การพฒันา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพลศึกษา เรื่อง การฝ�กความว�องไวโดยใช�
การฝ�กบันไดลิงกับวงแหวนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 1” เมื่อวันที่ 
14 ตุลาคม 2564

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน
การอบรมทักษะพื้นฐานกีฬาเซ กตะกร�อโดยมีนายณรงฤทธิ์ บุหลัน

เ นวิทยากร และการอบรมทักษะพื้นฐานกีฬามวยไทย โดยมีนายสมพร 
ฝอยทอง  เ นวิทยากร ณ หอประชุมโรงเรียนทุ�งโพธิ์วิทยา

การแขง่ขนัวอลเลยบ์อลชายหาด 
ในโครงการแขง่ขนักฬีา อบจ.คพั
 นักเรียนเข�าร�วมการแข�งขันวอลเลย�บอลชายหาด 
รุ�นประชาชนหญิง โครงการแข�งขันกีฬา อบจ.คัพ ประจําป� 
2564 นักเรียนที่เข�าร�วมการแข�งขันได�แก�
 นางสาว ณฑิตา  แซ�อึ้ง
 นางสาวณัฐธิดา สุเมสัน
 นางสาวรุจิรดา บุตรอินทร�

ทดสอบสมรรถภาพทางกายและวดัสายตา
ให้กบันกัเรียนโดยหนว่ยงานภายนอก

ุ

กจิกรรมเรียนรู้ทกัษะการตรวจโควดิ (ATK) 
 คณุครูผู�รับผิดชอบงานส�งเสริมสุขภาพ และตวัแทนครู
ได�เข�าร�วมกิจกรรม”เรียนรู�ทักษะการตรวจโควิด (ATK)” 
โดยมนีางวาสนา  ชนิกาญจนโรจน�  และนางสกุญัญา  จนิดาพล
เ นวิทยากร ณ โรงพยาบาลตะกั่วทุ�ง

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและพาณิชยกรรม
ออกนเิทศตดิตามนกัเรียนฝึกงาน
 วนัที ่21 กนัยายน 2564 กลุ�มสาระการเรยีนรู�การ
งานอาชีพและพาณิชยกรรมได�ออกนิเทศติดตามการ
ฝ�กงานของนกัเรยีนระดบัชัน้ประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้
ป�ท่ี 3 ณ การไฟฟ�าส�วนภูมิภาค อําเภอตะกั่วทุ�ง สาขา
โคกกลอย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ�
การเกษตร สาขาโคกกลอย

โครงการกจิกรรมพัฒนาทกัษะวชิาชพีเพ่ือหารายไดร้ะหวา่งเรียนและเตรียมความพร้อมสู่อาชพี 

 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนทุ�งโพธิ์วิทยาได�นํา
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นป�ท่ี 1-3 เดินทาง
เข�าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ  Bangnu greenery resort   
อําเภอตะกัว่ทุ�ง จงัหวดัพงังา และฝ�กปฏิบัตกิจิกรรม Work shop 
ท่ีร�านกาแฟ  Manee coffee  โดยให�นกัเรยีนได�ลงมอืปฏบัิตจิรงิ

อบรมการปลกูผกัปลอดภยัอบรมการปลูกผกัปลอดภยั
 วนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ.2564 ทางกลุ�มสาระการงานอาชพีได�จดั วนัที ่28 กนัยายน พ.ศ.2564 ทางกลุ�มสาระการงานอาชพีได�จดั
กจิกรรมอบรมการปลกูผกัปลอดภยั  โดยอาจารย� ณรงค� จรูญศรีสวสัดิ์กจิกรรมอบรมการปลกูผกัปลอดภยั  โดยอาจารย� ณรงค� จรญูศรีสวัสด์ิ
เ นวิทยากรจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ได�ให�ความรู�เ นวิทยากรจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ได�ให�ความรู�
ในการปลูกผักปลอดภัยให�แก�นักเรียนได�เข�าใจวิ ธีการและในการปลูกผักปลอดภัยให�แก�นักเรียนได�เข�าใจวิธีการและ
กระบวนการมากยิ่งข้ึนกระบวนการมากยิ่งข้ึน
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 วันที่ 7 มกราคม 2565  โรงเรียนทุ�งโพธิ์วิทยา จัดกิจกรรม “มอบทุนการศึกษา ป�การศึกษา 2564” 
นางสาวฆอนิมะฮ� พูลสุข ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
เ นประธานมอบทุนการศึกษา ให�แก�นักเรียนโรงเรียนทุ�งโพธิ์วิทยา รวมทั้งแขกผู�มีเกียรติ และผู�ใหญ�ใจดี 
ห�างร�าน  ผู�มีอุปการะคุณ จํานวนมาก ร�วมมอบทุนการศึกษา ซึ่งในป�การศึกษา 2564 นี้ มีนักเรียนได�รับทุน   
197 ทุน  รวมเ นเงินทั้งส้ิน 322,209 บาท

 วันที่ 7 มีนาคม 2565  ทางโครงการทุนการศึกษาต�นกล�า
สงขลานครินทร�  สัมภาษณ�นักเ รียนที่ ได�ผ�านการคัดเลือก
ในป�การศึกษา 2565 มีนักเรียนโรงเรียนทุ�งโพธิ์วิทยาจํานวน 
1 คน และได�ตรวจเยี่ยมนักเรียนที่ได�รับทุนการศึกษาต�นกล�า
สงขลานครินทร�ต�อเนื่องจนจบชั้นปริญญาตรี จํานวน 3 คน

 โรงเรียนทุ�งโพธิ์วิทยาได�รับรางวัลชมเชย ประเภทเนตรนารี
สามัญรุ�นใหญ�ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับ
ประเทศ ประจําป� 2564

 วันที่  21 มกราคม 2565 และ 2 มีนาคม 2565  โรงเรียน
ทุ�งโพธิว์ทิยา ได�จดักจิกรรมแนะแนวสญัจรป�การศกึษา 2564 ในโรงเรยีน
เขตพืน้ทีบ่ริการ เพือ่ประชาสมัพนัธ�ข�อมลูแผนการเรยีนการรบัสมัคร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 1 ชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 4 และ ปวช.1

 วนัที ่21 กมุภาพนัธ� 2565  สํานกังานศกึษาธกิารจงัหวดัพงังา
ร�วมกับประธานแม�บ�านมหาดไทยจังหวัดพังงา ติดตามเยี่ยมบ�าน
นักเรียน ท่ีได�รับทุนการศึกษา นักเรียนโรงเรียนทุ�งโพธิ์วิทยาได�รับ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี จํานวน 1 คน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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ลําดับ สถาบัน
จํานวน

รวม
3/1 3/2 3/3 3/4

1 โรงเรียนทุง่โพธิวิ์ทยา 26 27 28 32 113

2 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 5 1 1  7

3 โรงเรียนสตรีพังงา   1  1

4 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ 1    1

5 วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก   1  1

6 วิทยาลัยการอาชีพทา้ยเหมือง  2 3  5

7 วิทยาลัยเทคนิคพังงา 1 6 2 6 15

8 วิทยาลัยเทคนิคถลาง 2 2 3 1 8

9 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 3 1   4

10 ประกอบอาชีพ   1  1

รวม 38 39 40 39 156

ลําดับ สถาบัน
จํานวน

รวม
ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3

1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ)่ 4 4

2 มหาวิทยาลัยแมฟ้่าหลวง 1 1

3 มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา 1 1

4 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 13 13 15 41

5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 1 1

6 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 3 3

7 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2 2

8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 4 4

9 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 1 3 4

10 วิทยาลัยเทคนิคถลาง 1 2 3

 11 ประกอบอาชีพ 1 6 3 10

รวม 21 24 29 74

ลําดับ สถาบัน ปวช.3

1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 1

2 วิทยาลัยเทคนิคถลาง 1

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 1

4 ประกอบอาชีพ 1
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