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ตอนที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

ประวัตคิ วามเป็ นมาของโรงเรียน
โรงเรียนทํ าหลวงวิ ทยาคม ตั้ งอยูํ ที่ ต าบลซั บจ าปา อ าเภอทํ าหลวง จั งหวั ดลพบุ รี
15230 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 อยูํ ในชุ มชนที่เป็ นชนบทประชากรสํวนใหญํ ประกอบอาชี พ
ด๎านเกษตรกรรม หํางจากตัวจังหวัดลพบุรี 98 กิโลเมตร โรงเรียนทําหลวงวิทยาคม
ได๎รับการอนุมัติให๎จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2524 โดยเปิดทาการเรียนการสอน
ครั้งแรก โดยอาศัย อาคารโรงเรียนบ๎านบํอคูํ ส านักงานการประถมศึกษา กิ่ งอาเภอทําหลวง
เป็นสถานที่เรียน

เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 1 ห๎อง มีนักเรียน 23 คน
มีครู 5 คน คือ นายอดุลย์ วราเอกศิริ ศึกษาการกิ่งอาเภอทําหลวงทาหน๎าที่รักษาการ
แทนครู ใหญํ โ รงเรีย นทํ า หลวงวิ ทยาคม ตํ อ มาได๎ รั บ การบริ จ าคที่ ดิ น จากนายนู ญ
นางละมูล ชูเมือง เป็นเนื้อที่จานวน 50 ไรํ 1 งาน 14 ตารางวา และได๎รับงบประมาณ
สาหรับการสร๎างอาคารเรียนชั่วคราว ปี พ.ศ. 2524 ตํอมาปี พ.ศ. 2537 ได๎รับอนุญาต
ให๎เปิดทาการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) พร๎อมทั้งขยาย
โรงเรียนขึ้นเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ปัจจุบันโรงเรียนทําหลวงวิทยาคม เปิด
สอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และได๎รับการประเมินเป็นโรงเรียนในฝัน ของอาเภอ
ทําหลวง ตั้งแตํปีการศึกษา 2551 เป็นต๎นมา
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ทาเนียบผูบ้ ริหาร

นายรุํงเรือง โสภณโภไคย

นายราเชนทร์ นิ่มศิริ

นายสมชัย พฤษภาสวย

นายเรวัต จันทร์จินดา

วําที่ รต.บุญมั่น สวนแก๎ว

นายบุญธรรม พิมพาภรณ์

นายวันชัย ฉ่าพึ่ง

นางวิไลวรรณ วรังครัศมี

นางสมัย ลาเกลี้ยง

ดร. สมิง กุลธี

นางกาญจนา บุญคง

นายมนูญ ชัยสูงเนิน
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วิสยั ทัศน์
โรงเรี ย นทํ า หลวงวิ ท ยาคมมุํ ง พั ฒ นานั ก เรี ย นให๎ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ก๎าวทันเทคโนโลยี ดาเนิน
ชีวิตด๎วยความพอเพียงรักความเป็นไทย ภาคภูมิใจในท๎องถิ่น

พันธกิจ
1. พัฒนาการเรียนการสอนให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยใช๎
เทคโนโลยี แหลํงเรียนรู๎ และการบูรณาการ

2. สํงเสริมให๎นักเรียนมีคุณธรรมนาความรู๎ ดารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง รักความเป็นไทยและภาคภูมิใจในท๎องถิ่น
3. สํงเสริมและสนับสนุนให๎ บ๎าน วัด โรงเรียน ชุมชน มีสํวนรํวมในการ
จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
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ตราประจาโรงเรียน

เป็นเครื่องหมายเสมาธรรมจักร ภายในมีอักษรยํอของโรงเรียน
เหนือเสมาธรรมจักรมีรัศมีเจิดจ๎า ใต๎เครื่องหมายเสมาธรรมจักร มีพุทธ
สุภาษิตประจาโรงเรียนประดับอยูํบนผืนธวัช

สีประจาโรงเรียน

สีฟ้า – สีชมพู
หมายถึง รักเกียรติแหํงความดีเสมอชีพของตน
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คาขวัญประจาโรงเรียน

คาขวัญ : วินัยดี กีฬาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เลิศล้าวิชาการ

ต้นไม้ประจาโรงเรียน

ต๎นไม๎ประจาโรงเรียน : ต๎นจาปีสิรินธร

พุทธสุภาษิตประจาโรงเรียน

ปญญา โน ภโว โหติ : “ผู๎มีปัญญายํอมพ๎นจากทุกข์ทั้งปวง”
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อัตลักษณ์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์ : คุณธรรมนาวิชาการ

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ : สถานศึกษาพอเพียง

อักษรย่อของโรงเรียน

อักษรยํอ : ท.ล.
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การติดต่อสื่อสาร
โรงเรียนทําหลวงวิทยาคมสามารถติดตํอได๎หลายชํองทาง
หมายเลขโทรศัพท์ 03-6689-228 และสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ
โรงเรียนได๎ที่ www.tlw.ac.th และ E-mail :
thaluangwittayakom@gmail.com

สาธารณูปโภค
โรงเรี ย นทํ า หลวงวิ ท ยาคมอยูํ ใ กล๎ ส ถานี อ นามั ย ซั บ จ าปา
สถานีอนามัยหนองผักแวํน และอยูํหํางจากโรงพยาบาลทําหลวง
10 กิโลเมตร

การคมนาคม
โรงเรี ย นทํ า หลวงวิ ท ยาคมหํ า งจากตั ว เมื อ งประมาณ 98
กิโลเมตร มีถนนสายมํวงคํอม – ดํานขุนทดผํานหน๎าโรงเรียน การ
เดินทางใช๎รถโดยสารประจาทางสายลพบุรี – เขาน๎อย และ รถโดยสาร
ประจาทางสายลานารายณ์ - ชัยภูมิ
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แผนที่ต้งั โรงเรียน

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ทิศใต๎
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

จรดอาเภอชัยบาดาลและ อาเภอลาสนธิ
จรดอาเภอพัฒนานิคม
จรดอาเภอดํานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
จรดอาเภอโคกสาโรง
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แผนผังโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
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ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวนครูและบุคลากรในโรงเรียน จานวน 40 คน ดังนี้

ข้าราชการ

ชาย

หญิง

รวม

ผู๎บริหาร

1

-

1

ครู

9

24

33

พนักงานราชการ

2

1

3

ครูอัตราจ๎าง

0

0

0

ลูกจ๎างประจา

1

0

1

ลูกจ๎างชั่วคราว

0

0

0

ครูธุรการ

0

1

1

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ

0

1

1

13

27

40

รวม

ข๎อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
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ข้อมูลนักเรียน
จานวนนักเรียนประจาปีการศึกษา 2561 จานวน 649 คน
จาแนกตามระดับชั้น ดังนี้
ระดับชั้นเรียน

จานวนห้อง

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

4
4
4
2
2
2
18

เพศ
ชาย
84
75
72
11
26
25
293
นักเรียนชาย

๑๖๐
๑๔๐
๑๒๐
๑๐๐
๘๐
๖๐
๔๐
๒๐
๐

หญิง
74
82
75
44
50
31
356
นักเรียนหญิง

เฉลี่ย
ต่อห้อง
39.50
38.25
36.75
27.50
38
28

รวม
158
157
147
55
76
56
649
รวม

นักเรี ยนชาย

ม๑
๘๕

ม.๒
๗๔

ม.๓
๗๒

ม.๔
๙

ม.๕
๒๒

ม.๖
๒๓

นักเรี ยนหญิง

๗๔

๗๘

๗๓

๔๕

๔๙

๒๙

รวม

๑๕๙

๑๕๒

๑๔๕

๕๔

๗๑

๕๒

(ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
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ข้อมูลสภาพชุมชน
1.

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน
มีพื้นที่ทั้งหมดอยูํในเขตอาเภอทําหลวงซึ่งอยูํทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดลพบุรีเชื่อมตํอระหวํางภาคกลางและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยูํหํางจากจังหวัดลพบุรีประมาณ 78 กม. มี
6 ตาบล คือตาบลทําหลวง ตาบลแกํงผักกูด ตาบลหนองผักแวํน ตาบล
ซับจาปา ตาบลหัวลา และตาบลทะเลวังวัด สถานที่ / หนํวยงาน /
องค์กรใกล๎เคียงโดยรอบโรงเรียน ได๎แกํ องค์การบริหารสํวนตาบลซับ
จาปา สถานีอนามัยตาบลซับจาปา โรงเรียนทําหลวงวิทยาคม ตั้งอยูํใน
ตาบลซับจาปา ประชาชนสํวนใหญํย๎ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดในภาค
กลางและภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ การตั้ ง บ๎ า นเรื อ นที่ อ ยูํ อ าศั ย มี
ลักษณะกระจายหํางกัน การประกอบอาชีพของชุมชนประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม มีประชากรประมาณ 4,376 คน (ชาย = 2,155 คน หญิง
= 2,221 คน ) สํวนใหญํนับถือศาสนา พุทธ ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรม
ท๎องถิ่นที่เป็นที่รู๎จักโดยทั่วไปคือ ประเพณีทาบุญเมืองโบราณซับจาปา
โดยจะทาบุญกันทุกวันที่ ขึ้น 1 8 ค่าเดือน 4 เป็นประจาทุกปี
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยูํ
โทรศัพท์
เว็บไซต์
อีเมล
แฟนเพจ

: เลขที่ 163 หมูํที่ 7 ตาบลซับจาปา อาเภอทําหลวง จังหวัดลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ 15230
: 0-3689-228
: www.tlw.ac.th
: thaluangwittayakom@gmail.com
: www.facebook.com/tlwit
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ข้อมูลสภาพชุมชน (ต่อ)

2. ผู้ปกครองจบการศึกษา
ต่ากวําระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สูงกวําระดับปริญญาตรี

3. ศาสนาที่ผู้ปกครองนับถือ
พุทธ
คริสต์
อิสลาม

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

680
1
-

680
32
-

คน
คน
คน
คน
คน
คน

4. โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
โรงเรีย นทํ าหลวงวิทยาคม มี ค วามสั มพั นธ์อั นดี กับ ชุ มชน
โดยชุมชนได๎ให๎การสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน เชํน การ
มอบทุ น การศึ ก ษาอยํ า งตํ อ เนื่ อ งจากองค์ ก ารบริ ห ารสํ ว นต าบล
ซับจาปา การจัดมอบอุปกรณ์กีฬา
นอกจากนี้ชุมชนยังมีสํวนรํวมในการให๎ความรู๎แกํโรงเรียน
เชํน การเป็นวิทยากรพิเศษ การฝึกอาชีพแกํนักเรียน มีการสร๎าง
เครือขํายระหวํางบ๎านกับโรงเรียนอยํางแนํน แฟ้น และอยูํใกล๎แหลํง
เรียนรู๎ เชํน เมืองโบราณซับจาปา ป่าจาปีสิรินธร
15

ตอนที่ 2

ระบบบริหารจัดการ

ทาเนียบผูบ้ ริหารโรงเรียน

ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

ระยะเวลาที่อยู่ในตาแหน่ง

1

นายรุํงเรือง โสภณโภไคย

ครูใหญํ

6 ก.ค. 24 - 12 ก.ค. 27

2

นายราเชนทร์ นิ่มศิริ

อาจารย์ใหญํ

23 ก.ค. 27 – 7 พ.ย. 36

3

นายสมชัย พฤกษาสวย

ผู๎อานวยการ

11 พ.ย. 36 – 15 มี.ค. 42

4

นายเรวัต จันทร์จินดา

ผู๎อานวยการ

15 มี.ค. 42 – 7 ธ.ค. 42

5

วําที่ ร.ต.บุญมั่น สวนแก๎ว

ผู๎อานวยการ

1 พ.ค. 43 – 29 ม.ค. 44

6

นายบุญธรรม พิมพาภรณ์

ผู๎อานวยการ

12 ก.พ. 44 – 31 ต.ค. 44

7

นายวันชัย ฉ่าพึ่ง

ผู๎อานวยการ

11 ธ.ค. 44 – 4 พ.ย. 46

8

นางวิไลวรรณ วรังครัศมิ

ผู๎อานวยการ

2 ธ.ค. 46 – 26 ธ.ค. 51

9

นางสมัย ลาเกลี้ยง

ผู๎อานวยการ

31 ธ.ค.51 – 14 ธ.ค. 54

10

ดร. สมิง กุลธี

ผู๎อานวยการ

15 ธ.ค. 54 – 1 ต.ค. 56

11

นางกาญจนา บุญคง

ผู๎อานวยการ

2 ต.ค. 56 – 1 พ.ย.59

12

นายมนูญ ชัยสูงเนิน

ผู๎อานวยการ

17 พ.ย.59 – ปัจจุบัน

18

โครงสร้างและระบบปฏิบตั ิ
งานโรงเรียน

ขอขอบคุณข๎อมูลจากกลุํมบริหารโยบายและแผนฯ

19

ทาเนียบผูค้ ณะบริหาร
และคณะครู

กลุ่มสาระภาษาไทย

น.ส.ประภาสิริ ด๎วงเงิน

นางประไพ อํอนสลุง

นางอาจารีย์ จิตต์สวําง

น.ส.ศิรนิ ภา เติมสูงเนิน

20

ทาเนียบผูค้ ณะบริหาร
และคณะครู (ต่อ)

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

น.ส.สุธามาส
หวังถ้ากลาง

นางเทพสุดา
เมฆวิลัย

น.ส.ทักษญา
เจริญเวช

น.ส.ยุภา
สุวรรณศรี

น.ส.พรรณวรท
ศิริมากร

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นายสุนทร
จิตต์สวําง

นางบุญเรือน
หาลาภ

นายศุภณัฐ
แสงสวงษ์

นางพยอม
ไชยสงโท

นายเอกลักษณ์
เอื้อสลุง

น.ส.บุณยหนุน
ประสมสุข

นางสุรีรัตน์
แววสวําง

21

ทาเนียบผูค้ ณะบริหาร
และคณะครู (ต่อ)
กลุ่มสาระสังคมฯ

นายจตุชัย
นันทวิชิต

นางรัตนาวลี
ชูเมือง

น.ส.สุมิตรา
ด๎วงหิรัญ

น.ส.พิริยาตะวัน
วิชานนท์ชนะกิจ

น.ส.อชิรญาณ์
ณ ศิริ

กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ

นายอุทัย ไชยสงโท

นายอรรถกร จันทร์เทวี

กลุ่มสาระศิลปะ

นายชลเทพ สมัครการ

น.ส.พัชรินทร์ ครูเกษตร

น.ส.ภาชินี พิกุลเงิน

น.ส.เบญจวรรณ สุรารักษ์

22

ทาเนียบผูค้ ณะบริหาร
และคณะครู (ต่อ)
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

นางเบญจางค์
เจริญสุข

น.ส.วันดี
แววสวําง

น.ส.อนงค์
วงศ์มณี

นายเสกสรร
แสงแก๎ว

จ.ส.ต. ธนพงษ์
วรรณมาตย์

น.ส.อุษณีย์
ทับทิมทอง

น.ส.เปมิกา
สุขใจ

นายฤทธินันท์
หํอคนดี

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นายกฤตนัน โคตร
เพชร์

นางชญาภา
พึ่งสุข

บุคลากรทางการศึกษา

นางนิตยา วงศ์จันทร

น.ส.รุํงนภา ชัยภา

น.ส.เยาวลักษณ์ เที่ยงบุตร

นายถวิล กุลรักษา
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คณะกรรมการสถานศึกษา
รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

1

นายราเชนทร์ นิ่มศิริ

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2

นายนิคม เมฆวิลัย

กรรมการสถานศึกษา (ผู๎แทนผู๎ปกครอง)

3

นางบุญเรือน หาลาภ

กรรมการสถานศึกษา (ผู๎แทนครู)

4

นายสายัณห์ อดุลยานุโกศล

กรรมการสถานศึกษา (ผู๎แทนองค์กรชุมชน)

5

นายยุทธนา จันทร์นภาศิริ

กรรมการสถานศึกษา (ผู๎แทนองค์กรฯ สํวนท๎องถิ่น)

6

นายเนตรนรินทร์ คาเรืองบุญ

กรรมการสถานศึกษา (ผู๎แทนศิษย์เกํา)

7

พระครูอุดมวรรักษ์

กรรมการสถานศึกษา (ผู๎แทนพระภิกษุสงฆ์)

8

พระปลัดพิชัยยุทธ์ เตชปญฺโญ

กรรมการสถานศึกษา (ผู๎แทนพระภิกษุสงฆ์)

9

นายบุญแก๎ว ผํองทอง

กรรมการสถานศึกษา (ผู๎ทรงคุณวุฒ)ิ

10

ร๎อยตารวจโทสุพจน์ ผดุงสุทธิ์

กรรมการสถานศึกษา (ผู๎ทรงคุณวุฒ)ิ

11

นางนันทิชา สุภาดี

กรรมการสถานศึกษา (ผู๎ทรงคุณวุฒ)ิ

12

นายทัศนา ชูเมือง

กรรมการสถานศึกษา (ผู๎ทรงคุณวุฒ)ิ

13

นายวิเชียร แสงขาว

กรรมการสถานศึกษา (ผู๎ทรงคุณวุฒ)ิ

14

นายธัญญา ชาญบัญชี

กรรมการสถานศึกษา (ผู๎ทรงคุณวุฒ)ิ

15

นายมนูญ ชัยสูงเนิน

กรรมการและเลขานุการ
ขอขอบคุณข๎อมูลจากกลุํมบริหารนโยบายและแผนฯ

24

ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2561

รายรับ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เงินอื่นๆ(ระบุ)
รวมรายรับ

จานวน/บาท

รายจ่าย

จานวน/บาท

14,688,565.68 งบดาเนินการ/เงินเดือน-คําจ๎าง
3,970,291.13 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
งบอื่นๆ (ระบุ)

18,658,860.81

งบดาเนินการ/เงินเดือน เงินคําจ๎าง
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

รวมรายจ่าย

14,688,565.68
4,375,200.92
19,063,770.60

คิดเป็นร๎อยละ........100...........ของรายรับ
คิดเป็นร๎อยละ.......102.17.......ของรายรับ
ขอขอบคุณข๎อมูลจากกลุํมบริหารนโยบายและแผนฯ

25

เป้าประสงค์
ด้านนักเรียน :
มีคุณธรรม ใฝ่เรีย นรู๎ รั กการอํานและใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
ค๎นคว๎า แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง มีทักษะกระบวนการคิด นาเสนอผลงานได๎อยํางสร๎างสรรค์ ดารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร๎างอาชีพ สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยอยํางมั่นใจในตนเอง พร๎อมเข๎า
สูํประชาคมอาเซียน

ด้านครู :
มีจ รรยาบรรณ ทักษะตามมาตรฐานวิช าชีพ พัฒ นาหลั กสู ตร สถานศึกษา หลั กสู ต ร
ท๎องถิ่น และจัดกระบวนการเรียนรู๎แบบบูรณาการ อยํางมีประสิทธิภาพโดยจัดทาสื่อ นวัตกรรม งานวิจัย
และใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เหมาะสมกับนักเรียน มีความกระตือรือร๎น สนใจ ใสํใจดูแลชํวยเหลือ
นักเรียนได๎เรียนรู๎และพัฒนาตนเองตามศักยภาพอยําเต็มกาลังความสามารถ พร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน

ด้านผู้บริหาร :
เป็นผู๎นาในการเปลี่ยนแปลงให๎โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดีมีความรู๎ความสามารถใน
การพัฒนาวิชาการ หลักสูตร นวัตกรรม และกระบวนการเรียนรู๎ไปสูํการปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแกํนักเรียน โดยอาศัยการมีสํวนรํวมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข๎อง

ด้านโรงเรียน :
เป็นโรงเรียนดีใกล๎บ๎าน มีมาตรฐานตามเกณฑ์ ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานสากล มีบรรยากาศและสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ มีเอกลักษณ์
อันโดดเดํน เป็นต๎นแบบของการปฏิรูปการศึกษา และพัฒนาโรงเรียนให๎เป็นศูนย์การเรียนรู๎พอเพียง ซึ่งเกิด
จาก การรํวมคิด รํวมปฏิบัติ รํวมพัฒนา รํวมสนับสนุนจากทุกหนํวยงาน

ด้านผู้ปกครอง และชุมชน :
ให๎การยอมรับ เชื่อถือ มีสํวนรํวม และสนับสนุนการดาเนินงานของโรงเรียน
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ข้อมูลสถานที่
ปีพ.ศ.

รายการอาคารสถานที่

จานวน
50 – 1 - 14

ราคา

2524

ที่ดินราชพัสดุ

50,000.-

2538

อาคารเรียน 216 ล. (ปรับปรุง 29)

1 หลัง

8,400,000.-

2525

อาคารเรียน 108 ล.

1 หลัง

2,000,000.-

2524

อาคารเรียนชั่วคราว

1 หลัง

300,000.-

2535

อาคารโรงอาหาร – หอประชุม

1 หลัง

3,635,000.-

2529

อาคารโรงฝึกงาน แบบ 102/27

1 หลัง

779,500.-

2537

อาคารโรงอาหารแบบพื้นติดดิน

1 หลัง

151,000.-

2524

บ๎านพักครู แบบ 202 ก

2 หลัง

190,000.-

2525

บ๎านพักครู แบบ 202 ก

1 หลัง

208,000.-

2527

บ๎านพักครู แบบ 203/27

1 หลัง

217,800.-

2529

บ๎านพักครู แบบ 203/27

1 หลัง

208,000.-

2533

บ๎านพักครู แบบ 203/27

1 หลัง

356,000.-

2534

บ๎านพักครู แบบ 203/27

1 หลัง

360,000.-

2525

บ๎านพักภารโรง

1 หลัง

70,000.-

2538

บ๎านพักภารโรง/32

1 หลัง

121,000.-

2525

ห๎องน้า ห๎องส๎วม แบบ 6 ที่

1 หลัง

70,000.-

2530

ห๎องน้า ห๎องส๎วม แบบ 6 ที่

1 หลัง

90,200.-

2535

ห๎องน้า ห๎องส๎วม แบบ 6 ที/่ 27

1 หลัง

179,533.-

2541

ห๎องน้า ห๎องส๎วม แบบ 6 ที/่ 27

1 หลัง

209,500.-

28

ข้อมูลสถานที่ (ต่อ)

ปีพ.ศ.

รายการอาคารสถานที่

จานวน

ราคา

2536

สนามบาสเก็ตบอล

1 สนาม

150,000.-

2536

สนามวอลเลํย์บอล

1 สนาม

150,000.-

2536

สนามตะกร๎อ

1 สนาม

80,000.-

2536

สนามฟุตบอล

1 สนาม

900,000.-

2526

ถังน้าฝน คสล. แบบ ฝ.33

1 ชุด

69,000.-

2537

ถังน้าฝน คสล. แบบ ฝ.33

1 ชุด

100,471.-

2538

ถังน้าฝน คสล. แบบ ฝ.33

1 ชุด

60,000.-

2542

อาคารพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณซับจาปา

1 หลัง

300,000.-

2549

ห๎องเก็บพัสดุ

1 หลัง

80,000.-

2549

อาคารป้อมยาม

1 หลัง

180,000.-

2555

อาคารขายน้าดื่ม

1 หลัง

60,000.-

2554

รั้วลวดหนาม

1 หลัง

202,938.-

2542

สหกรณ์

1 หลัง

30,000.-

2550

ที่ประดิษฐานพระพุทธรูป

1 หลัง

11,150.-

2530

เรือนเพาะชา

1 หลัง

15,000.-

รวม

19,984,092.-
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

31

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ผลการทดสอบระดับชาติข้นั พื้ นฐาน
( O-NET )
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประจาปีการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
60
50
40
30
20
10
0

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
60
50
40
30
20
10
0

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมฯ
ภาษาอังกฤษ
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้ นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
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ตอนที่ 3

ผลงานดีเด่น

ผลงานดีเด่นประเภทโรงเรียน
ผู้ได้รับรางวัลฯ
โรงเรียนทําหลวงวิทยาคม

รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบฯ

ผํานการตรวจคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ
ระดับ 3 ดาว เขตตรวจราชการที่ 2

เขตตรวจราชการที่ 2

รํวมจัดนิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎นาเสนอ
ผลงานที่เป็นเลิศ

เขตตรวจราชการที่ 2

โรงเรียนหนํวยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ระดับเครือขําย (สหวิทยาเขตป่าสักชลสิทธิ์)

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 5

รางวัล ดีเดํน โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
“เยาวชนไทย ทาดีถวายในหลวง ประจาปี
การศึกษา 2561”

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 5

รํวมมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER
ONE จังหวัดลพบุรี และเฝ้ารับเสด็จ

จังหวัดลพบุรี

รํวมบันทึกรายการทุํงแสงตะวัน ตอน จาปีที่ซับ
จาปา

รายการทุํงแสงตะวัน

ศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง(ด๎านการศึกษา) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 5
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ผลงานดีเด่นประเภทผูบ้ ริหาร
ผู้ได้รับรางวัล
นายมนูญ ชัยสูงเนิน

รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงาน

1 ผํานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู๎
ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบแนว
ทางการประเมินแนวใหมํ และกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพ การศึกษาปี 2561

สพฐ

2. รํวมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับผู๎บริหารและครู

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 5

นายมนูญ ชัยสูงเนิน
ผู๎อานวยการโรงเรียนทําหลวงวิทยาคม
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ผลงานดีเด่นประเภทครู
ผู้ได้รับรางวัล
นางเทพสุดา เมฆวิลัย

รางวัลที่ได้รับ

1.

2.

3.

นางสาววันดี แววสวําง

1.

นางสาวสุมิตรา ด๎วงหิรัญ

1.

2.

3.

หน่วยงาน

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ใน
คุรสุ ภา
ฐานะเป็นผู๎ปฏิบัติตนตามจรรยาบรณ
ของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด ประจาปี
2561
สานักงานคณะกรรมการ
ครู ผู๎ ส อนนั ก เรี ย น ได๎ รั บ รางวั ล ระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เหรี ย ญทอง กิ จ กรรม การประกวด
โครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิ ล ปกรรม
วิ ช าการ และเทคโนโลยี ข องนั ก เรี ย น
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ครู ผู๎ ส อนนั ก เรี ย น ได๎ รั บ รางวั ล ระดั บ
สพม.5
เหรี ย ญทอง ชนะเลิ ศ กิ จ กรรม การ
ประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.1 ม.3 ระดับ เขตพื้นที่การศึ กษา (จังหวั ด
ลพบุ รี กลุํ ม 2) ครั้ ง ที่ 68 ปี ก ารศึ ก ษา
2561
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู๎มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเดํน ครั้งที่ 13
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ประจาปี 2560
ครู ผู๎ ส อนนั ก เรี ย นได๎ รั บ รางวั ล ระดั บ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เหรี ย ญทองรองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 2
มัธยมศึกษา เขต5
กิ จ กรรมการประกวดภาพยนตร์ สั้ น
ระดับชั้นม.4-ม.6 ปี 2561
ครู ผู๎ ส อนนั ก เรี ย นได๎ รั บ รางวั ล ระดั บ
เหรียญทอง กิจกรรมการประกวดเพลง
คุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 ปี 2561
ครู ผู๎ ส อนนั ก เรี ย นได๎ รั บ รางวั ล ระดั บ
เหรี ย ญทองกิ จ กรรมการประกว ด
มารยาทไทย ระดับชั้น ม.4-ม.6 ปี
2561
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ผลงานดีเเด่ด่นนประเภทครู
ประเภทครู
ผลงานดี
ผู้ได้รับรางวัล

รางวัลที่ได้รับ

นางสาวพรรวรท ศิริมากร

1.

นายกฤตนัน โคตรเพชร์

1.

2.

นางสาวยุพา สุวรรณศรี

1.

2.
นายธนพงษ์ วรรณมาตย์

1.
2.

หน่วยงาน

ผู๎ฝึกสอน การประกวดโครงงาน
สานักงานเขตพื้นที่
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู๎ใน การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช๎ ม.1-ม.3 ระดับ
เหรียญเงิน
กรรมการตั ด สิ น การแขํ ง ขั น ตํ อ ศั พ ท์
สานักงานเขตพื้นที่
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 งาน การศึกษามัธยมศึกษา
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
เขต 5 (ลพบุรี เขต 2)
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา
2561 ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา กลุํม
สาระฯภาษาตํ า งประเทศ
วั น ที่ 9
พฤศจิกายน 2561
ครูผู๎สอนนักเรียน ได๎รับรางวัลระดับเหรียญ
สานักงานเขตพืน้ ที่
ทองแดง การแขํงขันตํอศัพท์ภาษาอังกฤษ การศึกษามัธยมศึกษา
(ครอสเวิ ร์ ด ) ม.1-ม.3 งานมหกรรม
เขต 5 (ลพบุรี เขต 2)
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ณ
โรงเรี ย นชั ย บาดาลวิ ท ยากลุํ ม สาระฯ
ภาษาตํางประเทศวันที่ 8 พฤศจิกายน
2561
การแขํงขันตํอสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท)
สานักงานเขตพื้นที่
ระดับชั้น ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทอง รอง การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
ชนะเลิศอันดับ 1
การแขํงขันตํอสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท)
สานักงานเขตพื้นที่
(เอแม็ท) ระดับชั้น ม.4-ม.6
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
สานักงานคณะกรรมการ
การประดิษฐ์จากเศษวัสดุธรรมชาติ (ชํวง
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน
ชั้นที่ 3 ) ระดับ เหรียญทองแดง ภูมิภาค
การจัดสวนถาดแบบชื้น (ชํวงชั้นที่ 3)
ระดับ เหรียญทอง ระดับภูมิภาค
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ผลงานดีเด่นประเภทครู
ผู้ได้รับรางวัล

นางสาวอนงค์ วงศ์มณี

รางวัลที่ได้รับ

1.

2.

3.

นางสาวเปมิกา สุขใจ

1.
2.

ครูผู๎สอนนักเรียน กิจกรรมการแขํงขันตัด
ตํ อ ภาพยนตร์ ระดั บ ชั้ น ม.4-ม.6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิ ช าการ และเทคโนโลยี ข องนั ก เรี ย น
ระดับ ชาติ ปีก ารศึก ษา 2561 ณ จังหวั ด
นครปฐม ระดับเหรียญทองแดง
ครูผู๎สอนนักเรียน กิจกรรมการแขํงขันการ
ออกแบบสิ่ ง ของเครื่ อ งใช๎ ด๎ ว ยโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ ระดั บ ชั้ น ม.1-ม.3 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดลพบุรี กลุํม 2)
ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียน
ชั ย บาดาลวิ ท ยาคม รางวั ล ระดั บ เหรี ย ญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ครูผู๎สอนนักเรียน กิจกรรมการแขํงขันตัด
ตํ อ ภาพยนตร์ ระดั บ ชั้ น ม.4-ม.6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดลพบุรี กลุํม 2)
ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียน
ชั ย บาดาลวิ ท ยาคม รางวั ล ระดั บ เหรี ย ญ
ทอง ชนะเลิศ
รางวั ล ชนะเลิ ศแบดมิ น ตัน หญิ ง เดี่ ย วการ
แขํงขันกีฬาครู ประจาปี 2561
รางวั ล ผู๎ ฝึ ก ซ๎ อ มการแขํ ง ขั น เลํ า นิ ท าน
ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง ปีการศึกษา
2561

หน่วยงาน

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 5

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 5

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 5
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ผลงานดีเด่นประเภทครู
ผู้ได้รับรางวัล

นางสาวรุํงนภา ชัยภา

รางวัลที่ได้รับ

1.

2.

3.

นายชลเทพ สมัครการ

1.

2.

นายฤทธินันท์ หํอคนดี

1.

นางสาวอชิรญาณ์ ณ ศิริ

1.

นางสาวสุธามาศ
หวังถ้ากลาง

1.

ครูผู๎สอนการแขํงขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทประเภทบกพรํองทางการเรียนรู๎
ระดั บ ชั้น ม.1-ม.3 รางวั ล ระดั บเหรี ย ญ
ทอง ชนะเลิศ
ครูผู๎สอนการประกวดการขับร๎องเพลงไทย
ลูกทุํง ประเภทประเภทบกพรํองทางการ
เห็น ระดับชั้น ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทอง
ครู ผู๎ ส อน การแขํ ง ขั น การเลํ า นิ ท าน
ประเภทประเภทบกพรํองทางการเรียนรู๎
ระดับชั้น ม.1-ม.3 รับรางวัลเหรียญทอง
การแขํงขันกีฬานักเรียนนักศึกษาประจาปี
การศึกษา 2561 ระดับจังหวัดลพบุรี
ชนะเลิศการแขํงขันฟุตซอล หญิงรุํน 18ปี
การแขํงขันกีฬานักเรียนนักศึกษาประจาปี
การศึกษา 2561 ระดับภาคกลาง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2
ผู๎ ฝึ ก ซ๎ อ มการแขํ ง ขั น พู ด สุ น ทรพจน์
ภาษาจี น ในหัว ข๎อ พูดเพื่ออาชีพ รางวัล
เหรียญทอง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561
การประกวดเลํานิทานคุณธรรม ระดับชั้น
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา
2561 ระดับเหรียญทอง
ครู ผู๎ ส อนนั ก เรี ย น ได๎ รั บ รางวั ล ระดั บ
เหรียญเงิน
กิจกรรม การประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบรูณาการ
ความรู๎ ใ นคณิ ต ศาสตร์ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช๎
ระดับชั้น ม.1-ม.3 ( ปี 2561)

หน่วยงาน

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
การทํองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลพบุรี
การทํองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลพบุรี
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
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ผลงานดีเด่นประเภทครู
ผู้ได้รับรางวัล

นางสาวพัชรินทร์ ครูเกษตร

รางวัลที่ได้รับ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

นายธนพงษ์ วรรณมาตย์

1.

2.

ครู ผู๎ส อนนักเรียน การแขํงขันเขียนภาพ
จิตรกรรมไทย สีเอกรงค์ ม.1-ม.3 รางวัล
เหรียญเงิน ลาดับที่ 6
ครู ผู๎ ส อนนั ก เรี ย น การแขํ ง ขั น ขั บ ร๎ อ ง
เพลงไทยลูกกรุง ระดับประเทศ ระดับชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต๎ น รางวั ล เหรี ย ญเงิ น
ลาดับที่ 6
ครู ผู๎ส อนนักเรียน การแขํงขันเขียนภาพ
ไทยประเพณี ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ครู ผู๎ ส อนนั ก เรี ย น การแขํ ง ขั น วาดภาพ
ระบายสี ม.1-ม.3 รางวั ล เหรี ย ญเงิ น
ลาดับที่ 5
ครู ผู๎ ส อนนั ก เรี ย น การแขํ ง ขั น ศิ ล ป์
สร๎ างสรรค์ " ม.4-ม.6 รางวัล เหรียญเงิ น
ลาดับที่ 7
ครู ผู๎ ส อนนั ก เรี ย น การแขํ ง ขั น วาดภาพ
ลายเส๎น (Drawing) รางวัลเหรียญเงิน
ลาดับที่ 4
ครู ผู๎ ส อนนั ก เรี ย น ได๎ รั บ รางวั ล ระดั บ
เหรี ย ญทองแดง กิ จ กรรม การแขํ ง ขั น
ประดิ ษ ฐ์ ข องใช๎ จ ากวั ส ดุ ธ รรมชาติ ใ น
ท๎องถิ่น ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ครู ผู๎ ส อนนั ก เรี ย น ได๎ รั บ รางวั ล ระดั บ
เหรียญทอง กิจกรรม การแขํงขันการจัด
สวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓

หน่วยงาน

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ผลงานดีเด่นประเภทครู
ผู้ได้รับรางวัล
นายเสกสรร แสงแก๎ว

รางวัลที่ได้รับ

1.

2.

นายจตุชัย นันทวิชิต

1.

นายอรรถกร จันทร์เทวี

1.

นางเบญจางค์ เจริญสุข

1.

นางนิตยา วงศ์จันทร

1.

หน่วยงาน

ครู ผู๎ ส อนนั ก เรี ย น ได๎ รั บ รางวั ล ระดั บ
เหรี ย ญทองแดง กิ จ กรรม การแขํ ง ขั น
ประดิ ษ ฐ์ ข องใช๎ จ ากวั ส ดุ ธ รรมชาติ ใ น
ท๎องถิ่น ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ครู ผู๎ ส อนนั ก เรี ย น ได๎ รั บ รางวั ล ระดั บ
เหรียญทอง กิจกรรม การแขํงขันการจัด
สวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ครู ผู๎ ส อนนั ก เรี ย น ได๎ รั บ รางวั ล ระดั บ
เหรียญทอง กิจกรรม การแขํงขันหุํนยนต์
ระดับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ครู ผู๎ ส อนนั ก เรี ย น ได๎ รั บ รางวั ล ระดั บ
เหรียญทอง กิจกรรม การแขํงขันหุํนยนต์
ระดับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครู ผู๎ ส อนนั ก เรี ย น ได๎ รั บ รางวั ล ระดั บ
เหรี ย ญทอง กิ จ กรรม การประกวด
โครงงานอาชีพ ระดับ ม.1- ม.3
ครู ผู๎ ส อนนั ก เรี ย น ได๎ รั บ รางวั ล ระดั บ
เหรียญเงิน กิจกรรม การแขํงขันการวาด
ภาพระบายสี ประเภทบกพรํองทางการ
เรียนรู๎ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ผลงานดีเด่นประเภทนักเรียน
ผู้ได้รับรางวัล
เด็กชายจรัญ เจริญพร

เด็กหญิงนิภาภรณ์ ปานสม
บุญ
เด็กหญิงอภิญญา อาจมิตร์
นางสาวกชกร ภูํเกิด

นายชาตรี สุระเสียง
นายชัยพร ชํางทอง
นางสาวรินรดา คาหวาน
เด็กหญิงศิรินทิพย์
เตียงพลกรัง

เด็กชาย ไพโรจน์
นาสะกาศ

รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงาน

รางวัลเหรียญเงิน ลาดับที่ 6 การขับร๎องเพลงไทย
ลูกกรุง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น
ระดับประเทศ ประจาปี 2561
รางวัลเหรียญเงิน ลาดับที่ 6 การแขํงขันเขียนภาพ
จิตรกรรมไทย สีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ประจาปี 2561
รางวัลเหรียญเงิน ลาดับที่ 5 การแขํงขันศิลป์
สร๎างสรรค์" ม.1-ม.3
รางวัลเหรียญเงิน ลาดับที่ 7 การแขํงขันศิลป์
สร๎างสรรค์" ม.4-ม.6
รางวัลเหรียญเงิน ลาดับที่ 4 การแขํงขันวาดภาพ
ลายเส๎น (Drawing) ม.4-ม.6
ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแขํงขันตัด
ตํอภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ระดับเขตฯ
ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแขํงขันตัด
ตํอภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ระดับเขตฯ
ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม
การแขํงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ระดับ
เขตฯ
ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม
การแขํงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ระดับ
เขตฯ

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ
สพม. 5
สพม. 5
สพม. 5

สพม. 5
สพม. 5
สพม. 5
สพม. 5

สพม. 5
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ผลงานดีเด่นประเภทนักเรียน
ผู้ได้รับรางวัล

รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงาน

เด็กหญิงวรรณรดา
สุขอรําม

รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแขํงขันตํอศัพท์
ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3

สพม. 5

เด็กหญิงเพชรลดา คาจู

รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแขํงขันตํอศัพท์
ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
ได๎รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่
2 กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นม.4ม.6 ปี 2561
รางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2
กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นม.4ม.6 ปี 2561
รางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2
กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นม.4ม.6 ปี 2561
รางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2
กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นม.4ม.6 ปี 2561
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นม.4ม.6 ปี 2561
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดเพลง
คุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 ปี 2561

สพม. 5

นางสาวธรรมธิดา
โพธิ์วิจิตร

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดเพลง
คุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 ปี 2561

สพม. 5

นางสาวนารีรัตน์
สายทอง

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดเพลง
คุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 ปี 2561

สพม. 5

นางสาวจิรัชยา ดีคราม

นางสาวชลิตา อนุภาพ

นายทรงวัชร พงษ์ดี

นางสาวพลอยไพลิน
กุลเมือง
นางสาวศศินิภา น๎อยทับ
แสง
นางสาวกุลธิดา ธรณี

สพม. 5

สพม. 5

สพม. 5

สพม. 5

สพม. 5

สพม. 5
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ผลงานดีเด่นประเภทนักเรียน
ผู้ได้รับรางวัล
นางสาวปาริชาติ มะสีพันธ์
นางสาวเมวิกา สุวรรณที
นายนพพร มินากร
นางสาวพัชรพร บุญยัง
นายชัยพร ชํางทอง
นางสาวรินรดา คาหวาน
เด็กหญิงกนกวรรณ ต๎นสารี

เด็กหญิงเพ็ญพรนัชชา ธนะปัด

นายพรศักดิ์ มาลัย
เด็กหญิงรีซํา ฮาชิ

เด็กหญิงพิริษา โสภา

นายอนันตชัย สุริวงษ์

รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงาน

รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการประกวด
เพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 ปี 2561
รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการประกวด
เพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 ปี 2561
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวด
มารยาทไทย ระดับชั้น ม.4-ม.6 ปี 2561
รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการประกวด
มารยาทไทย ระดับชั้น ม.4-ม.6 ปี 2561
ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแขํงขันตัดตํอ
ภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ระดับประเทศ
ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแขํงขันตัดตํอ
ภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ระดับประเทศ
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การ
แขํงขันตํอสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น
ม.1-ม.3
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การ
แขํงขันตํอสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น
ม.1-ม.3
รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันตํอสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.4-ม.6
รางวัล เหรียญทอง การแขํงขันพูดสุนทรพจน์
ภาษาจีน ในหัวข๎อ พูดเพื่ออาชีพ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น
รางวัล เหรียญทอง การแขํงขันพูดสุนทรพจน์
ภาษาจีน ในหัวข๎อ พูดเพื่ออาชีพ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น
รางวัลเหรียญทองแดง การแขํงขันเลํานิทาน
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561

สพม. 5
สพม. 5
สพม. 5
สพม. 5
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ
สพม. 5

สพม. 5

สพม. 5
สพม. 5

สพม. 5

สพม. 5
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ผลงานดีเด่นประเภทนักเรียน
ผู้ได้รับรางวัล
นักฟุตบอลหญิงโรงเรียนทํา
หลวงวิทยาคม

รางวัลที่ได้รับ

รางวัล ชนะเลิศการแขํงขันฟุตซอลหญิง รุํน 18 ปี
การแขํงขันกีฬานักเรียนนักศึกษาประจาปี
การศึกษา 2561 ระดับจังหวัด
นักฟุตบอลหญิงโรงเรียนทํา รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแขํงขันกีฬา
หลวงวิทยาคม
นักเรียนนักศึกษาประจาปีการศึกษา 2561 ระดับ
ภาคกลาง
เด็กหญิงฐิตา ผํองทอง
รางวัลระดับเหรียญทอง
การแขํงขันการเลํานิทาน ประเภทประเภท
บกพรํองทางการเรียนรู๎ ระดับชั้น ม.1-ม.3
นายกิตติศักดิ์ กิ่งกลางดอน การประกวดการขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง ประเภท
ประเภทบกพรํองทางการเห็น ระดับชั้น ม.4-ม.6
ครูผู๎สอนนักเรียน ได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงวริศรา วงษ์สลุง
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การวาดภาพระบายสี
ประเภททางการบกพรํองทางการเรียนรู๎ ระดับชั้น
ม.1-ม.3
เด็กหญิงกชนุช รอดภัย
รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบรูณาการความรู๎
ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช๎ ระดับชั้น ม.1-ม.3
( ปี 2561)
เด็กหญิงอมรรัตน์ กลิ่นขจร รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบรูณาการความรู๎
ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช๎ ระดับชั้น ม.1-ม.3
เด็กหญิงกันติชา
รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวด
กระโจมแก๎ว
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบรูณาการความรู๎
ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช๎ ระดับชั้น ม.1-ม.3
นายวิชิต เรียงหนํา
รางวัลระดับเหรียญทองการแขํงขันเดี่ยวขลุํย
เพียงออ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖

หน่วยงาน
การทํองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดลพบุรี
การทํองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดนนทบุรี
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ
สพม. 5

สพม. 5

สพม. 5

สพม. 5

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ
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ผลงานดีเด่นประเภทนักเรียน
ผู้ได้รับรางวัล
เด็กชายศุภกิจ แหทอง
เด็กชายอนุสรณ์ นิลคช
เด็กชายเขมทัต นวลใย
เด็กชายธีรภัทร ขุนนครเมํน

เด็กชายพีรพัฒน์ โสกขุนทด

เด็กชายอภิรัตน์ ไปไหน

เด็กหญิงนภสร สินธุชัย
เด็กหญิงพรชิตา ปุ้ยทอง

เด็กหญิงสุจินดา ทิพราโค
เด็กหญิงฐิติมา บัวทอง
เด็กหญิงฐิติมา ผิวผา
เด็กหญิงมานิภา
ปราบคะเชนร

รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงาน

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแขํงขัน
หุํนยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแขํงขัน
หุํนยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแขํงขัน
หุํนยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การ
แขํงขันประดิษฐ์ของใช๎จากวัสดุธรรมชาติใน
ท๎องถิ่น ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การ
แขํงขันประดิษฐ์ของใช๎จากวัสดุธรรมชาติใน
ท๎องถิ่น ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การ
แขํงขันประดิษฐ์ของใช๎จากวัสดุธรรมชาติใน
ท๎องถิ่น ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวด
โครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวด
โครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวด
โครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแขํงขันการ
จัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแขํงขันการ
จัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแขํงขันการ
จัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ
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ตอนที่ 4

แหล่งเรียนรู้

แหล่งเรียนรูภ้ ายในโรงเรียน
1.) ห๎องสมุดมีขนาด 128 ตารางเมตร จานวนหนังสือในห๎องสมุด 8,950 เลํม การสืบค๎นหนังสือ
และการยืม-คืน ใช๎ระบบ
E-Library Manager จานวนนักเรียนที่ใช๎ห๎องสมุดในปีการศึกษาที่
รายงาน เฉลี่ย 135 คน ตํอ วัน คิดเป็นร๎อยละ 21.92 ของนักเรียนทั้งหมด
2.) ห๎องปฏิบัติการ
ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
จานวน
4
ห๎อง
ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
จานวน
3
ห๎อง
ห๎องปฏิบัติการอาหาร
จานวน
1
ห๎อง
ห๎องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
จานวน
1
ห๎อง
ห๎องปฏิบัติการภาษาตํางประเทศ จานวน
1
ห๎อง
3.) คอมพิวเตอร์
จานวน
91
เครื่อง
ใช๎เพื่อการเรียนการสอน
จานวน
80
เครื่อง
ใช๎เพื่อสืบค๎นข๎อมูลทางอินเทอร์เน็ต จานวน
11
เครื่อง
จ านวนนั กเรี ย นที่ สื บ ค๎ น ข๎ อมูล ทางอิน เตอร์ เน็ ตในปีการศึก ษาที่ รายงาน เฉลี่ ย 41 คน ตํ อวั น
คิดเป็นร๎อยละ 6.66 ของนักเรียนทั้งหมด
ใช๎เพื่อการบริหารจัดการ
จานวน
เครื่อง
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แหล่งเรียนรูภ้ ายในโรงเรียน

ชื่อแหล่งเรียนรู้

ชื่อแหล่งเรียนรู้

1. ห๎องสมุด

11. ห๎องปฏิบัติการอาหาร

2. ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

12. ศูนย์ข๎อมูลเมืองโบราณซับจาปา
และป่าจาปีสิรินธร

3. ห๎องศิลปะ

13. สวนวรรณคดี

4. ห๎องอุตสาหกรรม

14. สวนพฤกษศาสตร์

5. ห๎องนาฏศิลป์

15. ห๎องสหกรณ์โรงเรียน

6. ห๎องพระพุทธศาสนา

16. ห๎องเสริมสวย

7. ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

17. ผังจาลองเมืองโบราณซับจาปา
และป่าจาปีสิรินธร

8. ห๎องศูนย์การเรียนรู๎ภาษาไทย

18. ห๎องดาราศาสตร์

9. ห๎องปฏิบัติการทางภาษา

19. ห๎องศูนย์การเรียนรู๎ ICT ชุมชนซับจาปา

10. ห๎องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์

20. ศูนย์เรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง (ด๎านการศึกษา)

54

แหล่งเรียนรูภ้ ายนอกโรงเรียน

ชื่อแหล่งเรียนรู้

ชื่อแหล่งเรียนรู้

1. เมืองโบราณซับจาปา

7. คุณมณี เกษม (ทาดอกจาปี)

2. ป่าจาปีสิรินธร

8. คุณลัดดาวัลย์ ชูเมือง (ตัดเย็บ)

3. วัดในเขตพื้นที่ อ.ทําหลวง

9. โรงพยาบาลชัยบาดาล

4. บ๎านหมอสมหวัง

10. โรงพยาบาลทําหลวง

5. โรงงานน้าตาล TN

11. หมูํบ๎านซับเรือ (ถักกระเป๋าเชือกฟาง

6. พิพิธภัณฑ์โป่งมะนาว

12. หมูํบ๎านหนองประดูํ (เพ๎นสีเครื่องปั้นดินเผา)
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แหล่งเรียนรูท้ ี่น่าสนใจ

1. ป่าชุมชนซับจาปา (จาปาสิรินธร) มีเนื้อที่ ประมาณ 86 ไร่
ซึ่งราษฎรในหมูํบ๎านซับจาปา ได๎รักษาไว๎เป็นป่าชุมชนเพื่อเป็นป่าซับนาของหมูํบ๎าน สภาพป่าเป็นป่า
ดิบชื้น มีความหลากหลายทางพันธุศาสตร์ ชนิดพันธุ์ไม๎ ที่สาคัญได๎แกํ จาปาป่า กระบือ คร๎อ ก๎านเหลือง
สัตยบรรณ ตะเคียนทอง อบเชย ฯลฯ พื้นที่ดังกลําว องค์การบริหารสํวนตาบลซับจาปา ได๎พัฒนา
แหลํงทํองเที่ยวในอนาคต

ดอกจาปีสิรินธร
56

แหล่
สนใจ
แหล่งงเรีเรียยนรูทท้ ี่นี่น่า่าสนใจ
2. ป่าคูเมือง (เมืองโบราณซับจาปา)
เป็นเมืองโบราณแหลํงหนึ่งในหลายๆ เมืองของจังหวัดลพบุรี ที่ได๎พบหลักฐานอันแสดงให๎
เห็นถึงความเจริญชั้นสูงของผู๎อาศัยอยูํบริเวณนี้ มานานนับพันปีแล๎ว และทางจังหวัดรํวมกับ
กรมศิลปากรมีโครงการที่จะสงวนรักษาไว๎มิให๎ถูกทาลายเพื่อให๎เป็นมรดกทางวัฒนธรรม

3. วัดคีรีบัวนาราม (วัดถ้าสุพรรณคูหา)
เป็นวัดที่มีถ้าที่มีความสวยงามที่สุดแหลํงหนึ่งในจังหวัดลพบุรี ที่รักษาไว๎ซึ่งความสวยงาม
ตามธรรมชาติมีทั้ง หินงอก หินย๎อย ประกอบไปด๎วยถ้าตํางๆ จานวนมากมีศาลาขนาดใหญํตั้งอยูํ
บนเนินเขา มองจากด๎านบนด๎านลํางสวยงามมาก วัดนี้ตั้งอยูํในเขตพื้นที่ หมูํที่ 4 ตาบลเขาน๎อย
อาเภอลาสนธิ จังหวัดลพบุรี
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แหล่งเรียนรูท้ ี่น่าสนใจ

4. วัดถ้าโบสถ์
ตั้งอยูํในเขตพื้นที่ ตาบลหัวลา อาเภอทําหลวง จังหวัดลพบุรี มีผู๎คนไปเยี่ยมชมไมํขาดสาย
มีพระภิกษุสงฆ์นั่งวิปัสสนากรรมฐานที่รักษาศีลอยูํตลอดเวลา

5. วัดเขาสมโภชน์
วัดเขาสมโภชน์ ตั้งอยูํที่บ๎านเตาขนมจีน หมูํที่ 5 ตาบลบัวชุม อาเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี มีที่ดินตั้งวัด 200 ไรํ พื้นที่ภูเขาซึ่งล๎อมรอบบริเวณวัดทั้ง 3 ด๎านมีถ้าอยูํมาก มีชื่อเรียก
แตกตํางกัน มีเจดีย์ขนาดแตกตํางหลายองค์ โดยมีหลวงพํอคง จตฺตมโล เป็นพระวิปัสสนาจารย์
และประธานสงฆ์ ที่เชิงเขาเป็นที่ตั้งของวัดสาหรับปฏิบัติธรรม ภูเขาแหํงนี้เต็มไปด๎วยถ้าตํางๆ ที่
มีความสวยงามตามธรรมชาติอยูํเป็นจานวนมากกวํา 19 ถ้า เฉพาะถ้าที่ปรากฏชื่อมี ดังนี้คือ
ถ้าใหญํ ถ้าเจดีย์ ถ้าเพชร ถ้าราวง ถ้าสิงโต ถ้าบํอทิพย์ ฯลฯ ภายในแตํละถ้าจะแลเห็นหินงอก
หินย๎อยที่สวยงาม
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แหล่งสืบค้นภูมิปัญญาไทย
1.

แหลํงภูมิปัญญาด๎านวิทยาศาสตร์
1.1 ด๎านการแพทย์ – เภสัช (สมุนไพรไทย)
- นายหลอด อสุระพงษ์ บ๎านเลขที่ 2 หมูํ 6 ต.หัวลา อ.ทําหลวง
- นายแก๎ว คาเกิด อยูํที่หมูํ 4 ต.ซับจาปา อ.ทําหลวง
- นายถนอม ปิ่นทอง เลขที่ 88 หมูํ 2 ต.ซับจาปา อ.ทําหลวง
- วัดหนองแกชฎาทอง เลขที่ 5 ต.หนองผักแวํน อ.ทําหลวง
1.2 ด๎านการนวดแผนโบราณ
- นางของ คาเกิด บ๎านเลขที่ 32 หมูํ 6 ต.หนองผักแวํน อ.ทําหลวง
1.3 ด๎านวิทยาศาสตร์ (ใช๎ชีวภาคแทนสารเคมี)
- นายพรศักดิ์ นามมนตรี เลขที่ 148 หมูํ 6 ต.หัวลา อ.ทําหลวง
1.4 ด๎านการประดิษฐ์ดอกจาปีสิรินธร
- นางมณี เกษม ต.ซับจาปา อ.ทําหลวง
1.5 ด๎านการผลิตขนมไทย ขนมทองม๎วน, ทองพับ
- นางพัชรินทร์ ศรีทอง หมูํที่ 6 ต.หัวลา อ.ทําหลวง
1.6 ด๎านการอนุรักษ์ป่าจาปีสิรินธร
- ผู๎ใหญํเที่ยง รักมิตร ต.ซับจาปา อ.ทําหลวง
1.7 ด๎านการผลิตกล๎วยนางอาย
- คุณสุมาลี อุดมพืช ต.ซับลาไย อ.ทําหลวง
18. ด๎านการผลิตขนมอบ
- คุณวิมลนันท์ เฉยนก เลขที่ 9 ต.ทําหลวง อ.ทําหลวง

2. แหลํงภูมิปัญญาในการประกอบอาชีพ ที่เป็นเอกลักษณ์ของท๎องถิ่น
2.1 อาหาร (เชํน ปลาร๎าทรงเครื่อง ปลาส๎ม แหนม หนํอไม๎ปี๊บ
2.2 การทอเสื่อ (เชํน ปักผ๎า ถักผ๎า ทอเสื่อ ผลิตภัณฑ์จากการทอ ฯลฯ
2.3 การทาเครื่องไม๎ จัดทาโต๏ะ เก๎าอี้ เตียงนอนด๎วยไม๎
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คณะผูจ้ ดั ทา

ที่ปรึกษา:
นายมนูญ ชัยสูงเนิน

ผู๎อานวยการโรงเรียนทําหลวงวิทยาคม

ผู้จัดทาและออกแบบ :
นางสาวอนงค์ วงศ์มณี

หัวหน๎างานสารสนเทศ กลุํมอานวยการ

ขอขอบคุณข้อมูล :
กลุํมบริหารงานบุคคล กลุํมบริหารวิชาการ กลุํมนโยบายแลแผนฯ กลุํมอานวยการ
และงานประกันคุณภาพ รวมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทําหลวง
วิทยาคม ที่ให๎ความอนุเคราะห์ข๎อมูล
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