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สารสนเทศโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ประจาปี การศึกษา 2562 ได้รวบรวมข้อมูล
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ชุมชน ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วบนเว็บไซต์และติดตามความเคลื่อนไหว
กิจกรรมภายในโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ได้ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.tlw.ac.th และเพจ
เฟสบุ๊ก โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
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โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดทางานสารสนเทศได้เป็นอย่างดี

นายนิมิตร โลหะเวช
ผู้อานวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
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ตอนที่ 1

ข้อมูลทัวไป
่

ประวัตคิ วามเป็ นมาของโรงเรียน
โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ตั้งอยู่ที่ ตาบลซับจาปา อาเภอท่าหลวง จังหวัด
ลพบุรี 15230 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 อยู่ ในชุ มชนที่เป็ นชนบทประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชี พ
ด้านเกษตรกรรม ห่างจากตัวจังหวัดลพบุรี 98 กิโลเมตร โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2524 โดยเปิดทาการเรียนการสอน
ครั้งแรก โดยอาศัย อาคารโรงเรียนบ้านบ่อคู่ สานักงานการประถมศึกษา กิ่ง อาเภอ
ท่าหลวงเป็นสถานทีเ่ รียน

เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 1 ห้อง มีนักเรียน 23 คนมีครู
5 คน คือ นายอดุลย์ วราเอกศิริ ศึกษาการกิ่งอาเภอท่าหลวงทาหน้าที่รักษาการแทน
ครู ใ หญ่ โ รงเรี ย นท่ า หลวงวิ ท ยาคม ต่ อ มาได้ รั บ การบริ จ าคที่ ดิ น จาก นายมนู ญ
นางละมูล ชูเมือง เป็นเนื้อที่จานวน 50 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา และได้รับงบประมาณ
สาหรับการสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ปี พ.ศ. 2524 ต่อมาปี พ.ศ. 2537 ได้รับอนุญาต
ให้เปิดทาการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) พร้อมทั้งขยาย
โรงเรียนขึ้นเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ปัจจุบันโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนในฝัน ของอาเภอ
ท่าหลวง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมา

3

ทำเนียบผู้บริหำร

นายรุ่งเรือง โสภณโภไคย

นายราเชนทร์ นิ่มศิริ

นายสมชัย พฤกษาสวย

นายเรวัต จันทร์จินดา

ว่าที่ รต.บุญมั่น สวนแก้ว

นายบุญธรรม พิมพาภรณ์

นายวันชัย ฉ่าพึ่ง

นางวิไลวรรณ วรังครัศมี

นางสมัย ลาเกลี้ยง

ดร. สมิง กุลธี

นางกาญจนา บุญคง

นายมนูญ ชัยสูงเนิน

4

ทำเนียบผู้บริหำร (ต่อ)

นายนิมิตร โลหะเวช

5

วิสยั ทัศน์
โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมมุ่งพัฒนาวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม
บนพื้นฐานความพอเพียง

พันธกิจ
1. พัฒนาการจัดการเรียนรู้
2. ส่งเสริมนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
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ตราประจาโรงเรียน

เป็นเครื่องหมายเสมาธรรมจักร ภายในมีอักษรย่อของโรงเรียน
เหนือเสมาธรรมจักรมีรัศมีเจิดจ้า ใต้เครื่องหมายเสมาธรรมจักร มีพุทธ
สุภาษิตประจาโรงเรียนประดับอยู่บนผืนธวัช

สีประจาโรงเรียน

สีฟ้า – สีชมพู
หมายถึง รักเกียรติแห่งความดีเสมอชีพของตน

7

คาขวัญประจาโรงเรียน

คาขวัญ : วินัยดี กีฬาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เลิศล้าวิชาการ

ต้นไม้ประจาโรงเรียน
ต้นไม้ประจาโรงเรียน : ต้นจาปีสิรินธร

พุทธสุภาษิตประจาโรงเรียน

ปญญา โน ภโว โหติ : “ผู้มีปัญญาย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวง”
8

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์ : คุณธรรมนาวิชาการ

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ : สถานศึกษาพอเพียง

อักษรย่อของโรงเรียน
อักษรย่อ : ท.ล.
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การติดต่อสื่อสาร
โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมสามารถติดต่อได้หลายช่องทาง
หมายเลขโทรศัพท์ 03-6689-228 และสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ
โรงเรียนได้ที่ www.tlw.ac.th และ E-mail :
thaluangwittayakom@gmail.com

สาธารณูปโภค
โรงเรี ย นท่ า หลวงวิ ท ยาคมอยู่ ใ กล้ ส ถานี อ นามั ย ซั บ จ าปา
สถานีอนามัยหนองผักแว่น และอยู่ห่างจากโรงพยาบาลท่าหลวง
10 กิโลเมตร

การคมนาคม
โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมห่างจากตัวเมืองประมาณ 98 กิโลเมตร
มีถนนสายม่วงค่อม – ด่านขุนทดผ่านหน้าโรงเรียน การเดินทางใช้รถ
โดยสารประจาทางสายลพบุรี – เขาน้อย และ รถโดยสารประจาทาง
สายลานารายณ์ - ชัยภูมิ
10

แผนที่ต้งั โรงเรียน

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

จรดอาเภอชัยบาดาลและ อาเภอลาสนธิ
จรดอาเภอพัฒนานิคม
จรดอาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
จรดอาเภอโคกสาโรง

11

แผนผังโรงเรียน
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ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวนครูและบุคลากรในโรงเรียน จานวน 42 คน ดังนี้

ข้ำรำชกำร

ชำย

หญิง

รวม

ผู้บริหาร

1

0

1

ครู

8

26

34

พนักงานราชการ

2

0

2

ครูอัตราจ้าง

0

0

0

ลูกจ้างประจา

1

0

1

ลูกจ้างชั่วคราว

1

1

2

ครูธุรการ

0

1

1

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ

0

1

1

13

29

42

รวม

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
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ข้อมูลนักเรียน
1. จานวนนักเรียนประจาปีการศึกษา 2562 จานวน 588 คน
จาแนกตามระดับชั้น ดังนี้
ระดับชั้น

จำนวนห้อง

ม.1

จำนวนนักเรียน
ชำย

หญิง

รวม

4

61

66

127

ม.2

4

75

72

147

ม.3

4

60

68

128

รวม

12

196

206

402

ม.4

2

25

46

71

ม.5

2

8

40

48

ม.6

2

20

47

67

รวม

6

53

133

186

รวมทั้งสิ้น

18

249

339

588

700
600
500
400
300
200
100
0
ม.1

ม.2

ม.3

รวม

ม.4

ม.5

ม.6

รวม

รวม
ทั้งสิ้น

จานวนนักเรียน ชาย

61

75

60

196

25

8

20

53

249

จานวนนักเรียน หญิง

66

72

68

206

46

40

47

133

339

จานวนนักเรียน รวม

127

147

128

402

71

48

67

186

588

(ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
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ข้อมูลนักเรียน
2. จานวนนักเรียนที่มีน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 582 คน
คิดเป็นร้อยละ 98.98
ตารางสรุปดัชนีมวลร่างกาย
โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ปีการศึกษา 2562
ช่วง BMI
การแปลผล
ม.1/1
ม.1/2
ม.1/3
ม.1/4
ม.2/1
ม.2/2
ม.2/3
ม.2/4
ม.3/1
ม.3/2
ม.3/3
ม.3/4
ม.4/1
ม.4/2
ม.5/1
ม.5/2
ม.6/1
ม.6/2
รวมทั้งหมด
ค่าเฉลี่ย

<18.50
ผอม
15
13
21
17
17
15
13
18
13
8
10
7
16
10
6
4
10
7
220
37.41

18.50-22.90 23.00-24.90 25.00-29.90
ปกติ
ท้วม
อ้วน
12
1
3
11
1
5
6
0
2
10
3
3
12
5
5
13
1
4
17
2
1
7
2
4
14
2
6
14
1
4
11
3
5
11
4
2
15
2
4
11
4
4
20
3
2
4
2
4
16
2
5
16
4
2
220
42
65
37.41
7.14
11.05

>30.00
อ้วนมาก
3
3
1
1
0
2
4
1
1
4
2
1
2
3
2
2
2
1
35
5.95

รวม
34
33
30
34
39
35
37
32
36
31
31
25
39
32
33
16
35
30
582
98.98

ที่มา : ข้อมูลจากงานพยาบาล
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ข้อมูลนักเรียน
อ้ วนมาก, 5.95, 6%

สรุปดัชนีมวลร่ำงกำย

อ้ วน, 11.05, 11%
ผอม, 37.41, 38%

ท้ วม, 7.14, 7%

ผอม
ปกติ
ท้วม
อ้วน
อ้วนมาก

ปกติ, 37.41, 38%

ที่มา : ข้อมูลจากงานพยาบาล

3. จานวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 37 คน คิดเป็นร้อยละ 6.29
4. จานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร ประจาปี 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 84.84
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6

นักเรียนจบกำรศึกษำ
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
(คน)
จำนวน (คน)
ร้อยละ
132
112
84.84
66
66
100
ที่มา : ข้อมูลจากงานทะเบียน
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ข้อมูลสภาพชุมชน
1.

สภำพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน
มีพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในเขตอาเภอท่าหลวงซึ่ ง อยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดลพบุรีเชื่อมต่อระหว่างภาคกลางและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ห่างจากจังหวัดลพบุรีประมาณ 78 กม.
มี 6 ตาบล คือตาบลท่าหลวง ตาบลแก่งผักกูด ตาบลหนองผักแว่น
ตาบลซับจาปา ตาบลหัวลา และตาบลทะเลวังวัด สถานที่ / หน่วยงาน
/ องค์กรใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบล
ซับจาปา สถานีอนามัยตาบลซับจาปา โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ตั้งอยู่
ในตาบลซับจาปา ประชาชนส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดในภาค
กลางและภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ การตั้ ง บ้ า นเรื อ นที่ อ ยู่ อ าศั ย
มีลักษณะกระจายห่างกัน การประกอบอาชีพของชุมชนประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม มีประชากรประมาณ 4,376 คน (ชาย = 2,155 คน หญิง
= 2,221 คน ) ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือ ประเพณีทาบุญเมืองโบราณซับจาปา
โดยจะทาบุญกันทุกวันที่ ขึ้น 18 ค่าเดือน 4 เป็นประจาทุกปี
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์
เว็บไซต์
อีเมล
แฟนเพจ

: เลขที่ 163 หมู่ที่ 7 ตาบลซับจาปา อาเภอท่าหลวง จังหวัด
ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15230
: 0-3689-228
: www.tlw.ac.th
: thaluangwittayakom@gmail.com
: www.facebook.com/tlwit
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ข้อมูลสภาพชุมชน (ต่อ)
2. ผู้ปกครองจบกำรศึกษำ
ต่ากว่าระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สูงกว่าระดับปริญญาตรี

จานวน
จานวน
จานวน

680
32
-

คน
คน
คน

3. ศำสนำที่ผู้ปกครองนับถือ
พุทธ
คริสต์
อิสลาม

จานวน
จานวน
จานวน

680
1
-

คน
คน
คน

4. โอกำสและข้อจำกัดของโรงเรียน
โรงเรีย นท่ าหลวงวิทยาคม มี ค วามสั มพั นธ์อั นดี กับ ชุ มชน
โดยชุมชนได้ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน เช่น การ
มอบทุ น การศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ซับจาปา การจัดมอบอุปกรณ์กีฬา
นอกจากนี้ชุมชนยังมีส่วนร่วมในการให้ความรู้แก่โรงเรียน
เช่น การเป็นวิทยากรพิเศษ การฝึกอาชีพแก่นักเรียน มีการสร้าง
เครือข่ายระหว่างบ้านกับโรงเรียนอย่างแน่น แฟ้น และอยู่ใกล้แหล่ง
เรียนรู้ เช่น เมืองโบราณซับจาปา ป่าจาปีสิรินธร
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ตอนที่ 2

ระบบบริหารจัดการ

ทาเนียบผูบ้ ริหารโรงเรียน

ลำดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลำที่อยู่ในตำแหน่ง

1

นายรุ่งเรือง โสภณโภไคย

ครูใหญ่

6 ก.ค. 24 - 12 ก.ค. 27

2

นายราเชนทร์ นิ่มศิริ

อาจารย์ใหญ่

23 ก.ค. 27 – 7 พ.ย. 36

3

นายสมชัย พฤกษาสวย

ผู้อานวยการ

11 พ.ย. 36 – 15 มี.ค. 42

4

นายเรวัต จันทร์จินดา

ผู้อานวยการ

15 มี.ค. 42 – 7 ธ.ค. 42

5

ว่าที่ ร.ต.บุญมั่น สวนแก้ว

ผู้อานวยการ

1 พ.ค. 43 – 29 ม.ค. 44

6

นายบุญธรรม พิมพาภรณ์

ผู้อานวยการ

12 ก.พ. 44 – 31 ต.ค. 44

7

นายวันชัย ฉ่าพึ่ง

ผู้อานวยการ

11 ธ.ค. 44 – 4 พ.ย. 46

8

นางวิไลวรรณ วรังครัศมิ

ผู้อานวยการ

2 ธ.ค. 46 – 26 ธ.ค. 51

9

นางสมัย ลาเกลี้ยง

ผู้อานวยการ

31 ธ.ค.51 – 14 ธ.ค. 54

10

ดร. สมิง กุลธี

ผู้อานวยการ

15 ธ.ค. 54 – 1 ต.ค. 56

11

นางกาญจนา บุญคง

ผู้อานวยการ

2 ต.ค. 56 – 1 พ.ย.59

12

นายมนูญ ชัยสูงเนิน

ผู้อานวยการ

17 พ.ย.59 – 25 ธ.ค.61

13

นายนิมิตร โลหะเวช

ผู้อานวยการ

27 มี.ค. 62 - ปัจจุบัน
ที่มา : ข้อมูลจากงานนโยบายและแผนงาน

21

โครงสร้างและระบบปฏิบตั ิงาน

ขอขอบคุณข้อมูลจากกลุ่มบริหารโยบายและแผนฯ

22

ทาเนียบผูค้ ณะบริหาร
และคณะครู

นำยนิมิตร โลหะเวช
ผู้อำนวยกำร

กลุ่ม
สำระ

ภำษำไทย

น.ส.ประภาสิริ ด้วงเงิน

นางอาจารีย์ จิตต์สว่าง

น.ส.ศิรนิ ภา เติมสูงเนิน

23

ทาเนียบผูค้ ณะบริหาร
และคณะครู (ต่อ)

กลุ่ม
สำระ

น.ส.สุธามาส
หวังถ้ากลาง

กลุ่ม
สำระ

นายสุนทร
จิตต์สว่าง

คณิตศำสตร์

นางเทพสุดา
เมฆวิลัย

น.ส.พรรณวรท
ศิริมากร

วิทยำศำสตร์

นางบุญเรือน
หาลาภ

นางพยอม
ไชยสงโท

นายศุภณัฐ
แสงสวงษ์

นายเอกลักษณ์
เอื้อสลุง

น.ส.บุณยหนุน
ประสมสุข

24

ทาเนียบผูค้ ณะบริหาร
และคณะครู (ต่อ)

กลุ่ม
สำระ

สังคมศึกษำฯ

นางรัตนาวลี
ชูเมือง

กลุ่ม
สำระ

น.ส.สุมิตรา
ด้วงหิรัญ

สำระ

น.ส.อชิรญาณ์
ณ ศิริ

สุขศึกษำฯ

นายอุทัย ไชยสงโท

กลุ่ม

น.ส.พิริยาตะวัน
วิชานนท์ชนะกิจ

นายอรรถกร จันทร์เทวี

ศิลปะ

น.ส.พัชรินทร์ ครูเกษตร

น.ส.ภาชินี พิกุลเงิน

น.ส.เบญจวรรณ สุรารักษ์
25

ทาเนียบผูค้ ณะบริหาร
และคณะครู (ต่อ)

กลุ่ม กำรงำนอำชีพฯ
สำระ

นางเบญจางค์
เจริญสุข

กลุ่ม
สำระ

น.ส.วันดี
แววสว่าง

น.ส.อนงค์
วงศ์มณี

นายเสกสรร
แสงแก้ว

จ.ส.ต. ธนพงษ์
วรรณมาตย์

น.ส.อุษณีย์
ทับทิมทอง

น.ส.เปมิกา
สุขใจ

นายฤทธินันท์
ห่อคนดี

ภำษำต่ำงประเทศ

นายกฤตนัน โคตร
เพชร์

นางชญาภา
พึ่งสุข

กลุ่ม บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สำระ

นางนิตยา วงศ์จันทร

น.ส.รุ่งนภา ชัยภา

น.ส.เยาวลักษณ์ เที่ยงบุตร

26

คณะกรรมการสถานศึกษา
รำยชื่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำของโรงเรียนท่ำหลวงวิทยำคม
ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1

นายสมชัย พฤกษาสวย

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2

นายนิคม เมฆวิลัย

กรรมการสถานศึกษา (ผู้แทนผู้ปกครอง)

3

นางบุญเรือน หาลาภ

กรรมการสถานศึกษา (ผู้แทนครู)

4

นายสายัณห์ อดุลยานุโกศล

กรรมการสถานศึกษา (ผู้แทนองค์กรชุมชน)

5

นายยุทธนา จันทร์นภาศิริ

กรรมการสถานศึกษา (ผู้แทนองค์กรฯ ส่วนท้องถิ่น)

6

นายเนตรนรินทร์ คาเรืองบุญ

กรรมการสถานศึกษา (ผู้แทนศิษย์เก่า)

7

พระครูอุดมวรรักษ์

กรรมการสถานศึกษา (ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์)

8

พระพิชัยยุทธ์ เตชปญฺโญ

กรรมการสถานศึกษา (ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์)

9

นายบุญแก้ว ผ่องทอง

กรรมการสถานศึกษา (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

10

ร้อยตารวจโทสุพจน์ ผดุงสุทธิ์

กรรมการสถานศึกษา (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

11

นายประดิษฐ หนูคา

กรรมการสถานศึกษา (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

12

นายทัศนา ชูเมือง

กรรมการสถานศึกษา (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

13

นายเชาวลิต ทิพโรจน์

กรรมการสถานศึกษา (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

14

นายกิ่งศักดิ์ สิงห์สนอง

กรรมการสถานศึกษา (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

15

นายนิมิตร โลหะเวช

กรรมการและเลขานุการ
ขอขอบคุณข้อมูลจากกลุ่มบริหารนโยบายและแผนฯ

27

ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลกำรจัดสรรงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ 2562

รำยรับ
เงินงบประมำณ
เงินนอกงบประมำณ
เงินอื่นๆ(ระบุ)
รวมรำยรับ

จำนวน/บำท

รำยจ่ำย

15,410,407.32 งบดาเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง

จำนวน/บำท
15,410,407.32

4,296,344.47 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
-

4,314,390

งบอื่นๆ (ระบุ)

19,706,751.79

งบดาเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

-

รวมรำยจ่ำย

19,724,797.32

คิดเป็นร้อยละ 78.20 ของรายรับ
คิดเป็นร้อยละ 21.89 ของรายรับ
ขอขอบคุณข้อมูลจากกลุ่มบริหารนโยบายและแผนฯ

28

เป้ าประสงค์
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้
2. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
3. นักเรียนมีคุณลักษณะอยูอ่ ย่างพอเพียง

กลยุทธิ์
กลยุทธ์ที่ 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลยุทธ์ที่ 2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 4. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

กลยุทธ์ที่ 5. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอานาจ ตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 7. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และท้องถิ่นในการจัดการศึกษา

29

ข้อมูลสถานที่

ปีพ.ศ.

รำยกำรอำคำรสถำนที่

จำนวน
50 – 1 - 14

รำคำ

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

บ้านพักครู แบบ 202 ก

2 หลัง

190,000.-

2525

บ้านพักครู แบบ 202 ก

1 หลัง

208,000.-

2527

บ้านพักครู แบบ 203/27

1 หลัง

217,800.-

2529

บ้านพักครู แบบ 203/27

1 หลัง

208,000.-

2533

บ้านพักครู แบบ 203/27

1 หลัง

356,000.-

2534

บ้านพักครู แบบ 203/27

1 หลัง

360,000.-

2525

บ้านพักภารโรง

1 หลัง

70,000.-

2538

บ้านพักภารโรง/32

1 หลัง

121,000.-

2525

ห้องน้า ห้องส้วม แบบ 6 ที่

1 หลัง

70,000.-

2530

ห้องน้า ห้องส้วม แบบ 6 ที่

1 หลัง

90,200.-

2535

ห้องน้า ห้องส้วม แบบ 6 ที/่ 27

1 หลัง

179,533.-

2541

ห้องน้า ห้องส้วม แบบ 6 ที/่ 27

1 หลัง

209,500.31

ข้อมูลสถานที่ (ต่อ)

ปีพ.ศ.

รำยกำรอำคำรสถำนที่

จำนวน

รำคำ

2536

สนามบาสเก็ตบอล

1 สนาม

150,000.-

2536

สนามวอลเล่ย์บอล

1 สนาม

150,000.-

2536

สนามตะกร้อ

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

ห้องเก็บพัสดุ

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.ที่มา : ข้อมูลจากงานพัสดุ
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น

34

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย

ที่มา : ข้อมูลจากงานพัฒนาหลักสูตร
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ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ค่ำเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ปีกำรศึกษำ 2560-2562 (ชัน้ ม.1-ม.6)
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ปีกำรศึกษำ 2560

ปีกำรศึกษำ 2561

ปีกำรศึกษำ 2562

ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
สังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม
สุขศึกษำและพลศึกษำ
ศิลปะ
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
ภำษำต่ำงประเทศ

2.37
1.73
2.24
2.89

2.28
1.73
2.29
2.87

๒.๑๖
๑.๘๒
๒.๒๗
๒.๗๕

3.26
2.86
2.80
2.12

3.21
2.37
3.04
2.20

๓.๓๙
๓.๐๔
๓.๐๕
๒.๓๐

4
3.5
ภาษาไทย

3

คณิตศาสตร์

2.5

วิทยาศาสตร์

2

สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา

1.5

ศิลปะ

1

การงานฯ
ภาษาต่างประเทศ

0.5
0
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562
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ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีกำรศึกษำ 2562(ชัน้ ม.1-ม.6)

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข้อ 1 รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์
ข้อ 2ซื่อสัตย์สุจริต
ข้อ 3 มีวินัย
ข้อ 4 ใฝ่เรียนรู้
ข้อ 5 อยู่อย่ำงพอเพียง
ข้อ 6 มุ่งมั่นในกำรทำงำน
ข้อ 7 รักควำมเป็นไทย
ข้อ 8 มีจิตสำธำรณะ
เฉลี่ยร้อยละ
ผลกำรประเมินระดับดีขึ้นไป

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
476
78
27
18
422
107
53
18
476
78
27
18
414
132
35
18
386
194
1
18
422
107
53
18
476
78
27
18
422
107
53
18
72.91
18.38
5.76
3.01
97.84

ผลกำรประเมินอ่ำน คิดวิเครำะห์ เขียน ปีกำรศึกษำ 2562 (ชั้นม.1-ม.6)
อ่ำนคิดวิเครำะห์
ข้อ 1 สำมำรถอ่ำนเพื่อกำรศึกษำ ค้นคว้ำฯ
ข้อ 2 สำมำรถจับประเด็นสำคัญ ฯ
ข้อ 3 สำมำรถวิเครำะห์ ฯลฯ
ข้อ 4 สำมำรถประเมินควำมน่ำเชื่อถือ ฯ
ข้อ 5 สำมำรถเขียนแสดงควำมคิดเห็น ฯ
เฉลี่ยร้อยละ
ผลกำรประเมินระดับดีขึ้นไป

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
๔๒๔
๑๒๒
๕๗๓
๒๙
๔๓๓
๑๒๐
๕๗๓
๒๙
๔๑๘
๑๓๓
๕๗๓
๒๙
๔๒๘
๑๒๘
๕๗๓
๒๙
๔๒๔
๑๓๐
๕๗๓
๒๙
๗๐.๖๖ ๒๑.๐๒ ๙๕.๑๘
๓.๘๕
ร้อยละ ๙๑.๖๘
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ผลการทดสอบระดับชาติข้นั พื้ นฐาน
( O-NET )
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ประจำปีกำรศึกษำ 2562

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
รำยวิชำ
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
ภำษำอังกฤษ

โรงเรียน
49.69
21.45
27.87
27.04

จังหวัดลพบุรี
54.17
26.29
29.47
32.63

สังกัด สพม.5
55.91
26.98
30.22
32.98

ประเทศ
55.14
26.73
30.07
33.25

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ O-net ระดับชั้น ม.3

60
50
โรงเรียน

40

จังหวัดลพบุรี

30

สังกัด สพม.5

20

ประเทศ

10
0
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

กราฟเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ O-net ระดับชั้น ม.3

38

ผลการทดสอบระดับชาติข้นั พื้ นฐาน
( O-NET )

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ประจำปีกำรศึกษำ 2562

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
รำยวิชำ

โรงเรียน

จังหวัดลพบุรี

สังกัด สพม.5

ประเทศ

ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
สังคมศึกษำ
ภำษำอังกฤษ

34.91
18.16
24.87
29.72
23.01

43.15
26.20
29.00
35.97
28.38

43.02
25.62
29.40
36.10
28.97

42.21
25.41
29.20
35.70
29.20

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ O-net ระดับชั้น ม.6

45
40
35
30

โรงเรียน

25

จังหวัดลพบุรี

20

สังกัด สพม.5

15

ประเทศ

10
5
0
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

กราฟเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ O-net ระดับชั้น ม.6
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้ นฐาน ( O-NET )

เปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน
ปี 2560 - 2562
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
รำยวิชำ
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
ภำษำอังกฤษ
60
50
40
30
20
10
0

ปีกำรศึกษำ
2560
43.75
21.90
31.44
26.89

ปีกำรศึกษำ
2561
47.68
25.64
33.89
26.48

ปีกำรศึกษำ
2562
49.69
21.45
27.87
27.04

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

2560

43.75

21.9

31.44

26.89

2561

47.68

25.64

33.89

26.48

2562

49.69

21.45

27.87

27.04

40

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้ นฐาน ( O-NET )

เปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน
ปี 2560 - 2562
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
รำยวิชำ
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
สังคมศึกษำ
ภำษำอังกฤษ

60
50
40
30
20
10
0

ปีกำรศึกษำ
2560
50.40
18.46
25.06
32.53
21.32

ปีกำรศึกษำ
2561
45.91
22.62
25.80
30.12
22.85

ปีกำรศึกษำ
2562
34.91
18.16
24.87
29.72
23.01

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

2560

50.4

18.46

25.06

32.53

21.32

2561

45.91

22.62

25.8

30.12

22.85

2562

34.91

18.16

24.87

29.72

23.01
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ตอนที่ 3

ผลงานดีเด่น

ผลงานดีเด่นประเภทโรงเรียน

ผู้ได้รับรำงวัลฯ
โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม

รำงวัลที่ได้รับ

หน่วยงำนที่มอบฯ

โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล (1 ตาบล 1
โรงเรียนคุณภาพ )

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป็นสถานศึกษาด้านความปลอดภัยทางถนน

กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ร่วมโครงการส่งเสริมพิธีเข้าประจาหมู่ยุวกาชาด

ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

ผ่านเกณฑ์การประเมินตามโครงการสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผลการประเมิน
ระดับดีมาก ระดับเงิน

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 5

การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล (OBECQA) ระดับ ScQA

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 5

ผ่านการประเมิน เป็น ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการศึกษา)

กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการอ่าน เขียน เรียนได้ รางวัลชนะเลิศ
ระดับจังหวัด

กระทรวงพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
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ผลงานดีเด่นประเภทผูบ้ ริหาร

ผู้ได้รับรำงวัล

รำงวัลที่ได้รับ

นายนิมิตร โลหะเวช โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล (1 ตาบล 1 โรงเรียน
คุณภาพ )

หน่วยงำน
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป็นสถานศึกษาด้านความปลอดภัยทางถนน

กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

ร่วมโครงการส่งเสริมพิธีเข้าประจาหมู่ยุวกาชาด

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผ่านเกณฑ์การประเมินตามโครงการสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผลการประเมิน
ระดับดีมาก ระดับเงิน

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5

การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล (OBECQA) ระดับ ScQA

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5

ผ่านการประเมิน เป็น ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการศึกษา)

กระทรวงศึกษาธิการ

นายนิมิตร โลหะเวช
ผู้อานวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมพร้อมคณะครู
เข้ารับป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
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ผลงานดีเด่นประเภทครู
ผู้ได้รับรำงวัล

รำงวัลที่ได้รับ

นางรัตนาวลี ชูเมือง

1.

นายอุทัย ไชยสงโท

1.

นางบุญเรือน หาลาภ

1.
2.
3.

นางพยอม ไชสงโท

1.

นางอาจารี จิตต์สว่าง

1.
2.

นายสุนทร จิตต์สว่าง

1.
2.
3.

ครู ผู้ ส อนนั ก เรี ย น ได้ รั บ เหรี ย ญเงิ น การประกวด
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
ครูผู้ สอนนักเรียน ได้รับเหรียญเงิน การแข่งขันตอบ
ปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
ครู ผู้ ส อนนั ก เรี ย น ได้ รั บ เหรี ย ญเงิ น การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
ครู ผู้ ส อนนั ก เรี ย น ได้ รั บ เหรี ย ญทองการประกวด
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
ครู ผู้ ส อนนั ก เรี ย น ได้ รั บ เหรี ย ญเงิ น การแข่ ง ขั น
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1ม.3
ครู ผู้ส อนนักเรี ยน ได้รับเหรียญเงิน เหรียญทองแดง
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
ม.1-ม.3
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญเงิน การแข่งขันกวี
เยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันต่อ
คาศัพท์ภาษาไทย (คาคมเดิม) ม.1-ม.3
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญทองแดง การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญทองแดง การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญเงิน การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

หน่วยงำน
สพม.5
สพม.5
สพม.5

สพม. 5

สพม. 5
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ผลงานดีเเด่ด่นนประเภทครู
ประเภทครู
ผลงานดี
ผู้ได้รับรำงวัล
นางสาวประภาสิริ ด้วงเงิน

รำงวัลที่ได้รับ
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
นางสาวบุณยหนุน ประสมสุข

1.

นางสาววันดี แววสว่าง

1.
2.

3.

หน่วยงำน

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทองชนะเลิศ
สพม. 5
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทองแดง การ
แข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญเงิน รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันพินิจ
วรรณคดี ม.1-ม.3
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญเงิน รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันพินิจวรรณคดี
ม.4-ม.6
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทอง การ
แข่งขันต่อคาศัพท์ภาษาไทย (คาคมเดิม)
ม.1-ม.3
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทอง การ
แข่งขันต่อคาศัพท์ภาษาไทย (คาคมเดิม)
ม.4-ม.6
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญเงิน การ
กระทรวงศึกษาธิการ
แข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญทองแดง การ
สพม. 5
ประกวดโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ม.4-ม.6
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญทอง การ
สพม. 5
แข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญเงินการ
แข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันการสร้าง
Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
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นางสาววันดี แววสว่าง

นางเทพสุดา เมฆวิลัย

นางสาวสุมิตรา ด้วงหิรัญ

นางนิตยา วงศ์จันทร

นางสาวพิริยาตะวัน
วิชานน์ชนะกิต

รำงวัลที่ได้รับ

หน่วยงำน

4. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
5.
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทองแดง การ
แข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. ครู ผู้ ส อนนั ก เรี ย น ได้ รั บ เหรี ย ญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดโครงงานอาชีพ
ม.4-ม.6
1. ครู ผู้ ส อนนั ก เรี ย น ได้ รั บ เหรี ย ญทอง การ
ประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
2. ครู ผู้ ส อนนั ก เรี ย น ได้ รั บ เหรี ย ญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดเพลงคุณธรรม
ม.4-ม.6
3. ครู ผู้ ส อนนั ก เรี ย น ได้ รั บ เหรี ย ญทอง การ
ประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
4. ครู ผู้ ส อนนั ก เรี ย น ได้ รั บ เหรี ย ญทอง การ
ประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
5. ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรับรางวัล “10,000
คุรุชนคนคุณธรรม สาหรับครู”
1. ครู ผู้ ส อนนักเรียน ได้รับเหรียญทอง ชนะเลิ ศ
การแข่ ง ขั น การวาดภาพระบายสี ประเภท
บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
2. ครู ผู้ ส อนนักเรียน ได้รับเหรียญทองแดง การ
แข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่อง
ทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. ครู ผู้ ส อนนั ก เรี ย น ได้ รั บ เหรี ย ญเงิ น การ
ประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
2. ครู ผู้ ส อนนั ก เรี ย น ได้ รั บ เหรี ย ญทอง รอง
ชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 1 การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ม.4-ม.6

กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.5

สพม.5

สพม. 5

กระทรวงศึกษาธิการ

สพม. 5
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ผลงานดีเด่นประเภทครู
ผลงานดีเด่นประเภทครู
ผู้ได้รับรำงวัล
นางสาวทักษญา เจริญเวช

นางสาวสุธามาศ หวังถ้า
กลาง
นางสาวยุพา สุวรรณศรี

นายอรรถกร จันทร์เทวี
นายจตุชัย นันทวิชิต

นางสาวศิรนิ ภา เติมสูงเนิน

รำงวัลที่ได้รับ

หน่วยงำน

1. ครูผู้สอน นักเรียนได้รับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่
1 การแข่งขั นสร้างสรรค์ผ ลงานคณิ ตศาสตร์โ ดยใช้
โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. ครูผู้สอน นักเรียนได้รับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่
1 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ
ความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. ครูผู้สอน นักเรียนได้รับเหรียญทอง การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท)
2. ครูผู้สอน นักเรียนได้รับเหรียญเงิน การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. ครูผู้สอน นักเรียนได้รับเหรียญทองแดง การแข่งขันตอบ
ปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. ครูผู้สอน นักเรียนได้รับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน
หุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
2. ครูผู้สอน นักเรียนได้รับเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
3. ครูผู้สอน นักเรียนได้รับเหรียญเงิน การแข่งขันเครื่องบิน
พลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
4. ครูผู้สอน นักเรียนได้รับเหรียญเงิน การแข่งขันเครื่องบิน
พลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
5. ครูผู้สอน นักเรียนได้รับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่
2 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
6. ครูผู้สอน นักเรียนได้รับเหรียญทองแดงการแข่งขัน
หุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. ครูผู้สอน นักเรียนได้รับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ
ที่ 2การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
2. ครูผู้สอน นักเรียนได้รับเหรียญทอง แดง การแข่งขันคัด
ลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
3. ครูผู้สอน นักเรียนได้รับเหรียญเงิน การแข่งขันเรียงร้อย
ถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3

สพม. 5

สพม. 5

สพม. 5

สพม. 5
สพม.5

กระทรวงศึกษา
ธิการ

สพม.5
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นางสาวศิรนิ ภา เติมสูงเนิน

รำงวัลที่ได้รับ
4.

5.

นางสาวพรรณวรท สิริมากร 1.

2.
นายกฤตนันท์ โคตรเพชร์

1.

2.

3.
นางสาวอุษณีย์ ทับทิมทอง

1.

นายศุภณัฐ แสงสวงษ์

1.

2.

หน่วยงำน

ครู ผู้ ส อนนั กเรี ย นได้ รั บเหรี ยญเงิ น การ
แข่ ง ขั น เรี ย งร้ อ ยถ้ อ ยความ(การเขี ย น
เรียงความ) ม.4-ม.6
ครู ผู้ ส อนนั กเรี ย นได้ รั บเหรี ยญเงิ น การ
แข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ
(๔ บท) ม.4-ม.6
ครู ผู้ ส อนนักเรียนได้รับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
ม.1-ม.3
ครูผู้สอนนักเรียนเข้าร่วม การแข่งขันคิด
เลขเร็ว ม.1-ม.3

สพม.5

ครู ผู้ ส อนนั ก เรี ย นได้ รั บ เหรี ย ญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
ครู ผู้ สอ นนั กเรี ยน ได้ รั บ เ หรี ยญ ทอ ง
ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน
ม.1-ม.3
ครู ผู้ ส อนนั ก เรี ย นได้ รั บ เหรี ย ญทอง การ
แข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทอง การ
แข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1ม.3
ครู ผู้ ส อนนั กเรี ย นได้ รั บเหรี ยญเงิ น การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
ครู ผู้ ส อนนั กเรี ย นได้ รั บเหรี ยญเงิ น การ
ป ร ะ ก ว ด ผ ล ง า น สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ท า ง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

สพม.5

สพม.5

กระทรวงศึกษาธิการ
สพม. 5

สพม.5
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รำงวัลที่ได้รับ

นางสาวพัชรินทร์ ครูเกษตร 1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

นางสาวอชิรญาณ์ ณ ศิริ

1.

นางสาวเปมิกา สุขใจ

1.

ครูผู้สอน นักเรียนได้รับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิ ศอันดับที่ 1 การแข่งขัน "ศิล ป์
สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
ครูผู้สอน นักเรียนได้รับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 1 การแข่ ง ขั น "ศิ ล ป์
สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
ครู ผู้ส อน นักเรียนได้รับเหรียญเงิน การ
แข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
ครู ผู้ส อน นักเรียนได้รับเหรียญเงิน การ
แข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
ครู ผู้ ส อน นั ก เรี ย นได้ รั บ เหรี ย ญทอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเขียนภาพ
ไทยประเพณี ม.1-ม.3
ครู ผู้ ส อน นั ก เรี ย นได้ รั บ เหรี ย ญทอง
ชนะเลิ ศ การแข่ ง ขั น วาดภาพลายเส้ น
(Drawing) ม.1-ม.3
ครูผู้สอน นักเรียนได้รับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
ครูผู้สอน นักเรียนได้รับเหรียญทอง การ
แข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1ม.3
ครูผู้สอน นักเรียนได้รับเหรียญทอง การ
ประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
ครู ผู้ส อน นักเรียนได้รับเหรียญเงิน การ
แข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4ม.6

หน่วยงำน
สพม.5

กระทรวงศึกษาธิการ

สพม. 5
สพม. 5
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ผู้ได้รับรำงวัล
นายเอกลักษ์ เอื้อสลุง

รำงวัลที่ได้รับ
1.

2.

3.

4.

นางสาวอนงค์ วงศ์มณี

1.

2.
3.

4.

ครู ผู้ ส อนนั กเรี ย นได้ รั บเหรี ยญเงิ น การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
ครู ผู้ ส อนนั กเรี ย นได้ รั บเหรี ยญเงิ น การ
ป ร ะ ก ว ด ผ ล ง า น สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ท า ง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
ครู ผู้ ส อนนักเรียนได้รับเหรียญทอง การ
ป ร ะ ก ว ด ผ ล ง า น สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ท า ง
วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
ครู ผู้ ส อนนั กเรี ย นได้ รั บเหรี ยญเงิ น การ
แข่ ง ขั น เครื่ อ งบิ น พลั ง ยาง ประเภทบิ น
นาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
ครู ผู้ ส อนนักเรียนได้รับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ม.4-ม.6
ครู ผู้ ส อนนักเรียนได้รับเหรียญทอง การ
แข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
ครู ผู้ ส อนนั กเรี ย นได้ รั บเหรี ยญเงิ น การ
แข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
ครู ผู้ ส อนนักเรียนได้รับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการสร้าง
Webpage ประเภท Web Editor ม.1ม.3

หน่วยงำน
สพม. 5

สพม. 5
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ผลงานดีเด่นประเภทครู
ผู้ได้รับรำงวัล
นายเสกสรร แสงแก้ว

รำงวัลที่ได้รับ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทองชนะเลิศ
การแข่ ง ขั น ประดิ ษ ฐ์ ข องใช้ จ ากวั ส ดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทองชนะเลิศ
การแข่ ง ขั น ประดิ ษ ฐ์ ข องใช้ จ ากวั ส ดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
ครู ผู้ ส อนนั ก เรี ย นได้ รั บ เหรี ย ญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดโครงงาน
อาชีพ ม.1-ม.3
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทองชนะเลิศ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1ม.3
ครู ผู้ ส อนนั ก เรี ย นได้ รั บ เหรี ย ญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันการจัดสวน
แก้ว ม.4-ม.6
ครู ผู้ ส อนนั ก เรี ย นได้ รั บ เหรี ย ญทองแดง
การแข่ ง ขั น ประดิ ษ ฐ์ ข องใช้ จ ากวั ส ดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
ครู ผู้ ส อนนั ก เรี ย นได้ รั บ เหรี ย ญเงิ น การ
แข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ
ในท้องถิ่น ม.4-ม.6
ครู ผู้ ส อนนั ก เรี ย นได้ รั บ เหรี ย ญทองแดง
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1ม.3

หน่วยงำน
สพม. 5

กระทรวงศึกษาธิการ
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ผลงานดีเด่นประเภทครู
ผู้ได้รับรำงวัล
นางสาวภาชินี พิกุลเงิน

รำงวัลที่ได้รับ
1.
2.

นางสาวเบญจวรรณ
สุรารักษ์

1.
2.

นายธนพงษ์ วรรณมาตย์

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

หน่วยงำน

ครู ผู้ ส อน นักเรียนได้รับเหรียญทอง การ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
ครูผู้สอน นักเรียนได้รับเหรียญทอง การ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6

สพม. 5

ครู ผู้ ส อน นักเรียนได้รับเหรียญทอง การ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
ครูผู้สอน นักเรียนได้รับเหรียญทอง การ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6

สพม. 5

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทองชนะเลิศ การ
แข่ ง ขั น ประดิ ษ ฐ์ ข องใช้ จ ากวั ส ดุ ธ รรมชาติ ใ น
ท้องถิ่น ม.1-ม.3
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทองชนะเลิศ การ
แข่ ง ขั น ประดิ ษ ฐ์ ข องใช้ จ ากวั ส ดุ ธ รรมชาติ ใ น
ท้องถิ่น ม.4-ม.6
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทองชนะเลิศ การ
แข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
ครู ผู้ ส อนนั ก เรี ย นได้ รั บ เหรี ย ญทองแดง การ
แข่ ง ขั น ประดิ ษ ฐ์ ข องใช้ จ ากวั ส ดุ ธ รรมชาติ ใ น
ท้องถิ่น ม.1-ม.3
ครูผู้ สอนนัก เรี ยนได้รั บเหรีย ญเงิ น การแข่ งขั น
ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4ม.6
ครู ผู้ ส อนนั ก เรี ย นได้ รั บ เหรี ย ญทองแดง การ
แข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

สพม. 5

กระทรวงศึกษาธิการ
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ผลงานดีเด่นประเภทครู
ผู้ได้รับรำงวัล
นายฤทธินันท์ ห่อคนดี

รำงวัลที่ได้รับ
1.

2.
3.
นางสาวรุ่งนภา ชัยภา

1.

2.

ครู ผู้ สอ นนั กเรี ยน ได้ รั บ เ หรี ยญ ทอ ง
ชนะเลิ ศ การแข่ ง ขั น เดี่ ย วขลุ่ ย เพี ย งออ
ม.4-ม.6
ครู ผู้ ส อนนั ก เรี ย นได้ รั บ เหรี ย ญเงิ น การ
แข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
ครู ผู้ ส อนนั ก เรี ย นได้ รั บ เหรี ย ญทอง การ
แข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
ครู ผู้ สอ นนั กเรี ยน ได้ รั บ เ หรี ยญ ทอ ง
ชนะเลิศ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทอง การ
แข่ ง ขั น การวาดภาพระบายสี ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

หน่วยงำน
สพม. 5

กระทรวงศึกษาธิการ
สพม. 5

กระทรวงศึกษาธิการ
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ผลงานดีเด่นประเภทนักเรียน

ลำดับ

รำยกำร

เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

1

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1ม.3

ทอง

2

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4ม.6

ทองแดง

12

1. นางสาวสุทธาธินี เสนสี

3

การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงกชนุช รอดภัย

4

การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6

ทองแดง

6

5

การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3

เงิน

รองชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา สีคามูล
อันดับที่ ๑

6

การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6

เงิน

รองชนะเลิศ 1. นางสาวนฤมล แม่นศร
อันดับที่ ๒

7

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียน
เรียงความ) ม.1-ม.3

เงิน

7

1. เด็กหญิงสุวรรณี สิงห์ทอง

8

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียน
เรียงความ) ม.4-ม.6

เงิน

7

1. นางสาวปิ่นประภา แก้วม่วง

9

การแข่งขันการท่องอาขยานทานอง
เสนาะ ม.4-ม.6

-

10 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่
สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6

เงิน

6

1. นางสาวชลธิชา เปียนุ่ม
2. นางสาวณิชา คาลา

11 การแข่งขันต่อคาศัพท์ภาษาไทย (คาคม
เดิม) ม.1-ม.3

ทอง

5

1. เด็กหญิงฐิติรัตน์ เจ็กกลัด
2. เด็กหญิงอมรรัตน์ กลิ่นขจร

รองชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุนิสา มีสันเทียะ
อันดับที่ ๒

1. นายผดุงเดช ทวี

1. นางสาวอริสรา ผึ้งวงษ์
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ลำดับ

รำยกำร

12 การแข่งขันต่อคาศัพท์ภาษาไทย (คา
คมเดิม) ม.4-ม.6
13 การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ทอง

5

1. นางสาวสุชาดา กุนากุล

เข้าร่วม

6

1. เด็กชายปฏิภาน ติการนา

14 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3

ทอง

15 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6

เข้าร่วม

16 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
ม.1-ม.3

ทอง

รอง 1. เด็กหญิงกานต์สินี ยี่คิ้ว
ชนะเลิศ 2. เด็กหญิงภัคจิรา ป้อมบุบผา
อันดับที่ ๑

เข้าร่วม

รอง 1. เด็กหญิงภัคจิรา ป้อมบุบผา
ชนะเลิศ
อันดับที่ ๒

17 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

รอง 1. เด็กหญิงธัญยาภรณ์ พลเขียว
ชนะเลิศ 2. เด็กหญิงปณิดา ปิ่นอยู่
อันดับที่ ๑ 3. เด็กหญิงลลิตพรรณ ประตังเวสา
7

1. นายฉัตรทอง อธิวาส
2. นางสาวนารีรัตน์ แต้มฉิม
3. นางสาวสุภาวรรณ ตันทา

18 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอ
แม็ท) ม.1-ม.3

ทอง

6

1. เด็กหญิงกนกวรรณ ต้นสารี
2. เด็กหญิงพรลภัส ขวัญเมือง

19 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอ
แม็ท) ม.4-ม.6

เงิน

8

1. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ราชวงษ์

เข้าร่วม

10

1. เด็กหญิงฐิติชญา ฤทธิสาร

20 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
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ลำดับ

รำยกำร

เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

21 การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

เข้าร่วม

14

1. เด็กหญิงบุศรา เปลื้องทุกข์
2. เด็กหญิงปนัดดา พิมพ์พรรณ
3. เด็กชายภัทรพงษ์ พานทอง

22 การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

เข้าร่วม

11

1. นายจักรกฤษณ์ เหรียญทอง
2. นายพสธร สินธุชัย
3. นางสาวศศิวิมล แดงทอง

23 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง ม.1-ม.3

ทองแดง

9

1. เด็กหญิงบุษกร สินธุชัย
2. เด็กหญิงพิชชาพร รักพุก
3. เด็กหญิงอภิสรา บัวคลี่

24 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง ม.4-ม.6

ทองแดง

7

1. นางสาวทิพวัลย์ แน่นอุดร
2. นางสาวนภาวดี พุทนิ่ม
3. นายยงยุทธ ม่วงชัยสงค์

25 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

เงิน

7

1. เด็กชายณัฐวัฒน์ กล่าจารัส
2. เด็กชายภัทรพล จันทโชติ
3. เด็กชายรัชภูมิ บัวรักษา

26 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6

เงิน

11

1. นางสาวณัฐกุล สุขประเสริฐ
2. นางสาวณัฐสุดา สิงหนาท
3. นายปริญญา ตาอ้าย
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ลำดับ

รำยกำร

เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

27 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

เงิน

7

1. เด็กชายณัฐภูมิ แก้วสุวรรณ
2. เด็กชายปรเมธ กลิ่นษร

28 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

ทอง

5

1. นางสาวนภสร สินธุชัย
2. นางสาวมนัสยา บุญศรี

29 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง
ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1ม.3

เงิน

5

1. เด็กชายนรินทร์ เนาว์กระโทก
2. เด็กชายอโนชา ช้างงาม

30 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง
ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1ม.3

เงิน

4

1. เด็กชายธนากร นิตย์ภักดี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์ สีรัง

31 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

ทอง

5

1. เด็กหญิงจิราภา เบียนขุนทด
2. เด็กหญิงพัชรพร ศรีเสริม
3. เด็กหญิงสุชาดา ยิ่งยงค์
4. เด็กหญิงเชอรี่ ชูพินิจ
5. เด็กหญิงแก้วสุดา แย้มจันทึก

32 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6

ทอง

รอง 1. นางสาวชนิตา สังข์ศรี
ชนะเลิศ 2. นางสาวธรรมธิดา โพธิ์วิจิตร
อันดับที่ ๒ 3. นางสาวปาริชาติ มะสีพันธ์
4. นางสาวอังคณา บัวพนัส
5. นางสาวเมวิกา สุวรรณที

60

ผลงานดีเด่นประเภทนักเรียน

ลำดับ

รำยกำร

เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

33 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1ม.3

เงิน

6

34 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4ม.6

ทอง

รอง 1. นางสาวมณีรัตน์ ฑีฆะสุข
ชนะเลิศ 2. นางสาววิภาดา แสงธูป
อันดับที่ ๑ 3. นางสาวศิริภัสสร หมื่นเทศ
4. นางสาวสุภัชชา ปานโพธิ์
5. นางสาวอริสรา เถลิงศรี

35 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1ม.3

ทอง

รอง 1. เด็กชายธีรพัฒน์ มิตรานนท์
ชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

36 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

ทอง

10

1. เด็กหญิงวารุณี ทองนาค
2. เด็กชายอภิเชษฐ์ ปัดแหวว

37 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

ทอง

7

1. นางสาวธัญญลักษณ์ มหาดไทย
2. นายนพพร มินากร

38 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและ
พลศึกษา ม.1-ม.3

เงิน

5

1. เด็กหญิงพัชราภรณ์ นันสุนีย์
2. เด็กหญิงพิริษา โสภา

1. เด็กหญิงวิมลรัตน์ พั่วกลาง
2. เด็กหญิงสุพรรณรัตน์ ลุนลอย
3. เด็กหญิงสุวรรณา อินทร์ขา
4. เด็กหญิงสุวิชชา ชั่งทอง
5. เด็กหญิงเกวลิน กระเป๋าทอง
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39 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและ
พลศึกษา ม.4-ม.6

ทองแดง

10

40 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1ม.3

ทอง

รอง 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร ฉินเจริญ
ชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

41 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4ม.6

ทอง

รอง 1. นายอภิสิทธิ์ แผ่นทอง
ชนะเลิศ
อันดับที่ ๑

42 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

เงิน

6

1. เด็กหญิงนิภาภรณ์ ปานสมบุญ

43 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6

เงิน

7

1. นางสาวอภิญญา อาจมิตร์

44 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี
ม.1-ม.3

ทอง

45 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น
(Drawing) ม.1-ม.3

ทอง

46 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น
(Drawing) ม.4-ม.6

ทอง

47 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ทอง

1. นางสาวจรรยพร ไชยะภา
2. นางสาวศิวิมล อินทรสิทธิ์

รอง 1. เด็กหญิงอรธิดา นาคสาฤทธิ์
ชนะเลิศ
อันดับที่ ๑
ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ ร้อยแก้ว
รอง 1. นางสาวพรชิตา ปุ้ยทอง
ชนะเลิศ
อันดับที่ ๑
6

1. เด็กหญิงอรษา สมานวงษ์
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48 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6

ทอง

5

49 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ทอง

ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรษา สมานวงษ์

50 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4ม.6

ทอง

ชนะเลิศ 1. นายวิชิต เรียงหน่า

51 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1ม.3

ทอง

4

1. เด็กหญิงญาสินี จันอิน
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา สุวรรณราช
3. เด็กหญิงปิยฉัตร บัวชุมสุข
4. เด็กหญิงรัชนีกร ทัศนา
5. นางสาววชิราภรณ์ พึ่งบรรหาร
6. นางสาววชิราภรณ์ พึ่งบรรหาร
7. เด็กหญิงสาลินี กลิ่นขจร
8. เด็กหญิงสาวิตรี มัชบรรดิษ
9. เด็กหญิงสุทัตตา ญาติมาก

52 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4ม.6

ทอง

5

1. นางสาวธิดารัตน์ ปานมุนี
2. นางสาวน้าผึ้ง เพียแก้ว
3. นางสาวพลอย เจริญผล
4. นางสาววิภาดา แสงธูป
5. นางสาวอังสุมาลี แก้วเสนา

53 การแข่งขันเล่านิทาน (Story
Telling) ม.1-ม.3

ทอง

6

1. เด็กชายเทพทัต วงเวียน

54 การแข่งขันเล่านิทาน (Story
Telling) ม.4-ม.6

เงิน

6

1. นายอนันตชัย สุริวงษ์

1. นายธีรนันทร์ สวัสดี
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55 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ
(Skit) ม.4-ม.6

ทอง

รอง 1. นางสาวธิดารัตน์ พลพวก
ชนะเลิศ 2. นายพีระพงษ์ การุญบริรักษ์
อันดับที่ ๒ 3. นางสาวสุกัญญา เหลาจันทึก
4. นางสาวอุษา แพไธสง
5. นางสาวเพชรลดา คาจู

56 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3

เงิน

5

1. นางสาวรีซ่า ฮาชิ
2. นางสาวโชติระวี อ่อนตา

57 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4ม.6

ทอง

4

1. นายธนพล กล้าหาญ
2. นางสาวพรนิภา นามมนตรี

58 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ม.4-ม.6

เงิน

7

1. นางสาวศิรินทิพย์ เตียงพลกรัง
2. นางสาวไอศิมา นงค์นุช

59 การแข่งขันการสร้าง Webpage
ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

ทอง

รอง 1. เด็กหญิงพลอยนภา พันธุ
ชนะเลิศ 2. เด็กหญิงวรรณิสา มีช่วย
อันดับที่ ๒

60 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน
ม.1-ม.3

ทอง

ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภกิจ แหทอง
2. เด็กชายอนุสรณ์ นิลคช
3. เด็กชายเขมทัต นวลใย

61 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน
ม.4-ม.6

ทอง

ชนะเลิศ 1. นายนพรัตน์ สว่างจิตร์
2. นายภัครพล นาคสัมฤทธิ์
3. นายสิทธิชัย ทาชัย

62 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

ทอง

ชนะเลิศ 1. เด็กชายวงศธร แก้วสี
2. เด็กชายวีระพล เหิงขุนทด
3. เด็กชายศตวรรษ พันอึ่ง
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63 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6

ทอง

ชนะเลิศ 1. นายกรวินท์ กลิ่นปะทุม
2. นายชัยณรงค์ พิมพ์ทอง
3. นายธีรภัทร์ แก้วนาวี

64 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

ทอง

รอง 1. เด็กชายบูรพา ศิลาโงน
ชนะเลิศ 2. เด็กหญิงปาณิสรา สุขกาเนิด
อันดับที่ ๒ 3. เด็กหญิงอาริญา ทองดาษ

65 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6

ทอง

รอง 1. นางสาวนภาพร ขันผักแว่น
ชนะเลิศ 2. นางสาวศรารัตน์ รอดโฉม
อันดับที่ ๒ 3. นางสาวศศินิภา เรือนบัว

66 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น
ม.1-ม.3

ทอง

ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติมา ผิวผา
2. เด็กหญิงฐิติมา บัวทอง
3. เด็กหญิงมานิกา ปราบคะเชนร์

67 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6

ทอง

รอง 1. นางสาวณัฐรียา แสนพันธ์
ชนะเลิศ 2. นางสาวภาวิณี พันบุญ
อันดับที่ ๒ 3. นางสาวเพ็ญพิชชา เพ็ชรอินทร์

68 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1ม.3

ทอง

ชนะเลิศ 1. เด็กชายนวพล บุญประดิษฐ์

69 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1ม.3

ทอง

ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวริศรา วงษ์สลุง
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1

การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3

เงิน

17

1. เด็กหญิงกชนุช รอดภัย

2

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing)
ม.1-ม.3

ทอง

4

1. เด็กหญิงพิมลพรรณ ร้อยแก้ว

3

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ทอง

20

1. เด็กหญิงอรษา สมานวงษ์

4

การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6

ทอง

30

1. นายวิชิต เรียงหน่า

5

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3

ทอง

6

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 ทองแดง

21

1. นายนพรัตน์ สว่างจิตร์
2. นายภัครพล นาคสัมฤทธิ์
3. นายสิทธิชัย ทาชัย

7

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

ทองแดง

19

1. เด็กชายวงศธร แก้วสี
2. เด็กชายวีระพล เหิงขุนทด
3. เด็กชายศตวรรษ พันอึ่ง

8

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6

เงิน

10

1. นายชัยณรงค์ พิมพ์ทอง
2. นายธีรภัทร์ แก้วนาวี
3. นายศุภวัฒน์ มหาอุด

9

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1- ทองแดง
ม.3

51

1. เด็กหญิงฐิติมา ผิวผา
2. เด็กหญิงฐิติมา บัวทอง
3. เด็กหญิงมานิกา ปราบคะเชนร์

รอง 1. เด็กชายศุภกิจ แหทอง
ชนะเลิศ 2. เด็กชายอนุสรณ์ นิลคช
อันดับที่ ๒ 3. เด็กชายเขมทัต นวลใย
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10 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

ทองแดง

11

1. เด็กชายนวพล บุญประดิษฐ์

11 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ทอง

5

1. เด็กหญิงวริศรา วงษ์สลุง

67

ตอนที่ 4

แหล่งเรียนรู้

แหล่งเรียนรูภ้ ายในโรงเรียน

1.) ห้องสมุดมีขนาด 128 ตารางเมตร จานวนหนังสือในห้องสมุด 8,950 เล่ม การสืบค้นหนังสือ
และการยืม-คืน ใช้ระบบ
E-Library Manager จานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่
รายงาน เฉลี่ย 135 คน ต่อ วัน คิดเป็นร้อยละ 21.92 ของนักเรียนทั้งหมด
2.) ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
จานวน
4
ห้อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
จานวน
2
ห้อง
ห้องปฏิบัติการอาหาร
จานวน
1
ห้อง
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
จานวน
1
ห้อง
ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ จานวน
1
ห้อง
3.) คอมพิวเตอร์
จานวน
98
เครื่อง
ใช้เพื่อการเรียนการสอน
จานวน
82
เครื่อง
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จานวน
10
เครื่อง
จานวนนั กเรี ยนที่สืบ ค้นข้อมูล ทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ ย34 คน ต่อวัน
คิดเป็นร้อยละ 5.78 ของนักเรียนทั้งหมด
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ
จานวน
6
เครื่อง
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แหล่งเรียนรูภ้ ายในโรงเรียน

ชื่อแหล่งเรียนรู้

ชื่อแหล่งเรียนรู้

1. ห้องสมุด

11. ห้องปฏิบัติการอาหาร

2. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

12. ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณซับจาปา
และป่าจาปีสิรินธร

3. ห้องศิลปะ

13. สวนวรรณคดี

4. ห้องอุตสาหกรรม

14. สวนพฤกษศาสตร์

5. ห้องนาฏศิลป์

15. ห้องสหกรณ์โรงเรียน

6. ห้องพระพุทธศาสนา

16. ลานธรรม

7. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

17. ผังจาลองเมืองโบราณซับจาปา
และป่าจาปีสิรินธร

8. ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย

18. ห้องดาราศาสตร์

9. ห้องปฏิบัติการทางภาษา

19. ห้องศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนซับจาปา

10. ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์

20. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการศึกษา)
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แหล่งเรียนรูภ้ ายนอกโรงเรียน

ชื่อแหล่งเรียนรู้

ชื่อแหล่งเรียนรู้

1. เมืองโบราณซับจาปา

7. คุณมณี เกษม (ทาดอกจาปี)

2. ป่าจาปีสิรินธร

8. คุณลัดดาวัลย์ ชูเมือง (ตัดเย็บ)

3. วัดในเขตพื้นที่ อ.ท่าหลวง

9. โรงพยาบาลชัยบาดาล

4. วังนารายณ์ราชนิเวศน์

10. โรงพยาบาลท่าหลวง

5. ถ้า (เขาสาริกา)

11. หมู่บ้านซับเรือ (ถักกระเป๋าเชือกฟาง

6. ถ้าภูตาหลวง

12. หมู่บ้านหนองประดู่ (เพ้นสีเครื่องปั้นดินเผา)
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แหล่งเรียนรูท้ ี่น่าสนใจ

1. ป่ำชุมชนซับจำปำ (จำปำสิรินธร) มีเนื้อที่ ประมำณ 86 ไร่
ซึ่งราษฎรในหมู่บ้านซับจาปา ได้รักษาไว้เป็นป่าชุมชนเพื่อเป็นป่าซับนาของหมู่บ้าน สภาพป่าเป็นป่า
ดิบชื้น มีความหลากหลายทางพันธุศาสตร์ ชนิดพันธุ์ไม้ ที่สาคัญได้แก่ จาปาป่า กระบือ คร้อ ก้านเหลือง
สัตยบรรณ ตะเคียนทอง อบเชย ฯลฯ พื้นที่ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลซับจาปา ได้พัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวในอนาคต

ดอกจำปีสิรินธร
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แหล่งเรียนรูท้ ี่น่าสนใจ
แหล่งเรียนรูท้ ี่น่าสนใจ

2. ป่ำคูเมือง (เมืองโบรำณซับจำปำ)
เป็นเมืองโบราณแหล่งหนึ่งในหลายๆ เมืองของจังหวัดลพบุรี ที่ได้พบหลักฐานอันแสดงให้
เห็นถึงความเจริญชั้นสูงของผู้อาศัยอยู่บริเวณนี้ มานานนับพันปีแล้ว และทางจังหวัดร่วมกับ
กรมศิลปากรมีโครงการที่จะสงวนรักษาไว้มิให้ถูกทาลายเพื่อให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม

3. วัดคีรีบัวนำรำม (วัดถ้ำสุพรรณคูหำ)
เป็นวัดที่มีถ้าที่มีความสวยงามที่สุดแหล่งหนึ่งในจังหวัดลพบุรี ที่รักษาไว้ซึ่งความสวยงาม
ตามธรรมชาติมีทั้ง หินงอก หินย้อย ประกอบไปด้วยถ้าต่างๆ จานวนมากมีศาลาขนาดใหญ่ตั้งอยู่
บนเนินเขา มองจากด้านบนด้านล่างสวยงามมาก วัดนี้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตาบลเขาน้อย
อาเภอลาสนธิ จังหวัดลพบุรี
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แหล่งเรียนรูท้ ี่น่าสนใจ
แหล่งเรียนรูท้ ี่น่าสนใจ
4. วัดถ้ำโบสถ์
ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ตาบลหัวลา อาเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี มีผู้คนไปเยี่ยมชมไม่ขาดสาย
มีพระภิกษุสงฆ์นั่งวิปัสสนากรรมฐานที่รักษาศีลอยู่ตลอดเวลา

5. วัดเขำสมโภชน์
วัดเขาสมโภชน์ ตั้งอยู่ที่บ้านเตาขนมจีน หมู่ที่ 5 ตาบลบัวชุม อาเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี มีที่ดินตั้งวัด 200 ไร่ พื้นที่ภูเขาซึ่งล้อมรอบบริเวณวัดทั้ง 3 ด้านมีถ้าอยู่มาก มีชื่อเรียก
แตกต่างกัน มีเจดีย์ขนาดแตกต่างหลายองค์ โดยมีหลวงพ่อคง จตฺตมโล เป็นพระวิปัสสนาจารย์
และประธานสงฆ์ ที่เชิงเขาเป็นที่ตั้งของวัดสาหรับปฏิบัติธรรม ภูเขาแห่งนี้เต็มไปด้วยถ้าต่างๆ ที่
มีความสวยงามตามธรรมชาติอยู่เป็นจานวนมากกว่า 19 ถ้า เฉพาะถ้าที่ปรากฏชื่อมี ดังนี้คือ
ถ้าใหญ่ ถ้าเจดีย์ ถ้าเพชร ถ้าราวง ถ้าสิงโต ถ้าบ่อทิพย์ ฯลฯ ภายในแต่ละถ้าจะแลเห็นหินงอก
หินย้อยที่สวยงาม
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แหล่งสืบค้นภูมิปัญญาไทย

1.

แหล่งภูมิปัญญาด้านวิทยาศาสตร์
1.1 ด้านการแพทย์ – เภสัช (สมุนไพรไทย)
- นายหลอด อสุระพงษ์ บ้านเลขที่ 2 หมู่ 6 ต.หัวลา อ.ท่าหลวง
- นายแก้ว คาเกิด อยู่ที่หมู่ 4 ต.ซับจาปา อ.ท่าหลวง
- นายถนอม ปิ่นทอง เลขที่ 88 หมู่ 2 ต.ซับจาปา อ.ท่าหลวง
- วัดหนองแกชฎาทอง เลขที่ 5 ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง
1.2 ด้านการนวดแผนโบราณ
- นางของ คาเกิด บ้านเลขที่ 32 หมู่ 6 ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง
1.3 ด้านวิทยาศาสตร์ (ใช้ชีวภาคแทนสารเคมี)
- นายพรศักดิ์ นามมนตรี เลขที่ 148 หมู่ 6 ต.หัวลา อ.ท่าหลวง
1.4 ด้านการประดิษฐ์ดอกจาปีสิรินธร
- นางมณี เกษม ต.ซับจาปา อ.ท่าหลวง
1.5 ด้านการผลิตขนมไทย ขนมทองม้วน, ทองพับ
- นางพัชรินทร์ ศรีทอง หมู่ที่ 6 ต.หัวลา อ.ท่าหลวง
1.6 ด้านการอนุรักษ์ป่าจาปีสิรินธร
- ผู้ใหญ่เที่ยง รักมิตร ต.ซับจาปา อ.ท่าหลวง
1.7 ด้านการผลิตกล้วยนางอาย
- คุณสุมาลี อุดมพืช ต.ซับลาไย อ.ท่าหลวง
18. ด้านการผลิตขนมอบ
- คุณวิมลนันท์ เฉยนก เลขที่ 9 ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง

2. แหล่งภูมิปัญญาในการประกอบอาชีพ ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
2.1 อาหาร (เช่น ปลาร้าทรงเครื่อง ปลาส้ม แหนม หน่อไม้ปี๊บ
2.2 การทอเสื่อ (เช่น ปักผ้า ถักผ้า ทอเสื่อ ผลิตภัณฑ์จากการทอ ฯลฯ
2.3 การทาเครื่องไม้ จัดทาโต๊ะ เก้าอี้ เตียงนอนด้วยไม้
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คณะผูจ้ ดั ทา

ที่ปรึกษา:
นายนิมิตร โลหะเวช

ผู้อานวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม

ผู้จัดทาและออกแบบ :
นางสาวอนงค์ วงศ์มณี

หัวหน้างานสารสนเทศ กลุ่มอานวยการ

ขอขอบคุณข้อมูล :
กลุ่มบริหารงานบุ ค คล กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มนโยบายแลแผนฯ
กลุ่มอานวยการ และงานประกันคุณ ภาพ รวมทั้งคณะครูและบุ คลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล
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