
www.tlw.ac.th 

โรงเรยีนท่าหลวงวิทยาคม 
 



 

www.tlw.ac.th 

ศูนย์การเรียนรู ้ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการศึกษา) 



ค าน า 

  โรงเรียนทําหลวงวิทยาคม ได๎จัดท าระบบสารสนเทศท่ีมีอยูํอยํางเพียงพอตํอการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อสนองกฎกระทรวงวําด๎วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 โดยมีการจัดโครงสร๎างการบริหารจัดการ 
พิจารณาแตํงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศ ให๎เป็นไปตามแผนท่ีวางไว๎ มีการ
ตรวจสอบ ทบทวนประเมินผล การด าเนินการและจัดท ารายงานการพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศ
ประจ าปีอยํางเหมาะสม  

  สารสนเทศโรงเรียนทําหลวงวิทยาคม ประจ าปี การศึกษา 2560 ได๎รวบรวมข๎อมูล
สารสนเทศท่ีส าคัญและเป็นปัจจุบัน ซึ่งประกอบไปด๎วย ข๎อมูลโรงเรียน ข๎อมูลนักเรียนและข๎อมูลครู 
เพื่อใช๎ในการบริการอ๎างอิงและเผยแพรํสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ตํอสาธารณชนระหวํางโรงเรียนและ
ชุมชน ทํานสามารถเข๎าถึงข๎อมูลได๎อยํางสะดวกและรวดเร็วบนเว็บไซต์และติดตามความเคลื่อนไหว
กิจกรรมภายในโรงเรียนทําหลวงวิทยาคม ได๎ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.tlw.ac.th 

  ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร หัวหน๎ากลุํมงาน และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนทําหลวงวิทยาคมทุกทํานท่ีให๎ความอนุเคราะห์ข๎อมูลในการจัดท างานสารสนเทศได๎เป็นอยํางดี 

 

นายมนูญ  ชัยสูงเนิน 
ผู๎อ านวยการโรงเรียนทําหลวงวิทยาคม 

http://www.tlw.ac.th/
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ตอนที่ 1 
ตอนท่ี 1 

ข้อมูลท่ัวไป 



ประวตัคิวามเป็นมาของโรงเรยีน 

          โรงเรียนทําหลวงวิทยาคม ตั้งอยูํ ท่ี ต าบลซับจ าปา อ าเภอทําหลวง จังหวัดลพบุรี  
15230 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 อยูํในชุมชนท่ีเป็นชนบทประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพ  
ด๎านเกษตรกรรม หํางจากตัวจังหวัดลพบุรี 98 กิโลเมตร โรงเรียนทําหลวงวิทยาคม 
ได๎รับการอนุมัติให๎จัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2524 โดยเปิดท าการเรียนการสอน 
ครั้งแรก โดยอาศัย อาคารโรงเรียนบ๎านบํอคูํ ส านักงานการประถมศึกษา กิ่งอ าเภอทําหลวง  
เป็นสถานท่ีเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 1 ห๎อง มีนักเรียน 23 คน  
มีครู 5 คน คือ นายอดุลย์  วราเอกศิริ ศึกษาการกิ่งอ าเภอทําหลวงท าหน๎าท่ีรักษาการ
แทนครูใหญํโรงเรียนทําหลวงวิทยาคม  ตํอมาได๎รับการบริจาคท่ีดินจากนายนูญ   
นางละมูล ชูเมือง เป็นเนื้อท่ีจ านวน 50 ไรํ 1 งาน 14 ตารางวา และได๎รับงบประมาณ
ส าหรับการสร๎างอาคารเรียนชั่วคราว ปี พ.ศ. 2524  ตํอมาปี พ.ศ. 2537 ได๎รับอนุญาต
ให๎เปิดท าการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) พร๎อมท้ังขยาย
โรงเรียนขึ้นเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ปัจจุบันโรงเรียนทําหลวงวิทยาคม เปิด
สอนในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 และได๎รับการประเมินเป็นโรงเรียนในฝัน ของอ าเภอ 
ทําหลวง ตั้งแตํปีการศึกษา 2551 เป็นต๎นมา 

3 



4 

ท าเนียบผูบ้ริหาร 

  นายรุํงเรือง  โสภณโภไคย นายราเชนทร์  นิ่มศิร ิ นายสมชัย  พฤษภาสวย 

นายเรวัต  จันทร์จินดา วําที่ รต.บุญมั่น  สวนแก๎ว นายบุญธรรม  พิมพาภรณ์ 

นายวันชัย  ฉ่ าพ่ึง นางวิไลวรรณ  วรังครัศม ี นางสมัย  ลาเกลี้ยง 

ดร. สมิง  กุลธี นางกาญจนา  บุญคง นายมนูญ  ชัยสูงเนิน 
4 



     โรงเรียนทําหลวงวิทยาคมมุํ งพัฒนานักเรียนให๎มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ก๎าวทันเทคโนโลยี ด าเนิน
ชีวิตด๎วยความพอเพียงรักความเป็นไทย ภาคภูมิใจในท๎องถิ่น 

1.  พัฒนาการเรียนการสอนให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยใช๎
เทคโนโลยี แหลํงเรียนรู๎ และการบูรณาการ 
 
 2.  สํงเสริมให๎นักเรียนมีคุณธรรมน าความร๎ู ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง รักความเป็นไทยและภาคภูมิใจในท๎องถิ่น 
 
3. สํงเสริมและสนับสนุนให๎ บ๎าน วัด โรงเรียน ชุมชน มีสํวนรํวมในการ
จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 

พนัธกิจ  

วิสยัทศัน ์

5 
5 



หมายถึง รักเกียรติแหํงความดีเสมอชีพของตน 

สีฟ้า – สีชมพู 

          เป็นเครื่องหมายเสมาธรรมจักร ภายในมีอักษรยํอของโรงเรียน 
เหนือเสมาธรรมจักรมีรัศมีเจิดจ๎า ใต๎เครื่องหมายเสมาธรรมจักร มีพุทธ
สุภาษิตประจ าโรงเรียนประดับอยูํบนผืนธวัช 

ตราประจ  าโรงเรียน 

สีประจ  าโรงเรียน 

6 
6 



ค าขวัญ  :  วินัยดี  กีฬาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เลิศล้ าวิชาการ 

ต๎นไม๎ประจ าโรงเรียน  :   ต๎นจ าปีสิรินธร 

ปญญา  โน  ภโว  โหติ   : “ผู๎มีปัญญายํอมพ๎นจากทุกข์ทั้งปวง” 

7 

ตน้ไมป้ระจ  าโรงเรียน 

พุทธสุภาษิตประจ  าโรงเรียน 

ค าขวญัประจ าโรงเรียน 

7 
7 



อัตลักษณ์  :  คุณธรรมน าวิชาการ 

เอกลักษณ์  :  สถานศึกษาพอเพียง 

อักษรยํอ :  ท.ล. 

อตัลกัษณข์องโรงเรียน 

เอกลกัษณข์องโรงเรียน 

อกัษรยอ่ของโรงเรียน 

7 
8 



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

          โรงเรียนทําหลวงวิทยาคมอยูํใกล๎สถานีอนามัยซับจ าปา 
สถานีอนามัยหนองผักแวํน และอยูํหํางจากโรงพยาบาลทําหลวง  
10 กิโลเมตร 

          โรงเรียนทําหลวงวิทยาคมหํางจากตัวเมืองประมาณ 98 
กิโลเมตร มีถนนสายมํวงคํอม – ดํานขุนทดผํานหน๎าโรงเรียน การ
เดินทางใช๎รถโดยสารประจ าทางสายลพบุรี – เขาน๎อย และ รถโดยสาร
ประจ าทางสายล านารายณ์ - ชัยภูมิ 
 

การตดิตอ่ส่ือสาร 

สาธารณูปโภค  

การคมนาคม  

7 
9 
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ทิศเหนือ    จรดอ าเภอชัยบาดาลและ อ าเภอล าสนธิ 

ทิศใต๎    จรดอ าเภอพัฒนานิคม 

ทิศตะวันออก      จรดอ าเภอดํานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

ทิศตะวันตก       จรดอ าเภอโคกส าโรง 

อาณาเขตติดตอ่ 

แผนท่ีตั้งโรงเรียน 

7 
10 



แผนผงัโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 

7 
11 



ข้าราชการ ชาย หญิง รวม 

ผู๎บริหาร 1 - 1 

ครู 9 24 33 

พนักงานราชการ 2 1 3 

ครูอัตราจ๎าง 0 0 0 

ลูกจ๎างประจ า 1 0 1 

ลูกจ๎างช่ัวคราว 0 0 0 

ครูธุรการ 0 1 1 

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ 0 1 1 

รวม 13 27 40 

จ านวนครูและบุคลากรในโรงเรียน  จ านวน 40 คน ดังน้ี 

ข๎อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 

ขอ้มูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

7 
12 



ระดับช้ัน จ านวนห้อง 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

ม.1 4 66 66 132 

ม.2  4 76 66 142 

ม.3 4 57 68 125 

รวม 12 190 200 399 

ม.4 2 28 44 72 

ม.5 3 27 36 63 

ม.6 2 20 43 63 

รวม 7 75 123 198 

รวมทั้งสิ้น 19 274 323 597 

จ านวนนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน  649 คน  
จ าแนกตามระดับชั้น ดังน้ี  

(ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) 

ขอ้มูลนกัเรียน  

7 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
ม.1 4 84 74 158 39.50 

ม.2 4 75 82 157 38.25 

ม.3 4 72 75 147 36.75 

ม.4 2 11 44 55 27.50 

ม.5 2 26 50 76 38 

ม.6 2 25 31 56 28 

รวม 18 293 356 649   

๐ 
๒๐ 
๔๐ 
๖๐ 
๘๐ 

๑๐๐ 
๑๒๐ 
๑๔๐ 
๑๖๐ 

 ม๑  ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
นกัเรียนชาย ๘๕ ๗๔ ๗๒ ๙ ๒๒ ๒๓ 

นกัเรียนหญิง ๗๔ ๗๘ ๗๓ ๔๕ ๔๙ ๒๙ 

รวม ๑๕๙ ๑๕๒ ๑๔๕ ๕๔ ๗๑ ๕๒ 

นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม 
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1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน 
                   มีพื้นที่ทั้งหมดอยูํในเขตอ าเภอทําหลวงซึ่งอยูํทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดลพบุรีเชื่อมตํอระหวํางภาคกลางและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยูํหํางจากจังหวัดลพบุรีประมาณ 78 กม. มี 
6 ต าบล คือต าบลทําหลวง ต าบลแกํงผักกูด ต าบลหนองผักแวํน ต าบล
ซับจ าปา ต าบลหัวล า และต าบลทะเลวังวัด  สถานที่ / หนํวยงาน / 
องค์กรใกล๎เคียงโดยรอบโรงเรียน ได๎แกํ องค์การบริหารสํวนต าบลซับ
จ าปา สถานีอนามัยต าบลซับจ าปา โรงเรียนทําหลวงวิทยาคม ตั้งอยูํใน
ต าบลซับจ าปา ประชาชนสํวนใหญํย๎ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดในภาค
กลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การตั้งบ๎านเรือนที่อยูํอาศัยมี
ลักษณะกระจายหํางกัน การประกอบอาชีพของชุมชนประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม มีประชากรประมาณ 4,376 คน (ชาย = 2,155 คน หญิง  
= 2,221 คน ) สํวนใหญํนับถือศาสนา พุทธ ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรม
ท๎องถิ่นที่เป็นที่รู๎จักโดยทั่วไปคือ ประเพณีท าบุญเมืองโบราณซับจ าปา 
โดยจะท าบุญกันทุกวันที่ ขึ้น 1 8 ค่ าเดือน 4 เป็นประจ าทุกปี 

         ข้อมูลติดต่อ 
ที่อยูํ :  เลขที่ 163 หมูํที่ 7 ต าบลซับจ าปา อ าเภอทําหลวง จังหวัดลพบุรี     
    รหัสไปรษณีย์ 15230  
โทรศัพท์  :  0-3689-228  
เว็บไซต ์ :  www.tlw.ac.th 
อีเมล  :  thaluangwittayakom@gmail.com 
แฟนเพจ :  www.facebook.com/tlwit 
 

ขอ้มูลสภาพชุมชน 
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4. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
          โรงเรียนทําหลวงวิทยาคม มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 
โดยชุมชนได๎ให๎การสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน เชํน การ
มอบทุนการศึกษาอยํางตํอเนื่องจากองค์การบริหารสํวนต าบล 
ซับจ าปา การจัดมอบอุปกรณ์กีฬา       
          นอกจากนี้ชุมชนยังมีสํวนรํวมในการให๎ความรู๎แกํโรงเรียน 
เชํน การเป็นวิทยากรพิเศษ การฝึกอาชีพแกํนักเรียน มีการสร๎าง
เครือขํายระหวํางบ๎านกับโรงเรียนอยํางแนํนแฟ้น  และอยูํใกล๎แหลํง
เรียนรู๎ เชํน เมืองโบราณซับจ าปา  ป่าจ าปีสิรินธร 

2. ผู้ปกครองจบการศึกษา 
   ต่ ากวําระดับปริญญาตรี จ านวน 680 คน 
   ระดับปริญญาตรี  จ านวน  32 คน 
   สูงกวําระดับปริญญาตรี จ านวน - คน 

3. ศาสนาที่ผู้ปกครองนับถือ 
    พุทธ   จ านวน 680 คน 
    คริสต ์   จ านวน  1 คน 
    อิสลาม   จ านวน - คน 

ขอ้มูลสภาพชุมชน (ตอ่) 
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ตอนท่ี 2 
ระบบบริหารจัดการ 



ล าดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ระยะเวลาที่อยู่ในต าแหน่ง 

1 นายรุํงเรือง  โสภณโภไคย ครูใหญํ 6 ก.ค. 24  -  12  ก.ค.  27 

2 นายราเชนทร ์ นิ่มศิร ิ อาจารย์ใหญํ 23 ก.ค. 27 – 7 พ.ย.  36 

3 นายสมชัย  พฤกษาสวย ผู๎อ านวยการ 11 พ.ย.  36 – 15 มี.ค. 42 

4 นายเรวัต  จันทร์จินดา ผู๎อ านวยการ 15 มี.ค. 42 – 7 ธ.ค. 42 

5 วําท่ี ร.ต.บุญมั่น  สวนแก๎ว ผู๎อ านวยการ 1 พ.ค. 43 – 29 ม.ค. 44 

6 นายบุญธรรม  พิมพาภรณ์ ผู๎อ านวยการ 12 ก.พ. 44 – 31  ต.ค. 44 

7 นายวันชัย  ฉ่ าพึ่ง ผู๎อ านวยการ 11 ธ.ค. 44 – 4 พ.ย. 46 

8 นางวิไลวรรณ  วรังครัศม ิ ผู๎อ านวยการ 2 ธ.ค. 46 – 26 ธ.ค. 51 

9 นางสมัย  ลาเกลี้ยง ผู๎อ านวยการ 31 ธ.ค.51 – 14 ธ.ค. 54 

10 ดร. สมิง  กุลธ ี ผู๎อ านวยการ 15 ธ.ค. 54 – 1 ต.ค. 56 

11 นางกาญจนา  บุญคง ผู๎อ านวยการ 2 ต.ค. 56 – 1 พ.ย.59 

12 นายมนูญ  ชัยสูงเนิน ผู๎อ านวยการ 17 พ.ย.59 – ปัจจุบัน 

ท าเนียบผูบ้ริหารโรงเรียน 
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ผู้อ านวยการโรงเรียน 

นายมนูญ  ชัยสูงเนิน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุํมบริหารวิชาการ 

นางสุภาพ  มงคล 

งานส านักงาน 

บริหารวิชาการ 

งานพัฒนาคุณภาพ 

และหลักสูตร 

งานพัฒนา
กระบวนการเรียนรู๎ 

(กลุํมสาระฯ) 

งานทะเบียน 

งานพัฒนาวิจัย  

สื่อ นวัตกรรม 

และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

งานพัฒนาแหลํง
เรียนรู๎ 

งานห๎องสมุด 

งานนิเทศการศึกษา 

งานแนะแนว
การศึกษา 

งานการเรียน 

การสอน 

กิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน 

โครงการพิเศษ 

กลุํมบริหารแผนงานและงบประมาณ 

นางพยอม  ไชยสงโท 

งานส านักงานบริหารแผนงาน
และงบประมาณ 

งานนโยบายและ
แผนงาน 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

งานพัสดุและ
สินทรัพย์ 

งานจัดซื้อ จัดจ๎าง 

งานบริหารการเงิน 

งานบริหารบัญชี 

งานควบคุมคุณภาพ
ภายใน 

งานสารสนเทศและ
เครือขําย Internet 

งานเลขานุการ
สถานศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน 

คณะกรรมการเครือขํายผู๎ปกครอง 

รองผู๎อ านวยการโรงเรียน 

กลุํมบริหารงานบุคคล 

นางชญาภา  พึ่งสุข 

งานส านักงานบริหารงานบุคคล 

และงานสารบรรณ 

งานสรรหา บรรจุ แตํงตั้ง ย๎าย 

ลา และการออกจากราชการ 

งานวินัยและการ
รักษาวินัย 

งานวางผรอัตราก าลัง 

และการก าหนดต าแหนํง 

งานเสริมสร๎างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน  

(งานพัฒนาบุคลากร) 

งานรักษาความ
ปลอดภัยและเวรยาม 

กลุํมบริหารทั่วไป 

นางเบญจางค์  เจริญสุข 

งานส านักงานบริหาร
ทั่วไป 

งานพยาบาลและ
อนามัย 

งานสวัสดิการ 

งานประชาสัมพันธ์ 

งานยานพาหนะ 

งานอาคารสถานที่
และสาธารณูปโภค 

งานโสตทัศนศึกษา 

งานชุมชนสัมพันธ์ 

งานสหกรณ์ร๎านค๎า 

กลุํมบริหารกิจการนักเรียน 

นายสุนทร   จิตต์สวําง 

งานส านักงานบริหาร
กิจการนักเรียน 

งานระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน 

งานปกครอง 

งานสํงเสริม
ประชาธิปไตย 

ในโรงเรียน 

งานสํงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในโรงเรียน 

งานป้องกันและแก๎ไข 

สารเสพติดและเอดส ์

งานกิจกรรมนักเรียน 

ขอขอบคุณข๎อมูลจากกลุํมบริหารโยบายและแผนฯ 

โครงสรา้งและระบบปฏิบตัิ 

งานโรงเรียน 
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คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

สมาคมศิษย์เกําโรงเรียนทําหลวงวิทยาคม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คณะกรรมการเครือขํายผู๎ปกครอง 

หัวหน้ากลุ่ม 

บริหารวิชาการ 
หัวหน้ากลุ่ม 

บริหารกิจการนักเรียน 

หัวหน้ากลุ่ม 

บริหารงานบุคคล 

หัวหน้ากลุ่ม 

บริหารงบประมาณ
และแผนงาน 

หัวหน้ากลุ่ม 

อ านวยการ 

• รองผู๎อ านวยการ  
     กลุํมบริหารวิชาการ 
• งานบริหารหลักสูตร

และวิชาการ 
• งานกลุํมสาระการ

เรียนรู๎ 
• งานจัดการเรียนการ

สอนและการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู๎ 

• งานวัดผลและ
ประเมินผล 

• งานทะเบียน 
• งานรับนักเรียน 
• งานแนะแนว 
• งานนิเทศการศึกษา 
• งานการจัดการศึกษา

เรียนรํวม 
• งานห๎องสมุด 
• งานจัดเก็บข๎อมูล

นักเรียนรายบุคคล 
(DMC) 

• งานส านักงานกลุํม
บริหารวิชาการ 

• รองผู๎อ านวยการ  
• กลุํมบริหารกิจการ

นักเรียน 
• งานสร๎างเสริม

ระเบียบวินัย 
• และแก๎ไขพฤติกรรมที่

ไมํพึงประสงค์ 
• งานกิจกรรมสํงเสริม

คุณธรรม  จริยธรรม 
• งานป้องกันและแก๎ไข

ปัญหา 
• ยาเสพติดและเอดส์ 
• งานสํงเสริม

ประชาธิปไตย 
• งานระบบดูแล

ชํวยเหลือนักเรียน 
• งานส านักงานกลุํม

บริหารกิจการ
นักเรียน 

  

• รองผู๎อ านวยการกลุํม
บริหารงานบุคคล 

• งานบรรจุและแตํงตั้ง 
• งานสํงเสริมพัฒนา

มาตรฐานวิชาชีพ 
• งานรักษาความ

ปลอดภัย 
• งานส านักงานกลุํม

บริหารงานบุคคล 
  

• รองผู๎อ านวยการ
กลุํมบริหาร
งบประมาณและ
แผนงาน  

• งานแผนงาน 
• งานการเงิน 
• งานบัญชี 
• งานพัสดุ 
• งานประกัน

คุณภาพการศึกษา 
• งานคณะกรรมกา

สถานศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน 

• งานควบคุมภายใน 
• งานส านักงานกลุํม

บริหารงบประมาณ
และแผนงาน 

• รองผู๎อ านวยการ 
กลุํมอ านวยการ  

• งานธุรการ 
• งานสารสนเทศ 
• งานโครงการ

พิเศษ 
• งานเลขานุการ 
• งานวิจัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

• งานประเมินผล
การปฏิบัติงาน  

หัวหน้ากลุ่ม 

บริหารทั่วไป 

• รองผู๎อ านวยการ 
กลุํมบริหารทั่วไป  

• งานอาคาร
สถานท่ี 

• งาน
ประชาสัมพันธ์
และเทคโนโลยี 

• งานสวัสดิการ
ร๎านค๎า 

• งานสวัสดิการ
โรงเรียน 

• งานสัมพันธ์
ชุมชน 

• งานยานพาหนะ 
• งานพยาบาลและ

สํงเสริมสุขภาพ 
• งานโสตทัศน

ศึกษา 
• งานส านักงาน 

กลุํมบริหารทั่วไป 
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ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการ
ฝ่ายบริหารบุคคล 

ผู๎อ านวยการโรงเรียนทํา
หลวงวิทยาคม 

ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการ 

ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 

ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการ 

ฝ่ายบริหารงบประมาร 
และแผนงาน 

ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการ 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการ 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 

น.ส.ประภาสิริ ด๎วงเงิน  นางประไพ อํอนสลุง นางอาจารีย ์จิตต์สวําง น.ส.ศิรนิภา เติมสูงเนิน 

20 

กลุ่มสาระภาษาไทย 

ท าเนียบผูค้ณะบริหาร 

และคณะครู 
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นายสุนทร   
จิตต์สวําง 

นางบุญเรือน 
หาลาภ 

นางพยอม  
ไชยสงโท 

น.ส.บุณยหนุน   
ประสมสุข 

นายศุภณัฐ  
แสงสวงษ ์

นายเอกลักษณ์ 
เอ้ือสลุง 

นางสุรีรัตน์ 
แววสวําง 

21 

น.ส.สุธามาส  
หวังถ้ ากลาง 

นางเทพสุดา  
เมฆวิลัย 

น.ส.ทักษญา   
เจริญเวช 

น.ส.ยุภา   
สุวรรณศรี 

น.ส.พรรณวรท  
ศิริมากร 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์

ท าเนียบผูค้ณะบริหาร 

และคณะครู  (ตอ่) 
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นายชลเทพ  สมัครการ น.ส.พัชรินทร์ ครูเกษตร น.ส.ภาชินี  พิกุลเงิน น.ส.เบญจวรรณ สุรารักษ์ 

นายอุทัย  ไชยสงโท นายอรรถกร  จันทร์เทวี 

22 

นายจตุชัย  
นันทวิชิต 

นางรัตนาวลี   
ชูเมือง 

น.ส.สุมิตรา  
ด๎วงหิรัญ 

น.ส.พิริยาตะวัน  
วิชานนท์ชนะกิจ 

น.ส.อชิรญาณ์  
ณ ศิร ิ

ท าเนียบผูค้ณะบริหาร 

และคณะครู  (ตอ่) 

กลุ่มสาระสังคมฯ 

กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ 

กลุ่มสาระศิลปะ 

22 



นายกฤตนัน  โคตร
เพชร์ 

นางชญาภา  
พ่ึงสุข 

น.ส.อุษณีย์   
ทับทิมทอง 

น.ส.เปมิกา   
สุขใจ 

นายฤทธินันท ์  
หํอคนด ี

นางนิตยา  วงศ์จันทร น.ส.รุํงนภา  ชัยภา น.ส.เยาวลักษณ์ เที่ยงบุตร นายถวิล  กุลรักษา 

23 

นางเบญจางค์  
เจริญสุข 

น.ส.วันดี   
แววสวําง 

น.ส.อนงค์   
วงศ์มณี 

นายเสกสรร   
แสงแก๎ว 

จ.ส.ต. ธนพงษ์  
วรรณมาตย ์

ท าเนียบผูค้ณะบริหาร 

และคณะครู  (ตอ่) 

กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  

กลุ่มสาระภาษาตา่งประเทศ 

บุคลากรทางการศึกษา 
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ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 นายราเชนทร์  นิ่มศิร ิ ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2 นายนิคม  เมฆวิลัย กรรมการสถานศึกษา (ผู๎แทนผู๎ปกครอง) 

3 นางบุญเรือน  หาลาภ กรรมการสถานศึกษา (ผู๎แทนคร)ู 

4 นายสายัณห์  อดุลยานุโกศล กรรมการสถานศึกษา (ผู๎แทนองค์กรชุมชน) 

5 นายยุทธนา  จันทร์นภาศิร ิ กรรมการสถานศึกษา (ผู๎แทนองค์กรฯ สํวนท๎องถิ่น) 

6 นายเนตรนรินทร์  ค าเรืองบุญ กรรมการสถานศึกษา (ผู๎แทนศิษย์เกํา) 

7 พระครูอุดมวรรักษ์ กรรมการสถานศึกษา (ผู๎แทนพระภิกษุสงฆ)์ 

8 พระปลัดพิชัยยุทธ์  เตชปญฺโญ กรรมการสถานศึกษา (ผู๎แทนพระภิกษุสงฆ)์ 

9 นายบุญแก๎ว  ผํองทอง กรรมการสถานศึกษา (ผู๎ทรงคุณวุฒ)ิ 

10 ร๎อยต ารวจโทสุพจน์  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 
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คณะกรรมการสถานศึกษา 

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 

24 



งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินคําจ๎าง     คิดเป็นร๎อยละ........100...........ของรายรับ 
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     คิดเป็นร๎อยละ.......102.17.......ของรายรับ 
 

ขอขอบคุณข๎อมูลจากกลุํมบริหารนโยบายและแผนฯ 

25 

ขอ้มูลงบประมาณ 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 14,688,565.68 งบด าเนินการ/เงินเดือน-คําจ๎าง 14,688,565.68 

เงินนอกงบประมาณ 3,970,291.13 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4,375,200.92 

เงินอ่ืนๆ(ระบ)ุ - งบอ่ืนๆ (ระบ)ุ - 

รวมรายรับ 18,658,860.81 รวมรายจ่าย 19,063,770.60 

ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

25 



ด้านนักเรียน :  
 มีคุณธรรม ใฝ่เรียนรู๎ รักการอํานและใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการ
ค๎นคว๎า แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง มีทักษะกระบวนการคิด น าเสนอผลงานได๎อยํางสร๎างสรรค์  ด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร๎างอาชีพ สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยอยํางม่ันใจในตนเอง พร๎อมเข๎า
สูํประชาคมอาเซียน 

ด้านครู : 
  มีจรรยาบรรณ  ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา หลักสูตร
ท๎องถิ่น และจัดกระบวนการเรียนรู๎แบบบูรณาการ อยํางมีประสิทธิภาพโดยจัดท าสื่อ นวัตกรรม งานวิจัย 
และใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เหมาะสมกับนักเรียน มีความกระตือรือร๎น สนใจ ใสํใจดูแลชํวยเหลือ
นักเรียนได๎เรียนรู๎และพัฒนาตนเองตามศักยภาพอยําเต็มก าลังความสามารถ พร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 

ด้านผู้บริหาร : 
  เป็นผู๎น าในการเปลี่ยนแปลงให๎โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดีมีความรู๎ความสามารถใน
การพัฒนาวิชาการ หลักสูตร นวัตกรรม และกระบวนการเรียนรู๎ไปสูํการปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแกํนักเรียน โดยอาศัยการมีสํวนรํวมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข๎อง 

ด้านโรงเรียน :  
  เป็นโรงเรียนดีใกล๎บ๎าน มีมาตรฐานตามเกณฑ์ ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานสากล  มีบรรยากาศและสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎  มีเอกลักษณ์
อันโดดเดํน เป็นต๎นแบบของการปฏิรูปการศึกษา และพัฒนาโรงเรียนให๎เป็นศูนย์การเรียนรู๎พอเพียง ซึ่งเกิด
จาก การรํวมคิด รํวมปฏิบัติ รํวมพัฒนา รํวมสนับสนุนจากทุกหนํวยงาน  

ด้านผู้ปกครอง และชุมชน : 
  ให๎การยอมรับ เชื่อถือ  มีสํวนรํวม  และสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน 
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เป้าประสงค ์
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ปีพ.ศ. รายการอาคารสถานที่ จ านวน ราคา 

2524 ที่ดินราชพัสดุ 50 – 1 - 14 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 อาคารโรงอาหารแบบพ้ืนติดดิน 1 หลัง 151,000.- 

2524 บ๎านพักคร ูแบบ 202 ก  2 หลัง 190,000.- 

2525 บ๎านพักคร ูแบบ 202 ก  1 หลัง 208,000.- 

2527 บ๎านพักคร ูแบบ 203/27 1 หลัง 217,800.- 

2529 บ๎านพักคร ูแบบ 203/27 1 หลัง 208,000.- 

2533 บ๎านพักคร ูแบบ 203/27 1 หลัง 356,000.- 

2534 บ๎านพักคร ูแบบ 203/27 1 หลัง 360,000.- 

2525 บ๎านพักภารโรง 1 หลัง 70,000.- 

2538 บ๎านพักภารโรง/32 1 หลัง 121,000.- 

2525 ห๎องน้ า ห๎องส๎วม แบบ 6 ที ่ 1 หลัง 70,000.- 

2530 ห๎องน้ า ห๎องส๎วม แบบ 6 ที ่ 1 หลัง 90,200.- 

2535 ห๎องน้ า ห๎องส๎วม แบบ 6 ที/่27 1 หลัง 179,533.- 

2541 ห๎องน้ า ห๎องส๎วม แบบ 6 ที/่27 1 หลัง 209,500.- 
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ขอ้มูลสถานท่ี 

28 



ปีพ.ศ. รายการอาคารสถานที่ จ านวน 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 ถังน้ าฝน  คสล. แบบ ฝ.33 1 ชุด 69,000.- 

2537 ถังน้ าฝน  คสล. แบบ ฝ.33 1 ชุด 100,471.- 

2538 ถังน้ าฝน  คสล. แบบ ฝ.33 1 ชุด 60,000.- 

2542 อาคารพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณซับจ าปา 1 หลัง 300,000.- 

2549 ห๎องเก็บพัสด ุ 1 หลัง 80,000.- 

2549 อาคารป้อมยาม 1 หลัง 180,000.- 

2555 อาคารขายน้ าดื่ม 1 หลัง 60,000.- 

2554 รั้วลวดหนาม 1 หลัง 202,938.- 

2542 สหกรณ ์ 1 หลัง 30,000.- 

2550 ที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 1 หลัง 11,150.- 

2530 เรือนเพาะช า 1 หลัง 15,000.- 

รวม 19,984,092.- 
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ขอ้มูลสถานท่ี (ตอ่) 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1  มัธยมศึกษาปีท่ี 2  มัธยมศึกษาปีท่ี 3  
รวม

หน่วย
กิต 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

ช.ม น.ก. ช.ม น.ก. ช.ม น.ก. ช.ม น.ก. ช.ม น.ก. ช.ม น.ก. 

ภาษาไทย 3 1.5 3 1.5 3 1.5 3 1.5 3 1.5 3 1.5 9.0 

คณิตศาสตร์ 3 1.5 3 1.5 3 1.5 3 1.5 3 1.5 3 1.5 9.0 

วิทยาศาสตร์ 3 1.5 3 1.5 3 1.5 3 1.5 3 1.5 3 1.5 9.0 

สังคมศึกษาฯ 4 2.0 4 2.0 4 2.0 4 2.0 4 2.0 4 2.0 12.0 

สุขศึกษา 2 1.0 2 1.0 2 1.0 2 1.0 2 1.0 2 1.0 6.0 

ศิลปะ 2 1.0 2 1.0 2 1.0 2 1.0 2 1.0 2 1.0 6.0 

การงานอาชีพฯ 2 1.0 2 1.0 2 1.0 2 1.0 2 1.0 2 1.0 6.0 

ภาษาตํางประเทศ 3 1.5 3 1.5 3 1.5 3 1.5 3 1.5 3 1.5 9.0 

รวม 22 11.0 22 11.0 22 11.0 22 11.0 22 11.0 22 11.0 66.0 
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โครงสรา้งหลกัสูตรสถานศึกษา 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มสาระ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5  มัธยมศึกษาปีท่ี 6  
รวม

หน่วย
กิต 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

ช.ม น.ก. ช.ม น.ก. ช.ม น.ก. ช.ม น.ก. ช.ม น.ก. ช.ม น.ก. 

ภาษาไทย 2 1.0 2 1.0 2 1.0 2 1.0 2 1.0 2 1.0 6.0 

คณิตศาสตร์ 2 1.0 2 1.0 2 1.0 2 1.0 2 1.0 2 1.0 6.0 

วิทยาศาสตร์ 3 1.5 3 1.5 3 1.5 3 1.5 - - - - 6.0 

สังคมศึกษาฯ 3 1.5 3 1.5 3 1.5 3 1.5 2 1.0 2 1.0 8.0 

สุขศึกษา 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 3.0 

ศิลปะ 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 3.0 

การงานอาชีพฯ 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 3.0 

ภาษาตํางประเทศ 2 1.0 2 1.0 2 1.0 2 1.0 2 1.0 2 1.0 6.0 

รวม 15 7.5 15 7.5 15 7.5 15 7.5 11 5.5 11 5.5 41.0 
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โครงสรา้งหลกัสูตรสถานศึกษา 
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ผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน 

 ( O-NET ) 
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ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

0
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60

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

สังคมฯ 

ภาษาอังกฤษ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดบัชาติ 

ขั้นพ้ืนฐาน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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ตอนท่ี 3 
ผลงานดีเด่น 



ผู้ได้รับรางวัลฯ รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบฯ 

โรงเรียนทําหลวงวิทยาคม ผํานการตรวจคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ 
ระดับ 3 ดาว เขตตรวจราชการที่ 2  

เขตตรวจราชการที ่2 

รํวมจัดนิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎น าเสนอ
ผลงานที่เป็นเลิศ  

เขตตรวจราชการที่ 2  

โรงเรียนหนํวยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ระดับเครือขําย (สหวิทยาเขตป่าสักชลสิทธิ์) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 5 

รางวัล ดีเดํน โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ  
“เยาวชนไทย ท าดีถวายในหลวง ประจ าปี
การศึกษา 2561” 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 5 

รํวมมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER 
ONE จังหวัดลพบุรี และเฝ้ารับเสด็จ  

จังหวัดลพบุรี 

รํวมบันทึกรายการทุํงแสงตะวัน ตอน จ าปีที่ซับ
จ าปา  

รายการทุํงแสงตะวัน 

ศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง(ด๎านการศึกษา) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 5 
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ผลงานดีเด่นประเภทโรงเรียน 
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ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 

นายมนูญ  ชัยสูงเนิน 1 ผํานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู๎
ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบแนว
ทางการประเมินแนวใหมํ และกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพ การศึกษาปี 2561 
 

สพฐ  

2. รํวมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับผู๎บริหารและครู 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 5 

นายมนูญ ชัยสูงเนิน 
ผู๎อ านวยการโรงเรียนทําหลวงวิทยาคม 38 

ผลงานดีเด่นประเภทผูบ้ริหาร 
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ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 

นางเทพสุดา เมฆวิลัย 1. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ใน
ฐานะเป็นผู๎ปฏิบัติตนตามจรรยาบรณ
ของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด ประจ าปี 
2561 

2. ครูผู๎สอนนักเรียน ได๎รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม การประกวด
โครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

3. ครูผู๎สอนนักเรียน ได๎รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การ
ประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.1 - 
ม.3 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (จังหวัด
ลพบุรี กลุํม 2) ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 
2561 

คุรสุภา 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 

สพม.5 

นางสาววันดี  แววสวําง 1. ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู๎มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเดํน ครั้งที่ 13 
ประจ าปี 2560 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

นางสาวสุมิตรา  ด๎วงหิรัญ 
 

1. ครูผู๎ สอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับ
เหรี ยญทองรองชนะเลิศ อันดับที่  2 
กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้ น 
ระดับชั้นม.4-ม.6 ปี 2561 

2. ครูผู๎ สอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการประกวดเพลง
คุณธรรม ระดับชั้น    ม.4-ม.6 ปี 2561 

3. ครูผู๎ สอนนักเรียนได๎รับรางวัลระดับ
เหรี ยญทองกิ จกรรมการประกวด
มารยาทไทย ระดับชั้น    ม.4-ม.6 ปี 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต5 

39 
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ผลงานดีเด่นประเภทคร ู

ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 

นางสาวพรรวรท  ศิริมากร 1. ผู๎ฝึกสอน การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู๎ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช๎ ม.1-ม.3 ระดับ
เหรียญเงิน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 

 

นายกฤตนัน  โคตรเพชร์ 1. กรรมการตัดสิน  การแขํ งขันตํอศัพท์
ภาษาอังกฤษ     (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 
2561 ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา กลุํม
สาระฯภาษาตํางประเทศ  วันที่  9 
พฤศจิกายน 2561 

2. ครูผู๎สอนนักเรียน ได๎รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง การแขํงขันตํอศัพท์ภาษาอังกฤษ
(ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ณ 
โรง เรี ยนชัยบาดาลวิทยากลุํ มสาระฯ
ภาษาตํางประเทศวันที่ 8 พฤศจิกายน 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 5 (ลพบุรี เขต 2) 

 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 5 (ลพบุรี เขต 2) 

 
 

นางสาวยุพา  สุวรรณศรี 1. การแขํงขันตํอสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทอง  รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 

2. การแขํงขันตํอสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท)   
(เอแม็ท) ระดับชั้น ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 

นายธนพงษ ์ วรรณมาตย์ 1. การประดิษฐ์จากเศษวัสดุธรรมชาติ (ชํวง
ชั้นที่ 3 ) ระดับ เหรียญทองแดง ภูมิภาค 

2. การจัดสวนถาดแบบชื้น (ชํวงชั้นที่ 3)  
ระดับ เหรียญทอง ระดับภูมิภาค 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน 
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ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 

นางสาวอนงค์  วงศ์มณ ี 1. ครูผู๎สอนนักเรียน กิจกรรมการแขํงขันตัด
ตํอภาพยนตร์  ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัด
นครปฐม ระดับเหรียญทองแดง 

2. ครูผู๎สอนนักเรียน กิจกรรมการแขํงขันการ
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  ระดับชั้น ม .1 -ม.3 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา (จังหวัดลพบุรี กลุํม 2) 
ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียน
ชัยบาดาลวิทยาคม รางวัลระดับเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

3. ครูผู๎สอนนักเรียน กิจกรรมการแขํงขันตัด
ตํอภาพยนตร์  ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา (จังหวัดลพบุรี กลุํม 2) 
ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียน
ชัยบาดาลวิทยาคม รางวัลระดับเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 5 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 5 
 

นางสาวเปมิกา  สุขใจ 1. รางวัลชนะเลิศแบดมินตันหญิงเดี่ยวการ    
แขํงขันกีฬาครู ประจ าปี 2561 

2. รางวัลผู๎ฝึ กซ๎อมการแขํงขัน เลํานิทาน
ภาษาอังกฤษ เหรียญทองแดง ปีการศึกษา 
2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 5 
 

ผลงานดีเด่นประเภทคร ู
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ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 

นางสาวรุํงนภา  ชัยภา 1. ครูผู๎สอนการแขํงขันการวาดภาพระบายสี 
ประเภทประเภทบกพรํองทางการเรียนรู๎ 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 รางวัลระดับเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ 

2. ครูผู๎สอนการประกวดการขับร๎องเพลงไทย
ลูกทุํง ประเภทประเภทบกพรํองทางการ
เห็น ระดับชั้น ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทอง 

3. ครูผู๎ สอน การแขํ งขันการ เลํ านิทาน 
ประเภทประเภทบกพรํองทางการเรียนรู๎ 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 รับรางวัลเหรียญทอง  

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 

 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 

นายชลเทพ  สมัครการ 1. การแขํงขันกีฬานักเรียนนักศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2561 ระดับจังหวัดลพบุรี 
ชนะเลิศการแขํงขันฟุตซอล หญิงรุํน 18ปี 

2. การแขํงขันกีฬานักเรียนนักศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2561 ระดับภาคกลาง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 

การทํองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลพบุรี 

 
การทํองเที่ยวและกีฬา

จังหวัดลพบุรี 
 

นายฤทธินันท์  หํอคนดี 1.   ผู๎ ฝึ กซ๎ อมการแขํ ง ขั น พูดสุ นทรพจน์      
  ภาษาจีน ในหัวข๎อ พูดเพ่ืออาชีพ รางวัล     
  เหรียญทอง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น ระดับ 
  เขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 

 

นางสาวอชิรญาณ์ ณ ศิร ิ 1.   การประกวดเลํานิทานคุณธรรม ระดับชั้น  
        ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา  
       2561 ระดับเหรียญทอง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 

 

นางสาวสุธามาศ   
หวังถ้ ากลาง 

1. ครูผู๎สอนนักเรียน ได๎รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน  กิจกรรม  การประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์  ประเภทบรูณาการ
ความรู๎ ในคณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ ใช๎  
ระดับชั้น ม.1-ม.3   ( ปี  2561) 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 

 

ผลงานดีเด่นประเภทคร ู
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ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 

นางสาวพัชรินทร ์ ครูเกษตร 1. ครูผู๎สอนนักเรียน การแขํงขันเขียนภาพ
จิตรกรรมไทย สีเอกรงค์ ม.1-ม.3 รางวัล
เหรียญเงิน ล าดับที่ 6 

2. ครูผู๎สอนนักเรียน การแขํงขัน ขับร๎อง
เพลงไทยลูกกรุง ระดับประเทศ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต๎น รางวัลเหรียญเงิน 
ล าดับที่ 6 

3. ครูผู๎สอนนักเรียน การแขํงขันเขียนภาพ
ไทยประเพณี  ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

4. ครูผู๎สอนนักเรียน การแขํงขันวาดภาพ
ระบายสี  ม .1 -ม.3 รางวัลเหรียญเงิน 
ล าดับที่ 5 

5. ครู ผู๎ ส อนนั ก เ รี ยน  การแขํ งขั นศิ ลป์
สร๎างสรรค์" ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญเงิน 
ล าดับที่ 7 

6. ครูผู๎สอนนักเรียน การแขํงขันวาดภาพ
ลายเส๎น (Drawing) รางวัลเหรียญเงิน 
ล าดับที่ 4 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน 

 
ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน 

 
ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน 

 

นายธนพงษ ์วรรณมาตย์ 1. ครูผู๎สอนนักเรียน ได๎รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรม การแขํงขัน
ประดิษฐ์ของใช๎จากวัสดุธรรมชาติใน
ท๎องถิ่น ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

2. ครูผู๎สอนนักเรียน ได๎รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม การแขํงขันการจัด
สวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ผลงานดีเด่นประเภทคร ูผลงานดีเด่นประเภทคร ู
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ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 

นายเสกสรร แสงแก๎ว 1. ครูผู๎สอนนักเรียน ได๎รับรางวัลระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรม การแขํงขัน
ประดิษฐ์ของใช๎จากวัสดุธรรมชาติใน
ท๎องถิ่น ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

2. ครูผู๎สอนนักเรียน ได๎รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม การแขํงขันการจัด
สวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

นายจตุชัย นันทวิชิต 1. ครูผู๎สอนนักเรียน ได๎รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม การแขํงขันหุํนยนต์
ระดับพ้ืนฐาน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 
นายอรรถกร  จันทร์เทวี 1. ครูผู๎สอนนักเรียน ได๎รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง กิจกรรม การแขํงขันหุํนยนต์
ระดับพ้ืนฐาน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 

นางเบญจางค ์ เจริญสุข 1. ครูผู๎สอนนักเรียน ได๎รับรางวัลระดับ
เหรี ยญทอง กิจกรรม การประกวด
โครงงานอาชีพ ระดับ ม.1- ม.3  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

นางนิตยา  วงศ์จันทร 1. ครูผู๎สอนนักเรียน ได๎รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรม การแขํงขันการวาด
ภาพระบายสี ประเภทบกพรํองทางการ
เรียนรู๎ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 

ผลงานดีเด่นประเภทคร ู
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ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 

เด็กชายจรัญ เจริญพร รางวัลเหรียญเงิน ล าดับที่ 6 การขับร๎องเพลงไทย
ลูกกรุง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น 
ระดับประเทศ ประจ าปี 2561   

กระทรวงศึกษาธิการ  
สพฐ 

เด็กหญิงนิภาภรณ์ ปานสม
บุญ 

รางวัลเหรียญเงิน  ล าดับที่ 6 การแขํงขันเขียนภาพ
จิตรกรรมไทย สีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ประจ าปี 2561  

สพม. 5 

เด็กหญิงอภิญญา อาจมิตร ์ รางวัลเหรียญเงิน  ล าดับที่ 5 การแขํงขันศิลป์
สร๎างสรรค"์ ม.1-ม.3  

สพม. 5 

นางสาวกชกร  ภูํเกิด รางวัลเหรียญเงิน  ล าดับที่ 7 การแขํงขันศิลป์
สร๎างสรรค"์ ม.4-ม.6 

สพม. 5 

นายชาตรี  สุระเสียง รางวัลเหรียญเงิน  ล าดับท่ี 4 การแขํงขันวาดภาพ
ลายเส๎น (Drawing) ม.4-ม.6 

สพม. 5 

นายชัยพร  ชํางทอง ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  กิจกรรมการแขํงขันตัด
ตํอภาพยนตร์  ระดับชั้น ม.4-ม.6 ระดับเขตฯ 

สพม. 5 

นางสาวรินรดา  ค าหวาน ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  กิจกรรมการแขํงขันตัด
ตํอภาพยนตร์  ระดับชั้น ม.4-ม.6 ระดับเขตฯ 

สพม. 5 
 

เด็กหญิงศิรินทิพย์   
เตียงพลกรัง 

ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2  กิจกรรม
การแขํงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ระดับ
เขตฯ 

สพม. 5 

เด็กชาย ไพโรจน์   
นาสะกาศ 

ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2  กิจกรรม
การแขํงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ระดับ
เขตฯ 

สพม. 5 
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ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 
เด็กหญิงวรรณรดา   
สุขอรําม 
 

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

สพม. 5 
 

เด็กหญิงเพชรลดา  ค าจ ู รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแขํงขันตํอศัพท์
ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3  

สพม. 5 

นางสาวจิรัชยา ดีคราม ได๎รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 
2 กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นม.4-
ม.6 ปี 2561 

สพม. 5 

นางสาวชลิตา อนุภาพ รางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นม.4-
ม.6 ปี 2561 

สพม. 5 

นายทรงวัชร พงษดี์ รางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นม.4-
ม.6 ปี 2561 

สพม. 5 

นางสาวพลอยไพลิน  
กุลเมือง 

รางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นม.4-
ม.6 ปี 2561 

สพม. 5 

นางสาวศศินิภา น๎อยทับ
แสง 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นม.4-
ม.6 ปี 2561 

สพม. 5 

นางสาวกุลธิดา ธรณี 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 

42 

ผลงานดีเด่นประเภทนักเรียน 

46 



ผลงานดีเด่นประเภทนักเรียน 

ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 
นางสาวปาริชาติ มะสีพันธ์ รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการประกวด

เพลงคุณธรรม ระดับชั้น  ม.4-ม.6 ปี 2561 
สพม. 5 

นางสาวเมวิกา สุวรรณที รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการประกวด
เพลงคุณธรรม ระดับชั้น    ม.4-ม.6 ปี 2561 

สพม. 5 

นายนพพร  มินากร รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวด
มารยาทไทย ระดับชั้น    ม.4-ม.6 ปี 2561 

สพม. 5 

นางสาวพัชรพร  บุญยัง รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการประกวด
มารยาทไทย ระดับชั้น    ม.4-ม.6 ปี 2561 

สพม. 5 

นายชัยพร  ชํางทอง ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแขํงขันตัดตํอ
ภาพยนตร์  ระดับชั้น ม.4-ม.6 ระดับประเทศ 

กระทรวงศึกษาธิการ  
สพฐ 

นางสาวรินรดา  ค าหวาน ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแขํงขันตัดตํอ
ภาพยนตร์  ระดับชั้น ม.4-ม.6 ระดับประเทศ 

กระทรวงศึกษาธิการ  
สพฐ 

เด็กหญิงกนกวรรณ  ต๎นสารี รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การ
แขํงขันตํอสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น 
ม.1-ม.3 

สพม. 5 

เด็กหญิงเพ็ญพรนัชชา ธนะปัด รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การ
แขํงขันตํอสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น 
ม.1-ม.3 

สพม. 5 

นายพรศักดิ์  มาลัย รางวัลเหรียญทอง การแขํงขันตํอสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.4-ม.6 

สพม. 5 

เด็กหญิงรีซํา ฮาชิ รางวัล เหรียญทอง การแขํงขันพูดสุนทรพจน์  
ภาษาจีน ในหัวข๎อ พูดเพ่ืออาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น 

สพม. 5 

เด็กหญิงพิริษา โสภา 
 

รางวัล เหรียญทอง การแขํงขันพูดสุนทรพจน์  
ภาษาจีน ในหัวข๎อ พูดเพ่ืออาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น 

สพม. 5 

นายอนันตชัย สุริวงษ์ รางวัลเหรียญทองแดง การแขํงขันเลํานิทาน
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 
 

สพม. 5 
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ผลงานดีเด่นประเภทนักเรียน 

ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 
นักฟุตบอลหญิงโรงเรียนทํา
หลวงวิทยาคม 

รางวัล ชนะเลิศการแขํงขันฟุตซอลหญิง รุํน 18 ปี 
การแขํงขันกีฬานักเรียนนักศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2561 ระดับจังหวัด 

การทํองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดลพบุรี 

นักฟุตบอลหญิงโรงเรียนทํา
หลวงวิทยาคม 
 

รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแขํงขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับ
ภาคกลาง 

การทํองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดนนทบุรี 

เด็กหญิงฐิตา  ผํองทอง รางวัลระดับเหรียญทอง  
การแขํงขันการเลํานิทาน ประเภทประเภท
บกพรํองทางการเรียนรู๎ ระดับชั้น ม.1-ม.3 

กระทรวงศึกษาธิการ  
สพฐ 

นายกิตติศักดิ์  กิ่งกลางดอน การประกวดการขับร๎องเพลงไทยลูกทํุง ประเภท
ประเภทบกพรํองทางการเห็น ระดับชั้น ม.4-ม.6 
ครูผู๎สอนนักเรียน ได๎รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

กระทรวงศึกษาธิการ  
สพฐ 

เด็กหญิงวริศรา  วงษ์สลุง รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การวาดภาพระบายสี
ประเภททางการบกพรํองทางการเรียนรู๎ ระดับชั้น 
ม.1-ม.3 

สพม. 5 

เด็กหญิงกชนุช    รอดภัย รางวัลระดับเหรียญเงิน    กิจกรรม  การประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์  ประเภทบรูณาการความรู๎
ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช๎  ระดับชั้น ม.1-ม.3   
(  ปี  2561) 

สพม. 5 
 

เด็กหญิงอมรรัตน์   กลิ่นขจร 
 

รางวัลระดับเหรียญเงิน    กิจกรรม  การประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์  ประเภทบรูณาการความรู๎
ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช๎  ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพม. 5 

เด็กหญิงกันติชา   
กระโจมแก๎ว 
 

รางวัลระดับเหรียญเงิน    กิจกรรม  การประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์  ประเภทบรูณาการความรู๎
ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช๎  ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพม. 5 

นายวิชิต เรียงหนํา รางวัลระดับเหรียญทองการแขํงขันเดี่ยวขลุํย
เพียงออ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

กระทรวงศึกษาธิการ  
สพฐ 
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ผลงานดีเด่นประเภทนักเรียน 

ผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 
เด็กชายศุภกิจ แหทอง รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแขํงขัน

หุํนยนต์ระดับพ้ืนฐาน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
กระทรวงศึกษาธิการ  

สพฐ 
เด็กชายอนุสรณ์ นิลคช รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแขํงขัน

หุํนยนต์ระดับพ้ืนฐาน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
กระทรวงศึกษาธิการ  

สพฐ 
เด็กชายเขมทัต นวลใย รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแขํงขัน

หุํนยนต์ระดับพ้ืนฐาน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
กระทรวงศึกษาธิการ  

สพฐ 
เด็กชายธีรภัทร ขุนนครเมํน รางวัลระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรม การ

แขํงขันประดิษฐ์ของใช๎จากวัสดุธรรมชาติใน
ท๎องถิ่น ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

กระทรวงศึกษาธิการ  
สพฐ 

เด็กชายพีรพัฒน์ โสกขุนทด รางวัลระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรม การ
แขํงขันประดิษฐ์ของใช๎จากวัสดุธรรมชาติใน
ท๎องถิ่น ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

กระทรวงศึกษาธิการ  
สพฐ 

เด็กชายอภิรัตน์ ไปไหน รางวัลระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรม การ
แขํงขันประดิษฐ์ของใช๎จากวัสดุธรรมชาติใน
ท๎องถิ่น ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

กระทรวงศึกษาธิการ  
สพฐ 

เด็กหญิงนภสร สินธุชัย รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวด
โครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

กระทรวงศึกษาธิการ  
สพฐ 

เด็กหญิงพรชิตา ปุ้ยทอง รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวด
โครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

กระทรวงศึกษาธิการ  
สพฐ 

เด็กหญิงสุจินดา ทิพราโค รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวด
โครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

กระทรวงศึกษาธิการ  
สพฐ 

เด็กหญิงฐิติมา บัวทอง รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแขํงขันการ
จัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

กระทรวงศึกษาธิการ  
สพฐ 

เด็กหญิงฐิติมา ผิวผา รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแขํงขันการ
จัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

กระทรวงศึกษาธิการ  
สพฐ 

เด็กหญิงมานิภา  
ปราบคะเชนร 

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแขํงขันการ
จัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
 

กระทรวงศึกษาธิการ  
สพฐ 
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ตอนท่ี 4 
แหล่งเรียนรู้ 



1.) ห๎องสมุดมีขนาด  128  ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห๎องสมุด  8,950  เลํม  การสืบค๎นหนังสือ
และการยืม-คืน ใช๎ระบบ    E-Library Manager   จ านวนนักเรียนที่ใช๎ห๎องสมุดในปีการศึกษาที่
รายงาน เฉลี่ย  135  คน ตํอ วัน คิดเป็นร๎อยละ  21.92  ของนักเรียนทั้งหมด 
2.) ห๎องปฏิบัติการ 
  ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จ านวน 4  ห๎อง 
 ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ านวน  3 ห๎อง 
 ห๎องปฏิบัติการอาหาร   จ านวน 1 ห๎อง   
 ห๎องปฏิบัติการคณิตศาสตร์   จ านวน 1   ห๎อง  
 ห๎องปฏิบัติการภาษาตํางประเทศ   จ านวน   1        ห๎อง 
3.) คอมพิวเตอร์   จ านวน  91 เครื่อง 
  ใช๎เพ่ือการเรียนการสอน  จ านวน 80  เครื่อง 
 ใช๎เพ่ือสืบค๎นข๎อมูลทางอินเทอร์เน็ต จ านวน 11  เครื่อง 
      จ านวนนักเรียนที่สืบค๎นข๎อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 41 คน ตํอวัน   
คิดเป็นร๎อยละ 6.66 ของนักเรียนทั้งหมด 
 ใช๎เพื่อการบริหารจัดการ              จ านวน  -  เครื่อง 
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แหลง่เรียนรูภ้ายในโรงเรียน  
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. ห๎องสมุด 11. ห๎องปฏิบัติการอาหาร 

2. ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 12. ศูนย์ข๎อมูลเมืองโบราณซับจ าปา 
และป่าจ าปีสิรินธร 

3. ห๎องศิลปะ 13. สวนวรรณคดี 

4. ห๎องอุตสาหกรรม 14. สวนพฤกษศาสตร์ 

5. ห๎องนาฏศิลป์ 15. ห๎องสหกรณ์โรงเรียน 

6. ห๎องพระพุทธศาสนา 16. ห๎องเสริมสวย 

7. ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 17. ผังจ าลองเมืองโบราณซับจ าปา  
และป่าจ าปีสิรินธร 

8. ห๎องศูนย์การเรียนรู๎ภาษาไทย 18. ห๎องดาราศาสตร์ 

9. ห๎องปฏิบัติการทางภาษา 19. ห๎องศูนย์การเรียนรู๎ ICT ชุมชนซับจ าปา 

10. ห๎องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ 20. ศูนย์เรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง (ด๎านการศึกษา) 
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. เมืองโบราณซับจ าปา 7. คุณมณี  เกษม (ท าดอกจ าป)ี 

2. ป่าจ าปีสิรินธร 8. คุณลัดดาวัลย์  ชูเมือง (ตัดเย็บ) 

3. วัดในเขตพ้ืนที่ อ.ทําหลวง 9. โรงพยาบาลชัยบาดาล 

4. บ๎านหมอสมหวัง 10. โรงพยาบาลทําหลวง 

5. โรงงานน้ าตาล TN 11. หมูํบ๎านซับเรือ (ถักกระเป๋าเชือกฟาง 

6. พิพิธภัณฑ์โป่งมะนาว 12. หมูํบ๎านหนองประดูํ (เพ๎นสีเครื่องปั้นดินเผา) 
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แหลง่เรียนรูภ้ายนอกโรงเรียน  
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1. ป่าชุมชนซับจ าปา (จ าปาสิรินธร) มีเนื้อที่ ประมาณ 86 ไร ่
     ซึ่งราษฎรในหมูํบ๎านซับจ าปา ได๎รักษาไว๎เป็นป่าชุมชนเพ่ือเป็นป่าซับน าของหมูํบ๎าน สภาพป่าเป็นป่า
ดิบชื้น มีความหลากหลายทางพันธุศาสตร์ ชนิดพันธุ์ไม๎ ที่ส าคัญได๎แกํ จ าปาป่า กระบือ คร๎อ ก๎านเหลือง 
สัตยบรรณ  ตะเคียนทอง อบเชย ฯลฯ  พ้ืนที่ดังกลําว องค์การบริหารสํวนต าบลซับจ าปา ได๎พัฒนา
แหลํงทํองเที่ยวในอนาคต  

ดอกจ าปีสิรินธร 
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แหลง่เรียนรูท้ี่น่าสนใจ 
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แหล่งเรียนรูท่ี้น่าสนใจ 

2. ป่าคูเมือง (เมืองโบราณซับจ าปา) 
      เป็นเมืองโบราณแหลํงหนึ่งในหลายๆ เมืองของจังหวัดลพบุรี ที่ได๎พบหลักฐานอันแสดงให๎
เห็นถึงความเจริญชั้นสูงของผู๎อาศัยอยูํบริเวณนี้ มานานนับพันปีแล๎ว และทางจังหวัดรํวมกับ
กรมศิลปากรมีโครงการที่จะสงวนรักษาไว๎มิให๎ถูกท าลายเพื่อให๎เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
 

3. วัดคีรีบัวนาราม (วัดถ้ าสุพรรณคูหา) 
      เป็นวัดที่มีถ้ าที่มีความสวยงามที่สุดแหลํงหนึ่งในจังหวัดลพบุรี ที่รักษาไว๎ซึ่งความสวยงาม
ตามธรรมชาติมีทั้ง หินงอก หินย๎อย ประกอบไปด๎วยถ้ าตํางๆ จ านวนมากมีศาลาขนาดใหญํตั้งอยูํ
บนเนินเขา มองจากด๎านบนด๎านลํางสวยงามมาก วัดนี้ตั้งอยูํในเขตพ้ืนที่ หมูํที่ 4 ต าบลเขาน๎อย 
อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี 
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4. วัดถ้ าโบสถ์  
      ตั้งอยูํในเขตพ้ืนที่ ต าบลหัวล า อ าเภอทําหลวง จังหวัดลพบุรี มีผู๎คนไปเยี่ยมชมไมํขาดสาย 
มีพระภิกษุสงฆ์นั่งวิปัสสนากรรมฐานที่รักษาศีลอยูํตลอดเวลา 
 

5. วัดเขาสมโภชน์ 
         วัดเขาสมโภชน์ตั้งอยูํที่บ๎านเตาขนมจีน หมูํที่ 5 ต าบลบัวชุม อ าเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี มีที่ดินตั้งวัด 200 ไรํ พ้ืนที่ภูเขาซึ่งล๎อมรอบบริเวณวัดทั้ง 3 ด๎านมีถ้ าอยูํมาก มีชื่อเรียก
แตกตํางกัน มีเจดีย์ขนาดแตกตํางหลายองค์ โดยมีหลวงพํอคง จตฺตมโล เป็นพระวิปัสสนาจารย์ 
และประธานสงฆ์ ที่เชิงเขาเป็นที่ตั้งของวัดส าหรับปฏิบัติธรรม ภูเขาแหํงนี้เต็มไปด๎วยถ้ าตํางๆ ที่
มีความสวยงามตามธรรมชาติอยูํเป็นจ านวนมากกวํา 19 ถ้ า เฉพาะถ้ าที่ปรากฏชื่อมีดังนี้คือ 
ถ้ าใหญํ ถ้ าเจดีย์ ถ้ าเพชร ถ้ าร าวง ถ้ าสิงโต ถ้ าบํอทิพย์ ฯลฯ ภายในแตํละถ้ าจะแลเห็นหินงอก
หินย๎อยที่สวยงาม 
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1. แหลํงภูมิปัญญาด๎านวิทยาศาสตร์ 
1.1 ด๎านการแพทย์ – เภสัช (สมุนไพรไทย) 
 - นายหลอด  อสุระพงษ ์ บ๎านเลขท่ี 2 หมูํ 6 ต.หัวล า อ.ทําหลวง  
 - นายแก๎ว  ค าเกิด  อยูํท่ีหมูํ 4 ต.ซับจ าปา อ.ทําหลวง 
 - นายถนอม  ปิ่นทอง เลขที่ 88 หมูํ 2 ต.ซับจ าปา อ.ทําหลวง 
 - วัดหนองแกชฎาทอง  เลขท่ี 5 ต.หนองผักแวํน อ.ทําหลวง  
1.2 ด๎านการนวดแผนโบราณ 
 - นางของ ค าเกิด  บ๎านเลขท่ี 32 หมูํ 6 ต.หนองผักแวํน อ.ทําหลวง 
1.3 ด๎านวิทยาศาสตร์ (ใช๎ชีวภาคแทนสารเคมี) 
  - นายพรศักดิ์  นามมนตรี เลขที่ 148 หมูํ 6 ต.หัวล า อ.ทําหลวง 
1.4 ด๎านการประดิษฐ์ดอกจ าปีสิรินธร 
 - นางมณี  เกษม ต.ซับจ าปา อ.ทําหลวง 
1.5 ด๎านการผลิตขนมไทย  ขนมทองม๎วน, ทองพับ 
 - นางพัชรินทร์  ศรีทอง หมูํที่ 6 ต.หัวล า อ.ทําหลวง 
1.6 ด๎านการอนุรักษ์ป่าจ าปีสิรินธร 
 - ผู๎ใหญํเที่ยง  รักมิตร ต.ซับจ าปา อ.ทําหลวง  
1.7 ด๎านการผลิตกล๎วยนางอาย 
 - คุณสุมาลี  อุดมพืช  ต.ซับล าไย อ.ทําหลวง 
18. ด๎านการผลิตขนมอบ 
 - คุณวิมลนันท์  เฉยนก  เลขท่ี 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 การท าเครื่องไม๎ จัดท าโต๏ะ เก๎าอ้ี  เตียงนอนด๎วยไม๎ 
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ที่ปรึกษา:  
     นายมนูญ  ชัยสูงเนิน ผู๎อ านวยการโรงเรียนทําหลวงวิทยาคม 

ผู้จัดท าและออกแบบ :  
     นางสาวอนงค์  วงศ์มณี  หัวหน๎างานสารสนเทศ กลุํมอ านวยการ 

ขอขอบคุณข้อมูล :  
     กลุํมบริหารงานบุคคล กลุํมบริหารวิชาการ กลุํมนโยบายแลแผนฯ กลุํมอ านวยการ 
และงานประกันคุณภาพ รวมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทําหลวง
วิทยาคม ที่ให๎ความอนุเคราะห์ข๎อมูล 

คณะผูจ้ดัท  า 
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