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โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ได้จัดท าระบบสารสนเทศท่ีมีอยู่อย่างเพียงพอต่อการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อสนองกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 โดยมีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการ 
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ มีการ
ตรวจสอบ ทบทวนประเมินผล การด าเนินการและจัดท ารายงานการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ประจ าปีอย่างเหมาะสม 

สารสนเทศโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ประจ าปี การศึกษา 2564 ได้รวบรวมข้อมูล
สารสนเทศท่ีส าคัญและเป็นปัจจุบัน ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลนักเรียนและข้อมูลครู 
เพ่ือใช้ในการบริการอ้างอิงและเผยแพร่สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชน ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วบนเว็บไซต์และติดตามความเคลื่อนไหว
กิจกรรมภายในโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ได้ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.tlw.ac.th และเพจ
เฟสบุ๊ก โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม

ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดท างานสารสนเทศได้เป็นอย่างดี

นายธีรพงษ์ ภูธร
ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม

http://www.tlw.ac.th/
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โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๙๖ หมู่ 7 ต าบลซับจ าปา อ าเภอท่าหลวง 
จังหวัดลพบุรี 15230 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี อยู่ในชุมชนท่ีเป็นชนบทประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ด้านเกษตรกรรม ห่างจากตัวจังหวัดลพบุรี 98กิโลเมตร โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ได้รับ
การอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2524 โดยเปิดท าการเรียนการสอน
ครั้งแรก โดยอาศัย อาคารโรงเรียนบ้านบ่อคู่ ส านักงานการประถมศึกษา กิ่งอ าเภอ   ท่า
หลวงเป็นสถานท่ีเรียน

เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 1 ห้อง มีนักเรียน 23 คนมีครู 5 คน 
คือ นายอดุลย์  วราเอกศิริ ศึกษาการกิ่งอ าเภอท่าหลวงท าหน้าท่ีรักษาการแทนครูใหญ่
โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม  ต่อมาได้รับการบริจาคท่ีดินจากนายมนูญ นางละมูล ชูเมือง 
เป็นเนื้อท่ีจ านวน 46 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา และได้รับงบประมาณส าหรับการสร้าง
อาคารเรียนชั่วคราว ปี พ.ศ. 2524  ต่อมาปี พ.ศ. 2537 ได้รับอนุญาตให้เปิดท าการเรียน
การสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) พร้อมท้ังขยายโรงเรียนขึ้นเป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดกลางปัจจุบันโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา 
ปี ท่ี  1-6 ห ม า ย เ ล ข โ ท ร ศั พ ท์  036- 689-228 เ ว็ บ ไ ซ ต์ ป ร ะ จ า โ ร ง เ รี ย น
http://www.tlw.ac.th  และ E-mail : thaluangwittayakom@gmail.com
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1.นายรุ่งเรือง โสภณโภไคย 2. นายราเชนทร์  นิ่มศิริ 3. นายสมชัย  พฤกษาสวย

4. นายเรวัต  จันทร์จินดา 5. ว่าที่ รต.บุญมั่น  สวนแก้ว 6. นายบุญธรรม พิมพาภรณ์

7. นายวันชัย  ฉ่ าพ่ึง 8. นางวิไลวรรณ  วรังครัศมี 9. นางสมัย ลาเกลี้ยง

10. ดร. สมิง  กุลธี 11. นางกาญจนา บุญคง 12. นายมนูญ ชัยสูงเนิน

4



13. นายนิมิตร  โลหะเวช
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โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมมุ่งพัฒนาวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม 
บนพื้นฐานความพอเพียง

1. พัฒนาการจัดการเรียนรู้

2. ส่งเสริมนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม

3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

วิสยัทศัน์

พนัธกิจ
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หมายถึง รักเกียรติแห่งความดีเสมอชีพของตน

สีฟ้า – สีชมพู

เป็นเครื่องหมายเสมาธรรมจักร ภายในมีอักษรย่อของโรงเรียน 
เหนือเสมาธรรมจักรมีรัศมีเจิดจ้า ใต้เครื่องหมายเสมาธรรมจักร มีพุทธ
สุภาษิตประจ าโรงเรียนประดับอยู่บนผืนธวัช

สีประจ  ำโรงเรียน

ตรำประจ  ำโรงเรียน
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ค าขวัญ  :  วินัยดี  กีฬาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เลิศล้ าวิชาการ

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน :   ต้นจ าปีสิรินธร

ปญญา โน  ภโว โหติ   : “ผู้มีปัญญาย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวง”

ค ำขวญัประจ  ำโรงเรียน

ตน้ไมป้ระจ  ำโรงเรียน

พุทธสุภำษิตประจ  ำโรงเรียน
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อัตลักษณ์ :  คุณธรรมน าวิชาการ

เอกลักษณ์  :  สถานศึกษาพอเพียง

อักษรย่อ :  ท.ล.

เอกลกัษณข์องโรงเรียน

อกัษรยอ่ของโรงเรียน

อตัลกัษณข์องโรงเรียน
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โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมสามารถติดต่อได้หลายช่องทาง 
หมายเลขโทรศัพท์ 03-6689-228 และสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ
โรงเรียนได้ที่ www.tlw.ac.th และ E-mail : 
thaluangwittayakom@gmail.com

โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมอยู่ใกล้สถานีอนามัยซับจ าปา 
สถานีอนามัยหนองผักแว่น และอยู่ห่างจากโรงพยาบาลท่าหลวง 
10 กิโลเมตร

โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมห่างจากตัวเมืองประมาณ 98 กิโลเมตร
มีถนนสายม่วงค่อม – ด่านขุนทดผ่านหน้าโรงเรียน การเดินทางใช้รถ
โดยสารประจ าทางสายลพบุรี – เขาน้อย และ รถโดยสารประจ าทาง
สายล านารายณ์ - ชัยภูมิ

สำธำรณูปโภค 

กำรคมนำคม 

กำรตดิตอ่ส่ือสำร
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ทิศเหนือ จรดอ าเภอชัยบาดาลและ อ าเภอล าสนธิ

ทิศใต้ จรดอ าเภอพัฒนานิคม

ทิศตะวันออก  จรดอ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ทิศตะวันตก   จรดอ าเภอโคกส าโรง

อำณำเขตติดตอ่

แผนท่ีตั้งโรงเรียน
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แผนผงัโรงเรียน
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จ านวนครูและบุคลากรในโรงเรียน  จ านวน 39 คน ดังน้ี

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564

ข้ำรำชกำร ชำย หญิง รวม

ผู้บริหาร 1 0 1

ครู 8 23 31

พนักงานราชการ 2 0 2

ครูอัตราจ้าง 0 0 0

ลูกจ้างประจ า 0 0 0

ลูกจ้างช่ัวคราว 2 1 3

ครูธุรการ 0 1 1

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ 0 1 1

รวม 13 26 39

ขอ้มูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
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ขอ้มูลครูและบุคลำกร



1. จ านวนนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวน  656 คน 
จ าแนกตามระดับชั้น ดังนี้

14

ขอ้มูลนกัเรียน 

ระดับช้ันเรียน
จ ำนวน

ห้องเรียน

จ ำนวน
ผู้เรียน/เด็ก  ปกติ 

(คน)

จ ำนวนผู้เรียน/เด็ก
ที่มีควำมต้องกำรพิเศษ 

(คน) รวม

ชำย หญิง ชำย หญิง
ม.1 4 71 69 - - 140
ม.2 4 82 59 - - 141
ม.3 4 55 74 - - 129
ม.4 3 36 63 - - 99
ม.5 3 36 54 - - 90
ม.6 2 19 38 - - 57
รวม 19 299 357 - - 656

(ณ  วันที่ 25 มิถุนายน ของปีการศึกษา 2564)



ที่มา : ข้อมูลจากอาคารสถานที่

15

ขอ้มูลทรพัยำกร

รำยละเอียด มี/ไม่มี รำยละเอียด
1. อำคำรเรียน

มี

อาคารเรียนมี 2 หลัง 
อาคาร1 เป็นอาคารเรียนแบบกลมสามัญ 
108 กว้าง 10.00 เมตร ยาว 69.90 เมตร 
พื้นที่ใช้สอย 699.00 ตารางเมตร จ านวน 1 
ชั้น
อาคาร 2 

2. ห้องเรียน มี มีทั้งหมด 22 ห้อง 
3. อำคำรอเนกประสงค/์ห้อง
ประชุม

มี
มี 4 หลัง

4. ห้องสมุด มี 1.ห้อง รูปทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 9 x 12เมตร
5. ห้องพยำบำล มี 1.ห้อง รูปทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 6 x 6 เมตร
6. ห้องคอมพิวเตอร์

มี
มี 2 ห้อง  รูปทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 9 x 9 
เมตร

7. ห้องดนตรี มี มี 1ห้อง
8. สนำมกีฬำ/สนำมเด็กเล่น มี 1 สนาม ขนาดกว้าง
9. สื่อ มี
10. อื่น ๆ (ระบ)ุ



ระดับช้ัน จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด 
(คน) 

นักเรียนจบกำรศึกษำ

จ ำนวน (คน) ร้อยละ

มัธยมศึกษาปีที่ 3 128 117 91.40

มัธยมศึกษาปีที่ 6 59 55 93.20

ที่มา : ข้อมูลจากฝ่ายวชิาการ
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ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ 

➢ ค่ำเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ปีกำรศึกษำ 2562 – 2564 (ชั้น ม.1-ม.6)

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 ปีกำรศึกษำ 2564

ภำษำไทย 2.16 2.47 55.37

คณิตศำสตร์ 1.82 2.44 60.85

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 2.27 2.49 62.43

ภำษำต่ำงประเทศ 2.75 2.37 60.04

สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 3.39 2.68 62.98

สุขศึกษำและพลศึกษำ 3.04 3.50 69.87

ศิลปะ 3.05 3.31 65.29

กำรงำนอำชีพ 2.30 3.37 66.56

ที่มา : ข้อมูลจากฝ่ายวชิาการ

ข้อมูลส ำเร็จกำรศึกษำ

➢ ข้อมูลนักเรียนส ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564



สภำพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน
1) สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน มีพื้นท่ีท้ังหมดอยู่ในเขตอ าเภอท่าหลวง 

ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดลพบุรี เชื่อมต่อระหว่างภาคกลาง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ห่างจากจังหวัดลพบุรี ประมาณ  ๘๗  กิโลเมตร  มี ๖ ต าบล  คือ  
ต าบลท่าหลวง  ต าบลแก่งผักกูด  ต าบลหนองผักแว่น  ต าบลซับจ าปา  ต าบลหัวล า  และต าบล
ทะเลวังวัด  หน่วยงานหรือองค์กรใกล้เคียง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลซับจ าปา สถานี
อนามัยต าบลซับจ าปา  โดยโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมตั้งอยู่ในต าบลซับจ าปา  ประชาชนส่วน
ใหญ่ย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การตั้งบ้านเรือนท่ีอยู่
อาศัยมีลักษณะกระจายตัว การประกอบอาชีพของชุมชนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรม นับถือ
ศาสนาพุทธ  เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ได้ย้ายถิ่นมาจากต่างท้องท่ีจึงมีความแตกต่างกันบ้าง
ทางวัฒนธรรม จารีต  ประเพณี  และภาษาพูด ซึ่งจะมีการผสมผสานทางวัฒนธรรม ส่งผลให้
ประชาชนในชุมชนไม่มีวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์

2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้าง จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองต่อครอบครัวต่อปี ประมาณ ๘๐,๐๐๐ –
๑๕๐,๐๐๐ บาท/ปี และมีฐานะค่อนข้างยากจน

3) โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม  มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยชุมชนได้ให้การ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ เช่น การมอบ
ทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ชุมชนยังมีส่วนร่วมในการให้ความรู้แก่โรงเรียน เช่น การ
เป็นวิทยากรพิเศษ การฝีกอาชีพแก่นักเรียน และการเป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น เมืองโบราณซับ
จ าปา ป่าจ าปีสิรินธร โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สร้างเครือข่ายระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
และเป็นโรงเรียนมัธยมเดียวในเขตอ าเภอท่าหลวง

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่ : เลขที่ 163 หมู่ที่ 7 ต าบลซับจ าปา อ าเภอท่าหลวง จังหวัด    

ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15230 
โทรศัพท์ : 0-3689-228
เว็บไซต์ :  www.tlw.ac.th
อีเมล :  thaluangwittayakom@gmail.com
แฟนเพจ :  www.facebook.com/tlwit
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ขอ้มูลสภำพชุมชน



4. โอกำสและข้อจ ำกัดของโรงเรียน
โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดย

ชุมชนได้ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน เช่น การมอบ
ทุ นก า รศึ กษ าอย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง จ ากองค์ ก า รบ ริ ห า รส่ ว นต า บล
ซับจ าปา การจัดมอบอุปกรณ์กีฬา      

นอกจากนี้ชุมชนยังมีส่วนร่วมในการให้ความรู้แก่โรงเรียน เช่น 
การเป็นวิทยากรพิเศษ การฝึกอาชีพแก่นักเรียน มีการสร้างเครือข่าย
ระหว่างบ้านกับโรงเรียนอย่างแน่นแฟ้น และอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ เช่น 
เมืองโบราณซับจ าปา  ป่าจ าปีสิรินธร

2. ผู้ปกครองจบกำรศึกษำ
ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 680 คน
ระดับปริญญาตรี จ านวน 32 คน
สูงกว่าระดับปริญญาตรี จ านวน - คน

3. ศำสนำที่ผู้ปกครองนับถือ
พุทธ จ านวน 680 คน
คริสต์ จ านวน 1 คน
อิสลาม จ านวน - คน
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ขอ้มูลสภำพชุมชน (ตอ่)





ล ำดับ
ที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ระยะเวลำที่อยู่ในต ำแหน่ง

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 ผู้อ านวยการ 11 พ.ย. 36 – 15 มี.ค. 42

4 นายเรวัต จันทร์จินดา ผู้อ านวยการ 15 ม.ีค. 42 – 7 ธ.ค. 42

5 ว่าท่ี ร.ต.บุญมั่น  สวนแก้ว ผู้อ านวยการ 1 พ.ค. 43 – 29 ม.ค. 44

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

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

8 นางวิไลวรรณ วรังครัศมิ ผู้อ านวยการ 2 ธ.ค. 46 – 26 ธ.ค. 51

9 นางสมัย  ลาเกล้ียง ผู้อ านวยการ 31 ธ.ค.51 – 14 ธ.ค. 54

10 ดร. สมิง  กุลธี ผู้อ านวยการ 15 ธ.ค. 54 – 1 ต.ค. 56

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

12 นายมนูญ ชัยสูงเนิน ผู้อ านวยการ 17 พ.ย.59 – 25 ธ.ค.61

13 นายนิมิตร โลหะเวช ผู้อ านวยการ 27 ม.ีค. 62 – 30 ก.ย.64

14 นายธีรพงษ์ ภูธร ผู้อ านวยการ 1 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน

ที่มา : ข้อมูลจากงานนโยบายและแผนงาน
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ท ำเนียบผูบ้ริหำรโรงเรียน
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21

โครงสรำ้งและระบบปฏิบตังิำน



22

ท ำเนียบผูค้ณะบริหำร

และคณะครู  



23

ท ำเนียบคณะครูแยกตำมกลุ่มสำระ 

ภำษำไทย



24

ท ำเนียบคณะครูแยกตำมกลุ่มสำระ 

คณิตศำสตร์



25

ท ำเนียบคณะครูแยกตำมกลุ่มสำระ 

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี



26

ท ำเนียบคณะครูแยกตำมกลุ่มสำระ 

สังคม ศำสนำ และวัฒนธรรม



27

ท ำเนียบคณะครูแยกตำมกลุ่มสำระ 

สุขศึกษำและพลศึกษำ



28

ท ำเนียบคณะครูแยกตำมกลุ่มสำระ 

ศิลปะ



29

ท ำเนียบคณะครูแยกตำมกลุ่มสำระ 

กำรงำนอำชีพ



30

ท ำเนียบคณะครูแยกตำมกลุ่มสำระ 

ภำษำต่ำงประเทศ



31

ท ำเนียบคณะครูแยกตำมกลุ่มสำระ 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน



ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง

1 นายสมชัย  พฤกษาสวย ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

2 นายนิคม  เมฆวิลัย กรรมการสถานศึกษา (ผู้แทนผู้ปกครอง)

3 นางบุญเรือน หาลาภ กรรมการสถานศึกษา (ผู้แทนครู)

4 นายสายัณห์  อดุลยานุโกศล กรรมการสถานศึกษา (ผู้แทนองค์กรชุมชน)

5 นายยุทธนา จันทร์นภาศิริ กรรมการสถานศึกษา (ผู้แทนองค์กรฯ ส่วนท้องถิ่น)

6 นายเนตรนรินทร์  ค าเรืองบุญ กรรมการสถานศึกษา (ผู้แทนศิษย์เก่า)

7 พระครูอุดมวรรักษ์ กรรมการสถานศึกษา (ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์)

8 พระพิชัยยุทธ์  เตชปญฺโญ กรรมการสถานศึกษา (ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์)

9 นายบุญแก้ว  ผ่องทอง กรรมการสถานศึกษา (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

10 ร้อยต ารวจโทสุพจน์  ผดุงสุทธิ์ กรรมการสถานศึกษา (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

11 นายประดิษฐ หนูค า กรรมการสถานศึกษา (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

12 นายทัศนา ชูเมือง กรรมการสถานศึกษา (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

13 นายเชาวลิต  ทิพโรจน์ กรรมการสถานศึกษา (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

14 นายกิ่งศักดิ์  สิงห์สนอง กรรมการสถานศึกษา (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

15 นายนิมิตร โลหะเวช กรรมการและเลขานุการ

ที่มา : จากกลุ่มบริหารนโยบายและแผนฯ

รำยชื่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำของโรงเรียนท่ำหลวงวิทยำคม

คณะกรรมการสถานศึกษา
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รำยช่ือคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ



งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ 97.77  ของรายรับ
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     คิดเป็นร้อยละ 2.23    ของรายรับ

ที่มา : ข้อมูลจากกลุ่มบริหารนโยบายและแผนฯ

➢ ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564

ขอ้มูลงบประมำณ
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ขอ้มูลงบประมำณ

รำยรับ จ ำนวน/บำท รำยจ่ำย จ ำนวน/บำท

เงินงบประมาณ
15,649,855.39 งบด าเนินการ/เงินเดือน-

ค่าจ้าง

15,649,855.39

เงินนอก
งบประมาณ

357,611.24 งบพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา

250,731

เงินอื่นๆ(ระบ)ุ - งบอื่นๆ(ระบ)ุ -

รวมรำยรับ 16,007,466.63 รวมรำยจ่ำย 15,900,586.39



1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้

2. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม

3. นักเรียนมีคุณลักษณะอยูอ่ยา่งพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 1.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลยุทธ์ที่ 2.  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 4.  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

กลยุทธ์ที่ 5. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอ านาจ ตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 7. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และท้องถิ่นในการจัดการศึกษา

34

กลยุทธ์

เป้ำประสงค์



ปีพ.ศ. รำยกำรอำคำรสถำนที่ จ ำนวน รำคำ

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 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 ห้องน้ า ห้องส้วม แบบ 6 ที่ 1 หลัง 70,000.-

2530 ห้องน้ า ห้องส้วม แบบ 6 ที่ 1 หลัง 90,200.-

2535 ห้องน้ า ห้องส้วม แบบ 6 ที/่27 1 หลัง 179,533.-

2541 ห้องน้ า ห้องส้วม แบบ 6 ที/่27 1 หลัง 209,500.-
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ขอ้มูลสถำนท่ี



ปีพ.ศ. รำยกำรอำคำรสถำนที่ จ ำนวน 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 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 ห้องเก็บพัสดุ 1 หลัง 80,000.-

2549 อาคารป้อมยาม 1 หลัง 180,000.-

2555 อาคารขายน้ าดื่ม 1 หลัง 60,000.-

2554 รั้วลวดหนาม 1 หลัง 202,938.-

2542 สหกรณ์ 1 หลัง 30,000.-

2550 ที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 1 หลัง 11,150.-

2530 เรือนเพาะช า 1 หลัง 15,000.-

รวม 19,984,092.-

ที่มา : ข้อมูลจากงานพัสดุ
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ขอ้มูลสถำนท่ี (ตอ่)





โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น

38

โครงสรำ้งหลกัสูตรสถำนศึกษำ



โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย

ที่มา : ข้อมูลจากงานพัฒนาหลักสูตร
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โครงสรำ้งหลกัสูตรสถำนศึกษำ



❖ ค่ำเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ปีกำรศึกษำ 2562-2564 (ชั้นม.1-ม.6)

40

ผลสมัฤทธ์ิทำงวิชำกำร

❖ ผลการทดสอบระดับชาติ ONET ม.6 ปีการศึกษา 2564

รำยวิชำ โรงเรียน จังหวัดลพบุรี ประเทศ
ภำษำไทย 39.88 46.08 44.36
คณิตศำสตร์ 18.11 27.31 26.04
วิทยำศำสตร์ 26.56 33.04 32.68
สังคมศึกษำ 32.66 36.26 35.93
ภำษำอังกฤษ 21.14 30.07 29.94

ที่มา : ข้อมูลจากฝ่ายวชิาการ

ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ2562 ปีกำรศึกษำ 
2563

ปีกำรศึกษำ 2564

ภำษำไทย 2.16 2.47 55.37
คณิตศำสตร์ 1.82 2.44 60.85
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 2.27 2.49 62.43
ภำษำต่ำงประเทศ 2.75 2.37 60.04
สังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม

3.39 2.68 62.98

สุขศึกษำและพลศึกษำ 3.04 3.50 69.87
ศิลปะ 3.05 3.31 65.29
กำรงำนอำชีพ 2.30 3.37 66.56

ที่มา : ข้อมูลจากฝ่ายวชิาการ



❖ ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีกำรศึกษำ 2564  (ชั้นม.1-ม.6)

❖ ผลกำรประเมินอ่ำน คิดวิเครำะห์ เขียน ปีกำรศึกษำ 2564 (ชั้นม.1-ม.6)
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ผลสมัฤทธ์ิทำงวิชำกำร (ตอ่)

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
จ ำนวน/ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 1 รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ 523 74 4 55
ข้อ 2ซื่อสัตย์สุจริต 525 67 9 55
ข้อ 3 มีวินัย 526 65 10 55
ข้อ 4 ใฝ่เรียนรู้ 515 65 18 58
ข้อ 5 อยู่อย่ำงพอเพียง 525 71 5 55
ข้อ 6 มุ่งม่ันในกำรท ำงำน 527 65 9 55
ข้อ 7 รักควำมเป็นไทย 523 74 4 55
ข้อ 8 มีจิตสำธำรณะ 546 55 3 52

เฉลี่ยร้อยละ 80.22 10.21 1.18 8.38
ผลกำรประเมินระดับดีขึ้นไป 90.43 1.18 8.38

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
จ ำนวน/ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ

(คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน

ข้อ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 523 74 4 55
ข้อ 2 ซื่อสัตย์สุจริต 525 67 9 55
ข้อ 3 มีวินัย 526 65 10 55
ข้อ 4 ใฝ่เรียนรู้ 515 65 18 58
ข้อ 5 อยู่อย่างพอเพียง 525 71 5 55
ข้อ 6 มุ่งม่ันในการท างาน 527 65 9 55
ข้อ 7 รักความเป็นไทย 523 74 4 55
ข้อ 8  มีจิตสาธารณะ 546 55 3 52

เฉลี่ยร้อยละ 79.85 10.16 1.17 8.8
ผลกำรประเมินระดับดีขึ้นไป 90.01 1.17 8.8



ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6

ตำรำงเปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2562 2563 และ 2564 : ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
ระดับโรงเรียน
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ผลกำรทดสอบระดบัชำติขั้นพ้ืนฐำน

( O-NET )

รำยวิชำ โรงเรียน จังหวัดลพบุรี ประเทศ

ภำษำไทย 39.88 46.08 44.36

คณิตศำสตร์ 18.11 27.31 26.04

วิทยำศำสตร์ 26.56 33.04 32.68

สังคมศึกษำ 32.66 36.26 35.93

ภำษำอังกฤษ 21.14 30.07 29.94

รำยวิชำ
ปีกำรศึกษำ

2562
ปีกำรศึกษำ

2563
ปีกำรศึกษำ

2564

ภำษำไทย 34.91 39.88 46.04

คณิตศำสตร์ 18.16 18.11 18.24

วิทยำศำสตร์ 24.87 26.56 28.92

สังคมศึกษำ 29.72 32.66 34.61

ภำษำอังกฤษ 23.01 21.14 20.01







ผู้ได้รับรำงวัลฯ รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบฯ

โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียน
คุณภาพ )

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

เป็นสถานศึกษาด้านความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ร่วมโครงการส่งเสริมพิธีเข้าประจ าหมู่ยุวกาชาด ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

ผ่านเกณฑ์การประเมินตามโครงการสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผลการประเมิน
ระดับดมีาก ระดับเงิน

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 5

การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล (OBECQA) ระดับ ScQA

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 5

ผ่านการประเมิน เป็น ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการศึกษา)

กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการอ่าน เขียน เรียนได้ รางวัลชนะเลิศ ระดับ
จังหวัด 

กระทรวงพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์

สถานศึกษา สะอาด ปลอดภัย ปลอดโรค Covic 19 กรมอนามัย

ผลงานดีเด่นประเภทโรงเรียน
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ผลงำนดีเดน่โรงเรียน



ผู้ได้รับรำงวัล รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำน

นายนิมิตร โลหะเวช โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียน
คุณภาพ )

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

เป็นสถานศึกษาด้านความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

ร่วมโครงการส่งเสริมพิธีเข้าประจ าหมู่ยุวกาชาด ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผ่านเกณฑ์การประเมินตามโครงการสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผลการประเมิน
ระดับดมีาก ระดับเงิน

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล (OBECQA) ระดับ ScQA

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

ผ่านการประเมิน เป็น ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการศึกษา)

กระทรวงศึกษาธิการ
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ผลงำนดีเดน่ประเภทผูบ้ริหำร







1.) ห้องสมุดมีขนาด  128 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 8,950 เล่ม  การสืบค้นหนังสือ
และการยืม-คืน ใช้ระบบ E-Library Manager   จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่
รายงาน เฉลี่ย  80 คน ต่อ วัน คิดเป็นร้อยละ  12.19 ของนักเรียนทั้งหมด เนื่องจากปฏิบัติตาม
มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 
2.) ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จ านวน 4 ห้อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จ านวน 2 ห้อง
ห้องปฏิบัติการอาหาร  จ านวน 1 ห้อง  
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  จ านวน 1 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ   จ านวน  1 ห้อง

3.) คอมพิวเตอร์ จ านวน 98 เครื่อง
ใช้เพื่อการเรียนการสอน จ านวน 61 เครื่อง
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จ านวน 10 เครื่อง
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  จ านวน 3 เครื่อง

จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 20 คน ต่อวัน
คิดเป็นร้อยละ 3.04 ของนักเรียนทั้งหมด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โควิด 19 จึงลดการใช้ห้องปฏิบัติการทุกห้อง รวมถึงห้องสมุด ตามมาตรการหลัก และมาตรการเสริม
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แหลง่เรียนรูภ้ำยในโรงเรียน 



ชื่อแหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้

1. ห้องสมุด 11. ห้องปฏิบัติการอาหาร

2. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 12. ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณซับจ าปา
และป่าจ าปีสิรินธร

3. ห้องศิลปะ 13. สวนวรรณคดี

4. ห้องอุตสาหกรรม 14. สวนพฤกษศาสตร์

5. ห้องนาฏศิลป์ 15. ห้องสหกรณ์โรงเรียน

6. ห้องพระพุทธศาสนา 16. ลานธรรม

7. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 17. ผังจ าลองเมืองโบราณซับจ าปา
และป่าจ าปีสิรินธร

8. ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย 18. ห้องดาราศาสตร์

9. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 19. ห้องศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนซับจ าปา

10. ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ 20. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการศึกษา)
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แหลง่เรียนรูภ้ำยในโรงเรียน  



1

2

3

4

5

6
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แหลง่เรียนรูภ้ำยนอกโรงเรียน 

ส ำนักงำนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

วังนำรำยณ์รำชนิเวศน์ 

เมืองโบรำณซับจ ำปำ

ถ้ ำ (เขำสำริกำ) 

เมืองโบรำณซับจ ำปำ

ป่ำจ ำปีสิรินธร



1. ป่ำชุมชนซับจ ำปำ (จ ำปำสิรินธร) มีเนื้อที่ ประมำณ 86 ไร่
ซึ่งราษฎรในหมู่บ้านซับจ าปา ได้รักษาไว้เป็นป่าชุมชนเพ่ือเป็นป่าซับน าของหมู่บ้าน สภาพป่าเป็นป่า

ดิบชื้น มีความหลากหลายทางพันธุศาสตร์ ชนิดพันธุ์ไม้ ที่ส าคัญได้แก่ จ าปาป่า กระบือ คร้อ ก้านเหลือง 
สัตยบรรณ  ตะเคียนทอง อบเชย ฯลฯ  พ้ืนที่ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลซับจ าปา ได้พัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวในอนาคต

ดอกจ ำปีสิรินธร
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แหลง่เรียนรูท้ี่น่ำสนใจ



2. ป่ำคูเมือง (เมืองโบรำณซับจ ำปำ)
เป็นเมืองโบราณแหล่งหนึ่งในหลายๆ เมืองของจังหวัดลพบุรี ที่ได้พบหลักฐานอันแสดงให้เห็นถึง

ความเจริญชั้นสูงของผู้อาศัยอยู่บริเวณนี้ มานานนับพันปีแล้ว และทางจังหวัดร่วมกับกรมศิลปากรมี
โครงการที่จะสงวนรักษาไว้มิให้ถูกท าลายเพื่อให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม

3. วัดคีรีบัวนำรำม (วัดถ้ ำสุพรรณคูหำ)
เป็นวัดที่มีถ้ าที่มีความสวยงามที่สุดแหล่งหนึ่งในจังหวัดลพบุรี ที่รักษาไว้ซึ่งความสวยงาม

ตามธรรมชาติมีทั้ง หินงอก หินย้อย ประกอบไปด้วยถ้ าต่างๆ จ านวนมากมีศาลาขนาดใหญ่ตั้งอยู่
บนเนินเขา มองจากด้านบนด้านล่างสวยงามมาก วัดนี้ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 4 ต าบลเขาน้อย 
อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี
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4. วัดถ้ ำโบสถ์ 
ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ ต าบลหัวล า อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี มีผู้คนไปเยี่ยมชมไม่ขาดสาย 

มีพระภิกษุสงฆ์นั่งวิปัสสนากรรมฐานที่รักษาศีลอยู่ตลอดเวลา

5. วัดเขำสมโภชน์
วัดเขาสมโภชน์ตั้งอยู่ที่บ้านเตาขนมจีน หมู่ที่ 5 ต าบลบัวชุม อ าเภอชัยบาดาล จังหวัด

ลพบุรี มีที่ดินตั้งวัด 200 ไร่ พ้ืนที่ภูเขาซึ่งล้อมรอบบริเวณวัดทั้ง 3 ด้านมีถ้ าอยู่มาก มีชื่อเรียก
แตกต่างกัน มีเจดีย์ขนาดแตกต่างหลายองค์ โดยมีหลวงพ่อคง จตฺตมโล เป็นพระวิปัสสนาจารย์
และประธานสงฆ์ ที่เชิงเขาเป็นที่ตั้งของวัดส าหรับปฏิบัติธรรม ภูเขาแห่งนี้เต็มไปด้วยถ้ าต่างๆ ที่
มีความสวยงามตามธรรมชาติอยู่เป็นจ านวนมากกว่า 19 ถ้ า เฉพาะถ้ าที่ปรากฏชื่อมีดังนี้คือ
ถ้ าใหญ่ ถ้ าเจดีย์ ถ้ าเพชร ถ้ าร าวง ถ้ าสิงโต ถ้ าบ่อทิพย์ ฯลฯ ภายในแต่ละถ้ าจะแลเห็นหินงอก
หินย้อยที่สวยงาม

แหลง่เรียนรูท้ี่น่ำสนใจ
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5


1. แหล่งภูมิปัญญาด้านวิทยาศาสตร์
1.1 ด้านการแพทย์ – เภสัช (สมุนไพรไทย)

- นายหลอด  อสุระพงษ์ บ้านเลขท่ี 2 หมู่ 6 ต.หัวล า อ.ท่าหลวง 
- นายแก้ว  ค าเกิด  อยู่ที่หมู่ 4 ต.ซับจ าปา อ.ท่าหลวง
- นายถนอม  ปิ่นทอง เลขที่ 88 หมู่ 2 ต.ซับจ าปา อ.ท่าหลวง
- วัดหนองแกชฎาทอง  เลขท่ี 5 ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง 

1.2 ด้านการนวดแผนโบราณ
- นางของ ค าเกิด  บ้านเลขท่ี 32 หมู่ 6 ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง

1.3 ด้านวิทยาศาสตร์ (ใช้ชีวภาคแทนสารเคม)ี
- นายพรศักดิ์  นามมนตรี เลขที่ 148 หมู่ 6 ต.หัวล า อ.ท่าหลวง

1.4 ด้านการประดิษฐ์ดอกจ าปีสิรินธร
- นางมณี  เกษม ต.ซับจ าปา อ.ท่าหลวง

1.5 ด้านการผลิตขนมไทย  ขนมทองม้วน, ทองพับ
- นางพัชรินทร์ ศรีทอง หมู่ที่ 6 ต.หัวล า อ.ท่าหลวง

1.6 ด้านการอนุรักษ์ป่าจ าปีสิรินธร
- ผู้ใหญ่เที่ยง  รักมิตร ต.ซับจ าปา อ.ท่าหลวง 

1.7 ด้านการผลิตกล้วยนางอาย
- คุณสุมาลี  อุดมพืช  ต.ซับล าไย อ.ท่าหลวง

18. ด้านการผลิตขนมอบ
- คุณวิมลนันท์ เฉยนก  เลขท่ี 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 การท าเครื่องไม้ จัดท าโต๊ะ เก้าอ้ี  เตียงนอนด้วยไม้
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ที่ปรึกษา: 
นายนิมิตร โลหะเวช ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม

ผู้จัดท าและออกแบบ : 
นางสาวอนงค์  วงศ์มณี หัวหน้างานสารสนเทศ กลุ่มบริหารงานอ านวยการ

ขอขอบคุณข้อมูล : 
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มนโยบายแลแผนฯ กลุ่มอ านวยการ 

และงานประกันคุณภาพ รวมท้ังคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนท่าหลวง
วิทยาคม ท่ีให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดท าสารสนเทศประจ าปี การศึกษา 2564
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