กิจกรรมเด่ด้านนการอนุรักษ์ วฒั นธรรมและสิงแวดล้อม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

โรงเรี ยนต้นแบบโรงเรี ยนในฝัน
๑. รางวัลเหรี ยญทอง การแต่งคําประพันธ์และการอ่านออกเสี ยง
โรงเรีประเภทกาพย์
ยนต้นแบบนํ
าร่ องการใช้หลักสู ตร
ฉบัง ๑๖ ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๑
โรงเรี
ยนนํ
าร่ อศงการขั
บเคลืการแข่
3อนการคิ
าสู่ หอ้ งเรี ยน
๒. รางวั
ลชนะเลิ
เหรี ยญทอง
งขันอัจดฉริเข้ยภาพทาง
ษาตอนต้
รางวัภาษาไทย
ลโรงเรีระดั
ยนภูบชัม- นิทมัธศั ยมศึ
น์สกวยเด่
น น ระดับกลุ่มโรงเรี ยน
ระดับเขตพื-นที3การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ประจําปี การศึกษา
โรงเรี๒๕๕๑
ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพระดับเพชร
ครู๓.ได้เป็รนับตัวรางวั
นวน
15 คน
แทนเข้ลาร่1วมแสนครู
การแข่งขัดนี จํอัจาฉริ
ยภาพทางภาษาไทย
ยมศึกเษาตอนต้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
รางวัระดั
ลครูบชัผ- นสู ้ มัธอนดี
ด่นคุรุสนภา
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ จังหวัดนครราชสี มา ประจํา
- สาขาวิ
ชาภาษาต่างประเทศ
ปี การศึกษา ๒๕๕๑
-๔.สาขาวิ
าวิทศยาศาสตร์
รางวัลชชนะเลิ
เหรี ยญทอง การแข่งขันอัจฉริ ยภาพทาง
่มโรงเรี ยน
ภาษาไทย
บชั-นมักธษา
ยมศึศาสนาและวั
กษาตอนต้น ระดัฒบกลุ
- สาขาวิ
ชาสัระดั
งคมศึ
นธรรม
ระดับเขตพื-นที3การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ประจําปี การศึกษา
- สาขาวิ
ชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
๒๕๕๒
8. รางวั
ลรองชนะเลิ
อันดดัทางวิ
บ 2ทการประกวดโครงงาน
๕. รางวั
ลเหรี ยญทองศการพู
ยาศาสตร์ ระดับชั-น
่มโรงเรี ยนยงเหนื
มัธยมศึกระดั
ษาตอนต้
น ระดับกลุ
ระดับเขตพื
ที3
คุณธรรม
บภาคตะวั
นออกเฉี
อ ปี-น2556
การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๒
และรางวั
ลอื3นๆ อีกมากมาย
๖. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันการอ่านบทร้อยแก้ว
เนื3องในวันพ่อแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๒
๗. รางวัลเหรี ยญเงิน การแข่งขันอัจฉริ ยภาพทางภาษาไทย
ระดับชั-นมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๒
๘. รางวัลชนะเลิศ เหรี ยญทอง การแข่งขันอัจฉริ ยภาพ
ทางภาษาไทย ระดับชั-นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขตพื-นที3
การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๓
๙. รางวัลเหรี ยญทอง การแข่งขันอัจฉริ ยภาพทางภาษาไทย
ระดับชั-นมัธยมศึกษาปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ จังหวัดอุดรธานี
ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๓

๑๐. รางวัลยอดเยีย3 ม การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
ในหัวข้อ “ไทยโปร่ งใส ไทยเข้มแข็ง” จังหวัดบุรีรัมย์
และเป็ นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคที3จงั หวัดอุดรธานี
ประจํา ปี การศึกษา ๒๕๕๓
๑๑. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การเขียนเรี ยงความ
“เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนของฉัน” ศูนย์วฒั นธรรม
จังหวัดบุรีรัมย์ ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๓
๑๒. รางวัลดีเด่น การประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ กิจกรรม
เสริ มสร้างคุณธรรม ความซื3อสัตย์สุจริ ต สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ประจําปี ๒๕๕๔
๑๓. รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับเหรี ยญทอง การแข่งขันทักษะ
การพูดทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์เยาวชน
จังหวัดบุรีรัมย์ ประจําปี ๒๕๕๔

กิจกรรมและผลงานดีเด่ น
นักเรียนทุนการศึกษา “ทุนเฉลิมราชกุมารี”
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี การศึกษา ๒๕๕๓

รางวัลเยาวสตรี ไทยดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๓ จากสภาสตรี
แห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ กระทรวงยุติธรรม สํานักงาน
ส่งเสริ มสวัสดิภาพ เด็ก เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูส้ ูงอายุ
สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๔
จากสํานักนายกรัฐมนตรี
รองประธานเครื อข่ายกิจกรรมโจ๋ ลาํ มาศสัญจร เพื3อน้อง
ไม่ติดยา ปี ๒๕๕๔ โดยโรงเรี ยนธารทองพิทยาคมร่ วมกับเทศบาล
ลําปลายมาศและโรงพยาบาลลําปลายมาศ

นางสาวธาริตา สถาน
นักเรียนชั0นมัธยมศึกษาปี ที ๕/๑
โรงเรียนธารทองพิทยาคม
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
สํ านักงานเขตพืน0 ทีก ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

