2.3 จํานวนครูการแข่
มีท9งั งหมด
69 คน
ขันทักษะวิชาการ
2.4 จํานวนนักเรียนมีท9งั หมด
1,561 คน แบ่งเป็ น
รางวัลเหรี ยญทอง การพูดทางวิ
ทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
1. มัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 806 คน
กลุม่ โรงเรี ยน/สพท.บร.๑/ระดับจังหวัด
2. มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 755 คน
รางวัลเหรี ยญทอง การแข่งขันอัจฉริ ยภาพทางภาษาไทย ม.ต้น

ประวัติส่วนตัว
นางสาวธาริตา สถาน
เกิด เมือวันที ๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๗
ทีอยู่ เลขที ๕๙ หมูท่ ี ๑๔ ตําบลโคกกลาง
อํ1า.เภอลํ
ข้ อมูาปลายมาศ
ลทัว ไป จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๓๐

โรงเรี ยน/สพท.บร.๑/งานศิ
ลปหัตทถกรรมภาค
3. กลุ
เป้ม่ าหมายของโรงเรี
ยนธารทองพิ
ยาคม

1.1 ชือสถานศึกษา โรงเรียนธารทองพิทยาคม
ตั9งอยูเ่ ลขที 704 ถนนศักดิ6มโน
ด้ านการศึ
กษาเล่าอํเรีาเภอลํ
ยน าปลายมาศ
ตําบลลํ
าปลายมาศ
จังบหวั
ระดั
ชันดทีบุจรบีรัมย์ รหัสไปรษณี ย ์ 31130
ผลการเรียน
สถานศึกษา
ปี พ.ศ.
สัการศึ
งกัดกสํษาานักงานเขตพื9นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต
เฉลีย 32
อนุบe-mail
าล : thantongpit@hotmail.com
โรงเรี ยนบ้านโคกกลาง
๒๕๔๒
อนุสรณ์
website : www.thantong.ac.th
ประถมศึกษาปี ที ๖ โรงเรี ยนบ้านโคกกลาง
๒๕๔๙
๔.๐๐
อนุสรณ์
1.2 เปิ ดสอนตั9งแต่ระดับ ชันมัธยมศึกษาปี ที 1
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนธารทองพิทยาคม ๒๕๕๒ ๓.๙๒

งระดับ ชัโรงเรี
 นมัยธนธารทองพิ
ยมศึกษาปี
ที 6 ปัจจุบนั
มัธยมศึกถึษาตอน
ทยาคม
ปลาย (ชั9น ม. ๕/๑)

๓.๕๘

2. ข้ อมูลด้ านการบริหาร
รางวั
ชาการ
2.1ลด้ชืานวิ
อ-สกุ
ลผูบ้ ริ หาร นายมาโนช นาคสมบูรณ์
ปี การศึกษาตํ๒๕๕๐
ยนทีมีผลการเรี ยยนยอดเยี
ย ม ทยาคม
าแหน่งนัผูก้อเรีาํ นวยการโรงเรี
นธารทองพิ
าภาษาไทย
สุขศึกษา และพระพุ
2.2วิชรองผู
อ้ าํ นวยการโรงเรี
ยน มีท4ธศาสนา
คน ดังนี9
ปี การศึกษา1.๒๕๕๑
เรี ยนทีวิมทีผยาประโคน
ลการเรี ยนยอดเยีย ม
นายณันัฐกพงษ์
วิชาพระพุ
ทธศาสนา
2. นายปั
ญญา กุสัลงคมศึ
แก้วกษา และวิทยาศาสตร์
ปี การศึกษา3.๒๕๕๓
นักเรี ยยนทีชุมนีผรัลการเรี
นายเชษฐชั
มย์ ยนยอดเยีย ม
4ภใ4.
วิชาภาษาไทย
4. นางสุ
นนั ท์ วันและพระพุ
ล้วน ทธศาสนา

ตะวั
นออกเฉี
ยงเหนือ ครัท9 งยาคมมุ
ที ๕๘ จัง่ งมัหวั
มา ครั9งเ้ ทีรี ย ๕๙
โรงเรี
ยนธารทองพิ
น ดพันครราชสี
ฒนาคุณภาพผู
น
ดอุบลราชธานี
จังหวั
อุดใ่ รธานี
9 งที ๖๐
ให้จัเป็งหวั
นคนดี
คนเก่ง และครั
สามารถดํ
ารงชี
วิตดอยู
นสังคม
ลเหรียยนรู
ญทอง
ขันอัจฉริ
ภาพทางภาษาไทย
แห่รางวั
งการเรี
้ได้อการแข่
ย่างมีคงวามสุ
ข ยตามวิ
ถีชีวติ ของ ม.ปลาย
สพม.๓๒
ปี การศึกษา ๒๕๕๔
ความเป็
นไทย
ด้ านการมีทกั ษะในการจัดการและทํางาน
ทํางานในสถานศึกษา
ได้รับคัดเลือกให้เป็ นคณะกรรมการสภานักเรี ยน เข้าร่ วม
กิจกรรมในโรงเรี ยนทุกกิจกรรม เช่น กิจกรรมไหว้ครู แข่งกีฬา
วันวิทยาศาสตร์ วันสุนทรภู่ วันคริ สต์มาส เป็ นต้น
ทํางานในชุมชน

ปรัชญา / คติพจน์ด้านสุ
/ คติ
ธรรม / ยสี ประจําโรงเรียน /
ขภาพอนามั
อักษรย่ อของโรงเรียน

เป็ นวิทยากรอาสาส่งเสริ มสุขภาพชุมชน (อสช.) ให้ความรู ้

ปรัเยาวชนในตํ
ชญา าบลโคกกลาง อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
แก่
คุณธรรมสู งเด่น คเป็ใหม่
นเลิใส่ศใวิจปัชาการ
ร่ วมประสานชุ
ในโครงการเยาวชนยุ
ญหาเอดส์
ในชุมชน มชน
คติพจน์เข้าร่ วมเสวนาแลกเปลียนเรี ยนรู ้ หัวข้อ ปัญหาเด็กไม่เล็ก
มีวนิ ยั Wonderful
ใฝ่ ศึกษาofพัlife
ฒนาชุ
มชน
อย่สามั
างทีคคิดคีในงาน
วัยใสที
เบิกบาน ณ โรงแรม
คติธรรมจัดโดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
เทพนคร
ธมฺ ม เป็จารี
ข ํ เสติ ผูป้ ระพฤติ
มอยูเ่ ป็ นสุ ข
นตัวสุแทนเยาวชนเข้
าร่ วมจัดธทํรรม
าแผนยุย่ทอธศาสตร์
ของโรงเรี
ยน
ด้อัาตนสุลักขษณ์
ภาพและนํ
าเสนอโครงการด้
านป้ องกันเอดส์และการรักษา
อนน้ตํอาบลโคกกลาง
ม พร้อมเรี ยอํนรูาเภอลํ
้ าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
สุขอ่ภาพ
เอกลักษณ์ด้ขาองโรงเรี
ยน คณุ ธรรม จริยธรรม
นความประพฤติ
ภูมิทศั น์สวยเด่น เน้นบริ การ ร่ วมประสานชุมชน
เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อย สุภาพอ่อนน้อม ซือสัตย์
ฝึ กฝนงานสร้างสรรค์รายได้ หลากหลายแหล่งเรี ยนรู ้

สุจริ ต ปฏิบตั ิตนตามหลักศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา มีความ

ระจํา9อโรงเรี
สี เหลืองวนรวม
- แดงจนได้รับรางวัลดังนี9
เสีสียปสละเอื
เฟื9 อต่ยอนสังคมและส่

ใน ตําบลโคกกลาง อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่ วมกับ

ยนธรรมศึ
ยนสอนพระพุ
สี เหลืเข้องาเรีหมายถึ
ง กมีษาโรงเรี
คุณธรรมและรั
กสันทติธศาสนา
วันสีอาทิ
ทีวดั จตุคงามมั
ฌิมารามและวั
ดบ้านกะทิ
ง สอบไล่ได้
แดงตย์หมายถึ
มีคชวามกล้
าหาญและเสี
ยสละ

ศูนย์พฒั นาชนบทผสมผสานลําปลายมาศ (C-BIRD) ให้ดาํ รง

อักษรย่อประจําโรงเรียน ธ.พ.

ได้รับการเลือกตั9งจากเยาวชนทั9ง ๑๖ หมูบ่ า้ น

ตําแหน่งประธานเครื อข่ายองค์การบริ หารหมูบ่ า้ นเยาวชน
ได้จดั ทําโครงการเยาวชนยุคใหม่ใส่ใจปั ญหาเอดส์ กิจกรรมรักษา
ความสะอาด กิจกรรมห้องสมุดของเล่น เป็ นต้น

ธรรมศึกษาชั9นตรี โท และเอก

รางวัลนักเรี ยนผูม้ ีคุณธรรมจริ ยธรรมดีเด่น และรางวัล

ผูม้ ีระเบียบวินยั
ได้เข้าร่ วมโครงการบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณร
และบวชเนกขัมจาริ ณี ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนืองในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนม์พรรษา ๘๔ พรรษา

