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       รางวลัด้านวชิาการ 

    ปีการศึกษา ๒๕๕๐ นกัเรียนที�มีผลการเรียนยอดเยี�ยม 

 วชิาภาษาไทย สุขศึกษา และพระพทุธศาสนา 

    ปีการศึกษา ๒๕๕๑ นกัเรียนที�มีผลการเรียนยอดเยี�ยม 

  วชิาพระพทุธศาสนา สงัคมศึกษา และวทิยาศาสตร์ 

    ปีการศึกษา ๒๕๕๓ นกัเรียนที�มีผลการเรียนยอดเยี�ยม 

                    4ภใ4.  วชิาภาษาไทย และพระพทุธศาสนา   

 

การแข่งขนัทกัษะวชิาการ 

        รางวลัเหรียญทอง การพดูทางวทิยาศาสตร์ ระดบั ม.ตน้  

        กลุ่มโรงเรียน/สพท.บร.๑/ระดบัจงัหวดั 

        รางวลัเหรียญทอง การแขง่ขนัอจัฉริยภาพทางภาษาไทย ม.ตน้  

        กลุ่มโรงเรียน/สพท.บร.๑/งานศิลปหตัถกรรมภาค  

        ตะวนัออกเฉียงเหนือ ครั9 งที� ๕๘ จงัหวดันครราชสีมา ครั9 งที� ๕๙  

        จงัหวดัอุบลราชธานี และครั9 งที� ๖๐ จงัหวดัอุดรธานี 

        รางวลัเหรียญทอง การแขง่ขนัอจัฉริยภาพทางภาษาไทย ม.ปลาย  

        สพม.๓๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

 

ด้านการมทีกัษะในการจดัการและทาํงาน 

    ทาํงานในสถานศึกษาทาํงานในสถานศึกษา  

 ไดร้ับคดัเลือกใหเ้ป็นคณะกรรมการสภานกัเรียน เขา้ร่วม  

    กิจกรรมในโรงเรียนทุกกิจกรรม เช่น กิจกรรมไหวค้รู แขง่กีฬา 

    วนัวทิยาศาสตร์ วนัสุนทรภู่ วนัคริสตม์าส เป็นตน้ 

    ทาํงานในชุมชนทาํงานในชุมชน    

 ไดร้ับการเลือกตั9งจากเยาวชนทั9ง ๑๖ หมู่บา้น  

    ใน ตาํบลโคกกลาง อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์ร่วมกบั  

    ศูนยพ์ฒันาชนบทผสมผสานลาํปลายมาศ (C-BIRD) ใหด้าํรง 

    ตาํแหน่งประธานเครือขา่ยองคก์ารบริหารหมู่บา้นเยาวชน              

    ไดจ้ดัทาํโครงการเยาวชนยคุใหม่ใส่ใจปัญหาเอดส์ กิจกรรมรักษา 

    ความสะอาด กิจกรรมหอ้งสมุดของเล่น เป็นตน้ 

 

 

  ด้านสุขภาพอนามยั 
 

 เป็นวทิยากรอาสาส่งเสริมสุขภาพชุมชน (อสช.) ใหค้วามรู้

แก่เยาวชนในตาํบลโคกกลาง อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์ 

ในโครงการเยาวชนยคุใหม่ใส่ใจปัญหาเอดส์ในชุมชน   

 เขา้ร่วมเสวนาแลกเปลี�ยนเรียนรู้ หวัขอ้ ปัญหาเด็กไม่เลก็

อยา่งที�คิด ในงาน Wonderful of life วยัใสที�เบิกบาน ณ โรงแรม

เทพนคร จดัโดยสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดับุรีรัมย ์

 เป็นตวัแทนเยาวชนเขา้ร่วมจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ 

ดา้นสุขภาพและนาํเสนอโครงการดา้นป้องกนัเอดส์และการรักษา

สุขภาพ ตาํบลโคกกลาง อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์

ด้านความประพฤตคิุณธรรม จริยธรรม 

 เป็นผูม้ีความประพฤติเรียบร้อย สุภาพอ่อนนอ้ม ซื�อสตัย์

สุจริต ปฏิบตัิตนตามหลกัศีลธรรมทางพระพทุธศาสนา มีความ

เสียสละเอื9อเฟื9 อตอ่สงัคมและส่วนรวม จนไดร้ับรางวลัดงันี9  

 เขา้เรียนธรรมศึกษาโรงเรียนสอนพระพทุธศาสนา 

วนัอาทิตย ์ที�วดัจตุคามมชัฌิมารามและวดับา้นกะทิง สอบไล่ได้

ธรรมศึกษาชั9นตรี โท และเอก 

 รางวลันกัเรียนผูม้ีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น และรางวลั            

ผูม้ีระเบียบวนิยั     

 ไดเ้ขา้ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณร 

และบวชเนกขมัจาริณี ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็

พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื�องในวโรกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพ์รรษา ๘๔ พรรษา    

 
 
 

 
11..    ข้อมูลทั�วไปข้อมูลทั�วไป      
    1.1  ชื�อสถานศึกษา  โรงเรียนธารทองพิทยาคม   
    ตั9งอยูเ่ลขที�  704  ถนนศักดิ6มโน  
    ตาํบลลาํปลายมาศ  อาํเภอลาํปลายมาศ       
    จงัหวดับุรีรัมย์  รหสัไปรษณีย ์ 31130    
    สังกดัสาํนกังานเขตพื9นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 
    e-mail :  thantongpit@hotmail.com  
    website :  www.thantong.ac.th  

    1.2  เปิดสอนตั9งแต่ระดบั  ชั�นมัธยมศึกษาปีที�  1  
           ถึงระดบั  ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 6   

22..    ข้อมูลด้าข้อมูลด้านการบริหารนการบริหาร  
 2.1  ชื�อ-สกุลผูบ้ริหาร  นายมาโนช  นาคสมบูรณ์ 
         ตาํแหน่งผู้อาํนวยการโรงเรียนธารทองพทิยาคม   
 2.2  รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน  มี  4  คน  ดงันี9    
     1.  นายณฐัพงษ ์ วทิยาประโคน  
     2.  นายปัญญา  กุลแกว้ 
     3.  นายเชษฐชยั  ชุนรัมย ์
              4.  นางสุนนัท ์ วนัลว้น 
 
 

     2.3  จาํนวนครูมีทั9งหมด  69  คน 
     2.4  จาํนวนนักเรียนมีทั9งหมด  1,561  คน  แบง่เป็น 
    1.  มธัยมศึกษาตอนตน้  จาํนวน  806  คน 
    2.  มธัยมศึกษาตอนปลาย  จาํนวน  755  คน 

33..    เป้าหมายของโรงเรียนธารทองพิทยาคมเป้าหมายของโรงเรียนธารทองพิทยาคม   
      โรงเรียนธารทองพิทยาคมมุง่มั�นพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ใหเ้ป็นคนดี  คนเก่ง  สามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคม        
แห่งการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีความสุข  ตามวถิีชีวติของ           
ความเป็นไทย 
 
 
 

ปรัชญา ปรัชญา /  คติพจน์ คติพจน์ /  คติธรรม คติธรรม /  สีประจําโรงเรียน สีประจําโรงเรียน /  

อกัษรย่อของโรงเรียนอกัษรย่อของโรงเรียน  

ปรัชญา     
  คุณธรรมสูงเด่น  เป็นเลิศวชิาการ  ร่วมประสานชุมชน 
คติพจน์    
  สามคัคี  มีวนิยั  ใฝ่ศึกษา  พฒันาชุมชน 
คติธรรม   
  ธมฺม  จารี  สุข ํ เสติ  ผูป้ระพฤติธรรม  ยอ่มอยูเ่ป็นสุข 
อตัลกัษณ์ของโรงเรียน   
  อ่อนนอ้ม พร้อมเรียนรู้ 

เอกลกัษณ์ของโรงเรียน 
  ภูมิทศัน์สวยเด่น  เนน้บริการ  ร่วมประสานชุมชน  
  ฝึกฝนงานสร้างสรรคร์ายได ้ หลากหลายแหล่งเรียนรู้ 

สีประจําโรงเรียน   สีเหลือง  -  แดง 
  สีเหลอืง  หมายถึง  มีคุณธรรมและรักสันติ 
  สีแดง  หมายถึง  มีความกลา้หาญและเสียสละ 

อกัษรย่อประจําโรงเรียน   ธ.พ. 
 


