ผลการด
าเนินงาน่งแวดล้อม
ด้านการอนุ
รักษ์วัฒนธรรมและสิ
๑. รางวัลเหรีงยญทอง
การแต่องมคาประพันธ์และการอ่านออกเสียง
บรรยากาศและสั
คมแวดล้
ประเภทกาพย์ฉบัง ๑๖ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๑
1. บรรยากาศทั
่วไปภายในโรงเรียนร่มรื่นสวยงาม
๒. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
อาคารเรี
าอยูกษาตอนต้
่ เอื้อต่อนการเรี
ยนรู
้ ยน
ภาษาไทยยนสะอาดน่
ระดับชั้นมัธยมศึ
ระดับกลุ
่มโรงเรี
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต
๑ ประจ
าปีการศึ
2. บรรยากาศภายนอกอาคารเรี
ยนมี
สวนหย่
อกมษา
มีน๒๕๕๑
้าตก มีทางเชื่อมอาคารเรียนซึ่งเป็นที่พึงพอใจ
๓. เป็นตัวแทนเข้าร่วม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย
ของนั
ครูกษาตอนต้
ผู้ปกครอง
ระดับกชัเรี้นมัยธนยมศึ
น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ประจา
ปีการศึกษา ๒๕๕๑
บรรยากาศและสั
งคมทางวิชาการ
๔. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
1. นักภาษาไทย
เรียนมีผระดั
ลสับมชั้นฤทธิ
์ทางการเรี
มัธยมศึ
กษาตอนต้ยนนรู
ระดั้สบูงกลุขึ่ม้นโรงเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึยกนรู
ษาบุ้ดรีขีรัมึ้นย์ เขต ๑ ประจาปีการศึกษา
2. บรรยากาศการเรี
๒๕๕๒
3. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนรู้
๕. รางวัลเหรียญทอง การพูดทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
ของครู
รูปแบบ
มัธยมศึทกุกษาตอนต้
น ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๒
๖. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันการอ่านบทร้อยแก้ว
บรรยากาศและสั
งคมทางการบริหาร
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๒
1.๗.ความสั
ธ์รนะหว่
หาร ระหว่าง
รางวัลม
เหรีพัยนญเงิ
การแข่างครู
งขันอัจผูฉริ้บยริภาพทางภาษาไทย
กษาตอนต้น งานศิ
ถกรรมนัมกพัเรีนยนธ์
นักระดั
เรียบนชั้นผูมั้ปธยมศึ
กครองและชุ
มชนลปหั
มีคตวามสั
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
เป็นประจ
อย่าปี
างดีการศึกษา ๒๕๕๒
2.๘.ผู้ปรางวั
กครองและชุ
ความช่
อ
ลชนะเลิศ เหรีมยชนให้
ญทอง การแข่
งขันวอัยเหลื
จฉริยภาพ
ทางภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เขตพื้นที่
ในการด
าเนินระดั
กิจบการของโรงเรี
ยนเป็นระดั
อย่าบงดี
การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๓
๙. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๓

๑๐. รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
ในหัวข้อ “ไทยโปร่งใส ไทยเข้มแข็ง” จังหวัดบุรีรัมย์
และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคที่จังหวัดอุดรธานี
ประจา ปีการศึกษา ๒๕๕๓
๑๑. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การเขียนเรียงความ
“เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนของฉัน” ศูนย์วัฒนธรรม
จังหวัดบุรีรัมย์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๓
๑๒. รางวัลดีเด่น การประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ กิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ประจาปี ๒๕๕๔
๑๓. รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะ
การพูดทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์เยาวชน
จังหวัดบุรีรัมย์ ประจาปี ๒๕๕๔

กิจกรรมและผลงานดีเด่น
นักเรียนทุนการศึกษา “ทุนเฉลิมราชกุมารี”
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา ๒๕๕๓

รางวัลเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๓ จากสภาสตรี
แห่งชาติในพระบรมราชินปู ถัมภ์ กระทรวงยุติธรรม สานักงาน
ส่งเสริมสวัสดิภาพ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๔
จากสานักนายกรัฐมนตรี
รองประธานเครือข่ายกิจกรรมโจ๋ลามาศสัญจร เพื่อน้อง
ไม่ติดยา ปี ๒๕๕๔ โดยโรงเรียนธารทองพิทยาคมร่วมกับเทศบาล
ลาปลายมาศและโรงพยาบาลลาปลายมาศ

นางสาวธาริตา สถาน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑
โรงเรียนธารทองพิทยาคม
อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

งานพัฒนาอาคารสถานที
่
การแข่งขันทักษะวิชาการ
- กิจกรรมทาสวนหย่อม
รางวัลเหรียญทอง การพูดทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
- ห้องสมุดมีชีวิต
กลุ่มโรงเรียน/สพท.บร.๑/ระดับจังหวัด
- ห้องน้าสะอาด
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย ม.ต้น
- กิจกรรมจัดป้ายนิเทศอาคารเรียนและต้นไม้ทุกต้น

ประวัติส่วนตัว
นางสาวธาริตา สถาน
เกิด เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๗
ที่อยู่ เลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๑๔ ตาบลโคกกลาง
อการจั
าเภอลดาปลายมาศ
จังหวั่งดแวดล้
บุรีรัมอย์มในโรงเรี
๓๑๑๓๐ยน
บรรยากาศและสิ

กลุ่มโรงเรียน/สพท.บร.๑/งานศิลปหัตถกรรมภาค

โรงเรียนธารทองพิทยาคม เป็นโรงเรียนที่ได้รับ
การยอมรับและความชื่นชมจากชุมชน ผู้ปกครอง องค์กร
าเรียน
ต่างๆทีด้่สานการศึ
ามารถจักดษาเล่
การบรรยากาศสิ
่งแวดล้อมได้ดี เอื้อต่อ
การเรียนรู้ สะอาด สวยงาม รื่นรม น่าอยู่ เป็นบ้านหลัง
ระดับชั้นที่จบ
ผลการเรียน
สถานศึ
ก
ษา
ปี
พ.ศ.
ที่สการศึ
องของนั
กษา กเรียน ซึ่งทาให้ผู้ปกครองนิยมส่งลูกหลาน
เฉลี่ย
อนุ
เข้าบมาเรี
าล ยน และมีโรงเรี
ส่วยนร่
นบ้วานโคกกลาง
มสนับสนุนงบประมาณ
๒๕๔๒
ในการพัฒนา เพื่ออนุบุสตรณ์รหลานของตนเองจะได้อยู่ใน
ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๒๕๔๙
๔.๐๐
โรงเรียนอย่างมีคอนุ
วามสุ
ข
สรณ์
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนธารทองพิทยาคม ๒๕๕๒
มับรรยากาศและสั
ธยมศึกษาตอน
ยนธารทองพิ
ทยาคม ปัจจุบัน
งโรงเรี
คมแวดล้
อมทางกายภาพ
ปลาย (ชั้น ม. ๕/๑)

๓.๙๒
๓.๕๘

งานรักษาความสะอาด
กรรมการประกวดห้
องเรียนคุณภาพ
รางวั- ลด้กิาจนวิ
ชาการ
กิจกรรมการรั
ปีการศึ- กษา
๒๕๕๐ นักเรีกยษาความสะอาดเขตพื
นทีม่ ีผลการเรียนยอดเยี้น่ยมที่บริการ
วิชาภาษาไทย สุขศึกษา และพระพุทธศาสนา
ปีการศึกษา ๒๕๕๑ นักเรียนทีม่ ีผลการเรียนยอดเยี่ยม
วิชาพระพุทธศาสนา สังคมศึกษา และวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ นักเรียนทีม่ ีผลการเรียนยอดเยี่ยม
วิชาภาษาไทย และพระพุทธศาสนา

ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๕๘ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๕๙
จังหวัดอุบลราชธานี และครัง้ ที่ ๖๐ จังหวัดอุดรธานี
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย ม.ปลาย
สพม.๓๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ด้านการมีทักษะในการจัดการและทางาน
ทางานในสถานศึกษา

บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทางวิชาการ
ได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการสภานักเรียน เข้าร่วม
งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมในโรงเรียนทุกกิจกรรม เช่น กิจกรรมไหว้ครู แข่งกีฬา
- การผลิตสื่อ
วันวิทยาศาสตร์ วันสุนทรภู่ วันคริสต์มาส เป็นต้น
- การประกวดห้องเรียนคุณภาพ
ทางานในชุมชน
- งานห้องสมุดมีชีวิต
ได้รับการเลือกตั้งจากเยาวชนทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน

ใน ตาบลโคกกลาง อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ
ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานลาปลายมาศ (C-BIRD) ให้ดารง
ตาแหน่งประธานเครือข่ายองค์การบริหารหมูบ่ ้านเยาวชน
ได้จัดทาโครงการเยาวชนยุคใหม่ใส่ใจปัญหาเอดส์ กิจกรรมรักษา
ความสะอาด กิจกรรมห้องสมุดของเล่น เป็นต้น

บรรยากาศและสิ่งแวดล้
ด้านสุอขมทางบริ
ภาพอนามัหยาร
งานศึกษาดูงานของครู นักเรียน ลูกจ้างประจา
เป็นวิทยากรอาสาส่งเสริมสุขภาพชุมชน (อสช.) ให้ความรู้
แก่เยาวชนในตาบลโคกกลาง อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ในโครงการเยาวชนยุคใหม่ใส่ใจปัญหาเอดส์ในชุมชน
เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ ปัญหาเด็กไม่เล็ก
อย่างที่คิด ในงาน Wonderful of life วัยใสที่เบิกบาน ณ โรงแรม
เทพนคร
โดยส
งานสาธารณสุ
จังหวัดบุารีรัมย์
งานจัจัดสวั
สดิานักการครู
และลูกจ้ขางประจ
เป็นตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพและนาเสนอโครงการด้านป้องกันเอดส์และการรักษา
สุขภาพ ตาบลโคกกลาง อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ด้านความประพฤติคณ
ุ ธรรม จริยธรรม

งานประชุ
มมนาบุคลากรในโรงเรี
ยนและนอกโรงเรี
เป็นผู้มมีคสัวามประพฤติ
เรียบร้อย สุภาพอ่
อนน้อม ซื่อสัตย์ยน
สุจริต ปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา มีความ
เสียสละเอื้อเฟื้อต่อสังคมและส่วนรวม จนได้รบั รางวัลดังนี้
เข้าเรียนธรรมศึกษาโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ ที่วัดจตุคามมัชฌิมารามและวัดบ้านกะทิง สอบไล่ได้
ธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก

งานเยี
กเรี้มยคี นของบุ
ยน ล
รางวั่ยมบ้
ลนักานนั
เรียนผู
ุณธรรมจริคลากรในโรงเรี
ยธรรมดีเด่น และรางวั

ผู้มีระเบียบวินัย
ได้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณร
และบวชเนกขัมจาริณี ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนม์พรรษา ๘๔ พรรษา

