ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

จกรรมออกก
าลังงคกายเพื
ขภาพานออกเสียง
๑. กิ
รางวั
ลเหรียญทอง การแต่
าประพัน่อ
ธ์แสุละการอ่
ประเภทกาพย์ฉบัง ๑๖ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๑
๒. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับกลุ่มโรงเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๑
๓. เป็นตัวแทนเข้าร่วม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ประจา
ปีการศึกษา ๒๕๕๑
๔. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับกลุ่มโรงเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๒
๕. รางวัลเหรียญทอง การพูดทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
จกรรมตรวจสุ
มัธกิยมศึ
กษาตอนต้น ระดับข
กลุภาพประจ
่มโรงเรียน ระดัาปี
บเขตพื้นที่
การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๒
๖. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันการอ่านบทร้อยแก้ว
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๒
๗. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๒
๘. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๓
๙. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๓

๑๐. รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
อ “ไทยโปร่งใส ไทยเข้
มแข็งง”เสริ
จังหวัมดสุบุข
รีรภาพ
ัมย์
ผลสในหั
าเร็จวข้ของงานโรงเรี
ยนส่
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

กิจกรรมและผลงานดี
1. บุคลากรของโรงเรี
ยนมีความชืเด่่นนชมและภาคภูมิใจ
ในโรงเรียนที่สะอาด ร่มรื่น สวยงามและมีสุขภาพ
นักเรียนทุนการศึกษา “ทุนเฉลิมราชกุมารี”
แข็
ง
แรงสุ
ขจิตดี
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา ๒๕๕๓
2. รางวั
โรงเรีลเยาวสตรี
ยนเป็นแบบอย่
ดระบบการ
ไทยดีเด่นางในการจั
ประจาปี ๒๕๕๓
จากสภาสตรี
นงานโรงเรีนยปู นส่
มสุขภาพ
แห่งชาติดใาเนิ
นพระบรมราชิ
ถัมภ์งเสริ
กระทรวงยุ
ติธรรม สานักงาน
ส่งเสริ
สวัสดิยภนได้
าพ เด็รกับเยาวชน
3.มโรงเรี
เกียรติบผูัต้ดร้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๔
จากสานักนายกรัฐมนตรี
รองประธานเครือข่ายกิจกรรมโจ๋ลามาศสัญจร เพื่อน้อง
ไม่ติดยา ปี ๒๕๕๔ โดยโรงเรียนธารทองพิทยาคมร่วมกับเทศบาล
ลาปลายมาศและโรงพยาบาลลาปลายมาศ

โครงการดีเด่น
กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โรงเรียนธารทองพิทยาคม
สพม. 32
สิ่งทีไ่ ด้ดาเนินการ

ศึกษาหาความรู้

นางสาวธาริตา สถาน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑
โรงเรียนธารทองพิทยาคม
อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
สานักงานเขตพื
ดูแลป้อ้นงกัทีน่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

งขันทักษะวิช่งาการ
กิจกรรมการสร้การแข่
างบรรยากาศและสิ
แวดล้อมทางกายภาพ
รางวัลเหรียญทอง การพูดทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น

ประวัติส่วนตัว
นางสาวธาริตา สถาน

กลุ่มโรงเรียน/สพท.บร.๑/ระดับจังหวัด

เกิด เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๗
ที่อยู่ เลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๑๔ ตาบลโคกกลาง
อการ
าเภอล
าปลายมาศ
จังยหวั
รีรัมมย์สุข๓๑๑๓๐
ดาเนิ
นงานโรงเรี
นส่ดงบุเสริ
ภาพ

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย ม.ต้น
กลุ่มโรงเรียน/สพท.บร.๑/งานศิลปหัตถกรรมภาค

โรงเรียนได้ตระหนักอยู่เสมอว่า สุขภาพกาย สุขภาพจิต
ของบุคลากร ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาที่มุ่ง
ให้นักเรีด้ยานที
เ่ ป็นผลผลิ
นการศึ
กษาเล่ตของการจั
าเรียน ดการศึกษาได้รบั การพัฒนา
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนา
ชั้นที่จบ ต่อไปในอนาคต ดังนัน้ จึงได้จดั กิจกรรมต่
ผลการเรีางๆ
ยน
สัระดั
งคมบประเทศชาติ
สถานศึกษา
ปี พ.ศ.
รองรัการศึ
บ เช่กนษาการตรวจสุขภาพประจาปี การบริโภคอาหารทีเฉลี
่มี ่ย
อนุ
าล กหลักอนามั
โรงเรี
ยนบ้
๒๕๔๒ ่งแวดล้- อมที่
คุณบภาพถู
ย อยู
่ท่าานโคกกลาง
มกลางบรรยากาศและสิ
สรณ์
ดีเอื้อต่อการเรียนรู้ ส่อนุงผลให้
นักเรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพแข็งแรง
ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๒๕๔๙
๔.๐๐
สมบูรณ์ มีจิตใจร่าเริง แจ่มใส
อนุสรณ์
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนธารทองพิทยาคม ๒๕๕๒

กิจกรรมพัทฒยาคม
นางานปัจจุบัน
มัธยมศึกษาตอน การจั
โรงเรีดยนธารทองพิ
ปลาย (ชั้น ม. ๕/๑) โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

๓.๙๒
๓.๕๘

รางวัลด้านวิชาการ
ปีการศึกษา ๒๕๕๐ นักเรียนทีม่ ีผลการเรียนยอดเยี่ยม
วิชาภาษาไทย สุขศึกษา และพระพุทธศาสนา
ปีการศึกษา ๒๕๕๑ นักเรียนทีม่ ีผลการเรียนยอดเยี่ยม
วิชาพระพุทธศาสนา สังคมศึกษา และวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ นักเรียนทีม่ ีผลการเรียนยอดเยี่ยม
วิชาภาษาไทย และพระพุทธศาสนา
กิจกรรมสุขาน่าใช้

ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๕๘ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๕๙
จังหวัดอุบลราชธานี และครัง้ ที่ ๖๐ จังหวัดอุดรธานี
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย ม.ปลาย
สพม.๓๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
กิจกรรมน้าหมักเพื่อชีวิต
ด้านการมีทักษะในการจัดการและทางาน
ทางานในสถานศึกษา
ได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการสภานักเรียน เข้าร่วม
กิจกรรมในโรงเรียนทุกกิจกรรม เช่น กิจกรรมไหว้ครู แข่งกีฬา
วันวิทยาศาสตร์ วันสุนทรภู่ วันคริสต์มาส เป็นต้น
ทางานในชุมชน
ได้รับการเลือกตั้งจากเยาวชนทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน
ใน ตาบลโคกกลาง อาเภอล
าปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ
กิจกรรมโจ๋
ลามาศ

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานลาปลายมาศ (C-BIRD) ให้ดารง
ตาแหน่งประธานเครือข่ายองค์การบริหารหมูบ่ ้านเยาวชน

ได้จัดทาโครงการเยาวชนยุคใหม่ใส่ใจปัญหาเอดส์ กิจกรรมรักษา
ความสะอาด กิจกรรมห้องสมุดของเล่น เป็นต้น

ด้านสุขภาพอนามัย
กิจกรรมประชุมอบรมนักเรียนและครู
เป็นวิทยากรอาสาส่งเสริมสุขภาพชุมชน (อสช.) ให้ความรู้
แก่เยาวชนในตาบลโคกกลาง อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ในโครงการเยาวชนยุคใหม่ใส่ใจปัญหาเอดส์ในชุมชน
เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ ปัญหาเด็กไม่เล็ก
อย่างที่คิด ในงาน Wonderful of life วัยใสที่เบิกบาน ณ โรงแรม
เทพนคร จัดโดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
เป็นตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพและนาเสนอโครงการด้านป้องกันเอดส์และการรักษา
กิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง
สุขภาพ ตาบลโคกกลาง อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ด้านความประพฤติคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย สุภาพอ่อนน้อม ซื่อสัตย์
สุจริต ปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา มีความ
เสียสละเอื้อเฟื้อต่อสังคมและส่วนรวม จนได้รบั รางวัลดังนี้
กิจกรรมพั
นาการให้
บริการอนามั
ยโรงเรียนทธศาสนา
เข้าเรียฒนธรรมศึ
กษาโรงเรี
ยนสอนพระพุ
วันอาทิตย์ ที่วัดจตุคามมัชฌิมารามและวัดบ้านกะทิง สอบไล่ได้
ธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก
รางวัลนักเรียนผู้มคี ุณธรรมจริยธรรมดีเด่น และรางวัล
ผู้มีระเบียบวินัย
ได้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณร
และบวชเนกขัมจาริณี ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนม์พรรษา ๘๔ พรรษา

