
          ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  
 

๑. รางวัลเหรียญทอง การแต่งค าประพันธ์และการอ่านออกเสียง
ประเภทกาพย์ฉบัง ๑๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๑  

๒. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับกลุ่มโรงเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๑ 

๓. เป็นตัวแทนเข้าร่วม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ประจ า             
ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 

๔. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับกลุ่มโรงเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๒ 

๕. รางวัลเหรียญทอง การพูดทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น     
มัธยมศึกษาตอนต้น ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ 

๖. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแขง่ขนัการอ่านบทร้อยแก้ว
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕๒ 

๗. รางวัลเหรียญเงิน การแขง่ขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี  

       ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ 
๘. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพ 

ทางภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๙. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปลาย งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน             
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี  

       ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓         
 

๑๐. รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์   
ในหัวข้อ “ไทยโปร่งใส ไทยเข้มแข็ง” จังหวัดบุรีรัมย์             
และเป็นตัวแทนเข้าแขง่ขันระดับภาคที่จังหวัดอุดรธานี                     
ประจ า ปีการศึกษา ๒๕๕๓  

๑๑. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การเขียนเรียงความ   
       “เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนของฉนั” ศูนย์วัฒนธรรม    
        จงัหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๒.  รางวัลดีเด่น การประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ กิจกรรม

เสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี ๒๕๕๔ 

๑๓. รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะ
การพูดทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ในการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์เยาวชน  

                            จงัหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี ๒๕๕๔ 

 

        กิจกรรมและผลงานดีเด่น 

 
               นักเรียนทุนการศึกษา “ทุนเฉลิมราชกุมารี” 

       ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

                 รางวัลเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๓ จากสภาสตรี  
      แห่งชาติในพระบรมราชินปูถมัภ์ กระทรวงยุติธรรม ส านักงาน 
      ส่งเสริมสวัสดิภาพ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ          
      สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์   
      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
                 รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕๔  
      จากส านักนายกรัฐมนตรี 
   รองประธานเครือข่ายกิจกรรมโจ๋ล ามาศสัญจร เพื่อน้อง 
      ไม่ติดยา ปี ๒๕๕๔ โดยโรงเรียนธารทองพิทยาคมร่วมกับเทศบาล        
      ล าปลายมาศและโรงพยาบาลล าปลายมาศ 
 

             

          
                       

  

              นางสาวธาริตา  สถานนางสาวธาริตา  สถาน  

                นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕๕//๑๑  

              โรงเรียนธารทองพิทยาคมโรงเรียนธารทองพิทยาคม  

        อ าเภอล าปลายมาศอ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์  

  ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา  เขตเขต  ๓๒๓๒  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. บุคลากรของโรงเรียนมีความชื่นชมและภาคภูมิใจ
ในโรงเรียนที่สะอาด ร่มร่ืน สวยงามและมีสุขภาพ
แข็งแรงสุขจิตดี 

2. โรงเรียนเป็นแบบอย่างในการจัดระบบการ
ด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

3. โรงเรียนได้รับเกียรติบัตร 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการดีเด่นโครงการดีเด่น  

สิ่งท่ีได้ด าเนินการ 

กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
โรงเรียนธารทองพิทยาคม 

สพม. 32 
 

กิจกรรมออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าป ี

ผลส าเร็จของงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

ดูแลป้องกัน 

ศึกษาหาความรู้ 



         ประวัติส่วนตัว 

          นางนางสาวธาริตา  สถานสาวธาริตา  สถาน   

    เกิด   เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๗ 

   ที่อยู่   เลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๑๔ ต าบลโคกกลาง  
   อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๓๐ 
 
 
              ด้านการศึกษาเล่าเรียน 
 

ระดับชั้นที่จบ
การศึกษา 

สถานศึกษา ปี พ.ศ. 
ผลการเรียน

เฉลี่ย 
อนุบาล โรงเรียนบ้านโคกกลาง

อนุสรณ์ 
๒๕๔๒ - 

ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
อนุสรณ์ 

๒๕๔๙ ๔.๐๐ 

มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนธารทองพิทยาคม ๒๕๕๒ ๓.๙๒ 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ชั้น ม. ๕/๑) 

โรงเรียนธารทองพิทยาคม ปัจจุบัน ๓.๕๘ 

 

       รางวัลด้านวิชาการ 

    ปีการศึกษา ๒๕๕๐ นักเรียนทีม่ีผลการเรียนยอดเยี่ยม 

 วิชาภาษาไทย สุขศึกษา และพระพุทธศาสนา 

    ปีการศึกษา ๒๕๕๑ นักเรียนทีม่ีผลการเรียนยอดเยี่ยม 

  วิชาพระพุทธศาสนา สังคมศึกษา และวิทยาศาสตร์ 

    ปีการศึกษา ๒๕๕๓ นักเรียนทีม่ีผลการเรียนยอดเยี่ยม 

  วิชาภาษาไทย และพระพุทธศาสนา   

 

การแขง่ขนัทักษะวิชาการ 

        รางวัลเหรียญทอง การพูดทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น  

        กลุ่มโรงเรียน/สพท.บร.๑/ระดับจังหวัด 

        รางวัลเหรียญทอง การแข่งขนัอัจฉริยภาพทางภาษาไทย ม.ต้น  

        กลุ่มโรงเรียน/สพท.บร.๑/งานศิลปหัตถกรรมภาค  

        ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๕๘ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที ่๕๙  

        จังหวัดอุบลราชธานี และครัง้ที่ ๖๐ จังหวัดอุดรธาน ี

        รางวัลเหรียญทอง การแข่งขนัอัจฉริยภาพทางภาษาไทย ม.ปลาย  

        สพม.๓๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

 

ด้านการมีทักษะในการจัดการและท างาน 

    ท างานในสถานศึกษาท างานในสถานศึกษา  

 ได้รับคดัเลือกให้เป็นคณะกรรมการสภานักเรียน เข้าร่วม  

    กิจกรรมในโรงเรียนทุกกิจกรรม เช่น กิจกรรมไหว้ครู แขง่กีฬา 

    วันวิทยาศาสตร์ วันสุนทรภู่ วันคริสต์มาส เป็นต้น 

    ท างานในชุมชนท างานในชุมชน    

 ได้รับการเลือกตั้งจากเยาวชนทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน  

    ใน ต าบลโคกกลาง อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ  

    ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานล าปลายมาศ (C-BIRD) ใหด้ ารง 

    ต าแหน่งประธานเครือข่ายองคก์ารบริหารหมูบ่้านเยาวชน              

    ไดจ้ัดท าโครงการเยาวชนยุคใหม่ใส่ใจปัญหาเอดส์ กิจกรรมรักษา 

    ความสะอาด กิจกรรมห้องสมุดของเล่น เปน็ต้น 

 
 

  ด้านสุขภาพอนามัย 
 

 เป็นวิทยากรอาสาส่งเสริมสุขภาพชุมชน (อสช.) ให้ความรู้

แก่เยาวชนในต าบลโคกกลาง อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบรุีรัมย์  

ในโครงการเยาวชนยุคใหม่ใส่ใจปัญหาเอดส์ในชุมชน   

 เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ ปัญหาเด็กไม่เล็ก

อย่างที่คิด ในงาน Wonderful of life วัยใสที่เบิกบาน ณ โรงแรม

เทพนคร จัดโดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย ์

 เป็นตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมจัดท าแผนยุทธศาสตร ์

ด้านสุขภาพและน าเสนอโครงการด้านป้องกันเอดส์และการรักษา

สุขภาพ ต าบลโคกกลาง อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ์

ด้านความประพฤติคณุธรรม จรยิธรรม 

 เป็นผู้มีความประพฤตเิรียบร้อย สุภาพอ่อนน้อม ซ่ือสัตย์

สุจริต ปฏบิัติตนตามหลักศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา มีความ

เสียสละเอื้อเฟื้อต่อสังคมและส่วนรวม จนได้รบัรางวัลดังนี ้

 เข้าเรียนธรรมศึกษาโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนา 

วันอาทิตย์ ที่วัดจตุคามมัชฌิมารามและวัดบ้านกะทงิ สอบไล่ได้

ธรรมศึกษาช้ันตรี โท และเอก 

 รางวัลนักเรียนผู้มคีุณธรรมจริยธรรมดีเดน่ และรางวัล            

ผู้มีระเบียบวินัย     

 ได้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณร 

และบวชเนกขัมจาริณี ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนม์พรรษา ๘๔ พรรษา    

 
 
 

 
การการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ       
 โรงเรียนไดต้ระหนักอยู่เสมอว่า สุขภาพกาย สุขภาพจิต
ของบคุลากร ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาที่มุ่ง
ให้นักเรียนทีเ่ป็นผลผลิตของการจัดการศึกษาได้รบัการพัฒนา
เป็นทรัพยากรมนุษยท์ี่มีคุณภาพ เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
สังคม ประเทศชาติต่อไปในอนาคต ดังนัน้จงึได้จดักิจกรรมต่างๆ
รองรับ เช่น การตรวจสุขภาพประจ าปี การบริโภคอาหารที่มี
คุณภาพถูกหลักอนามัย อยู่ท่ามกลางบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมที่
ดีเอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งผลใหน้ักเรยีนส่วนใหญ่มีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์ มีจิตใจร่าเริง แจ่มใส 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
      

การจัดกิจกรรมพัฒนางาน

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

 

กิจกรรมสขุาน่าใช ้

กิจกรรมการสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

 

กิจกรรมน้ าหมักเพื่อชีวิต 

กิจกรรมโจ๋ล ามาศ 

กิจกรรมประชุมอบรมนกัเรียนและคร ู

กิจกรรมฟนัสะอาดเหงือกแข็งแรง 

กิจกรรมพฒันาการให้บรกิารอนามัยโรงเรียน 


