
จดหมายขา่วโรงเรยีนสตรอีา่งทอง 
ปทีี ่5 ฉบบัที ่16 เดอืนเมษายนป ี2556  

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารนโยบายและแผน  โรงเรียนสตรีอ่างทอง 
โทรศัพท์ 035-611511 ต่อ 131 โทรสาร 035-615531 www sa.ac.th E-mail : rp03piyajan@hotmail.com 

พิธีมอบประกาศนียบตัร ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3 และ 6 ปกีารศึกษา 2555 

วนัที ่29 มีนาคม 25556 ณ ห้องประชมุสงัเวียน พัฒนมงคล 

ขอแสดงความยินดีกับนกัเรียนแผนการเรียนภาษาจีน 
ที่ไปศึกษาต่อ  ณ มหาวทิยาลัยเซ๊ียะเหมิน  ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน  

ตามข้อตกลง MOU กับทางโรงเรียน 

ทุนการศึกษานักเรียนดีมีน้ําใจ สรางชือ่เสียงใหแกโรงเรียน   ประจําปการศึกษา 2555 
 นายอนุรุทธ ดวงทอง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/1 เปนผูมีความขยนัหม่ันเพียร        
ในการเรียน มีความประพฤติดี และเสียสละแรงกายแรงใจ ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในโรงเรียน
สตรีอางทอง ไดรวมสรางสรรคกิจกรรม กระทําในส่ิงดงีาม สรางช่ือเสียงใหแกโรงเรียน เปนท่ี
ยอมรับของครู นักเรียนและบุคคลท่ัวไป สมควรท่ีจะไดรับการสนับสนุนเปนแบบอยางตอไป 
 โรงเรียนสตรีอางทอง เห็นสมควร มอบทุนการศึกษา นกัเรียนดีมีน้ําใจ สรางช่ือเสียง
ใหแกโรงเรียน ประจําปการศึกษา 2555 จํานวนเงิน 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถวน) 

29 เม.ย. 56: ผอ.ธวัช  ศรีสว่าง เป็นประธาน
มอบรางวัล  แก่นักเรียนระดับช้ัน ม.3 และ ม.6   
ที่มีผลการเรียนดีเด่นอันดับ 1-10   นักเรียนที่มี  
ผลคะแนนสอบโอเนตอันดับ 1 ของจังหวัดอ่างทอง   
นักเรียนผู้ประพฤติดี และมอบประกาศนียบัตร
สําเร็จการศึกษา ปี 2555  



นักเรียนท่ีมีผลการทดสอบระดบัชาติพื้นฐาน (O-net) สูงสดุ อันดับที่ 1 ของโรงเรียนสตรีอ่างทอง ปกีารศึกษา 2555 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3     

วิชา ชื่อ-สกุล คะแนน หมายเหต ุ

ภาษาไทย นายสุรศักดิ์   แจมสีดา ม. 3/12 

นางสาวกมลพรรณ  พันธุนิธิประเสริฐ ม. 3/14 

82.40 

82.40 

เปนอันดับท่ี 1 

ของจังหวัดอางทอง 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

นายสุรศักดิ์    แจมสีดา ม. 3/12 

  

92.00 เปนอันดับท่ี 1 

ของจังหวัดอางทอง 

ภาษาอังกฤษ นางสาวกมลพรรณ  พันธุนิธิประเสริฐ ม. 3/14 84.00   

คณิตศาสตร นายศิริพัชร    รุงโรจนไพศาล ม. 3/1 79.20   

วิทยาศาสตร นายชวลิต       แกวเลิศ ม. 3/1 84.00 เปนอันดับท่ี 1 

ของจังหวัดอางทอง 

สุขศึกษาและพลศึกษา นางสาวณัฏฐณิี        จันทรคฤหาสน ม. 3/12 82.50   

ศิลปศึกษา นางสาวปรานทิพย   พาทองคํา ม. 3/12 80.00 เปนอันดับท่ี 1 

ของจังหวัดอางทอง 

การงานอาชพีและ
เทคโนโลยี 

นางสาวชนาพร   เสืองาม ม. 3/12 82.00 เปนอันดับท่ี 1 

ของจังหวัดอางทอง 

วิชา ชื่อ-สกุล คะแนน หมายเหต ุ

ภาษาไทย นางสาวชลธิดา   ชัยยะ ม. 6/10 84.00   

คณิตศาสตร นายกฤษฏา         ฮวบเจริญ ม. 6/1 95.00 เปนอันดับท่ี 1 

ของจังหวัดอางทอง 

วิทยาศาสตร นายกฤษฏา          ฮวบเจริญ ม. 6/1 68.09   

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

นางสาวเกษศิรินทร    ไพรสันต ม. 6/9 75.63 เปนอันดับท่ี 1 

ของจังหวัดอางทอง 

ภาษาอังกฤษ นางสาวเกษศิรินทร    ไพรสันต ม. 6/9 82.00 เปนอันดับท่ี 1 

ของจังหวัดอางทอง 

สุขศึกษาและพลศึกษา นางสาวพรทิพย    ถนัดรบ ม. 6/1 52.50 เปนอันดับท่ี 1 

ของจังหวัดอางทอง 

ศิลปศึกษา นางสาวภัทรนนัท    โพธ์ิช่ืน ม. 6/10 58.50 เปนอันดับท่ี 1 

ของจังหวัดอางทอง 

การงานอาชพีและ
เทคโนโลยี 

นางสาวเกษราภรณ    ขาวผอง ม. 6/4 76.00 เปนอันดับท่ี 1 

ของจังหวัดอางทอง 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 
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นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ลําดับที่ 1-10 ปีการศึกษา 2555 

ลําดบัท่ี ชื่อ – สกุล เกรด 

1 นายสุรศักด์ิ        แจ่มสีดา  3.99 

2 นายศิริเฉลิม       ทิมบ่อแร่  3.98 

2 นางสาวจรีดา      สุขันที 3.98 

2 นางสาววรัญญา    ครธุฉํ่า  3.98 

5 เด็กหญิงกมลพรรณ   พันธุ์นิธิประเสรฐิ 3.97 

5 เด็กหญิงณัฏฐิณี    จันทรค์ฤหาสน ์ 3.97 

7 นางสาวณัฐณิชา    บรรดาศักด์ิ  3.96 

7 นางสาวพิมพ์ไทย   สุภาวมิล 3.96 

9 เด็กหญิงชนาพร     เสืองาม 3.95 

9 นางสาวสุชญา      เพ็งคาสุคันโธ  3.95 

ลําดบัท่ี ชื่อ – สกุล เกรด 

1 นางสาวชลธดิา   ชัยยะ  3.90 

1 นางสาวธิชา       ทองมูล  3.90 

1 นางสาวขวัญกมล   งานเลิศ 3.90 

4 นางสาวขวัญธร    สายเท่ียงธรรม  3.88 

4 นางสาวคณิตา     ทองเนื้อแปด 3.88 

4 นางสาวสุภาพร   ปิติเขต  3.88 

7 นางสาวพรทิพย์   ถนัดรบ 3.87 

8 นายณัฐพล         เหลืองประเสริฐ  3.86 

9 นายวิทวัส          จําปาทอง  3.79 

10 นายเอกพล         โพธิขวญั  3.78 

10 นางสาวกฤตพร   พงษ์ช้างอยู่  3.78 

10 นางสาวอภัสรา   กระแสร์สัตย ์ 3.78 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  



โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และยกยองนักเรียนที่มีความประพฤติดี สรางช่ือเสียงใหแกโรงเรียน ปการศึกษา 2555 

รายชื่อนักเรียนไดรับโลพรอมเกียรติบัตรดีเดน 
 

1.  เด็กหญิงกนกวรรณ    ประจวบสุข           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/4  
2.  นางสาวญาณี             โพธิ์สุทธิ ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/5 
3.  นางสาวประดับวงศ    หมายเจริญศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/6 
4.  เด็กหญิงณัฐกฤตา   ชีวินวงศธาดา          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/9 
5.  นายชนสรณ   วุฒิ          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/13 
6.  นายอนุรทุธ    ดวงทอง       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1 
7.  นางสาวนันทยิา        ผองพันธุงาม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/2 
8.  นางสาวณัฐสุดา  วัฒนากรแกว         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/3 
9.  นางสาวศิริพร  ผุดผอง     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/5 
10.  นางสาวเกศินี         สนุทรนันท             นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/7 
 

รายชื่อนักเรียนไดรับเกียรติบัตรผูประพฤติดี 
 

1.  เด็กหญิงนันทิยา พานุรักษ      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/4 
2.  เด็กหญิงวริณญา  พานิชยวิริยาภรณ   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/4 
3.  เด็กหญิงนวรัตน พุทธไทย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/5 
4.  เด็กหญิงวัชราภรณ   เอ่ียมสําอางค     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/6 
5.  นางสาวสโรชา ปอมพิมพ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/12 
6.  เด็กหญิงณัฏฐินี จันทรคฤหาสน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/12 
7.  นางสาวปวีณกร ปนวิเศษ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/13 
8.  นายเอกพล   โพธิขวัญ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1  
9.  นายวิทวัส  จําปาทอง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1 
10.นางสาวภาวิดา ประทีปทอง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1 
11.นางสาวจรรยา ตะเพียนทอง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1 
12.นางสาวธนสุกาญจน   วัฒนะภูติ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1 
13.นางสาวทิพวรรณ เทียมหลา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/4 
14.นางสาวจันทรรัตน แจมจันทร  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/7 
15.นางสาวจันทรจิรา แสงทอง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/7 


