
จดหมายขาวโรงเรยีนสตรอีางทอง 
ปที ่7 ฉบบัที ่1 เดอืนพฤษภาคม ป 2557  

งานประชาสัมพันธ กลุมบริหารนโยบายและแผน  โรงเรียนสตรีอางทอง 

โทรศัพท 035-611511 ตอ 131 โทรสาร 035-615531 www sa.ac.th E-mail : rp03piyajan@hotmail.com 

รางวัลชนะเลศิจากการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล สงิห U16 เยาวชนชิงชนะเลศิแหงประเทศไทยประจําป 2557 

    ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาบาสเกตบอลหญิงโรงเรียนสตรีอางทองที่ไดรบัรางวัลชนะเลิศจากการแขงขันกีฬา

บาสเกตบอล สงิห U16 เยาวชนชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยประจําป 2557 ระหวางวันที ่25 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2557              

ณ สนามบาสเกตบอลไฮเทค (ทุงครุ ประชาอุทิศ 74/1) และ อาคารกีฬาเวสน 1 ศูนยเยาวชนไทยญี่ปุน ดินแดง  

 รายชื่อนักกีฬายอดเยี่ยมทีมหญิง  

นักกีฬายอดเย่ียมประเภท  Center  น.ส.กนกวรรณ ประจวบสุข  

นักกีฬายอดเย่ียมประเภทShooting Guard น.ส.อจัฉราวรรณ กายสทิธ์ิ  

นักกีฬายอดเย่ียมประเภทPoint Guard น.ส.ณัฐกฤตา ชีวินวงศธาดา  

 รายชื่อนักกีฬาท่ีเขารวมแขงขัน  

1.  ด.ญ.ประภัสสร  สนิทวงศ  

2.  ด.ญ.พิมพพลอย  สมัครการ  

3.  ด.ญ.ธันยาธร  พรหมสุวรรณ  

4.  น.ส.ชลธอชา  ริมไธสง  

5.  น.ส.ขวัญจิรา  ทองแดง  

6.  น.ส.อัจฉราวรรณ  กายสิทธ์ิ  

7.  น.ส.บุญสนอง  สมัครการ  

8.  น.ส.วริณญา  พานิชวิริยภรณ  

9.  น.ส.กนกวรรณ  ประจวบสุข  

10.  น.ส.วัชราภรณ  เอี่ยใสําอางค  

11.  น.ส.นันทิยา  พานุรักษ  

12.  น.ส.ณัฐกฤตา  ชีวินวงศธาดา  



ช้ันมัธยมศกึษาปที่  2   

ท่ี ชื่อ-สกุล ชั้น ผลการ

เรียนเฉลี่ย 

1 เด็กหญิงไอรีณ   อมรเมตตาจิต ม.2/11 4.00 

1 เด็กหญิงสโรชา    ครองนาค ม.2/11 4.00 

1 เด็กหญิงอญัชิสา   เถ่ือนวิถี ม.2/13 4.00 

1 เด็กหญิงพาณีมาศ   ขุนชิต ม.2/11 4.00 

1 เด็กหญิงณัชชา   จันทรครุฑ ม.2/13 4.00 

1 เด็กหญิงนฤมล   ออนน่ิม ม.2/11 4.00 

1 เด็กหญิงขวัญชณก   สุเมฆะกลุ ม.2/11 4.00 

1 เด็กหญิงนภศร     เกษโกมล ม.2/11 4.00 

9 เด็กหญิงประติมา  เผาดี ม.2/12 3.99 

9 เด็กหญิงปณฑิตา  หวงถึง ม.2/11 3.99 

ช้ันมัธยมศกึษาปที่  5    

ท่ี ชื่อ-สกุล ชั้น ผลการ

เรียนเฉลี่ย 

1 น.ส.วรญัญา   ครุธฉํ่า ม.5/11 3.97 

2 นายณัฐภัทร       ออนระทวย ม.5/1 3.91 

3 นายเกริกชัย       ศรีสุโข ม.5/12 3.90 

3 น.ส.กมลพรรณ พันธุนิธิประเสรฐิ ม.5/11 3.90 

5 น.ส.กลุรัตน    ปรีชา ม.5/11 3.89 

6 นายธนพงษ        สุขขุม ม.5/12 3.86 

7 นายมัธยะ         บุญฤทธ์ิลักขณา ม.5/11 3.85 

8 นายศุภวุฒิ         ทัศนุรักษ ม.5/11 3.84 

9 นายรัตนากร       เอี่ยมละออ ม.5/11 3.83 

10 น.ส.กมลวรรณ  จันทรระยับ ม.5/1 3.82 

นักเรียนที่มีผลการเรียนดเีดน  ลําดบัที่  1-10  ปการศกึษา  2556 

ท่ี ชื่อ-สกุล ชั้น ผลการ

เรียนเฉลี่ย 

1 เด็กหญิงกุศลิน     หาญตระกูล ม.3/11 4.00 

1 เด็กหญิงภัทรา    จันทรวิจิตร ม.3/1 4.00 

1 เด็กหญิงหัสวรรษา  กลิ่นสุคนธ ม.3/11 4.00 

1 เด็กหญิงสุภาณี    ดําประภา ม.3/1 4.00 

5 เด็กชายณภัทร      ภาสอาจ ม.3/11 3.99 

5 เด็กหญิงปลายฟา   อังกีรัตน ม.3/11 3.99 

7 เด็กหญิงอริสา      จิระโภคิน ม.3/11 3.98 

7 เด็กหญิงวริศรา     นกหงษ ม.3/1 3.98 

7 เด็กหญิงพิชญา     สุกใส ม.3/11 3.98 

7 เด็กหญิงณัฐมล     พลอยดี ม.3/11 3.98 

ช้ันมัธยมศกึษาปที่  6  

ท่ี ชื่อ-สกุล ชั้น ผลการ

เรียนเฉลี่ย 

1 น.ส.กฤษณา    นวมจิตต ม.6/10 3.98 

2 น.ส.วรญัญา     สิงหรื่นเรงิ ม.6/10 3.96 

3 น.ส.กมลทิพย   สาพันธ ม.6/10 3.92 

3 น.ส.สมิตา       เสือมวง ม.6/10 3.92 

5 นายบรรณ      พรหมเมศร ม.6/1 3.91 

5 นายสนธยา    รอตเสียงล้ํา ม.6/10 3.91 

5 น.ส.วิภาวี     สุกใส ม.6/10 3.91 

8 น.ส.ปณิตา    ไชยวงษ ม.6/10 3.90 

8 น.ส.อรยา      บัวพึ่งพันธุ ม.6/10 3.90 

10 น.ส.เสาวลกัษณ    คํากอน ม.6/10 3.89 

ช้ันมัธยมศกึษาปที่  3   


