
จดหมายขาวโรงเรยีนสตรอีางทอง 
ปที ่8 ฉบบัที ่4 เดอืนกรกฎาคม ปการศึกษา 2558 

งานประชาสัมพันธ กลุมบริหารนโยบายและแผน  โรงเรียนสตรีอางทอง 

โทรศัพท 035-611511 ตอ 174 โทรสาร 035-615531 www sa.ac.th E-mail : rp03piyajan@hotmail.com 

ขอแสดงความยินดีกบันักเรียนสอบผานขอเขียน 

โครงการเยาวชนเอเอฟเอส เพือ่การศกึษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ป 

รุนที่ 55 (พ.ศ.2559-2560)  เขตอางทอง (โรงเรียนสตรีอางทอง) 

ตัวจริง        น.ส.ณัฐนันท   ศรีสวย                 น.ส.อาภาภัทร  หุนกิตติเวชกุล 

ตัวสํารอง    ด.ช.เกรกิวิทย  ศุกวรรธนะกุล          น.ส.ปลายฟา   อังกีรัตน       นายปุณยเกียรติ   บุญเกิด    

                ด.ช.ภวิศ    ศิลประเสริฐ      น.ส.วารุณี   ทองระยา   น.ส.สิริวิมล   ภูภักดี ด.ญ.สุดารัตน   เนียนใย 

 ผานการสอบขอเขยีน  

                น.ส.บุษกร   แกวภักดี       น.ส.ศุภรัตน   ศรีลาธรรม    ด.ช.สิริภพ  ศรีสุนทร   ด.ญ.พาณีมาศ  ขุนชิต 

ทานสมศักด์ิ  ปริศนานันทกุล ทานภราดร - ทานกรวีร ปริศนานันทกุล  ทานสุรเชษฐ นิ่มกุล ทีมงานสํานึกรักบานเกิด   

นายศักด์ิชัย  เหลาไทย  ทานอดีต สว.ชูศักด์ิ ศรีราชา  มลูนิธิกาวท่ีกลา  มอบเงินสนับสนุน “โครงการการศึกษาอางทอง”  

Education For Angthong  โดยมี ทานมณฑธวัล วุฒิวิชญานันต ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 5 รับมอบและเปนประธานการประชุมครเูครือขายสงเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอางทอง  

ซึ่งมี ผอ.วินยั ปานแดง  ผูบริหารและคณะครจูากโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอางทอง 14 โรงเรียน  เขารวมการประชุม  

 ในวันที่  4 ก.ค. 2558  ณ หองสงัเวียน  พัฒนมงคล 

ศิษยเกาที่สอบไดเปนนกัเรียนเตรียมทหาร ป 2558 กลับมาเยี่ยมโรงเรียน  

การประชุมครูเครือขายฯ และ Education For Angthong  “โครงการการศกึษาอางทอง” 



(เปนขอมูลบางสวน) 

ขอแสดงความยินดีกบันักเรียนศกึษาตอระดับอดุมศกึษา 

แอดมิชชัน/รบัตรง ปการศกึษา 2558 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  

-  น.ส.วิภาวี  สุกใส    คณะเภสัชศาสตร  

-  น.ส.นภัสวรรณ  ตันติบวร คณะโบราณคดี เอกภาษาไทย  

-  น.ส.จิราพรรณ  พุมอสุิต  คณะวิทยาการจัดการ  

      สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร                    

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

-  นายธีรวัฒน  ชาวบล คณะวิศวกรรมศาสตร  

-  น.ส.สโรชา ทองคําชู คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (วิทยาเขตกําแพงแสน) 

-  น.ส.ธนาภรณ  ผลเทียน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (วิทยาเขตกําแพงแสน) 

- น.ส.เกศินี บุญนาค คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  

     สาขาคณิตศาสตร (วิทยาเขตกําแพงแสน) 

-  นายศิวกร  รังสิโย    คณะวิทยาศาสตร  

    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (วิทยาเขตศรรีาชา)  

-   นายนําชัย  สายใจไทย   คณะศิลปะศาสตรและวิทยาการ-

จัดการ  สาขาวิชาการจัดการ (วิทยาเขตสกลนคร) 

มหาวิทยาลัยบูรพา  

- น.ส.กชกร เกิดสวัสด์ิ   คณะเภสัชศาสตร (รับตรง) 

-  น.ส.อารียา  นาคทอง  คณะวิทยาศาสตร สาขาชีวเคมี  

- นายชัยฏวรรณ เหลอืงศิริธัญญ  คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 

สาขาวิชาการบรหิารทั่วไป  

-  นายนิติกร  คมขํา  คณะสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชา 

      การจัดการสุขภาพชุมชน  

-  น.ส.ปวีณา  คลายระยา คณะสาธารณสุขศาสตร 

        สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

-   น.ส.วิชุนี  โชติมูล คณะสัตวแพทยศาสตร  

       สาขาสัตวแพทยศาสตร  

-   น.ส.กมลทิพย สาพันธ คณะเภสัชศาสตร  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

-    น.ส.สุนิสา  เงาเปลง คณะพยาบาลศาสตร  

 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

-  น.ส.เสาวลักษณ  คํากอน คณะวิทยาศาสตร  สาขาเคมีวิศวกรรม  

-  น.ส.สมิตา เสอืมวง คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมี  

-  น.ส.อรยา บัวพึ่งพันธุ คณะวิทยาศาสตร สาขาธรณีวิทยา  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

-  น.ส.กษมาภรณ  ผดุงศิลป คณะนิติศาสตร  

-  น.ส.ปยะธิดา แกวใจจง  คณะพยาบาลศาสตร  

-  น.ส.พิชญาภา วรพุฒ  คณะพยาบาลศาสตร  

-  น.ส.ชญานิล กล่ําอยู คณะสาธารณสุขศาสตร  

-  น.ส.ปภาวี  นิรมิตรมหาปญญา คณะนิติศาสตร (รับตรง) 

-  น.ส.กนกวรรณ  ชมแพ   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

          สาขาคณิตศาสตร (รับตรง) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

-  น.ส.ฐิตินันท  เพ็งสาธร คณะเทคนิคการแพทย สาขารังสีเทคนิค  

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  

-  น.ส.กฤษณา  นวมจิตร คณะสัตวแพทยศาสตร  

-  น.ส.ภัทรีญา  เคนมา  คณะสัตวแพทยศาสตร   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  

-  นายสุรเกียรติ ทรัพยโฉม   คณะวิศวกรรมศาสตร  

          ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา (รบัตรงทุนเพชรพระจอมเกลาฯ) 

-  น.ส.วรดา   ชางทํา คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมี  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

-  น.ส.กัญญพัชร เด่ียววานิช   

     คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ   

     สาขานวัตกรรมการจัดการการทองเที่ยวแบบบรูณาการ (รับตรง) 

-  น.ส.กาญจนา  จันทคาต  คณะสังคมศาสตร  

          สาขารัฐศาสตรความสมัพันธระหวางประเทศ  

-  น.ส.อุบลวรรณ อินทรสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร  

          สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส (2 ภาษา)       

มหาวิทยาลัยพะเยา           

 -  น.ส.ปณิตา ไชยวงษ คณะเภสัชศาสตร  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

-   น.ส.พิชชาชาติ  ไตรเดช คณะนิติศาสตร  


