
 รายนามผูเกษียณอายุราชการ ดังนี้    

กลุมบริหารกิจการนักเรียน  : รองฯวิโรจน  รวมสุวรรณ   

กลุมบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน :  รองฯถวัลย  พุมสาขา  กสร.วิทยาศาสตร : ครูอุไรวรรณ   เลาสุขสุวรรณ  

กสร.ภาษาไทย : ครูจินตนา กัลปพฤกษ            กสร.ภาษาตางประเทศ :  ครูสมคิด จิตรไทย  

กสร.สังคมศึกษาฯ : ครูอรอินทร  โดรณ   ครูเฉลิมพล  ศรีอิทยาจิต  ครูวัฒนา  ศุภกิจ    

ลูกจางประจํา  :  นายยงยุทธ  สวางเนตร  

จดหมายขาวโรงเรยีนสตรอีางทอง 
ปที ่8 ฉบบัที ่8 เดอืนกนัยายน ปการศกึษา 2558   

งานประชาสัมพันธ กลุมบริหารนโยบายและแผน  โรงเรียนสตรีอางทอง 

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

ผอ.วินัย  ปานแดง เปนประธาน         

ในพิธีทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง    

เน่ืองในงานแสดงมฑุิตาจิตแดผุเกษียณ-

อายุราชการ ณ อาคารใตรมพระบารมีฯ 

ในวันที่ 17 ก.ย. 2558   

ผอ.วินัย ปานแดง เปนประธานในพิธีเปดกิจกรรมอบรมตนกลานักอาน ณ หองประชุมสังเวียน  พัฒนมงคลและแรลลี่รักการอาน    

ณ วัดขุนอินทรประมลู  จัดโดยงานหองสมุดโรงเรียนสตรีอางทอง  ในระหวางวันที่ 28-29 สิงหาคม 2558  

กิจกรรมอบรมตนกลานักอานกับงานหองสมุด 

กิจกรรมทําบญุใสบาตรขาวสารอาหารแหงเนื่องในงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ป 2558  

คณะผูบริหาร คณะครูและนกัเรียนโรงเรียนสตรีอางทอง รวมแสดงมุทิตาจิตแดผูเกษียณอายุราชการป 2558  



ผลการประกวดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ปการศกึษา 2558   

   การจัดปายนิเทศ            ระดับ  ม.1 ระดับ ม.2 ระดับ ม.3       ระดับ ม.4       ระดับ ม.5     ระดับ ม.6  

รางวัลชนะเลิศ                     ม.1/2 ม.2/12 ม.3/12  ม. 4/2            ม.5/4      ม.6/8 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1      ม. 1/3   ม.2/7 ม.3/1  ม.4/3            ม.5/7          - 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2      ม. 1/1  ม.2/13    -                 ม. 4/11              -             -                           

รางวัลชมเชย                       ม.1/8  -    -           ม.4/12, 4/1, 4/5, 4/10  -            ม.6/1 

ผลการแขงขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนตน 

รางวัลชนะเลิศ  รับเกียรติบัตรพรอมทุนการศึกษา 200 บาท  ไดแก เด็กหญิงกลุนิษฐ  หาญตระกูล  ม.1/12 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1  รับเกียรติบัตรพรอมทุนการศึกษา 150 บาท ไดแก เด็กชายวิทวัส  ออนเอิง  ม.1/12 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2  รับเกียรติบัตรพรอมทุนการศึกษา 100 บาท ไดแก  เด็กชายปฐวีร  บุญศรีรัตน  ม.2/12 

           ผลการแขงขันประลองความรูทางคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีม 

รางวัลชนะเลิศ  รับเกียรติบัตรพรอมทุนการศึกษา 600 บาท ไดแก 

          นางสาวภัทรา    จันทรวิจิตร    ม.4/12   นายธนาวุฒิ  ทองอินทร    ม.5/11    นายเกริกชัย  ศรีสุโข   ม.6/12 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1  รับเกียรติบัตรพรอมทุนการศึกษา 450 บาท  ไดแก 

           นายรุงวิกรัย    พยัคฆานุวัตร   ม.4/2      นางสาวฐิตานันท   ต้ังฉัตรวรกุล   ม.5/11    นารอรวัตร  เอี่ยมมงคล   ม.6/2 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 รับเกียรติบัตรพรอมทุนการศึกษา 300 บาท  ไดแก 

           นายธนพงศ  พรหมสงิหสกลุ  ม.4/12         นางสาวจรรยพร  ศรีสองสม  ม.5/1     นายมัธยะ  บุญฤทธ์ิลักขณา ม.6/11  

ผลการประกวดและแขงขันงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ โรงเรียนสตรีอางทองประจําป 2558    

1.  การแขงขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร  ระดับชั้น ม.ตน        ระดับชั้น ม.ปลาย 

        รางวัลชนะเลิศ                    ด.ญ.ชฎาพร    ไทยคณา ม.3/1 นางสาวปานชนก   ทัศกุลณี  

        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1                 ด.ช.ธีรภัทร    ยินยอม  ม.3/7  นางสาวอรอนงค   คงการุณ   

       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2         ด.ญ.ชนกนันท   โกสยะมาศ  ม.1/13 นางสาววริศรา     จิตเกษม   

2.  การแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตร  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

       รางวัลชนะเลิศ   ไดแก  ด.ญ.พาณีมาศ  ขุนชิต  ด.ญ.บัณฑิตา    นาคเสนอินทร  ด.ญ.ขวัญชณก  สุเมฆะกลุ   

       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 ไดแก ด.ญ.ธนภรณ   เหลืองวิไลคูล    ด.ญ.บุปผา    สงวนสุข   ด.ญ.ภัทรมน  จันพลา            

       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ไดแก ด.ญ.ธนพร  รอตเสียงล้ํา ด.ญ.สุวิชญา  เสมาเงิน ด.ญ.อรพรรณ  สิทธิไกร 

3.  การแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตร  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

       รางวัลชนะเลิศ   ไดแก  น.ส.กลุรัตน  ปรีชา     นายมัธยะ  บุญฤทธ์ิลักขณา     นายเกรกิชัย    ศรีสุโข   

       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1   ไดแก นายวรินทร  เมฆานวกุล  น.ส.ชนมนิภา  ชุมชวย  น.ส.เพ็ญพิช   ปานหิรญั   

       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ไดแก  นายรัตนากร    เอี่ยมละออ  น.ส.นัทธมน   เฉลยแพร น.ส.อัจราพร     ลยางกูร 

               น.ส.วรัญญา    ครุธฉํ่า   นายศิรพัชร   รุงโรจนไพศาล    นายชวลิต     แกวเลิศ   

4.  การแขงขันแฟนซี รีไซเคิล   รางวัลชนะเลิศ  น.ส.พิรดาพร  แสงพงษ    รองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.โชติกาญจน  โฆษิตสราคม  

          รองชนะเลิศอันดับ 2     น.ส.ธัญชนก  ตันติรุงอรุณ      รางวัลขวัญใจรีไซเคิล   น.ส.พิรดาพร  แสงพงษ    


