
ตัวแทนจังหวัดอางทองเขาแขง ขันทักษะคอมพิว เตอรและภาษาตางประเทศงานศิลปหัตถกรรมฯป 51 

ทักษะคอมพวิเตอร ชวงชัน้ 3 
เหรยีญทองออกแบบบรรจุภัณฑโดยโปรแกรม Prodesktop             
ด.ช.พุทธินันต  พลดิสัย  ม.2/13 ดญ.กรฐิตา  เสาธงทอง ม.2/12      
ด.ญ.ศุภากร  สหะวิเศษไชยชาญ ม.2/12                
เหรยีญทองการสรางชิน้งานการเขยีน Homepage โดยใชDreamweaver       
ด.ญ.จีรนันท  ปรีชา ม.3/1  ด.ญ.จารุกร  พรรคณาปราชญ ม.3/2 
ด.ช.สุวนิัย   เกศางาม ม.3/1                               
เหรยีญทองการแขงขันการสรางภาพเคลื่อนไหว  animation contest         
ด.ญ.อิสราภรณ  อิงสถิตธนวันต ม.2/1  ด.ญ.สริิพร  ปทมเศรษฐ ม.2/1 
ด.ญ.สวุัจณีย  อภิญญาเมธากุล ม.2/1 

เหรยีญทองโปรแกรมหนังสอือิเลก็ทรอนกิส (e-book) 

ด.ญ.ศศิกาญจน  สายสุวรรณ ม.2/1  ด.ช.นพเกา  ทองนพเกา ม.3/12 

ด.ญ.เกวลี  สุขเสรีวัฒนากุล ม.2/1 

นายศุทธนะ     ธีวีระปญญา  ผูวาราชการจังหวัดอางทอง  และนายเลอศักดิ์   จุลเทศ  
ผูอํานวยการธนาคารออมสินรวมเปนประธานในพิธีและมอบทุนการศึกษาใหแกนกัเรียน 

ทักษะภาษาตางประเทศ  ชวงชัน้ 3 
Skit   ด.ญ.รติเรข  วงษสวนนอย  ด.ญ.ศศิธร  อินสนอง 
        ด.ญ.ชลาธร  เข่ือนเมือง   ด.ญ.ศุภานิมิต  นาควะร ี
        ด.ญ.เจนจิรา  ประภาสินทรัพย 
Speech    ด.ญ.กรชวัล  ปลื้มทรัพย 
Multi Skills Competition    ด.ญ.เปรมิกา  ผองศร ี
English Quiz  ด.ญ.ทิพาพันธ ประยงคแยม 
                ด.ญ.สริตา ดิษฐมาล ี

ทักษะภาษาตางประเทศ  ชวงชัน้ 4 
Skit  นายเจษธวัช  บุญฤทธิ์ลักขณา  น.ส.จิรัชชา ชาตไิทย 
       น.ส.วชริาภรณ  นาคพนม   น.ส.ทรรศิกา ธานนีพวงศ 
       น.ส.กนกวรรณ  ภูชื่นแสง 
Speech  น.ส.ปราริชาติ  คงทวีทรัพย 
Multi Skills Competition  น.ส.ธันยชนก  จิตใส 
Crossword  น.ส. สุมนัส  เฉลยวรรณ 
              น.ส.อังคณา  ประดิษฐทรัพย 

Skit  ชวงชัน้ 3—4 Speech ชวงชัน้ 3—4 

Crossword Multi Skills  Competition 

26 พ.ย.  51  งานทําบุญเปดหองประชุม “สังเวียน  พัฒนมงคล” ณ  อาคารอเนกประสงคและ พิธีเปดธนาคารโรงเรียน 

จดหมายขาวโรงเรียนสตรีอางทอง 
ฉบับที่ 19  เดือนธันวาคม  2551 

ตัวแทนศิษยเกา ต้ังแตรุน พ.ศ.2497 -
ปจจุบันรวมงานทําบุญเปดหองประชุม  



คนเกงสอ.ผานเขาคาย 2   
“คายฝกอบรมโครงการเตรียมโอลิมปกวิชาการ”   

(สอวน.)  ในวนัท่ี  16  มีนาคม - 1  เมษายน  2552 

 
  

 

 

  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
นายปฏิญญา  ฉ่ําวิเศษ  คณะสัตวแพทยศาสตร  (รอสัมภาษณ) 
ม.ธรรมศาสตร 
นายธีรธวัช   ตังคจิวางกูร  คณะวิศวกรรมศาสตร (ผานขอเขียน)  
น.ส.วริศรา  วรามิศ  คณะวศิวกรรมศาสตร   
น.ส.สิตานนั  ภูมณี  คณะรัฐศาสตร สาขาความสัมพันธระหวางประเทศ 
น.ส.สิรินาถ  เขียวแกว คณะกายภาพบําบัด  (ผานขอเขียน)   
ม.รังสิต 
น.ส.หม่ินหลิง  แซหวัง คณะแพทยศาสตร   
ส.พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
นายชยัพร  เทียมทอง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  (สัตวศาสตร) 
นายวิรุต  แชมชอย  คณะวิทยาศาสตร สาขาคณิตศาสตรประยุกต   
น.ส.สรญา วงษปู  คณะวิทยาศาสตร สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม  
น.ส.ธนาพร  โสธนะ  คณะวทิยาศาสตรสาขาเคมีอุตสาหกรรม   
น.ส.สุธาทิพย บุญยขันธ คณะวิทยาศาสตรสาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
น.ส.พนิดา  ศรีเรือง  คณะวทิยาศาสตรประยุกต   
น.ส.ธนาพร  โสธนะคณะวิทยาศาสตรประยุกตสาขาเคมีอุตสาหกรรม 
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
น.ส.สุปรีย   เกษพิชัยณรงค  คณะวิศวกรรรมเคมี  
ม.ศิลปากร 
นายสิทธิโชค  คนชม  คณะวศิวกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร  
น.ส.วริศรา   วรามิศ  คณะวศิวกรรมศาสตรการจัดการและโลจิสติกส  
น.ส.สิรินาถ  เขียวแกว   คณะวิศวกรรมศาสตรการจัดการและโลจิสติกส   
น.ส.สุปรีย    เกษพิชัยณรงค   คณะวิศวกรรมเคมี, 
คณะวิศวกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร  
  ม.บูรพา(ผานขอเขียน) 
นายจักรายุทธ  พยุงญาติ  มนุษยศาสตร/จติวิทยา   
นายชยัพร  เทียมทอง  คณะคุรุศาสตรสาขาวิทยาศาสตรท่ัวไป 
น.ส.จุฑาพร เปยมวารี คณะการจัดการและการทองเท่ียว 
น.ส.นิภาภัทร ปรากฎผล  คณะการจัดการและการทองเที่ยว 
น.ส.สิรินาถ  เขียวแกว  คณะบริหารธุจกิจ โลจิสติกส 

ม.มหาสารคาม(รอสัมภาษณ) 
นายพีรพฒัน  มาลัยศิริรัตน   คณะมนษุยศาสตร นานาชาติ 
นายสิทธิโชค  คนชม  คณะสัตวศาสตร 
นายชยัพร  เทียมทอง  คณะสัตวศาสตร  
นายณัฐพงษ  หุนกิตติเวชกุล  คณะสัตวศาสตร  
นายปญญา  แกวมวง  คณะรัฐศาสตร 
น.ส.สิรินาถ  เขียวแกว  คณะวิศวกรรมชีวภาพ  
น.ส.หทัยชนก  ปกปอง 
คณะมนษุยศาสตรและสังคมสงเคราะห  สาขาภาษาไทย 
 น.ส.สรญา วงษปู   คณะสาธารณสุขศาสตร 
น.ส.ธนาพร  โสธนะ  คณะเภสัชสาสตร  
น.ส.พรสิริ  ไพรสันต  คณะมนุษยศาสตร  ภาษาอังกฤษ  
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
น.ส.สิดี  เปยมศิริมงคล  คณะศิลปกรรมศาสตร 
ออกแบบผลิตภัณฑ  
น.ส.สิรินาถ  เขียวแกว  คณะแพทยแผนไทยประยุกต 
(ผานขอเขียน) 
น.ส.วิมลณัฐ  ศรีพิชัย  คณะบริหารธุรกิจ นานาชาติ   

นักเรียนชั้น ม.6  สอบไดโควตา 

ศึกษาตอมหาวิทยาลัย ป 2551  ชุดท่ี 1 

นายสิรดนัย  วัฒนวงษคีรี   ช้ัน ม. 5/ 9 

งานประชาสัมพันธและสารสนเทศ    
กลุมบริหารงานท่ัวไป 
โรงเรียนสตรีอางทอง  

66 หมู  3  ต.ศาลาแดง  อ.มือง  จ.อางทอง 
โทร 035-611511  ตอ  122 


