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ขอแสดงความยินดีกบันักเรียนท่ีสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 โครงการจุฬาฯชนบท ปีการศึกษา 2554 

ชาวสตรีอ่างทองยินดีต้อนรับ 

๕ ธ.ค. ๒๕๕๔  ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

มอบทุนการศึกษา ปการศึกษา 2554 วันที่9 ธ.ค. 2554 ณ อาคารใตรมพระบารมีฯ 

ได้รับทุนการศึกษาจากผู้บริจาค จํานวน 256 ทุน  รวมเป็นเงิน 260,300 บาท แบ่งเป็น
ทุนเรียนดี ทุนประเภทช่วยเหลือกิจกรรรมโรงเรียน ทุนประพฤติดี-ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

นางสาวอามีนะ เกตุประยูร นางสาววนัชญา คีรีเมฆ  นางสาวสิริพร  เมฆพยัพ   

นายมนเทียร  ด้วงชะเอม  
รองผู้อํานวยการกลุ่มบรหิารงานทั่วไป 

2 ธ.ค. 2554: ผอ.ธวัช ศรีสว่าง คณะผู้บรหิาร คณะครู และ

นักเรียนจัดพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   

เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 

ครบ 84 พรรษา ณ อาคารใต้ร่มพระบารมีฯ    
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ผอ.ธวัช  ศรีสว่าง เป็นประธานมอบ

เกียรติบัตรและร่วมแสดงความยินดีกับ

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน

ทักษะเพ่ือคัดเลือกตัวแทนระดับ สพม.5 

ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคชาติไทยพัฒนา

มอบเงินสนบัสนุนการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสตรีอ่างทอง 

จํานวนเงิน 60,000 บาท  โดยมีนักเรียนตัวแทนของคณะสี      

6 คณะสีเปน็ผู้รับมอบ ณ อาคารใต้ร่มพระบารมีฯ 

มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายใน 
“วันรวมพลคนรักลูก” ภาคเรียนที่ 2 

วันที่18 ,24 ธ.ค 54:ผอ.ธวัช ศรีสว่างเป็นประธานในการประชุม
ผู้ปกครอง วันรวมพลคนรักลกู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554     

ณ ห้องประชุมสังเวียน พัฒนมงคล  
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นักเรียนทีม่ีผลการเรียนดีเด่น อันดับ ที่ 1-10 ของแต่ละระดับช้ัน  

ระดับชั้น ม.1 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ ช่ือ - สกุล เกรดเฉลี่ย 

1 เด็กหญิงพัชรพร    ทรงกิจ                               4.00 

2 เด็กหญิงสุพิชชา    จันทรวิจิตร                        4.00 

3 เด็กหญิงชนม์นิภา   ชุ่มชวย                             3.98 

3 เด็กหญิงนันท์นภัส   ขันศิร ิ                             3.98 

3 เด็กหญิงพิชญา   เพ็งคาสุคันโธ                       3.98 

3 เด็กหญิงอาภาภัทร   หุ่นกิตติเวชกุล                3.98 

7 เด็กชายวสันต์   จูเปาะ                                     3.96 

7 เด็กหญิงจิรนันท์   อารีชม                                3.96 

7 เด็กหญิงชลธิชา   บูรณะโรจน์            3.96 

7 เด็กหญิงปิยธิดา   ช่วยพิทักษ ์                 3.96 

7 เด็กหญิงเพ็ญพิช   ปานหิรฐั               3.96 

ระดับชั้น ม.2 

 

 

 

 

ลําดับที่ ช่ือ - สกุล เกรดเฉลี่ย 

1 เด็กชายศิริเฉลิม   ทิมบ่อแร่                              3.99 

2 เด็กชายสุรศักด์ิ   แจ่มสีดา                                3.98 

2 เด็กหญิงวรัญญา   ครุธฉ่ํา                                3.98 

4 เด็กหญิงจรีดา   สขุันที                                     3.97 

5 เด็กหญิงกมลพรรณ   พันธ์ุนิธิประเสริฐ           3.95 

5 เด็กหญิงณัฐนรี   ธีระ                                       3.95 

5 เด็กหญิงพิมพ์ไทย   สุภาวิมล                           3.95 

5 เด็กหญิงสุชญา   เพ็งคาสุคันโธ                       3.95 

9 เด็กหญิงณัฏฐณิี   จันทร์คฤหาสน์                   3.94 

10 เด็กหญิงณัฐณชิา   บรรดาศกัด์ิ                        3.93 
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ระดับชั้น ม.3 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ ช่ือ - สกุล เกรดเฉลี่ย 

1 นางสาวพรรัตน์   โพธิส ี   3.99 

1 เด็กหญิงปาริชาติ   โตงาม   3.99 

3 เด็กหญิงพชรพร   ทองรุต   3.98 

4 เด็กหญิงกมลทพิย์   สาพันธ์   3.97 

5 นางสาวกฤษณา   นวมจิตต์   3.96 

5 นางสาววรํญญา   สิงห์รื่นเริง   3.96 

5 นางสาวพีรยา   ศรสีุวรรณ์   3.96 

5 นางสาวอาทิติยา   โตพูล   3.96 

9 นางสาวเกศกนก   ขจรศลิป์   3.94 

9 นางสาวณัฐณิชา   พลสุจริต   3.94 

9 เด็กหญิงถวัลย์พร   โตสมัฤทธิ์   3.94 

9 นางสาวอริสรา   สุวรรณประสิทธ์ิ   3.94 

9 เด็กหญิงภัทรีญา   เคนมา   3.94 

9 เด็กหญิงอริสรา   มาโยธา   3.94 

ระดับชัน้ ม.4 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ ช่ือ - สกุล เกรดเฉลี่ย 

1 นางสาวปวีณา   ชาลสิทธ์ิ                               4.00 

2 นายธนชิต   ชูคง                                             3.91 

3 นายพิชญ์   ภาสอาจ                                        3.89 

4 นางสาวจุฑาภรณ์   ครรชิตชัย   3.86 

5 นางสาวกรรัตน์   โพธ์ิเจริญ                           3.82 

5 นางสาวนาฏยา   บุญวาสนา                           3.82 

7 นางสาวรมณ   พรหมมา                                 3.78 

7 นางสาวดาวนภา   อังกีรัตน์                           3.78 

9 นางสาวสาวิตรี   ช่วยชูเชิด                            3.77 

9 นางสาวปุณยาภา   ภู่พานิช                            3.77 

9 นางสาวสุทารินี   ช่ืนชม                                3.77 

นักเรียนทีม่ีผลการเรียนดีเด่น อันดับ ที่ 1-10 ของแต่ละระดับช้ัน  
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ระดับชัน้ ม.6 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ ช่ือ - สกุล เกรดเฉลี่ย 

1 นางสาววรรษพร   เทียมทอง 3.96 

2 นางสาวอามีนะ   เกตุประยูร 3.93 

2 นางสาวลักษณา   เฟ่ืองฟู 3.93 

4 นางสาวประวีณา   จันทนวงษ์ 3.91 

5 นางสาวสิริพร   เมฆพยัพ 3.9 

6 นางสาววราภรณ์   ฉัตรเจรญิมิตร 3.89 

7 นางพีร์   เป่ียมศิริมงคล 3.86 

8 นางสาวภาณุมาส   ศรีสุโข 3.84 

8 นางสาวอภิญญา   พูลเนตร 3.84 

10 นางสาวนัชญา   คีรีเมฆ 3.83 

10 นางสาวพรกมล   งามมีศร ี 3.83 

ระดับชัน้ ม.5 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ ช่ือ - สกุล เกรดเฉลี่ย 

1 นางสาวธิชา   ทองมูล                                  3.95 

2 นางสาวขวัญธร   สายเที่ยงธรรม 3.91 

2 นางสาวชลธิดา   ชัยยะ                                3.91 

4 นางสาวขวัญกมล   งานเลิศ                         3.89 

5 นางสาวพรทิพย์   ถนัดรบ                            3.87 

5 นางสาวคณิตา   ทองเน้ือแปด 3.87 

7 นายณัฐพล   ทองประเสริฐ                           3.86 

8 นางสาวสุภาพร   ปิติเขต                              3.84 

9 นางสาวอภัสรา   กระแสร์สตัย์ 3.76 

10 นายคณนาถ   จันทรานภาภรณ์ 3.75 


	8จดเดือนธ.ค.pdf
	9 จดเดือน ธ.ค 54 ฉบับ 2

