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4 ม.ค. 55 :  งานทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 

และงานเลี้ยงปีใหม่ ของนักเรียนและครู 

22 ธ.ค. 54 : รองฯวิภา ส่างสาร มอบเกียรติบัตร
แก่นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดีเด่น 10 อันดับแรกของ

แต่ละระดับช้ัน ณ อาคารใต้ร่มพระบารมีฯ 

 24 ธ.ค 54 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ จัดกิจกรรม เนื่องในวนัChristmas  
โดยมีการแสดงมากมายจากนักเรียนและครู ณ อาคารใต้ร่มพระบารมีฯ 

16 - 18 ธ.ค.54 : โครงการโรงเรียนสองภาษา     

 Mini English Program จดักิจกรรม English Camp  

ณ สวนส้มทิพย์รีสอร์ท จ.ราชบุรี 

นักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีเด่น 
English Camp  

Christmas  Day 2011 

ทําบุญปใีหม่ งานเลี้ยงสังสรรค์ 2555 
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30 ธ.ค. 54: นายปัญญา  งานเลิศ  รองผู้ว่าราชการจงัหวัดอ่างทอง ให้เกียรติเปน็ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน 

ราชพฤกษ์เกมส์ 2554 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนสตรีอ่างทอง 

ราชพฤกษ์เกมส์ 2554 

ขอแสดงความยินดีกับนกัเรียนท่ีสอบผ่านการคัดเลือกเข้ารว่ม 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร ์
สําหรับนักเรยีนระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  รุ่นท่ี  ๔ จังหวัดอ่างทอง 

เด็กหญิงพัชรพร  ทรงกิจ    เด็กชายวสันต ์ จูเปาะ   เด็กหญิงสุพิชชา  จันทรวิจิตร  เด็กหญิงนันท์นภัส   ขนัศิร ิ
 อันดับท่ี ๑ ของสพม.๕             
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5 ม.ค. 55 : ผอ.ธวัช  ศรีสว่างมอบเกียรติบัตรและ

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเปน็

ตัวแทนในการแข่งขันหุ่นยนต์และเคร่ืองบินพลังยางใน

งานศิลปหตัถกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

คร้ังที่61 ณ จังหวัดกาญจนบุรี 

เด็กหญิงเบญจวรรณ วิสาฆะ ได้รบัรางวัลชมเชย  

การประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย   

งานวันกรมสมเด็จ-พระปรมานุชิตชิโนรส ประจําปี 2554  

จัดโดยคณะอักษรสาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ในวันที่ 24 ธ.ค. 2554    

ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสําเร็จเป็นทีป่ระจักษ์เพื่อรับรางวลั OBEC AWARDS  

ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจําปี 2554  

 

 

ประเภทบุคคลยอดเยีย่ม 

 

 

 

 

 

นายธวัช  ศรีสว่าง 

ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 ด้านวิชาการยอดเยี่ยม 

นางระพีร์  ปิยจันทร์ 

ครูผู้สอนระดับม.ปลาย กสร.ภาษาไทย 

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษายอดเยี่ยม 



จดหมายขา่วโรงเรยีนสตรอีา่งทอง 
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ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนท่ีเปนตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออกเขาแขงขันระดับชาติ 
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ครั้งท่ี 61 ณ เมืองทองธานี 

1. การแขงขันประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร  ระดับช้ัน ม.1-3   
          นายธนภัทร  ประทีปทอง   ม.3/13      นายพิชญะ   สุนทรเมฆินทร ม.3/13 
2.การแขงขันหุนยนตประเภทโครงงานหุนยนต   ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย   
          นายกษดิิศ      เย็นมนสั      ม. 4/1           นางสาวปวริศา   ปนวิเศษ   ม. 4/1    นางสาวกนกกร    เฉลยจิตร ม. 4/1 
3. การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับช้ันม.ปลาย 
          น.ส.ธนสุกาญจน วัฒนภูติ ม.5/1          น.ส.พรทิพย   ถนัดรบ ม.5/1 
4. การแขงขันโครงงานสุขภาพ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
          น.ส.จรรยา      ตะเพยีนทอง ม.5/1         น.ส.ภาวิดา   ประทีปทอง ม.5/1     นายคุณากร  ปกปอง  ม.5/1 

นักเรยีนไดรับรางวัลจากการสอบประเมนิความสามารถในการแกปญหาทางคณติศาสตร (TME)ประจาํป2554 
ของสถาบันสงเสรมิการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

        ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
  ด.ญ.ชนมนภิา ชุมชวย     ด.ช.ธนาดล  ประสงคสิง่ดี    ด.ญ.พัชรพร ทรงกิจ    
  ด.ช.วสันต  จูเปาะ    ด.ญ.อาภาภัทร  หุนกติติเวชกุล 
        ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
  ด.ญ.วรัญญา  ครุฑฉํ่า    ด.ญ.ศิรพัชร  รุงโรจนไพศาล   ด.ญ.สุชญา  เพ็งคาสุคันโธ   
  ด.ช.สุรศักด์ิ  แจมสีดา   ด.ญ.อรพรรณ สารบาล 
        ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
  ด.ญ.กมลทิพย  สาพันธ     ด.ญ.กฤษณา นวมจิตต     ด.ญ.เจนจิรา ชูวงษ    
  ด.ญ.ปณิตา ไชยวงษ      ด.ญ.วรัญญา  สิงหรื่นเริง 

24 ม.ค.55 : นายอนุรุทธ  ดวงทอง รับการประเมินนกัเรียนรางวัล
พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

9 ม.ค.55: ผอ.ธวัช  ศรสีว่าง คณะครูและนักเรียนเข้าชม
สวนมหัศจรรย์แห่งพันธ์ุไม้เขตร้อนช้ืน ในโครงการอุทยาน
สวรรค์ 115 ปี อ่างทองหนองเจ็ดเส้นเฉลิมพระเกียรติฯ  
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