
จดหมายขา่วโรงเรยีนสตรอีา่งทอง 
ปทีี ่5 ฉบบัที ่2 เดอืนมถินุายน2555 

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารนโยบายและแผน  โรงเรียนสตรีอ่างทอง 
โทรศัพท์ 035-611511 ต่อ 131 โทรสาร 035-615531 www sa.ac.th E-mail : rp03piyajan@hotmail.com 

การเลือกตั้งประธานองค์กรนกัเรียนและประธานคณะสี ป ี2555  

การบริจาคโลหิต ปกีารศึกษา 2555 

พิธีไหว้คร ูประจําปีการศึกษา 2555 

8 มิ.ย. 55 : คณะครูและนักเรียนร่วมบริจาคโลหิตกับ  
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง โดยมี ยุวประชาสัมพันธ์    
เป็นผู้ประสานงานกับผู้สื่อขาวท้องถิ่น(อ่างทองนิวส์)      
ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน 

8 มิ.ย. 55 : การเลือกต้ังประธานองค์กรนักเรียนและประธานคณะสี  โดยมี ยุวประชาสัมพันธ์ เป็นผูป้ระสานงานกับ     
               ผูส้ื่อข่าวท้องถิ่น(อ่างทองนิวส์)  ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน ณ อาคารใต้ร่มพระบารมีฯ 

7 มิ.ย.55: ผอ.ธวัช ศรีสวา่ง เป็นประธานในพิธีไหวค้รู และมอบรางวัล
จากการประกวดทําพานไหว้ครูแก่ตัวแทนห้องเรียน ที่ได้รับรางวัล 

31 พ.ค.55: คณะผูบ้ริหาร คณะครูและนักเรียน  เข้าร่วมประชุมสัมมนา 
ถอดประสบการณ์  การจัดการความรู้การสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียน
มาตรฐานสากล และนําเสนอแนวทางการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาระดับชาติ
และนานาชาติ ณ โรงเรียนชลราษฎรอํารุง จ.ชลบุรี  
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ขอแสดงความยินดีด้วยความเสียดาย “โครงการครูคืนถิ่น”  
 

 
 
 
 
 

ครูอภิชาดา  โฆษิตวานิช  ครูธีราพร  ศรีวงษา และครสูมัชญา  พานรอด

“วนัรวมพลคนรกัลกู”ประชมุผู้ปกครองนกัเรียนระดบัชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 วนัที ่9-10 มิ.ย. 2555 

         ผลการเลือกตั้งประธานองค์กรนักเรียนและประธานคณะสี 

9 -10 มิ.ย. 55: ผอ.ธวัช  ศรีสวาง เปนประธานในการประชุมผูปกครองนักเรียนม.2  ม.3  ม.5 และม.6 พรอมท้ังมอบเกียรติบัติ
แกนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี และนักเรียนผูประพฤติดีทําคุณประโยชนใหแกโรงเรียน ณ หองประชุมสังเวียน  พฒันมงคล  

ยินดีตอนรับสมาชิกใหมของโรงเรียนสตรีอางทอง 
จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวดัปตตานี  

 
 
 
 
 

น.ส.นัยนา สาและ และน.ส.รุสนานี ปนยี  

         นายรติธชั   วงษ์สวนน้อย  ประธานองค์กรนักเรยีน 
น.ส.ณัฐธยาน์  ไกรเภา          ประธานคณะสี ชมพู  น.ส.เมธิณี       บุญสันต์       ประธานคณะสีแดง 
นายธนรัตน์     สขุสอน         ประธานคณะสีนํ้าเงิน  น.ส.เบญจมาศ  จอมคําสิงห ์  ประธานคณะสีเหลือง 
นายสุวิจักขณ์    ธานีนพวงศ์   ประธานคณะสีม่วง  น.ส.อารีย์วรรณ  ชูชีพ          ประธานคณะสีเขียว 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

นกัเรียนทีไ่ด้รับรางวัลเรียนดี ปกีารศึกษา 2554 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย 

1 ด.ญ.พชัรพร     ทรงกิจ 4.00 

1 ด.ญ.สพุิชชา    จันทรวิจิตร 4.00 

3 ด.ญ.ชนม์นิภา  ชุ่มชวย 3.98 

3 ด.ญ.นนัท์นภัส  ขันศริ ิ 3.98 

3 ด.ญ.พชิญา      เพ็งคาสคุันโธ 3.98 

3 ด.ญ.อาภาภัทร  หุ่นกิตติเวชกุล 3.98 

7 ด.ช.วสนัต์      จูเปาะ 3.96 

7 ด.ญ.จิรนนัท์    อารีชม 3.96 

7 ด.ญ.ชลธชิา    บูรณะโรจน ์ 3.96 

7 ด.ญ.ปิยธิดา    ช่วยพิทักษ์ 3.96 

7 ด.ญ.เพ็ญพิช    ปานหิรัญ 3.96 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย 

1 น.ส.ปวีณา  ชาลสิทธ์ิ 3.97 

2 น.ส.จุฑาภรณ์  ครรชิตชัย 3.93 

3 นายพิชญ์   ภาสอาจ 3.91 

3 นายธนชิต      ชูคง 3.91 

5 น.ส.กรรัตน์   โพธ์ิเจริญ 3.87 

5 น.ส.สาวิตรี  ช่วยชูเชิด 3.87 

5 น.ส.จิรติกุล   เทียนชัย 3.87 

8 น.ส.สุทารินี    ช่ืนชม 3.86 

9 นายสิรวิชญ์   แก้วผลึก 3.83 

10 นายพชรพล  สุนทรเมฆินทร ์ 3.81 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย 

1 ด.ช.ศริิเฉลิม     ทิมบ่อแร่ 3.99 

2 ด.ช.สรุศักด์ิ      แจ่มสีดา 3.98 

2 ด.ญ.วรัญญา    ครุธฉํ่า 3.98 

4 ด.ญ.จรีดา       สุขันท ี 3.97 

5 ด.ญ.กมลพรรณ  พันธน์ิธปิระเสริฐ 3.95 

5 ด.ญ.ณัฐนรี       ธีระ 3.95 

5 ด.ญ.พิมพ์ไทย    สุภาวิมล 3.95 

5 ด.ญ.สชุญา      เพ็งคาสคุันโธ 3.95 

9 ด.ญ.ณัฏฐิณี     จันทร์คฤหาสน์ 3.94 

10 ด.ญ.ณัฐณชิา   บรรดาศักด์ิ 3.93 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย 

1 น.ส.ธิชา         ทองมูล 3.95 

2 น.ส.ชลธิดา     ชัยยะ 3.92 

3 น.ส.ขวัญธร     สายเที่ยงธรรม 3.91 

3 น.ส.ขวัญกมล   งานเลิศ 3.91 

5 นายณัฐพล     เหลืองประเสริฐ 3.89 

5 น.ส.พรทิพย์      ถนัดรบ 3.89 

7 น.ส.คณิตา        ทองเน้ือแปด 3.87 

7 น.ส.สุภาพร       ปิติเขต 3.87 

9 น.ส.อภัสรา       กระแสร์สัตย์ 3.80 

10 น.ส.เกษศิรินทร์  ไพรสนัต์ 3.79 
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รายชือ่นกัเรียนได้รับโล่พร้อมเกียรติบตัรดีเด่น 

นกัเรียนทีไ่ด้รับเกียรติบตัรผู้ประพฤติดี  

นกัเรียนทีไ่ด้รับโล่และเกียรติบตัรผู้ประพฤติดี ตามโครงการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมและ 

ยกย่องนกัเรียนทีม่ีความประพฤติดี สร้างชือ่เสียงให้แก่โรงเรียน  ปกีารศึกษา 2554  

   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ด.ญ.ญาณิศา   แช่มช้อย ม.2/1 ด.ญ.กัลยรัตน ์วุฒิ  ม.2/1  ด.ญ.ชลธิชา  บูรณะโรจน ์  ม.2/1  
ด.ญ.บุษกร     จันหอม ม.2/1 ด.ญ.ชลธิชา   ริมไธสง ม.2/4   ด.ญ.ขวัญจิรา  ทองแดง    ม.2/8 
ด.ญ.นนัท์นภัส  ขันศิร ิ ม.2/11 ด.ญ.เขมัสศิร ิ มีเพ็ญ   ม.2/13 ด.ญ.กมลชนก บุญประเสริฐ  ม.2/13  
   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ด.ญ.วราภรณ์ อินพัฒน์ ม.3/2  ด.ญ.กนกวรรณ ประจวบสุข ม.3/4   ด.ญ.นนัทิยา พานรุกัษ์     ม.3/4 
ด.ญ.นวรัตน์  พุทธไทย ม.3/5  ด.ญ.สโรชา    ป้อมพิมพ์   ม.3/12 ด.ญ.ณัฏฐิณี  จันทร์คฤหาสน์ ม.3/12
ด.ญ.ธวัลยา  นักดนตร ี ม.3/12 
   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
น.ส.นวพร   ศรีอําไพ  ม.5/4    น.ส.นฤมล    ผูกโพธ์ิ     ม.5/5    น.ส.ขนิษฐา  มัชฉิม  ม.5/5 
น.ส.สุดารัตน ์   ย่ิงสุข  ม.5/5    น.ส.สกุลงาม  โคตรสมบัติ  ม.5/9 
   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
น.ส.จรรยา   ตะเพียนทอง  ม.6/1 น.ส.ธันญาภรณ์  เปล้ืองสี ม.6/2    น.ส.นัฐญา   ชูแกว้      ม.6/3 
น.ส.ทิพวรรณ เทียมหลา    ม.6/4 น.ส.จันทร์จิรา   แสงทอง ม.6/7    น.ส.สุวนันท์  อินทมหันต์ ม.6/9
นายธรีพันธ์  กิตตวิิริยะ    ม.6/10 

  ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 

นายวรพรต    เดชรัตน์  ม. 5/1          นายสุทธิชัย    เกตถุาวร   ม. 5/1        นายกษิดิศ    เย็นมนสั  ม. 5/3 

  ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 

นายอนรุุทธ       ด้วงทอง     ม. 6/1    น.ส.นันทิยา    ผ่องพันธุ์งาม  ม.6/2     น.ส.ณัฐสุดา   วัฒนากรแก้ว ม. 6/3 

น.ส.จันทรรตัน์   แจ่มจนัทร์  ม. 6/7   น.ส.ปัญจพร    ทองพุ่ม     ม.6/11    น.ส.สุพิชฌาย์    แสงแก้วสุข ม. 6/11 

น.ส.เกวลี    สุขเสรีวัฒนากุล  ม.6/11   


