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คืนสู่เหย้า...ชาวสตรีอ่างทอง  
12 มีนาคม 2554 

พบเพื่อนเก่า...เล่าความหลัง 
ลีลาศ รําวง กับวงดนตรีดรุิยทิพย์        

นายชนาธิป  จํานง 

 

    เปนการครองตาํแหนงชนะเลศิเปนสมัยที่ 7 และเปนสมัยที่ 3 ตดิตอกัน 
ไดแก น.ส.กมลทิพย สุวรรณบัตร ม.6/4  น.ส.ณัฐวรรณ นาคสวาท  ม.6/4 
       น.ส.ชลิดา     ทีทัศน       ม.6/4  น.ส.ธิดาพร    ไมหอม      ม.6/4    
       น.ส.วันทน ี   แสงมณ ี    ม.5/5   น.ส.จันทรเพ็ญ พลคัตซาย ม.5/5 
       น.ส.อาทิตยา บุญไสย      ม.5/5   น.ส.สุธาสนิี    ภูแพร      ม.5/6     
       น.ส.อรพรรณ พิศิลป       ม.5/7   น.ส.นันทิยา   ผองพันธุงาม ม.4/2  
       น.ส.ศิรพิร    ผุดผอง      ม.4/5   ด.ญ.ณัฐกฤตา ชีวินวงศธาดา ม.1/1 
 ผูฝกสอน นายพจนา สุจริตวิบูลย   นายวฒิุ แกวสารถ ี
รางวัลผูฝกสอนยอดยีย่ม นายพจนา สุจริตวิบูลย 
นักกีฬายอดเยี่ยม นางสาวธิดาพร ไมหอม 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแสดงละครเพลงภาษาอังกฤษ 

5 ก.พ. 54: การแสดงละครเพลงภาษาอังกฤษของนักเรียนไดรับถวยรางวัล    

รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแขงขัน ณ ร.ร.อางทองปทมโรจนวิทยาคม   

ชนะเลศิเหรียญทองบาสเกตบอลหญงิ  
กฬีานักเรยีนนักศึกษาแหงชาต ิครัง้ที่ 32     

การรบัสมัครนักเรียนห้องเรยีนพิเศษ  
ระดับช้ันม.1และม.4 ปีการศึกษา2554 



 มหาวทิยาลัยศรนีครินทรวโิรฒ 
คณะเภสัชศาสตร 
 นายอาณัติ   ฉํ่ากระมล        น.ส.สุปรียา   จันทรวิจิตร    
คณะเศรษฐศาสตร  น.ส.พิชชารีย  ทองรุต         
คณะวทิยาศาสตร   น.ส.สุภัชญา   สุขศิริ           
น.ส.ปนัดดา   พงษสมทรง      นายอิศรา    สวางโชติ       
นายเฉลิมพล  คําแพงทอง      นายกฤษกร  บุญประเสริฐ    
คณะศลิปกรรมศาสตร  น.ส.อินทิรา   อิงคนินันท      
น.ส.จันทกานติ์    สุพัฒธ ี      นายพีรภัค    เทพมังกร       
คณะสหเวชศาสตร  น.ส.ศิรวิรรณ  พูลเกษม        
คณะมนษุศาสตร   
น.ส.ภัทรพร    แชมโชติ      น.ส.สรนิทรภรณ  พินิจเวชการ    
คณะวทิยาศาสตรการกฬีา   นายอมรพงษ      ธนศักดิ์ไพบูลย     
คณะพละศกึษา-สาธารณสขุศาสตร 
นายวัชรา    หมืน่ไธสง       น.ส.ธนาภา  พงษไพบูลย  

นักเรยีนที่ไดรับโควตาเขาศกึษาตอระดับอุดมศกึษาปการศกึษา 2554 จาํนวน 253 คน 
   จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย 
คณะวศิวกรรมศาสตร นายปณณพงศ  วงศนพหิรัญ     
คณะเภสัชศาสตร      น.ส.ปยาพัชร    องอาจอิทธิชัย   
คณะวทิยาศาสตร     
 นายชัชชม     หิรัญรัตน      น.ส.ปุณยนุช   ประดิษฐทรัพย  
   มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 
คณะแพทยศาสตร 
นายปณณพงศ  วงศนพหริัญ  นายชัชชม    หิรัญรัตน     
น.ส.สุปรียา     จันทรวิจิตร   น.ส.ปุณยนุช  ประดิษฐทรัพย       
คณะสหเวชศาสตร  นายณัฐพร   แสงสวาง       
คณะพาณชิยศาสตรและการบัญช ี
นางสาวพิชชารีย  ทองรุต      นางสาวอรสา     ตางาม   
นางสาวเกวลิน   ตูยะปาละ  
    มหาวทิยาลัยมหดิล 
คณะทันตแพทยศาสตร 
นายปณณพงศ    วงศนพหรัิญ   นายชัชชม   หิรัญรัตน       
คณะสัตวแพทยศาสตร  นายกลา   เที่ยงตรง      
คณะวทิยาศาสตร น.ส.ปญญารัตน สิงหพยัคฆ  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
คณะวทิยาศาสตร 
น.ส.มุกระว ี   ผดุงฤกษ        น.ส.วิศนยี          อรุณแสง 
นายกฤษกร   บุญประเสริฐ    น.ส.จิราพร        ดวงตาดํา 
น.ส.จุฑามาส  ชีระภากร        น.ส.ศศิชล         พงศศร ี
น.ส.นรมน     เพ่ิมพูน          น.ส.ธนวรรณ     งามเสงี่ยม  
นายนัฐถพันธ ย้ิมโต            น.ส.ประไพพรรณ จันทรแสง 
น.ส.ประภาพร สอดสอง         น.ส.มกุดา         คณะโรจน   
คณะครศุาสตรอตุสาหกรรม 
น.ส.สุดารัตน  โพธิ์ตะนิมิต     นายปยพันธ     ทองสมบัติฃ 
น.ส.นนทรี     ภัสสรศิรฃิ      นายปฏิญญา     ปกปอง 
น.ส.นองใหม  แสงสวาง        น.ส.ประภาพร   สอดสอง  
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
น.ส.ราตร ี      ฮวบเจริญ      น.ส.ทัณฑิกา    เสือสืบพันธ  
น.ส.สมฤทัย     วงษนามใหม   น.ส.สุกัญญา   สาลีผล  
น.ส.อภิญญา    จันทรแกว      น.ส.อัญชนา    บุรีรักษ  
น.ส.อุมาภรณ   สุขขุม           น.ส.เนตรชนก ภูระหงษ 
น.ส.ภัทรสุดา    รักกลอง        น.ส.ชนิกานต  สงางาม  
น.ส.จิราพร คําอุดม 
คณะการจัดการธุรกจิการบนิ  น.ส.ลักขณา ศิริพัฒน 
คณะวศิวกรรมศาสตร   นายกฤตยณัฐ เหลาเลิศรัตนา 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร น.ส.อินทิรา  อิงคนินันท 

     มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี
คณะครศุาสตรอุตสาหรรมและเทคโนโลย ี
น.ส.ประภาพร สอดสอง      น.ส.ปยะวรรณ  สุริสาร  
นายอิศรา     สวางโชติ     น.ส.ขนิษฐา     ขีดขิน   
นายวัชรา    หมืน่ไธสง      น.ส.อรอนงค   จิตรสะอาด  
น.ส.วลัยลักษณ กลีบมาลัย   นายพุฒิพงศ   ชยันโต  
น.ส.อรสา     ตางาม        น.ส.เนตรชนก  ภูระหงษ  
คณะวศิวกรรมศาสตร 
นายปฏิญญา ปกปอง        นายกฤตยณัฐ เหลาเลิศรัตนา  
นายกลา      เที่ยงตรง      นายอาณัติ      ฉํ่ากระมล  
น.ส.นภัสสร   โตวิจิตร       น.ส.เหมอืนฤทัย สีหมอก  
น.ส.ณัฐญา  เกษอุดมทรัพย 
คณะวทิยาศาสตร 
น.ส.ณัฐพร  เชียงอินทร     น.ส.ปุณยนุช ประดิษฐทรัพย  
นายพรเพชร สอดสอง      นายวรพจน เพ็งสุข 
นายปฏิพัทธ เกตุโพธ์ิทอง  นายอภิวัฒน สุมประเสริฐ  
นายพลภัทร ภมูิผล         นายรัฐพันธ ชัยปรดีานันท 
น.ส.สิรวิรรณ  วงษสด  
คณะครศุาสตร  น.ส.ติลนา  กลอมนัทธี  
คณะมเีดยีอารต  นายพีรภัค เทพมังกร  


