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บริจาคโลหิต ครั้งที่ 46
สอบ O-NET ชั้น ป.6
สอบการแข่งขัน TMC
แข่งขันวิชาการ ร.ร.เอกชนภาคกลางและภาคตะวันออก
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนอุดมวิทยา ครบ 63 ปี
พิธีมิสซาขอบพระคุณ
- ประเมินความสามารถการอ่าน ชั้น ป.1
- งานวันแห่งความภาคภูมิใจ
นิทรรศการสรุปผลการเรียนรู้ อ.1-อ.3
สอบภาคความรู้ปลายภาคเรียนที่ 2/2560
สอบแข่งขันนานาชาติ รอบ 2
-สอบ LAS ป.2,4,5
-ปั จ ฉิ ม นิ เ ทศนั ก เรี ย นชั้ น ป.6
นั ก เรี ย นปฐมวั ย มาเรี ย นเป็ น วั น สุ ด ท้ า ย

บันทึกความจาผูป้ กครอง
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นักเรียนประจำกลับบ้ำนหมด
ส่งนักเรียนประจำกลับโรงเรียน เวลำ 14.00 น.- 17.00 น.
หยุดวันไหว้ วันตรุษจีน
-นักเรียนประจำกลับบ้ำนหมด
-นักเรียนชั้น ป.2 ,ป.4 ,ป.6 สอบกลำงภำคเรียนที่ 2 มีเรียนทำกำรบ้ำนตำมปกติ
นักเรียนชั้น ป.1 ,ป.3 ,ป.5 สอบกลำงภำคเรียนที่ 2 มีเรียนทำกำรบ้ำนตำมปกติ
นักเรียนชั้น ป.2 ,ป.4 ,ป.6 สอบวันสุดท้ายรับนักเรียนเวลา 16.00น. ปิดเทอม
นักเรียนชั้น ป.1 ,ป.3 ,ป.5 สอบวันสุดท้ายรับนักเรียนเวลา 16.00น. ปิดเทอม
นักเรียนชั้น ป.3 ติวสอบ NT
นักเรียนชั้น ป.3 สอบ National Test (NT) และปิดเทอม

อุดมวิทยา
อ. บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร 0-3221-1176

ปีที่ 17 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน กุมภำพันธ์ 2561

คุยกันผ่านอักษร
สวัสดีค่ะ
และเดือนแรกของปีใหม่ก็ผ่านพ้นไปอย่าง
รวดเร็ ว เด็ ก ๆก็ ผ่ า นช่ ว งแห่ ง ความสุ ข ตั้ ง แต่
ฉลองปีใหม่ และวัน เด็กไปแล้วนะคะ ตอนนี้ต้อง
กลับมาอ่านหนังสืออย่างจริงจังนะคะ เพราะเดือน
กุม ภาพัน ธ์จ ะเป็ น เดือนแห่งความรั กที่ มี การสอบ
หลายรายการ ก่อ นอื่ น ขอคุ ย ให้ฟั งว่า มกราคมที่
ผ่านมาได้ทาอะไรไปบ้างนะ....
 3-4 ม.ค. นักเรียน ป.6 ฝึกทักษะการทา
ข้อสอบ PRE O-NET ออนไลน์ เตรียมความพร้อม
สาหรับสอบ O-NET 3-6 ม.ค. ครูนศุ รา ครู
อนุสรณ์ ครูวิจิตร ครูชุลีพร ครูปอล ครูอาจรีย์ นา
ตั วแทนนั กเรี ยนจ านวน 15 คนไปแข่ งขั นงาน
ศิ ลปหั ตถกรรมนั กเรี ยน ระดั บภาค ในกลุ่มสาระฯ
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสังคม
ศึกษาฯ ที่จังหวัดนครนายก5-6 ม.ค. ผู้จัดการ
และผู้อานวยการไปดูงานโรงเรียนที่โรงเรียนพรศิริกุล
จ.ตรัง  7 ม.ค. ครูชุรพี ร ครูวิธวัช ครูปิยาณี ครู

พิมพ์วราภรณ์ ครูจั นทร์ทิ รา ครูศิริพรและครูจรรยา
นานักเรียนไปสอบคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ใน
การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบแรก
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ณ ร.ร.วั ดบ้ านโป่ งสามั คคี คุ ณู ป ถั ม ภ์ และในวั น
เดี ยวกัน ครูศศิ สิ ริ กร ครู วิ ภา และครู วิวรรณ น า
นักเรียน ป.6 ไปสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียน
สาธิตม.ศิลปากร จ.นครปฐม  13-14 ม.ค. นัก
เรียนป.6 ไปสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อม.1 รอบสอง
ที่ ร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.เพชรบุรี  14 ม.ค.
นั กเรียน ป.1-ป.5 ทดสอบ PRE ประถมศึกษา และ
ในวันเดียวกัน ครูศศิสิริกรและครูวิวรรณ อบรมเชิง
ปฏิ บั ติ การโครงการพั ฒนาครู โรงเรี ยนเอกชน เพื่ อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 
15 ม.ค. นักเรียนชั้น ป.1-ป.4 รับการอบรมธรรมะ
สัญจร โดยสอนหลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนา
ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับชั้ นอนุ บาลจนจบการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
 16 ม.ค. เป็นวันครูผู้อานวยการพร้อมคณะครู
59 คนไปร่ วมงานวั นครู อ าเภอบ้ านโป่ งประจ าปี
2561 ณ ร.ร.รัตนราษฎร์บารุง โดยมีครูรับรางวัลครู
โรงเรียนเอกชนที่ปฏิ บั ติการสอนครบ 25ปี ได้แก่

ครูสมศรี ครูเดือนเพ็ญ ครูอัจฉรา ครูบุญเรือน ครูจริยา
ครูชุรีพร ครูชุลีพร และครูสิริกร ครูที่ได้รับรางวัลครู
ดีเด่นได้แก่ ครูชุลีพร ขอแสดงความยินดีค่ะ และใน
วันเดียวกันนี้ ครูสุภาภรณ์ ครูกาญจนา ครูธนภัทร

และครูวิธวัชไปร่วมงานวันครูชุมนุมครูคาทอลิก สังฆ
มณฑลราชบุรี ในงานนี้ครูสุภาภรณ์ ครูกาญจนา ครูวิจิตร
และครูนิ พนธ์ รับรางวัลครูต้ นแบบการอุ ทิ ศตน จั ดโดย
ศูนย์วิชาการ สังฆมณฑลราชบุรี 17 ม.ค. ครูชุลีพร
ไปรั บรางวั ลเครื่ องหมายเชิ ดชู เกี ยรติ คุ รุ สดุ ดี โดยมี
ครูนศุ รา ครูปอล ครูศศิสริ กิ รและครูศรชัย ร่วมแสดงความ
ยินดี ณ หอประชุมคุรุสภา และในภาคบ่าย ครูแนะแนวจาก
ร.ร.รัตนราษฎร์บารุงมาแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียน ป.6
19 ม.ค. ครูแนะแนวจาก ร.ร.นารีวุฒิมาแนะแนวศึกษา
ต่ อให้ กับนั กเรียน ป.6 20 ม.ค. ครู ชั ชวาล ครู
เนตรนฤมล และครูสุภาพรนานักเรียน 128 คนไปสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฎนครปฐม
และในวันเดียวกัน ครูชยั ยากับครูจนั ทร์ทริ า นานักเรียน
ไปสอบแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์รอบสอง จัดโดย สสวท. ณ ร.ร.อนุบาล
ราชบุรี นอกจากนั้นครูชุลีพรและครูอนิศา ไปอบรมเชิง
ปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
รุ่นที่ 3 ณ ร.ร.ดรุณาราชบุ รี  21 ม.ค. ครูชั ชวาล
ครูปิยาณี (บัว) ไปอบรมเชิงปฏิ บัติการโครงการพัฒนาครู
โรงเรียนเอกชน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 4 ณ โรงเรียนดรุณา
ราชบุรี  23 ม.ค. เจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานทันตกรรม
ร.พ.บ้ านโป่ ง มาตรวจสุ ขภาพในช่ องปากและเคลื อบ
ฟลูออไรด์ในเด็กอนุบาล 1  24 ม.ค. ครูสุมาลี ครู
อรุณศรี ครูอันริยา พร้อมตัวแทนนักเรียนนาอาหารไป
เลี้ยงผู้สูงอายุบา้ นเบธานี เนื่องในวันเกิดคุณครูวิไลวรรณ
….ส่วนครูบุญรัตน์ และครูกมลวรรณ ก็นาเด็ก อ.2.4 และ
อ.3.2 ไปทัศนศึ กษาหลังจากเรียนเรื่อง รถ C:Car และเรื่อง
ขนมปัง Bread 25 ม.ค. เป็นวันกตัญญูคุณครูวิไลวรรณ
วังตาล คณะครูได้จัดงานนี้ขึ้น เพื่อเป็นการ

แสดงความกตั ญญู กตเวที ในโอกาสวันคล้ ายวั นเกิดของ
คุณครูวิไลวรรณ หรือคุณยายใหญ่อันเป็นที่รักของเรา โดยมี
การมอบค าอวยพรและของขวัญจากคณะครูนั กเรียนและ
พนักงาน ตลอดจนมีการแสดงของเด็กๆและคุณครูสร้าง
ความสุ ขให้กั บคุ ณยายใหญ่ จากนั้ นคุ ณยายใหญ่ มอบ
ความสุขด้วยขนมเค้กและไอศครีมส าหรับทุ กๆคน 
26 ม.ค. ครูสมศรี ครูทิฆัมพร ไปประชุมหัวข้อ “แนว
ทางการดาเนินโครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย”จัดโดยกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม ส่วนครูยุวันวรี นาเด็ก อ.3.1 ไป
ทัศนศึกษาที่บ้านคุณวราทิพย์ 27 ม.ค. ครูศศิสิริกร
และครูวีรวรรณ ไปอบรมเตรียมความพร้อมการจั ดการ
เรียนการสอนวิ ทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ หลั กสู ตร
ปรับปรุงใหม่พร้อมเตรียมครูผู้สอนสู่ ระบบออนไลน์กั บ
การศึ กษาในยุ ค Thailand 4.0 จั ดโดยสมาคมศึ กษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สสวท.  27-28
ม.ค. คณะครูอนุ บาล 16 คนเข้ารับการอบรมหลักสู ตร
สถานศึกษา ระดับปฐมวัยสาหรับครูเอกชนภาคกลาง จัด
โดยสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย โดย ร.ร.อุดม
วิทยาเป็นสถานที่จัดการประชุมในครั้งนี้ และมีผู้บริหาร
ตลอดจนครูเอกชนเข้าร่วมการประชุมจานวน 131 คน
 29 ม.ค. ครูนัธทะรีนาเด็ก อ. 2.3 ไปทัศนศึกษาที่
บ้านขวัญแดรี่ฟาร์ม เพราะเรียนเรื่องฟาร์มโคนมค่ะ 
30 ม.ค. ครูสุ กัญญา ก็ไม่ น้อยหน้ า นาเด็ก อ.2.5 ไป
ทัศนศึ กษาที่ NK Farm Thailand ส่ วนครู กนธิชา น า
เด็ก อ.3.4 ไปโรงงานคัดไข่ไก่ ในวันที่ 31 ม.ค. ค่ะ
เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ จ ะมี กิ จ กรรมดี ๆ อะไรมา
รายงาน โปรดติดตามด้วยนะคะ
Happy Valentine’s Day
ผูจ้ ัดทำ

ขอชืน
่ ชม
โรงเรียน
เกียรติบตั รนักเรียนได้คะแนนสอบโครงกำรศึกษำนำรี Pre ม.1 ปีกำรศึกษำ 2560 อันดับ 2 ของโครงกำร
มอบโดยโรงเรียนศึกษำนำรี

ครู
1.เกียรติบัตร “สมควรได้รับกำรยกย่องให้เป็นครูต้นแบบกำรอุทิศตนประเภท ผู้ช่วยผู้บริหำรสถำนศึกษำ ประจำ
สถำนศึกษำคำทอลิกในเขตสังฆมณฑลรำชบุรี” มอบโดยศูนย์วิชำกำรสังฆมณฑลรำชบุรี
1.นายวิจิตร
เทาลิ้ม
2.นางสุภาภรณ์ ช้อยเครือ
3.นางสาวกาญจนา
วีรวงศ์
4.นายนิพนธ์
วีรวงศ์
2.เข็มและเกียรติบตั รรำงวัล เครือ่ งหมำยเชิดชูเกียรติ “คุรสุ ุดี” มอบโดยคุรุสภำและเกียรติบัตรรำงวัลครูดีเด่น มอบ
โดยอำเภอบ้ำนโป่ง
นางสาวชุลีพร วงค์นุกูล
3.เกียรติบัตรรำงวัล ครูเอกชนที่ปฏิบัติกำรสอนครบ 25 ปี มอบโดยอำเภอบ้ำนโป่ง
1.น.ส.สมศรี จิตใจภักดี 2.นางอัจฉรา อยู่สถิต 3.นางบุญเรือน วงษ์ถาวรเรือง 4.น.ส.สิริกร มั่นคง
5.น.ส.ชุรีพร พึ่งพิงพัก
6.น.ส.จริยา คาสงค์ 7.น.ส.ชุลีพร วงค์นุกูล 8.นางเดือนเพ็ญ ปิ่นวัฒนชัย

นักเรียน
1.เกียรติบตั รรำงวัลกำรสอบแข่งขันทำงวิชำกำรรอบแรกระดับเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ สพป.รบ.2 ประจำปี พ.ศ.
2561 มอบโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.)
วิชาคณิตศาสตร์
เหรียญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง

ด.ช.วริทธิ์ธร
ด.ช.จิรเวชน์
ด.ญ.ณัฐพิมล
ด.ญ.ชนำกำนต์

เล็กมณี
มธุรสเมทนี

ด.ช.กิตติศักดิ์
ด.ช.ณัฎฐกรณ์
ด.ช.ภำสวุฒิ
ด.ญ.กุลนิษฐ์
ด.ญ.ณภัทร
ด.ญ.กำนต์ธีรำ
ด.ญ.ชญำนุตม์
ด.ญ.ณัฎฐ์ฎำพร
ด.ญ.ปริยำกร
ด.ช.พีรพงศ์
ด.ญ.ศิริรำยำ

สุทธิรัตนำกร
ลิ้มรัตนพันธ์
เจียมจริยำ
วุฒิพงษ์พิศำล
วงศ์วัฒนสิทธิ์
มำประเสริฐกุล
สีรักษ์
แสงสิริฉัตร
บัวเบำ
จิตต์เจริญ
คนทัด

พลศิษฎ์ศักดำกุล

บุญพำมี

ด.ญ.วศินี
ด.ช.ญำณวุฒิ
ด.ช.ทักษ์ดนัย
ด.ญ.ณัฐณิชำ

วิมลศิลปะวิญญู ด.ญ.อภิชญำ
ยำงสวย
ด.ญ.สรัญญำณี
วรรณประวรรต
รักจำรูญ
ด.ญ.รสธร

หวยภูผำ
รุ่งวิไลเจริญ
เรืองวงศ์โรจน์

วิชาวิทยาศาสตร์
เหรียญทอง
เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

ด.ช.คุณำนนท์
ด.ช.ธนภัทร
ด.ญ.อำคิรำ
ด.ญ.ชนัฎดำ
ด.ญ.รัตน์
ด.ช.คมชำญ
ด.ญ.ชำลิสำ

โรจน์ธรรมรักษ์
ยอดตะโก
จำปำจันทร์
ขุนบำรุง
กิตติวโรดม
ทนุผล
แก้วจีน
ด.ช.ธำรำกำญจน์ ปิยพันธ์เพทำย
ด.ญ.ปรียำนำถ อธิกุลรัตน์
ด.ญ.พุทธิกำนต์ พรหมสวัสดิ์

ด.ช.ชำญสุพร
ด.ช.พิชญะ

ปฐมพรยิ่งเจริญ
หรรษำ

ด.ญ.ณภัทร
ด.ญ.สุวิชญำ
ด.ช.จิรภำส
ด.ญ.ญำณิศำ
ด.ช.นภัส
ด.ญ.พิชญำภำ
ด.ช.ภำวัต

ชำวบ้ำนใหม่
ตรำชู
กิตติจินดำวงศ์
ว่องชิงชัย
สุรเกียรติชัย
พิทักษ์เนติกุล
ธนศุภวิมล

ขอชืน
่ ชม (ต่อ)

ขอชืน
่ ชม (ต่อ)

นักเรียน

นักเรียน

2.เหรียญและเกียรติบัตรรำงวัล กำรแข่งขันกำรคิดและแก้ปัญหำคณิตศำสตร์ครั้งที่ 18 มอบโดย มหำวิทยำลัย
รำชภัฏพระนครร่วมกับมูลนิธิ ดร.สมวงษ์และ พญ.เพ็ญนภำ
ระดับชั้น ป.1-2 รำงวัลเหรียญทองแดง
ด.ช.ณดล
ศุภำดำรัตนำวงศ์
ระดับชั้น ป.3-4 รำงวัลชมเชย
ด.ช.ปณชัย
ศรีต่ำยขำ
ด.ช.จิรเวธน์
มธุรสเมทนี

2.เหรียญและเกียรติบัตรรำงวัล กำรแข่งขันกำรคิดและแก้ปัญหำคณิตศำสตร์ครั้งที่ 18 มอบโดย มหำวิทยำลัย
รำชภัฏพระนครร่วมกับมูลนิธิ ดร.สมวงษ์และ พญ.เพ็ญนภำ
ระดับชั้น ป.1-2 รำงวัลเหรียญทองแดง
ด.ช.ณดล
ศุภำดำรัตนำวงศ์
ระดับชั้น ป.3-4 รำงวัลชมเชย
ด.ช.ปณชัย
ศรีต่ำยขำ
ด.ช.จิรเวธน์
มธุรสเมทนี

3.เหรียญและเกียรติบตั รรำงวัล “In the 3 MATH-ENG CONTEST (MEC)” มอบโดยมหำวิทยำลัยรำชภัฎพระนคร
rd
ร่วมกับมูลนิธิ ดร.สมวงษ์และ พญ.เพ็ญนภำ
Grade 2
The Bronze Medal
NADOL SUPADARATTANAWONG
Grade 3
The Consolation Prize THANAPON SENEEWONG NA AYUTTHAYA

3.เหรียญและเกียรติบตั รรำงวัล “In the 3 MATH-ENG CONTEST (MEC)” มอบโดยมหำวิทยำลัยรำชภัฎพระนคร
ร่วมกับมูลนิธิ ดร.สมวงษ์และ พญ.เพ็ญนภำ
Grade 2
The Bronze Medal
NADOL SUPADARATTANAWONG
Grade 3
The Consolation Prize THANAPON SENEEWONG NA AYUTTHAYA

4.เกียรติบตั รรำงวัลกำรสอบวัดผลโครงกำรไบเบิล้ คอนเทสต์ ครั้งที่ 16 มอบโดยศูนย์คริสตศำสนธรรม
คำทอลิก เขตมิสซังรำชบุรี

4.เกียรติบตั รรำงวัลกำรสอบวัดผลโครงกำรไบเบิล้ คอนเทสต์ ครั้งที่ 16 มอบโดยศูนย์คริสตศำสนธรรม
คำทอลิก เขตมิสซังรำชบุรี

ชั้น ป.1

เหรียญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง

ชั้น ป.2

เหรียญทอง

ชั้น ป.3
ชั้น ป.4

เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง

ด.ญ.อนัญญำ
ด.ชไพสิฐ
ด.ช.ภูไรวินท์
ด.ช.ทนุธรรม
ด.ญ.ปวีณ์ลดำ
ด.ช.เมธำสิทธิ์
ด.ญ.ณัฏฐณิชำ
ด.ญ.ปวันรัตน์
ด.ช.ภูชำนนท์

ชะอ้อนชม
เกสร

ชั้น ป.1

วังตำล
ธนขจรกิตต์
ตันเจริญ

ด.ช.รัชรัญชน์
ด.ญ.ศิรัญย์รรรศ

อริยะวุฒิพันธ์
สุวรรณปำกแพรก

นิธิพงศ์ไพศำล
สุทธิรัตนำกร
กันตะเวศม์
ถังเงิน

ด.ญ.ณัชชำ

กิตติวินิชนันท์

5.เกียรติบัตรรำงวัล คะแนนสอบโครงกำรศึกษำนำรี Pre ม.1 ปีกำรศึกษำ 2560 มอบโดยโรงเรียนศึกษำนำรี
วิชำวิทยำศำสตร์ อันดับที่ 1
คะแนนรวม
อันดับที่ 2

ด.ญ.บุณยวีร์
ด.ญ.บุณยวีร์

วิริยวงวำนศ์
วิริยวงวำนศ์

นักเรียนสอบเข้าเรียนต่อชัน้ มัธยมศึกษา ปีที่ 1 ได้
4. โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยศิลปำกรนครปฐม
5. โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
6. โรงเรียนจุฬำภรรำชวิทยำลัย เพชรบุรี

12
18
16

คน
คน
คน

เหรียญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง

ชั้น ป.2

เหรียญทอง

ชั้น ป.3
ชั้น ป.4

เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง

ด.ญ.อนัญญำ
ด.ชไพสิฐ
ด.ช.ภูไรวินท์
ด.ช.ทนุธรรม
ด.ญ.ปวีณ์ลดำ
ด.ช.เมธำสิทธิ์
ด.ญ.ณัฏฐณิชำ
ด.ญ.ปวันรัตน์
ด.ช.ภูชำนนท์

ชะอ้อนชม
เกสร
วังตำล
ธนขจรกิตต์
ตันเจริญ

ด.ช.รัชรัญชน์
ด.ญ.ศิรัญย์รรรศ

อริยะวุฒิพันธ์
สุวรรณปำกแพรก

นิธิพงศ์ไพศำล
สุทธิรัตนำกร
กันตะเวศม์
ถังเงิน

ด.ญ.ณัชชำ

กิตติวินิชนันท์

5.เกียรติบัตรรำงวัล คะแนนสอบโครงกำรศึกษำนำรี Pre ม.1 ปีกำรศึกษำ 2560 มอบโดยโรงเรียนศึกษำนำรี
วิชำวิทยำศำสตร์ อันดับที่ 1
คะแนนรวม
อันดับที่ 2

ด.ญ.บุณยวีร์
ด.ญ.บุณยวีร์

วิริยวงวำนศ์
วิริยวงวำนศ์

นักเรียนสอบเข้าเรียนต่อชัน้ มัธยมศึกษา ปีที่ 1 ได้
1. โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยศิลปำกรนครปฐม
2. โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
3. โรงเรียนจุฬำภรรำชวิทยำลัย เพชรบุรี

12
18
16

คน
คน
คน

