ผลงานนักเรียน

ผลการแข่งขันภายนอกสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ลำดับ
๑

วัน/เดือน/ปี
๒๕ ก.ค.๒๕๕๗

๒

๖ ส.ค.๒๕๕๗

๓

๖ ส.ค.๒๕๕๗

๔

๑๙ พ.ย.๒๕๕๗

๕

๓ ธ.ค.๒๕๕๗

รำงวัลที่ได้รับ
รำงวัลรองชนะเลิศ
กำรประกวดอ่ำน
ทำนองเสนำะ
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ
๑ กำรแข่งขันสำรำนุกรม
สำหรับ เยำวชน ฯ ม. ต้น
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ
๑ กำรแข่งขันสำรำนุกรม
สำหรับ เยำวชน ฯ
ม.ปลำย
เหรียญเงินกำรเขียน
เรียงควำมคัดลำยมือ
เหรียญทองกำรประกวด
สุนทรพจน์

รำยชื่อผู้ได้รับรำงวัล
น.ส.สโรชำ เครือเพ็ง

ด.ญ.ฉัตรธิดำ ตันมณี
ด.ญ.ลลิตพรรณ พยุงเกษม
ด.ญ.ลลิตภัทร พยุงเกษม
นำยปริญญำ ชัยภิรมย์
น.ส.มนนวรัตน์ เกตุสุวรรณวัฒนำ
น.ส.จุพำรัตน์ แซ่ตั้ง
ด.ญ.ชลธำร โชติพนิชเจริญ
นำยปริญญำ ชัยภิรมย์
ด.ญ.นัทชำ อ้อยมนัสพร
น.ส.อรุณี หล่อวีรธรรม

หน่วยงำนที่จัด
-สถำบันวิจัยภำษำ
และวัฒนธรรมเอเชีย
มหำวิทยำลัยมหิดล
ร.ร.สตรีวิทยำ

ร.ร.สตรีวิทยำ

สพม.๑
วิทยำลัยเทคโนโลยี
กำรจัดกำรเพชรเกษม

ผลการแข่งขันภายนอกสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ลำดับ
๑

วัน/เดือน/ปี
๓-๒๐ พ.ย.
๒๕๕๗

๒

๓-๒๐ พ.ย.
๒๕๕๗

๓

๒๙-๓๐ พ.ย.
๒๕๕๗

๔

๗ เม.ย. ๒๕๕๘

๕

๑๑ พ.ค. ๒๕๕๘

๖

๑๔-๑๕ พ.ค.
๒๕๕๘

รำงวัลที่ได้รับ
เหรียญทองแดง
กำรประกวดโครงงำน
คณิตศำสตร์(ประเภท๒)
ม.๑ – ม.๓
รองชนะเลิศอันดับ๒
กำรประกวดโครงงำน
คณิตศำสตร์(ประเภท๑)
ม.๔ – ม.๖
รำงวัลที่ ๓ กำรต่อเลข
คำนวณ รุ่นมัธยมศึกษำ
ตอนต้นหญิง(ม.๑–ม.๓)
ในกำรแข่งขันแม็กซ์พอยส์
ครอสเวิร์ดเกมเยำวชน
นำนำชำติ
ครั้งที่ ๒๖
เหรียญทอง ชนะเลิศ
กำรแข่งขัน A-Math
ม.๑ - ม.๓
เหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ๒ กำรแข่งขัน
A-Math ม.๑ - ม.๓
เหรียญเงิน กำรแข่งขัน
A-Math ม.๑ - ม.๓

รำยชื่อผู้ได้รับรำงวัล
ด.ญ.จิตรัตน์ดำ ฐิติภำคยำนนท์
ด.ญ.ทิพย์สุดำ บุญกัน
ด.ญ.อุบลรัตน์ เป็งนันท์

หน่วยงำนที่จัด
สพม.๑

นำยววันวิชญ์ ว่องไวไพศำล
นำยพูนทรัพย์ ภูษณรัตนำกร
นำยพรพรหม อริยะธรรมถำวร

สพม.๑

ด.ญ.มินิสำร ชัยสุภำ
ด.ญ.สิริมนต์ นำพำ

สมำคมครอสเวิร์ดเกม
เอแม็ท คำคมและ
ซูโดกุแห่งประเทศไทย

ด.ช.วริศ กลมเกลียว
ด.ญ.มินิสำร ชัยสุภำ

สพม.๑

ด.ช.วริศ กลมเกลียว
ด.ญ.มินิสำร ชัยสุภำ

สพฐ

ด.ช.วริศ กลมเกลียว
ด.ญ.มินิสำร ชัยสุภำ

สพฐ

ผลการแข่งขันภายนอกสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ลำดับ
๑

วัน/เดือน/ปี
๒๕ ก.ค.๒๕๕๗

๒

๒๕ ก.ค.๒๕๕๗

๓

๖ ส.ค.๒๕๕๗

๔

๖ ส.ค.๒๕๕๗

๕

๖ ส.ค.๒๕๕๗

๖

๖ ส.ค.๒๕๕๗

๗

๒๕ ส.ค.๒๕๕๗

๘

๒๖ ส.ค.๒๕๕๗

๙

๕ พ.ย.๒๕๕๗

๑๐

๖ พ.ย.๒๕๕๗

รำงวัลที่ได้รับ
รองชนะเลิศอันดับ ๑
กำรประกวด Science
Show
รำงวัลพิเศษตอบปัญหำ
วิชำกำร ( ภำษำอังกฤษ)

รำยชื่อผู้ได้รับรำงวัล
ด.ช.ชญำนนท์ บุญทำ
ด.ญ.ดวงฤทัย แก้วสุข
ด.ญ.สกนธรัตน์ จันทร์ศิริเกียรติ
น.ส.กมลชนก ศรีบุญยวง
น.ส.จุฑำมำศ นำคสวัสดิ์

รองชนะเลิศอันดับ ๒
ตอบปัญหำทำงวิชำกำร
รำงวัลชนะเลิศ
กำรแข่งขัน
เครื่องบินกระดำษ
รองชนะเลิศอันดับ ๒
กำรแข่งขัน
เครื่องบินกระดำษ
รองชนะเลิศอันดับ ๒ กำร
แข่งขันตอบปัญหำวิชำกำร
ระดับม.ปลำย
รำงวัลพิเศษกำรแข่งขัน
ตอบปัญหำ ควำมรู้ทั่วไป
ทำงวิทยำศำสตร์
( ภำษำอังกฤษ )
รำงวัลชมเชย
กำรแข่งขันวำดภำพ
ด้วยคอมพิวเตอร์
ระดับ ม.ปลำย
เหรียญทองแดง
กำรประกวด Science
Show ม.๑ -๓
เหรียญทองกำรประกวด
Science Show
ม. ๔- ๖

น.ส.นุชนำรถ พรหมเรือง
น.ส.รัชฎำพร แก้วชิงดวง
ด.ข.สิทธิเดช เผือกประพันธ์

หน่วยงำนที่จัด
รร.สตรีวิทยำ

ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำ
เจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง
ร.ร.สตรีวิทยำ
ร.ร.สตรีวิทยำ

ด.ช.นัฐภูมิ ประริปุนนัง

ร.ร.สตรีวิทยำ

น.ส.นุชนำรถ พรหมเรือง
น.ส.รัชฎำพร แก้วชิงดวง

ร.ร.สตรีวิทยำ

น.ส.กมลชนก ศรีบุญยวง
น.ส.จุฑำมำศ นำคสวัสดิ์

ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำ
เจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง
ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำ
เจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง
สพม.๑

น.ส.เมษำวดี วุฒิประพันธ์พงศ์
น.ส.ปิยรัตน์ เพ็งหัวรอ
นำยธรรมนูญ วันชะเอม
ด.ช.ชญำนนท์ บุญทำ
ด.ญ.พรสุมินทร์พูลเพิ่มพันธ์
ด.ญ.สกนธรัตน์ จันทร์ศิริเกียรติ
นำยนิธิชัย ถูปำอ่ำง
นำยจ๊อบ แสงศิริ
น.ส.สุดำรัตน์ คำบแก้ว

สพม.๑

ผลการแข่งขันภายนอกสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ต่อ)
ลำดับ
๑๑

วัน/เดือน/ปี
๖ พ.ย.๒๕๕๗

รำงวัลที่ได้รับ
เหรียญทองแดง
โครงงำนประเภททดลอง

๑๒

๖ พ.ย.๒๕๕๗

๑๓

๗ พ.ย.๒๕๕๗

๑๔

๑๖มิ.ย.๒๕๕๗

รองชนะเลิศ กำรแข่งขัน
เครื่องบินพลังงำนยำง
ประเภทบินนำน
เหรียญทองแดงชนะเลิศ
โครงงำนประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ม.๑-๓
รองชนะเลิศเหรียญทอง
กำรแข่งขันหุนยนต์
ประเภทหุ่นยนต์ขนส่ง

รำยชื่อผู้ได้รับรำงวัล
น.ส.จุฑำมำศ นำคสวัสดิ์
น.ส.อำรียำ เพ็งสุข
นำยปฐมพงศ์ รัตนกุล
ด.ญ.ศุภำวรรณพะธะนะ
ด.ญ.ปภัสรำ ศักดิ์เพชร

หน่วยงำนที่จัด
สพม.๑

ด.ช.ณัฐวุฒิ คิดอ่ำน
ด.ญ.กมลทิพย์ นุชนวล
ด.ญ.วนิดำ พลจันทึก
ด.ช.กฤษฎำ ดำดิน
ด.ช.สิโรจน์ คงเจริญ
ด.ช.เฉลิมชัย อุดมคุณำกร
ด.ช.เจษฎำ เตชะมงคลำภิวัฒน์

สพม.๑

สพม.๑

สถำบันกำรจัดกำร
ปัญญำภิวัฒน์

ผลการแข่งขันภายนอกสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ลำดับ
๑

๒

๓

๔

๕

วัน/เดือน/ปี
๙ ก.ค.๒๕๕๗

รำงวัลที่ได้รับ
ชนะเลิศสวดมนต์หมู่
ทำนองสรภัญญะ
ระดับ ม.ต้น

รำยชื่อผู้ได้รับรำงวัล
ด.ญ.วิภำดำ ไชยงำม
ด.ญ.กำญจนำรัตน์ เอื้อแสวงธรรม
ด.ญ.กิตยำ สุขกิจ
ด.ญ.ณัฏฐริกำ จำมสำโรง
ด.ญ.รัชนิดำ ปุยชัยภูมิ
ด.ญ.ภัทรำพร ไข่ทองแก้ว
ด.ญ.คัทรียำ ปริวันทำ
ด.ญ.ปวันรัตน์ ทำทิพย์
ด.ญ.ธนันดำ พงษ์พล
๙ ก.ค.๒๕๕๗ รองชนะเลิศสวดมนต์หมู่ น.ส.อนันดำ ท้ำวโครำช
ทำนองสรภัญญะ
น.ส.พิมพกำนต์ เพชรกล้ำ
ระดับ ม.ปลำย
น.ส.อุบลรัตน์ ไกรทองสุข
น.ส.ศุภชรี จูมีทรัพย์
น.ส.ศิโรรัตน์ แจะไธสง
น.ส.ณัฐนิชำ บุญโพธิ์
น.ส.พิมพ์วิมล ทองจันทร์
น.ส.วรวรรณ สุวรรณดิษฐำกุล
น.ส.วิภำณี มะอำจเลิศ
๑๗ พ.ย.๒๕๕๗ เหรียญเงิน กำรแข่งขันร้อง ด.ญ.วชิรำภรณ์ พรหมศิริ
เพลงคุณธรรม
ด.ญ.ภัทรำวดี แซ่โง้ว
ด.ญ.จรรยำพร แก้วบุดดี
ด.ญ.ณัฐชำ เดชบำรุง
ด.ช.ปัญจพัฒน์ศิริกรกุลวัฒน์
๑๘ พ.ย.๒๕๕๗ รองชนะเลิศ กำรแข่งขัน ด.ญ.ธิดำรัตน์ วัชรำวงษ์
โครงงำนคุณธรรม ระดับ ด.ญ.ยุพำรัตน์ ธัญธนสินไพศำล
ม.ต้น
ด.ญ.กุลธิดำ ยิ้มอุดม
ด.ญ.อังคณำ กลิ่นชื่น
ด.ญ.สุชำดำ สำรีธำ
๑๗-๑๙ ธ.ค.๒๕๕๗ เกียรติบัตรเหรียญทอง
ด.ช.วงศธร พรมมี
ชนะเลิศกำรประกวด
มำรยำทไทย
ระดับม.ต้น

หน่วยงำนที่จัด
มหำมกุฎรำชวิทยำลัย
จ. นครปฐม

มหำมกุฎรำชวิทยำลัย
จ.นครปฐม

สพม.๑

สพม.๑

สพม.๑

ผลการแข่งขันภายนอกสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา (ต่อ)
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
รำงวัลที่ได้รับ
รำยชื่อผู้ได้รับรำงวัล
๖ ๑๗-๑๙ ธ.ค.๒๕๕๗ เกียรติบัตรเหรียญเงินรอง ด.ญ.อังคณำ กลิ่นชื่น
ชนะเลิศ อันดับ ๑ กำร
ประกวด
มำรยำทไทย
ระดับม.ต้น
๗ ๑๗-๑๙ ธ.ค.๒๕๕๗ เกียรติบัตรเหรียญทองกำร น.ส.รุ่งนภำ มณีพงษ์
ประกวด
น.ส.สุดำรัตน์ คำบแก้ว
มำรยำทไทย
ระดับม.ปลำย

หน่วยงำนที่จัด
สพม.๑

สพม.๑

ผลการแข่งขันภายนอกสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ลำดับ
๑

วัน/เดือน/ปี
๔ พ.ค.๒๕๕๗

รำงวัลที่ได้รับ
เหรียญทองกำรแข่งขัน
เดอะบีกินเนอร์ เทควันโด
แชมเปี้ยนชิพ

รำยชื่อผู้ได้รับรำงวัล
น.ส.กัลยำรัตน์ บุญประคอง
น.ส.จิรวดี สมสะอำด
ด.ญ.พัฐริณี ชำริมำ

หน่วยงำนที่จัด
สมำคมเทควันโด

๒

๔ พ.ค. ๒๕๕๗

น.ส.จิรวดี สมสะอำด
ด.ญ.ขนิษฐำ งำมมั่ง

สมำคมเทควันโด

๓
๔
๕
๖
๗

๓๑ พ.ค.-๑มิ.ย.
๒๕๕๗
๒๑ มิ.ย.๒๕๕๗
๒๑ มิ.ย.๒๕๕๗
๒๖ ก.ค.๒๕๕๗
๑๑ พ.ย.๒๕๕๗
๑๑ พ.ย.๒๕๕๗

๙

๑๑ พ.ย.๒๕๕๗

ด.ช.กรวัฒน์เอี่ยมสำอำงค์
ด.ช.ทัฬกิจ เพชรแสงรุ่งโรจน์
นำยนำวิน ทองโอ่
ด.ญ.ชนิดำ ทับทิมทอง
ด.ญ.ขนิษฐำ งำมมั่ง
นำยธีรพงษ์ ถนอมยศ
น.ส.หนึ่งฤทัย โพธิ์ลังกำ
ด.ช.ณัฎฐ์ สุพรรณพงษ์
ด.ญ.ปรำรถนำ โตไธสงค์
น.ส.เบญจพร ลิ้มพำนิชย์

ร.ร.สำมเสน
ชัยวิเทศศึกษำ
นครเขื่อนขันธ์
นครเขื่อนขันธ์
สมำคมเทควันโด
สพม.๑

๘

๑๐

๑๘ พ.ย.๒๕๕๗

เหรียญเงินกำรแข่งขัน
เดอะบีกินเนอร์เทควันโด
แชมเปี้ยนชิพ
เหรียญทองกำรแข่งขันว่ำย
น้ำ
เหรียญเงินเทควันโด
เหรียญทองเทควันโด
เหรียญทองเทควันโด
เหรียญทองกำรแข่งขัน
ตอบปัญหำสุขภำพ
เหรียญเงิน กำรแข่งขัน
ตอบปัญหำสุขภำพ
เหรียญทองกำรแข่งขัน
ยิมนำสติกลีลำ
ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จ
พระเทพ ฯ
เหรียญทองกำรแข่งขันเท
ควันโด

อบต.บำงบัวทอง

๑๑

๑๘ พ.ย.๒๕๕๗

เหรียญเงินกำรแข่งขันเท
ควันโด

ด.ญ.ขนิษฐำ งำมมั่ง
ด.ญ.วิภำพร สมพงษ์
ด.ช.ณัฐพล วงศ์อำกำศ
ด.ญ.ชนิดำ ทับทิมทอง
น.ส.ศิลำวรรณ พระโยธำ
ด.ญ.ขนิษฐำ งำมมั่ง
ด.ญ.พัฐริณี ชำริมำ

๑๒

๒๙ พ.ย.-๗ ธ.ค.
๒๕๕๗

เหรียญเงินกำรแข่งขัน
ยิมนำสติก Asian
School game
ครั้งที่ ๖

น.ส.เบญจพร ลิ้มพำนิชย์

ประเทศฟิลิปปินส์

สพม.๑
สมำคมยิมนำสติกแห่ง
ประเทไทย

อบต.บำงบัวทอง

ผลการแข่งขันภายนอกสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ลำดับ
๑
๒
๓

วัน/เดือน/ปี
๑๕-๑๘ พ.ย.
๒๕๕๗
๑๕-๑๘ พ.ย.
๒๕๕๗
๑๕-๑๘ พ.ย.
๒๕๕๗

๔

๑๕-๑๘ พ.ย.
๒๕๕๗

๕

๑๕-๑๘ พ.ย.
๒๕๕๗

๖

๑๕-๑๘ พ.ย.
๒๕๕๗

๗

๑๕-๑๘ พ.ย.
๒๕๕๗

๘

๑๕-๑๘ พ.ย.
๒๕๕๗

รำงวัลที่ได้รับ
เหรียญทองศิลป์
สร้ำงสรรค์ ม.๔-๖
เหรียญเงิน วำดภำพ
ระบำยสี ม.๔-๖
เหรียญทอง ร้องเพลงพระ
รำชนิพนธ์ประเภทหญิง ม.
๔-๖
เหรียญทองชนะเลิศร้อง
เพลงไทยลูกกรุง ประเภท
เดี่ยวชำย
ม.
๑-๓
เหรียญเงินร้องเพลงไทย
ลูกกรุงประเภทเดี่ยวชำย
ม.๔-๖
เหรียญเงินร้องเพลงไทย
ลูกกรุง ประเภทเดี่ยว
หญิง ม.๔-๖
เหรียญทอง
รองชนะเลิศกำรขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่งประเภท
เดี่ยวหญิง
ม.
๑-๓
เหรียญทองชนะเลิศวง
ดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม
ข ม.๑-๖
ระดับภำค

รำยชื่อผู้ได้รับรำงวัล
นำยวรวิทย์ คูณกลำง

หน่วยงำนที่จัด
สพม.๑

น.ส.วรชำชิวปรีชำ

สพม.๑

น.ส.สโรชำ เครือเพ็ง

สพม.๑

ด.ช.ปัญจพัฒน์ศิริกรกุลวัฒน์

สพม.๑

นำยประสบชัย สุขเลิศ

สพม.๑

น.ส.ปำลิดำ สิลปรัตน์

สพม.๑

ด.ญ.ขนิษฐำ อ่อนฉ่ำ

สพม.๑

น.ส.สโรชำ เครือเพ็ง
และนักดนตรีวงดนตรีลูกทุ่ง
จำนวน ๓๕ คน

สพฐ.

ผลการแข่งขันภายนอกสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ลำดับ
๑

วัน/เดือน/ปี
๑๔ พ.ย.๒๕๕๗

๒

๑๔ พ.ย.๒๕๕๗

๓

๑๔พ.ย.๒๕๕๗

๔

๑๔ พ.ย.๒๕๕๗

๕

๑๔ พ.ย.๒๕๕๗

๖

๑๔ พ.ย.๒๕๕๗

๗

๑๔ พ.ย.๒๕๕๗

๘

๑๔ พ.ย.๒๕๕๗

รำงวัลที่ได้รับ
รองชนะเลิศ กำรแข่งขัน
แปรรูปอำหำร ระดับม.๔๖
รำงวัลเหรียญทอง
กำรแข่งขันทำอำหำร
น้ำพริกผักสด
เครื่องเคียง
รำงวัลเหรียญทอง
กำรออกแบบสิ่งของ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ม.๑-๓
รำงวัลเหรียญทอง
กำรออกแบบสิ่งของ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ม.๔-๖
รำงวัลเหรียญทอง
กำรสร้ำงหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์
( E-book ) ม.๑-๓
รำงวัลเหรียญทอง
กำรสร้ำง Webpage
ประเภท Web Editor
ม ๔-๖
รำงวัลเหรียญทอง
กำรสร้ำง Webpage
ประเภท Text Editor
ม ๔-๖
รำงวัลเหรียญทอง
กำรเขียนโปรแกรมด้ว
ภำษำคอมพิวเตอร์
ม.๔-๖

รำยชื่อผู้ได้รับรำงวัล
น.ส.เมธินี บุญเจริญ
น.ส.จิตภินันท์ รัชตะประเมศฐ์
น.ส.มนทกำนต์อริยชัยสกุล
น.ส.มุทิตำ จันทร์สมำน
น.ส.อำรญำ รักษ์ภักดี
น.ส.อโณทัย สิงหัน

หน่วยงำนที่จัด
สพม.๑

ด.ช.พยุงศักดิ์ โปร่งสันเทียะ
ด.ช.เอกรัตน์ กลมเกลียว

สพม.๑

น.ส.ดวงนภำ เลียมไธสง
นำยธีรพงษ์ เกษมวิไล

สพม.๑

ด.ญ.พิมชิตรำ เหล่ำวงษำ
ด.ช.ภูวนัตถ์ เทียนชัยเกิดศิลป์

สพม.๑

นำยภูบดี กมลมำศเมธำสกุล
นำยศุภณัฐ ปำนสิทธิ์

สพม.๑

นำยภัทรพงษ์ หลำนเศรษฐำ
นำยอนุรักษ์ สกุลเหมือน

สพม.๑

นำยนิธิชัย ถูปำอ่ำง
นำยภูบดี กมลมำศเมธำสกุล

สพม.๑

สพม.๑

ผลการแข่งขันภายนอกสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ต่อ)
ลำดับ
๙

วัน/เดือน/ปี
๑๔ พ.ย.๒๕๕๗

๑๐

๑๔ พ.ย.๒๕๕๗

รำงวัลที่ได้รับ
รำงวัลเหรียญทอง
โครงงำนคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์
ม ๔-๖
รำงวัลเหรียญทอง
กำรตัดต่อภำพยนตร์
ม ๔-๖

รำยชื่อผู้ได้รับรำงวัล
นำยธรรมนูญ วันชะเอม
นำยพีรกำนต์ เกรียงศรี
นำยพีรพงษ์ คำสงครำม

หน่วยงำนที่จัด
สพม.๑

น.ส.ทะเลฝัน สุขประเสริฐ
นำยปัญญำพล เมินหำ

สพม.๑

ผลการแข่งขันภายนอกสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ลำดับ
๑

วัน/เดือน/ปี
พ.ย.๒๕๕๗

๒

พ.ย.๒๕๕๗

๓

พ.ย.๒๕๕๗

๔

พ.ย.๒๕๕๗

๕

พ.ย.๒๕๕๗

๖

พ.ย.๒๕๕๗

๗

พ.ย.๒๕๕๗

รำงวัลที่ได้รับ
เหรียญทอง
รองชนะเลิศ
กำรแข่งขันพุดภำษำจีน ม.
๔-๖
เหรียญทอง
กำรแข่งขันพูดภำษำญี่ปุ่น
ม.๑-๓
เหรียญเงิน
กำรแข่งขันเล่ำนิทำน ม.๑๓
เหรียญทอง
กำรแข่งขัน
เล่ำนิทำน ม.๔-๖
เหรียญทองแดง
กำรแข่งขัน
Spelling Bee
เหรียญทองแดง
กำรแข่งขันละครสั้นชวน
หัว (Skit )

เหรียญทอง
กำรแข่งขันละครสั้น
( Skit )

รำยชื่อผู้ได้รับรำงวัล
น.ส.จันทร์เพ็ญ จันทนำภรณ์

หน่วยงำนที่จัด
สพม.๑

ด.ญ.ปทิตตำ โพธิ

สพม.๑

ด.ญ.เนตรนภิส เรืองวิจิตร

สพม.๑

น.ส.พิชยำ โพธิ์อภิชำติ

สพม.๑

ด.ญ.มนชนก มำกพุ่ม

สพม.๑

ด.ญ.ธนัญชนก พงษ์พล
ด.ญ.ธิดำรัตน์ วัชรำพงษ์
ด.ญ.ปภัสสรอำไพศิริวงศ์
ด.ญ.ปำริฉัตร มะลิพุ่ม
ด.ญ.ยุพำรัตน์ ธันธนไพศำล
นำยพิทยำ แซ่ฉั่ว
น.ส.พิศมัย สุขบรรเทิง
นำยพีรพงษ์ คำสงครำม
นำยศรำวุธ สิขันฑกะสมิตร
น.ส.เมษำวดี วุฒิประพันธ์พงศ์

สพม.๑

สพม.๑

