ผลงานนักเรียน

ที่
1

1

2

3

ผลการแข่งขันภายนอกสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ปีการศึกษา 2558
วัน/เดือน/ปี
รางวัลที่ได้รับ
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
10 - 11 มิ.ย.58 เข้าร่วมแข่งขันแต่งกลอน
นายวุฒิชัย บรรจโรจน์
เขียนสารคดี
น.ส.นฤมล มังคะละมี
น.ส.บุศราคัม ณ นคร
น.ส.วันวิสา มีแก้ว
4 ส.ค. 58
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
นายตฤณโชค นิลไพร
ยอวาที ระดับภาคกลาง
น.ส.เมษาวดี วุฒิประพันธ์พงศ์
น.ส.สโรชา เชื้อพุก
น.ส.ธัญญดา ศิริดล
น.ส.อลิษา จาปาทุม
22 ส.ค. 58
เข้าร่วมแข่งขันตอบคาถาม ด.ญ.ฉัตรธิดา ตันมณี
สารานุกรมไทย
ด.ญ.ลลิตพรรณ พยุงเกษม
ด.ญ.ลลิตภัทร พยุงเกษม
24 ส.ค. 58
เข้าร่วมประกวดเรียงความ นายปริญญา ชัยภิรมย์
นายวุฒิชัย บรรจโรจน์

4

6 ก.ย. 58

เข้าร่วมแข่งขันภาษาไทย
เพชรยอดมงกุฎ

5

27 พ.ย. 58

6

27 พ.ย. 58

7

3 ธ.ค. 58

8

3 ธ.ค. 58

9

3 ธ.ค. 58

รางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์
รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์
รางวัลชมเชย การประกวด
คัดลายมือ
ชนะเลิศ อันดับ 3
การประกวดคัดลายมือ
รางวัลชมเชยการประกวด

หน่วยงานที่จัด
ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย

โรงเรียนนวมิน
ทราชินูทิศสตรีวิทยา
พุทธมณฑล

มหาวิทยาลัยสยาม

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา
โรงเรียนสันติราษฎร์
วิทยาลัย

ด.ญ.ปรายฟ้า สมบูรณ์
ด.ญ.สุดาทิพย์ ดีมั่น
ด.ญ.พรทิพย์ เข็มทอง
น.ส.สิรวิ ิมล แก้วชิงดวง
น.ส.มนนวรัตน์ เกตุสุวรรณวัฒนา
นายเสรีชัย ตรีเข้ม
น.ส.กมลชนก จันทร์โคตร
วิทยาลัยการจัดการ
เพชรเกษม
ด.ญ.ปารณีย์ ตาเล็ก
วิทยาลัยการจัดการ
เพชรเกษม
ด.ญ.ชลลดา พิทักษ์ธีระธรรม
มหาวิทยาลัย
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
น.ส.พิสมัย สุขบันเทิง
มหาวิทยาลัย
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
น.ส.นฤมล นาคเมือง
มหาวิทยาลัย

ที่

วัน/เดือน/ปี

10

3 ธ.ค. 58

11

3 ธ.ค. 58

12

10 ธ.ค. 58

13

31 ธ.ค. 58

รางวัลที่ได้รับ
คัดลายมือ
เข้าร่วมการแข่งขัน
พูดสุนทรพจน์
รางวัลชมเชยการแข่งขัน
พูดสุนทรพจน์ ระดับ ม.ต้น
เข้าร่วมตอบการแข่งขัน
ตอบปัญหาวิชาการ
วันกรมสมเด็จ
พระปรมานุชิตชิโนรส
เข้าร่วมการแข่งขัน
อ่านทานองเสนาะ

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล

หน่วยงานที่จัด
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
น.ส.กมลชนก จันทร์โคตร
มหาวิทยาลัยราชมงคล
รัตนโกสินทร์
ด.ญ.ปารณีย์ ตาเล็ก
มหาวิทยาลัย
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
น.ส.สิรวิ ิมล แก้วชิงดวง
จุฬาลงกรณ์
น.ส.มนนวรัตน์ เกตุสุวรรณวัฒนา มหาวิทยาลัย

ด.ญ.กนกพร ตู้พิมาย

โรงเรียนนวมิน
ทราชินูทิศสตรีวิทยา
พุทธมณฑล

ที่
1

ผลการแข่งขันภายนอกสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ปีการศึกษา 2558
วัน/เดือน/ปี
รางวัลที่ได้รับ
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่จัด
27 มิ.ย. 58
รางวัลรองชนะเลิศ
นายวริศ กลมเกลียว
โรงเรียนเทพศิรินทร์
อันดับ 1 ประเภท
A-math ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

2

27 มิ.ย. 58

เข้าร่วมการแข่งขัน
เอแม็ทและซูโดกุ

ด.ญ.กัญญารัชญ์ ธรรมโลกา
ด.ญ.สโรชา รอดสมหวัง
ด.ช.อิสรา วิรอด
ด.ช.จตุพร ผดุงวิทย์
น.ส.สิริมนต์ นาพา
น.ส.มินิสาร ชัยสุภา
น.ส.ธัญยรัตน์ ศรีเมืองบุญธาดา
ด.ญ.ดวงกมล จันทร์กระพ้อ
ด.ช.ตุลธร พินเจริญ
น.ส.ณิชารีย์ ขาสืบสุข
น.ส.กรกนก พรมภา

โรงเรียนเทพศิรินทร์

3

4-5 ก.ค. 58

เข้าร่วมการแข่งขัน
เอแม็ทและซูโดกุ

น.ส.สิรวิ รรณ โอ่งเคลือบ
น.ส.กนกวรรณ บุญทวี
น.ส.กรกนก พรมภา
ด.ญ.ดวงกมล จันทร์กระพ้อ
ด.ช.จตุพร ผดุงวิทย์
ด.ญ.กัญญารัชญ์ ธรรมโลกา
ด.ญ.สโรชา รอดสมหวัง
ด.ญ.จิราพร ศักดิ์รัตน์
ด.ญ.พรรณัฏฌารัตนวงษ์
นายวริศ กลมเกลียว
น.ส.มินิสาร ชัยสุภา

สมาคมครอสเวอร์ด
เกมเอแม็ท คาคม และ
ซูโดกุ แห่งประเทศไทย

4

15-16 ส.ค. 58

เข้าร่วมการแข่งขัน
เอแม็ทและซูโดกุ

ด.ช.นพดล พานทอง
ด.ช.พีระพาส จูวราหะวงศ์

มูลนิธิร่มฉัตร

ที่

วัน/เดือน/ปี

รางวัลที่ได้รับ

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
ด.ช.วิทวัต หารพรม
นายคิรากร ปานสินธ์
น.ส.มนนวรัตน์ เกตุสุวรรณวัฒนา
น.ส.อารียา คูณผล

หน่วยงานที่จัด

5

5-6 ก.ย. 58

เข้าร่วมการแข่งขัน
เอแม็ทและซูโดกุ

ด.ญ.สโรชา รอดสมหวัง
ด.ญ.กัญญา รัชญ์ธรรมโลกา
น.ส.มินิสาร ชัยสุภา
น.ส.สิริมนต์ นาพา
นายวริศ กลมเกลียว
นายเสฎฐวุฒิ ผลปฐมวัย

6

27 พ.ย. 58

เข้าร่วมการแข่งขัน ความรู้
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
มหาวิทยาลัย ระดับ
มัธยมศึกษา ครั้งที่ 9

น.ส.มนนวรัตน์ เกตุสุวรรณวัฒนา มหาวิทยาลัยรามคาแหง
น.ส.โสภิดา วานิชพงษ์พันธ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
น.ส.อารียา คูณผล
น.ส.เมธินี บุญเจริญ

8

28-29 พ.ย. 58

รางวัลชมเชย(เหรียญรางวัล) น.ส.มินิสาร ชัยสุภา
การแข่งขัน A-math ระดับ
ม.ปลาย หญิง ครอสเวิร์ด
เยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 27

สมาคมครอสเวิร์ด
เกมเอแม็ท คาคม และ
ซูโดกุ แห่งประเทศไทย

9

28-29 พ.ย. 58

เข้าร่วมแข่งขัน ซูโดกุ ม.ต้น ด.ช.เขมภัส ปรัชญาดารงพล
ครอสเวิร์ดเยาวชน
ด.ช.ธนเดช มณฑลจุลเกศ
นานาชาติ ครั้งที่27
ด.ญ.นวรัตน์ อามาตร

สมาคมครอสเวอร์ด
เกมเอแม็ท คาคม และ
ซูโดกุ แห่งประเทศไทย

10

28-29 พ.ย. 58

เข้าร่วมการแข่งขัน
ซูโดกุ ม.ปลาย
ครอสเวิร์ดเยาวชน
นานาชาติ ครั้งที่ 27

น.ส.สิรวิ รรณ โอ่งเคลือบ
น.ส.กนกวรรณ บุญทวี
น.ส.นิชารีย์ ขาสืบสุข

สมาคมครอสเวอร์ด
เกมเอแม็ท คาคม และ
ซูโดกุ แห่งประเทศไทย

11

28-29 พ.ย. 58

เข้าร่วมการแข่งขันเอแม็ท
ม.ต้น ครอสเวิร์ดเยาวชน
นานาชาติ ครั้งที่ 27

ด.ญ.พรรณัฏฌารัตนวงษ์
ด.ญ.สโรชา รอดสมหวัง
ด.ช.จตุพร ผดุงวิทย์
ด.ช.ศุภณัฐ จาปาเหล็ก

สมาคมครอสเวอร์ด
เกมเอแม็ท คาคม และ
ซูโดกุ แห่งประเทศไทย

สมาคมครอสเวอร์ด
เกมเอแม็ท คาคม และ
ซูโดกุ แห่งประเทศไทย

ที่

วัน/เดือน/ปี

12

28-29 พ.ย. 58

13

12 ม.ค. 59

14

รางวัลที่ได้รับ

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล

หน่วยงานที่จัด

เข้าร่วมแข่งขัน
เอแม็ทม.ปลาย
ครอสเวิร์ดเยาวชน
นานาชาติ ครั้งที่27

น.ส.มินิสาร ชัยสุภา
น.ส.สิริมนต์ นาพา
นายวริศ กลมเกลียว

สมาคมครอสเวอร์ด
เกมเอแม็ท คาคม และ
ซูโดกุ แห่งประเทศไทย

เข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ระหว่าง
โรงเรียน ครั้งที่ 14

นายเกรียงศักดิ์ ชวลิตทิพากร
นายพีรดนย์ จิตต์มณีรัตน์
นายปริญญา ชัยภิรมย์
นายคิรากร ปานสินธ์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

30-31 ม.ค. 59

เข้าร่วมแข่งขัน ซูโดกุ
ม.ต้น อีซีซี พัลเซิลไทย
แลนด์โอเพ่น ครั้งที่ 7

ด.ช.เชมภัส ปรัชญาดารงพล
ด.ช.ธนเดช มณฑลจุลเกศ
ด.ญ.นวรัตน์ อามาตร
ด.ช.ตุลธระ พิณเจริญ
ด.ช.นันทฤทธิ์ อาไพรัตน์
ด.ญ.พิยดา พฤกษากิจเจริญ

สมาคมครอสเวอร์ด
เกมเอแม็ท คาคม และ
ซูโดกุ แห่งประเทศไทย

15

30-31 ม.ค. 59

เข้าร่วมแข่งขัน ซูโดกุ
ม.ปลาย อีซีซี พัลเซิลไทย
แลนด์โอเพ่น ครั้งที่ 7

น.ส.กนกวรรณ บุญทวี
น.ส.นิชารีย์ ขาสืบสุข
น.ส.กรกนก พรมภา

สมาคมครอสเวอร์ด
เกมเอแม็ท คาคม และ
ซูโดกุ แห่งประเทศไทย

16

30-31 ม.ค. 59

เข้าร่วมการแข่งขัน A-math ด.ช.สุดฤทธิ์ วงษ์สุวรรณ
ม.ต้น รายการอีซีซี พัลเซิล ด.ช.นที ภุมรินทร์
ไทยแลนด์โอเพ่น ครั้งที่ 7 ด.ช.ศุภณัฐ จาปาเหล็ก
ด.ช.จตุพร ผดุงวิทย์
ด.ญ.สโรชา รอดสมหวัง
ด.ญ.กัญญา รัชญ์ธรรมโลกา
ด.ญ.พรรณัฏฌารัตนวงษ์
ด.ญ.จิราพร ศักดิ์รัตน์

สมาคมครอสเวอร์ด
เกมเอแม็ท คาคม และ
ซูโดกุ แห่งประเทศไทย

17

30-31 ม.ค. 59

เข้าร่วมแข่งขัน A-math
ม.ปลาย รายการอีซีซี
พัลเซิลไทยแลนด์โอเพ่น
ครั้งที่ 7

สมาคมครอสเวอร์ด
เกมเอแม็ท คาคม และ
ซูโดกุ แห่งประเทศไทย

น.ส.มินิสาร ชัยสุภา
น.ส.สิริมนต์ นาพา
นายวริศ กลมเกลียว

ที่
18

วัน/เดือน/ปี
31 ม.ค. 59

รางวัลที่ได้รับ
เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ ประจาปี
พ.ศ.2559 วิชาคณิตศาสตร์
ระดับ ม.ต้น

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
ด.ญ.สุภาพรรณ เอกบุตร
ด.ญ.สโรชา วิริยะศิริปัญญา
ด.ญ.มาลี ไม้เหลือง
นายรัชชานนท์ เรียบร้อย
นายเอกรัตน์ กลมเกลียว
นายอนันตชา แสงย้อย

หน่วยงานที่จัด
โรงเรียนเทพศิรินทร์

ที่
1

2

3.

4

5

6

7

8

ผลการแข่งขันภายนอกสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ปีการศึกษา 2558
วัน/เดือน/ปี
รางวัลที่ได้รับ
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่จัด
23 ก.ค. 58
เข้าร่วมการประกวด
ด.ช.ญานนท์ บุญทา
อพวช.
การแสดง ทางวิทยาศาสตร์ ด.ญ.ญาสุมินทร์ พลูเพิ่มพันธ์
(Science Show)
ด.ญ.สกลธรัตน์ จันทร์ศิริเกียติ
23 ก.ค. 58
เข้าร่วมการประกวด
น.ส.กาญจนา พอกพูน
อพวช.
การวาดภาพ ในงาน
ด.ช.นนทกร วชิรโกสีย์
กิจกรรมวิทยาศาสตร์
น.ส.ทิศากร กุญชรนอก
น.ส.พิณฑ์สดาพร แก้วรัตน์
4 ส.ค. 58
เข้าร่วมการแข่งขัน
ด.ช.ธนภูมิ สงวนเผ่า
อพวช.
ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ด.ช.ธนาดล พัชรเบญจกุล
ม.ต้น
ด.ญ.เนตรทราย สู่บุญ
ด.ญ.หว่านฝัน เงินทิม
4 ส.ค. 58
เข้าร่วมการแข่งขัน
นายพร้อมรบ พูลเพิ่มพันธ์
อพวช.
ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ น.ส.ธนพร สโมสร
ม.ปลาย
นายคิรากร ปานสินธุ์
น.ส.มนนวรัตน์ เกตุสุวรรณวัฒนา
4 ส.ค. 58
เข้าร่วมการแข่งขัน
ด.ญ.อังคณา กลิ่นชื่น
อพวช.
ทักษะกระบวนการ
ด.ญ.อัญชลี บุญเย็น
การแก้ปัญหา
ด.ญ.ฐิตาภา เปลี่ยนกลาง
ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
ด.ญ.ธาราพันธ์ พรมมา
4 ส.ค. 58
เข้าร่วมการแข่งขัน
นายเสฏฐวุฒิ ส่งสุข
อพวช.
ทักษะกระบวนการ
นายปริญญา ชัยภิรมย์
การแก้ปัญหา
น.ส.วรรษมน สระทองยุ้ง
ทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย น.ส.อารียา คูณผล
16 ส.ค. 58
รางวัลเชิดชูเกียรติ
นายธิติ ปรุงจิตต์
อพวช.
การประกวดโครงงาน
น.ส.ณัชวสา คงวาณิชยะพงษ์
วิทยาศาสตร์ประเภททีม
น.ส.วนารี กรุงศิลา
ระดับชั้น ม.ปลาย
น.ส.วัชรภรณ์ อัศวพัฒน์
น.ส.ขวัญเรือน สกุลเหมือน
น.ส.อรุณรัตน์ พะวงษ์
16 ส.ค. 58
เข้าร่วมการประกวด
น.ส.ชนิกา ลิมสัมพันธ์เจริญ
อพวช.

ที่

วัน/เดือน/ปี

รางวัลที่ได้รับ
โครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททีม
ระดับ ม.ปลาย

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
น.ส.อนุธิดา ลวงสง่า
น.ส.เนตรชนก บุญพันธ์
น.ส.ธนภรณ์ ปั้นคา

9

16 ส.ค. 58

เข้าร่วมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททีม
ระดับชั้น ม.ปลาย

10

19 ส.ค. 58

เข้าร่วมการแข่งขัน
การแสดงทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ม.ต้น

น.ส.มินตรา เมธาพุทธิพงศ์กุล
น.ส.สุดารัตน์ เจริญสุข
น.ส.จิดาภา เชื้อวัฒนวาณิชย์
น.ส.อรทัย บรรเลงส่ง
น.ส.พิมพกานต์ เพชรกล้า
น.ส.นิศรา เกียรติวรศรีกุล
น.ส.ณัฐศอร สุขเกษม
น.ส.สุปรียา พิทักษ์นราเลิศ
น.ส.ประภารัตน์ แสนกล้า
นายภัทรกร วีระชาญชัย
น.ส.อิงอร สวัสดิ์
น.ส.กรรณิการ์ มังคละ
น.ส.ณีรชา สุวรรณเชษฐ์
น.ส.สุขพัชชานันท์ ชาญพิทูร
นายเกรียงศักดิ์ ชวลิตทิพากร
นายวุฒิชัย บรรจโรจน์
นายอัมรินทร์ อะโน
น.ส.ฐิติญา วิริยะกิจพาณิชย์
น.ส.ทักษวรรณ สุนเลี้ยง
น.ส.วรภา องค์ประเสริฐ
น.ส.สายไหม อ่อนศรี
น.ส.รังสิมา เลศแล้ว
นายภาณุพงศ์ บัวงาม
นายธนินทร ศุภเกรียงไกร
ด.ช.ญานนท์ บุญทา
ด.ญ.ญาสุมินทร์ พูลเพิ่มพันธ์
ด.ญ.สกลธรัตน์ จันทร์ศิริเกียติ

หน่วยงานที่จัด

อพวช.

ศูนย์วิทยาศาสตร์
จ.สมุทรสาคร

ที่

วัน/เดือน/ปี

11

22 ส.ค. 58

12

29 ส.ค. 58

13

30ส.ค. 58

14

30ส.ค. 58

15

30ส.ค. 58

16

30 ส.ค. 58

17

12 พ.ย. 58

18

12 พ.ย. 58

19

24 ม.ค. 59

รางวัลที่ได้รับ
(Science Show)
เข้าร่วมการแข่งขัน
การแสดงทางวิทยาศาสตร์
ชั้น ม.ต้น (Science Show)
ระดับประเทศ
เข้าร่วมการแข่งขัน
เพชรยอดมงกุฎ ม.ต้น

ผ่านเกณฑ์ การแข่งขัน
ฟิสิกส์เพชรยอดมงกุฎ
เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์
เพชรยอดมงกุฎ
เข้าร่วมการแข่งขัน
เคมีเพชรยอดมงกุฎ

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล

หน่วยงานที่จัด

ด.ช.ญานนท์ บุญทา
ด.ญ.ญาสุมินทร์ พูลเพิ่มพันธ์
ด.ญ.สกลธรัตน์ จันทร์ศิริเกียติ

อุทยานวิทยาศาสตร์
พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ

ด.ช.ธนภูมิ สงวนเผ่า
ด.ช.ธนาดล พัชรเบญจกุล
ด.ญ.หว่านฝัน เงินทิม

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

นายคิรากร ปานสินธุ์

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

นายเสฏฐวุฒิ ส่งสุข
นายพลกฤธณ์ จงเจียมจิต
นายปริญญา ชัยภิรมย์
น.ส.มุทิตา จันทร์สมาน
น.ส.มนนวรัตน์ เกตุสุวรรณวัฒนา
เข้าร่วมการแข่งขัน
น.ส.ปัฐมธิดา เจริญสุขประเสริฐ
การแข่งขันชีววิทยา
น.ส.หทัยรัตน์ กิตติพรพิบูลย์
เพชรยอดมงกุฎ
นายจีระศักดิ์ บุญรอด
เข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบิน นายพีระพาส จูวราหะวงศ์
พลังยาง ประเภทบินนาน นายรัชชานนท์ เรียบร้อย
(โดยการติดล้อบินขึ้น
จากพื้น)
เหรียญทองแดง การแข่งขัน นายวิทวัต หารพรม
เครื่องบินพลังยาง ประเภท นายศักรินทร์ พูลสุข
บินไกล (โดยการพุ่งด้วยมือ)
เข้าร่วมการแข่งขัน
น.ส.ณัฐวสา คงวาณิชยะพงษ์
ตอบปัญหาเคมี
นายพีรดนย์ จิตต์มณีรัตน์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นายเกรียงศักดิ์ ชวลิตทิพากร
นายวุฒิชัย บรรจโรจน์
นายปริญญา ชัยภิรมย์

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

สพม.1
(งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 65)
สพม.1
(งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 65)
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์บางเขน

ที่

วัน/เดือน/ปี

20

30 ม.ค. 59

รางวัลที่ได้รับ

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
นายคิรากร ปานสินธ์
เข้าร่วมการแข่งขัน
น.ส.พิศมัย สุขบรรเทิง
ตอบปัญหาวิชาการเคมี
น.ส.มุฑิตา จันทร์สมาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นายพีรดนย์ จิตต์มณีรัตน์
ครั้งที่ 5 Chem Challenge นายจักรกฤษณ์ เทือกอุด

หน่วยงานที่จัด
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ที่
1

ผลการแข่งขันภายนอกสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ปีการศึกษา 2558
วัน/เดือน/ปี
รางวัลที่ได้รับ
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่จัด
30 ก.ค. 58
รางวัลชมเชยประกวด
น.ส.อุบลรัตน์ ไกรทองสุข
วัดพระเชตุพน
สวดมนต์หมู่
น.ส.พิมพ์วิมล ทองจันทร์
วิมลมังคลาราม
ทานองสรภัญญะ
น.ส.วรวรรณ สุวรรณดิษฐากุล ราชวรมหาวิหาร
ระดับมัธยมศึกษา
น.ส.ณัฐนิชา บุญโพธิ์
น.ส.พิมพกานต์ เพชรกล้า

2

12 ส.ค. 58

รางวัลชมเชยสวดมนต์หมู่
ทานองสรภัญญะ

ด.ญ.ฐานิตา คมทอง
ด.ญ.อินทิรา ระนา
ด.ญ.มณีรัตน์ สังฆรักษ์
ด.ญ.ภัทรวดี แซ่โง้ว
ด.ญ.พรพรรณ ทองอร่าม

วัดประยูรวงศาวาส
วรวิหาร

3

25 ส.ค. 58

รางวัลชมเชย ระดับภาค
กลาง-กรุงเทพฯระดับชั้น
มัธยมปลายโครงการธนชาต
เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย
ครั้งที่ 44

น.ส.อรปรียา ปานคา
น.ส.วิลาวรรณ ทองศูนย์
น.ส.ทิพย์เกสร เจริญ
นายปกรณ์ พานิช

ธนาคารธนชาต

4

8 ก.ย. 58

รางวัลชมเชย การประกวด
มารยาทไทย ระดับชั้น
ม.ปลาย โครงการธนชาต
ริเริ่มเติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย

น.ส.อรปรียา ปานคา
น.ส.วิลาวรรณ ทองศูนย์
น.ส.ทิพย์เกสร เจริญ
นายอดิศร ปกรณ์พานิช

ธนาคารธนชาต

5

19 ธ.ค. 58

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
ระดับชั้น ม.ต้น รายการ
ประกวดมารยาทไทย
ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก

ด.ญ.ฑุลิกา เดชเกตุ
ด.ช.วงศธร พรมมี

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง

6

19 ธ.ค. 58

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
ระดับชั้น ม.ปลาย รายการ
ประกวดมารยาทไทย

น.ส.อรปรียา ปานคา
นายชนพล พลไชยมาตย์

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง

ที่

วัน/เดือน/ปี

รางวัลที่ได้รับ
ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล

หน่วยงานที่จัด

7

ธ.ค. 58 29 ม.ค. 59

รางวัลชนะเลิศ การประกวด ด.ญ.ฑุลิกา เดชเกตุ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
ด.ช.วงศธร พรมมี
ระดับเหรียญทอง

กระทรวงศึกษาธิการ

8

11 พ.ย. 58

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับชั้น ม.ต้น

ด.ญ.ฑุลิกา เดชเกตุ
ด.ช.วงศธร พรมมี

สพม.เขต1

9

2 พ.ย. 58

เข้าร่วมการแข่งขัน

ด.ญ.ณัฏฐศศิ โชติวนาวงศ์
ด.ญ.ธนัชชา เลาหะกังวานวิทย์
ด.ญ.มาลี ไม้เหลือง

โรงเรียนสตรีวิทยา

10

2 พ.ย. 58

เข้าร่วมการแข่งขัน

นายนนทวัฒน์ พันธุ์เตี้ย
น.ส.พลอยแก้ว เมฑสุกใส
น.ส.ณัฐศรันย์ ฐิติขจรโชติ

โรงเรียนสตรีวิทยา

11

11 พ.ย. 58

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
การประกวดมารยาทไทย
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.อรปรียา ปานคา
นายชนพล พลไชยมาตย์

สพม.1

12

20 ม.ค. 59

รางวัลชมเชย
การสวดมนต์หมู่ ทานอง
สรภัญญะ ระดับ ม.ปลาย

น.ส.อุบลรัตน์ ไกรทองสุขม
น.ส.พิมพ์วิมล ทองจันทร์
น.ส.วรวรรณ สุวรรณดิษฐากุล
น.ส.ณัฐนิชา บุญโพธิ์
น.ส.อนันดา ท้าวโคตร

วัดเวฬุราชิน

13

7 ส.ค. 58

เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา
กฎหมาย วันรพี

นายชัยชนะ กฤชพันธารักษ์
นายจีรศักดิ์ บุญรอด
นายนนทวัฒน์ พันธ์เตี้ย
นายณัฐพล โชติสุวรรณกุล

ศาลตลิ่งชัน

ที่
14

วัน/เดือน/ปี
12 มี.ค. 59

รางวัลที่ได้รับ
แข่งขันตอบปัญหา
เศรษฐศาสตร์

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
นายวุฒิชัย บรรจโรจน์
น.ส.ปิยรัตน์ เพ็งหัวรอ
น.ส.ดวงกมล บุญมี

หน่วยงานที่จัด
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

15

4 พ.ย. 58

เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา
กฎหมาย วันรพี

นายชัยชนะ กฤชพันธารักษ์
นายจีรศักดิ์ บุญรอด

ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต

16

23 พ.ย. 58

แข่งขันประวัติศาสตร์
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รับรางวัล ผ่านเกณฑ์

ด.ญ. ณัฏฐศศิ โชติชนาวงศ์
ด.ญ. ธนัชชา เลาหะกังวานวิทย์
ด.ญ. มาลี ไม้เหลือง

โรงเรียนสตรีวิทยา

17

23.พ.ย.58

แข่งขันประวัติศาสตร์
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นาย นนทวัฒน์ พันธ์เตี้ย
น.ส.พลอยแก้ว เมฆสุกใส
น.ส.ณัฐศรัณย์ ฐิติขจรโชติ

โรงเรียนสตรีวิทยา

18

13 มี.ค. 59

แข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์ นายชัยชนะ กฤชพันธารักษ์
วิชาการ
นายจีรศักดิ์ บุญรอด
นายนนทวัฒน์ พันธ์เตี้ย
นายณัฐพล โชติสุวรรณกุล

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

19

12 ก.พ. 59

ได้รับรางวัลชมเชย
น.ส.กมลชนก จันทร์โคตร
การแข่งขันประกวด
น.ส.นัทชา อ้อยมนัสพร
กล่าวสุนทรพจน์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หอศิลป์พุทธะ

ที่
1

ผลการแข่งขันภายนอกสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ปีการศึกษา 2558
วัน/เดือน/ปี
รางวัลที่ได้รับ
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่จัด
9-12 พ.ค. 58 รางวัล 1 เหรียญเงิน
ด.ญ.ธนาพร เข่งขยัน
การกีฬาแห่งประเทศ
1 เหรียญทองแดง
ไทย(รายการ กีฬา
การแข่งขันกีฬายิมนาสติก
เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่
31 จันทบูรเกมส์)

2

26 เม.ย -15 ส.ค. ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ
ด.ญ.วชิราภรณ์ คาทองเงิน
2558
อันดับ2 การแข่งขันกีฬา
ยิงปืน ประเภทปืนสั้นอัดลม
ในระดับเยาวชน

สมาคมยิงปืน
แห่งประเทศไทย
(รายการSuphanburi
Shooting League
2015)

3

26 เม.ย -15 ส.ค. ได้รับโล่รางวัลWiner Pistol ด.ญ.วชิราภรณ์ คาทองเงิน
2558
Final League2015
การแข่งขันกีฬายิงปืน
ประเภทปืนสั้นอัดลม
ในระดับเยาวชน

สมาคมยิงปืน
แห่งประเทศไทย
(รายการSuphanburi
Shooting League
2015)

4

17 ส.ค.- 17 ก.ย. รางวัลรองชนะเลิศ
2558
อันดับที่ 3 การแข่งขัน
ฟุตบอล7 คน รายการ
Spicer invitation cup
2015

บริษัท Spicer
invitation cup

นายวชิรพล ศรีบุญจันทร์
นายวุฒิชัย ยีรัมย์
นายชัชดนัย พัชรไตรรัตน์
นายศักดา วีระศิลป์
นายไกวิทย์ ลุนทะลา
นายอิสริยะ เพ็ชรงาม
นายณัฐพงศ์ เหมล้วน
นายณัฐ สุพรรณพงษ์
นายอภิสิทธิ์ โสภณพิจิตร์
นายณพล ยิ่งเกษมบุญ
นายณัฐพงศ์ ภูเจริญศักดิ์
นายรุ่งตะวัน ตันสงวน
นายยุทธชัย ชินศรี
นายฐาปณต พันธุ์เมฆ
นายภัทรพล บุญอนันต์

ที่

วัน/เดือน/ปี

รางวัลที่ได้รับ

5

4-5 ก.ย. 58

1 เหรียญทอง
การแข่งขันกีฬายิมนาสติก
ประเภทโต๊ะกระโดด

ด.ญ.ศศิวิมล เมืองพวน

ประเทศสิงคโปร์(รายการ
Singapore
Gymnastics Open
Championship)

6

4-5 ก.ย. 58

4 เหรียญทองแดง
การแข่งขันกีฬายิมนาสติก
ประเภทราวต่างระดับคาน
ทรงตัว ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซด์
และประเภทหญิงเดี่ยวรวม
อุปกรณ์
26 - 27 ก.ย. 58 รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันกีฬายิงปืน
ประเภทปืนสั้นอัดลม
ระดับเยาวชน ประเภททีม

ด.ญ.ศศิวิมล เมืองพวน

ประเทศสิงคโปร์

7

8

9

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล

หน่วยงานที่จัด

(รายการ Singapore
Gymnastics Open
Championship)

ด.ญ.วชิราภรณ์ คาทองเงิน

11 – 21 ธ.ค. 58 3 เหรียญเงิน การแข่งขัน
น.ส.เบญจพร ลิ้มพานิชย์
กีฬายิมนาสติกลีลา ประเภท
ทีม อุปกรณ์บอล และคฑา
1 เหรียญทองแดง
การแข่งขันกีฬายิมนาสติก
ประเภททีม อุปกรณ์ริบบิ้น
11 – 21 ธ.ค. 58 -อันดับที่ 5 การแข่งขัน
ด.ญ.วชิราภรณ์ คาทองเงิน
กีฬายิงปืน ประเภททีม
จาก 14 ทีม

สมาคมส่งเสริมกีฬา
ยิงปืนอินเนอร์ฯ
(รายการ “HUAMARK
SHOOTING OPEN
CHAMPIONSHIP 2015”
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ครั้งที่ 1
ประจาปี 2558)

การกีฬา
แห่งประเทศไทย
( รายการกีฬาแห่งชาติ
ครั้งที่ 44 นครสวรรค์
เกมส์ )
การกีฬา
แห่งประเทศไทย
( รายการกีฬาแห่งชาติ
ครั้งที่ 44 นครสวรรค์
เกมส์ )

ที่

วัน/เดือน/ปี

รางวัลที่ได้รับ
-อันดับที่ 20 การแข่งขัน
กีฬายิงปืน ประเภทบุคคล
จาก 55 คน
10 11 – 21 ธ.ค. 58 1 เหรียญเงิน การแข่งขัน
ยิมนาสติกลีลา ประเภททีม

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล

ด.ญ.ธนาพร เข่งขยัน

หน่วยงานที่จัด

การกีฬา
แห่งประเทศไทย
( รายการกีฬาแห่งชาติ
ครั้งที่ 44 นครสวรรค์
เกมส์ )

11

11 – 21 ธ.ค.
2558

3 เหรียญเงิน การแข่งขัน
ยิมนาสติก ประเภทบุคคล
รวมอุปกรณ์ บาร์ต่างระดับ
ฟลอร์เอ็กซอร์ไซต์

น.ส.ฐิดาภรณ์ คันธะระ

12 11 – 21 ธ.ค. 58 3 เหรียญทองแดง
การแข่งขันยิมนาสติก
ประเภทโต๊ะกระโดดคาน
ทรงตัว ฟลอร์เอ็กซอร์ไซต์

ด.ญ. ศศิวิมล เมืองพวน

การกีฬา
แห่งประเทศไทย
( รายการกีฬาแห่งชาติ
ครั้งที่ 44 นครสวรรค์
เกมส์ )

13 24 – 27 ธ.ค. 58 เข้ารอบชิงชนะเลิศ
น.ส.เบญจพร ลิ้มพานิชย์
อันดับที่ 22 จาก 84 คน
การแข่งขันยิมนาสติกลีลา
ประเภทบุคคลรวม
รายการ Fresh Club
14 24 – 27 ธ.ค. 58 - 2 เหรียญทอง การแข่งขัน ด.ญ. ศศิวิมล เมืองพวน
ยิมนาสติกศิลป์และแอโรบิก
ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์
และอุปกรณ์คานทรงตัว
- 4 เหรียญเงิน การแข่งขัน
ยิมนาสติกศิลป์และ
ยิมนาสติกแอโรบิก ประเภท
อุปกรณ์โต๊ะกระโดด

การกีฬา
แห่งประเทศไทย
( รายการกีฬาแห่งชาติ
ครั้งที่ 44 นครสวรรค์
เกมส์ )

มหาวิทยาลัย Tokyo
Women college of
physical education
ประเทศญี่ปุ่น (รายการ
Fresh Club )

การกีฬา
แห่งประเทศไทย
( รายการการแข่งขัน
ยิมนาสติกศิลป์และ
ยิมนาสติกแอโรบิก
ชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

ที่

รางวัลที่ได้รับ
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
อุปกรณ์บาร์ต่างระดับ
อุปกรณ์ฟลอร์เอ็กซอร์ไซต์
- ถ้วยรางวัลนักกีฬา
ยอดเยี่ยมในรุ่นเยาวชน
15 24 – 27 ธ.ค. 58 - 3 เหรียญทอง การแข่งขัน น.ส.ฐิตาภรณ์ คันธะระ
ยิมนาสติกศิลป์และแอโรบิก
ประเภทบาร์ต่างระดับ
ประเภทคานทรงตัว
ประเภทฟลอร์เอ็กซอร์ไซต์
- 1 เหรียญเงิน การแข่งขัน
ยิมนาสติกศิลป์และ
ยิมนาสติกแอโรบิก ประเภท
บุคคลรวมอุปกรณ์
- 1 เหรียญทองแดง
การแข่งขันยิมนาสติกศิลป์
และยิมนาสติกแอโรบิก
ประเภทโต๊ะกระโดด
- ถ้วยรางวัลนักกีฬายอด
เยี่ยมในรุ่นประชาชนหญิง
16 4 – 6 มี.ค. 59 ได้รับเหรียญทอง
ด.ญ.วชิราภรณ์ คาทองเงิน
การแข่งขันยิงปืนประเภท
ทีมปืนสั้นอัดลมสตรี
17

18

วัน/เดือน/ปี

7 – 11 มี.ค .
2559

ได้รับ 3 เหรียญทอง
การแข่งขันยิมนาสติก
ประเภทคานทรงตัวฟลอร์
เอ็กเซอร์ไซด์และประเภท
หญิงเดี่ยวรวมอุปกรณ์
7 – 11 มี.ค. 59 ได้รับ 3 เหรียญเงิน
การแข่งขันยิมนาสติก
ประเภททีม

ด.ญ.ศศิวิมล เมืองพวน

หน่วยงานที่จัด
ครั้งที่ 35 )

การกีฬาแห่งประเทศ
ไทย ( รายการการแข่งขัน
ยิมนาสติกศิลป์และ
ยิมนาสติกแอโรบิก
ชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ครั้งที่ 35 )

สมาคมยิงปืน
แห่งประเทศไทย
(รายการSuphanburi
Shooting League 2015)

การกีฬา
แห่งประเทศไทย
(กีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่32 สุพรรณบุรีเกมส์)

ด.ญ.ศศิวิมล เมืองพวน

การกีฬา
แห่งประเทศไทย
(กีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่32 สุพรรณบุรีเกมส์)

ที่

19

วัน/เดือน/ปี

รางวัลที่ได้รับ
อุปกรณ์โต๊ะกระโดด
อุปกรณ์บาร์ต่างระดับ
19 - 20 มี.ค. 59 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
การแข่งขันฟุตซอล กทม.ลีก
รอบคัดเลือกตัวแทน
เขตหนองแขม

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล

นายวชิรพล ศรีบุญจันทร์
นายวุฒิชัย ยีรัมย์
นายศักดา วีระศิลป์
นายไกวิทย์ ลุนทะลา
นายอิสริยะ เพ็ชรงาม
นายณัฐ สุพรรณพงษ์
นายพิเชฐ มุกดาเวียง
นายภาณุ ก้องเกียรติกวิน
นายกัมปนาท ยันต์เจริญ
ด.ช.จักรินทร์ ทองจิตติ
ด.ช.นฤพนธ์ นาคทอง

หน่วยงานที่จัด

สานักงานเขตหนองแขม

ที่
1

ผลการแข่งขันภายนอกสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ปีการศึกษา 2558
วัน/เดือน/ปี
รางวัลที่ได้รับ
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
7 ก.ค. 58
ได้รับการคัดเลือกจาก
ด.ช.ดนัยนันท์ ล่องแพ
การประกวดโครงการพลัง ด.ช.ชนะพงศ์ ชินคา
เล็กเปลี่ยนโลก ปี3
ด.ช.ธนัชชา สิริพิศ
“สิ่งประดิษฐ์ ก๊อดจิ
ด.ญ.สุจิตรา ดาไชย
อรุรักษ์โลก”
ด.ญ.ธนภรณ์ ยศเจริญ
ด.ญ.ชลธิศา กิตติธีรเจต
ด.ช.ปิยทัศน์ สาระชาต
ด.ญ.เบญญาทิพย์ ลมพัด
ด.ญ.ปณิตา สุขุมปาลกุล
ด.ช.กรดเพชร กาวิโร
ด.ช.ภัทรดิศ แก้วโกมุท
ด.ญ.อริสา แสนสวัสดิ์
ด.ญ.กฤตพร ชอบวิชา

หน่วยงานที่จัด
บริษัท ปตท. จากัด
มหาชน โมเดิร์นไนน์
การ์ตูนและบริษัท
ซุปเปอร์จิ๋ว อีเวนต์จากัด

2

8 ต.ค. 58

รางวัลดีเด่นระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
การประกวดจินตนาการ

ด.ญ.ธนภรณ์ ยศเจริญ

สพม.1

3

16-22 ต.ต. 58

ผลงาน”ใบไม้มหัศจรรย์”
ได้รับรางวัลดีเด่น ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ได้ไป
ทัศนศึกษานวัตกรรมด้าน
พลังงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
ได้รับทุนการพัฒนาผลงาน
2,000 บาท

ด.ญ.ธนภรณ์ ยศเจริญ

บริษัท ปตท. จากัด
มหาชน โมเดิร์นไนน์
การ์ตูนและบริษัท
ซุปเปอร์จิ๋ว อีเวนต์จากัด

4

12-16 พ.ย.
2558

เหรียญทองแดง อันดับที่14 นายภูวนาท แกระแสโท
การแข่งขัน
“ศิลป์สร้างสรรค์” ม.4-6

สพม.1

5

12-16 พ.ย.
2558

เหรียญทองแดง อันดับที่ 17 นายชนากร สงวนยวง
การแข่งขัน

สพม.1

ที่

วัน/เดือน/ปี

รางวัลที่ได้รับ
“ศิลป์สร้างสรรค์” ม.4-6

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล

6

12-16 พ.ย.
2558

เหรียญเงิน อันดับที่ 8
การแข่งขันเขียนภาพ
ประเพณีไทย ม.4-6

นส.สุกัญญา สมเจดีย์

สพม.1

7

12-16 พ.ย. 58

ด.ญ.ธันยพร ชัยทอง
ด.ญ.รักษิกานต์ สังข์ไชย

สพม.1

8

12-16 พ.ย. 58

ด.ญ.กฤตพร ชอบวิชา

สพม.1

9

12-16 พ.ย. 58

นายณัฐวัตร อินเถิง

สพม.1

10

16 พ.ย. 58

เหรียญทอง อันดับที่ 6
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพ
ด้วยการปะติด ม.1-3
เหรียญเงิน อันดับที่ 13
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น
( Drawing ) ม.1-3
เหรียญทองแดง อันดับที่ 24
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น
( Drawing ) ม.4-6
เหรียญทองชนะเลิศ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง
ประเภททีม ข ม.1-6

น.ส.กมลวรรณ เกิดโต
นายกิติภพ ใจตาบ
น.ส.กุลรดา ถาวรสิน
น.ส.ขนิษฐา อ่อนฉ่า
น.ส.ขนิษฐา เทียนสุข
น.ส.จรรยพร แก้วบุตรดี
น.ส.จรินทร สมกาดัด
นายจักรพันธ์ อินทรศร
น.ส.จารุฉัตร ฉัตรธงชัย
ด.ญ.ชนกกานต์ วิเศษโส
ด.ญ.ชนิกานต์ ปิดตามานัง
น.ส.ชนิพัณณิน นิยมจันทร์
น.ส.ชุติมา เมินหา
น.ส.ณัฐฐิยา เอี่ยมยิ้ม
นายณัฐพัชร ชาวเชียงขวาง
ด.ช.ธนกร คุ้มเงิน
นายนววิช ตนประเสริฐกุล

หน่วยงานที่จัด

ที่

วัน/เดือน/ปี

11

12-16 พ.ย. 58

12

12-16 พ.ย. 58

13

12-16 พ.ย. 58

14

12-16 พ.ย. 58

15

12-16 พ.ย. 58

รางวัลที่ได้รับ

เหรียญทองอันดับที่ 12
การแข่งขันร้องเพลงไทย
ลูกทุ่งหญิง ม.1-3
เหรียญทองอันดับที่ 7
การแข่งขันร้องเพลงไทย
ลูกทุ่งหญิง ม.4-6
เหรียญทองชนะเลิศ
การแข่งขันร้องเพลงไทย
ลูกกรุงชาย ม.1-3
เหรียญเงิน รองชนะเลิศ
อันดับที 2 การแข่งขัน
ร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย
ม.4-6
เหรียญเงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การแข่งขัน

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
น.ส.นิลุบล พวงสุก
นายบูรษิณ พวงเกตุแก้ว
นายปณต คล้ายจินดา
ด.ญ.พรณัชชา บัวชุ่ม
ด.ญ.พัชรวรรณ สอนฆ้อง
น.ส.พิมพ์ชนก รอดเจริญ
น.ส.ภคมน กลิ่นอาจ
น.ส.ภัทรรักษ์ บัวขวัญ
ด.ช.วัชรัตน์ อ่อนแสง
นายวัฒน์ สุรินทร์แก้ว
นายวิทวัส ชวนบุญ
ด.ช.ศุภณัฐ วรพุฒ
ด.ช.อธิวัฒน์ บุญศรี
อัจฉราพรรณ ทองสัจจา
น.ส.เนตรทราย สู่บุญ
น.ส.เบญญทิพย์ รุ่งอินทร์
น.ส.เยาวรัตน์ แก้วดวงดี
น.ส.ชนิกานต์ ปิดตามานัง

หน่วยงานที่จัด

สพม.1

น.ส.ญานิศา เทพสุขดี

สพม.1

นายปัญจพัฒน์ ศิริกรกุลวัฒน์

สพม.1

นายประสบชัย สุขเลิศ

สพม.1

นายปัญจพัฒน์ ศิริกรกุลวัฒน์

สพม.1

ที่

วัน/เดือน/ปี

รางวัลที่ได้รับ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประเภทชาย ม.1-3
เหรียญเงินรองชนะเลิศ
อันดับ1 การแข่งขัน
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
ม.1-3

16

13 พ.ย. 58

17

13 พ.ย. 58

เหรียญเงิน อันดับที่5
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค์ ม.4-6

18

20 ธ.ค. 58

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง
ประเภททีม ข ม.1-6
ระดับภาค

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล

ด.ญ.กชรัตน์ นรานนทวัฒน์
ด.ญ.จรรยพร แก้วบุตรดี
ด.ญ.จีรภัทร แก้วอาจ
ด.ญ.ทัศน์ดาว บุญมาก
ด.ญ.ธัญยรัตน์ คล้อยมูล
ด.ช.ประกาศิต มีแก้ว
ด.ช.ภพพระ มิ่งขวัญ
ด.ญ.ภัศรา ศรีสุพรรณ
ด.ญ.สิริรัตน์ แก้วชูคา
ด.ญ.สุรีรัตน์ แนวเนียม
น.ส.กัลยรักษ์ ผาดไธสง
น.ส.ขนิษฐา เทียนสุข
น.ส.จารุฉัตร ฉัตรธงชัย
น.ส.นภาพร สมเพ็ชร
น.ส.ภัทรรักษ์ บัวขวัญ
น.ส.ภัทราภรณ์ เลี้ยงรักษา
น.ส.วชิราภรณ์ นพวงศ์
น.ส.วิภาพร สีสัน
น.ส.อภิญญา ยอดเขมากุล
น.ส.เยาวรัตน์ แก้วดวงดี
น.ส.กมลพรรณ เกิดโต
นายกิติภพ ใจตาบ
น.ส.กุลรดา ถาวรสิน
น.ส.ขนิษฐา อ่อนฉ่า
น.ส.ขนิษฐา เทียนสุข
น.ส.จรรยพร แก้วบุตรดี
น.ส.จรินทร สมกาดัด
นายจักรพันธ์ อินทรศร
น.ส.จารุฉัตร ฉัตรธงชัย
ด.ญ.ชนกกานต์ วิเศษโส

หน่วยงานที่จัด

สพม.1

สพม.1

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่

วัน/เดือน/ปี

รางวัลที่ได้รับ

19

30 ม.ค. 59

อันดับที่ 9 การแข่งขัน
วงดนตรีลูกทุ่ง
ประเภททีม ข
ม.1-6 ระดับชาติ

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
ด.ญ.ชนิกานต์ ปิดตามานัง
น.ส.ชนิพัณณิน นิยมจันทร์
น.ส.ชุติมา เมินหา
น.ส.ณัฐฐิยา เอี่ยมยิ้ม
นายณัฐพัชร ชาวเชียงขวาง
ด.ช.ธนกร คุ้มเงิน
นายนววิช ตนประเสริฐกุล
น.ส.นิลุบล พวงสุก
นายบูรษิณ พวงเกตุแก้ว
นายปณต คล้ายจินดา
ด.ญ.พรณัชชา บัวชุ่ม
ด.ญ.พัชรวรรณ สอนฆ้อง
น.ส.พิมพ์ชนก รอดเจริญ
น.ส.ภคมน กลิ่นอาจ
น.ส.ภัทรรักษ์ บัวขวัญ
ด.ช.วัชรัตน์ อ่อนแสง
นายวัฒน์ สุรินทร์แก้ว
นายวิทวัส ชวนบุญ
ด.ช.ศุภณัฐวรพุฒ
ด.ช.อธิวัฒน์ บุญศรี
น.ส.อัจฉราพรรณ ทองสัจจา
น.ส.เนตรทราย สู่บุญ
น.ส.เบญญทิพย์ รุ่งอินทร์
น.ส.เยาวรัตน์ แก้วดวงดี
น.ส.กมลพรรณ เกิดโต
นายกิติภพ ใจตาบ
น.ส.กุลรดา ถาวรสิน
น.ส.ขนิษฐา อ่อนฉ่า
น.ส.ขนิษฐา เทียนสุข
น.ส.จรรยพร แก้วบุตรดี
น.ส.จรินทร สมกาดัด
นายจักรพันธ์ อินทรศร

หน่วยงานที่จัด

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่

ที่
1

วัน/เดือน/ปี

รางวัลที่ได้รับ

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่จัด
น.ส.จารุฉัตร ฉัตรธงชัย
ด.ญ.ชนกกานต์ วิเศษโส
ด.ญ.ชนิกานต์ ปิดตามานัง
น.ส.ชนิพัณณิน นิยมจันทร์
น.ส.ชุติมา เมินหา
น.ส.ณัฐฐิยา เอี่ยมยิ้ม
นายณัฐพัชร ชาวเชียงขวาง
ด.ช.ธนกร คุ้มเงิน
นายนววิช ตันประเสริฐกุล
น.ส.นิลุบล พวงสุก
นายบูรษิณ พวงเกตุแก้ว
นายปณต คล้ายจินดา
ด.ญ.พรณัชชา บัวชุ่ม
ด.ญ.พัชรวรรณ สอนฆ้อง
น.ส.พิมพ์ชนก รอดเจริญ
น.ส.ภคมน กลิ่นอาจ
น.ส.ภัทรรักษ์ บัวขวัญ
ด.ช.วัชรัตน์ อ่อนแสง
นายวัฒน์ สุรินทร์แก้ว
นายวิทวัส ชวนบุญ
ด.ช.ศุภณัฐวรพุฒ
ด.ช.อธิวัฒน์ บุญศรี
น.ส.อัจฉราพรรณ ทองสัจจา
น.ส.เนตรทราย สู่บุญ
น.ส.เบญญทิพย์ รุ่งอินทร์
น.ส.เยาวรัตน์ แก้วดวงดี
ผลการแข่งขันภายนอกสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ปีการศึกษา 2558
วัน/เดือน/ปี
รางวัลที่ได้รับ
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่จัด
มี.ค. 2558
เหรียญทอง
นายธรรมนูญ วันชะเอม
สานักงานเขตพื้นที่
นายพีรพงษ์ ค้าสงคราม
การศึกษามัธยมศึกษา
นายพีระกานต์ เกรียงศรี
เขต 1

ที่
2

วัน/เดือน/ปี
2-16 พ.ย. 58

3

2-16 พ.ย. 58

4

2-16 พ.ย. 58

5

2-16 พ.ย. 58

6

2-16 พ.ย. 58

7

2-16 พ.ย. 58

8

2-16 พ.ย. 58

9

2-16 พ.ย. 58

10

2-16 พ.ย. 58

รางวัลที่ได้รับ
การแข่งขันสร้าWebpage
ประเภท Web Editor
ม.4-ม.6 ระดับเหรียญทอง
เหรียญทองการประกวด
โครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์
ม.1-ม.3
เหรียญทองการแข่งขัน
แปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
เหรียญทองการแข่งขัน
ทาอาหารคาวจานเดียว
(ประเภทข้าว) และ
อาหารหวาน (ขนมไทย)
ม.4-ม.6
เหรียญเงินการแข่งขันการ
ตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
เหรียญเงินการแข่งขัน
ทาอาหาร น้าพริก ผักสด
เครื่องเคียง ม.4-ม.6
การแข่งขันการทาอาหาร
คาวจานเดียว (ประเภทข้าว)
และอาหารหวาน (ขนมไทย)
ม.1-ม.3 ระดับเหรียญเงิน
เหรียญทองแดงการแข่งขัน
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น
(2D Animation) ม.1-ม.3
เหรียญทองแดงการแข่งขัน
การออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
น.ส.ณฐมน มะปรางหวาน
นายปรัชญา มงคล
ด.ช.ธีรพัฒน์ สมารีอักษรแสง
ด.ช.ยศพนธ์ พิสิฏฐ์ธนกร
ด.ช.สิทธา ดาดวง

หน่วยงานที่จัด
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1

นายการันต์ ดวงคา
น.ส.ชนิพัณณิน นิยมจันทร์
น.ส.นวพร ทองสุขา
น.ส.ทะเลฝัน สุขประเสริฐ
น.ส.ธนัสพร แก้วคา
น.ส.วัชราภรณ์ นรากร

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1

น.ส.ทะเลฝัน สุขประเสริฐ
นายศักรินทร์ คุ้มบารุง

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1

น.ส.ฐิตา ดอนชมไพร
น.ส.ณัฐติยา รองทอง
น.ส.มุทิตา จันทร์สมาน
ด.ญ.ชนัดดา แก้วสุวรรณ
ด.ญ.ฑิตยา โกตะวัฒน์
ด.ญ.ธนภรณ์ ฮะบุญมี
นายกีรติ เมฆกัลจาย
ด.ญ.ชนาพร ประกิ่ง
นายกันตวัฒน์ สละ
นายอติรุจ นวลพรหม

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1

ที่
11

วัน/เดือน/ปี
2-16 พ.ย. 58

12

2-16 พ.ย. 58

13

2-16 พ.ย. 58

รางวัลที่ได้รับ
เหรียญทองแดงการแข่งขัน
การสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
ม.1-ม.3
เข้าร่วมการแข่งขัน
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ม.1-ม.3
เข้าร่วมการแข่งขัน
การสร้าง Webpage
ประเภท Text Editor
ม.4-ม.6

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
ด.ญ.พิมชิตรา เหล่าวงษา
ด.ช.โยธิน โฆษิตกัณฑบดี

หน่วยงานที่จัด
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1

ด.ช.พยุงศักดิ์ โปร่งสันเทียะ
ด.ช.วรวิทย์ มรรคสันต์

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1

นายพิพิธชัย พิริยพัชรรัฐ
นายเอกสิทธิ์ ช้างผ่อง

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1

ที่
1

ผลการแข่งขันภายนอกสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ปีการศึกษา 2558
วัน/เดือน/ปี
รางวัลที่ได้รับ
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
หน่วยงานที่จัด
19 มิ.ย. 58
รองชนะเลิศ การประกวด น.ส.จันทร์เพ็ญ จันทนาภรณ์
ณ โรงเรียนสวนกุหลาบ
สุนทรพจน์ภาษาจีน
วิทยาลัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 8

2

7-8 ก.ค. 58

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 น.ส.กฤติยาภรณ์ เวียงนนท์
เหรียญเงิน การแข่งขัน
สุนทรพจน์ภาษาเกาหลี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ณ ห้องประชุม
นวมินทราชินูทิศ 1
โรงเรียนมัธยม
วัดมกุฏกษัตริย์

3

7-8 ก.ค. 58

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 น.ส.อรุณี สุดประเสริฐ
เหรียญทองแดง การแข่งขัน
การอ่าน-เขียนภาษาเกาหลี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ณ ห้องประชุม
นวมินทราชินูทิศ 1
โรงเรียนมัธยม
วัดมกุฏกษัตริย์

4

9 ส.ค. 58

รางวัลชมเชย การแข่งขัน
ภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่12 (นานาชาติ ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)

น.ส.ยุวรีย์ แซ่จาง

ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตกรุงเทพมหานคร

5

14 ส.ค. 58

เข้าร่วมการแข่งขัน
ละครสั้น(Skit) ภาษาอังกฤษ
ระดับภูมิภาค
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

น.ส.ดวงธิดา พางาม
น.ส.ธนัญชนก พงษ์พล
น.ส.ธิดารัตน์ วัชราพงษ์
น.ส.ประภัสสร อาไผสิริวงษ์
น.ส.ปรารถนา โตไธสงค์
น.ส.ปาริฉัตร มะลิพุ่ม
น.ส.เพ็ญวรีย์ แจ่มจันทร์
น.ส.ยุพารัตน์ ธันธนสินไพศาล
น.ส.พิสมัย สุขบันเทิง
น.ส.เมษาวดี วุฒิประพันธ์พงศ์
นายศราวุฒิ สิขันฑกะสมิตร
นายพิทยา แซ่ฉั่ว

ณ หอประชุมโรงเรียน
สายปัญญารังสิต
จังหวัดปทุมธานี

ที่
6

วัน/เดือน/ปี
14 พ.ย. 58

รางวัลที่ได้รับ
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 น.ส.กฤติยาภรณ์ เวียงนนท์
การแข่งขันทาอาหารเกาหลี

หน่วยงานที่จัด
บริษัท
Koreae Thailand
Communication
Center

7

14 พ.ย. 58

เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10
(ภาษาญี่ปุ่น)
-รางวัลชมเชยลาดับที่ 35
-รางวัลชมเชยลาดับที่ 43

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์

8

27 พ.ย. 58

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน น.ส.ยุวรีย์ แซ่จาง
ตอบคาถามภาษาจีน
น.ส.กนกนุช สุนทรวิภาต

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์

9

12 ธ.ค. 58

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน
สะกดคาภาษาอังกฤษ

น.ส. สินรดา อนุวงษ์สังข์

นิตยสาร
nj Magazine ร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ

10

19 ธ.ค. 58

รางวัลชมเชย การแข่งขัน
กล่าวสุนทรพจน์

น.ส. กฤติยาภรณ์ เวียงนนท์

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
และศูนย์การศึกษา
ภาษาเกาหลี
ประจาประเทศไทย

11

2 ก.พ. 59

รางวัลชนะเลิศ
คัดลายมือภาษาจีน

น.ส.จันทร์เพ็ญ จันทนาภรณ์

รางวัลชมเชย
คัดลายมือภาษาจีน

นายการันต์ ดวงคา
น.ส.นวพร ทองสุขา

มหาลัยราชภัฎธนบุรี

รางวัลชมเชย
แข่งขันตอบปัญหา
AseanQuize

ด.ญ.จินต์จุฑา แซ่เต้
ด.ญ.ณัฎนันท์ ตระกูลรัมย์

สโมสรเทียนทะเล
กรุงเทพ

12
13

5 ก.พ. 59

ด.ญ.ปทิตา โพธิ
ด.ญ.ปภาดา โพธิ

ที่
14

วัน/เดือน/ปี
5 ก.พ. 59

15

12-13 ก.พ. 59

รางวัลที่ได้รับ
เข้าร่วมการแข่งขัน
ตอบปัญหาความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับประเทศจีน

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
น.ส.ยุวรีย์ แซ่จาง
น.ส.นวพร ทองสุขา
น.ส.สุนิสา สุวรรณมาลี
น.ส.กนกนุช สุนทรวิภาต
นายการันต์ ดวงคา
น.ส.อรปรียา สาเหนียก
น.ส.จันทร์เพ็ญ จันทนาภรณ์
น.ส.ชนิพัณณิน นิยมจันทร์

หน่วยงานที่จัด
สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์

เข้าร่วมการแข่งขัน
ครอสเวิร์ดเกม

นายธพล บุญยทัตฤทธิชัย
นายเสรีชัย ตรีเข้ม
นายอรรษฎาวุธ แตงไทย
น.ส.ธัญรดา แก้วฉาย
น.ส.สิรดา อนุวงษ์สังข์
น.ส. ธารารัตน์ เล้าเจริญ
น.ส.นิชาภา วินิตนนพคุณ
น.ส.จิราภรณ์ ผิวพิมพ์ดี
นายกิตติศักดิ์ แฮนเซน
น.ส. ณภัสสร เกตุแก้ว

มูลนิธิเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย

