
                                                                                                   

                                                                                                     

                                                                        

 
 

แบบตอบรับการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
วันศุกร์ที่  27 มกราคม  2560 
ณ  โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

 
ล าดับ 

ท่ี 
เวลา 

(ลงทะเบียน) 
สถานที่ 
แข่งขัน 

กิจกรรม ระดับชั้น ชื่อ-สกุลนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ครูผูค้วบคุม / ประสานงาน หมายเหตุ 

 
1 

07.00 - 07.30 น. 
ห้อง  

245,246 

การแข่งขันการตอบปัญหา
ความรู้และทักษะทาง

ภาษาไทย 
ป.5-6 

1. ...................................................................... 
2. ...................................................................... 

1. .................................................. 
โทรศัพท์มือถือ............................... 
2. .................................................. 
โทรศัพท์มือถือ............................... 

 

 
 
2 07.00 - 07.30 น. 

ห้องโสต
ทัศนศึกษา 

การประกวดเล่านิทาน 
“ใต้ร่มพระบารมี” 
ประกอบการแสดง 

 ป.5-6  

 

1. ...................................................................... 
2. ...................................................................... 
3. ...................................................................... 
4. ...................................................................... 
5. ...................................................................... 

1. .................................................. 
โทรศัพท์มือถือ............................... 
2. .................................................. 

โทรศัพท์มือถือ............................... 

 

 
 
3 

07.00 - 07.30 น. ห้อง 3508 
การแข่งขันคณิตคิด
ประลอง(เกม24) 

ป.6 
1. ...................................................................... 
2. ...................................................................... 
 

1. .................................................. 
โทรศัพท์มือถือ............................... 
2. .................................................. 

โทรศัพท์มือถือ............................... 

 



                                                                                                  
 

                                                                                           
                                                                                                     

แบบตอบรับการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
วันศุกร์ที่  27  มกราคม  2560 
ณ  โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

ล าดับ 
ท่ี 

เวลา 
(ลงทะเบียน) 

สถานที่ 
แข่งขัน 

กิจกรรม ระดับชั้น ชื่อ-สกุลนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ครูผู้ควบคุม / ประสานงาน หมายเหตุ 

4 07.00 - 07.30 น. ห้อง 3507 
การแข่งขัน 
คิดเลขเร็ว 

ป.4-6 
1. ....................................................................... 
 

1. .................................................. 
โทรศัพท์มือถือ............................... 
2. .................................................. 
โทรศัพท์มือถือ............................... 

 

5 07.00 - 07.30 น. ห้อง 3506 
การแข่งขัน 

เอแม็ท 
 (A-MATH) 

ป.6 
1. ...................................................................... 
2. ...................................................................... 
 

1. .................................................. 
โทรศัพท์มือถือ............................... 
2. .................................................. 

โทรศัพท์มือถือ.................................. 

 

6 07.00 - 07.30 น. ห้อง 435,436 
การแข่งขัน 
เครื่องร่อน 

ประเภทร่อนไกล   
ป.4-6 

1. ...................................................................... 
2. ..................................................................... 
3. ...................................................................... 

1. .................................................. 
โทรศัพท์มือถือ............................... 
2. .................................................. 
โทรศัพท์มือถือ............................... 

 

7 07.00 - 07.30 น. ห้อง 412,413 
การแข่งขันวาด
ภาพจินตนาการ

วิทยาศาสตร์ 
ป.1-3 

1. ...................................................................... 
2. ..................................................................... 
3. ...................................................................... 

1. .................................................. 
โทรศัพท์มือถือ............................... 
2. .................................................. 

โทรศัพท์มือถือ.................................. 

 



 
 

                                                                                           
                                                                                          

แบบตอบรับการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
วันศุกร์ที่  27  มกราคม  2560 
ณ  โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

ล าดับ 
ท่ี 

เวลา 
(ลงทะเบียน) 

สถานที่ 
แข่งขัน 

กิจกรรม ระดับชั้น ชื่อ-สกุลนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ครูผู้ควบคุม / ประสานงาน หมายเหตุ 

8 07.00 - 07.30 น. ห้อง 412,413 
การแข่งขันวาด
ภาพจินตนาการ

วิทยาศาสตร์ 
ป.4-6 

1. ...................................................................... 
2. ..................................................................... 
3. ...................................................................... 

1. .................................................. 
โทรศัพท์มือถือ............................... 
2. .................................................. 
โทรศัพท์มือถือ............................... 

 

9 07.00 - 07.30 น. ห้อง 3206 
การแข่งขันตอบ
ปัญหาอาเซียน                                                                                 

ป.5-6 
1. ...................................................................... 
2. ...................................................................... 
 

1. .................................................. 
โทรศัพท์มือถือ............................... 
2. .................................................. 

โทรศัพท์มือถือ.................................. 

 

10 

07.00 - 07.30 น. ห้อง 3208 

การแข่งขันตอบ
ปัญหา

ประวัติศาสตร์
ราชวงศ์จักรี 

ป.4-6 
1. ...................................................................... 
2. ...................................................................... 
 

1. .................................................. 
โทรศัพท์มือถือ............................... 
2. .................................................. 

โทรศัพท์มือถือ............................... 

 

11 07.00 - 07.30 น. 
ห้องศูนย์พละ

ศึกษา 
การแข่งขัน 
หมากฮอส 

ป.1-6 
1. ...................................................................... 
2. ..................................................................... 
 

1. .................................................. 
โทรศัพท์มือถือ............................... 
2. .................................................. 
โทรศัพท์มือถือ............................... 

 



 
  

 
แบบตอบรับการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

วันศุกร์ที่  27  มกราคม  2560 
ณ  โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

 
 

ล าดับ 
ท่ี 

เวลา 
(ลงทะเบียน) 

สถานท่ี 
แข่งขัน 

กิจกรรม ระดับช้ัน ช่ือ-สกุลนักเรียน ท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน ครูผู้ควบคุม / ประสานงาน หมายเหตุ 

12 07.00 - 07.30 น. สนามเปตอง การแข่งขันเปตอง ป.1-6 

ทีมชาย1. ................................................................ 
2. ...................................................................... 
3. ...................................................................... 
ทีมหญิง1. ............................................................... 
2. ...................................................................... 
3. ...................................................................... 

1. .................................................. 
โทรศัพท์มือถือ............................... 
2. .................................................. 

  โทรศัพท์มือถือ............................... 

 

13 07.00 - 07.30 น. ห้อง 3203 

การแข่งขันวาด
ภาพในหัวข้อ
“ตามรอยพ่อ” 

ป.4-6 

 
1. ...................................................................... 
2. ...................................................................... 
 

1. .................................................. 
โทรศัพท์มือถือ............................... 
2. .................................................. 
โทรศัพท์มือถือ............................... 

 

14 07.00 - 07.30 น. 
เวที โดม

เอนกประสงค์ 

การประกวดขับ
ร้องเพลงพระราช

นิพนธ ์  
ป.4-6 

1. ...................................................................... 
 

1. .................................................. 
โทรศัพท์มือถือ............................... 
2. .................................................. 

  โทรศัพท์มือถือ............................... 

 



 
 
 
 

 แบบตอบรับการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
วันศุกร์ที่  27  มกราคม  2560 
ณ  โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

 

 

 

 

ล าดับ 
ท่ี 

เวลา 
(ลงทะเบียน) 

สถานท่ี 
แข่งขัน 

กิจกรรม ระดับช้ัน ช่ือ-สกุลนักเรียน ท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน ครูผู้ควบคุม / ประสานงาน หมายเหตุ 

15 07.00 - 07.30 น. 

ห้อง 
ปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ 
4 

การแข่งขันการ
สร้างหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-book) 

ป.4-6 
1. ...................................................................... 
2. ..................................................................... 
 

1. .................................................. 
โทรศัพท์มือถือ............................... 
2. .................................................. 
โทรศัพท์มือถือ............................... 

 

16 07.00 - 07.30 น. ห้อง 3309 
การแข่งขัน 
“เขียนได้   
ให้เลย” 

ป.5-6 
 
1. ....................................................................... 

1. .................................................. 
โทรศัพท์มือถือ............................... 
2. .................................................. 

  โทรศัพท์มือถือ............................... 

 

17 07.00 - 07.30 น. ห้อง 3310 
การแข่งขันตอบ

ปัญหา
ภาษาอังกฤษ 

ป.5-6 
1. ...................................................................... 
 

1. .................................................. 
โทรศัพท์มือถือ............................... 
2. .................................................. 
โทรศัพท์มือถือ............................... 

 



 

 

 
 

แบบตอบรับการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
วันศุกร์ที่  27  มกราคม  2560 
ณ  โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก                                                                             

                                                                                                   
                                                     
 
 
 
 
 
                                                                                                   

ล าดับ 
ท่ี 

เวลา 
(ลงทะเบียน) 

สถานท่ี 
แข่งขัน 

กิจกรรม ระดับช้ัน ช่ือ-สกุลนักเรียน ท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน ครูผู้ควบคุม / ประสานงาน หมายเหตุ 

18 07.00 - 07.30 น. 

ห้องสมุดช้ัน 2 
อาคาร

กาญจนา
ภิเษก 

การแข่งขันตอบ
ปัญหาวิชาการ 

ป.4-6 
1. ...................................................................... 
2. ...................................................................... 
 

1. .................................................. 
โทรศัพท์มือถือ............................... 
2. .................................................. 

  โทรศัพท์มือถือ............................... 

 

19 07.00 - 07.30 น. 

 ห้องสมุดช้ัน 
2 อาคาร
กาญจนา

ภิเษก 

การแข่งขันตอบ
ค าถาม

สารานุกรมไทย 
ป.4-6 

1. ...................................................................... 
2. ..................................................................... 
3. ..................................................................... 
 

1. .................................................. 
โทรศัพท์มือถือ............................... 
2. .................................................. 
โทรศัพท์มือถือ............................... 

 



                                                                                                     

                                                                     

แบบตอบรับการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
วันศุกร์ ที่ 27  มกราคม 2560 
ณ  โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

ล าดับ 
ท่ี 

เวลา 
(ลงทะเบียน) 

สถานที่ 
แข่งขัน 

กิจกรรม 
ระดับ
ชั้น 

ชื่อ-สกุลนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ครูผู้ควบคุม / ประสานงาน หมายเหตุ 

 
1 

07.00 - 07.30 น ห้อง 435,436 
การแข่งขัน 

เครื่องร่อน ประเภท
ร่อนไกล   

ม.1-3 
1. ........................................................................... 
2. ........................................................................... 
3. ........................................................................... 

1. .................................................. 
โทรศัพท์มือถือ............................... 
2. .................................................. 
โทรศัพท์มือถือ............................... 

 

 
2 

07.00 - 07.30 น ห้อง 412,413 
การแข่งขันวาดภาพ

จินตนาการ
วิทยาศาสตร์ 

ม.1-3 
1. ......................................................................... 
2. ......................................................................... 
3. ......................................................................... 

1. .................................................. 
โทรศัพท์มือถือ............................... 
2. .................................................. 

  โทรศัพท์มือถือ............................... 

 

 
 
3 07.00 - 07.30 น ห้อง  3204 

การแข่งขันวาดภาพ
ในหัวข้อ“ความสุขใต้

ร่มพระบารมีพ่อ
หลวง” 

ม.1-3 

 
 
1. .......................................................................... 
2. ......................................................................... 
 

1. .................................................. 
โทรศัพท์มือถือ............................... 
2. .................................................. 

  โทรศัพท์มือถือ............................... 

 

 
4 

07.00 - 07.30 น 
เวที โดม

เอนกประสงค์ 

การประกวดขับร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์

  
ม.1-3 

 
1. ........................................................................... 
 

1. .................................................. 
โทรศัพท์มือถือ............................... 
2. .................................................. 

  โทรศัพท์มือถือ............................... 

 



  


