
สรปการประชมคณะกรรมการ ุ ุ วนัที� 8 สิงหาคม  2556  ณ โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม 

ศนย์การเรียนร้คณติศาสตร์  จังหวดัพะเยาู ู  

 1.  รายการแข่งขันอจัฉริยภาพ ม.ต้น 

 1 )  ใหทุ้กโรงเรียนนาํขอ้สอบพร้อมเฉลยในรูป Word  ตวัหนงัสือ Angsana  New  

ขนาด 18  ทาํการ Coppy  มาเพื อหลอมรวมเป็นขอ้สอบ และใหป้รินใสกระดาษมาดว้ย & ่ 1 ชุด  มา
รวมกนที ห้องศูนยค์ณิตศาสตร์ อาคาร ั 5 ชนั & 3 ในวนัที  30 สิงหาคม กอนเวลา ่ 8.00 น. 
 2)  ขอ้สอบที ไดรั้บผดิชอบในการแตงของโรงเรียนทุกโรงจะตอ้งทาํการพิมพเ์ฉลยตอทา้ย่ ่
ขอ้สอบแตละขอ้มาโดยละเอียด และทาํการแตงขอ้สอบเ่ ่ รื องที ไดรั้บมา 3 รูปแบบ คือ  
  2.1) ขอ้สอบอตันยั (แบบ 4 ตวัเลือก   
  2.2) ขอ้สอบแบบใชไ้หวพริบหรือแนวคิดเลขเร็ว (ขอ้สอบแบบเติมคาํตอบ)  
  2.3) ขอ้สอบแบบประยกุตห์รือโจทยปั์ญหา (ขอ้สอบแบบเติมคาํตอบ)  
 3)  โรงเรียนที ไดรั้บผดิชอบในการแตงขอ้สอบ ่  ดงันี&  
  1.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 เรื อง ห.ร.ม.และ ค.ร.น. 
  2.  โรงเรียนภูซางวทิยาคม เรื องระบบจาํนวนเตม็ 

  3.  โรงเรียนจุนวทิยาคม เรื องเลขยกกาลงัํ  

  4.  โรงเรียนฝายกวางวทิยาคม เรื องการสร้างพืนฐานทางเรขาคณิต&  

  5.  โรงเรียนถาํปิ& นวทิยาคม เรื องเศษสวนและทศนิยม่  

  6.  โรงเรียนเชียงคาํวทิยาคม เรื องการประมาณคา่  

  7.  โรงเรียนพญาลอวทิยาคม  เรื องคูอนัดบัและกราฟ ่ + กราฟและความสัมพนัธ์  

  8.  โรงเรียนดอกคาํใตว้ทิยาคม  เรื องสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 

  9.  โรงเรียนเฉลิมพระเกยรติี ฯ เรื องความสัมพนัธ์ของรูป 2 มิติและ 3มิติ 

  10. โรงเรียนเชียงมวน่ วทิยาคม เรื องอตัราสวนและร้อยละ่  

  11. โรงเรียนขุนควรวทิยาคม เรื องการวดั 

  12. โรงเรียนงาํเมืองวทิยาคม เรื องแผนภูมิรูปวงกลม 

  13. โรงเรียนเชียงคาํวทิยาคม เรื องการแปลง 

  14. โรงเรียนพะเยาประสาธน์วทิย ์ เรื องความเทากนทุกประการ่ ั  

  15. โรงเรียนดงเจนวทิยาคม  เรื องความรู้เบืองตน้เกยวกบจาํนวนจริง& ี ั  

  16. โรงเรียนปงรัชดาภิเษก เรื องความเทากนทุกประการ่ ั  

  17. โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เรื องเส้นขนาน 

  18. โรงเรียนฟากกวา๊นวทิยาคม เรื องการประยกุต ์

  19 โรงเรียนปงพฒันาวทิยาคม เรื องพืนที ผวิและปริ& มาตร 

  20 .โรงเรียนแมใจ่ วทิยาคม เรื องระบบสมการและเรื องความคลา้ย 



การแข่งขันอจัฉริยภาพทางคณติศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวดัพะเยา  
นัดหมายคณะกรรมการ  วนัเสาร์ที   31   สิงหาคม  2556  เวลา  10.00 น.  – 12.00 น.  
ประธานคณะกรรมการ    นายสุรกต  จิตตางกูิ ร   โรงเรียนดงเจนวทิยาคม 

1. คณะกรรมการออกข้อสอบ 

    1.1  ออกขอ้สอบตามเนือหา ฉบบัละ & 2 ขอ้ โรงเรียนละ 3 ฉบบั 

 1.1.1  ตอนที  1  แบบทดสอบปรนยัชนิดเลือกตอบ   แบบ 4 ตวัเลือก  วดัความรู้  ความ
เขา้ใจเกยวกบคณิตศาสตร์  จาํนวน  ี ั 10  ขอ้ 

 1.1.2  ตอนที  2  แบบทดสอบปรนยัชนิดเติมคาํ  วดัทกัษะคิดเลขเร็วและทกัษะการคิด
คาํนวณ  จาํนวน  20  ขอ้ 

 1.1.3  ตอนที  3 แบบทดสอบปรนยัชนิดเติมคาํ วดัทกัษะการแกโจทยปั์ญหา จาํนวน ้ 10 ขอ้ 

    1.2  ขนาดอกัษร  Angsna New  18  พิมพธ์รรมดาไมออโต่  

    1.3  สงขอ้สอบแบบเอกสารและไฟลข์อ้สอบ่  

ที  เนือหาที & ออกขอ้สอบ ชื อโรงเรียน 

1 เซต พะเยาพิทยาคม 

2 จาํนวนจริง ฟากกวา๊นวทิยาคม 

3 ตรรกศาสตร์ แมใจวทิยาคม่  

4 เรขาคณิตวเิคราะห์ เฉลิมพระเกยรติฯี  

5 ภาคตดักรวย ดงเจนวทิยาคม 

6 ความสัมพนัธ์และฟังกชนั์  ราชประชานุเคราะห์ 24 

7 เอกซ์โพเนนเชียล ถาํปินวทิยาคม&  

8 ลอการิทึม ถาํปินวทิยาคม&  

9 เวกเตอร์ ดอกคาํใตว้ทิยาคม 

10 ตรีโกณมิติ ภูซางวทิยาคม 

11 จาํนวนเชิงซอ้น พญาลอวทิยาคม 

12 ลาํดบัและอนุกรม แมใจวทิยาคม่  

13 ความนาจะเป็น่  ปงพฒันาวทิยาคม 

14 ทฤษฎีกราฟ ขนุควรวทิยาคม 

15 เมทริกซ์ เชียงมวนวทิยาคม่  

16 การใหเ้หตุผล ภูซางวทิยาคม 

17 วธีิเรียงสับเปลี ยน ฝายกวางวทิยาคม 

 



2.  กรรมการรับลงทะเบียนนักเรียนและคร  ู  

         2.1  นางวราภรณ์   จนัธิมา    โรงเรียนเชียงคาํวทิยาคม 

         2.2   นางฐิติกานต ์  เชือทอง&   โรงเรียนฟากกวา๊นวทิยาคม 

3.  กรรมการรับข้อสอบ  
3.1  นางโสภา   กอคาํ   ้   โรงเรียนภูซางวทิยาคม 

3.2  นายปิยะพงษ ์ ตน้วงศ ์  โรงเรียนราชประชานุเคระห์ 24 

3.3  นางวภิาพร         สุจชารี  โรงเรียนดอกคาํใตว้ทิยาคม 

4.  กรรมการดําเนินการสอบ 

         4.1  นายสุรกต  ิ  จิตตางกูร    โรงเรียนดงเจนวทิยาคม 

         4.2  นายวสันต ์   นาขยนั    โรงเรียนแมใจวทิยาคม่  

5.  กรรมการคัดเลอืกข้อสอบและจัดทาํข้อสอบ 

      5.1  นายสุรกต  ิ  จิตตางกูร    โรงเรียนดงเจนวทิยาคม 

      5.2   นางเพญ็ศรี   เรืองนภารัตน์   โรงเรียนฝายกวางวทิยาคม  
      5.3   นางอรอนงค ์     ละคาํมา   โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 

      5.4  นายวสันต ์   เทียมทอง   โรงเรียนถาํปินวทิยาคม&  

      5.5  นายสถาปัตย ์  หงส์ทอง   โรงเรียนงาํเมืองวทิยาคม 

      5.6  นางโสภา   กอคาํ  ้   โรงเรียนภูซางวทิยาคม  
      5.7  นายธนสกร   นกักลา้   โรงเรียนจุนวทิยาคม  
      5.8  นางวราภรณ์ จนัธิมา    โรงเรียนเชียงคาํวทิยาคม 

  6.  กรรมการตรวจข้อสอบและรายงานผล 

       6.1   นางสาวจุรียพ์ร   ชุมวงศ ์   ่  โรงเรียนขุนควรวทิยาคม 

       6.2   นางสาวญาณิชศา  ตุย้เอย้   โรงเรียนพญาลอวทิยาคม 

       6.3   นางณฐัชาภร  วรรณทอง   โรงเรียนเชียงมวนวทิยาคม่  

       6.4   นายวรีะพงศ ์  คูวบิูลยศิ์ลป์   โรงเรียนเฉลิมพระเกยรติฯพะเยาี  

       6.5   นายสมาน   เกยรติกุลพฒันาี  โรงเรียนพะเยาประสานธน์วิทย ์

      6.6    นางวนัวสิาข ์ พรรณกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 



2.  รายการแข่งขันโครงงานคณติศาสตร์ ม.ต้น 

1. คณะกรรมการตดัสิน ครูศิริรัตน์  เขื อนแกว โรงเรี้ ยนปงรัชดาภิเษก เป็นประธานคณะกรรมการ     
         เบอร์โทรศพัท ์086-1876682 

   ครูอรพินท ์ ยี สิบแสน โรงเรียนเชียงคาํวทิยาคม   เป็นกรรมการเลขานุการ     
         เบอร์โทรศพัท ์089-9529358 

2. การแขงขนัโครงงานคณิตศาสตร์ระดบัม่ . ตน้ จดัในวนัที  30 สิงหาคม 2556  ณ หอ้ง 533 – 534  
อาคาร 5 ชนั & 3 โดยทางโรงเรียนเชียงคาํวทิยาคม จะเตรียมจดัโตะ๊วางแผงโครงงานไวที้ หอ้งดงักลาว  ่
ขอความอนุเคราะห์แตละโรงเรียนจดัเตรียมผา้ปูโตะ๊ของตนเองมาดว้ย่  

3. การแขงขนัให้เริมลงทะเบียน เวลา ่  07.00 – 08.30 น. (พร้อมกบการตงัแผงโครงงานั & )  และจะ
เริมทาํการแขงขนัในเวลา  ่ 09.00 น.  
4. ขอ้ตกลงเบืองตน้  จะใหค้รูที สงโครงงาน ม& ่ .ตน้ทุกโรงเรียน  (โดยดูจากการลงทะเบียนหลงัวนัที  
16  สิงหาคม 2556   เป็นหลกั) เขา้รวมเป็นคณะกรรมการ    โดยใหค้รูที เป็นคณะกรรมการจากก่ ลุม่
ยอยที  ่ 5 ตดัสินโครงงานของกลุมยอยที  ่ ่ 6  สวนครูที เป็นคณะกรรมการจากกลุมยอยที  ่ ่ ่ 6 ตดัสิน
โครงงานของกลุมยอยที  ่ ่ 5  (ในวนัแขงขนัอาจมีการเปลี ยนแปลงตามความเหมาะสม่ ) 
5.  เกณฑก์ารตดัสินใชเ้กณฑ์ของสพฐ.  โดยรูปเลมใหน้าํมาสงคณะกรรมการ ในวนัแขงขนั ่ ่ ่  

จาํนวน 5 เลม่  

 

3. รายการแข่งขันโปรแกรม GSP 

ม.ตน้ 

1.  กาหนดการและสถานที ในการนดัหมายแตงขอ้สอบและการแขงขนัํ ่ ่  

     วนัที  29 สิงหาคม พ.ศ. 2556   ณ  หอ้งคอมพิวเตอร์ 3 (หอ้ง 236 อาคาร 2)  
     โรงเรียนเชียงคาํวทิยาคม 

07.30 – 08.30 น. กรรมการทุกทานรวมกนแตงและจดัเตรียม่ ่ ั ่ ขอ้สอบ  
09.00 – 11.30 น. เริมการแขงขนั ่  

11.30 – 12.00 น. นกัเรียนนาํเสนอแนวคิดการสร้างผลงานเพื อใหก้รรมการตดัสิน 

12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหาร 

13.00 – 16.00 น. นกัเรียนนาํเสนอแนวคิดการสร้างผลงานเพื อใหก้รรมการตดัสินตอ่  

 

2. เนือหาที ใชใ้นการออกขอ้สอบ&  

    ขอ้ 1  โจทยก์ารสร้าง 

    ขอ้ 2  โจทยปั์ญหาเชิงสาํรวจ 

    ขอ้ 3  เนือหาคณิตศาสตร์ เกยวกบ กราฟ ระบบสมการ การวดัพืนที  พีทากอรัส& &ี ั  



    ขอ้ 4  โจทยปั์ญหาการประยกุต ์

    ขอ้ 5  ผลงานสร้างสรรค ์ซึ งจะมีการกาหนดหวัขอ้ในวนัแขงขนัํ ่  

3. สิงที เจา้ภาพควรตอ้งเตรี ยมใหพ้ร้อมในวนัแขงขนั่  

    1)  คอมพิวเตอร์และปรินเตอร์สาํหรับพิมพข์อ้สอบจาํนวน  & 1 ชุด 

    2)  แบบลงทะเบียนสาํหรับกรรมการ ครูที ปรึกษาและนกัเรียนที เขา้รวมแขงขนั่ ่  

    3) ใบบนัทึกคะแนนและเกณฑส์าํหรับกรรมการ ครบตามจาํนวนของกรรมการ 

 

4.  รายการแข่งขันคิดเลขเร็ว 

รายการแขงขนัคณิตคิดเลขเร็วมธัยมศึกษาตอนตน้่  

ดาํเนินการแขงขนัวนัที  ่ 30 สิงหาคม 2556 

1. หนา้ที ของคณะกรรมการที จะปฏิบติัในวนัที จดัการแขงขนัทกัษะ่  

รายชื อ หนา้ที  
1.  วาที ร้อยโทวนิยั  ชาวนาน่ ่  คณะกรรมการตรวจ 

2.  นางจรัสศรี สุวรรณลพ   คณะกรรมการตรวจ 

3.  นางกรอบแกว จนั้ ทร์ทะระ   คณะกรรมการตรวจ 

4.  นายอราม สมศรี  ่  คณะกรรมการกรอกคะแนน 

5.  นางทองศรี คา้สม       คณะกรรมการตรวจ 

6.  นางสาวอรพรรณ บุญประเสริฐ    คณะกรรมการตรวจ 

7.  นางสาวแสงเทียน  ชางคาํ  ่  คณะกรรมการตรวจ 

8. นางดวงเดือน ดาํรงสันติพิทกัษ ์  คณะกรรมการตรวจ 

9. นายณฐัพงษ ์พรมวงษ ์   คณะกรรมการตรวจ 

10. นางประภาพร ชาวเมือง   คณะกรรมการตรวจ 

11. นางพรทิพย ์กนทวีั   คณะกรรมการตรวจ 

12. นางสาจาระเนตร์ สุดสม คณะกรรมการตรวจ 

13. นางสาวศิริรัตน์ บรรจบ คณะกรรมการกรอกคะแนน 

14. นางขวญัชีวา คนซื อ   คณะกรรมการตรวจ 

15. นายสมพิศ คาํบุญเรือง    คณะกรรมการตรวจ 

16. นายฉตัราภรณ์ วงศดุ์ษฏีกาล    คณะกรรมการพิธีกร 

17. นางวชัราภรณ์ โยธาดี   คณะกรรมการตรวจ 

18. นางสาวลาํดวน ใจเชียง คณะกรรมการตรวจ 

19. นางสาวปิยะนุช กาติบN  คณะกรรมการคลิกโปรแกรม 



2.  รายละเอียดกจกกรมิ  

การแขงขนัเริมเวลา ่  9.00 น. แขงขนัสองรอบ  รอบแรก ่ 30 ขอ้ ขอ้ละ 30  วนิาที    
รอบสอง 30 ขอ้ ขอ้ละ 30 วนิาทีเหมือนกน  คะแนนขอ้ละ ั 2 คะแนน  เกณฑไ์มอนุญาตให้่
ใชร้ากอนนัต ์       

3.  อุปกรณ์ที จะใชใ้นการแขงขนั่  

ทางศูนยค์ณิตศาสตร์  โรงเรียนเชียงคาํวทิยาคมจะเตรียมไวใ้หท้งัหมด&  

 

รายการแข่งขันคณติคิดเลขเร็วมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ดาํเนินการแขงขนัวนัที ่  31 สิงหาคม 2556 

1.  หนา้ที ของคณะกกรมการที จะปฏิบติัในวนัที จดัการแขงขนัทกัษะ่  

รายชื อ หนา้ที  
1.   วาที ร้อยโทวนิยั  ชาวนาน่ ่  คณะกรรมการตรวจ 

2.  นายอดุลย ์จนัธิมา คณะกรรมการตรวจ 

3.  นางสาวสุชีรา จินดาวงค ์   คณะกรรมการตรวจ 

4.  นายชมนาท สมศรี    คณะกรรมการตรวจ 

5. นางสาววลยัพร  วนัแกว  ้  คณะกรรมการตรวจ 

6.  นางตุลาพร แสนธิ  คณะกรรมการตรวจ 

7. นายนฤพนัธ์ ยนิดี    คณะกรรมการตรวจ 

8. นางสาววรนุช มาตระกลู คณะกรรมการกรอกคะแนน 

9. นางออ้ยใจ ทองเอก    คณะกรรมการตรวจ 

10. นางสาวแสงเทียน ชางคาํ่  คณะกรรมการตรวจ 

11. นายณฐัพวช เชือสะอาด&   คณะกรรมการตรวจ 

12. นางสาว เฉสิมชวญั รวมสุข คณะกรรมการตรวจ 

13. นางสาวสุวรรณษา มะลิวงค ์ คณะกรรมการตรวจ 

14. นางสายสุดา  สร้อยสวงิ คณะกรรมการตรวจ 

15. นายฉตัราภรณ์ วงศดุ์ษฏีกาล    คณะกรรมการตรวจ 

16. นางสาวลาํดวน ใจเชียง  คณะกรรมการตรวจ 

17. นายฉตัราภรณ์  วงศดุ์ษฏีกาล คณะกรรมการพิธีกร 

18. นายยงยทุธ  ตนบุญ คณะกรรมการกรอกคะแนน 

19. นางมณีรัตน์ แสงศรีจนัทร์ คณะกรรมการคลิกโปรแกรม 

 



2.  รายละเอียดกจกกริ รม 

การแขงขนัเริมเวลา ่  9.00 น. แขงขนัสองรอบ  รอบแรก ่ 30 ขอ้ ขอ้ละ 30  วนิาที    
รอบสอง 30 ขอ้ ขอ้ละ 30 วนิาทีเหมือนกน  คะแนนขอ้ละ ั 2 คะแนน  เกณฑไ์มอนุญาตให้่
ใชร้ากอนนัต ์       

3.   อุปกรณ์ที จะใชใ้นการแขงขนั่  

ทางศูนยค์ณิตศาสตร์  โรงเรียนเชียงคาํวทิยาคมจะเตรียมไวใ้หท้งัหมด&  

 

5.  รายการแข่งขันA-Math เอแมท   

 5.1)  ใหโ้รงเรียนที เขา้แขงขนันาํกระดาน เอแมท มาเอง่  

 5.2 )  การลงทะเบียนการแขงขนัใหล้งทะเบียนในวนัแขงขั่ ่ นกอนเวลา ่ 08.30 น. เนื องจาก
จะมีการจบัฉลากในการแขงขนัในกระดานแรก่   กรณีที มาสายไมสามารถมาลงทะเบียนไดท้นั่   แต่
จะเดินทางมาถึงกอน ่ 09.00 น.แนนอน่   ใหโ้ทรศพัทแ์จง้ผูป้ระสานงานของโรงเรียนเชียงคาํ กอน่
เวลา 08.30 น.  ถ้าไม่โทรแจ้งหรือโทรแจ้งหลงัจากเวลาที�กําหนดถือว่าสละสิทธิ8การแข่งขัน 

 5.3 ). ในการแขงขนัจะแขงทงัหมด ่ ่ & 7 กระดาน  กระดานละ 30 นาที 

 5.4 ) การคิดคะแนนจะคิดแตม้ตางในแตละกระดานไมเกน ่ ่ ่ ิ 250 คะแนน   กระดานสุดทา้ย
แตม้ตางไมเกน ่ ่ ิ 200 

 5.5 ) โรงเรียนที สงนกัเรียนเขา้แขงขนั่ ่   ครูผูค้วบคุมจะตอ้งเป็นกรรมการในการแขงขนัดว้ย่  

 5.6 ) ใหแ้จง้เบอร์โทรผูป้ระสานงานดว้ย 


