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การแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการของนักเรียน การแสดงผลงานครูและนักเรียน ปีการศึกษา 2556 

ณ โรงเรียนพานพิทยาคม  วันท่ี   12 – 14  กันยายน  2556 
 

ชื่อรายการ 
ระดับชั้น 

ประเภท 
หมายเหตุ
(สถานท่ี) ป.1-ป.3 ป.4-ป.6 ม.1-ม.-3 ม.4-ม.6 

1. การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์     เด่ียว  
2. โครงงานคณิตศาสตร์     ทีม 3 คน  
3. ผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์ 
    โดยใช้โปรแกรม GSP 

    ทีม 2 คน  

4. การแข่งขันคิดเลขเร็ว     เด่ียว  
5.  แรลลี่สี่สหาย     เด่ียว  
6. คณิตคิดในใจ   ม. 1 - เด่ียว  
7. A-MATH     ทีม 2 คน/เดี่ยว  
8. SUDOKU     เด่ียว  
รวม   8 7   
รวม  8  ทักษะ 19  รายการ 

หมายเหตุ 
 รายการที่ 1 – 4   แข่งขันต่อ ระดับภาค และระดับประเทศ 
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รายการท่ี 1   การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

                   1.1  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
  ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เท่านั้น 
       1.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เท่านั้น 

2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน    
       1.2  แข่งขัน ประเภทเดี่ยว 
       2.2  จ านวนผู้เข้าแข่งขันระดับละ 1 คน 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
        3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนจ านวน 1 คน ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
        3.2 กิจกรรมการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องท าแบบทดสอบวัดสมรรถภาพ  4  สมรรถภาพ  คือ 

      -กลุ่มย่อยที่ 1  ทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์  ระดับละ 10 ข้อ / โรงเรียน 
    -กลุ่มย่อยที่ 2  ทักษะการคิดเร็ว    ระดับละ 10 ข้อ / โรงเรียน 
   -กลุ่มย่อยที่ 3  ทักษะการคิดค านวณ   ระดับละ 10 ข้อ / โรงเรียน 

    -กลุ่มย่อยที่ 4  ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา   ระดับละ 10 ข้อ / โรงเรียน 
***ส่งข้อสอบไปที่ศูนย์ฯคณิตศาสตร์ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 

                    3.3 แบบทดสอบในแต่ละระดับชั้นใช้เนื้อหาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พ.ศ. 2551 ของสสวท. หลักสูตรการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติและแนวการประเมินนักเรียนระดับนานาชาต ิ
(PISA) โดยใช้เวลาในการทดสอบ 120 นาที นักเรียนที่เข้าแข่งขันทุกระดับชั้นท าแบบทดสอบทั้งหมด 3 ตอน รายละเอียด
ดังนี้ 
  ตอนที่  1  แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ แบบ 4 ตัวเลือก วัดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 
จ านวน 10 ข้อ  
        ตอนที่  2  แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมค าตอบ วัดทักษะคิดเลขเร็วและทักษะการคิดค านวณ จ านวน 20 
ข้อ  
        ตอนที่  3  แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมค าตอบ วัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหา จ านวน 10 ข้อ  
     4. เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  ดังนี ้
  ตอนที่  1  แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ จ านวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน  รวม 10 คะแนน 
        ตอนที่  2  แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมค าตอบ จ านวน 20 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 40 คะแนน 
        ตอนที่  3  แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมค าตอบ จ านวน 10 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน รวม 50 คะแนน  
      หมายเหตุ  แบบทดสอบตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ให้ผู้ออกข้อสอบระบุหน่วยไว้ด้วย เช่น บาท  
      เซนติเมตร วา ฯลฯ 
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5.  เกณฑ์การตัดสิน  
 ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาตัดสินจากคะแนนแบบทดสอบตอนที่ 3 ตอนที่ 2  และตอนที่ 1 
ตามล าดับ แล้วน าคะแนนรวมมาคิดเทียบเกณฑ์การตัดสิน ดังน้ี 
  ร้อยละ    80 - 100   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  ร้อยละ    70 – 79    ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  ร้อยละ    60 – 69    ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
6. คณะกรรมการการแข่งขัน   

  ข้อควรค านึง   
  - กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
 -  กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งต้ังให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท าการสอน 
 -  กรรมการควรมาจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถาบันการศึกษาหน่วยงานอื่นอย่างหลากหลาย 
 -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1 – 3  
 สถานท่ีท าการแข่งขัน 
   ควรใช้ห้องเรียนที่มีโต๊ะ เก้าอี้  ที่สามารถด าเนินการแข่งขันได้พร้อมกัน 
 หมายเหตุ 

               ในการสอบแข่งขันไม่อนุญาตให้น าเคร่ืองคิดเลขหรืออุปกรณ์ช่วยอื่น ๆ เข้าไปในห้องแข่งขัน 
กรอบเน้ือหามี 4 หัวข้อ ดังนี้ 
  3.1 ทฤษฎีจ านวน (Number Theory) 
  3.2 เรขาคณิต (Geometry) 
  3.3 ความน่าจะเป็นและการวิเคราะห์ข้อมูล (Probability  and Data Analysis) 
  3.4 พีชคณิต (Algebra) 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น 
 รายละเอียดข้อสอบมีหัวข้อย่อย  ดังนี้ 
 1. เลขยกก าลัง   7. ปริมาตร 
 2. พหุนาม  และการแยกตัวประกอบ 8. ร้อยละและอัตราส่วน  
 3. สมการและอสมการ  9. จ านวนจริงและทฤษฎีเบื้องต้น 
 4. ระบบสมการ   10. ทฤษฎีบทปีทาโกรัสและรูปสามเหลี่ยมคล้าย 
 5. สมการก าลังสอง   11. ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 2-3 มิติ 
 6. การเท่ากันทุกประการ  12. การแปลงทางเรขาคณิต 
                     13. แบบรูป    
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การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม. ปลาย 
 รายละเอียดข้อสอบมีหัวข้อย่อย ดังนี้ 
 1. เซต    8. ฟังก์ชันเอกซ์โปรเนเชียลและลอการิทึม 
 2. จ านวนจริง   9. เมทริกซ์และดีเทอร์มินันต์ 
 3. ตรรกศาสตร์   10. เวกเตอร์  3  มิติ 
 4. ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  11. จ านวนเชิงซ้อน 
 5. พื้นฐานเรขาคณิตวิเคราะห์และเส้นตรง 12. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและพื้นที่ใต้เส้นโค้ง 
 6. ภาคตัดกรวย   13. ล าดับและอนุกรมจ ากัด 
 7. ตรีโกณมิติ   14. กฎเกณฑ์เบื้องต้นของการนับและความน่าจะเป็น 

๑. คณะกรรมการตัดสิน อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ์ม.ต้น (บุคคล) 
๑. นายบุญเลิศ   จรัส   จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวสุทธิพร  สนใจ   แมเ่จดีย์วิทยาคม    กรรมการ  
๓. นางกัลยา   กิติยา  เทิงวิทยาคม   กรรมการ  
๔. นายพิชัย   ยามี   ดอยงามวิทยาคม   กรรมการ  
๕. นางธมน   บุญเรือง  ดอนชัยวิทยาคม    กรรมการ  
๖. นางสาวรุ่งนภา  ธะนะ   จันจว้าวิทยาคม    กรรมการ  
๗. นายฉัตรชัย    พัฒนากุล พานพิเศษพิทยาคม   กรรมการ  
๘. นางประภัสสร   เมืองมูล  พานพิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ  
๙. นางสิริพร   ด่านบุญเรือง เม็งรายมหาราชวิทยาคม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการตัดสิน อัจฉรยิภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ปลาย (บุคคล)  
๑. นายทับ   บางโป่ง  เชียงของวิทยาคม  ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวพัชรี   สิทธิพานิช แม่สรวยวิทยาคม   กรรมการ  
๓. นางสาวชนุพร   ค าอ้าย  สามัคคีวิทยาคม    กรรมการ  
๔. นางสาวชนัญธิดา  พรมมา   เชียงแสนวิทยาคม   กรรมการ  
๕. นางชยาภรณ์   กาวิต๊ะ   แม่เจดีย์วิทยาคม    กรรมการ  
๖. นางกรรณิการ์  ชัยวาฤทธิ ์ ป่าแดดวิทยาคม    กรรมการ  
๗. นายธนบูลย์   ธิดา   ขุนตาลวิทยาคม    กรรมการ  
๘. นายสมพล    อัตถะเรือง พานพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ  
๙. นางกาญจนา   สุภาวสิทธิ ์ เม็งรายมหาราชวิทยาคม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ข้อก าหนดการจัดท าข้อสอบ 
   โรงเรียนที่เป็นกรรมการให้จัดท าข้อสอบพร้อมกันที่ ศูนย์ฯคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม     
ในวันที่ 10 กันยายน 2556โดยคัดเลือกข้อสอบจาก file ที่ทุกโรงเรียนส่งมา (mathmr.center@hotmail.com)   พร้อมทั้ง
เตรียม Notebook ไปด้วย (พิมพ์ตัวอักษร Angsana  New  ขนาด 18) 
 เขต 1 ข้อสอบวัดความรู้ 
 เขต 2 ข้อสอบการคิดเลขเร็ว 
 เขต 3 ข้อสอบทักษะการคิดค านวณ 
 เขต 4 ข้อสอบการแก้โจทย์ปัญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

รายการท่ี 2  การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ 
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  
 1.1  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
  ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เท่านั้น 
 1.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เท่านั้น 
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  
 2.1 แข่งขันประเภททีม  ทีมละ 3 คน 
 2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน ประเภทละ 1 ทีม และเลือกเพียง 1 ประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์เท่านั้น 
3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขันทีมละ 3 คนพร้อมชื่อครูที่ปรึกษาโครงงานทีมละ 2 คน ตามแบบฟอร์ม  
      ที่ก าหนด  
 3.2 รายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
       โครงงานที่เข้าร่วมแข่งขันมี 2 ประเภท ดังนี้ 
  ประเภทที่  1 โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ 
                           ประเภทที่  2 โครงงานคณิตศาสตร์ที่บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ได้แก่ 
                                            1.  โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง 
            2.  โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ์ 
             3.3 ในแต่ละระดับโรงเรียนสามารถส่งโครงงานคณิตศาสตร์เข้าแข่งขันประเภทใดก็ได้ เพียงประเภทเดียว 
 3.4 การตัดสินในแต่ละระดับจะแยกการตัดสินออกเป็นสองประเภท คือ  
  3.4.1   ประเภทที ่1 โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ 
  3.4.2   ประเภทที่ 2 โครงงานคณิตศาสตร์ที่บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ 
             3.5 ส่งรายงานโครงงานเป็นรูปเล่มก่อนการแข่งขัน โครงงานละ 3 ชุด  ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 
      ณ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม  เวลา  09.00  น. 
 3.6 น าแผงโครงงานมาแสดงตามเกณฑ์มาตรฐาน  

             60 ซม.               60 ซม. 
 
ก 

 
ข 
 

 
ก 

                          120 ซม.  
 3.7  อุปกรณ์อ่ืนๆที่น ามาสาธิตอาจวางบนโต๊ะ  โดยไม่ยื่นออกมาจากโต๊ะเกิน 60 ซม. 
 3.8  น าเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการและตอบข้อซักถามใช้เวลาประมาณ 10 นาที 
 3.9  สื่อ  ผู้ส่งโครงงานเข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง 
 3.10  พื้นที่จัดวางแผงโครงงาน  คณะกรรมการจัดให้เท่ากันไม่เกิน 1.50 ม. × 1.00 ม.  

   60 ซม. 



 7 
4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน  
 4.1 การก าหนดหัวข้อโครงงานคณิตศาสตร์สอดคล้องกับเร่ืองที่ศึกษา   5  คะแนน  
 4.2 ความส าคัญของโครงงานคณิตศาสตร์      10  คะแนน  
 4.3 จุดมุ่งหมาย และสมมติฐาน (ถ้ามี)      10  คะแนน  
 4.4 เน้ือหา ความสอดคล้องเหมาะสมถูกต้องตามหลักการของคณิตศาสตร์  15  คะแนน  
 4.5 วิธีด าเนินงาน/ วิธีคิด (กรณีสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบาย) และผลที่ได้รับ      10  คะแนน  
 4.6 ขนาดแผงโครงงานและการแสดงผลงานตามเกณฑ์มาตรฐาน       5  คะแนน 
 4.7 การน าเสนอปากเปล่า       10  คะแนน 
 4.8 การตอบข้อซักถาม (เน้นการซักถามในประเด็นเกี่ยวกับคณิตศาสตร์)        5 คะแนน                                                                             
 4.9 การเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์ถูกต้องตามรูปแบบ   10  คะแนน 
 4.10 การน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า        10  คะแนน 
 4.11 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์          10  คะแนน 
5. เกณฑ์การตัดสิน  
  ร้อยละ    80 - 100   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  ร้อยละ    70 – 79.99    ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  ร้อยละ    60 – 69.99    ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ต่ ากว่าร้อยละ  60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น 
  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
6. คณะกรรมการการการแข่งขัน   

ข้อควรค านึง   
  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
  -  กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งต้ังให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท าการสอน 
  -  กรรมการควรมีที่มาจาก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย 
  -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 
 สถานท่ีท าการแข่งขัน  ควรใช้ห้องเรียนที่มีโต๊ะ เก้าอี้  ที่สามารถด าเนินการแข่งขันได้พร้อมกัน 
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รูปแบบการเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์  

ปกนอก 
เร่ือง....................................................................................................................................... 
 
โดย 
1......................................................................................................................................... 
2........................................................................................................................................     
3......................................................................................................................................... 
           โรงเรียน.......................................................ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................................. 
 
รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของโครงงานคณิตศาสตร์  
ประเภท.............................................ระดับชั้น................. 
 
เน่ืองในงานแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการของนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2556 
 
 

 

ปกใน 

เร่ือง........................................................................................................................ 
โดย  
    1..........................................................................................................................................
 2..........................................................................................................................................
 3.......................................................................................................................................... 
 ครูที่ปรึกษา 1......................................................................................................................................... 
        2......................................................................................................................................... 
           โรงเรียน.......................................................ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................................. 
รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของโครงงานคณิตศาสตร์  
ประเภท.............................................ระดับชั้น................. 
 
เน่ืองในงานแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการของนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2556  
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รายละเอียดในเล่มประกอบด้วย 

บทคัดย่อ 
  กิตติกรรมประกาศ 
  สารบัญตาราง 
  สารบัญรูปภาพ 
  บทที่ 1  บทน า 
  บทที่ 2  เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  บทที่ 3  วิธีการด าเนินการ                              ความยาวไม่เกิน 20 หน้า 
  บทที่ 4  ผลการด าเนินการ 
  บทที่ 5  สรุป อภิปรายผล  
    และข้อเสนอแนะ 
  บรรณานุกรม 
  ภาคผนวก ไม่เกิน  10  หน้า 
   

หมายเหตุ      
1. ขนาดของกระดาษเขียนรายงานให้ใช้กระดาษพิมพ์ ขนาด A4 พิมพ์หน้าเดียว เฉพาะบทที่ 1-5 ความยาวไม่เกิน 

20 หน้า อาจมีภาคผนวกได้อีกไม่เกิน 10 หน้า รายงานฉบับใดที่มีความยาวเกินกว่าที่ก าหนดจะถูกตัดคะแนน 
2.  และท ารายงานส่งจ านวน 3 ชุด ( ส่งให้กรรมการวันที่  ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556  ณ  โรงเรียนเม็งรายมหาราช

วิทยาคม  เวลา  09.00  น.) 
             3. นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค ต้องเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่ได้รับคัดเลือก 
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แบบประเมินโครงงานคณิตศาสตร์   
ระดับ                 ประถมศึกษา               มัธยมศึกษาตอนต้น               มัธยมศึกษาตอนปลาย 
สังกัด        สพป. / ศส.  ............................................           สพม.  .................................................... 
ชื่อโครงงาน .................................................................................................................................................. 
ประเภท ........................................................................................................................................................ 
โรงเรียน  ..........................................................................  จังหวัด ..............................................................  
 

ข้อที่ รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1 การก าหนดหัวข้อโครงงานสอดคล้องกับเร่ืองที่ศึกษา 5  
2 ความส าคัญของโครงงาน 10  
3 จุดมุ่งหมาย และ สมมติฐาน(ถ้ามี) 10  
4 เน้ือหา ความสอดคล้องเหมาะสมถูกต้องตามหลักการของคณิตศาสตร์ 15  
5 วิธีด าเนินงาน/ วิธีคิด (กรณีสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบาย) และผลที่ได้รับ                                                                               10  
6 ขนาดแผงโครงงานและการแสดงผลงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 5  
7 การน าเสนอปากเปล่า 10  
8 การตอบข้อซักถาม (เน้นการซักถามในประเด็นเกี่ยวกับคณิตศาสตร์)       5  
9 การเขียนรายงานโครงงานถูกต้องตามรูปแบบ 10  
10 การน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า 10  
11 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 10  
 คะแนนรวม 100  

 
 
ข้อคิดเห็น 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
 
  
 
      ลงชื่อ ................................................ กรรมการ 
                                  (........................................) 
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๑. คณะกรรมการตัดสิน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ตน้  
๑. นายเอกบดินทร์  กิตติจริยา  ห้วยสักวิทยาคม    ประธานกรรมการ  
๒. นางพัชรินทร์  มณี   แม่จันวิทยาคม    กรรมการ  
๓. นางสาวภัสราวดี  พงษ์ด า   แม่ต  าวิทยาคม   กรรมการ  
๔. นางสาวอัญชลี  นางแล   สามัคคีวิทยาคม    กรรมการ  
๕. นางศิริมาต   วนารักษ์  ไม้ยาวิทยาคม    กรรมการ  
๖. นางอาภรณ์   มณีขัติ  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย กรรมการ  
๗. นางสาวพรพรรณ  เนตรข า   เวียงแก่นวิทยาคม   กรรมการ  
๘. นางสาวศิริเดียว  วงศา   ห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก  กรรมการ  
๙. นางสาวจันทิวา  เตจ๊ะ   แม่ลาววิทยาคม    กรรมการ  
๑๐. นายภิรายุ    วิวัฒนสถิต  เชียงของวิทยาคม   กรรมการ  
๑๑. นางรัตติยา    วงศ์วุฒิ   เทิงวิทยาคม    กรรมการ   
๑๒. นางสาวณิชกุลย์   อดุลย์พงค์ไพศาล แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์   กรรมการ  
๑๓. ว่าที่ ร.ต ธีระวัฒน์   ค าชุ่ม  ดอนศิลาผางามวิทยาคม  กรรมการ 
๑๔. นางนิสิตา    มาทา    พานพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ  
๑๕. นางพิรยา   วัชรมณฑล  เม็งรายมหาราชวิทยาคม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๒. คณะกรรมการตัดสิน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย  
๑. นายวีระเล็ก   ถาวรจตุรวัฒน์  ด ารงราษฎร์สงเคราะห์   ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวมณัชยา  ค าเขียว   แม่จันวิทยาคม    กรรมการ  
๓. นางสาววิมลรัตน์  วันดี   แม่ต  าวิทยาคม    กรรมการ  
๔. นางสาวภคมน  เพ็ชรรัตน์  นครวิทยาคม    กรรมการ  
๕. นางสาวสุภาพร   สุพนัส  สามัคคีวิทยาคม    กรรมการ  
๖. นางสาวจีรพร  สลัดใด  เวียงป่าเป้าวิทยาคม   กรรมการ  
๗. นายศิรวัฒน์   สอนนนท์ฐีกูล  วาวีวิทยาคม    กรรมการ  
๘. นายอาหนึ่ง   ชูไวย   เทิงวิทยาคม    กรรมการ  
๙. นางมยุรา   ร้องหาญแก้ว  จันจว้าวิทยาคม    กรรมการ  
๑๐. นายสุพจน ์  ทาวงค์   จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  กรรมการ  
๑๑. นางปวีณ์สุดา   บุญเกิด  แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์   กรรมการ  
๑๒. นางชนัญชิดา  เทพสุนันท์  พานพิเศษพิทยาคม   กรรมการ  
๑๓. นางสนธยา   อัตถะเรือง พานพิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ  
๑๔. นางแววตา     เขื่อนแปด เม็งรายมหาราชวิทยาคม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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รายการท่ี 3  ผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP 
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
 1.1  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
  ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เท่านั้น 
 1.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เท่านั้น  
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  
 2.1 แข่งขันประเภททีม  
 2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขัน ทีมละ 2 คน 
3. วิธีด าเนินการแข่งขัน และรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ระดับละ 1 ทีม พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอน 2 คน  
 3.2 ก าหนดโจทย์การแข่งขัน จ านวน 5 ข้อ ข้อละ 20 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 3.3  เวลาที่ใช้แข่งขัน  ใช้เวลา  2ชั่วโมง 30 นาที 
4. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน  ก าหนดรายละเอียด  ดังนี้ 

4.1โจทย์การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ GSP จ านวน 4 ข้อ ข้อละ 20 คะแนน  รวม 80 คะแนน    
ซึ่งแต่ละข้อใช้เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

1) ความสมบูรณ์และถูกต้องของรูปหรือแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์         10  คะแนน 
2) ความคิดและความสมเหตุสมผลของค าตอบและกระบวนการแก้ปัญหา       10  คะแนน  

4.2 โจทย์การสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP  จ านวน 1 ข้อ   20 คะแนน 
1)  ความเป็นพลวัต ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ความสวยงาม และความเหมาะสม 10 คะแนน 
2) ผลงานสื่อความหมายได้สอดคล้องและเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง                  5 คะแนน 
    และสวยงาม 
3) การพูดน าเสนอถูกต้องชัดเจน                       5 คะแนน                                       

5. เกณฑ์การตัดสิน   
 ร้อยละ    80 - 100   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
 ร้อยละ    70 – 79    ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
 ร้อยละ    60 – 69    ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
 ต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร   เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น 
 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
6. คณะกรรมการการการแข่งขัน   

ข้อควรค านึง   
  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
  -  กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งต้ังให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท าการสอน 
  -  กรรมการควรมีที่มาจาก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นหรือหน่วยงานอ่ืนอย่างหลากหลาย 
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  -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 
 สถานท่ีท าการแข่งขัน 
  ห้องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม GSP  ที่สามารถด าเนินการแข่งขันได้พร้อมกัน 

 

๑. คณะกรรมการตัดสิน แข่งขัน GSP ม.ต้น (ทีม)  
๑. นางเกตน์สิรี   จันทพิมพ์ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์   ประธานกรรมการ  
๒. นายชฎิล    ศรีสุนันทา ดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก  กรรมการ  
๓. นายโพธิรัตน์   อินต๊ะยศ  สามัคคีวิทยาคม    กรรมการ  
๔. นางสาวศุทธิน ี สุวรรณศร  เชียงแสนวิทยาคม   กรรมการ  
๕. นางสาวสุวลี   แสงเหม่  พญาเม็งราย    กรรมการ  
๖. นางสาวกรรณิกา  ปัญญะติ  เทิงวิทยาคม    กรรมการ  
๗. นายอ าพน   ค าเขียว   ดอนศิลาผางามวิทยาคม   กรรมการ  
๘. นายวันเฉลิม   ระลาธิ   ห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก  กรรมการ  
๙. นายสิทธิพงษ์    เกตุเสนา พานพิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ  
๑๐. นางอรณัญช์  เชียงแรง เม็งรายมหาราชวิทยาคม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการตัดสิน แข่งขัน GSP ม.ปลาย (ทีม)  
๑. นางไพวด ี  ศักยาภินันท์  สามัคคีวิทยาคม    ประธานกรรมการ  
๒. นายเสกสรร   อาษายศ  ด ารงราษฎร์สงเคราะห์  กรรมการ  
๓. นางธมนวรรณ  ทาแก้ว  แม่จันวิทยาคม    กรรมการ  
๔. นายอนุศักดิ์   พิมพ์เงิน  เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม   กรรมการ  
๕. นางสาวรัตนันต์ภรณ์ ทะจันทร์  แม่เจดีย์วิทยาคม    กรรมการ  
๖. นายสุจินต์   ใจซื่อ  เวียงป่าเป้าวิทยาคม   กรรมการ  
๗. นายหาญ   เสนนะ  เวียงชัยวิทยาคม    กรรมการ  
๘. นายอนุชิต   ไชยชมพู  เทิงวิทยาคม    กรรมการ  
๙. นายเอกลักษณ์  อุตะมะแก้ว  จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  กรรมการ  
๑๐. นายแสวง   ผกาผล   พานพิเศษพิทยาคม   กรรมการ  
๑๑. นายปฐมพงษ์   กันทะยศ พานพิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ  
๑๒. นางอรณัญช์  เชียงแรง  เม็งรายมหาราชวิทยาคม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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รายการท่ี 4  การแข่งขันคิดเลขเร็ว 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
 1.1  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
  ผู้เข้าแข่งขันตอ้งเป็นนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เท่านั้น 
 1.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เท่านั้น 
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  
 2.1 แข่งขันประเภทเด่ียว 
 2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขันระดับละ 1 คน 
3. วิธีด าเนนิการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.1 วิธีด าเนินการแข่งขัน 
  ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนระดับชั้นละ 1 คน ตามแบบฟอร์ม ที่ก าหนด  

3.2 หลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 –ม.3) ใช้การด าเนินการทางคณิตศาสตร์ บวก ลบ คูณ หาร ยกก าลัง  

ถอดรากอันดับที่  n  (ในการถอดราก ถ้าไม่ใช่รากอันดับที่ 2 ต้องใส่อันดับที่ของรากจากตัวเลขที่สุ่มมาและไม่อนุญาตให้
ใช้รากอนันต์) สามารถใช้ แฟกทอเรียล  และซิกมา ได้  (หากมีการใช้ ซิกมาต้องเขียนให้ถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์  
ทั้งนี้ ตัวเลขที่ปรากฏอยู่กับ ∑ ต้องเป็นตัวเลขที่โจทย์ก าหนดให้) เพื่อหาผลลัพธ์ 

 3.2.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม. 6) ใช้การด าเนินการทางคณิตศาสตร์ บวก ลบ คูณ หาร    
ยกก าลัง  ถอดรากอันดับที่  n  (ในการถอดราก ถ้าไม่ใช่รากอันดับที่ 2 ต้องใส่อันดับที่ของรากจากตัวเลขที่สุ่มมาและ 
ไม่อนุญาตให้ใช้รากอนันต์) สามารถใช้  แฟกทอเรียล  และซิกมา ได้  (หากมีการใช้ ซิกมาต้องเขียนให้ถูกต้องตามหลัก
คณิตศาสตร์  ทั้งนี้ ตัวเลขที่ปรากฏอยู่กับ  ∑  ต้องเป็นตัวเลขที่โจทย์ก าหนดให้) เพื่อหาผลลัพธ์   

 3.2.3 ในการคิดค านวณต้องใช้ตัวเลขให้ครบทุกตัว และใช้ได้ตัวละ 1 คร้ังเท่านั้น 
3.2.4. การเขียนตอบให้แสดงการเขียนแสดงความสัมพันธ์และค าตอบในค าตอบของสมการ  

 3.3 การจัดการแข่งขัน 2 รอบ ดังนี้ 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 
 รอบที่ 1 จ านวน 30 ข้อ ใช้เวลาข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัวเลข ผลลัพธ์ 2 หลัก 

 รอบที่ 2  จ านวน 20 ข้อ ใช้เวลาข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัวเลข ผลลัพธ์  3 หลัก 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 
 รอบที่ 1 จ านวน 30 ข้อ ใช้เวลาข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์5 ตัวเลข ผลลัพธ์ 2 หลัก 
 รอบที่ 2  จ านวน 20 ข้อ ใช้เวลาข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัวเลข ผลลัพธ์  3 หลัก 

3.4 วิธีการแข่งขัน  

      3.4.1 กรรมการเตรียมกระดาษค าตอบ ขนาด 
4
1  ของกระดาษ A4   ดังตัวอย่าง 
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ชื่อ-สกุล....................................................โรงเรียน......................................................เลขที่ ................. ข้อ ............ 
วิธีการและค าตอบ 
 
 
 

พื้นที่ส าหรับทดเลข 
 
 
 
 

     3.4.2 กรรมการแจกกระดาษค าตอบตามจ านวนข้อ 
     3.4.3 สุ่มตัวเลขจากโปรแกรม GSP เป็นโจทย์และผลลพัธ์   ซึ่งตัวเลขที่สุ่มได้ต้องไม่ซ้ าเกินกว่า 2 ตัว หรือถ้า

สุ่มได้เลข 0 ต้องมีเพียงตัวเดียวเท่านั้น 
      3.4.4 เมื่อหมดเวลาแต่ละข้อให้กรรมการเก็บกระดาษค าตอบ 
      3.4.5  เมื่อหมดรอบแรก ให้พัก 10 นาที 

4.  เกณฑ์การให้คะแนน 
4.1 ผู้ที่ได้ค าตอบเท่ากับผลลัพธ์ที่ก าหนด และวิธีการถูกต้อง ได้คะแนนข้อละ 2 คะแนน  
4.2 ถ้าไม่มีผู้ใดได้ค าตอบเท่ากับผลลัพธ์ที่ก าหนด ผู้ที่ได้ค าตอบใกล้เคียงกับผลลัพธ์มากที่สุด และวิธีการถูกต้อง 

เป็นผู้ไดค้ะแนน (ผลลัพธ์ที่ได้ต้องเป็นจ านวนเต็มเท่านั้น) 
5.  เกณฑ์การตัดสิน  
    ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับที่  1 – 3 มากกว่า 3 คน ให้ก าหนดโจทย์แข่งขันใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนเท่ากัน โดย
แข่งขันทีละข้อ (ลักษณะโจทย์และผลลัพธ์เหมือนกับการแข่งขันรอบที่สอง) จนกว่าจะได้ผู้ชนะตามล าดับที่ต้องการ 
คณะกรรมการ  รวมคะแนนรอบที่ 1 และรอบที่ 2  แล้วน าคะแนนรวมคิดเทียบเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 
  ร้อยละ    80 - 100   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
  ร้อยละ    70 – 79    ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
  ร้อยละ    60 – 69    ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
  ต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น 
  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
6. คณะกรรมการการแข่งขัน 

ข้อควรค านึง   
  -  กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน 
  -  กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งต้ังให้ตัดสินในระดับชั้นที่ท าการสอน 
   -  กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับนักเรียนที่ชนะในล าดับที่ 1-3 
 สถานท่ีท าการแข่งขัน 
  ห้องที่มีคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม GSP ที่สามารถด าเนินการแข่งขันได้ 
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หมายเหตุ  
 -  ไม่อนุญาตให้น าเคร่ืองคิดเลขหรืออุปกรณ์ช่วยอื่นๆ เข้าไปในห้องแข่งขัน 
 -  นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้น 

๑. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น  
๑. นายอดุลย์   วิเศษโวหาร  แม่จันวิทยาคม    ประธานกรรมการ  
๒. นางจิราวรรณ  ร่วมชัยภูมิ  แม่สรวยวิทยาคม  กรรมการ  
๓. นางสาวนิภาพร   พรินทรากุล สามัคคีวิทยาคม    กรรมการ  
๔. นางสาวญาณิศา  โพธิรินทร์  บุญเรืองวิทยาคม   กรรมการ  
๕. นายถาวร   ธนัญชัย  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย กรรมการ  
๖. นายยงยุทธ   สุรัตน์   ปล้องวิทยาคม    กรรมการ  
๗. นางค าภู   วงค์สอน แม่ลาววิทยาคม    กรรมการ  
๘. นางกรณ์อนงค์  เขื่อนแก้ว  สามัคคีวิทยาคม ๒   กรรมการ  
๙. นางจรัสขวัญ   เกเย็น   บ้านแซววิทยาคม   กรรมการ  
๑๐. นางวันเพ็ญ   มูลเมืองค า  วัดถ้ าปลาวิทยาคม   กรรมการ  
๑๑. นางนรมน    ดีหล้า  พานพิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ  
๑๒. นางกาญจนา    สุภาวสิทธิ ์ เม็งรายมหาราชวิทยาคม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๒. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย  
๑. นายนิติ   นันตา   ป่าแดดวิทยาคม    ประธานกรรมการ  
๒. นายเมธี    บุญตา   บุญเรืองวิทยาคม   กรรมการ  
๓. นางสาวสิรินทรา  มินทะขัติ  สันติคีรีวิทยาคม    กรรมการ  
๔. นางธัญชนก   ปริญญาเจริญกุล  ไม้ยาวิทยาคม    กรรมการ  
๕. นางสาวอารีย์   ยานะ   แม่เจดีย์วิทยาคม    กรรมการ  
๖. นายธนงค์   นงค์ยา   ขุนตาลวิทยาคม    กรรมการ  
๗. นายจักร   เต็มรัก   เวียงป่าเป้าวิทยาคม   กรรมการ  
๘. นางสาวบุหงา  ค าบัว   เวียงแก่นวิทยาคม   กรรมการ  
๙. นางสาวศรันย์พร   จอมมงคล  วาวีวิทยาคม    กรรมการ  
๑๐. นางสาวปัทธวด ี บ่ายเที่ยง  ห้วยสักวิทยาคม    กรรมการ  
๑๑. นายเชวง    จิตรประสาร  พานพิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ  
๑๒. นางแววตา    เขื่อนแปด เม็งรายมหาราชวิทยาคม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
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รายการท่ี 5  แรลลีส่ี่สหาย 
หลักเกณฑ์และวิธีการแข่งขัน 

1. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 1.1  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
  ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เท่านั้น 
 1.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เท่านั้น 
         2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  
 2.1 แข่งขันประเภทเด่ียว 
 2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขันระดับละ 1 คน 

3.  การแข่งขันมี 1 รอบ 
เร่ิมแข่งขันเวลา   09.00 – 12.00 น. โดยผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียนเวลา 08.30 น.เป็นต้นไป  

       4 .   มีเกมคณิตศาสตร์ท่ีแข่งขัน ดังนี้ 
           “แรลลี่  สี่สหาย” เป็นการแข่งขันเกมสี่อย่าง คือ เต๋างู  เถรอดเพล  ขุนแผนแหกคุก และหอคอยฮานอย อย่างละ 1 ตัว 
       5.  วิธีการแข่งขัน 

กติกา  
        1.  ผู้ที่จะได้เล่นก่อนหลัง ใช้การจับสลาก 
 2.  ผู้เล่น จะเล่นเกมใดก่อนก็ได้ แต่ต้องเล่นครบ 4 เกม  คือเต๋างู  เถรอดเพล  ขุนแผนแหกคุก และหอคอยฮานอย 

3.  ผู้เล่นให้เล่นเพื่อเตรียมความพร้อมได้ 1 คร้ัง  เมื่อแข่งจริงเล่นได้เพียงคร้ังเดียว 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
 1.  เถรอดเพล            เกมนี้เล่นโดยใช้ 2 มือ ได้ โดยผู้เล่นจะเป็นผู้วางอุปกรณ์ด้วยตนเอง 
      เต๋างู          จะต้องวางเต๋างูในลักษณะคลี่ออก แล้วม้วนให้อยู่ในรูปลูกเต๋า เกมนี้เล่นโดยใช้  

        2 มือได้ 
     ขุนแผนแหกคุก      เกมจะสมบูรณ์เมื่อเบี้ยขุนแผนลอดออกจากช่องที่ก าหนดทั้งแผ่น ถ้าขณะแข่งมีเบี้ย 
            กระเด็นออกนอกกรอบทั้งแผ่น ให้น าเกมที่ส ารองไว้ให้มาเล่นแทน เกมนี้  เล่นโดยใช้  
            2 มือได้ ขนาดของแผ่นไม้  5×4  นิ้ว 
      หอคอยฮานอย      ให้ใช้ 1 มือเท่านั้นในการย้าย มืออีกข้างหนึ่งอนุโลมให้จับฐานประคองไว้ได้ จะเร่ิมจาก 
           วางทุกชั้นไว้ที่เสาข้าง ถ้าขณะแข่งขันเสาหลุดออกจากฐานให้น าเกมที่ส ารองมาเล่นแทน  
           (เร่ิมใหม่เลย) 
 2. ก่อนเร่ิมจับเวลา ผู้แข่งขันทุกคนปล่อยแขนทั้งสองข้างไว้ข้างล าตัว โดยจะยืนหรือนั่งก็ได้ กรรมการจะนับถอย
หลัง 3 2 1 เร่ิม พร้อมกับจับเวลา 
 3. เมื่อเล่นเสร็จให้ยกมือทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะตนเอง กรรมการจะหยุดจับเวลา พร้อมทั้งประกาศเวลาที่ได้ 
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เกมเต๋างู 

การเล่นเต๋างู  จะต้องวางเต๋างูในลักษณะคลี่ออก  และม้วนให้อยู่ในรูปลูกเต๋า 

 
เกมเถรอดเพล 

คือการน าชิ้นส่วนที่อยู่แถวบน มาประกอบกันให้อยู่ในลักษณะของเกมตัวล่าง 

 
เกมขุนแผนแหกคุก 

 ตัวขุนแผน คือ ตัวที่มีจุดสีชมพูของเกมตัวบน  ท าให้มาอยู่ที่ต าแหน่งของตัวที่มีจุดสีเหลืองของเกมตัวล่าง ซึ่ง
เรียกว่าตัวขุนแผน โดยใช้วิธีการเลื่อนตัวอ่ืนๆ จนกว่าจะท าให้ตัวขุนแผนหลุดออกมาได้ 
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เกมหอคอยฮานอย 7 ชั้น 

เกมหอคอยฮานอย 7 ชั้นคือ เกมที่ใช้วิธีย้ายแผ่นไม้ จากหลักเดิมในรูปการเรียงจากแผ่นใหญ่อยู่ด้านล่าง  แผ่นเล็กทับอยู่
ด้านบน ย้ายทุกแผ่นจากหลักที่ 1 ไปอยู่หลักที่ 2 โดยที่แผ่นใหญ่จะอยู่บนแผ่นเล็กไม่ได้ จนกว่าจะได้ครบทั้งหมด 
7 ชั้นจะใช้รูปทรงวงกลม หรือ สีเหลี่ยมก็ได้ 

 
หมายเหตุ** อุปกรณ์ให้นักเรียนเตรียมมาเอง 
 6.  เกณฑ์การได้รับรางวัล 
        โดยจะเล่นเกมใดก่อนก็ได้ เล่นครบทั้ง 4 เกม  จับเวลาต่อเนื่องกันทั้ง 4 เกม  คิดเวลาเป็นเวลารวมทั้ง 4 
เกม โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 
 7. เกณฑ์การได้รับรางวัล 

ระดับทอง  ใช้เวลาร้อยละ 80  ขึ้นไป (เวลาน้อยกว่า 2 นาที 50 วินาที   ) 
ระดับเงิน  ใช้เวลาร้อยละ 70 – 79.99 (เวลา 2 นาที 51 วินาที  ถึง  3 นาที  10 วินาที) 
ระดับทองแดง ใช้เวลาร้อยละ 50 – 60.99 (เวลา 3 นาที 11วินาที   ถึง  3นาที  20 วินาที) 
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๑. คณะกรรมการตัดสินแรลล่ีสี่สหาย ระดับ ม.ต้น  
๑. นายปรีชา   หยีดน้อย  จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวกุลลดา    ณ พิกุล   ด ารงราษฎร์สงเคราะห์  กรรมการ  
๓. นางพรรณี   สาระตา  แม่จันวิทยาคม    กรรมการ  
๔. นายเอกนรินทร์  จันทร์แก้ว  ปล้องวิทยาคม    กรรมการ  
๕. นางสาวอภิญญา  รู้ธรรม   ห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก  กรรมการ  
๖. นายอุดร   บุญต่อ   ดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก  กรรมการ  
๗. นายไกรวุฒิ    สุทธกุล  แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์   กรรมการ  
๘. นางจารุนันท์   กันชนะ   แม่อ้อวิทยาคม    กรรมการ  
๙. นางสุกัลยา    ปั้นแจ่ม   พานพิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ  
๑๐. นายสมเพ็ชร  หาญแก้ว  เม็งรายมหาราชวิทยาคม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๒. คณะกรรมการตัดสิน แรลลี่สี่สหาย ระดับ ม.ปลาย  
๑. นายไพฑูรย์   ปันทราช  เชียงของวิทยาคม  ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวรัตนา   ไชยเลิศ   ด ารงราษฎร์สงเคราะห์  กรรมการ  
๓. นางสาวดุษฎี   เชตะวัน  สามัคคีวิทยาคม    กรรมการ  
๔. นางแสงเดือน  กันทาสุวรรณ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย กรรมการ  
๕. นางสาวไพลิน  ทาแกง   แมล่าววิทยาคม    กรรมการ  
๖. นายไพฑูรย์   จักร์แก้ว  ป่าแดดวิทยาคม    กรรมการ  
๗. นายเจษฎา   สุทธิสาคร  ห้วยสักวิทยาคม    กรรมการ  
๘. นายสุวรรณ    วงษ์ศิลป์  แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์   กรรมการ  
๙. นางสุกัลยา    ปั้นแจ่ม  พานพิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ  
๑๐. นางพัฒนา     เครือบุญ เม็งรายมหาราชวิทยาคม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
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รายการท่ี 6  การแข่งขันคณิตคิดในใจ   ม.1 

หลักเกณฑ์และวิธีการแข่งขัน 
    1. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  1  ส่งตัวแทนโรงเรียนละ  1  คน 
    2.  ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  
 2.1 แข่งขันประเภทเด่ียว 
 2.2 จ านวนผู้เข้าแข่งขันระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนละ  1  คน 
    3.  การแข่งขันมี  1  รอบ   

เร่ิมแข่งขัน เวลา  09.00  -  12.00  น. โดยเร่ิมลงทะเบียนเวลา 8.30 น. เป็นต้นไป 
   4. เนื้อหาท่ีใช้ในการแข่งขัน   

3.1 การบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  จ านวนเต็ม 
3.2 ห.ร.ม และ ค.ร.น. 
3.3 เลขยกก าลัง 

  5.  วิธีการแข่งขัน   
ให้ผู้แข่งขันค านวณจากค าถามที่แจกให้ แล้วตอบลงในกระดาษ จ านวน 20  ข้อ ข้อละ  2  คะแนน      
(เวลาแต่ละข้ออยู่ในตัวข้อสอบ)  

  6. เกณฑ์การได้รับรางวัล 
ระดับทอง   ได้คะแนนร้อยละ 80    ขึ้นไป 
ระดับเงิน   ได้คะแนนร้อยละ 70 – 79.99  
ระดับทองแดง ได้คะแนนร้อยละ 50 – 60.99  

   7. ข้อก าหนดของการส่งข้อสอบ 
       ทุกโรงเรียนส่งข้อสอบ เนื้อหาละ 1 ข้อ โดยพิมพ์ลงในกระดาษ A4  ส่ง File พร้อม Paper และเฉลย มายังศูนย์ฯ
คณิตศาสตร์ mathmr_center@hotmail.com   ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mathmr_center@hotmail.com
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๑. คณะกรรมการตัดสินคณิตคิดในใจ  
๑. นางพิมพ์ใจ   พิรมย์พันธ์นุกุล  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวอุบล   นิ่มนวล  แม่จันวิทยาคม    กรรมการ  
๓. นางจินตนา    เรืองแจ่มแจ้ง เชียงของวิทยาคม   กรรมการ  
๔. นายชัยบุญ   วงค์สอน  แม่ลาววิทยาคม    กรรมการ  
๕. นายแย้ง   แซ่ฟ้า   เทิงวิทยาคม    กรรมการ  
๖. นางวิลาภรณ์   แซ่เจีย   ดอนชัยวิทยาคม    กรรมการ  
๗. นางวิชุดา   แก้ววรรณดี  สามัคคีวิทยาคม ๒   กรรมการ  
๘. นางสาวโยธกา  ธรรมมา  ยางฮอมวิทยาคม   กรรมการ  
๙. นางสาวขนิษฐา   ประเทศ  แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์   กรรมการ  
๑๐. นางกัญญารัตน์   รักแม่  พานพิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ  
๑๑. นางสิริพร     ด่านบุญเรือง เม็งรายมหาราชวิทยาคม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 

รายการท่ี 7  การแข่งขัน A-MATH เกมต่อเลขค านวณ 

     1. ระดับและคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
   การแข่งขันแบ่งออกเป็น  2  รุ่น  ดังนี้ 
 1.1  รุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
        ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3  เท่านั้น 
 1.2  รุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
        ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6  เท่านั้น 
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 2.1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3  ประเภททีม  ทีมละ  2  คน 
 2.2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6  ประเภทบุคคล   
 2.3  โรงเรียนแต่ละโรงเรียนสามารถส่งตัวแทนเข้าแข่งขันได้ประเภทละ  1  ทีม/รุ่น 
3. วิธีด าเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.1  วิธีด าเนินการแข่งขัน 
 นักเรียนผู้เข้าแข่งขันระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมครูผู้ฝึกสอน  

รายงานตัว  ในเวลา  08.30  น.    เพื่อรับฟังค าชี้แจงเร่ืองกติกาการแข่งขัน  และจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน  โดยจะเร่ิม
แข่งขันในเวลา  09.00 น.   

 3.2  หลักเกณฑ์การแข่งขัน 
นักเรียนผู้เข้าแข่งขันทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะท าการแข่งขัน 

เอแม็ท (A-MATH) ซึ่งเป็นเกมต่อตัวเลขค านวณ โดยทักษะของการเล่น คือการต่อตัวเลขตามหลักการค านวณทาง
คณิตศาสตร์  ไม่ว่าจะเป็นการบวก  ลบ  คูณ  หาร  ลงบนช่องตารางให้เกิดผลดีที่สุด เมื่อจบการแข่งขันผู้ที่ได้คะแนนมาก
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ที่สุดเป็นผู้ชนะ  คะแนนจะเกิดจากค่าประจ าตัวเบี้ยแต่ละตัวในการลงเล่นแต่ละคร้ังรวมกับช่องตารางต่างๆ  ซึ่งมีค่า
แตกต่างกันไปก าหนดเวลาในการลงเบี้ยแต่ละคร้ังไม่เกิน  2  นาทีและการเล่นแต่ละคร้ังเกมจะยุติลงเมื่อเวลาผ่านไป   
30 นาที  และการแข่งขันจะเป็นแบบแพ้คัดออก  จนได้ทีมชนะอันดับ  1  และ  2   เป็นตัวแทนแต่ละกลุ่มย่อย ในจังหวัด
เชียงราย เพื่อเข้าสู่การแข่งขันระดับภาค 

4. เกณฑ์การให้คะแนน 
ผู้เข้าแข่งขันเกม  A-MATH  จะได้รับ  1  คะแนน หากเป็นผู้ชนะในการแข่งขัน  ผู้แพ้จะได้รับคะแนน  0  คะแนน

ในการแข่งขันแต่ละคร้ัง 
5. เกณฑ์การตัดสิน 

เหรียญทอง ผู้เข้าแข่งขันจะต้องชนะการแข่งขันตั้งแต่  3  คร้ังขึ้นไปหรือมีคะแนน  3 คะแนนขึ้นไป 
เหรียญเงิน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องชนะการแข่งขัน  2  คร้ังหรือมีคะแนน  2  คะแนน 
เหรียญทองแดง ผู้เข้าแข่งขันจะต้องชนะการแข่งขัน  1  คร้ังหรือมีคะแนน  1  คะแนน 
หรือ  ได้คะแนนมากกว่า  25%  ของผลรวมคะแนนในเกมที่แข่งขันแพ้รอบแรก 

 
6. อุปกรณ์การแข่งขันท่ีแต่ละโรงเรียนจะต้องเตรียมมาในวันแข่งขัน 
 6.1 กระดาน  A-MATH  พร้อมเบี้ย 
 6.2  นาฬิกาจับเวลาแบบกดปุ่ม 

๑. คณะกรรมการตัดสิน A-MATH  
๑. นายอรรณพ   ค ามีสว่าง  เชียงแสนวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวอภัชนันท์  พากเพียร แม่จันวิทยาคม    กรรมการ  
๓. นางฉวีวรรณ   ศิริวงศ์   แม่ต  าวิทยาคม    กรรมการ  
๔. นายวัลลภ   สมวรรณ์  นครวิทยาคม    กรรมการ  
๕. นายกัมปนาท  ดอนลาว  ด ารงราษฎร์สงเคราะห์   กรรมการ  
๖. นางสาวอัจฉรา  สวามิวัศดุ์  สามัคคีวิทยาคม    กรรมการ 
๗. นางสาวสุมนา  พรรษา   สันติคีรีวิทยาคม    กรรมการ  
๘. นางเยาวลักษณ์  ใจแก้ว   พญาเม็งราย    กรรมการ  
๙. นายสมเดช    สิงทะนะ  ดอนชัยวิทยาคม    กรรมการ  
๑๐. นายสุภเวช   ใบยา   เวียงป่าเป้าวิทยาคม   กรรมการ  
๑๑. นางสาวอุบลรัตน์  สักแกแก้ว  วาวีวิทยาคม    กรรมการ  
๑๒. นางบุหงา   วิชา   ห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก  กรรมการ  
๑๓. นางรัชนก   เพียรจริง  เชียงของวิทยาคม   กรรมการ  
๑๔. นายนิเวศ   ทะลังกา  เทิงวิทยาคม    กรรมการ  
๑๕. นางทิพวรรณ  ภาคาผล  จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  กรรมการ 
๑๖. นายสิทธิพงศ์   วงษา  พานพิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ  
๑๗. นางเครือวัลย์  หาญแก้ว  เม็งรายมหาราชวิทยาคม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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รายการท่ี 8  การแข่งขัน ซูโดก ุ
 

1. ระดับและคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
1. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 เป็นการแข่งขันประเภทบุคคล  ซึ่งประกอบด้วย 2 ระดับ 

1.1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3  ประเภทบุคคล   
1.2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6  ประเภทบุคคล   
(ปริศนาซูโดกุ ที่ใช้แข่งขันระดับมัธยมศึกษาจะเป็นซูโดกุ แบบ 9×9 , 9×9 ตัวอักษร, 9×9 ทแยงมุม , 9×9 จิ๊กซอ 

Even-Odd, Consecutive, Asterisk, Wordoku, Alphabet Jigsaw, Windoku) 
 2. ระบบและกติกาการแข่งขัน  จ านวนรอบที่ใช้คัดเลือก   มีทั้งหมด  3  รอบ ดังนี้ 
   2.1  รอบแรก  แข่งขันรวมด้วยปริศนาที่ก าหนดให้แบบเดียวกัน(Sudoku9 × 9  ระดับง่าย ) 
จ านวน  1  ปริศนา  ก าหนดเวลา 20  นาทีโดยผู้ที่ลงตัวเลขได้ถูกต้องทุกช่อง ภายในเวลาที่ก าหนด จึงจะไดค้ะแนน  10  
คะแนน  จะได้ผ่านเข้ารอบสอง (ได้รับเหรียญทองแดง)หากลงตัวเลขไม่ถูกต้องจะไม่ได้คะแนน 
   2.2  รอบที่สอง  แข่งขันผู้ที่ผ่านรอบแรกรวมด้วยปริศนาที่ก าหนดให้แบบเดียวกัน(Sudoku9 × 9   ระดับ
ปานกลาง)  จ านวน  1  ปริศนา  ก าหนดเวลา 25  นาที โดยผู้ที่ลงตัวเลขได้ถูกต้องทุกช่อง ภายในเวลาที่ก าหนดจึงจะได้
คะแนน  10  คะแนนจะได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ  (ได้รับเหรียญเงิน)หากลงตัวเลขไม่ถูกต้องจะไม่ได้คะแนน 
  
   2.3  รอบชิงชนะเลิศ  แข่งขันผู้ที่ผ่านรอบสองรวมด้วยปริศนาที่ก าหนดให้แบบเดียวกัน (Sudoku9 × 9
ระดับยาก )  จ านวน  1  ปริศนา  ก าหนดเวลา  35  นาที  โดยผู้ที่ลงตัวเลขได้ถูกต้องทุกช่อง ภายในเวลาที่ก าหนดจึงจะได้
คะแนน 10 คะแนน  และจะได้รับคะแนนโบนัสความเร็วเพิ่มขึ้นอีก ถ้าเสร็จก่อนเวลา นาทีละ 3 คะแนน โดยค านวณจาก
เวลาที่เหลืออยู่เป็นนาที (เศษของนาทีปัดทิ้ง) จะเป็นผู้ชนะ  (ได้รับเหรียญทอง ) หากลงตัวเลขไม่ถูกต้องจะไม่ได้คะแนน 
   หมายเหตุ 1. หากคะแนนเท่ากันจะมีเกมตัดสิน   
     2. หากหมดเวลาแล้วยังไม่มีผู้ชนะจะต่อเวลาให้อีก 5 นาที 
     3. หากรอบชิงชนะเลิศมีผู้ที่ท าถูกทุกช่องเท่ากันจะถือว่าผู้ที่ส่งก่อนเป็นผู้ชนะ แต่ก็ถือ 
ว่าผู้ที่ท าถูกได้รับเหรียญทองเช่นกัน แต่ได้ล าดับที่ตามเวลาที่ส่ง 
    4.  ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมยางลบ และดินสอที่ใช้ในการแข่งขันมาเอง 
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๑. คณะกรรมการตัดสิน SUDOKU  
๑. นายอรุณ   คงสิน   ดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก  ประธานกรรมการ  
๒. นางเครือวรรณ์  ตุ้ยต๋า   เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม   กรรมการ  
๓. นางรุ่งสุรีย์   สุทธกุล   เชียงแสนวิทยาคม   กรรมการ  
๔. นางสาวมณฑนรรห์  อุ่นกันทา  สันติคีรีวิทยาคม    กรรมการ  
๕. นางสุริวรรณ   ประสม   ปล้องวิทยาคม    กรรมการ  
๖. นางสาวตวิษา  มูลทาทอง  แม่ลาววิทยาคม    กรรมการ  
๗. นายฉันทวัฒน์  ฉันทะ   เทิงวิทยาคม    กรรมการ  
๘. นางชัญกร    กิติจริยา  ด ารงราษฎร์สงเคราะห์   กรรมการ  
๙. นางทิพปภา   จันทร์ลือ  ดอนศิลาผางามวิทยาคม   กรรมการ  
๑๐. นางสาวสุทธิพร   ตั้งบริบูรณ์ชัย  แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์   กรรมการ  
๑๑. นางนงค์คราญ   มานะกิจ พานพิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ  
๑๒. นางพัฒนา  เครือบุญ  เม็งรายมหาราชวิทยาคม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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