กิจกรรมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘
ปี การศึกษา ๒๕๖๑ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
(ผู้ประสานงานการจัดกิจกรรม อ.สิริลกั ษณ์ จันทรังษี ๐๙๕๓๒๘๕๗๕๗)
--------------------------------------------------------

กำหนดกำรแข่งขัน
เวลา
๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.
๑.การแข่งขัน GSP
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
๒.โครงงาน
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
๓.อัจฉริยภาพ
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

กิจกรรม

สถานที่

ลงทะเบียนรำยงำนตัว
 นักเรียนผู้เข้ำร่วมแข่งขัน
 ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้ำร่วมแข่งขัน
 คณะกรรมกำรตัดสิน
พิธีเปิด
- นักเรียนและกรรมกำรตัดสินไปพร้อมกันที่สถำนที่ที่ใช้
แข่งขัน

หอประชุม

- คณะกรรมกำรประชุม
- กำรแข่งขันสร้ำงสรรค์ผลงำนคณิตศำสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
- รับประทำนอำหำรกลำงวัน
- คณะกรรมกำรตัดสินผลกำรแข่งขัน
และนำผลกำรแข่งขันส่ง admin

ห้องคอม ๔
(อำคำร ๕)

- คณะกรรมกำรประชุม
- กำรประกวดโครงงำน ระดับ ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
 ประเภทสร้ำงทฤษฎีหรือคำอธิบำยทำงคณิตศำสตร์
 ประเภทบูรณำกำรควำมรู้ในคณิตศำสตร์ไป
ประยุกต์ใช้
- รับประทำนอำหำรกลำงวัน
- คณะกรรมกำรตัดสินผลกำรแข่งขัน
และนำผลกำรแข่งขันส่ง admin

หอประชุม

- คณะกรรมกำรประชุม
- กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์
ระดับ ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
- รับประทำนอำหำรกลำงวัน
- คณะกรรมกำรตัดสินผลกำรแข่งขัน
และนำผลกำรแข่งขันส่ง admin

หอประชุม

ห้องโสตทัศนศึกษำ
(อำคำร ๕)

เวลา
๔.คิดเลขเร็ว
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
๕.Sudoku
๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
๖.A-math
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
๗.เวทคณิต
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

กิจกรรม

สถานที่

- คณะกรรมกำรประชุม
- กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
- รับประทำนอำหำรกลำงวัน
- คณะกรรมกำรตัดสินผลกำรแข่งขัน
และนำผลกำรแข่งขันส่ง admin

ห้องคณิตศำสตร์
(อำคำร ๔)

- คณะกรรมกำรประชุมและคัดเลือกแบบทดสอบ
กำรแข่งขัน Sudoku ระดับ ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
รอบที่ ๑
- รับประทำนอำหำรกลำงวัน
กำรแข่งขัน Sudoku ระดับ ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
รอบที่ ๒
คณะกรรมกำรตัดสินผลกำรแข่งขัน
และนำผลกำรแข่งขันส่ง admin

หอประชุม

-คณะกรรมกำรประชุม
-กำรแข่งขัน A-math ระดับ ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
กระดำนที่ ๑ , ๒ และ ๓
- รับประทำนอำหำรกลำงวัน
-กำรแข่งขัน A-math ระดับ ม.๑-๓ และ ม.๔-๖
กระดำนที่ ๔ และ ๕
คณะกรรมกำรตัดสินผลกำรแข่งขัน
และนำผลกำรแข่งขันส่ง admin

หอประชุม

- คณะกรรมกำรประชุม
ห้องศูนย์
- กำรแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.๑-๓
คณิตศำสตร์
- รับประทำนอำหำรกลำงวัน
(อำคำร ๓)
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
- คณะกรรมกำรตัดสินผลกำรแข่งขัน
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
และนำผลกำรแข่งขันส่ง admin
หมายเหตุ ๑. โรงเรียนที่ส่งแข่งขัน Sudoku ให้ออกแบบทดสอบมำด้วยทั้ง 10 ข้อ 10 แบบ ในวันแข่งขัน
๒. โรงเรียนที่ส่งแข่งขันโครงงำนทุกประเภทให้ส่งรูปเล่มภำยในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ทีโ่ รงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคเหนือ อ.วิลำสินี ยอดวงศ์ ๐๘๘ ๒๗๒๔๘๗๑

๑. ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ สนามการแข่งขัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
๑.๑ นำยวิโรจน์ รอดสงฆ์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคเหนือ
ประธำนกรรมกำร
๑.๒ นำยธวัช บุญประสพ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคเหนือ รองประธำนกรรมกำร
๑.๓ นำงวรำภรณ์ สิงห์กวำง
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคเหนือ
กรรมกำร
๑.๔ นำงธีรำพร วิชินโรจน์จรัล
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคเหนือ
กรรมกำร
๑.๕ นำงกัญจนพร แจ่มอยู่
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคเหนือ
กรรมกำร
๑.๖ นำงสุกัญญำ ไกรสอน
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคเหนือ
กรรมกำร
๑.๗ นำงวิลำสินี ยอดวงศ์
ครโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคเหนือ
กรรมกำร
๑.๘. นำงณัฐชำนันท์ ชูแสง
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคเหนือ
กรรมกำร
๑.๙. นำงภัคนุช ปันทะธง
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคเหนือ
กรรมกำร
๑.๑๐ นำงสิริลักษณ์ จันทรังษี
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคเหนือ กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑.๑๑ นำงอมรรัตน์ จีนใจตรง
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคเหนือ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๒. คณะกรรมการตัดสิน
๒.๑ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑-๓
๑. นำยสุรินทร์ชยุตม์ บุญประสพ
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม
๒. นำงอรัญญำ บำงสี
โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย พิษณุโลก
๓. นำงสำวอรพรรณ จันทนำมล
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
๔. ว่ำที่ ร.ต.นิทัศน์ คำทำ
โรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ
๕. นำงสมจิตร แซ่เซียว
โรงเรียนจ่ำนกร้อง
๖. นำยสวัสดิ์ วงศ์สอน
โรงเรียนดอนทองวิทยำ
๗. นำงสำวประภำพร แสงอนุศำสน์ โรงเรียนมัธยมสำธิตมหำวิทยำลัยนเรศวร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๒.๒ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๔-๖
๑. นำยอภิชำต เถื่อนกูล
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม
๒. นำงมริสำ อริยะวงศ์
โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย พิษณุโลก
๓. นำยกนกภณ เจริญรุ่งเรืองชัย
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
๔. นำงสุรีรัตน์ ขำวเอี่ยม
โรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ
๕. นำงรุ่งนภำ ฝำยทะจักร
โรงเรียนจ่ำนกร้อง
๖. นำยปรำโมท เรณุมำร
โรงเรียนมัธยมสำธิตมหำวิทยำลัยนเรศวร
๗. นำงกัญจนพร แจ่มอยู่
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคเหนือ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๒.๓ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคาอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.๑-๓
๑. ผศ.ดร.จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยธเนศ อินเมฆ
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
กรรมกำร
๓. นำงสำวพัชรำภรณ์ ทองนำท
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม
กรรมกำร
๔. นำงวรรณภำ มำนักฆ้อง
โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย พิษณุโลก กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๔ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคาอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.๔-๖
๑. ผศ.ดร.จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสุกัญญำ ไกรสอน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคเหนือ
กรรมกำร
๓. นำงสำวสุชำวดี พิมหำนำม
โรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ
กรรมกำร
๔. นำงปรำงค์ทอง แทบศรี
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
กรรมกำร
๕. นำงสำวอัษณำนันท์ เด่นสท้ำน
โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย พิษณุโลก กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๕ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๑-๓
๑. ดร.วัชรพงษ์ อนรรฆเมธี
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวพรรณธิภำ บุญศิลป์
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม
กรรมกำร
๓. นำงสำวสรำรีวรรณ ภู่แขวงแสง
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
กรรมกำร
๔. นำงสำวรัตนำกร โพธิ์ดง
โรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ
กรรมกำร
๕. นำงสำยชล สำยยิ้ม
โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย พิษณุโลก กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๖ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๔-๖
๑. ดร.วัชรพงษ์ อนรรฆเมธี
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงรัชนีวรรณ กำญจนันท์
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
กรรมกำร
๓. นำงสำวปรำงค์ทรำย อุดด้วง
โรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ
กรรมกำร
๔. นำงวิลำสินี ยอดวงศ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคเหนือ
กรรมกำร
๕. นำงนิตตรำ บุญรอด
โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย พิษณุโลก กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๗ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๑-๓
๑. นำงสำวยุพิน แป้นแอ้น
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
๒. นำงสุรีย์ ศิริรัตน์
โรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ
๓. นำงสำวพรรณธิภำ บุญศิลป์
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๒.๘ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๔-๖
๑. ว่ำที่ ร.ต.สำมำรถ วนำธรัตน์
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
๒. นำงปรำรถนำ มีสุข
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม
๓. นำงอมรรัตน์ จีนใจตรง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคเหนือ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๒.๙ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-๓
๑. นำงธีรำพร วิชินโรจน์จรัล
๒. นำงสำวสุพัตรำ อยู่บ้ำนคลอง
๓. นำงนวินดำ พัฒนศิริ
๔. นำงบุษรำภรณ์ บุญวังแร่
๕. นำงชุติมำ นำคสกุล
๖. นำงเมธำวี ทองจันทร์
๗. นำงสำวขวัญใจ คงรอด

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคเหนือ
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
โรงเรียนบำงระกำวิทยศึกษำ
โรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม
โรงเรียนมัธยมสำธิตมหำวิทยำลัยนเรศวร
โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษำ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๒.๑๐ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๔-๖
๑. นำงณัฐชำนันท์ ชูแสง
๒. นำงมำลินี นำทธนนันท์
๓. นำงสำวจุฑำมำศ สุขเจริญ
๔. นำงดวงพร เพ็ชรบัว
๕. นำงลัดดำ สุวรรณไตรย์
๖. นำงวิลำวัลย์ วัดประตูมอญ
๗. นำงสำวชรินทร์ทิพย์ เครือบุญมำ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคเหนือ
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย พิษณุโลก
โรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม
โรงเรียนจ่ำนกร้อง
โรงเรียนมัธยมสำธิตมหำวิทยำลัยนเรศวร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๒.๑๑ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.๑-๓
๑. นำงเบญจวรรณ แหวนนิล
โรงเรียนจ่ำนกร้อง
๒. นำงสำวเมตตำ บุญประสพ
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
๓. ดร.ทิพวรรณ ธรรมำธิวัฒน์
โรงเรียนมัธยมสำธิตมหำวิทยำลัยนเรศวร
๔. นำงรพีพร สุขใจ
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม
๕. นำงพิมลรัตน์ ละม่อม
โรงเรียนจ่ำนกร้อง

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๒.๑๒ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.๔-๖
๑. นำงจำรี เมืองแก่น
โรงเรียนจ่ำนกร้อง
๒. นำงสำววชิรญำณ์ สัจจำกุล
โรงเรียนมัธยมสำธิตมหำวิทยำลัยนเรศวร
๓. ว่ำที่ ร.ต.วันเสด็จ สุขใจ
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม
๔. นำงสิริลักษณ์ จันทรังษี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคเหนือ
๕. นำงนิภำพร ไทยหล่อ
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๒.๑๓ การแข่งขันซูโดกุ ม.๑-๓
๑. นำงสำวธิดำ รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์
๒. นำงสำวพรพรรณ เดียวสุขประเสริฐ
๓. นำงภัคนุช ปันทะธง
๔. นำยวรำ สำมนทำ
๕. นำงสำวกำระเกด วชิรัคกุล

โรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคเหนือ
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม
โรงเรียนบ้ำนกร่ำงวิทยำคม

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๒.๑๔ การแข่งขันซูโดกุ ม.๔-๖
๑. นำงอุษำ กอบกิจ
๒. นำยมนูญ บุปผำพ่วง
๓. นำยสุชน เด็จใจทัด
๔. นำยณัฏฐ์ถวิตธ์ ฤกษ์เลิศรบ
๕. นำงวำรี ประภำธนำนันท์

โรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม
โรงเรียนบ้ำนกร่ำงวิทยำคม
โรงเรียนจ่ำนกร้อง

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๒.๑๕ การแข่งขันเวทคณิต ม.๑-๓
๑. นำยประเทือง วงศ์ประเสริฐ
๒. นำงวำสนำ ปรำบุตร
๓. นำงสำววิลำวรรณ สังข์ทอง
๔. นำงปรียำนุช เพ็งที
๕. นำยพงษ์ศักดิ์ มำเกตุ

ศึกษำนิเทศก์ สพม.๓๙
โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย พิษณุโลก
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
โรงเรียนบ้ำนปลักแรด
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยำคม

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

-----------------------------------------------------

