
ระยะเวลารับสมัคร 

 วันน้ีถึงวันศุกรท่ี 8 กรกฎาคม2559 

 

การสมัคร 

 ดาวนโหลดใบสมัครทางเว็บไซต www.visut.ac.th

หรือใบสมัครที่โรงเรียนจัดสงให  สามารถสงใบสมัครและ

คาสมัครไดดังน้ี 

1) สงดวยตนเอง: 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

 (หอง 333)อาคาร 3 ช้ัน 3 

โรงเรียนวิสทุธรังษีจังหวัดกาญจนบุรี  

2) ทาง E-mail :ploypiti@gmail.com 

3) ทางแฟกซ : 0-3451-2879 

 

กําหนดการวันแขงขันวันอังคารท่ี2สิงหาคม2559 

ข้ันตอน เวลา สถานที ่

ลงทะเบียนอัจฉริยภาพ 7.30–8.30  หอประชุม 

แขงขันอัจฉริยภาพ 

(ทุกระดับชั้น) 

9.00–11.00  ประถม 

อาคาร 3 

ม.ตน อาคาร 3 

ม.ปลาย หอประชุม 

ลงทะเบียนคิดเลขเร็ว 12.00–13.00  หอประชุม 

แขงขันคิดเลขเร็ว 

(ประถม,ม.ตน,ม.ปลาย

ตามลําดับ) 

13.00–16.00  หอประชุม 

* ใหนักเรียนนําปากกานํ้าเงิน ดินสอดํา2B  และ

ยางลบดินสอไปในวันแขงขันดวย 
 

รายชื่อและหองสอบ 

ตรวจสอบรายช่ือ และหองสอบจากเว็บไซต

โรงเรียนได ต้ังแตวันจันทรท่ี 25 กรกฎาคม 2559 
 

สถานท่ีอํานวยการ 

 หองพกัครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

(หอง  336)อาคาร3ช้ัน3 
 

หองรับรองสําหรับครแูละผูปกครอง   

 หอง 326 อาคาร3ช้ัน2   
  

ประกาศผลวันพฤหัสบดีท่ี11สิงหาคม 2559 

ผลการแขงขันทุกรายการจะแจงทางเว็บไซต   

www.visut.ac.thและปายนิเทศหนาอาคาร 3  

โรงเรียนวิสทุธรังษี  จังหวัดกาญจนบรุ ี

  

หากมีขอสงสยัติดตอท่ี 

ครูปานปติ ภูศรี 

โทรศัพท 08 – 4387 – 2305 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
โครงการสงเสรมิประกายดาว 
ครัง้ที ่11ประจาํปการศึกษา 2559 

และการแขงขนัคณติศาสตร  
ชิงทนุการศึกษาคุณปรชัญา ไชยโกมนิทร 

 
 
 
 
 
 
 

 
กลุมสาระการเรยีนรูคณติศาสตร 

โรงเรยีนวสิทุธรังษ ีจงัหวดักาญจนบรุ ี
 

 
 



โครงการสงเสริมประกายดาว  ครั้งท่ี  11 
 

 

วัตถุประสงค 

 1.  เพื่อใหนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย  

มัธยมศึกษาตอนตน  และมัธยมศึกษาตอนปลายไดแสดง

ทักษะความสามารถทางคณิตศาสตรและทักษะคิดเลขเร็ว 

 2.  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา

ตอนปลาย  มัธยมศึกษาตอนตน  และมัธยมศึกษาตอน

ปลายไดแสดงทักษะการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  

และการแกปญหา 

 3.  เพื่อกระตุนนักเรียนใหมีความกระตือรือรนและมี

เจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร 
 

คุณสมบัติของผูสมัคร 

 นักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษาตอน-

ปลาย/มัธยมศึกษาตอนตน/ มัธยมศึกษาตอนปลายของป

การศึกษา  2559  โดยมีการรับรองจากผูอํานวยการ/

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร/ครูที่ปรึกษา 
 

คาสมัคร 

- อัจฉริยภาพฯ ประเภทบุคคล30 บาท/คน 

- คิดเลขเร็ว ประเภทบุคคล30 บาท/คน 

- อัจฉริยภาพฯ ประเภททีม (3คน) 100 บาท/ทีม 

ผูสมัครเปนทีมสามารถสมัครสอบประเภทบุคคลได  

โดยตองชําระคาสมัครสอบประเภทบุคคลดวย 

รางวัลการแขงขันของแตละระดับชั้น 

รายการ 
รางวัลเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 

อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 ชมเชย 

อัจฉริยภาพฯ (บุคคล) 1,000 500 300 200 

คิดเลขเร็ว (บุคคล) 1,000 500 300 200 

อัจฉริยภาพฯ (ทีม) 1,500 1,200 1,00 500 

* อัจฉริยภาพฯประเภททีม สนับสนุนทุนการศึกษา 

  โดยคุณปรัชญา ไชยโกมินทร 

** ครู, นักเรียนทกุคนจะไดรบัเกียรติบัตรเขารวมแขงขัน 
 

ลักษณะของการแขงขัน 

1.อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร (บุคคลและทีม) 

(แยกตามระดับ ประถม/ม.ตน/ม.ปลาย)  

 -  ขอสอบแบบเลือกตอบ  จํานวน  30  ขอ 

 -  ขอสอบแบบเติมคําตอบจํานวน  10ขอ 

การสอบแขงขันประเภททีม  มิไดหมายความวาสอบ

ดวยกัน  แตเปนการนําคะแนนสอบมารวมกัน   

2. ทักษะการคิดเลขเร็ว 

-  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย     

รอบที่ 1(45 วินาท/ีขอ  ขอละ 1คะแนน) 

โจทยเลข 4 ตัว ผลลัพธ 2 หลัก จํานวน 20 ขอ 

รอบที่ 2(30 วินาท/ีขอ  ขอละ 1 คะแนน) 

โจทยเลข 4 ตัว ผลลัพธ 3 หลัก จํานวน 10 ขอ 

 

 

-  ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย 

รอบที่ 1(45 วินาท/ีขอ  ขอละ 1คะแนน) 

โจทยเลข 5 ตัว ผลลัพธ 2 หลัก จํานวน 20 ขอ 

รอบที่ 2(30 วินาท/ีขอ  ขอละ 1คะแนน) 

โจทยเลข 5 ตัว ผลลัพธ 3 หลัก จํานวน 10 ขอ 

ขอบขายของเน้ือหา 

1.อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร   

 ขอสอบประกอบดวย เ น้ือหาคณิตศาสตรตาม

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับช้ันประถมศึกษาตอน-

ปลาย  มัธยมศึกษาตอนตน  และมัธยมศึกษาตอนปลาย

และเน้ือหาที่มีการบูรณาการความรูและการนําไปใช 

2.การคิดเลขเร็ว 

ระดับ ป.4-6 ใชการดําเนินการทางคณิตศาสตร  

บวก  ลบ  คูณ  หาร  ยกกําลัง  ถอดรากอันดับที่ n  (ใน

การถอดราก ถาไมใชรากอันดับที่ 2  ตองใสอันดับที่ของ

รากจากตัวเลขที่สุมมา และไมอนุญาตใหใชรากอนันต) 

ระดับ ม.1-ม.6ใชการดําเนินการทางคณิตศาสตร 

บวก ลบ  คูณ  หาร ยกกําลัง  ถอดรากอันดับที่ n  (ใน

การถอดราก ถาไมใชรากอันดับที่ 2  ตองใสอันดับที่ของ

รากจากตัวเลขที่สุมมา และไมอนุญาตใหใชรากอนันต)  

สามารถใช แฟกทอเรียล  และซิกมา ได  (หากมีการใช

ซิกมาตองเขียนใหถูกตองตามหลักคณิตศาสตร  ทั้งน้ี

ตัวเลขที่ปรากฏอยูกับ   ตองเปนตัวเลขที่ โจทย

กําหนดให) เพื่อหาผลลัพธ   



ระเบียบการแขงขันคดิเลขเร็ว 

โครงการสงเสริมประกายดาว   

ครั้งท่ี ๑๑ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

และการแขงขันคณิตศาสตรชิงทุนการศึกษา คุณปรัชญา ไชยโกมินทร 

********************** 
 

ในการคิดคํานวณตองใชตัวเลขใหครบทุกตัว และใชไดตัวละ 1 ครั้งเทาน้ัน  และการเขียนตอบให

แสดงความสมัพันธของวิธีการและคําตอบในรปูของสมการ (ระดับประถมศึกษา อาจจะแสดงวิธีคิดทีละ

ขั้นตอนก็ได) 

 

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย(ป.๔ – ๖) 

ใชการดําเนินการทางคณิตศาสตร  บวก  ลบ  คูณ  หาร  ยกกําลัง  ถอดรากอันดับที่ n  เพื่อหา

ผลลัพธ (ในการถอดราก ถาไมใชรากอันดับที่ 2  ตองใสอันดับที่ของรากจากตัวเลขที่สุมมา และไมอนุญาตให

ใชรากอนันต) 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย (ม.๑ –๓และ ม.๔ – ๖) 

ใชการดําเนินการทางคณิตศาสตร บวก ลบ  คูณ  หาร ยกกําลัง  ถอดรากอันดับที่ n  (ในการถอด

ราก ถาไมใชรากอันดับที่ 2  ตองใสอันดับที่ของรากจากตัวเลขที่สุมมา และไมอนุญาตใหใชรากอนันต)  

สามารถใช แฟกทอเรียล  และซิกมา ได  (หากมีการใชซิกมาตองเขียนใหถูกตองตามหลักคณิตศาสตร  ทั้งน้ี 

ตั ว เ ล ข ที่ ป ร า ก ฏ อ ยู กั บ   ต อ ง เ ป น ตั ว เ ล ข ที่ โ จ ท ย กํ า ห น ด ใ ห )  เ พื่ อ ห า ผ ล ลั พ ธ  



 


