
ที่ กิจกรรม คะแนน ระดับ อันดับ ผูเขาแขงขัน ผูฝกสอน

1 การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ม.1-ม.3 27 เขารวม 4 เด็กหญิงญดาวรรณ  พืชพิสุทธิ์ นางสาวกาญจนา  บุญมาลี

2 การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ม.4-ม.6 14 เขารวม 16 นางสาวเบญญาภา  จันทรแยม นางอัญชลี เศรษฐทรัพยทวี

1. เด็กหญิงจุฑารัฐ  จิ๋วสวัสดิ์ 1. นางสาวพรสุดา    รัตนกุล

2. เด็กหญิงสุกัญญา  เนื่องบุรี 2. นางสาวรัตนา  ใสแกว

3. เด็กหญิงสุจิตรา  ประดับพลอย

1. นางสาวธัญรดา  ชัยสนิท 1. นางสาวสิรินทรพร  วงศพีรกุล

2. นางสาวปณิชา  ประวาลวรรณะ 2. นางอัญชลี เศรษฐทรัพยทวี

3. นางสาวสุภัทรา  สิงหชนะชัยกุล

1. เด็กหญิงอภิษฎา  วิมานยัง 1. นายถิรนิษฐ    ฉัตรธนโชติ
2. เด็กหญิงอุมบุญ  แซเอียว 2. นายกิตติภัฎ รัตตนุสสรณ

1. นางสาวมุทิตา  ธวัชสุภา 1. นางสาววรวรรณ  เจติยวรรณ

2. นางสาวสุนทร ี เลิศอภิรักษวงศ 2. นางสาวจริยา เขตนิมิตร

7 การแขงขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เขารวม 7 1. เด็กหญิงพัชราภรณ  สายสีแกว นางสาวสุพพัตรา คุณาเทพ

8 การแขงขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 42 เขารวม 6 1. นางสาวณัฐธิดา  ชินอิสระยศ นางอนงค  ตรีมังคลายน

5

82 ทอง

เขารวม

6 การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม
 GSP ม.4-ม.6

50 เขารวม

7

สรุปผลการแขงขัน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจําปการศึกษา 2559

การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่ ณ ศูนยแขงขัน สพม.1 (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย)

 วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

3 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทบูรณาการ
ความรูในคณิตศาสตรไปประยุกตใช ม.1-ม.3

83 ทอง ชนะเลิศ

รอง
ชนะเลิศ
อันอับ 1

5 การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม
 GSP ม.1-ม.3

35

4 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทบูรณาการ
ความรูในคณิตศาสตรไปประยุกตใช ม.4-ม.6



ที่ กิจกรรม คะแนน ระดับ อันดับ ผูเขาแขงขัน ผูฝกสอน

1. เด็กหญิงจุฑารัฐ  จิ๋วสวัสดิ์ 1. นางสาวพรสุดา    รัตนกุล

2. เด็กหญิงสุกัญญา  เนื่องบุรี 2. นางสาวรัตนา  ใสแกว

3. เด็กหญิงสุจิตรา  ประดับพลอย

สรุปผลการแขงขัน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจําปการศึกษา 2559

การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่ ณ จังหวัดจันทบุรี

 วันที่ 16 - 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

1 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทบูรณาการ
ความรูในคณิตศาสตรไปประยุกตใช ม.1-ม.3

69.7 ทองแดง 26



 
 

แบบรายงานผลการประกวด/แข่งขัน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ภาคกลางและภาคตะวันออก 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1. ประเภทการแข่งขัน  

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการ 

    ความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นม. 4 – ม.6 
2. ชื่อ-สกุลนักเรียนเข้าแข่งขัน  
    1. นางสาวธัญรดา  ชัยสนทิ     ม. 5/1  
    2. นางสาวปณิชา  ประวาลวรรณะ   ม. 5/1 
    3. นางสาวสภุัทรา  สิงห์ชนะชัยกุล ม. 5/1 
3. ครูผู้ฝึกสอน  นางสาวสิรินทร์พร  วงศ์พีรกุล 
  นางอัญชลี  เศรษฐทรัพย์ทวี 
4. ผลการแข่งขัน  

 รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1  

 คะแนน 82 คะแนน 

 เหรียญรางวัลที่ได้รับ ระดับเหรียญทอง 
5. จากจ านวนผู้เข้าแข่งขันจ านวน 28 แห่ง  
 

ลงชื่อ ................................................................. ครูผู้ฝึกสอน 
ลงชื่อ ................................................................. ครูผู้ฝึกสอน     
ลงชื่อ ................................................................. หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
 

 



 
 

แบบรายงานผลการประกวด/แข่งขัน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ภาคกลางและภาคตะวันออก 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1. ประเภทการแข่งขัน  

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการ 

    ความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นม. 1 – ม.3 
2. ชื่อ-สกุลนักเรียนเข้าแข่งขัน  
    1. เด็กหญิงจุฑารัฐ  จิ๋วสวสัดิ์     ม. 3/1  
    2. เด็กหญิงสุกัญญา  เนื่องบุรี    ม. 3/1 
    3. เด็กหญิงสุจิตรา  ประดับพลอย ม. 3/1 
3. ครูผู้ฝึกสอน  นางสาวพรสุดา  รัตนกุล 
  นางสาวรัตนา  ใส่แก้ว 
4. ผลการแข่งขัน  

 รางวัล ชนะเลิศ  

 คะแนน 83 คะแนน 

 เหรียญรางวัลที่ได้รับ ระดับเหรียญทอง 
5. จากจ านวนผู้เข้าแข่งขันจ านวน 28 แห่ง  
 

ลงชื่อ ................................................................. ครูผู้ฝึกสอน 
ลงชื่อ ................................................................. ครูผู้ฝึกสอน     
ลงชื่อ ................................................................. หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
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