การแขงขันคิดเลขเร็ว
งาน “ทีปงกรทวีวัฒนาวิชาการ เปดบานเหลือง – ฟา”
วันศุกร ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภฯ
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
๑. ระดับและคุณสมบัติผเู ขาแขงขัน
การแขงขันแบงเปน ๒ ระดับ ดังนี้
1. ระดับประถมศึกษา
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
๒. ประเภทและจํานวนผูเ ขาแขงขัน
๒.๑ ประเภทเดี่ยว
๒.๒ จํานวนผูเ ขาแขงขันระดับละไมเกิน ๒ คน
๓. วิธีดําเนินการและหลักเกณฑการแขงขัน
๓.๑ การสงรายชื่อนักเรียนผูเขาแขงขัน
สงรายชื่อนักเรียนผูเขาแขงขัน พรอมชื่อครูผูควบคุมตามแบบฟอรมที่กําหนด ภายในวันศุกรที่ ๑๑
มกราคม ๒๕๖๒
๓.๒ การจัดการแขงขัน
การแขงขันทุกระดับ มีการแขงขัน ๒ รอบ ดังนี้
๓.๒.๑ ระดับประถมศึกษา
รอบที่ ๑ จํานวน ๑๐ ขอ ใชเวลาขอละ ๖๐ วินาที โดยสุมเลขโดดเปนโจทย ๔ ตัวเลข
ผลลัพธเปนเลข ๒๔
รอบที่ ๒ จํานวน ๑๐ ขอ ใชเวลาขอละ ๖๐ วินาที โดยสุมเลขโดดเปนโจทย ๔ ตัวเลข
ผลลัพธเปนเลข ๒ หลัก
เมื่อเสร็จสิ้นการแขงขันรอบที่ ๑ ใหพัก ๑๐ นาที
๓.๒.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
รอบที่ ๑ จํานวน ๑๐ ขอ ใชเวลาขอละ ๕๐ วินาที โดยสุมเลขโดดเปนโจทย ๕ ตัวเลข
ผลลัพธเปนเลข ๒ หลัก
รอบที่ ๒ จํานวน ๑๐ ขอ ใชเวลาขอละ ๖๐ วินาที โดยสุมเลขโดดเปนโจทย ๕ ตัวเลข
ผลลัพธเปนเลข ๓ หลัก
เมื่อเสร็จสิ้นการแขงขันรอบที่ ๑ ใหพัก ๑๐ นาที

๓.๓ สถานทีล่ งทะเบียนและแขงขัน
๓.๓.๑ สถานที่ลงทะเบียน กองอํานวยการ เวลา ๗.๐๐ – ๘.๓๐ น.
๓.๓.๒ สถานที่แขงขัน หองศูนยการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (หอง ๑๓๑)
๓.๓.๒.๑ ระดับประถมศึกษา แขงขันเวลา ๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๓.๓.๒.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน แขงขันเวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
๓.๔ วิธีการแขงขัน
๓.๔.๑ ชี้แจงระเบียบการแขงขันใหนักเรียนผูเขาแขงขันและครูผคู วบคุมเขาใจตรงกันกอนเริ่ม
การแขงขัน
๓.๔.๒ ใชการสุมเลขโดดจากโปรแกรม GSP
๑

๓.๔.๓ ในการแขงขันทุกระดับใชกระดาษคําตอบ ขนาด ของกระดาษ A๔ ดังตัวอยาง
๔

ชื่อ – สกุล ......................................................... โรงเรียน ............................. เลขที่ .................. ขอ ............
วิธีทําและคําตอบ
พื้นที่สําหรับทดเลข

๓.๔.๔ แจกกระดาษคําตอบตามจํานวนขอในการแขงขันแตละรอบ
๓.๔.๕ ใหนักเรียนเขียนชื่อ – สกุล โรงเรียน เลขที่ และหมายเลขขอ ใหเรียบรอยกอนเริ่มการแขงขัน
ในแตละรอบ และหามเขียนขอความอื่น ๆ จากที่กําหนด
๓.๔.๖ เริ่มการแขงขันโดยสุมเลขโดดจากโปรแกรม GSP เปนโจทยและผลลัพธ ซึง่ เลขโดดในโจทยที่
สุมไดตองไมซ้ําเกินกวา ๒ ตัว หรือถาสุมไดเลข ๐ ตองมีเพียงตัวเดียวเทานั้น
๓.๔.๗ เมื่อหมดเวลาในแตละขอใหกรรมการเก็บกระดาษคําตอบ และดําเนินการแขงขันตอเนื่องจน
ครบทุกขอ (ไมมีการหยุดพักในแตละขอเพื่อตรวจใหคะแนน และไมมีการเฉลยทีละขอให
นักเรียนทราบกอนเสร็จสิ้นการแขงขัน)

๓.๕ หลักเกณฑการแขงขัน
๓.๕.๑ การแขงขันระดับประถมศึกษา ใชการดําเนินการทางคณิตศาสตร ไดแก บวก ลบ คูณ หาร
ยกกําลัง หรือถอดรากอันดับที่ n ที่เปนจํานวนเต็มบวกเทานั้นเพื่อหาผลลัพธ ซึ่งจะถอดกี่ชั้นก็ได ในการถอดรากตอง
ใสอันดับที่ของรากจากตัวเลขที่สุมจากโจทย ยกเวนรากอันดับที่สอง และไมอนุญาตใหใชรากอนันต โดยสามารถ
เขียนวิธีทาํ แบบที่ ๑ หรือแบบที่ ๒ ก็ได พรอมทั้งเขียนคําตอบดวย ดังตัวอยาง
สุมเลขโดดเปนโจทย ๔ ตัวเลข ผลลัพธเปนเลข ๒ หลัก
ตัวอยาง
โจทยที่สุม
ผลลัพธ
๔ ๙ ๕ ๗
๘๘
วิธีทําแบบที่ ๑ ๙ × ๗ = ๖๓
√๔ = ๒

๕๒ = ๒๕

วิธีทําแบบที่ ๒

๖๓ + ๒๕ = ๘๘

(๙ × ๗) + ๕√๔ = ๖๓ + ๒๕ = ๘๘

๓.๕.๒ การแขงขันระดับมัธยมศึกษาตอนตน ใชการดําเนินการทางคณิตศาสตร ไดแก บวก ลบ คูณ
หาร ยกกําลัง หรือถอดรากอันดับที่ n ที่เปนจํานวนเต็มบวกเทานั้นเพื่อหาผลลัพธ ซึ่งจะถอดกี่ชั้นก็ไดสามารถใช
แฟกทอเรียลและซิกมาได โดยมีขอตกลงดังนี้ ในการถอดรากตองใสอันดับที่ของรากจากตัวเลขที่สุมจากโจทย ยกเวน
รากอันดับที่สอง และไมอนุญาตใหใชรากอนันต หากใชซิกมาตัวเลขทีป่ รากฏอยูกับซิกมาตองเปนตัวเลขที่ไดมาจาก
โจทยที่สุมเทานั้น โดยสามารถเขียนวิธีทาํ แบบที่ ๑ หรือแบบที่ ๒ ก็ได พรอมทั้งเขียนคําตอบดวย ดังตัวอยาง
สุมเลขโดดเปนโจทย ๕ ตัวเลข ผลลัพธเปนเลข ๒ หลัก
ตัวอยาง
โจทยที่สุม
ผลลัพธ
๕ ๘ ๓ ๗ ๖
๙๖
วิธีทําแบบที่ ๑ ๕! = ๑๒๐
๘ × ๓ = ๒๔
๗−๖=๑

วิธีทําแบบที่ ๒

(๑๒๐ − ๒๔) × ๑ = ๙๖

�๕! − (๘ × ๓)� × (๗ − ๖) = ๙๖

สุมเลขโดดเปนโจทย ๕ ตัวเลข ผลลัพธเปนเลข ๓ หลัก
ตัวอยาง
โจทยที่สุม
ผลลัพธ
๕ ๘ ๓ ๗ ๖
๓๒๖
วิธีทําแบบที่ ๑
วิธีทําแบบที่ ๒

��(๖ × ๓)๘ = ๑๘๒ = ๓๒๔
๓๒๔ + ๗ − ๕ = ๓๒๖

��(๖ × ๓)๘ + ๗ − ๕ = ๓๒๖

๓.๕.๓ ขอพึงระวังในการแขงขัน
๑) การคิดคํานวณหาคําตอบตองใชเลขโดดใหครบทุกตัว และใชไดตัวละ ๑ ครั้งเทานั้น
๒) การใชเครื่องหมาย + , - , × , ÷ ควรเขียนใหชัดเจน
๓) กรณีทมี่ ีการใชวงเล็บใหเขียนวงเล็บใหชัดเจน จะใช ( ) หรือ { } หรือ [ ] กี่ชั้นก็ได
แตหามใช < >
๔) การเขียนเลขยกกําลัง และเครื่องหมายอันดับที่ของราก ควรเขียนใหชัดเจน
๕) ไมอนุญาตใหใชเครื่องคิดเลขหรืออุปกรณชวยในการคํานวณอื่น ๆ ในการแขงขัน
๔. เกณฑการใหคะแนน
๔.๑ ผูที่ไดคําตอบเทากับผลลัพธที่กําหนดและเขียนวิธีทําพรอมคําตอบไดถูกตอง จะไดคะแนนขอละ ๑
คะแนน
๔.๒ ถาไมมีผใู ดไดคําตอบเทากับผลลัพธทสี่ ุมได ผูท ี่ไดคําตอบใกลเคียงกับผลลัพธมากที่สุด และเขียนวิธีทํา
พรอมคําตอบไดถูกตอง จะเปนผูไดคะแนน ไมวาผลลัพธที่ตองการจะเปนกี่หลักก็ตาม (ผลลัพธที่ไดตอง
เปนจํานวนเต็มบวกเทานั้น)
๕. เกณฑการตัดสิน
คณะกรรมการนําคะแนนของรอบที่ ๑ และรอบที่ ๒ มารวมกัน โดยมอบเกียรติบัตรใหนักเรียน ดังนี้
1) รางวัลชนะเลิศ
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4) เขารวมการแขงขัน
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
๖. คณะกรรมการการแขงขัน
ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภฯ
จํานวน ๓ คน (ผูประสานงาน ครูนันทิยา เอกสุภักดิ์ หมายเลขโทรศัพท ๐๘๙-๖๘๓๑๙๒๒)

การแขงขัน GOLD Finger มือทองทลายตึก
งาน “ทีปงกรทวีวัฒนาวิชาการ เปดบานเหลือง – ฟา”
วันศุกรที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภฯ
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
๑. ระดับและคุณสมบัติผเู ขาแขงขัน
การแขงขันแบงเปน ๒ ระดับ ดังนี้
๑. ระดับประถมศึกษา
๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
๒. ประเภทและจํานวนผูเ ขาแขงขัน
๑) ประเภทเดี่ยว
๒) จํานวนผูเขาแขงขันระดับละไมเกิน ๒ คน
๓. วิธีดําเนินการและหลักเกณฑการแขงขัน
๑) การสงรายชื่อนักเรียนผูเขาแขงขัน
สงรายชื่อนักเรียนผูเขาแขงขัน พรอมชื่อครูผูควบคุมตามแบบฟอรมที่กําหนด
ภายในวันศุกรที่ ๑๑
มกราคม ๒๕๖๒
๒) สถานที่ลงทะเบียนและแขงขัน
๑. สถานที่ลงทะเบียน กองอํานวยการ เวลา ๗.๐๐ – ๘.๓๐ น.
๒. สถานที่แขงขัน อาคาร ๑
- ระดับประถมศึกษา หอง ๑๓๕
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หอง ๑๓๔
๓. แขงขันเวลา ๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
๓) หลักเกณฑการแขงขัน
๑. ผูเลนชวยกันคว่ําและวางชิ้นไม ใหเปนตึก ๑๘ ชั้น (ชั้นละ ๓ ชิ้น)
๒. ผูเลนคนแรกเลือกดึงชิ้นไมหนึ่งชิ้นออกจากตึก เพื่อทําคะแนนจากตัวเลขบนชิ้นไม ผูเลนตองเก็บชิ้น
ไมไวกับตัวเองโดยไมใหคนอื่นเห็นคะแนน
๓. ในการดึงชิ้นไมจะตองใชเพียงมือเดียว สัมผัสชิ้นไมเพียงชิ้นเดียวเทานั้น หากพลาดโดยมือไปสัมผัสชิ้น
ไมอื่นๆ ถือวาฟาลวถูกลบ ๕ คะแนน และใหผูเลนคนถัดไปเลือกไดวาจะใหผูทําฟาลวเลนตอหรือตนเองจะเลนเอง
๔. ตาเลนวนไปยังผูเลนคนอื่นๆ ซึ่งจะตองทําเหมือนกับขอ ๒ ไปเรือ่ ยๆ
๕. เกมจบลงเมื่อตึก GOLD Finger ทลาย ผูที่ไดคะแนนมากกวาเปนผูชนะ

๔. การคิดคะแนน
๑. ผูเลนจะไดคะแนนจากตัวเลขที่อยูบนชิ้นไมในแตละชิ้นที่ดึงออกมา
๒. ผูเลนที่ทําตึก GOLD Finger ลมลง จะถูกลบ ๒๐ คะแนน
๓. ผูเลนที่มีชนิ้ ไมภาพเหมือนกันตั้งแต ๒ ชิ้น ขึ้นไปจะไดคะแนนพิเศษ
๕. เกณฑการตัดสิน
โดยมอบเกียรติบัตรใหนักเรียนดังนี้
๑. รางวัลชนะเลิศ
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒
๔. เขารวมการแขงขัน
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
๖. คณะกรรมการการแขงขัน
ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภฯ
จํานวน ๒ คน (ผูประสานงาน ครูนันทิยา เอกสุภักดิ์ หมายเลขโทรศัพท ๐๘๙-๖๘๓๑๙๒๒)

การแขงขัน โฟรสตาร (FOUR STARS)
งาน “ทีปงกรทวีวัฒนาวิชาการ เปดบานเหลือง – ฟา”
วันศุกรที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภฯ
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
๑. ระดับและคุณสมบัติผเู ขาแขงขัน
การแขงขันแบงเปน ๒ ระดับ ดังนี้
๑. ระดับประถมศึกษา
๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
๒. ประเภทและจํานวนผูเ ขาแขงขัน
๑) ประเภทเดี่ยว
๒) จํานวนผูเขาแขงขันระดับละไมเกิน ๒ คน
๓. วิธีดําเนินการและหลักเกณฑการแขงขัน
๑) การสงรายชื่อนักเรียนผูเขาแขงขัน
สงรายชื่อนักเรียนผูเขาแขงขัน พรอมชื่อครูผูควบคุมตามแบบฟอรมที่กําหนด
ภายในวันศุกรที่ ๑๑
มกราคม ๒๕๖๒
๒) สถานที่ลงทะเบียนและแขงขัน
๑. สถานที่ลงทะเบียน กองอํานวยการ เวลา ๗.๐๐ – ๘.๓๐ น.
๒. สถานที่แขงขัน อาคาร ๑
- ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตน หอง ๑๓๓
๓. แขงขันเวลา ๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
๓) หลักเกณฑการแขงขัน
๑. ผูเลนสองคนเลือกตัวเบี้ยสีใดสีหนึ่งของตัวเอง เพื่อใชหยอดลงในแปน
๒. เมื่อเสี่ยงทายหาผูไดเริ่มเลนกอนแลว ผูเลนคนแรกตองหยอดเบี้ย ๑ อันลงในแปนชองใดก็ได และผู
เลนคนที่สองก็หยอดเบี้ยสีของตนเอง ๑ อันลงในแปนชองใดก็ไดเชนกัน จากนั้นก็สลับการเลนไปเรื่อยๆ ซึ่งผูเลนแต
ละฝายจะตองพยายามที่จะหยอดเบี้ยสีของตัวเองใหไดติดกัน ๔ อัน ในแนวใดแนวหนึ่ง และตองพยายามปองกัน
ไมใหทางฝายคูแ ขงหยอดเบี้ยสีติดกัน ๔ อันเชนกัน
๓. ผูเลนคนใดหยอดเบี้ยไดครบ ๔ อันติดกันในแนวใดหนึ่งจะเปนผูชนะ
๔. ผูเลนตองหยอดเบี้ยของตัวเองเสมอเมื่อถึงตาเลนโดยไมสามารถขอผานขามตาของตัวเองได
๕. ผูเลนจะชนะเมื่อชนะไดครบ ๒ ครั้งกอน

๔. เกณฑการตัดสิน
โดยมอบเกียรติบัตรใหนักเรียนดังนี้
๑. รางวัลชนะเลิศ
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒
๔. เขารวมการแขงขัน
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
๕. คณะกรรมการการแขงขัน
ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภฯ
จํานวน ๒ คน (ผูประสานงาน ครูนันทิยา เอกสุภักดิ์ หมายเลขโทรศัพท ๐๘๙-๖๘๓๑๙๒๒)

