
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเตมิ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

 

โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรูใ้นคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-3 และ ม.4-6 

โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทประเภทสร้างทฤษฎหีรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-3 และ ม.4-6 

1. ส่งรูปเล่มโครงงาน จำนวน3เล่ม ในวันที1่9ธันวาคม2565 เวลา08.30น. ณ จุดลงทะเบียน 
(ใต้ถุนอาคารโรจฯ) 

2. เกณฑ์การตัดสินยึดตามเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่70 ปี
การศึกษา2565 

 

การแข่งขัน a-math ม.ต้น และ ม.ปลาย  

รบกวนช่วยแจ้งผู้เข้าแข่งขันทุกทีม  

1. เตรียมกระดาน a-math มาด้วย 

2. โหลดแอปนาฬิกาจับเวลาลงโทรศัพท์มาด้วย 

 

 

 





แบบทดสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ 70 ปีการศึกษา  2565 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก  อุตรดิตถ์ (พิษณุโลก  กลุ่ม 3) 

 19 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 

ตอนที1่ แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ แบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน 

 

ข้อ ...............           โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์
โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์
โจทย์โจทย์ 

 

ก.   
ข.  
ค.  
ง.  

 

 

 

 

แบบทดสอบ  1 หน้า  = แบบทดสอบ  1 ข้อ 

โรงเรียนที่ส่งแข่งขัน ตอนที่ 1 ออกโรงละ 3 ข้อ 
 

 

 

 

 

แบบทดสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ 70 ปีการศึกษา  2565 



ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก  อุตรดิตถ์ (พิษณุโลก  กลุ่ม 3) 

19 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 

ตอนที ่2 แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคำตอบ จำนวน 20 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 40 คะแนน 

 

ข้อ ...............           โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์
โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์
โจทย์โจทย์ 

 

ก.   
ข.  
ค.  
ง.  

 

 

 

แบบทดสอบ  1 หน้า  = แบบทดสอบ  1 ข้อ 

โรงเรียนที่ส่งแข่งขัน ตอนที่ 2 ออกโรงละ 3 ข้อ 



แบบทดสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ 70 ปีการศึกษา  2565 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก  อุตรดิตถ์ (พิษณุโลก  กลุ่ม 3) 

 19 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 

ตอนที ่3 แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคำตอบ จำนวน 10 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน รวม 50 คะแนน 

 

ข้อ ...............           โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์
โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์โจทย์
โจทย์โจทย์ 

 

ก.   
ข.  
ค.  
ง.  

 

 

 

แบบทดสอบ  1 หน้า  = แบบทดสอบ  1 ข้อ 

โรงเรียนที่ส่งแข่งขัน ตอนที่ 3 ออกโรงละ 2 ข้อ 
 

 



แบบทดสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ 70 ปีการศึกษา  2565 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก  อุตรดิตถ์ (พิษณุโลก  กลุ่ม 3) 

 19 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 

 

ชื่อ-สกุล ............................................................................................................................. ............ 

โรงเรียน .................................................................................... 

 

ตอนที1่ แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ แบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน 

 ตัวเลือก 
ข้อ 

ก ข ค ง 
 ตัวเลือก 
ข้อ 

ก ข ค ง 

1     7     
2     8     
3     9     
4     10     
5          
6          

 

 

 

 

คะแนน 
 100 

 



 

ตอนที ่2 แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคำตอบ จำนวน 20 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 40 คะแนน 

ข้อ 11  คำตอบคือ .................................  ข้อ 21  คำตอบคือ ................................. 

ข้อ 12  คำตอบคือ .................................  ข้อ 22  คำตอบคือ ................................. 

ข้อ 13  คำตอบคือ .................................  ข้อ 23  คำตอบคือ ................................. 

ข้อ 14  คำตอบคือ .................................  ข้อ 24  คำตอบคือ ................................. 

ข้อ 15  คำตอบคือ .................................  ข้อ 25  คำตอบคือ ................................. 

ข้อ 16  คำตอบคือ .................................  ข้อ 26 คำตอบคือ ................................. 

ข้อ 17  คำตอบคือ .................................  ข้อ 27  คำตอบคือ ................................. 

ข้อ 18  คำตอบคือ .................................  ข้อ 28  คำตอบคือ ................................. 

ข้อ  19 คำตอบคือ .................................  ข้อ 29  คำตอบคือ ................................. 

ข้อ 20  คำตอบคือ .................................  ข้อ 30 คำตอบคือ ................................. 

          

ตอนที ่3 แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคำตอบ จำนวน 10 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน รวม 50 คะแนน 

ข้อ 31  คำตอบคือ .................................  ข้อ 36  คำตอบคือ ................................. 

ข้อ 32  คำตอบคือ .................................  ข้อ 37  คำตอบคือ ................................. 

ข้อ 33  คำตอบคือ .................................  ข้อ 38  คำตอบคือ ................................. 

ข้อ 34  คำตอบคือ .................................  ข้อ 39  คำตอบคือ ................................. 

ข้อ 35  คำตอบคือ .................................  ข้อ 40  คำตอบคือ ................................. 

 

 


