
 
 

บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค     
ท่ี      กลุมบริหารวิชาการ   วันที่    27   พฤศจิกายน   2561 
เร่ือง  รายงานผลการประกวดแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการและเทคโนโลยี  
        ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ปการศึกษา 2561 
............................................................................................................................. ......................................... 
เรียน   ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค 

 ตามท่ี กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไดนํานักเรียนเขาแขงขันงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1   ปการศึกษา 2561  
ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จํานวนท้ังส้ิน 15 รายการ  มีผลการแขงขันดังนี้ 

1. รางวัลเหรียญทอง   จํานวน 6 รายการ  
2. รางวัลเหรียญเงิน   จํานวน  3 รายการ 
3. รางวัลเหรียญทองแดง  จํานวน 1 รายการ 
4. เขารวมการแขงขัน   จํานวน 5 รายการ  

 
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ ครูผูฝกซอม 
รางวัล 

หมายเหตุ 
เหรียญ คะแนน 

1 

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร 
ประเภทสรางทฤษฎีหรือคําอธิบาย
ทางคณิตศาสตร ม.1-ม.3 

1. นางสาวธนัชพร    ทัศนวุฒิกุล 

2. นางสาวประภัสสร    ปานสวัสด์ิ 

3. นางสาวปารัช    คงเจริญสุขสันติ 
 

 
 

 
 

 
1.นางสาววรวรรณ    เจติยวรรณ 

2.นางสาวสิรินทรพร   วงศพีรกุล 
ทอง 86 

เปนตัวแทน
เขาแขงขัน

ตอใน
ระดับชาติ 
(ภูมิภาค
กลางฯ) 

2 
การแขงขันซูโดกุ ม.1-ม.3 
   เด็กหญิงกัลยกร    อุนผาง 
 

นางสาวศุภาวรรณ    ผลสงา 
ทอง 89 

 

3 
การแขงขันซูโดกุ ม.4-ม.6 
    นางสาวอรวรา    ถาวรวิภาส 
 

นางสาวมณีรัตน    ตันโห 
 ทอง 86 

 

 
 
 



ลําดับ
ท่ี 

รายการ ครูผูฝกซอม 
รางวัล หมาย

เหตุ เหรียญ คะแนน 

4 

การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตร
โดยใชโปรแกรม GSP ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงฐิติพร    คูพัฒนานุกูล 

2. เด็กหญิงปณฑิตา    จันทร 
 

 

1. นายถิรนิษฐ    ฉัตรธนโชติ 

2. นายสมภาค    หวังทอง 
 

ทอง 82 

 

5 

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร 
ประเภทบูรณาการความรูในคณิตศาสตร
ไปประยุกตใช ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงฉัตรชนก    เปนมั่นคง 

2. เด็กหญิงณฐิฌาณ    บุญรับชวง 

3. เด็กหญิงศศิกานต    ต๋ังบุญชู 
 

 
 
 
1. นางสาวพรสุดา    รัตนกุล 

2. นางสาวสุพพัตรา    คุณาเทพ 
 

ทอง 81 

 

6 

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร 
ประเภทบูรณาการความรูในคณิตศาสตร
ไปประยุกตใช ม.4-ม.6 
1. นางสาวณภัทร    ลาภเจริญรักษ 

2. นางสาวทัศณพร    ไตรรัตนานนท 

3. นางสาวนันทิน ี   ปนเสริมสูตรศรี 
 

 
 
 
1. นางสาวสิรินทรพร  วงศพีรกุล 

2. นางสาววรวรรณ  เจติยวรรณ 
 

ทอง 80 

 

7 

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร 
ประเภทสรางทฤษฎีหรือคําอธิบายทาง
คณิตศาสตร ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงสุรีรัตน    หาญเนืองนิตย 

2. เด็กหญิงโชครัชนี    ณัฐวสุธา 

3. เด็กหญิงอรพรรณ    กวานหอง  

 
 
 
1.นางสาวสิรินทรพร  วงศพีรกุล 

2. นางอัญชลี    เศรษฐทรัพยทวี 
 

เงิน 78 

 

8 
การแขงขันตอสมการคณิตศาสตร  
(เอแม็ท) ม.4-ม.6 
     นางสาวธนพร    เกรียงไกรธนวัต 

นายกิตติภัฏ  รัตตนุสสรณ เงิน 78 
 

9 

การแขงขันตอสมการคณิตศาสตร  
(เอแม็ท) ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงกัญญทิพา    เจนท่ัว 

2. เด็กหญิงจิดาภา    คลองรักษสัตว  

นางสาวรัตนา    ใสแกว เงิน 77 

 

10 

การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตร
โดยใชโปรแกรม GSP ม.4-ม.6 

1. นางสาวณพิชญา    สอนคํามี 
2. นางสาวสวรส    โลหะเจริญสุข 
  

 
 

1. นายถิรนิษฐ  ฉัตรธนโชติ 

2. นายสมภาค  หวังทอง  
ทองแดง 65 

 



ลําดับ
ท่ี 

รายการ ครูผูฝกซอม 
รางวัล หมาย

เหตุ เหรียญ คะแนน 

11 
เวทคณิต ม.1-ม.3 
     เด็กหญิงกรกนก    พรหมภูนอย 
 

นางสาวจารุพิชญา    ทักษญาพร เขารวม 48 
 

12 
การแขงขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 
     นางสาวกรชนก    ขุนดี 

นางอัญชลี    เศรษฐทรัพยทวี เขารวม 28 
 

13 
การแขงขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 
      เด็กหญิงรุงทิพย    อัศวะธิดากร 

นางอารี    แสงขํา เขารวม 22 
 

14 
การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร  
ม.4-ม.6 
      นางสาวธรรมสรณ    ทรงศรีทยา 

นางอนงค  ตรีมังคลายน เขารวม 22 
 

15 
การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร 
ม.1-ม.3 
      

นางสาวกาญจนา  บุญมาลี เขารวม 21.5 
 

 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
 
 
 
         (นาง อนงค  ตรีมังคลายน) 
         หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 
 



 
 

แบบรายงานผลการประกวด/แขงขัน  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งท่ี 68  

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

กลุมสาระการเรียนรู    คณิตศาสตร    .  
 

1. ประเภทการแขงขัน      การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ม.1-ม.3       . 

2. ช่ือ-สกุลนักเรียนเขาแขงขัน 
     เด็กหญิงวิมุดากร    กิจเตชะพานิช       
 

3. ครูผูฝกสอน  
  นางสาวกาญจนา  บุญมาลี            
                                                . 

4. ผลการแขงขัน  

• รางวัล   อันดับท่ี 10            . 

• คะแนน    21.5                   . 

• เหรียญรางวัลท่ีไดรับ เขารวม        . 

5. จากจํานวนผูเขาแขงขันจํานวน ........33........ แหง  
 

     
ลงช่ือ ................................................................. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
 
 
 
 
 



 
 

แบบรายงานผลการประกวด/แขงขัน 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งท่ี 68  

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

กลุมสาระการเรียนรู    คณิตศาสตร    .  
 

1. ประเภทการแขงขัน      การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ม.4-ม.6       . 

2. ช่ือ-สกุลนักเรียนเขาแขงขัน 
      นางสาวธรรมสรณ    ทรงศรีทยา      
      

3. ครูผูฝกสอน  
  นางอนงค   ตรีมังคลายน 
 

4. ผลการแขงขัน  

• รางวัล   อันดับท่ี 1 7            . 

• คะแนน    22                   . 

• เหรียญรางวัลท่ีไดรับ เขารวม        . 

5. จากจํานวนผูเขาแขงขันจํานวน    36    แหง  
 

     
ลงช่ือ ................................................................. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
 

 
 



 
 
 

แบบรายงานผลการประกวด/แขงขัน 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งท่ี 68  

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

กลุมสาระการเรียนรู    คณิตศาสตร    .  
 

1. ประเภทการแขงขัน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทสรางทฤษฎีหรือคําอธิบายทางคณิตศาสตร ม.1-ม.3  

2. ช่ือ-สกุลนักเรียนเขาแขงขัน 
  1. เด็กหญิงสุรีรัตน    หาญเนืองนิตย   
     2. เด็กหญิงโชครัชนี    ณัฐวสุธา    .         
     3. เด็กหญิงอรพรรณ    กวานหอง  .      

3. ครูผูฝกสอน  
  1. นางสาวสิรินทรพร    วงศพีรกุล   
  2. นางอัญชลี    เศรษฐทรัพยทวี   

4. ผลการแขงขัน  

• รางวัล   รองชนะเลิศอันดับ 1    

• คะแนน   78      

• เหรียญรางวัลท่ีไดรับ  เงิน        .  

5. จากจํานวนผูเขาแขงขันจํานวน ........9....... แหง  
 

     
ลงช่ือ ................................................................. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

 



 
 
 

แบบรายงานผลการประกวด/แขงขัน 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งท่ี 68  

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

กลุมสาระการเรียนรู    คณิตศาสตร    .  
 

1. ประเภทการแขงขัน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทสรางทฤษฎีหรือคําอธิบายทางคณิตศาสตร  ม.4-ม.6 

2. ช่ือ-สกุลนักเรียนเขาแขงขัน 
     1. นางสาวธนัชพร    ทัศนวุฒิกุล     . 
     2. นางสาวประภัสสร    ปานสวัสด์ิ   . 
     3. นางสาวปารัช    คงเจริญสุขสันติ  . 

3. ครูผูฝกสอน  
  1. นางสาววรวรรณ    เจติยวรรณ   . 
  2. นางสาวสิรินทรพร    วงศพีรกุล  . 

4. ผลการแขงขัน  

• รางวัล   ชนะเลิศ              

• คะแนน   86      

• เหรียญรางวัลท่ีไดรับ  ทอง        .  

5. จากจํานวนผูเขาแขงขันจํานวน .......9.......... แหง  
 

     
ลงช่ือ ................................................................. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

 



 
 
 

แบบรายงานผลการประกวด/แขงขัน 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งท่ี 68  

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

กลุมสาระการเรียนรู    คณิตศาสตร    .  
 

1. ประเภทการแขงขัน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทบูรณาการความรูในคณิตศาสตรไปประยุกตใช ม.1-ม.3  

2. ช่ือ-สกุลนักเรียนเขาแขงขัน 
     1. เด็กหญิงฉัตรชนก    เปนมั่นคง    
    2. เด็กหญิงณฐิฌาณ    บุญรับชวง   
     3. เด็กหญิงศศิกานต    ต๋ังบุญชู   

3. ครูผูฝกสอน  
  1. นางสาวสุพพัตรา    คุณาเทพ  
  2. นางสาวพรสุดา    รัตนกุล  

4. ผลการแขงขัน  

• รางวัล   อันดับท่ี 4              

• คะแนน   8 1      

• เหรียญรางวัลท่ีไดรับ  ทอง         .  

5. จากจํานวนผูเขาแขงขันจํานวน ........19........ แหง  
 

     
ลงช่ือ ................................................................. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
 
 



 

 
 

แบบรายงานผลการประกวด/แขงขัน 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งท่ี 68  

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

กลุมสาระการเรียนรู    คณิตศาสตร    .  
 

1. ประเภทการแขงขัน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทบูรณาการความรูในคณิตศาสตรไปประยุกตใช ม.4-ม.6  

2. ช่ือ-สกุลนักเรียนเขาแขงขัน 
     1. นางสาวณภัทร    ลาภเจริญรักษ  
     2. นางสาวทัศณพร    ไตรรัตนานนท  
    3. นางสาวนันทินี    ปนเสริมสูตรศรี  

3. ครูผูฝกสอน  
  1. นางสาวสิรินทรพร   วงศพีรกุล 
  2.นางสาววรวรรณ  เจติยวรรณ 

4. ผลการแขงขัน  

• รางวัล   อันดับท่ี 4    

• คะแนน    80                    .  

• เหรียญรางวัลท่ีไดรับ  ทอง       .  

5. จากจํานวนผูเขาแขงขันจํานวน .......21......... แหง  
 

     
ลงช่ือ ................................................................. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

 



 
 
  

แบบรายงานผลการประกวด/แขงขัน 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งท่ี 68  

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

กลุมสาระการเรียนรู    คณิตศาสตร    .  
 

1. ประเภทการแขงขัน การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GSP ม.1-ม.3 

2. ช่ือ-สกุลนักเรียนเขาแขงขัน 
     1. เด็กหญิงฐิติพร    คูพัฒนานุกูล  
     2. เด็กหญิงปณฑิตา    จันทร  
 

3. ครูผูฝกสอน  
  1. นายถิรนิษฐ    ฉัตรธนโชติ 
  2. นายสมภาค    หวังทอง 

4. ผลการแขงขัน  

• รางวัล   รองชนะเลิศอันดับ 1    

• คะแนน    8 2                    .  

• เหรียญรางวัลท่ีไดรับ  ทอง       .  

5. จากจํานวนผูเขาแขงขันจํานวน .......17......... แหง  
 

     
ลงช่ือ ................................................................. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
 
 



 

 
 

แบบรายงานผลการประกวด/แขงขัน 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งท่ี 68  

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

กลุมสาระการเรียนรู    คณิตศาสตร    .  
 

1. ประเภทการแขงขัน การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GSP ม.4-ม.6 

2. ช่ือ-สกุลนักเรียนเขาแขงขัน 
     1. นางสาวณพิชญา    สอนคํามี 
     2. นางสาวสวรส    โลหะเจริญสุข 
 

3. ครูผูฝกสอน  
  1. นายถิรนิษฐ    ฉัตรธนโชติ 
  2. นายสมภาค    หวังทอง 

4. ผลการแขงขัน  

• รางวัล   อันดับท่ี 5    

• คะแนน    65                    .  

• เหรียญรางวัลท่ีไดรับ  เหรียญทองแดง      .  

5. จากจํานวนผูเขาแขงขันจํานวน .......13......... แหง  
 

     
ลงช่ือ ................................................................. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
 

 



 
 

แบบรายงานผลการประกวด/แขงขัน 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งท่ี 68  

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

กลุมสาระการเรียนรู    คณิตศาสตร    .  
 

1. ประเภทการแขงขัน  การแขงขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 

2. ช่ือ-สกุลนักเรียนเขาแขงขัน 
     เด็กหญิงรุงทิพย    อัศวะธิดากร 
 
3. ครูผูฝกสอน  
  นางอารี    แสงขํา 
 

4. ผลการแขงขัน  

• รางวัล   อันดับท่ี 1 9            . 

• คะแนน    22                      . 

• เหรียญรางวัลท่ีไดรับ เขารวม        . 

5. จากจํานวนผูเขาแขงขันจํานวน    38    แหง  
 
 
 

ลงช่ือ ................................................................. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบรายงานผลการประกวด/แขงขัน 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งท่ี 68  

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

กลุมสาระการเรียนรู    คณิตศาสตร    .  
 

1. ประเภทการแขงขัน  การแขงขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 

2. ช่ือ-สกุลนักเรียนเขาแขงขัน 
     นางสาวกรชนก    ขุนดี 
 
3. ครูผูฝกสอน  
  นางอัญชลี    เศรษฐทรัพยทวี 
 

4. ผลการแขงขัน  

• รางวัล   อันดับท่ี 8.            . 

• คะแนน    28                      . 

• เหรียญรางวัลท่ีไดรับ เขารวม        . 

5. จากจํานวนผูเขาแขงขันจํานวน    33    แหง  
 
 
 

ลงช่ือ ................................................................. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบรายงานผลการประกวด/แขงขัน 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งท่ี 68  

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

กลุมสาระการเรียนรู    คณิตศาสตร    .  
 

1. ประเภทการแขงขัน  การแขงขันตอสมการคณิตศาสตร (เอแม็ท) ม.1-ม.3 

2. ช่ือ-สกุลนักเรียนเขาแขงขัน 
     1. เด็กหญิงกัญญทิพา    เจนท่ัว  
     2. เด็กหญิงจิดาภา    คลองรักษสัตว 

 

3. ครูผูฝกสอน  
  นางสาวรัตนา    ใสแกว 
 

4. ผลการแขงขัน  

• รางวัล   อันดับท่ี 9.            . 

• คะแนน    77                      . 

• เหรียญรางวัลท่ีไดรับ   เหรียญเงิน     . 

5. จากจํานวนผูเขาแขงขันจํานวน    37    แหง  
 

     
ลงช่ือ ................................................................. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
 



 
 

แบบรายงานผลการประกวด/แขงขัน 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งท่ี 68  

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

กลุมสาระการเรียนรู    คณิตศาสตร    .  
 

1. ประเภทการแขงขัน  การแขงขันตอสมการคณิตศาสตร (เอแม็ท) ม.4-ม.6 

2. ช่ือ-สกุลนักเรียนเขาแขงขัน 
     นางสาวธนพร    เกรียงไกรธนวัต 
 
 
3. ครูผูฝกสอน  
  นายกิตติภัฏ   รัตตนุสสรณ 
 

4. ผลการแขงขัน  

• รางวัล   อันดับท่ี 7.            . 

• คะแนน    78                      . 

• เหรียญรางวัลท่ีไดรับ   เหรียญเงิน     . 

5. จากจํานวนผูเขาแขงขันจํานวน    33    แหง  
 
 

     
ลงช่ือ ................................................................. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

 
 



 
 

แบบรายงานผลการประกวด/แขงขัน 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งท่ี 68  

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

กลุมสาระการเรียนรู    คณิตศาสตร    .  
 

1. ประเภทการแขงขัน  การแขงขันซูโดกุ ม.1-ม.3 
 

2. ช่ือ-สกุลนักเรียนเขาแขงขัน 
   เด็กหญิงกัลยกร    อุนผาง 

3. ครูผูฝกสอน  
  นางสาวศุภาวรรณ    ผลสงา 

4. ผลการแขงขัน  

• รางวัล   รองชนะเลิศอันดับ 1.. 

• คะแนน    89                      . 

• เหรียญรางวัลท่ีไดรับ   เหรียญทอง     . 

5. จากจํานวนผูเขาแขงขันจํานวน    38    แหง  
 

     
ลงช่ือ ................................................................. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

 
 
 
 



 
 
 

แบบรายงานผลการประกวด/แขงขัน 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งท่ี 68  

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

กลุมสาระการเรียนรู    คณิตศาสตร    .  
 

1. ประเภทการแขงขัน  การแขงขันซูโดกุ ม.4-ม.6 
 

2. ช่ือ-สกุลนักเรียนเขาแขงขัน 
   นางสาวอรวรา    ถาวรวิภาส 

3. ครูผูฝกสอน  
  นางสาวมณีรัตน    ตันโห 
 
4. ผลการแขงขัน  

• รางวัล   อันดับท่ี 10           . . 

• คะแนน    86                      . 

• เหรียญรางวัลท่ีไดรับ   เหรียญทอง     . 

5. จากจํานวนผูเขาแขงขันจํานวน    32    แหง  
 

     
ลงช่ือ ................................................................. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบรายงานผลการประกวด/แขงขัน 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งท่ี 68  

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

กลุมสาระการเรียนรู    คณิตศาสตร    .  
 

1. ประเภทการแขงขัน  เวทคณิต ม.1-ม.3 

2. ช่ือ-สกุลนักเรียนเขาแขงขัน 
     เด็กหญิงกรกนก    พรหมภูนอย  
 

3. ครูผูฝกสอน  
  นางสาวจารุพิชญา    ทักษญาพร 
 

4. ผลการแขงขัน  

• รางวัล   อันดับท่ี 10           . . 

• คะแนน    48                      . 

• เหรียญรางวัลท่ีไดรับ   เขารวม      . 

5. จากจํานวนผูเขาแขงขันจํานวน    21    แหง  
 

     
ลงช่ือ ................................................................. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 



 


