
 
                                                                                                             

 

การแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย คร้ังท่ี 9 

 9th TMC - Thailand Mathematics Contest  
 

 

 

กําหนดการแขงขัน 
 

++ รับสมัคร  ++  
ตั้งแตบัดน้ี - 25 ธันวาคม 2563  ทาง www.tmcthailand.net 
 

++ เลือกศูนยสอบ ++ 
หลังจากชําระเงิน 3 วันทําการ –  5  มกราคม  2564 

หมายเหตุ :   

หลังจากชําระเงินแลว 3 วันทําการ  สามารถ login เขาระบบ  เพ่ือดําเนินการเลือกศูนยสอบตอ 
 

++ พิมพบัตรประจําตัวสอบ ++ 
ระหวางวันที่  1 - 20 กุมภาพันธ  2564 
 

++ วันสอบ ++ 

วันอาทิตยท่ี  21  กุมภาพันธ  2564 
   

++ ประกาศผลสอบ ++ 
ประมาณเดือนมีนาคม – เมษายน 2564 
 

>>> กําหนดการดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
                                                                                                             

 

คณะกรรมการจดัการแขงขนั 
 

ประธานโครงการ :    
 คุณครูภูมิเทพ  คลังอุไร   รองประธาน IMC Union  และประธานโครงการ Thai Talent Training 

 

กรรมการ และที่ปรึกษาโครงการ 
 รองศาสตราจารย ดร.วิชาญ  ลิ่วกีรติยุตกุล   

อาจารยภาควิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอร  คณะวิทยาศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ

 อาจารยหัวหนาทีมคายคณิตศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ  ( IMO )   สสวท. 
 

 รองศาสตราจารย ดร.คํารณ  เมฆฉาย    
อาจารยภาควิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอร  คณะวิทยาศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ

 อาจารยผูสอนคายคณิตศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ  ( IMO )   สสวท. 
 

 รองศาสตราจารย ดร.ธีระเดช  เจียรสุขสกุล 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  และอาจารยผูสอนคายคณิตศาสตร

 โอลิมปกระหวางประเทศ  ( IMO )   สสวท. 
 

 อาจารย ดร.กีรติ  ศรีอมร 

อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

นักเรียนทุน กพ. ระดับปริญญาตรี  - เอก เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขา pure mathematics  มหาวิทยาลัยปกกิ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                             

 

เขาเยี่ยมคารวะองคมนตรี – เจาของถวยรางวัลแชมเปยน 
 

คุณครูภูมิเทพ คลังอุไร ประธานโครงการแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย  ( Thailand 

Mathematics  Contest – TMC )  นําตัวแทนเด็กไทยที่ไดรับรางวัลจากการแขงขัน TMC คร้ังที่ 7     

และรางวัลจากการแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ 2019  พรอมคณะผูบริหารโรงเรียน และ ผูปกครอง 

เขาเย่ียมคารวะ ศ.เกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย องคมนตรี  เจาของถวยรางวัลแชมเปยน TMC 

เพ่ือรายงานสรุปการดําเนินโครงการ ณ ทําเนียบองคมนตรี 
 

 



 
                                                                                                             

 

บรรยากาศพิธีมอบรางวัล TMC ครัง้ท่ี  8 
 

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีชวยวาการ กระทรวงศึกษาธิการ ใหเกียรติเปนประธาน

ในพิธีมอบรางวัล การแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย คร้ังที่ 8  ( 8th TMC – Thailand Mathematics 

Contest ) ณ หองประชุมชั้น 5 ศูนยประชุมวายุภักษ ศูนยราชการ แจงวัฒนะ                           

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ที่ผานมา โดยมีคุณครูภูมิเทพ คลังอุไร ประธานโครงการ ใหการตอนรับ 

 
 

 

 



 
                                                                                                             

 

การแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย คร้ังท่ี 9 

 9th TMC - Thailand Mathematics Contest  
 

 

ท่ีมาโครงการ 
  

 จุดเริ่มตนเกดิจาก คุณครูภูมิเทพ  คลังอุไร  ท่ีมีประสบการณจากการสอนวิชาคณิตศาสตรมากกวา 30 ป  ทํา

ใหเกดิความเช่ือม่ันวา เดก็ไทยมีศักยภาพเพยีงพอ สําหรับการแขงขันคณิตศาสตรบนเวทีระดบัโลกได  ถาหากมีเวที

แขงขันท่ีดีพอเพือ่ใหเดก็ไทยไดฝกฝน แตเวทีแขงขันคณิตศาสตรของประเทศไทยมีนอยมาก   
 

 ดังน้ัน คุณครภููมิเทพ คลังอุไร จึงไดติดตอเวทีแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ  เพือ่เปนชองทางในการเปด

โอกาสใหกับเดก็ไทย และไดรับการตอบรับจาก IMC Union - International Mathematics Contest Union องคกร

ระหวางประเทศ เจาของ และผูดําเนินการ รายการแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ IMC - International Mathematics 

Contest  ซึ่งจัดการแขงขันทุกป โดยมีประเทศสิงคโปรเปนเจาภาพ  ดวยการแตงตั้ง คุณครูภมิูเทพ  คลังอุไร  เปน

เลขาธิการ IMC Union ประจําประเทศไทย ทําหนาท่ีดําเนินการคัดเลือกตัวแทนเดก็ไทยท่ีมีความเปนเลิศทางดาน

คณิตศาสตร เพือ่ไปแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ  IMC - International Mathematics  Contest   
 

ดวยเหตุน้ี โครงการแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย ( Thailand Mathematics Contest   - TMC )  ท่ี

ดําเนินการในนามสมาชิกภาพสหภาพ IMC ประจําประเทศไทย จึงเกิดข้ึน โดยมีคุณครภููมิเทพ  คลังอุไร เปนประธาน

โครงการ ซึ่งตั้งปณิธานใหเปนเวทีแขงขันท่ีไดมาตรฐาน  โปรงใส เท่ียงธรรม มีรูปแบบท่ีสามารถวัดศักยภาพผูสอบ 

แขงขันไดจริง เพือ่คดัเลือกนักเรียนท่ีไดรางวัลระดับเหรยีญทอง พัฒนาตอยอดสูเวทีแขงขันระดับนานาชาติ ในรายการ  

International Mathematics  Contest - IMC  ณ ประเทศสิงคโปร 
 

หมายเหตุ :  ปจจุบัน คุณครูภูมิเทพ คลังอุไร  ไดรับเกยีรติและความไววางใจ จาก IMC Union ใหดํารง

ตําแหนง  Vice-President  ของ IMC Union ซึ่งมีสมาชิกภาพ 16 ประเทศ  

 ( ท่ีมา : http://www.imcunion.org/UNION/A1-2.html  ) 

 

รายละเอียดโครงการ 
Thailand Mathematics Contest - TMC  เปนการแขงขันทักษะวิชาการระดับประเทศ เพือ่ประเมินผลสัมฤทธ์ิ

ทางการศึกษาวิชาคณิตศาสตรตามหลักสูตรและทักษะตามมาตรฐานสากล หลังจบหลักสูตรการศึกษาในแตละระดับช้ัน 

เพื่อสรางโอกาสใหเดก็ไทยท่ัวทุกภูมิภาค ไดแสดงศกัยภาพทางดานคณิตศาสตรอยางเต็มท่ีบนเวทีแขงขันระดับประเทศ 

พรอมท้ัง พฒันาตอยอดสูเวทีแขงขันระดับนานาชาติ ในรายการ  IMC- International Mathematics  Contest        

ณ ประเทศสิงคโปร  ซึ่งจัดการแขงขันข้ึนทุกปโดย IMC Union  

 

http://www.imcunion.org/UNION/A1-2.html


 
                                                                                                             

 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อประเมินศักยภาพทางดานการเรียนคณิตศาสตรตามหลักสูตรเปนรายบุคคล  สําหรับเปนแนวทางให

โรงเรียนและนักเรยีน นําไปพัฒนาตอยอดความรู  ความสามารถ ในระดับการเรยีนท่ีสูงข้ึน 

2. เพื่อสรางโอกาสใหเดก็ไทยท่ัวทุกภูมิภาคท่ีมีความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตร ไดพัฒนาศักยภาพอยางเต็มท่ี

บนเวทีแขงขันระดับประเทศ  และสามารถโดดเดนพรอมสรางช่ือเสียงใหกับประเทศ  บนเวทีแขงขันระดับ

นานาชาต ิ

3. เพื่อคัดเลือกเด็กไทยท่ีมีความสามารถ และเปนเลิศทางดานคณิตศาสตร ไปเปนตัวแทนประเทศไทย เขารวม

การแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ IMC -  International Mathematics Contest  ณ ประเทศสิงคโปร 

4. เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศกึษาธิการ ท่ีตองการพฒันาประสิทธิภาพการเรยีนรูคณิตศาสตร 

ใหแกนักเรียน โดยใชการแขงขันทางวิชาการเปนส่ือกลาง และเปนแรงขับเคล่ือนในการยกระดบัคุณภาพ    

การเรยีนรูสูมาตรฐานสากล 

 

ลักษณะโครงการ 
 

1. เปนการแขงขันคณิตศาสตรระดบัประเทศ   ประเภทบุคคล 

2. เปนการสอบแขงขันทักษะคณิตศาสตรระดับประเทศ   และเปนการสอบแขงขัน  ท่ีจัดสอบแบงตามระดับช้ัน  

ตั้งแตช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 -  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 
 

3. การแขงขันจะมีดวยกัน 2 รอบ ไดแก  รอบประเมินศักยภาพทางดานคณิตศาสตร และรอบคนหาอัจฉรยิภาพ

ทางดานคณิตศาสตร   เพื่อคัดเลือกเปนตัวแทนประเทศไทย ไปแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ  ในรายการ  

International Mathematics Contest - IMC ณ ประเทศสิงคโปร 
 

4. รางวัลแบงระดับตามคะแนน    ซึ่งประกอบดวย   

• รางวัลระดับเหรียญทอง 

• รางวัลระดับเหรียญเงิน  

• รางวัลระดับเหรียญทองแดง   

• รางวัลชมเชย 

 

รายละเอียดการสอบแขงขนั 
 

 จะมีการแขงขัน 2 รอบ  คือ รอบประเมินศกัยภาพทางดานคณิตศาสตร   และรอบคนหาอัจฉรยิภาพทางดาน

คณิตศาสตร   ท่ีกําหนดจัดสอบข้ึนพรอมกันท้ังประเทศ  และนักเรียนทุกคนมีสิทธ์ิสอบท้ัง 2 รอบ ไดแก 

• ชวงเชา  ระหวางเวลา  10.00 - 12.00น.  
 เปนการสอบแขงขันรอบประเมินศักยภาพทางดานคณิตศาสตร  

• ชวงบาย  ระหวางเวลา  14.00 - 16.00น.   
เปนการสอบแขงขันรอบคนหาอจัฉริยภาพทางดานคณิตศาสตร     
 



 
                                                                                                             

 

ศูนยสอบ  TMC ท่ัวประเทศ 
  

 TMC ครั้งท่ี  9 กําหนดจัดสอบพรอมกัน ณ ศูนยสอบทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ ไดแก 

ภาคกลาง   
  ศูนยสอบโรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ภาคเหนือ     
 ศูนยสอบโรงเรียนมงฟอรตวทิยาลัย แผนกมัธยม  จังหวัดเชียงใหม 

 ศูนยสอบโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค   จังหวัดนครสวรรค 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 ศูนยสอบโรงเรียนขอนแกนวทิยายน  จังหวัดขอนแกน 

 ศูนยสอบโรงเรียนอนุบาลศรสีะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ภาคใต    
 ศูนยสอบโรงเรียนพลวิทยา   จังหวัดสงขลา 

 ศูนยสอบโรงเรียนภูเกต็วิทยาลัย  จังหวัดภูเกต็ 
 

กรงุเทพมหานคร  
 ศูนยสอบโรงเรียนศรอียุธยา ในพระอุปถัมภฯ 
 

 

กลุมเปาหมาย 
1. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 - 6 

2. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 1 - 5  

 

การพิจารณาใหรางวัล 
 

 การพิจารณาใหรางวัล  โครงการแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย ครั้งท่ี 9   (9th TMC – Thailand 

Mathematics Contest )  จะพิจารณาจากการทําคะแนนมาก – นอย  สําหรับนักเรียนท่ีทําคะแนนสูงสุด  65% แรก  

ของผูเขารวมแขงขัน  ของแตละระดับช้ัน  ดังน้ี  

          1. รางวัลเหรียญทอง           พรอมใบประกาศเกยีรตบัิตร  จํานวน 5% 

           2. รางวัลเหรียญเงิน          พรอมใบประกาศเกยีรตบัิตร  จํานวน 10% 

           3. รางวัลเหรียญทองแดง     พรอมใบประกาศเกียรติบัตร  จํานวน  20% 

          4. รางวัลชมเชย                ไดรับใบประกาศเกียรตบัิตร   จํานวน  30% 

 

           ท้ังน้ี  เปนการพิจารณาใหรางวัล ดวยการรวมคะแนน จากการสอบรอบประเมินศกัยภาพทางดาน

คณิตศาสตร  และรอบคนหาอัจฉริยภาพทางดานคณิตศาสตร 

  



 
                                                                                                             

 

รอบประเมินศักยภาพทางดานคณิตศาสตร 
 เปนการสอบเพือ่ประเมินศกัยภาพทางดานการเรียนคณิตศาสตรตามระดับช้ัน ตั้งแตช้ันประถมศึกษาปท่ี 2  ถึง 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5   

โดยคณะกรรมการ จะนําผลการสอบรอบน้ีในสัดสวน 40%  ไปเปนเกณฑพิจารณาใหรางวัล 
  
รอบคนหาอัจฉริยภาพทางดานคณิตศาสตร  
 เปนการสอบแขงขันทักษะทางคณิตศาสตรตามระดับช้ัน  ตั้งแตช้ันประถมศกึษาปท่ี  2 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

โดยคณะกรรมการ จะนําผลการสอบรอบน้ีในสัดสวน 60%  ไปเปนเกณฑพิจารณาใหรางวัล   
 

รางวัลพิเศษ 
 

 นักเรียนท่ีสามารถทําคะแนนในรอบประเมินศักยภาพ  และ รอบคนหาอัจฉริยภาพทางดานคณิตศาสตร  

รวมกันสูงสุดในอันดับ 1- 5 ของแตละระดับช้ัน   จะไดรับรางวัลพิเศษรวมท้ังส้ิน   50 รางวัล ดังน้ี 

• คะแนนอันดับที่ 1  หรือ รางวัล Champion  
 ไดรับถวยรางวัล Champion ของ  ศาสตราจารยเกยีรติคุณ นายแพทย เกษม วัฒนชัย  องคมนตร ี พรอม

ทุนการศึกษา  20,000 บาท  จํานวน 10 ระดบัช้ัน รวม 10 รางวัล    

           รวมทุนการศึกษาของรางวัล Champion   จํานวน    200,000  บาท 

• คะแนนอันดบัที ่ 2  หรือ รางวัลรองชนะเลศิ อันดบั 1  
            ไดรับทุนการศึกษา  10,000 บาท    จํานวน 10 ระดบัช้ัน รวม 10 รางวัล 

            รวมทุนการศึกษาของรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน    100,000  บาท 

• คะแนนอันดบัที ่ 3 หรือ รางวัลรองชนะเลศิ อันดบั 2  
            ไดรับทุนการศึกษา  5,000  บาท     จํานวน 10 ระดบัช้ัน รวม 10 รางวัล 

            รวมทุนการศึกษาของรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน    50,000  บาท 

• คะแนนอันดบัที ่ 4 หรือ รางวัลรองชนะเลศิ อันดบั 3 

            ไดรับทุนการศึกษา  3,000 บาท       จํานวน 10 ระดบัช้ัน รวม 10 รางวัล  

  รวมทุนการศึกษาของรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จํานวน    30,000  บาท 

• คะแนนอันดบัที ่ 5 หรือ รางวัลรองชนะเลศิ อันดบั 4  
            ไดรับทุนการศึกษา   2,000  บาท      จํานวน 10 ระดบัช้ัน รวม 10 รางวัล 

            รวมทุนการศึกษาของรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 จํานวน    20,000  บาท 

            รวมทุนการศึกษาของรางวัลพิเศษ ทั้งสิ้น   จํานวน  400,000  บาท 

           หมายเหตุ :  รางวัล Champion ของแตละระดับช้ัน จะตองมีผูเขารวมแขงขัน ระดับช้ันละ   

                          ไมนอยกวา 500 คน 



 
                                                                                                             

 

สิทธิพิเศษสําหรบัเหรยีญรางวัล 
 

1. นักเรียนท่ีไดรางวัลเหรียญทอง  จะไดสิทธ์ิรับเชิญใหเขารวมการแขงขันคณิตศาสตรนานาชาต ิ 2021  IMC - 

International  Mathematics  Contest  ณ ประเทศสิงคโปร   โดยนักเรยีนออกคาใชจายเอง 

2. นักเรียนท่ีไดรางวัลเหรียญทอง  เหรียญเงิน  และเหรียญทองแดง จะไดรับเชิญจาก  Thai  Talent Training 

ดังน้ี 

• เขารวมการแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ  3rd  World TIME - World Talent Invitational   Mathematics 

Examinations  ซึ่งจัดการแขงขัน ณ ประเทศไทย  

• เขารวมคาย TMAC ครั้งท่ี 9  ( 9th TMAC - Thailand Mathematics Academics Camp )  เพื่อรับการคัดเลือก

เปนตัวแทนประเทศไทย  ในการแขงขันคณิตศาสตรนานาชาต ิ ป 2021  ซึ่ง Thai Talent Training ไดรับเชิญ

จากพันธมิตรวงการแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ  ใหเขารวมการแขงขัน  อาทิ 

 รายการ ARML - American  Regions Mathematics League  

 รายการ AIMO - Asia  International  Mathematical  Olympiad  

 รายการ WMI - World  Mathematics  Invitational    

 รายการ WMTC - The World  Mathematics  Team Championship  

 รายการ IYMC - The  International Young Mathematicians' Convention  

 รายการ CFM  - Challenge for Future Mathematicians’  

 รายการ IMWiC - International Mathematics Wizard Challenge  

 รายการ MIMO - Malaysia International  Mathematics Olympiad Competition 
 

ส่ิงท่ีนักเรยีนจะไดรบัจากการสอบแขงขนั 
 

โครงการแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย ครั้งท่ี 9 ( 9th  TMC -Thailand Mathematics  Contest )  มี

คาลงทะเบียนเพือ่สอบแขงขัน คนละ 650 บาท โดยนักเรียนจะไดรับ 

1. ขอสอบการแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย รอบประเมินศกัยภาพทางดานคณิตศาสตร 

2. ใบประกาศเกยีรติบัตรการเขารวมแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย ครั้งท่ี 9 

3. สามารถเก็บรวบรวมผลงานการแขงขัน   เปนแฟมสะสมผลงาน ( Portfolio ) ของนักเรียนเพื่อเปนประโยชน

สําหรับการเรยีนในระดับท่ีสูงข้ึน 

4. การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางดานการเรยีนคณิตศาสตรเปนรายบุคคลอยางละเอียด  ทําใหนักเรียนผูเขาสอบ

ไดทราบจุดแข็ง-จุดออน  ในการเรียนคณิตศาสตร 4 เรื่องหลัก ไดแก   

• พีชคณิต (Algebra)  

• เรขาคณิต (Geometry)   

• ทฤษฎีจํานวนเบ้ืองตน  ( Number Theory )  

• ความนาจะเปน และการวเิคราะหขอมูล (Probability and Data Analysis)   
 

หมายเหตุ :  รายละเอียดโครงการท้ังหมดอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 



 
                                                                                                             

 

สรุปขอมูลคาสถิติการแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย ครั้งท่ี 8  
 (Statistical Data) 

 

ระดบัชัน้ ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

คะแนนเฉลี่ย (Average Score) 74.33 84.27 79.87 75.92 85.79 

คะแนนสูงสุด (Maximum Score) 155.00 151.00 149.00 155.00 155.00 

คะแนนต่ําสุด (Minimum Score) 0.00 15.00 15.00 10.00 8.50 

มัธยฐาน (Median) 62.00 73.00 67.75 55.00 71.00 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 
33.17 33.81 32.43 36.32 32.64 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                             

 

สรุปขอมูลคาสถิติการแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย ครั้งท่ี 8  
 (Statistical Data) 

 

ระดบัชัน้ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 

คะแนนเฉลี่ย (Average Score) 65.34 71.38 79.67 53.43 46.35 

คะแนนสูงสุด (Maximum Score) 150.50 155.00 155.00 155.00 139.00 

คะแนนต่ําสุด (Minimum Score) 4.00 10.00 10.50 14.00 16.00 

มัธยฐาน (Median) 50.00 55.00 58.75 46.50 36.50 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 
27.67 32.08 31.77 20.53 22.90 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


