
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
ดว้ยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์  จะจดัการสอบแข่งขนัคณิตศาสตร์ทั้ง 3  ระดบั  

คือระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปี 2561 
โดยก าหนดระเบียบการแข่งขนัต่อไปน้ี 
 
  

  
    ก.   ประเภทบุคคล    นกัเรียนท่ีจะเขา้สอบแข่งขนัในระดบัใดก็ตอ้งก าลงัศึกษาในระดบันั้น 
       โดยมีลายเซ็นรับรองจากผูอ้  านวยการ  อาจารยใ์หญ่  ครูใหญ่  อาจารยป์ระจ าชั้น  หรือ อาจารย ์

       หวัหนา้สายวชิาคณิตศาสตร์ 
 ข.   ประเภททมี    โรงเรียนมีสิทธ์ิท่ีจะส่งนกัเรียนเขา้แข่งขนัเป็นทีมได ้ ทีมละ  3  คน  ไม่จ  ากดั 

      จ านวนทีม โดยโรงเรียนจะตอ้งจดัทีมใหต้รงกบัระดบัท่ีนกัเรียนก าลงัศึกษาอยู ่การสอบเป็นทีมไม่ได ้
      หมายความวา่สอบดว้ยกนั  แต่เป็นการน าคะแนนมารวมกนั  ผูส้มคัรเป็นทีม  มีสิทธ์ิไดรั้บรางวลั 
      ประเภทบุคคลดว้ยโดยไม่ต้องช ำระค่ำสมัครประเภทบุคคล 

 
 

 
สอบขอ้เขียน   โดยเน้ือหาของขอ้สอบมีขอบเขต  ดงัน้ี 

ระดับประถมศึกษำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560)ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
       พื้นฐาน พุทธศกัราช  2551   ช่วงชั้นท่ี 2  (ป.4 – ป.6)  
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา 
                                              ขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช   2551 ทั้งในส่วนท่ีเป็นสาระการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน และสาระการ 
                                              เรียนรู้เพิ่มเติม   ช่วงชั้นท่ี 3 (ม.1 – ม.3)  
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย   กลุ่มสาระการเรีบนรู้คณิตศาสตร์(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลกัสูตรแกนกลาง 
                                    การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช   2551  ทั้งในส่วนท่ีเป็นสาระการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน 
                                                 และ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม    ช่วงชั้นท่ี 4 (ม.4 – ม.6) 
 
 
 
 

1. กำรสอบแข่งขนัม ี2 ประเภท 
 

ประกาศ 
ระเบียบการสอบแข่งขนัคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา  2561 

ของ 
สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์

   2.  วธิีสอบ 
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นกัเรียนท่ีประสงคจ์ะเขา้สอบแข่งขนั และโรงเรียนท่ีมีความประสงคจ์ะส่งนกัเรียนเขา้สอบแข่งขนัให้ 
ยืน่ใบสมัครทำงไปรษณย์ี  มายงั สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์    
ตู ้ปณ 2022      ปณฝ. จุฬาลงกรณ์       กทม.    10332    
ไดต้ั้งแต่  วันที ่  23   กรกฎำคม   2561    ถึง วนัที ่  24   กนัยำยน    2561 

  3.1   ค่ำสมคัรสอบ            
   ประเภทบุคคล  150   บำท 
   ประเภททมี  480   บำท 
  3.2    กำรช ำระเงิน    ค่ำสมคัรสอบผ่ำนธนำคำร  โอนเข้ำบัญชี 
  ช่ือบัญชี  :   สมำคมคณติศำสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์(สอบและอบรม) 
   ธนำคำร กรุงไทย  สำขำ จำมจุรีสแควร์        เลขทีบ่ัญชี    162-0-25671-1 

ส ำหรับผู้ส่งทำงธนำณตัิ  ส่ังจ่ำย ในนำม  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สุพพดัดำ   ปวนะฤทธ์ิ 
                                                   ณ ทีท่ ำกำรไปรษณย์ี จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั   10332 (เพยีงแห่งเดียว)   
  3.3   หลกัฐำนกำรสมคัรสอบ 
   1.   ใบสมัครสอบ   ประเภทบุคคล    หรือ ประเภททมี  (กรอกข้อควำมให้ครบถ้วน) 
   2.   รูปถ่ำยขนำด  1  นิว้  หน้ำตรง คนละ   2  รูป  (เขียนช่ือด้ำนหลงัรูป) 
   3.   หลกัฐำนกำรโอนเงิน  ระบุช่ือ นำมสกุล  โรงเรียน  เบอร์โทรศัพท์ในใบโอนเงิน  
                                               (ผู้สมัคร หรือ ผู้น ำส่ง)   ส ำหรับธนำณตัิให้น ำส่งตัวจริง(ไม่ต้องเขียนในตัวธนำณตัิเพรำะ 
                                                                                      ระบุช่ือผู้ส่งอยู่แล้ว) 
  น ำเอกสำรทั้ง 3 ส่วนข้ำงต้น ส่งมำยงัสมำคมคณติศำสตร์แห่งประเทศไทยฯทำงไปรษณย์ี 
  ส่งมำยงั        สมำคมคณติศำสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
      ตู้ ปณ. 2022   ปณฝ. จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย   
       กทม.  10332 
 
  
   

 การสอบขอ้เขียนจะมีข้ึนใน วนัอำทติย์ที ่ 25   พฤศจกิำยน  2561 

   เวลา  :   9 : 00 – 12 : 00  น.   ระดับประถมศึกษำ   ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  และ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
 
 
 

3.  กำรสมคัรสอบ 

4.  ก ำหนดวนัสอบ 
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มี  9  แห่ง ในจงัหวดัต่างๆ  ต่อไปน้ี    
 1.     กรุงเทพมหานคร (มหาวทิยาลยัรามค าแหง  หวัหมาก  ตึก เวยีงผา และ ตึกกงไกรลาศ) 

2.     นครปฐม           3.  ขอนแก่น               4.  นครราชสีมา        
5.  อุบลราชธานี                    6. เชียงใหม่                7.  พิษณุโลก                           
8.  สงขลา         (อ. หาดใหญ่)                                            9.  สุราษฎร์ธานี    

โดยทางสมาคมฯ จะแจง้สถานท่ีสอบใหท้ราบในบตัรประจ าตวัผูเ้ขา้สอบ  ซ่ึงทางสมาคมฯ จะจดัส่งใหท้างไปรษณีย ์ 
–     ผูท่ี้สอบในกรุงเทพมหานคร  จะมีการระบุสถานท่ีสอบ และท่ีนัง่สอบไวใ้นบตัรประจ าตวัผูเ้ขา้สอบ 
– ส่วนผูท่ี้สอบในต่างจงัหวดั จะมีการระบุสถานท่ีสอบไวใ้นบตัรประจ าตวัผูเ้ขา้สอบ และสามารถดูแผนผงัท่ี

นัง่สอบได ้ณ สนามสอบ ในวนัท่ี  24  พฤศจิกายน  2561  ตั้งแต่เวลา 10 : 00 น. เป็นตน้ไป 
      (ในการท าขอ้สอบผูเ้ขา้สอบจะใชดิ้นสอ หรือปากกาชนิดใดก็ไดแ้ต่ควรเขียนใหช้ดัเจน) 
 

            
 
6.1   รำงวลัระดับประเทศ      มีดงัน้ี 

  ประเภททมี   มี  2  รางวลั 
  รางวลัชนะเลิศ       โรงเรียนจะไดรั้บโล่ชนะเลิศและนกัเรียนในทีมจะไดรั้บเกียรติบตัร 
  รางวลัรองชนะเลิศ   โรงเรียนจะไดรั้บโล่รองชนะเลิศและนกัเรียนในทีมจะไดรั้บเกียรติบตัร 
  ประเภทบุคคล   มี  3  รางวลั 

รำงวลัที ่ 1   ผูท่ี้สอบไดค้ะแนนสูงสุดโดยมีคะแนนไม่ต ่ากวา่ 80 %  จะไดรั้บเหรียญทอง    พร้อมโล่
พระราชทานของสมเด็จพระเจา้พี่นางเธอเจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์   และ เงินรางวลั  
15,000 บาท    

รำงวลัที ่ 2   ผูท่ี้สอบไดค้ะแนนสูงสุดโดยมีคะแนนต ่ากวา่ 80% หรือไดค้ะแนนเป็นท่ี 2  ในกรณี 
  ผูส้อบไดค้ะแนนสูงสุดมีคะแนนไม่ต ่ากวา่ 80% จะไดรั้บเหรียญเงิน และเงินรางวลั  10,000 บาท 

รำงวลัที ่ 3   ผูท่ี้สอบไดค้ะแนนรองลงมาจากผูท่ี้ไดรั้บรางวลัท่ี 2  จะไดรั้บเหรียญทองแดง และเงินรางวลั 
5,000 บาท 
6.2   รำงวลัระดับกลุ่ม    สมาคมฯ จะพิจารณาเปรียบเทียบคะแนนของนกัเรียนในกลุ่มโรงเรียนแต่ละกลุ่มต่อไปน้ี 

  กลุ่มท่ี  1  :  โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร  โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์  และ โรงเรียนก าเหนิดวทิย ์
  กลุ่มท่ี  2  :  โรงเรียนในภาคเหนือ 
  กลุ่มท่ี  3  :  โรงเรียนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
  กลุ่มท่ี  4  :  โรงเรียนในภาคกลาง ยกเวน้โรงเรียนในกลุ่มท่ี 1 
  กลุ่มท่ี  5  :  โรงเรียนในภาคใต ้

   5.  สนำมสอบ 

6.  รำงวลักำรสอบแข่งขนั 
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  ประเภททมี มี  2  รางวลั 
       รางวลัชนะเลิศ    โรงเรียนจะไดรั้บโล่ชนะเลิศและนกัเรียนในทีมจะไดรั้บเกียรติบตัร 
       รางวลัรองชนะเลิศ    โรงเรียนจะไดรั้บโล่รองชนะเลิศและนกัเรียนในทีมจะไดรั้บเกียรติบตัร 
  ประเภทบุคคล  มี  3  รางวลั 
  รำงวลัที ่ 1   ผูท่ี้สอบไดค้ะแนนสูงสุดจะไดรั้บบตัรประกาศเกียรติคุณ   พร้อมเงินรางวลั   5,000  บาท 

รำงวลัที ่ 2   ผูท่ี้สอบไดค้ะแนนเป็นท่ี 2  จะไดรั้บบตัรประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวลั 4,000  บาท 
  รำงวลัที ่ 3   ผูท่ี้สอบไดค้ะแนนเป็นท่ี 3  จะไดรั้บบตัรประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวลั 3,000  บาท 
นอกจากน้ียงัมีเกียรติบตัรรางวลัชมเชย  ประเภทบุคคล  

  (ผูไ้ดรั้บรางวลัระดบัประเทศสามารถรับรางวลัระดบักลุ่มดว้ย) 
 

 
 

สมาคม ฯ จะแจง้ผลการสอบโดยส่งไปรษณียบตัรไปยงัผูเ้ขา้สอบทุกคน  พร้อมทั้งลงประกาศผูไ้ดรั้บรางวลัใน
วารสารคณิตศาสตร์  และใน website   ส าหรับผูท่ี้ยงัไม่ไดรั้บคะแนนสามารถสอบถามทางโทรศพัทไ์ปยงัท่ีท าการสมาคม
ฯ ประมาณกลางเดือน กุมภาพนัธ์  2561  เป็นตน้ไป   
 
 

     
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี   16      กรกฎาคม    2561 
สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ภาควชิาคณิตศาสตร์และวทิยาการคอมพิวเตอร์    คณะวทิยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั    ปทุมวนั 
กทม. 10330 
โทร. 02 – 252–7980 
http://www.mathassociation.net 

7.  กำรประกำศผลกำรสอบ และพธิีมอบรำงวลั
รางวลั 

 

 
 



 
 
 

                   ใบสมัครสอบแข่งขนัคณติศำสตร์ ปี 2561 
(ประเภท บุคคล) 

          เลขที่สอบ.............................. 
        

                  วนัท่ี ………..เดือน ……………………………พ.ศ………………… 
ขา้พเจา้…………………………………………………………………………………………………………………….… 
เป็นผูอ้  านวยการ/อาจารยใ์หญ่/ครูใหญ่/หวัหนา้หมวดวชิาคณิตศาสตร์/อาจารยป์ระจ าชั้น โรงเรียน…………….………….. 
ช่ือโรงเรียน…………………………………………แขวง/ต าบล...................................เขต/อ าเภอ.......................................
จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย.์....................................โทรศพัทติ์ดต่อ................................................. 
ขอส่งนกัเรียนเขา้สอบแข่งขนัคณิตศาสตร์ประจ าปี 2561  ประเภทบุคคล  ระดบั 
 

 ระดบัประถมศึกษา 
 

 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
 

        ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   
  

ประสงค์ทีจ่ะเข้ำสอบ ณ ศูนย์สอบจังหวดั............................................................................................. 
 
ขา้พเจา้  นาย / น.ส. / ด.ช. / ด.ญ. (ตวับรรจง)……………………………………………………………………………… 
อยูบ่า้นเลขท่ี ………………..หมู่ท่ี………. ซอย…………………………………ถนน….………………………………. 
ต าบล/แขวง…………………………เขต/อ าเภอ…………………………….    จงัหวดั….………………………………. 
รหสัไปรษณีย…์………………โทร. ………………………………อีเมล์ ……………………………………………..…. 
ก าลงัศึกษาชั้น………………โรงเรียน……………………….……………………… จงัหวดั.…………………………… 
ขอสมคัรเขา้สอบแข่งขนัคณิตศาสตร์ 
 

     ลงช่ือ…………………………………………(ผูส้มคัร) 
                  

ขอรับรองวา่ขอ้ความในใบสมคัรขา้งบนน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
     ลงช่ือ………………………………………………… 
                                                                              (....................................................................) 
                                (ผูอ้  านวยการ/อาจารยใ์หญ่/ครูใหญ่/หวัหนา้หมวดวชิาคณิตศาสตร์/อาจารยป์ระจ าชั้น) 

ก ำหนดรับสมัคร  :  วนัท่ี    23   กรกฎาคม   2561   ถึง   24   กนัยายน  2561     สมัครทำงไปรษณย์ี 

สมำคมคณติศำสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถมัภ์ 
THE MATHEMTICAL ASSOCIATION OF THAILAND 

UNDER THE PATRONAGE OF HIS MAJESTY THE KING 

 



 

               
                                                                                 

ใบสมัครสอบแข่งขนัคณติศำสตร์  ปี 2561 
    ( ประเภท ทีม ) 

  

            วนัท่ี …………..เดือน……………………….พ.ศ…………... 
 ขา้พเจา้……………………………………………………………………………………….…………………….……..….……. 
ผูอ้  านวยการ/อาจารยใ์หญ่/ครูใหญ่/หวัหนา้หมวดวชิาคณิตศาสตร์/อาจารยป์ระจ าชั้น/โรงเรียน……………………………….…………… 
ช่ือโรงเรียน……………………………………….………..ต าบล/แขวง…………………….……...อ าเภอ/เขต……….…………………. 
จงัหวดั………………………………………….…รหสัไปรษณีย…์………………โทรศพัทติ์ดต่อ ……………………………………… 
ขอส่งนกัเรียนเขา้สอบแข่งขนัคณิตศาสตร์ประจ าปี 2561   ประเภททีม  ระดบั  
 

 ระดบัประถมศึกษา 
 

 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
 

 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

ประสงค์ทีจ่ะสอบ ณ ศูนย์สอบจังหวดั…………………………..……………………………ประกอบดว้ยผูส้อบดงัน้ี 
1. นาย/น.ส./ด.ช./ด.ญ.(ตวับรรจง)………………………………………………….…………ก าลงัศึกษาชั้น……………..…… 
อยูบ่า้นเลขท่ี……………..หมู่ท่ี…………….…ซอย………………………….………ถนน………………………………………. 
ต าบล/แขวง…………………………อ าเภอ/เขต……………………….………..จงัหวดั…………………………………………..   

รหสัไปรษณีย.์...................โทร…………………อีเมล.์..................................................... เลขทีส่อบ………….……………… 
2.   นาย/น.ส./ด.ช./ด.ญ.(ตวับรรจง)…………………………………………………………..ก าลงัศึกษาชั้น……….……………. 
อยูบ่า้นเลขท่ี…………....หมู่ท่ี……………ซอย…………………………….……..ถนน…………..…………………………...... 
ต าบล/แขวง………………………………อ าเภอ/เขต……..…………………………..จงัหวดั…………..……….……………… 

รหสัไปรษณีย…์……...…โทร…………………อีเมล.์.....................................................  เลขทีส่อบ……………....………… 
3.   นาย/น.ส./ด.ช./ด.ญ.(ตวับรรจง)………………..………………………………….……..ก าลงัศึกษาชั้น……..………………. 
อยูบ่า้นเลขท่ี…………..หมู่ท่ี……………ซอย………………..…………………..ถนน……………..…………..……………...... 
ต าบล/แขวง………………………………อ าเภอ/เขต………………………………..จงัหวดั………………..…………………… 

รหสัไปรษณีย…์…………โทร…………………อีเมล.์..................................................... เลขทีส่อบ………………………… 
ขอรับรองวา่ขอ้ความในใบสมคัรขา้งบนน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
           ลงช่ือ……………………………………………………… 
         (.................................................................................) 
                      (ผูอ้  านวยการ/อาจารยใ์หญ่/ครูใหญ่/หวัหนา้หมวดวชิาคณิตศาสตร์/อาจารยป์ระจ าชั้น) 

ก ำหนดรับสมคัร   วนัท่ี  23   กรกฎาคม   2561    ถึง   24   กนัยายน  25561     สมคัรทำงไปรษณีย์ 

สมาคมคณติศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
THE MATHEMTICAL ASSOCIATION OF THAILAND 

UNDER THE PATRONAGE OF HIS MAJESTY THE KING 

 


