ประกาศ
ระเบียบการสอบแข่งขันคณิ ตศาสตร์ ประจาปี การศึกษา 2561
ของ
สมาคมคณิ ตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ด้วยสมาคมคณิ ตศาสตร์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดการสอบแข่งขันคณิ ตศาสตร์ ท้ งั 3 ระดับ
คือระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจาปี 2561
โดยกาหนดระเบียบการแข่งขันต่อไปนี้

1. กำรสอบแข่ งขันมี 2 ประเภท
ก. ประเภทบุคคล นักเรี ยนที่จะเข้าสอบแข่งขันในระดับใดก็ตอ้ งกาลังศึกษาในระดับนั้น
โดยมีลายเซ็นรับรองจากผูอ้ านวยการ อาจารย์ใหญ่ ครู ใหญ่ อาจารย์ประจาชั้น หรื อ อาจารย์
หัวหน้าสายวิชาคณิ ตศาสตร์
ข. ประเภททีม โรงเรี ยนมีสิทธิ์ ที่จะส่ งนักเรี ยนเข้าแข่งขันเป็ นทีมได้ ทีมละ 3 คน ไม่จากัด
จานวนทีม โดยโรงเรี ยนจะต้องจัดทีมให้ตรงกับระดับที่นกั เรี ยนกาลังศึกษาอยู่ การสอบเป็ นทีมไม่ได้
หมายความว่าสอบด้วยกัน แต่เป็ นการนาคะแนนมารวมกัน ผูส้ มัครเป็ นทีม มีสิทธิ์ ได้รับรางวัล
ประเภทบุคคลด้วยโดยไม่ ต้องชำระค่ ำสมัครประเภทบุคคล

2. วิธีสอบ
สอบข้อเขียน โดยเนื้อหาของข้อสอบมีขอบเขต ดังนี้
ระดับประถมศึกษำ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6)
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้ น กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2560) ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้งในส่ วนที่เป็ นสาระการเรี ยนรู ้ข้ นั พื้นฐาน และสาระการ
เรี ยนรู ้เพิ่มเติม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3)
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กลุ่มสาระการเรี บนรู ้คณิ ตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) ตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้งในส่ วนที่เป็ นสาระการเรี ยนรู ้ข้ นั พื้นฐาน
และ สาระการเรี ยนรู ้เพิ่มเติม ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6)
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3. กำรสมัครสอบ
นักเรี ยนที่ประสงค์จะเข้าสอบแข่งขัน และโรงเรี ยนที่มีความประสงค์จะส่ งนักเรี ยนเข้าสอบแข่งขันให้
ยืน่ ใบสมัครทำงไปรษณีย์ มายัง สมาคมคณิ ตศาสตร์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตู้ ปณ 2022 ปณฝ. จุฬาลงกรณ์ กทม. 10332
ได้ต้ งั แต่ วันที่ 23 กรกฎำคม 2561 ถึง วันที่ 24 กันยำยน 2561

3.1 ค่ ำสมัครสอบ
ประเภทบุคคล
150 บำท
ประเภททีม
480 บำท
3.2 กำรชำระเงิน ค่ ำสมัครสอบผ่ ำนธนำคำร โอนเข้ ำบัญชี
ชื่อบัญชี : สมำคมคณิตศำสตร์ แห่ งประเทศไทย ในพระบรมรำชู ปถัมภ์ (สอบและอบรม)
ธนำคำร กรุงไทย สำขำ จำมจุรีสแควร์ เลขทีบ่ ัญชี 162-0-25671-1
สำหรับผู้ส่งทำงธนำณัติ สั่ งจ่ ำย ในนำม ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สุ พพัดดำ ปวนะฤทธิ์
ณ ทีท่ ำกำรไปรษณีย์ จุฬำลงกรณ์ มหำวิทยำลัย 10332 (เพียงแห่ งเดียว)
3.3 หลักฐำนกำรสมัครสอบ
1. ใบสมัครสอบ ประเภทบุคคล หรือ ประเภททีม (กรอกข้ อควำมให้ ครบถ้ วน)
2. รู ปถ่ ำยขนำด 1 นิว้ หน้ ำตรง คนละ 2 รู ป (เขียนชื่ อด้ ำนหลังรู ป)
3. หลักฐำนกำรโอนเงิน ระบุชื่อ นำมสกุล โรงเรียน เบอร์ โทรศัพท์ ในใบโอนเงิน
(ผู้สมัคร หรือ ผู้นำส่ ง) สำหรับธนำณัติให้ นำส่ งตัวจริง(ไม่ ต้องเขียนในตัวธนำณัติเพรำะ
ระบุชื่อผู้ส่งอยู่แล้ ว)
นำเอกสำรทั้ง 3 ส่ วนข้ ำงต้ น ส่ งมำยังสมำคมคณิตศำสตร์ แห่ งประเทศไทยฯทำงไปรษณีย์
ส่ งมำยัง
สมำคมคณิตศำสตร์ แห่ งประเทศไทย ในพระบรมรำชู ปถัมภ์
ตู้ ปณ. 2022 ปณฝ. จุฬำลงกรณ์ มหำวิทยำลัย
กทม. 10332

4. กำหนดวันสอบ
การสอบข้อเขียนจะมีข้ ึนใน วันอำทิตย์ ที่ 25 พฤศจิกำยน 2561
เวลา : 9 : 00 – 12 : 00 น. ระดับประถมศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้ น และ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
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5. สนำมสอบ
มี 9 แห่ง ในจังหวัดต่างๆ ต่อไปนี้
1. กรุ งเทพมหานคร (มหาวิทยาลัยรามคาแหง หัวหมาก ตึก เวียงผา และ ตึกกงไกรลาศ)
2. นครปฐม
3. ขอนแก่น
4. นครราชสี มา
5. อุบลราชธานี
6. เชียงใหม่
7. พิษณุโลก
8. สงขลา (อ. หาดใหญ่)
9. สุ ราษฎร์ธานี
โดยทางสมาคมฯ จะแจ้งสถานที่สอบให้ทราบในบัตรประจาตัวผูเ้ ข้าสอบ ซึ่ งทางสมาคมฯ จะจัดส่ งให้ทางไปรษณี ย ์
– ผูท้ ี่สอบในกรุ งเทพมหานคร จะมีการระบุสถานที่สอบ และที่นงั่ สอบไว้ในบัตรประจาตัวผูเ้ ข้าสอบ
– ส่ วนผูท้ ี่สอบในต่างจังหวัด จะมีการระบุสถานที่สอบไว้ในบัตรประจาตัวผูเ้ ข้าสอบ และสามารถดูแผนผังที่
นัง่ สอบได้ ณ สนามสอบ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10 : 00 น. เป็ นต้นไป
(ในการทาข้อสอบผูเ้ ข้าสอบจะใช้ดินสอ หรื อปากกาชนิดใดก็ได้แต่ควรเขียนให้ชดั เจน)

6. รำงวัลกำรสอบแข่ งขัน
6.1 รำงวัลระดับประเทศ มีดงั นี้
ประเภททีม มี 2 รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรี ยนจะได้รับโล่ชนะเลิศและนักเรี ยนในทีมจะได้รับเกียรติบตั ร
รางวัลรองชนะเลิศ โรงเรี ยนจะได้รับโล่รองชนะเลิศและนักเรี ยนในทีมจะได้รับเกียรติบตั ร
ประเภทบุคคล มี 3 รางวัล
รำงวัลที่ 1 ผูท้ ี่สอบได้คะแนนสู งสุ ดโดยมีคะแนนไม่ต่ากว่า 80 % จะได้รับเหรี ยญทอง พร้อมโล่
พระราชทานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ ากัลยาณิ วฒั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริ นทร์ และ เงินรางวัล
15,000 บาท
รำงวัลที่ 2 ผูท้ ี่สอบได้คะแนนสู งสุ ดโดยมีคะแนนต่ากว่า 80% หรื อได้คะแนนเป็ นที่ 2 ในกรณี
ผูส้ อบได้คะแนนสู งสุ ดมีคะแนนไม่ต่ากว่า 80% จะได้รับเหรี ยญเงิน และเงินรางวัล 10,000 บาท
รำงวัลที่ 3 ผูท้ ี่สอบได้คะแนนรองลงมาจากผูท้ ี่ได้รับรางวัลที่ 2 จะได้รับเหรี ยญทองแดง และเงินรางวัล
5,000 บาท
6.2 รำงวัลระดับกลุ่ม สมาคมฯ จะพิจารณาเปรี ยบเทียบคะแนนของนักเรี ยนในกลุ่มโรงเรี ยนแต่ละกลุ่มต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 : โรงเรี ยนในกรุ งเทพมหานคร โรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ โรงเรี ยนกาเหนิดวิทย์
กลุ่มที่ 2 : โรงเรี ยนในภาคเหนือ
กลุ่มที่ 3 : โรงเรี ยนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มที่ 4 : โรงเรี ยนในภาคกลาง ยกเว้นโรงเรี ยนในกลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 5 : โรงเรี ยนในภาคใต้
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ประเภททีม มี 2 รางวัล
รางวัลชนะเลิศ โรงเรี ยนจะได้รับโล่ชนะเลิศและนักเรี ยนในทีมจะได้รับเกียรติบตั ร
รางวัลรองชนะเลิศ โรงเรี ยนจะได้รับโล่รองชนะเลิศและนักเรี ยนในทีมจะได้รับเกียรติบตั ร
ประเภทบุคคล มี 3 รางวัล
รำงวัลที่ 1 ผูท้ ี่สอบได้คะแนนสู งสุ ดจะได้รับบัตรประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
รำงวัลที่ 2 ผูท้ ี่สอบได้คะแนนเป็ นที่ 2 จะได้รับบัตรประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท
รำงวัลที่ 3 ผูท้ ี่สอบได้คะแนนเป็ นที่ 3 จะได้รับบัตรประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
นอกจากนี้ยงั มีเกียรติบตั รรางวัลชมเชย ประเภทบุคคล
(ผูไ้ ด้รับรางวัลระดับประเทศสามารถรับรางวัลระดับกลุ่มด้วย)

7. กำรประกำศผลกำรสอบ และพิธีมอบรำงวัล

รางวัล
สมาคม ฯ จะแจ้งผลการสอบโดยส่ งไปรษณี ยบัตรไปยังผูเ้ ข้าสอบทุกคน พร้อมทั้งลงประกาศผูไ้ ด้รับรางวัลใน
วารสารคณิ ตศาสตร์ และใน website สาหรับผูท้ ี่ยงั ไม่ได้รับคะแนนสามารถสอบถามทางโทรศัพท์ไปยังที่ทาการสมาคม
ฯ ประมาณกลางเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เป็ นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
สมาคมคณิ ตศาสตร์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ภาควิชาคณิ ตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน
กทม. 10330
โทร. 02 – 252–7980
http://www.mathassociation.net

สมำคมคณิตศำสตร์ แห่ งประเทศไทย ในพระบรมรำชู ปถัมภ์
THE MATHEMTICAL ASSOCIATION OF THAILAND
UNDER THE PATRONAGE OF HIS MAJESTY THE KING

ใบสมัครสอบแข่ งขันคณิตศำสตร์ ปี 2561
(ประเภท บุคคล)

เลขที่สอบ..............................
วันที่ ………..เดือน ……………………………พ.ศ…………………
ข้าพเจ้า…………………………………………………………………………………………………………………….…
เป็ นผูอ้ านวยการ/อาจารย์ใหญ่/ครู ใหญ่/หัวหน้าหมวดวิชาคณิ ตศาสตร์ /อาจารย์ประจาชั้น โรงเรี ยน…………….…………..
ชื่อโรงเรี ยน…………………………………………แขวง/ตาบล...................................เขต/อาเภอ.......................................
จังหวัด................................................รหัสไปรษณี ย.์ ....................................โทรศัพท์ติดต่อ.................................................
ขอส่ งนักเรี ยนเข้าสอบแข่งขันคณิ ตศาสตร์ ประจาปี 2561 ประเภทบุคคล ระดับ


ระดับประถมศึกษา



ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น



ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประสงค์ ทจี่ ะเข้ ำสอบ ณ ศูนย์ สอบจังหวัด.............................................................................................
ข้าพเจ้า นาย / น.ส. / ด.ช. / ด.ญ. (ตัวบรรจง)………………………………………………………………………………
อยูบ่ า้ นเลขที่ ………………..หมู่ที่………. ซอย…………………………………ถนน….……………………………….
ตาบล/แขวง…………………………เขต/อาเภอ……………………………. จังหวัด….……………………………….
รหัสไปรษณี ย…
์ ………………โทร. ………………………………อีเมล์ ……………………………………………..….
กาลังศึกษาชั้น………………โรงเรี ยน……………………….……………………… จังหวัด.……………………………
ขอสมัครเข้าสอบแข่งขันคณิ ตศาสตร์
ลงชื่อ…………………………………………(ผูส้ มัคร)
ขอรับรองว่าข้อความในใบสมัครข้างบนนี้ เป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………………………
(....................................................................)
(ผูอ้ านวยการ/อาจารย์ใหญ่/ครู ใหญ่/หัวหน้าหมวดวิชาคณิ ตศาสตร์ /อาจารย์ประจาชั้น)
กำหนดรับสมัคร : วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ถึง 24 กันยายน 2561 สมัครทำงไปรษณีย์

สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
THE MATHEMTICAL ASSOCIATION OF THAILAND
UNDER THE PATRONAGE OF HIS MAJESTY THE KING

ใบสมัครสอบแข่ งขันคณิตศำสตร์ ปี 2561
( ประเภท ทีม )
วันที่ …………..เดือน……………………….พ.ศ…………...
ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………………….…………………….……..….…….
ผูอ้ านวยการ/อาจารย์ใหญ่/ครู ใหญ่/หัวหน้าหมวดวิชาคณิ ตศาสตร์/อาจารย์ประจาชั้น/โรงเรี ยน……………………………….……………
ชื่อโรงเรี ยน……………………………………….………..ตาบล/แขวง…………………….……...อาเภอ/เขต……….………………….
จังหวัด………………………………………….…รหัสไปรษณี ย…
์ ………………โทรศัพท์ติดต่อ ………………………………………
ขอส่งนักเรี ยนเข้าสอบแข่งขันคณิ ตศาสตร์ประจาปี 2561 ประเภททีม ระดับ



ระดับประถมศึกษา



ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น



ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประสงค์ ทจี่ ะสอบ ณ ศู นย์ สอบจังหวัด…………………………..……………………………ประกอบด้วยผูส้ อบดังนี้
1. นาย/น.ส./ด.ช./ด.ญ.(ตัวบรรจง)………………………………………………….…………กาลังศึกษาชั้น……………..……
อยูบ่ า้ นเลขที่……………..หมู่ที่…………….…ซอย………………………….………ถนน……………………………………….
ตาบล/แขวง…………………………อาเภอ/เขต……………………….………..จังหวัด…………………………………………..
รหัสไปรษณี ย.์ ...................โทร…………………อีเมล์...................................................... เลขทีส่ อบ………….………………
2. นาย/น.ส./ด.ช./ด.ญ.(ตัวบรรจง)…………………………………………………………..กาลังศึกษาชั้น……….…………….
อยูบ่ า้ นเลขที่…………....หมู่ที่……………ซอย…………………………….……..ถนน…………..…………………………......
ตาบล/แขวง………………………………อาเภอ/เขต……..…………………………..จังหวัด…………..……….………………
รหัสไปรษณี ย…
์ ……...…โทร…………………อีเมล์...................................................... เลขทีส่ อบ……………....…………
3. นาย/น.ส./ด.ช./ด.ญ.(ตัวบรรจง)………………..………………………………….……..กาลังศึกษาชั้น……..……………….
อยูบ่ า้ นเลขที่…………..หมู่ที่……………ซอย………………..…………………..ถนน……………..…………..……………......
ตาบล/แขวง………………………………อาเภอ/เขต………………………………..จังหวัด………………..……………………
รหัสไปรษณี ย…
์ …………โทร…………………อีเมล์...................................................... เลขทีส่ อบ…………………………
ขอรับรองว่าข้อความในใบสมัครข้างบนนี้เป็ นความจริ งทุกประการ

ลงชื่อ………………………………………………………
(.................................................................................)
(ผูอ้ านวยการ/อาจารย์ใหญ่/ครู ใหญ่/หัวหน้าหมวดวิชาคณิ ตศาสตร์ /อาจารย์ประจาชั้น)
กำหนดรับสมัคร

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ถึง 24 กันยายน 25561 สมัครทำงไปรษณีย์

