
                                
 
ระเบียบการแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย ครั้งที่ 4  ประจําปการศึกษา 2556 

4th   TMC - Thailand Mathematics Contest 
ชิงถวยรางวัล 

ฯพณฯ ศ. เกียรติคุณ นพ. เกษม  วัฒนชัย  องคมนตรี 
เพื่อประเมินศักยภาพทางดานการเรียนคณิตศาสตร 

และคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ 
2014 IMC – International  Mathematics  Contest , Singapore 

 
การแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย (TMC - Thailand Mathematics Contest )   เปนโครงการแขงขันที่

ตองการจุดประกายความสามารถ และพัฒนาศักยภาพทางดานการเรียนคณิตศาสตร ใหกับเยาวชนไทยทั่วทุกภูมิภาค 
ต้ังแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เพ่ือประเมินศักยภาพทางดานการเรียนคณิตศาสตร
ตามหลักสูตร และทักษะมาตรฐานสากล หลังจากจบการศึกษาในแตละระดับชั้นแลว   
        การแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย จัดโดยสมาชิกภาพสหภาพ IMC ประจําประเทศไทย (International 
Mathematics Contest  Union, Thailand Secretariat) ซึ่งเปนหนวยงานที่ไดรับการแตงตั้งจากสหภาพ IMC 
(International Mathematics Contest Union) องคกรที่เกิดจากความรวมมือระหวางสถาบัน สมาคม และบุคคลตาง ๆ 
ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ที่ตองการเผยแพร และทําใหการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร เปนที่นิยมในกลุมของ
เยาวชนรุนใหมทั่วทุกภูมิภาคของโลก พรอมทั้ง ใหสามารถติดตอส่ือสารแลกเปล่ียนประสบการณและความรูซึ่งกันและ
กัน อันจะกอใหเกิดมิตรภาพ และกระชับความสัมพันธใหแนนแฟนยิ่งขึ้น   

ปจจุบัน IMC Union มีประเทศสมาชิกภาพรวม 11 ประเทศ ประกอบดวย สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮองกง 
ไตหวัน สิงคโปร ฟลิปปนส มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย เกาหลีใต อิหราน และประเทศไทย โดยสํานักงานเลขาธิการ
ใหญต้ังอยูที่ กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน  
 
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือประเมินศักยภาพทางดานการเรียนคณิตศาสตรตามหลักสูตร และทักษะตามมาตรฐานสากล เปน

รายบุคคล ใหกบัเยาวชนไทยทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งสามารถเปนแนวทางใหโรงเรียน และนักเรียน นําไปพัฒนาตอ
ยอดความรู ความสามารถ และศักยภาพทางดานคณิตศาสตร  

2. เพ่ือสรางโอกาสใหเยาวชนไทยทั่วทุกภูมิภาค ที่มีความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตร ไดแสดงและพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ บนเวทีแขงขันระดับประเทศ และสามารถสรางชื่อเสียงใหกับประเทศ ดวยการ
พัฒนาตอยอดสูงสุดไปจนถึงการแขงขันบนเวทีระดับนานาชาติ  

3. เพ่ือคัดเลือกเปนตัวแทนนักเรียนไทยไปแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ 2014 IMC - International 
Mathematics  Contest   ณ ประเทศสิงคโปร 

4. เพ่ือสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตองการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูทาง ดาน
คณิตศาสตรใหกับนักเรียน โดยใชการแขงขันทางดานวิชาการเปนส่ือกลาง และเปนแรงขับ เคล่ือนสําคัญใน
การยกระดับคุณภาพการเรียนรูสูมาตรฐานสากล 

 
 



                                
 
ประโยชนทีนั่กเรียนและผูปกครองจะไดรับ                                                                                   

1. การสอบแขงขันเปนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนวิชาคณิตศาสตรทั้งหมด หลังจบหลักสูตรการ 
ศึกษาในระดับชั้นที่สมัครสอบ โดยรายงานจะประเมินทักษะทางดานคณิตศาสตรตามหลักสูตร และ
มาตรฐานสากล ใหกับนักเรียนเปนรายบุคคลอยางละเอียด ถึงจุดแข็ง-จุดออนของการเรียนคณิตศาสตร ใน 4 
เรื่องหลักไดแก พีชคณิต (Algebra) ทฤษฎีจํานวน ( Number Theory )เรขาคณิต ( Geometry )  การ
วิเคราะหขอมูล และสถิติ ( Data  Analysis & Statistics ) 

2. การสอบแขงขันจะรายงานผลสอบโดยจัดลําดับผูเขาสอบแบบ Percentile (สามารถอานรายละเอียดไดที่ 
http://www.tmcthailand.net/TMC2nd/Download%20TMC2/Read%20Evaluate.pdf )   

3. ไดรับการบันทึกประวัติและระดับความสามารถ (เฉพาะ Champion) ในหอง HALL OF FAME บนเวบไซต  
www.tmcthailand.net   เพ่ือรวบรวมเปนแฟมสะสมผลงาน ( Portfolio ) ของนักเรียน   

4. ผลการประเมินศักยภาพของนักเรียน สามารถใชเปนแนวทางใหผูปกครอง และนักเรียนในการพัฒนาตอยอด
ความรูความสามารถ สําหรับการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
 

 ประโยชนที่โรงเรียนจะไดรับ 
1. ผลการประเมินศักยภาพทางดานการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนที่เขาสอบ TMC ทุกคน จะมีการรายงาน

ผลสอบใหกับโรงเรียนจากกลุมนักเรียนที่เขาสอบ โดยจัดลําดับแบบ Percentile   
2. ผลการประเมินการแขงขัน TMC สามารถเปนแนวทางใหโรงเรียนและครู ใชในการพัฒนาการเรียนการสอน

วิชาคณิตศาสตรใหไดผลดีย่ิงขึ้น รวมท้ัง เปนขอมูลสําหรับตอยอดความสามารถใหกับนักเรียน ที่มีศักยภาพ
ทางดานการเรียนคณิตศาสตร 
 

 กําหนดรายละเอียดและระเบียบการแขงขันมีดังน้ี 
1. การแขงขัน 

1.1 การแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย คร้ังท่ี 4 ประจําปการศึกษา 2556 เปนการสอบแขงขันเพ่ือ
ประเมินศักยภาพทางดานการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน หลังจบหลักสูตรการศึกษาในแตละระดับชั้นที่
สมัคร   
1.2 การจัดสอบจะแยกเปนระดับชั้น ต้ังแตชั้นประถมศึกษาปที่ 3 - ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  รวมท้ังหมด 9 
ระดับชั้น นักเรียนมีสิทธิ์สมัครสอบในระดับชั้นที่ตนเองกําลังศึกษาในปการศึกษา 2556 หรอืสูงกวาเทานั้น  

 
พิเศษ   สําหรับนักเรียนที่สมัครและเขาสอบเพ่ือประเมินศักยภาพทางดานการเรียนคณิตศาสตร ( แขงขันทั่ว
ประเทศ )  และผานเกณฑที่คณะกรรมการจัดการแขงขันฯกําหนดไว จะไดรับเชิญใหเขาสอบรอบคนหา
อัจฉริยภาพ เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแขงขัน 2014  IMC-  International  Mathematics Contest  
ณ ประเทศสิงคโปร  ในลําดับตอไป 
 

2. วิธีการแขงขัน 
จะเปนการสอบขอเขียน ที่มีทั้งตัวเลือก และเติมคํา  โดยเนื้อหาของขอสอบมีขอบเขต ดังนี้ 

• ระดับชั้นประถมศึกษา  ( ป.3 ป.4 ป.5  และป.6 ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิชา
คณิตศาสตร 2551  และตามมาตรฐานสากลของแตละระดับชั้น 



                                
 

• ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ( ม.1 ม.2 และม.3 )  และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 และม.5) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วิชาคณิตศาสตร 2551 ทั้งในสวนที่เปนสาระการเรียนรู
ขั้นพ้ืนฐาน และสาระการเรียนรูเพ่ิมเติม ของแตละระดับชั้น 

 
3. การสมัครเขารวมการแขงขัน   

จะเปดใหสมัครสอบ  ผานทางเวบไซต www.tmcthailand.net   เทานั้น โดยสามารถสมัครสอบได 2 ทางดังนี้ 
3.1 สมัครสอบดวยตนเอง โดยนักเรียนสามารถลงทะเบียนผูสมัครและดําเนินการตามขั้นตอนดวยตนเอง 

ดังนี้ 

                          
 ** หมายเหตุ : ชําระคาสมัครสอบคนละ 250 บาท ผานธนาคาร ตามรายละเอียดบนเว็บไซตการแขงขัน 
 

3.2 สมัครสอบผานโรงเรียน  นักเรียนสามารถสมัครผานโรงเรียน โดยสมัครสอบกับคุณครูผูดูแลโครงการ 
ของโรงเรียน ทั้งนี้ คุณครูผูดูแล จะตองลงทะเบียนโรงเรียน เพ่ือใหทางฝายการจัดการแขงขัน เปดระบบ
สมัครสําหรับโรงเรียน กอนทําการรับสมัครนักเรียน ในลําดับตอไป  
 
 
 
 
 



                                
 

โดยขั้นตอน สําหรับคุณครู ในการลงทะเบียนโรงเรียน ( เพื่อเปน Admin ของโรงเรียน )  มีดังน้ี   

                    
** หมายเหตุ :  การชําระคาสมัครสอบ คุณครูผูดูแล สามารถชําระเปนรายบุคคล หรือชําระเปนกลุม  ผาน 
ธนาคารตามรายละเอียดบนเว็บไซตการแขงขัน 
 
3.3   คาสมัครสอบ  จะมีคาลงทะเบียนในการสอบรอบประเมินศักยภาพทางคณิตศาสตร  คนละ 250   บาท   
       และหากนกัเรียนสามารถผานเขาสูรอบคนหาอัจฉริยภาพทางดานคณิตศาสตร  เพ่ือคัดเลือกตัวแทน 
       ประเทศไทย ไปแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ  2014 IMC  - International Mathematics Contest     
       ณ ประเทศสิงคโปร  จะมคีาลงทะเบียน คนละ 100   บาท 
 
 
 
 
 



                                
 

 
4. กําหนดวันรับสมัครสอบ 

เปดรับสมัครสอบแขงขัน ต้ังแตวันที่  1  พฤศจิกายน – 19  ธันวาคม  2556   สามารถชําระเงินไดต้ังแต              
1  พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2556  และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ พรอมศูนยสอบ และท่ีนั่งสอบ  วันท่ี 15  
มกราคม  2557  ทางเว็บไซต www.tmcthailand.net   
สําหรับผูที่ไมมีชื่อ สามารถโทรศัพทสอบถามไดที่ฝายจัดการแขงขันฯ  เบอรโทรศัพท  02-251-7251 ,  
088-008-1414  ระหวางเวลา 10.00 – 19.00 น. วันจันทร-ศุกร  ต้ังแตวันที่ 16 มกราคม 2557 หรือสงเมล 
แจงมาที่  tmcthailand@yahoo.com    
 

5. กําหนดวันสอบแขงขัน 
 การสอบเพื่อประเมินศักยภาพทางดานคณิตศาสตร ( แขงขันทั่วประเทศ )  

:  วันเสารท่ี 8 กุมภาพันธ  2557  
ประกาศผลการสอบเพื่อประเมินศักยภาพทางดานคณิตศาสตร พรอมแจงผูที่ผานเขาสูรอบคนหาอัจฉริยภาพ  
ต้ังแตวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2557 เวลา 24.00 น.  เปนตนไป ทางเวบไซต  www.tmcthailand.net 

 การสอบแขงขันรอบคนหาอัจฉริยภาพทางดานคณิตศาสตร เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทยในทุกระดับชั้น ไป
แขงขัน 2014  IMC – International   Mathematics   Contest     ณ ประเทศสิงคโปร 
:  วันเสารท่ี  17  พฤษภาคม   2557 
 
หลักเกณฑเพื่อพิจารณาเขาสูการแขงขันรอบคนหาอัจฉริยภาพทางดานคณิตศาสตร 
1. เปนนักเรียนท่ีสมัครและเขาสอบเพื่อประเมินศักยภาพทางดานคณิตศาสตร(แขงขันท่ัวประเทศ )    

และผานเกณฑท่ีคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ กําหนดไว 
2. เปนนักเรียนที่มีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 

1) ผานการคัดเลือกจากมลูนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา 
ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากรมหลวงนราธิวาสนครินทร (สอวน.) ใหเขาคาย
โอลิมปกวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร   สสวท. ( จัดประมาณเดือนตุลาคม 2556 )  

2) ผานคายโอลิมปกวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร   สสวท. มาแลว และกําลังศึกษาไมเกิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ในปการศึกษา 2556 

3) ผานการคัดเลือกจากมูลนิธสิงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา 
ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากรมหลวงนราธิวาสนครินทร (สอวน.) ใหผาน
คาย 1  สูคาย 2  ในสาขาวิชาคณิตศาสตร ทุกศูนยสอบท่ัวประเทศ  (จัดประมาณเดือนมีนาคม 
2557 )  

4) ไดรับรางวัลเหรียญทองแดงขึ้นไป ในการแขงขันคณิตศาสตร รอบที่ 2  ในโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  (สสวท.) ประจําปการศึกษา 2556 

5) ไดรับรางวัลชมเชยขึ้นไปในการแขงขันคณิตศาสตร ประจําป 2556 ของสมาคมคณิตศาสตร
แหงประเทศไทย 

6) ไดรับรางวัลชมเชยขึ้นไปในรอบเจียระไนเพชร  การแขงขันคณิตตศาสตรเพชรยอดมงกุฎ ครั้ง
ที่ 16  ปการศึกษา 2556 

7) ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูแทนนักเรียนไทยเขารวมการแขงขันคณิตศาสตรสนามนานาชาติ ที่มี
ผูเขารวมการแขงขันจาก 5  ประเทศ ขึ้นไป รายการใดรายการหนึ่ง ในปการศึกษา 2556 



                                
 

8) ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดงขึ้นไป ในการแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติรอบระดับ 
ประเทศประจําป 2556 

หมายเหตุ    
1. การใชสิทธิ์เพ่ือเขารวมการแขงขันรอบคนหาอัจฉริยภาพโดยใชคุณสมบัติพิเศษนั้น จําเปนตองสมัคร

พรอมแสดงหลักฐาน ( เลือกใชสิทธิ์ไดเพียงอยางเดียว ) และชําระคาลงทะเบียนในการสอบ คนละ 400 
บาท หลังจากฝายจัดการแขงขันฯ ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบรอย และอนุมัติ ใหสมัครสอบได หากผูสมัคร
สอบรายใดชําระเงินเขามากอน โดยที่ฝายจัดการแขงขันยังไมไดอนุมัติใหสมัครสอบ และเมื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติแลวไมผานตามเกณฑที่กําหนด ฝายจัดการแขงขันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมชําระเงินคืนกลับให 

2. ฝายจัดการแขงขันฯ  ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไมเปดรับสมัครผูที่มีคุณสมบัติพิเศษ  เขาสอบรอบคนหาอัจฉริย 
ภาพทางดานคณิตศาสตร  หากพบวา ผูที่ผานเกณฑกําหนดจากการสอบเพื่อประเมินศักยภาพทางดาน
คณิตศาสตร ( แขงขันทั่วประเทศ  )  ไดยืนยันสิทธิ์ที่จะสอบรอบคนหาอัจฉริยภาพ ในจํานวนที่มากพอ 
แลว 
 

การประกาศผลการสอบแขงขัน และพิธีมอบรางวัล จะจัดข้ึนวันเดียวกัน คือ 17 พฤษภาคม 2557 
 

6. ศูนยสอบเพื่อประเมินศักยภาพทางดานคณิตศาสตร  
แบงศูนยสอบกระจายตามภูมิภาคตางๆทั่วประเทศ  ดังนี้ 
 

ภาคกลาง 
• โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จังหวัดราชบุรี 
• โรงเรียนอนุบาลชลบุรี    จังหวัดชลบุรี 
• โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย   จังหวัดลพบุรี 

 
ภาคเหนือ 
• โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม   จังหวัดเชียงใหม 
• โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค 
• โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  จังหวัดพิษณุโลก 

 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
• โรงเรียนสารคามพิทยาคม  จังหวัดมหาสารคาม 
• โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ          
• โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา 

 
ภาคใต 
• โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย  จังหวัดสงขลา 
• โรงเรียนพลวิทยา   จังหวัดสงขลา 
• โรงเรียนสุราษฏรธานี  จังหวัดสุราษฏรธานี 
• โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  จังหวัดภูเก็ต 



                                
 

กรุงเทพมหานคร   
• โรงเรียนศึกษานารี 
• โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย 

 
7. รางวัลในการแขงขัน 
• การสอบเพื่อประเมินศักยภาพทางดานคณิตศาสตร ( แขงขันท่ัวประเทศ ) 

 รางวัลระดับภาค  แบงเปน 
 ผูเขาสอบที่ทําคะแนนไดสูงสุด อันดับที่ 1-3 ของแตละระดับชั้น  ต้ังแต  ป.3 – ม.5 จะไดรับรางวัลระดับภาคๆ
ละ 27 รางวัล จากทั้งหมด 4 ภาคและกรุงเทพมหานคร รวมท้ังส้ิน 135 รางวัล ไดแก  ภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต และเขตกรุงเทพมหานคร ( รวมโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ)   ดังนี้ 

                อันดับท่ี 1  ไดรับทุนการศึกษาจํานวน 1,000 บาท หรือของรางวัลอื่นที่มีมูลคามากกวา หรือเทากับ อยางใด 
            อยางหนึ่ง พรอมเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง   
                 อันดับท่ี 2  ไดรับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน   
                 อันดับท่ี 3  ไดรับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง   

     หมายเหตุ   1. ตองมีผูเขารวมแขงขันรอบนี้ในระดับชั้นนั้น ไมนอยกวา  500 คนขึ้นไป 
                                2.  ฝายจัดการแขงขันฯ จะมอบรางวัลในวันแขงขันรอบพิเศษ   

• การสอบแขงขันรอบคนหาอัจฉริยภาพทางดานคณิตศาสตร  กําหนดเกณฑการแขงขัน ดังนี้ 
          รางวัลเหรียญทอง 

 ผูที่ไดคะแนนสงูสุด 5% แรก ของคะแนนในแตละระดับชั้น ( ป.3 – ม.5 ) จะไดรบัเหรียญทอง  
  พรอมเกียรติบัตรเหรียญทอง 
              รางวัลเหรียญเงิน  

 ผูที่ไดคะแนนรองลงมาจากคะแนน  5% แรก จนถึง15% แรกของคะแนนในแตละระดับชั้น ( ป.3 – 
ม.5 ) จะไดรับเหรียญเงิน พรอมเกียรติบัตรเหรียญเงิน 

             รางวัลเหรียญทองแดง 
 ผูที่ไดคะแนนรองลงมาจากคะแนน  15% แรก จนถึง 35% แรกของคะแนนในแตละระดับชั้น ( ป.3 – 
ม.5 ) จะไดรับเหรียญทองแดง พรอมเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

              รางวัลชมเชย 
 ผูที่ไดคะแนนรองลงมาจากคะแนน  35% แรก จนถึง 65%แรกจะไดรับเกียรติบัตรชมเชย 

 
      รางวัลพิเศษ 

ผูที่ทําคะแนนไดสูงสุดอันดับที่ 1- 3 ของแตละระดับชั้น ( ป.3 – ม.5 ) จะไดรับรางวัลพิเศษเพิ่ม รวม 
ทั้งหมด   27 รางวัล ดังนี้ 

อันดับท่ี 1  (  9 ระดับชั้น รวม 9 รางวัล  )  คะแนนท่ีไดตองไมตํ่ากวา 80 %  
  *ไดรับถวยรางวัล ฯพณฯ ศ. เกียรติคุณ นพ. เกษม  วัฒนชัย  องคมนตรี 
 **ไดรับบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับพรอมที่พักและอาหาร เพ่ือ เขารวมการแขงขัน 2014 IMC - 

International Mathematics Contest  ณ ประเทศสิงคโปร 
  
 



                                
 

อันดับท่ี 2 ( 9 ระดับชั้น รวม 9 รางวัล ) 
 ไดรับทุนการศึกษาจํานวน   5,000  บาท หรือของรางวัลอื่นที่มีมูลคามากกวา  หรือเทากับ อยางใด
อยางหนึ่ง  

         อันดับท่ี 3 ( 9 ระดับชั้น รวม 9 รางวัล ) 
 ไดรับทุนการศึกษาจํานวน   3,000  บาท  หรือของรางวัลอื่นที่มีมูลคามากกวา   หรือเทากับ อยาง
ใดอยางหนึ่ง  

          หมายเหตุ     
1. กรณีมีผูเขาแขงขันในอันดับใดอันดับหนึ่งไดคะแนนเทากันในรอบนี้  ฝายจัดการแขงขันฯ จะนําคะแนน

สอบท่ีทําไดในการแขงขันรอบประเมินศักยภาพทางดานคณิตศาสตร ( แขงขันทั่วประเทศ ) มาประกอบ 
การพิจารณา  และคะแนนในขอโบนัสเปนลําดับถัดไป  หากพิจารณาแลวผูเขาแขงขัน  ยังมีคะแนนเทา 
กันอีก ฝายจัด การแขงขันฯ จะใหรางวัลพิเศษของอันดับนั้น  แกผูเขาแขงขนัคนละเทากัน แทนรางวัลใน
อันดับถัดไป 

2. หลักฐานที่ตองยื่นในการรับรางวัลพิเศษ คือ หนังสือรับรองสภาพและชั้นการศึกษา ของนักเรียนจาก 
โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยูในปการศึกษา 2556 

3. ในพิธีมอบรางวัล นักเรียนท่ีไดอันดับ 1- 3 ของทุกระดับชั้น  หากนักเรียนคนใดที่ติดอันดับ แตไม
อยูรวมในพิธีมอบรางวัล  ฝายจัดการแขงขันฯ ขอสงวนสิทธ์ิดวยการเชิญนักเรียนในอันดับถัดไป
ข้ึนมารับรางวัลแทน 

4. รางวัลแชมเปยน สงวนสิทธ์ิใหเฉพาะนักเรียนท่ียินดีเดินทางเขารวมการแขงขัน 2014  IMC ณ 
ประเทศสิงคโปรเทาน้ัน และไมสามารถโอนสิทธ์ิใหผูอ่ืน หรือแลกเปลี่ยนเปนเงินรางวัลได   

5. แชมเปยนระดับชั้นประถมศึกษา ท่ีจะเดินทางไปแขงขัน 2014  IMC ณ ประเทศสิงคโปร จะตองมี
ผูปกครอง รวมเดินทางไปดวย ( โดยผูปกครองเสียคาใชจายในการเดินทางเอง ) 

 
8. การประกาศผลสอบแขงขัน และพิธีมอบรางวัล 

ฝายจัดการแขงขันฯ จะประกาศผลสอบแขงขัน พรอมจัดพิธีมอบรางวัล  ในวันเดียวกับการสอบรอบคนหา
อัจฉริยภาพทางดานคณิตศาสตร    

 
 หมายเหต ุ  การพิจารณาปรับเปลี่ยนเกณฑใดๆ เพื่อความเหมาะสม  และ / หรือการตัดสินใดๆ ของฝาย
จัดการแขงขันฯ  ถือเปนท่ีสิ้นสุด          
 


