
 

International  Talent Mathematics Contest - ITMC  

ทีม่าโครงการ  
  

 จากผลสัมฤทธิ์ในระดับแนวหนาของตัวแทนเด็กไทย บนเวทีแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ ภายใตการนําของ   

คุณครูภูมิเทพ คลังอุไร ประธานโครงการ Thai Talent Training  ในฐานะผูกอต้ังรายการแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย  

( Thailand Mathematics Contest  - TMC )  เพ่ือประเมินศักยภาพทางดานการเรียนคณิตศาสตร และคัดเลือก

ตัวแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ  ซึ่งปจจุบันไดรับเชิญจากพันธมิตรในวงการแขงขัน จํานวน 9 รายการ 

ไดแก  

1. IMC -  International  Mathematics  Contest  

2. A.R.M.L. -  American  Regions Mathematics League   

3. AIMO - Asia  International  Mathematical  Olympiad  

4. WMI - World  Mathematics   Invitational 

5. IMWiC -  International Mathematics Wizard Challenge    

6. WMTC -The World  Mathematics  Team Championship   

7. CFM - Challenge for  Future  Mathematicians’   

8. MIMO - Malaysia  International   Mathematics  Olympiad  Competition   

9. IYMC -International Young Mathematicians' Convention   
 

 สงผลใหตางชาติเกิดความสนใจที่จะขอเขารวมรายการแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทยดวย ทําใหเกิดรายการแขงขัน  

ITMC  - International Talent Mathematics Contest  ขึ้น โดยจัดคูขนานไปกับรายการ TMC ซึ่งใชขอสอบรอบ 

ประเมินศักยภาพทางดานคณิตศาสตรของ TMC ในการจัดสอบใหกับนานาชาติ 
 

 ขณะเดียวกัน สําหรับเด็กไทยที่ตองการประเมินศักยภาพทางดานการเรียนคณิตศาสตรในระดับนานาชาติ ก็สามารถ

สมัครเขารวมในรายการ ITMC ไดเขนเดียวกัน ซึ่งเด็กไทยกลุมน้ี จะไดรับสิทธิพิเศษ 2 สิทธิ์ คือ ไดรับการประเมินศักยภาพใน

ระดับประเทศ และการประเมินศักยภาพในระดับนานาชาติดวย 
 

วัตถปุระสงค 

1. เพ่ือประเมินศักยภาพทางดานคณิตศาสตรในระดับนานาชาติ  ใหกับผูเขารวมแขงขันเปนรายบุคคล เพ่ือทราบถึงจุด

แข็งจุดดอยทางดานการเรียน สําหรับนําไปปรับปรุงและพัฒนาตนเอง เพ่ือประสบความสําเร็จในอนาคต 

2. เพ่ือกระชับความสัมพันธระหวางเยาวชนจากประเทศตางๆที่เขารวมโครงการ  ทําใหสามารถติดตอส่ือสาร และ

แลกเปล่ียนประสบการณความรูซึ่งกันและกัน ซึ่งนําไปสูมิตรภาพที่แนนแฟนย่ิงขึ้น 

3. เพ่ือทําใหตางชาติไดรูจักประเทศไทยในทุกมุมมองที่ดี ทั้งดานวิชาการ การทองเที่ยว ศิลปะวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณี ฯลฯ  ซึ่งลวนเปนภาพลักษณที่ดีของประเทศ 

 กลุมเปาหมาย 

  นักเรียนต้ังแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2   - ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
 

 



 
กาํหนดการแขงขนั 2020 ITMC 
 รายการแขงขัน 2020  ITMC -  International  Talent  Mathematics  Contest  กําหนดจัดขึ้น ระหวาง

วันท่ี 7-11 กุมภาพันธ 2563   

• วันสอบ : เสารที่ 8 กุมภาพันธ 2563 พรอมกับการสอบแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย คร้ังที่ 8             

หรือ TMC คร้ังที่ 8 

• ประกาศผลสอบ : จันทรที่  10 กุมภาพันธ  2563 

สถานที่สอบแขงขนั :   
 2020 ITMC จะมีศูนยสอบเพียงแหงเดียวน้ัน คือ ศูนยสอบกรุงเทพมหานคร  ดังน้ัน เด็กไทยทุกคน ที่สนใจเขา

รวมสอบ 2020 ITMC จะตองเลือกศูนยสอบกรุงเทพมหานครเทาน้ัน   
 

คาสมคัรสอบแขงขนั ITMC 
ITMC มีคาลงทะเบียนสําหรับสอบ คนละ 80 เหรียญดอลลารสหรัฐ  โดยผูเขารวมแขงขันจะไดรับ 

1. รางวัลพิเศษ ถวยรางวัล Champion ของ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี  สําหรับผูเขาแขงขัน ที่

สามารถทําคะแนนสูงสุดของแตละระดับชั้น  ( แตจะตองอยูรวมในพิธีมอบรางวัล ) 

2. เหรียญรางวัล สําหรับผูที่ไดคะแนนตามเกณฑที่กําหนด   

3. ใบประกาศเกียรติบัตรเขารวม 

4. การประเมินศักยภาพทางดานคณิตศาสตรเปนรายบุคคล ในระดับนานาชาติ 

5. เส้ือ ITMC 

 

กรณเีดก็ไทยทีเ่ขารวมโครงการ ITMC 
  

 เด็กไทยที่เขารวมโครงการ 2020 ITMC ทุกคน จะไดรับขอสอบฉบับภาษาไทย และไดรับสิทธิ์จากการเขารวม

โครงการ 2 สิทธิ์ กลาวคือ 

สทิธิท์ี ่1 เปนสทิธิข์องรายการแขงขนัคณติศาสตรนานาชาต ิ2020 ITMC ประกอบดวย 
1. ไดรับการประเมินศักยภาพทางดานการเรียนคณิตศาสตรเปนรายบุคคล ในระดับนานาชาติ 

2. ไดรับเหรียญรางวัล ITMC พรอมใบเกียรติบัตร ในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หรือรางวัลชมเชย 

ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับคะแนนที่ทําได และคะแนนอยูในเกณฑที่กําหนดไว 

3. ไดสิทธิ์ชิงรางวัลพิเศษ ถวย Champion ITMC  ของ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม  วัฒนชัย องคมนตรี ซึ่งจะมีการ

ประกาศผล และพิธีมอบรางวัล ในงานกาลาดินเนอร ที่กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 10 กุมภาพันธ 2563 และผูที่

ไดรับราวัลจะตองอยูรวมในงานเทาน้ัน 

สทิธิท์ี ่2 เปนสทิธิข์องรายการแขงขนัคณติศาสตรประเทศไทย ครัง้ที ่8  ประกอบดวย 
1. ไดรับการประเมินศักยภาพทางดานการเรียนคณิตศาสตรเปนรายบุคคล ในระดับประเทศ 

2. ไดรับเหรียญรางวัล TMC คร้ังที่ 8 พรอมใบเกียรติบัตร ในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หรือ

รางวัลชมเชย  ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับคะแนนที่ทําได และคะแนนอยูในเกณฑที่กําหนดไว 

3. ชิงทุนการศึกษา 3,000 บาท และ 2,000 บาท หากสามารถทําคะแนนไดในระดับรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 

4. ชิงถวยรางวัลชนะเลิศคะแนนสูงสุดรอบประเมินศักยภาพทางดานคณิตศาสตร ของรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ 



 
5. ชิงถวยรางวัล Champion TMC คร้ังที่ 8 ของ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม  วัฒนชัย องคมนตรี พรอมไดรับการ

คัดเลือกเปนตัวแทนประเทศไทย ไปแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ ในรายการ 2020 IMC  -  International 

Mathematics Contest  ณ ประเทศสิงคโปร 

( สิทธิ์จาก TMC คร้ังที่ 8 จะมีพิธีมอบรางวัล ประมาณตนเดือนมีนาคม 2563  และผูไดรับรางวัลจะตองอยูรวมใน

งานเทาน้ัน ) 
 

สิทธิข์องเดก็ไทยกบัตางชาติ ในการเขารวม 2020 ITMC 

 
 

เกณฑการใหรางวลั  
จะพิจารณาใหรางวัลสําหรับนักเรียน ที่ทําคะแนนสูงสุด 80 % แรก ดังน้ี    

1. รางวัลเหรียญทอง  พรอมเกียรติบัตร   จํานวน 8 %  

2. รางวัลเหรียญเงิน  พรอมเกียรติบัตร  จํานวน 16 %  

3. รางวัลเหรียญทองแดง พรอมเกียรติบัตร จํานวน  24 %  

4. รางวัลชมเชย ซึ่งจะไดรับเกียรติบัตร    จํานวน 32 %  
 

รางวลั Champion 
 ผูเขาแขงขันที่สามารถทําคะแนนสูงสุดของแตละระดับชั้นรวม 10 ระดับชั้น จะไดรับถวยรางวัล Champion ITMC 

ของ ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย องคมนตรี 

 

 

 



 

ภาพบรรยากาศการแขงขัน 2019 ITMC 

 
 


