
 
 
 
ที่ สคป.สธ  ๔/๒๕๖๒                        สมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า 
                                                                                   โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
                 อ าเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐ 
 

                             ๒      สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวลัพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๑  ชุด 
  

   ด้วยสมาคมผู ้ปกครอง ครูและศิษย์เก่า โรงเรียนสิร ินธรราชวิทยาลัย  ก าหนด แข่งขัน
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั ้งที ่ ๑๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ในวันที่ ๗ – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ 
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย และโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุนนักเรียนที่มี
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ และเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนจากทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมการแข่งขันอย่างทั่วถึง 
โรงเรียนจึงขยายศูนย์สอบแข่งขันข้ึนทุกภูมิภาค 
  ในการนี้โรงเรียนจึงขอเชิญชวนโรงเรียนของท่านส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๗ โดยดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ www.psc.ac.th 
  

                    จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  

                        ขอแสดงความนับถือ 

                                 
       ( ดร.พะโยม  ชิณวงศ์ ) 

                                                      นายกสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
งานเลขานุการสมาคมฯ 
โทร. ๐-๓๔๒๕-๐๙๔๘ ต่อ ๓๐๗ 
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ระเบียบการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัล 
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

คร้ังที่ ๑๗ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
------------------------------------- 

  ด้วยสมาคมผู้ปกครอง//ครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย   จัดการแข่งขันความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยก าหนดระเบียบการแข่งขันดังนี ้

๑.  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
              ๑.๑  ระดับประถมศึกษา  นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้น  ป.๑ – ป.๖  ในปกีารศึกษา  ๒๕๖๒ 
              ๑.๒  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.๑ – ม.๓  ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
              ๑.๓  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.๔ – ม.๖  ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
๒.   ประเภทการรับสมัคร 
             ๒.๑ ประเภทบุคคล นักเรียนที่จะเข้าสอบแข่งขันในระดับใดจะต้องศึกษาในระดับนั้ นโดยให้
ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนลงชื่อรับรองในใบสมัคร 
             ๒.๒ ประเภททีม โรงเรียนมีสิทธิ์ที่จะส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้ ทีมละ ๔ คน ไม่จ ากัดจ านวนทีม     
การสอบแข่งขันประเภททีม  มิได้หมายความว่าสอบด้วยกัน  แต่เป็นการน าคะแนนสอบมารวมกัน  ผู้สมัครเป็นทีม   
มีสิทธิ์ได้รับรางวัลประเภทบุคคลด้วย  โดยไม่ต้องช าระค่าสมัครสอบประเภทบุคคล   
 
๓.   วิธีสอบ 
       สอบข้อเขียน  โดยเนื้อหาของข้อสอบมีขอบเขตดังนี้ 

       ๓.๑  ระดับประถมศึกษา ใช้เนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑       
ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ และเนือ้หาคณิตศาสตร์อ่ืน ๆ ที่มีลักษณะการบูรณาการความรู้ 

      ๓.๒  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ส่วนที่เปน็สาระการเรียนรู้พ้ืนฐานและสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม  ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓          
และเนื้อหาคณิตศาสตร์อื่น ๆ ที่มีลักษณะการบูรณาการความรู้ 

      ๓.๓  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ส่วนที่เปน็สาระการเรียนรู้พ้ืนฐานและสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม  ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖          
และเนื้อหาคณิตศาสตร์อื่น ๆ ที่มีลักษณะการบูรณาการความรู้ 

๔.   การรับสมัคร 
       โรงเรียนที่มีความประสงค์จะส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ให้สมัครทาง  www.psc.ac.th สอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๔-๒๕๐๙๔๘ ต่อ๑๑๘ หรือ๐๘๗-๒๓๔๑๒๐๐  
หมดเขตรับสมัครวันที่  ๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 



 
๕.    ค่าสมัครสอบ 
        ๕.๑  ค่าสมัครสอบประเภทบุคคล    คนละ  ๒๐๐  บาท 
        ๕.๒  ค่าสมัครสอบประเภททีม    ทีมละ  ๘๐๐  บาท 
 

๖.   ก าหนดวันสอบ 
       ๖.๑   ระดับประถมศึกษา          วันเสาร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   
       ๖.๒  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      วันอาทิตย์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
       ๖.๓  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   วันอาทิตย์ที่  ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

๗.  สถานที่สอบ 
       ๗.๑  ศูนย์สอบภาคเหนือ ณ  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
       ๗.๒  ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑  ณ โรงเรียนสิรินธร  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์
       ๗.๓  ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
       ๗.๔  ศูนย์สอบภาคกลาง  ณ  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 
       ๗.๕  ศูนย์สอบภาคใต้  ณ  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

๘.  การตัดสินผลการสอบแข่งขัน 
      ๘.๑  รางวัลระดับประเทศ 
             ๘.๑.๑  รางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคล และประเภททีม  ได้รับเงินรางวัลจ านวน  ๕,๐๐๐ บาท       
พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
             ๘.๑.๒  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ประเภทบุคคลและประเภททีม ได้รับเงินรางวัลจ านวน ๓,๐๐๐ 
บาท พร้อม โล่รางวัล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
             ๘.๑.๓  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ประเภทบุคคลและประเภททีม ได้รับเงินรางวัลจ านวน ๒,๐๐๐ 
บาท พร้อมโล่รางวัล ผู้อ านวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
             ๘.๑.๔  รางวัลชมเชย ประเภทบุคคลและประเภททีม  ๕  รางวัล ได้รับเงินรางวัล รางวัลละจ านวน  
๑,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 

๘.๒  รางวัลระดับภูมิภาค  แบ่งเป็น ๕ ภูมิภาคได้แก่  ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคกลาง  
ภาคใต้  และ ภาคนครหลวง (โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์)  
            ๘.๒.๑  รางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลและประเภททีม ได้รับโล่รางวัลรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการพร้อมเกียรติบัตร 
            ๘.๒.๒  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ประเภทบุคคลและประเภททีม  ได้รับเกียรติบัตร  
            ๘.๒.๓  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทบุคคลและประเภททีม ได้รับเกียรติบัตร  
        ๘.๒.๔  รางวัลชมเชย ประเภทบุคคลและประเภททีม  ได้รับเกียรติบัตร 
 
 
 



 
 ๘.๓  รางวัลคะแนนผ่านเกณฑ์ 
            ๘.๓.๑  รางวัลคะแนนผ่านเกณฑ์ระดับเหรียญทอง  คะแนนน้อยกว่ารางวัลชมเชยประเภทบุคคล
ระดับประเทศ  ล าดับที่  ๑ – ๑๐  จ านวน  ๑๐  รางวัล  ได้รับเกียรติบัตร 
            ๘.๓.๒ รางวัลคะแนนผ่านเกณฑ์ระดับเหรียญเงิน  คะแนนน้อยกว่ารางวัลชมเชยประเภทบุคคล
ระดับประเทศ  ล าดับที่  ๑๑ – ๒๐  จ านวน  ๑๐  รางวัล  ได้รับเกียรติบัตร 
            ๘.๓.๓ รางวัลคะแนนผ่านเกณฑ์ระดับเหรียญทองแดง  คะแนนน้อยกว่ารางวัลชมเชยประเภทบุคคล
ระดับประเทศ  ล าดับที่  ๒๑ – ๓๐  จ านวน  ๑๐  รางวัล  ได้รับเกียรติบัตร 
  
 
                                ประกาศ  ณ  วันที่   ๒    สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒   

                
       ( ดร.พะโยม  ชิณวงศ์ ) 

                                                      นายกสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  


