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ระเบียบการ การทดสอบออนไลน์สุดยอดนักคณิตศาสตร์ระดับประเทศ คร้ังที่ 2 

(TMCOT – Thailand Mathematician Champion Online Test) 

การสอบประเมินรูปแบบออนไลน์ 

(รอบแรก: รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) 
 

 โครงการทดสอบออนไลน์สุดยอดนักคณิตศาสตร์ระดับประเทศ (TMCOT) ขอเชิญนกัเรียนท่ีศึกษาใน
ระดบัประถมศึกษาตอนตน้ ระดบัประถมศึกษาตอนปลายและระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ทัว่ประเทศ เขา้ร่วม
โครงการทดสอบออนไลน์สุดยอดนกัคณิตศาสตร์ระดบัประเทศ คร้ังท่ี 2 (TMCOT – Thailand Mathematician 
Champion Online Test)  ประจ าปี พ.ศ. 2565 (รอบแรก: รอบคดัเลือกตวัแทนจงัหวดั) เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางดา้นคณิตศาสตร์ รวมถึงคดัเลือกตวัแทนทั้ง 77 จงัหวดัทัว่ประเทศ เพื่อเขา้ร่วมการแข่งขนัทดสอบออนไลน์
สุดยอดนกัคณิตศาสตร์ระดบัประเทศ (รอบสอง: รอบสุดยอดนกัคณิตศาสตร์ระดบัประเทศ) นกัเรียนท่ีเขา้ร่วม
สอบประเมินทุกคนจะไดรั้บ Username และ Password เพื่อเขา้ถึงระบบคลงัขอ้สอบ โดยมีรายละเอียดโครงการ
ดงัต่อไปน้ี 
 
1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

โครงการ TMCOT มีรายละเอียดการสอบแข่งขนัแยกเป็นช่วงชั้น ดงัน้ี 
➢ ระดบัประถมศึกษาตอนตน้   ช่วงชั้นท่ี 1 (ป.1 – ป.3) 

➢ ระดบัประถมศึกษาตอนปลาย   ช่วงชั้นท่ี 2 (ป.4 – ป.6) 

➢ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้   ช่วงชั้นท่ี 3 (ม.1 – ม.3) 

 ผูส้มคัรเขา้ร่วมการแข่งขนัจะตอ้งเป็นนกัเรียนก าลงัศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1–3, ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4–6 และมธัยมศึกษาปีท่ี 1–3 ในโรงเรียนทุกสังกดัทัว่ประเทศ อาทิ โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน โรงเรียน
กรมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โรงเรียนโฮมสคูลหรือโรงเรียนนานาชาติ (International School) ฯลฯ 

หากตรวจพบภายหลงัวา่คุณสมบติัของผูส้มคัรไม่ตรงตามขอ้ก าหนด ทางโครงการขอตดัสิทธ์ิรางวลัทุก
ประเภทท่ีไดรั้บ 
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 2.  ขั้นตอนการสมัครและก าหนดการต่างๆ 

2.1 การรับสมัครและค่าสมัคร โดยรับสมคัรตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2565 – วนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2565 
ผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ 1 สามารถสมคัรสอบออนไลน์ทางเวบ็ไซต ์ โดยใหเ้ขา้ไปกรอกขอ้มูลผูส้มคัรท่ี 
www.taccontest.com พร้อมทั้งแนบหลกัฐานการช าระเงินค่าสมคัรสอบ 300 บาท มาดว้ย (ค่าสมคัรรวมค่าจดัส่ง
เกียรติบตัร + รางวลัอ่ืน ๆ ถึงบา้น) 
➢ ติดต่อสอบถามรายละเอยีดได้ทาง  
อเีมล์ taccontest@hotmail.com 
ID Line:  t-mcot 
LINE OFFICIAL: @taccontest 
โทร. 065 – 456 6796 

➢ การช าระเงินค่าสมัคร ภายในวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2565 เขา้บญัชีออมทรัพย ์

 ช าระผ่านคิวอาร์โค้ด ท่ีหนา้เวบ็ไซต ์หลงัจากกรอกใบสมคัรออนไลน์เรียบร้อยแลว้ 
 ธนาคารกสิกรไทย บญัชีออมทรัพย ์ 

    ช่ือบัญชี บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จ ากดั   
    เลขที่บัญชี  102-1-80082-8 

หมายเหต:ุ ในกรณีท่ีสมคัรเป็นกลุ่มสามารถโอนค่าสมคัรรวมกนัได ้โดยตอ้งแนบรายช่ือผูส้มคัรใหค้รบถว้น 

ทั้ งน้ี การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์  เม่ือช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

 ค่าธรรมเนียมการสมคัรสอบจะไม่จ่ายคืนใหไ้ม่วา่กรณีใด ๆ  ทั้งน้ีหากเป็นเหตุสุดวิสัยจากทางผูจ้ดัโครงการฯ 
หรือภยัธรรมชาติ โรคระบาดท่ีท าให้ไม่สามารถจดัการสอบได ้ผูส้มคัรจะสามารถเก็บสิทธิสอบไว้ในการสอบ
เดียวกนัคร้ังต่อไปได ้และการตดัสินใจของกรรมการในการด าเนินการจดัสอบถือเป็นท่ีส้ินสุด 

2.2 การทดลองสอบออนไลน์เสมือนจริง นกัเรียนจะตอ้งเขา้สอบตามวนั – เวลาท่ีก าหนดให้เพื่อให้นักเรียนได้
ตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ท่ีใช้สอบ สถานท่ีสอบและเพิ่มความช านาญในการใช้ระบบสอบ
ออนไลน์ (หากนกัเรียนพบปัญหา ขอใหด้ าเนินการแกไ้ขใหไ้ดก่้อนวนัสอบจริง) 

ประถมศึกษาตอนตน้ (ป.1 – ป.3)   วนัอาทิตย ์ท่ี 2 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 09.30 น. 

ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6) วนัอาทิตย ์ท่ี 2 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. – 10.30 น. 

มธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1 – ม.3)  วนัอาทิตย ์ท่ี 2 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. – 11.30 น. 
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2.3 วัน-เวลาสอบออนไลน์ (สอบจริงท่ัวประเทศ) นกัเรียนตอ้งเขา้ห้องสอบออนไลน์ก่อนเวลาสอบจริง 15 นาที 
เพื่อใหก้รรมการคุมสอบตรวจสอบการแสดงตวัตนผูเ้ขา้สอบพร้อมช้ีแจงการสอบ และก าหนดใหมี้การทดสอบ
รูปแบบออนไลน์ในวิชาคณิตศาสตร์ แบบปรนยั เลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 

ช่วงช้ัน วันท่ีสอบ เวลาสอบ 

ประถมศึกษาตอนตน้ (ป.1 – ป.3) วนัเสาร์ ท่ี 8 ตุลาคม 2565 10.00 น. – 12.00 น. 

ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6) วนัอาทิตย ์ท่ี 9 ตุลาคม 2565 10.00 น. – 12.00 น. 

มธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1 – ม.3) วนัอาทิตย ์ท่ี 9 ตุลาคม 2565 13.00 น. – 15.00 น. 

2.4 การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ TMCOT 
ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบไดต้ั้งแต่วนัท่ี 23 กนัยายน พ.ศ. 2565 และใหท้างผูส้มคัรเขา้ไปดาวน์

โหลดบตัรประจ าตวัผูส้อบ ไดท้าง www.taccontest.com ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2565 เป็นตน้ไป (ใน
บตัรจะระบุเลขบตัรประจ าตวัผูส้อบจะใชเ้ป็นรหสัผา่น (password) ในการลอ็กอินเขา้ระบบทดสอบออนไลน์)  

2.5 การเข้าสอบออนไลน์ ผูส้มคัรเขา้สอบตอ้งเตรียมตวัพร้อมเขา้ห้องสอบก่อนเวลาสอบ 15 นาที และเปิดกลอ้ง
ผา่นโปรแกรม ZOOM และแสดงบัตรประชาชนเพื่อแสดงการยนืยนัตวัตนก่อนท าขอ้สอบ โดยจะมีกรรมการคุม
สอบควบคุมดูแลทุกหอ้งสอบผา่นกลอ้ง และมีการบนัทึกขอ้มูลขณะนกัเรียนท าการสอบ ซ่ึงจะน ามาใชใ้นการ
พิจารณาผลสอบหากเกิดการทุจริต 

2.6 การประกาศผลคะแนนสอบรายบุคคล (รอบแรก) 
ประกาศผลคะแนนสอบ TMCOT ภายในวนัท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ผา่นทางเวบ็ไซต ์

www.taccontest.com  

 

3.  เน้ือหาและรูปแบบข้อสอบ 
จัดสอบโดยแยกเป็น 3 ช่วงช้ัน คือช่วงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1–3, ประถมศึกษาปีท่ี 4–6 และมธัยมศึกษาปี

ท่ี 1–3 เพื่อเปิดโอกาสให้นกัเรียนในแต่ละช่วงชั้น เขา้ร่วมการสอบไดอ้ย่างทัว่ถึง และสามารถน าผลสอบไปใช้
ก าหนดขีดความสามารถตวัเองและเป็นแนวทางการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงจะท าให้นักเรียนได้รับ
ประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี 
3.1 เน้ือหาข้อสอบคณิตศาสตร์แต่ละช่วงช้ัน 

เน้ือหาของขอ้สอบคณิตศาสตร์ในแต่ละช่วงชั้นสอดคลอ้งตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) การประยกุตแ์ละคิดวิเคราะห์ ค  าถาม-ค าตอบ ทุกขอ้ถูกตอ้งชดัเจน 
และสามารถจ าแนกความรู้ของนกัเรียนได ้
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➢ช่วงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1–3 
เน้ือหาขอ้สอบมีรายละอียดดงัน้ี 

จ านวนนบัและการบวกลบจ านวนนบัท่ีตวัตั้งและผลลพัธ์ไม่เกิน 100,000 / การคูณการหาร / การบวกลบ
คูณหารระคน / แผนภูมิ / การชัง่การตวง / การวดัความยาว / เวลา / เงินและรายรับรายจ่าย / รูปเรขาคณิต / จุด 
ส่วนของเส้นตรง มุมและเส้นขนาน / ห.ร.ม. และ ค.ร.น. / การประมาณค่า / เศษส่วน / ทศนิยม / พื้นท่ีรูป
สามเหล่ียมส่ีเหล่ียม / ความยาวรอบรูปสามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม / ปริมาตรรูปทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก / แบบรูป / สมการ
ตวัแปรเดียว / สมบติัรูปส่ีเหล่ียมต่าง ๆ 
 
➢ช่วงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4–6 
เน้ือหาขอ้สอบมีรายละอียดดงัน้ี 

จ านวนนบัและสมบติั / ตวัประกอบ จ านวนเฉพาะ / ห.ร.ม. และ ค.ร.น. / การประมาณค่า / เศษส่วน / 

ทศนิยม / พื้นท่ีรูปสามเหล่ียมส่ีเหล่ียม วงกลม / ความยาวรอบรูปสามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม วงกลม / ปริมาตรรูปทรง

ส่ีเหล่ียมมุมฉาก / แบบรูป / สมการตวัแปรเดียว / กราฟเส้นและแผนภูมิ / ล าดบัเลขคณิตและอนุกรมเลขคณิต / 

พื้นฐานเลขยกก าลงั / ส่วนประกอบรูปเรขาคณิตสามมิติ / รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ / สมบติัรูปส่ีเหล่ียมต่าง 

ๆ / มุมและเส้นขนาน / สถิติเบ้ืองตน้ / ความน่าจะเป็น / ทฤษฏีพีทาโกรัส 

 
➢ช่วงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1–3 

เน้ือหาขอ้สอบคณิตศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้จะแบ่งเป็น 4 หวัขอ้หลกัดงัน้ี 

1. พชีคณิต (Algebra) 

 พหุนามและเศษส่วนพหุนาม    การประยกุตส์มการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 

 การประยกุตส์มการเชิงเส้นสองตวัแปร   การแกร้ะบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปร สามตวัแปร 

 สมการก าลงัสอง     อสมการ 

 กราฟ (วงกลม พาราโบลา) 

2. เรขาคณิต (Geometry) 

 ทฤษฎีบทเก่ียวกบัรูปสามเหล่ียม   ทฤษฎีบทเก่ียวกบัรูปส่ีเหล่ียม 

 ทฤษฎีบทเก่ียวกบัรูปวงกลม    ความคลา้ยและความเท่ากนัทุกประการ 

 เส้นขนาน      การแปลงทางเรขาคณิต 

 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส     ตรีโกณมิติ   พื้นท่ีผิวและปริมาตร 
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3. เลขคณิตและทฤษฎีจ านวน (Arithmetic and Number theory) 

 ระบบจ านวนจริง     การประยกุตเ์ศษส่วน 

 การประยกุตเ์ลขยกก าลงัและระบบเลขฐานต่างๆ  ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 

 ล าดบัเลขคณิตและอนุกรมเลขคณิต 

4. คณิตศาสตร์เชิงการจัดและสถิติเบื้องต้น (Combinatorics and Statistics) 

 กฎการนบัพื้นฐาน     แฟคทอเรียล  

 วิธีเรียงสับเปล่ียน     ความน่าจะเป็น  สถิติ   

 
3.2 รูปแบบข้อสอบคณิตศาสตร์แต่ละช่วงช้ัน 

 ขอ้สอบเป็นแบบปรนยัคือเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด (5 ตวัเลือก) 
ช่วงชั้น รูปแบบและจ านวนขอ้สอบ (ขอ้) ขอ้ละ / คะแนนเตม็ เวลาท าขอ้สอบ เวลาเฉล่ียต่อขอ้ 

 ภาษาไทย ภาษาองักฤษ (คะแนน) (นาที) (นาที) 

ประถมศึกษาตอนตน้  

(ป.1 – ป.3) 

35 5 2.5 / 100 120 3 

ประถมศึกษาตอนปลาย 

 (ป.4 – ป.6) 

35 5 2.5 / 100 120 3 

มธัยมศึกษาตอนตน้  

(ม.1 – ม.3) 

35 5 2.5 / 100 120 3 

หมายเหต:ุ ไม่อนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองค านวณใดๆ หากฝ่าฝืนถือวา่ทุจริตในการสอบ 

 

4. รางวัลและทุนการศึกษา (รอบแรก: รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) 

รางวลัมอบแยกแต่ละช่วงชั้น โดยก าหนดดงัน้ี 

4.1 ผู้ท าคะแนนได้สูงสุดระดับประเทศ (แยกแต่ละช่วงช้ัน) 

             อนัดบัท่ี 1 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบตัร 

             อนัดบัท่ี 2 ทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมเกียรติบตัร 

             อนัดบัท่ี 3 ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบตัร 

 รางวลัชมเชย อนัดบัท่ี 4 – 6 ทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบตัร 
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4.2 ผู้ท าคะแนนได้เกินเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน (ร้อยละ 50 ขึน้ไป) จะไดรั้บใบประกาศเกียรติคุณ ดงัน้ี 

เกยีรติบัตรเหรียญทอง   ท าคะแนนไดร้้อยละ 75 ขึ้นไป 

เกยีรติบัตรเหรียญเงิน    ท าคะแนนไดร้้อยละ 65 ถึงร้อยละ 74 

เกยีรติบัตรเหรียญทองแดง   ท าคะแนนไดร้้อยละ 50 ถึงร้อยละ 64 

เกยีรติบัตรเข้าร่วมสอบ (ดาวน์โหลด) ท าคะแนนไดน้อ้ยกวา่ร้อยละ 50 

4.3 ผู้ท าคะแนนได้ ร้อยละ 90 ขึน้ไป จะไดรั้บเหรียญรางวลัเหรียญทอง 

4.4 ผู้ท าคะแนนได้สูงสุดระดับจังหวัด (แยกแต่ละช่วงช้ัน) 

ใหเ้กียรติบตัรส าหรับนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนสูงสุด 3 อนัดบัแรกของแต่ละจงัหวดั โดยใหทุ้กช่วงชั้นและ
นกัเรียนตอ้งท าคะแนนไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

4.5 การตดัสินของกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 

 

5. ก าหนดการมอบรางวัล  

5.1 ผูไ้ดรั้บเกียรติบตัรสามารถดาวน์โหลดไดท้าง www.taccontest.com ในช่วงธนัวาคม พ.ศ. 2565 และเกียรติ

บตัรฉบบัจริงจะด าเนินการจดัส่งไปยงัโรงเรียนตน้สังกดัหรือท่ีอยูท่ี่บา้นของผูส้มคัรหากประสงค ์ ซ่ึงไดแ้จง้

ขอ้มูลไวใ้นระบบการสมคัร 

5.2 ส าหรับทุนการศึกษาทุกรางวลัจะโอนให้นกัเรียนโดยตรงผา่นทางเลขท่ีบญัชีของผูไ้ดร้างวลั ภายใน

พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

5.3 เกียรติบตัร และเหรียญรางวลัเหรียญทอง (ใหส้ าหรับผูท้  าคะแนนไดร้้อยละ 90 ขึ้นไป) ส าหรับผูท่ี้ไดค้ะแนน

สูงสุดอนัดบัท่ี 1 – 3 ในแต่ละช่วงชั้น จะส่งมอบไปยงัโรงเรียนตน้สังกดัหรือท่ีบา้นหรือนดัมอบ ณ สถานท่ี ท่ีทาง

บริษทัฯ จดัไว ้ในช่วงธนัวาคม 2565 – มกราคม พ.ศ. 2566 ซ่ึงจะแจง้ใหท้ราบทางเวบ็ไซต ์และช่องทางโซเชียล

มีเดียอ่ืน ๆ  

 

6. เง่ือนไขการสอบผ่านรอบแรกและก าหนดการสอบรอบสอง 

6.1 เง่ือนไขการสอบผ่านรอบแรก 

ผูส้มคัรสอบในรอบแรก ท่ีไดค้ะแนนสอบร้อยละ 30 ขึ้นไป ของแต่ละช่วงชั้นจะไดเ้ป็นตวัแทนผา่นเขา้ 
ไปแข่งขนัโครงการทดสอบออนไลน์สุดยอดนกัคณิตศาสตร์ระดบัประเทศรอบสอง (รอบสุดยอดนกั

คณิตศาสตร์ระดบัประเทศ) ซ่ึงจะมีกระบวนการสมคัรและช าระเงินค่าสมคัรอีกคร้ัง โดยจะประกาศแจง้

รายละเอียดใหท้ราบในช่วงธนัวาคม พ.ศ. 2565 ผา่นทางเวบ็ไซต ์www.taccontest.com  
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6.2 ก าหนดการสอบรอบสอง 

ก าหนดใหมี้การแข่งขนัโครงการทดสอบออนไลน์สุดยอดนกัคณิตศาสตร์ระดบัประเทศรอบสอง (รอบ

สุดยอดนกัคณิตศาสตร์ระดบัประเทศ) ในวนัท่ี 18 – 19 มีนาคม 2566 

 

7. การเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ 

7.1 อุปกรณ์ท่ีต้องเตรียมในการเข้าสอบ 

7.1.1 บตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวันกัเรียน 

7.1.2 มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop) หรือคอมพิวเตอร์พกพาส่วนบุคคล (Laptop) หรือแทบ็เลต็ 

(Tablet) หรือโทรศพัทมื์อถือ (Mobile Phone) ท่ีมีกลอ้ง และสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งเสถียร 

7.1.3 อุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น กระดาษทด ปากกา ดินสอ เป็นตน้ โดยไม่อนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองค านวณใดๆ หากฝ่าฝืนถือ

วา่ทุจริตในการสอบ 

หมายเหตุ กรณีกรรมการคุมสอบใช้โปรแกรม Zoom Meeting เป็นหอ้งสอบออนไลน์และนกัเรียนใช้

โทรศพัทมื์อถือ (Mobile Phone) ในการสอบ นกัเรียนตอ้งเตรียมโทรศพัทมื์อถือท่ีมีกลอ้ง 2 เคร่ือง เพื่อให้

กรรมการคุมสอบไดส้ังเกตุการณ์ในระหวา่งท่ีนกัเรียนท าขอ้สอบได ้ เน่ืองจากโทรศพัทมื์อถือ ไม่สามารถเปิด

โปรแกรม Zoom Meeting และเปิดระบบสอบประเมินออนไลน์ไดพ้ร้อมกนั 

7.2 เตรียมสถานท่ี และสัญญาณอนิเทอร์เน็ต 

7.2.1 สถานท่ี ควรเป็นสถานท่ีส่วนตวัไม่มีผูอ่ื้นเดินผา่นเขา้-ออก และไม่มีผูอ่ื้นอยูร่่วมดว้ยในขณะท่ีสอบ สถานท่ี

สอบตอ้งมีแสงสวา่งเพียงพอ 

7.2.2 อนุญาตใหมี้ โต๊ะ เกา้อ้ี และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสอบอยูบ่นโต๊ะเท่านั้น  

7.2.3 มีความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตอยา่งนอ้ย 10 Mbps  

7.3 เตรียมโปรแกรม และทดสอบระบบท่ีใช้ในการสอบ  

ติดตั้งโปรแกรม Zoom Meeting ลงบนอุปกรณ์ท่ีใชส้อบให ้เรียบร้อยก่อนสอบและควรอพัเดทเป็นเวอร์ชนัล่าสุด 
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