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เผยผลการคัดเลือกนักเรียนเขาชิงชัย
แขงขันคณิตศาสตร ระดับนานาชาติ
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน
้ พื้นฐาน
(เลขาฯ กพฐ.) เปดเผยถึงรายชื่อของนักเรียนที่จะไปแขงขันคณิตศาสตรระดับนานาชาติ วา
ขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไดทําการพิจารณานักเรียนเพื่อ
เขารวมการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป 2550 เรียบรอยแลว โดยมีนักเรียน
ที่ผานการคัดเลือกจํานวนทั้งสิ้น 36 คนดังนี้ นักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกไปแขงขัน
คณิตศาสตรโลก (PMWC) ระดับชวงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) ระหวางวันที่ 14-19 ก.ค.50 ณ เขต
บริหารพิเศษฮองกง จํานวน 8 คน ไดแก ด.ช.ณัฐนันท วัชรเกษมสินธุ ร.ร.อนุบาลนครปฐม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม (สพท.) เขต 1, ด.ช.ธนัท โกมลสิริภักดี ร.ร.เซนต
คาเบรียล สพท.กทม.เขต 1, ด.ช.ปวีณ ปติมานะอารี ร.ร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพ
ท.กทม.เขต1, ด.ช.พบตะวัน พลานุภาพ ร.ร.อนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพท.
ฉะเชิงเทรา เขต 1, ด.ญ.พิชญชณัณ อบเชยเทศ ร.ร.อนุบาลสระบุรี สพท.สระบุรี เขต1,
ด.ช.พีรธัช สุขไพศาล ร.ร.อนุบาลสระบุรี สพท.สระบุรี เขต 1, ด.ช.อภิวุฒิ แสงจันทร ร.ร.
พญาไทย สพท.กทม.เขต 1, ด.ญ.เอมมิกา หลิมสกุล ร.ร.อนุบาลนครราชสีมา สพท.
นครราชสีมา เขต 1
นักเรียนที่ผานการคัดเลือกไปแขงขันคณิตศาสตรนานาชาติ (EMIC) ระดับชวงชั้นที่
2 ระหวางวันที่ 28 ก.ค.-3 ส.ค.50 ณ เขตบริหารพิเศษฮองกง จํานวน 8 คน ไดแก ด.ช.
กิตติพศ เงินยวง ร.ร.อนุบาลนครปฐม สพท.นครปฐม เขต 1, ด.ญ.ชลชญา สุวรรณโอภาศรี
ร.ร.อนุบาลนครราชสีมา สพท.นครราชสีมา เขต 1, ด.ช.ชานนท ภิญโญภาวศุทธิ ร.ร.วัด
ดอนไกเตี้ย สพท.เพชรบุรี เขต 1, ด.ช.ปฐวี จงยิ่งศิริ ร.ร.อนุบาลนครราชสีมา สพท.
นครราชสีมา เขต 1, ด.ช.วรมนต ยมจินดา ร.ร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพท.กทม.เขต
1, ด.ช.สิรภพ วัฒนวงศวิบูลย ร.ร.อนุบาลนครปฐม สพท.นครปฐม เขต 1, ด.ญ.อติกานต
โสมาภา ร.ร.สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม สพท.กทม.เขต1, ด.ช.อภิณัฐ ก่ํา
บํารุง ร.ร.อนุบาลนครราชสีมา สพท.นครราชสีมา เขต1
นักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกไปแขงขันคณิตศาสตรระดับโลก ระหวางประเทศ
ระดับชวงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) (WYMIC) ระหวางวันที่ 20-27 ก.ค.50 ณ
สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 16 คน ไดแก ด.ช.กีรติ สืบกิจวรรณชัย ร.ร.โยธิน
บูรณะ สพท.กทม.เขต 1, ด.ช.เฉลิมวิชญ สรอยพุดตาน ร.ร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพท.
สระบุรี เขต 1, ด.ช.เชต เขมะคงคานนท ร.ร.สาธิต มศว.ปทุมวัน สพท.กทม.เขต1,
ด.ญ.ณณิชา ศิริวงศ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สพท.กทม.เขต2, ด.ช.ธัชจุฑา รัก
แควน ร.ร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพท.ราชบุรี เขต1, ด.ช.นพพล สิระนาท ร.ร.สวนกุหลาบ
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วิทยาลัย สพท.กทม.เขต1, ด.ช.นัทพงศ แดงรุงโรจน ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
สพท.กทม.เขต 2. ด.ญ.ปุญโญทัย ธรรมจํารัสศรี ร.ร.โยธินบูรณะ สพท.กทม.เขต 1, ด.ช.
พงศธร ลักษณบุญสง ร.ร.เซนตคาเบรียล สพท.กทม.เขต1, ด.ช.ภควุฒิ จิรดิลก
ร.ร.อัสสัมชัญ สพท.กทม.เขต1, ด.ญ.ภัณฑิรา ชิโนทัยกุล ร.ร.สามเสนวิทยาลัย สพท.ก
ทม.เขต 1, ด.ช.รัฐพล ธวัชพงศธร ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สพท.กทม.เขต1, ด.ช.ลภน
ชัย จิรชูพันธ ร.ร.สาธิต มศว.ปทุมวัน สพท.กทม.เขต1, ด.ช.วีรภัทร พัฒนศรี ร.ร.สวน
กุหลาบวิทยาลัย สพท.กทม.เขต1, ด.ช.สราวุธ กุลชนะจรูญ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สพ
ท.กทม.เขต1, ด.ช.อภิสิทธิ์ จิรนภาวิบูลย ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช สพท.อุบลราชธานี เขต1
สวนนักเรียนที่ผานการคัดเลือกไปแขงขันคณิตศาสตรเอเชีย ระดับชวงชั้นที่ 3
(AITMO) ระหวางวันที่ 28 ก.ค.-3 ส.ค. 50 ณ เขตบริหารพิเศษฮองกง จํานวน 4 คน ไดแก
ด.ญ.ณัฐนิชา เทพพรพิทก
ั ษ ร.ร.โยธินบูรณะ สทพ.กทม.เขต1, ด.ช.ธิปก รักอํานวยกิจ ร.ร.
สาธิต มศว.ปทุมวัน สพท.กทม.เขต1, ด.ช.ธนาตย คุรุธัช ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สทพ.
กทม.เขต1, ด.ช.วิจิต ยังจิตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพท.กทม.เขต 1 โดยนักเรียน
ทุกคนที่ผานการคัดเลือกไปแขงขันคณิตศาสตร ระดับนานาชาติทุกคน ไดมีการเตรียมความ
พรอมทั้งดานวิชาการ ดานรางกายและจิตใจ เพื่อเดินทางไปแขงขันตามวันและเวลา
ดังกลาวเปนอยางดีแลว
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