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ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 
ภายใน 5666  
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
3หองสมุดของหนู เปดโลกใหมใบเล็ก 
 

 
เดก็ไทยม.ตนสดุเจงกวาดทุกเหรยีญ26รางวัล แถมรองแชมป

คณิตศาสตร อันดับ2ของโลกที่อฟัริกาใต 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

ทีม A 
 

 

ทีม B 
 

  
เด็ก ม.ตนไทยสุดเจงกวาด 26 รางวัล จากการแขงขัน
คณิตศาสตรโลกระหวางประเทศที่แอฟริกาใต ประเภทบุคคล
และประเภททีม ไดถึง 14 เหรียญทอง 19 เหรียญเงิน 16 
เหรียญทองแดง และรางวัลชมเชย ที่สําคัญยังไดรับรางวัล
ชนะเลิศ คะแนนรวมสูงสุดอันดับสองรองจากประเทศจีนอีก
ดวย (ดูรายช่ือ) 
 
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปดเผยเมื่อ
วนัที่ 13 กรกฎาคม วา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน(สพฐ.) ไดคัดเลือกและสงนักเรียนไทยเขารวมการ
แขงขันคณิตศาสตรโลก ระหวางประเทศ  ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน หรือ  World Youth Mathematics Inter City 
Competition  (WYMIC 2009) ครั้งที่ 10 ระหวางวันที่ 2 - 
13  กรกฎาคม 2552 ณ  เมืองเดอรแบน สาธารณรัฐอัฟริกา
ใต  ประเภททีมจํานวน 4 ทีม และประเภทกลุมบุคคลรวม 17 
คน  
   
ผลปรากฏวานักเรียนทั้งหมดสามารถกวาดรางวัลจากการ
แขงขันไดถึง 26 รางวัล คือ  
   
รางวัลเหรียญทอง 5 รางวัล รวม 14 เหรียญ คือ  
ประเภทบุคคล  2 รางวัล 2 เหรียญทอง ไดแก  
เด็กชายจิรวัชร   อนันตโรจนวงศ  และ 
เด็กชายวีรชัย นีรนาทวงศ  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร   
 
ประเภททีม 2 รางวัล 8 เหรียญทอง คือ 
ทีม A ไดแก  
เด็กชายเจษฎา  โพดาพล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  
เด็กชายจิรวัชร อนันตโรจนวงศ เด็กชายวีรชยั  นรีนาท

ขาวจากหนังสือพิมพมติชน  ฉบับประจําวันท่ี  14 เดอืนกรกฎาคม  พ.ศ.2552  หนา 1

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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ทีม C 
 

 

ทีม D 
 

 

นางสาวกัญญารัตน รุงจิรา
รัตน   

วงศ โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุม
วัน และนางสาวณัฐนิชา  เทพพรพิทักษ โรงเรียนโยธินบูรณะ 
 
ทีม D ไดแก  
เด็กชายภคภาค ภูมิวัฒน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   
เด็กชายอัทธวิชญ  มานุย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  
เด็กชายปวณี ปติมานะอารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และนายพัฒรัฐ   ชาง
ประหยัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปทุมวัน   
 
ประเภทกลุมบุคล 1 รางวัล 4 เหรียญทอง คอื  
ทีม A  ไดแก  
เด็กชายเจษฎา  โพดาพล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  
เด็กชายจิรวัชร อนันตโรจนวงศ  
เด็กชายวีรชัย  นีรนาทวงศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และนางสาวณัฐนิชา  เทพพร
พิทักษ โรงเรียนโยธินบูรณะ  
 
รางวัลเหรียญเงิน 10 รางวัล รวม 19 เหรียญ ไดแก  
ประเภทบุคคล  7 เหรียญ ไดแก  
เด็กชายเจษฎา   โพดาพล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  
นางสาวณัฐนิชา  เทพพรพิทักษ โรงเรียนโยธินบูรณะ  
เด็กชายณัฐชนน  สวยสม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  
นายนิติพัฒน ศรีปยะโสทร โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวัน  
เด็กชายณัฏฐนันท  โชคถาวร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  
นายอัษฎาพงษ   ศรีนวกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ ปทุมวัน และ 
นายพัฒรัฐ ชางประหยัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ปทุมวัน  
 
ประเภทกลุมบุคล 2 รางวัล 8 เหรียญ คือ 
ทีม B ไดแก  
เด็กชายณัฐชนน  สวยสม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  
เด็กชายอุทัยพน  ตันติพงศพิพัฒน โรงเรียนกรุงเทพคริส
เตียนวิทยาลัย   
นายไชยภพ  ภูมิวัฒน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และ 
นายนิติพัฒน   ศรีปยะโสทร โรงเรยีนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน   
 
ทีม D ไดแก  
เด็กชายภคภาค ภูมิวัฒน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   
เด็กชายอัทธวิชญ  มานุย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  
เด็กชายปวณี ปติมานะอารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และ 
นายพัฒรัฐ   ชางประหยดั โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน   
 
ประเภทคะแนนรวมสูงสุด 1 เหรียญ   
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รางวัลเหรียญทองแดง 9 รางวัล รวม 16 เหรียญ ไดแก 
ประเภทบุคคล  7 เหรียญ ประเภทกลุมบุคล 1 รางวัล 4 
เหรียญ และประเภททีม 4 เหรียญ ไดแก 
ทีมC ไดแก  
เด็กชายธงฉัตร    อิงคุทานนทโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  ฝายมัธยม  
เด็กชายณัฏฐนันท  โชคถาวร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  
เด็กหญิงประภากร   พึ่งธรรม  โรงเรียนสตรีวิทยา และ 
นายอัษฎาพงษ   ศรีนวกลุ โรงเรยีนสาธิต สาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  
   
และรางวัลชมเชย 1 รางวัล   ประเภททีมคือ ทีม B  
นอกจากนี้ สพฐ.ยังไดสง นางสาวกัญญารัตน  รุงจิรารัตน 
โรงเรียนเทศบาลเพชรวิทย จ.ตาก เขารวมแขงขันทีมผสม
พิเศษ 4 ประเทศไดรับรางวัลเหรียญทองแดง ดวย  
   
 “สําหรับปน้ีมีประเทศเขารวมแขงขันดังกลาวจากทั่วโลก
จํานวน 19 ประเทศไดแก  จีน ไตหวัน ฟลิปปนส  ฮองกง 
สิงคโปร อินโดนีเซีย เกาหลีใต บัลกาเลีย อินเดีย อิหราน 
เนเธอรแลนด ออสเตรเลีย ซิมบับเว แซมเบียไนจีเรีย ราวัน
ดา  แซมเบีย แอฟริกาใต และไทย สพฐ.ขอแสดงความยินดี
กับนักเรียนไทยทั้ง 17 คน ที่ไดแสดงความสามารถในเวที
ระดับโลก จนประสบผลสําเร็จไดรับรางวัลกลับมา  ซึ่ง
นอกจากจะนําช่ือเสียงและความภูมิใจมาสูตนเอง ครอบครัว 
และประเทศชาติแลว สิ่งสําคัญคือนักเรียนจะไดประสบการณ 
ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมของเพื่อนใหมจากประเทศ
ตางๆ  และยังไดเปดโลกทัศนใหกวางไกลอีกดวย นอกจากนี้
สื่อมวลชนตางชาติ ยังทึ่งในความสามารถของเด็กไทยที่มี
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพและความสามารถทาง
คณิตศาสตรไดรวดเร็ว และไดรับรางวัลในเวทีโลกมากกวา
ทุกปที่ผานมา  
 

   

 

  


