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ขาวประชาสัมพนัธ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 

โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
 3หองสมุดของหนู เปดโลกใหมใบเล็ก 

 

เดก็ไทยสรางชื่ออีก! ซิว 1 ทอง 5 เงิน คณิตศาสตรโอลิมปก  
 

 
   

 

  

 

  
โฉมหนาเด็กเกงพิชิต 1 เหรียญทอง 5 เหรียญเงินจากการแขงขันคณิตศาสตร

โอลิมปกระหวางประเทศ ณ เมืองเบรเมน ประเทศเยอรมนี (จากซายไปขวา)นายภค
วุฒิ จิรดิลก ร.ร.อัสสัมชัญบางรัก,ด.ช.นิปุณ ปติมานะอารี ร.ร.สาธิต ม.ศรีนครินทรวิ
โรฒ ปทุมวนั,นายสุธี เรืองวิเศษ,นายพงศภัค ภูมิวัฒน,นายศุภณัฐ คําต้ือ และ นาย

ธนาตย คุรุธัช จาก ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา   
 

คลิกที่ภาพเพ่ือดูขนาด
ใหญขึ้น 

 
 

 

เด็กไทยเจง เขาแขงคณิตศาสตรโอลิมปกที่เบรเมน 
เยอรมันี ซิวเหรียญกลับบานเกิด 1 ทอง 5 เงิน โดย
ทําคะแนนรวมไดเปนอันดับที่ 7 ของโลกจาก
ประเทศที่เขาแขงขันทั้งสิ้น 104 ประเทศ 
        
       น.ส.นารี วงศสิโรจนกุล รักษาการแทน
ผูอํานวยการสถาบนัสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ

ขาวจากหนังสือพิมพผูจัดการ  ฉบับประจําวันพุธที่   22   เดอืนกรกฎาคม พ.ศ.2552   หนา10 

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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ด.ช.นิปุณ ปติมานะ

อารี 
 

 
นายสุธ ีเรืองวิเศษ 

 

 
นายพงศภัค ภูมิวัฒน 

 

 
นายธนาตย คุรุธัช  

 

 
นายภควุฒิ จิรดิลก  

เทคโนโลย ี(สสวท.) แจงวาตามที่ สสวท.ไดคัดเลือกและ
จัดสงคณะผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร
โอลิมปกระหวางประเทศ ประจําป 2552 จํานวน 6 คน 
ระหวางวันที่ 10-22 กรกฎาคม 2552 ณ เมืองเบรเมน 
ประเทศเยอรมน ี
        
       ผลปรากฏวา ผูแทนประเทศไทยทําได 1 เหรียญทอง 
5 เหรียญเงนิ โดยทําคะแนนรวมไดเปนอันดับที่ 7 ของโลก
จากประเทศที่เขาแขงขันทั้งสิ้น 104 ประเทศ จากฝมือของ
นายสุธี เรืองวิเศษ โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษา ไดรางวัล
เหรียญทอง, นายธนาตย คุรุธัช โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา ไดรับรางวัลเหรียญเงนิ, นายพงศภัค ภู
มิวัฒน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ไดรางวัลเหรียญเงิน, 
นายศุภณัฐ คําตื้อ โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษา ไดรางวัล
เหรียญเงิน, นายภควุฒิ จิรดิลก โรงเรียนอัสสัมชัญบาง
รัก ไดรางวัลเหรียญเงนิ และด.ช.นิปุณ ปติมานะอารี 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน 
        
       โดยในการแขงขนัครั้งนี้ประเทศที่ทําคะแนนรวมได
เปนอันดับ 1 คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน อันดับ 2 คือ 
ญ่ีปุน และอันดับ 3 รัสเซีย ดานคณะผูแทนประเทศไทยฯ 
จะเดินทางกลับถึงไทยในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 
2552 เที่ยวบิน TG 923 เวลา 12.55 น. สสวท.จะมีพิธี
ตอนรับคณะผูแทนประเทศไทยฯ ตามกําหนดดังกลาว ณ 
สนามบินสวุรรณภูมิ ทีช่ั้น 2 ดานใน ประตูที่ 5 
        
       สําหรบัเยาวชนคนเกงผูควาเหรียญทองปลาสุด อยาง 
นายสุธ ีเรืองวิเศษ หรือนองทีม วยั 17 ป ซึ่งที่ผานมาเคย
ควาเหรียญเงินคณิตศาสตรโอลิมปก เมื่อ พ.ศ.2550 จาก
เวียดนาม และเหรียญเงินคณิตศาสตรโอลิมปก เมื่อ พ.ศ.
2551 จากสเปน ใหขอคิดวาอยากเห็นคุณครูสอน
คณิตศาสตรโดยโยงเขากับชีวิตประจําวันและธรรมชาติ
รอบตัวเรา ทําใหเด็กๆ สนุกสนานและเห็นความสวยงาม
และความสําคัญของคณิตศาสตรอยางชัดเจน และเปดเผย
เปาหมายในอนาคตของตนเองวาจะเรียนตอดาน
คณิตศาสตรที่ตางประเทศเพื่อนําความรูกลับมาทํางาน
พัฒนาประเทศของเราใหมากที่สุด 
        
       ในขณะที่ ด.ช.นิปุณ ปติมานะอารีย หรือนองดิสนีย 
วัย 14 ป เห็นวาโอลมิปกวิชาการสงเสริมใหเด็กรุนใหม
สนใจเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรมากขึน้ ดูไดจาก
ปจจุบันมีเด็กเขารวมแขงขันมากขึ้นเรื่อยๆ ทําใหเด็กหันมา
สนใจเรียนดานนี้ย่ิงขึ้น ดิสนียเลาประสบการณเรียนดีแบบ
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นายศุภณัฐ คําต้ือ 

   
 

ไมกดดันตัวเองวาเมื่อกอนเคยทําขอสอบแลวเครียดมากที่
ทําไมไดบางครั้งถึงกบัปวดหัว แตตอนนี้รูวิธแีกแลวคืออยา
ไปเครียด ทําใหดีที่สุดก็พอ เพราะความเครียดไมไดชวย
อะไรเลย แตถาไมเครียดจะเรียนไดอยางมีความสุข 
        
       สวน นายภควุฒิ จิรดิลก หรือนองโปร วัย 15 ป เห็น
วาโอลิมปกวิชาการมีสวนชวยสงเสริมการเรียนคณิตศาสตร
มาก ทําใหกระตือรือรน สนใจเรียนคณิตศาสตรมากขึ้น ดีใจ
มากที่ไดเปนผูแทนประเทศไทย กอนไปแขงขันได เตรียม
ตัวโดยฝกทําโจทยมาก ๆ อนาคตตั้งใจอยากเรียนตอดาน
คณิตศาสตรและนําความรูกลับมาพัฒนาประเทศ 
        
       ดาน “น็อด” นายธนาตย คุรุธัช วัย 15 ป เผยวา 
หลักการเรยีนดีของตนเองก็คือ ตองไมเครียด อยากดดัน
ตนเอง ชอบในสิ่งที่เรยีนและใชความพยายามมากๆ ไดรวม
แบงปนความรูโดยชวยสอนเพื่อนๆ ที่ไมเขาใจบทเรียนหรือ
ถามีโจทยปญหามาถามก็จะชวยสอน นองนอ็ดยํ้าวาคนที่
ยืนเคียงขางอยูเสมอทัง้ในยามสมหวังและผดิหวัง เปน
กําลังใจใหกาวไปขางหนาก็คือ คุณพอ คุณแม ซึ่งมีสวน
สําคัญอยางมากในการเรียนดีของลูก 
        
       สําหรบั นายพงศภัค ภูมิวัฒน หรือนองภู เลาวา ตอน
เด็กๆ คุณแมซื้อหนังสอืคณิตศาสตรหรือนิทานมาใหอาน
และฝกทําโจทยเสมอ ทําใหมีทักษะในการคิดเลขและอาน
หนังสือมาต้ังแตเด็ก และเมื่อเวลาที่เริ่มทอ ขาดสมาธิใน
การทํางาน คุณพอคุณแมก็จะใหกําลังใจและเตือนสตอิยู
ตลอด เขาโครงการโอลิมปกวิชาการเพราะชอบ
คณิตศาสตรต้ังแตเด็กเมื่อมีการแขงขันจึงสนใจอยากได
ความรูที่แปลกใหมและไดคิดวิเคราะหมากขึ้น การแขงขัน
โอลิมปกวชิาการทําใหเด็กมีแรงจูงใจในการเรียนวิชาที่ถนัด
อยางเต็มที่ 
        
       และปดทายที่ นายศุภณัฐ คําตี้ หรือ “การฟลด” 
วัย 17 ป เจาของเหรียญเงินคณิตศาสตรโอลิมปกใน
ปน้ี และป 2551 จากสเปนดวย เผยวาครอบครัวเปด
โอกาสใหเลือกเสนทางอนาคตของตัวเองไดตามใจ
รัก จึงมีอิสระที่จะเรียนในสิ่งที่ชอบ ซึ่งตนเองชอบ
คณิตศาสตรเพราะเปนวิชาที่วาดวยเหตุผล มีความ
สวยงามนาศึกษา ทําใหเลือกแขงขันโอลิมปกวิชานี้
เพราะเปนจุดเริ่มตนของเสนทางการเปนนัก
คณิตศาสตรในวันหนา อนาคตฝนอยากเปนอาจารย
ถายทอดความรูใหคนรุนใหมหรืออาจเปน
นักวิทยาศาสตรเปนผูกตัญูตอแผนดิน 
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