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ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖  โทรศัพท/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑  

  

 

ตางชาติอ้ึง! เด็กไทยกวาด 21เหรียญทอง 55 รางวัล คณิตศาสตร
ระหวางประเทศและคณติศาสตรโอลิมปกเอเชีย 

 
โดย ASTVผูจัดการออนไลน 2 ธันวาคม 2552 15:51 น. 

 

 

ทัพนักเรียนประถมกวาด 6 เหรียญทอง   
       ทัพนักเรียนไทยสุดเจง กวาด 55 เหรียญรางวัลจากการแขงขันคณิตศาสตร ระหวางประเทศ ระดับประถมศึกษา 
Elementary Mathematics International Competition (EMIC) และการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกเอเชีย ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน Asia Inter-cities Teenagers Mathematics Olympiad 2009 (AITMO) ท่ีจัดข้ึนระหวางระหวางวันท่ี 

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

 

ขาวจากหนังสือพิมพผูจัดการรายวัน   ฉบับประจําวนัที่  ๒  เดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๒  หนา   
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27 พ.ย.-3 ธ.ค.2552 ณ เมืองลีโอลีโอ สาธารณรัฐฟลิปปนส สามารถควา 21 เหรียญทอง 25 เหรียญเงิน 9 เหรียญ
ทองแดง รวมท้ังยังไดรับรางวัลคะแนนรวมสูงสุดอันดับสองระดับมัธยมศึกษาตอนตน และคะแนนรวมสูงสุดอันดับ
สาม ระดับประถมศึกษา  
        
       นายสมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) รักษาการเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปดเผยวา ไดรับรายงานดวน (เม่ือเวลา 13.00 น.ของวันท่ี 2 ธันวาคม 2552) จากสาธารณรัฐ
ฟลิปปนส 
         
       ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ไดคัดเลือก และสงนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนของไทยเขารวมการแขงขันคณิตศาสตร ระหวางประเทศ ระดับประถมศึกษา Elementary Mathematics 
International Competition (EMIC) และการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน Asia Inter-cities 
Teenagers Mathematics Olympiad 2009 27 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 2552 ณ จํานวน 8 ทีม และทีมอิสระจากโรงเรียนอนุบาล
สุธีธร จังหวัดนครปฐม 1 ทีม จํานวน 4 คน รวม 36 คน ผลปรากฏวานักเรียนท้ังหมดสามารถกวาดรางวัลจากการแขงขันไดถึง 55 
เหรียญ รวม 55 รางวัล จนเวลาประกาศผลนักเรียนไทยขึ้นรับรางวัลหลายประเทศปรบมือพรอมกับตะโกนวา 
        
       “Thailand you are the best, Thailand so many award และ Thailand are the winner” ซ่ึงมีผลการแขงขันดังน้ี 
        

       ผลการแขงขันคณิตศาสตรระหวางประเทศ ระดับประถมศกึษา ไดรับรางวัลทั้งหมด 30 รางวัล 
ดังน้ี รางวลัประเภทบคุคล เหรียญทอง 7 รางวลั ไดแก ด.ช.สิรภพ จิตรมีศิลป โรงเรียนสาธิต มศว 
ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร ด.ช.กองเกียรติ ทิพยรัตน โรงเรียนสาธติ มศว ประสานมิตร
กรุงเทพมหานคร ด.ช.ศิวกร สงวนหมู โรงเรียนพิพัฒนา กรุงเทพมหานคร ด.ช.ธีมธรรศ จิรนันทธวัช โรงเรียนสาธิตแหง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร ด.ช.พชร เศวตมาลย โรงเรียนสาธติ มศว.ประสานมิตร
กรุงเทพมหานคร ด.ช.ชวัลวิทย เหลาอํานวยชัย โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร และ ด.ช.ณัติกิตติ ถาวร

เศรษฐวัฒน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม เหรียญเงิน 7 รางวัลไดแก ด.ญ.นวพรรณ วัฒนาวานิชกูล โรงเรียน

อนุบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด.ช.อธิวัฒน ธูปทอง โรงเรียนพระยาประเสริฐฯ กรุงเทพมหานคร ด.ช.ภาสพล อุฬาร
กุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร ด.ช.วฤทธิ สิงหะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด.ช.จารุกิตติ ์
อุบลสะอาด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ จังหวัด อุตรดิตถ ด.ญ.ธัญทิชชา เกตุชัยมงคล และ ด.ช.ภัทธ์ิ กิตติพงศพัฒน 
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม เหรียญทองแดง 5 รางวัล ไดแก ด.ช.นราวิชญ แปลงประวัติ โรงเรียนสุพรรณภูมิ จังหวัด

สุพรรณบุรี ด.ช.ธนกร เลิศนิทัศน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด.ญ.รัญณิชา แสงศิริวุฒิ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี ด.ญ.จุฑามาศ เจริญขวัญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี และ ด.ช.อรรณพ ตันตยานนท 
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม 
         

       รางวัลประเภททีม เหรียญทอง 3 รางวัล ไดแก ทีมซี ด.ญ.รัญณิชา แสงศิริวุฒิ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 

จังหวัดราชบุรี ด.ช.ศิวกร สงวนหมู โรงเรียนพิพัฒนา กรุงเทพมหานคร ด.ช.ธีมธรรศ จิรนันทธวัช โรงเรียนสาธิตแหง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร ด.ญ.จุฑามาศ เจริญขวัญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ทีม
ดี ไดแก ด.ช.พชร เศวตมาลย โรงเรียนสาธติ มศว ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร ด.ช.วฤทธิ 

สิงหะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด.ช.จารุกิตต อุบลสะอาด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 

และ ด.ช.ชวัลวิทย เหลาอํานวยชัย โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร และทีมอิสระ ด.ช.ณัติกิตติ ถาวรเศรษฐวัฒน ด.ญ.
ธัญทิชชา เกตุชัยมงคล และ ด.ช.ภัทธ์ิ กิตติพงศพัฒน ด.ช.อรรณพ ตันตยานนท จากโรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัด
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นครปฐม 
         

       เหรียญเงิน 1 รางวัล ไดแก ทีมบี ไดแก ด.ช.ภาสพล อุฬารกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร ด.ช.
กองเกียรติ ทิพยรัตน โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร ด.ช.กานตนิธิ รัชพงษ

ไทย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม และด.ช.ธนกร เลิศนิทัศน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
         
       เหรียญทองแดง 1 รางวัล ไดแก ทีมเอ ไดแก ด.ช.สิรภพ จิตรมีศิลป โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร 

ด.ญ.นวพรรณ วัฒนาวานิชกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด.ช.อธิวัฒน ธูปทอง โรงเรียนพระยา
ประเสริฐสุนทราศรัยฯ กรุงเทพมหานคร และ ด.ช.นราวิชญ แปลงประวัติ โรงเรียนสุพรรณภูมิ จังหวัด สุพรรณบุรี รางวัล
ประเภทกลุมบุคคล ซ่ึงมีคะแนนรวม 3ใน 4 สูงสุดของทีม เหรียญทอง 2 รางวัล คือ ทีมดี และทีมอิสระ เหรียญเงิน 2 รางวัล คือ ทีม
บี และทีมซี เหรียญทองแดง 1 รางวัล คือ ทีมเอ และ ทีมดี ยังไดรับรางวัลคะแนนรวมสูงสุดอันดับท่ีสาม คือ เหรียญทองแดง จาก 
21 ประเทศ ซ่ึงรองจากสาธารณรัฐฟลิปปนส และไตหวัน อีกดวย 

ทัพนักเรียนม.ตนกวาด 7 เหรียญทอง   
       ผลการแขงขันคณิตศาสตรโอลิปกเอเชีย ระหวางประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับรางวัลท้ังหมด 25 
รางวัล ดังน้ี 
         

       รางวัลประเภทบุคคล เหรียญทอง 7 รางวัล ไดแก ด.ช.วรมนต ยมจินดา โรงเรียนสาธิต 
มศว.ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ด.ช.ฉัตรมงคล ปนทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ด.ช.ธน

วินท เถาวทิพย โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดรอยเอ็ด ด.ช.รัฐนันท จันทรตระกูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

กรุงเทพมหานคร ด.ช.กฤตกร กานติกูล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ด.ญ.ณวรา ธรรมจํารัสศรี 

โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร ด.ญ.อติกานต โสมาภา โรงเรียนสาธติ มศว.ปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 
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       เหรียญเงิน 9 รางวัลไดแก ด.ช.นราวิชญ อภิรมยรักษ โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย จังหวัดสงขลา ด.ญ.ศุภสุตา วงศดามา

โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร ด.ช.วรุตม ต.ศรีวงษ โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร ด.ช.กิตติพศ เงินยวง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ด.ญ.กรวีร พฤกษานุศักดิ์ 

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ จังหวัดสงขลา ด.ช.บัณฑิต ดิลกนวฤทธิ์ โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย จังหวัดสงขลา ด.ช.ธีรวัฒน ลิ่ม
ลังการณ โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม ด.ช.ณัฐนันท วัชรเกษมสินธุ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และ ด.ช.
ณัฐพงศ ต้ังหลักชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
        
       รางวัลประเภททีม เหรียญทอง 1 รางวัล คือ ทีมซี ไดแก ด.ช.บัณฑิต ดิลกนวฤทธิ์ โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย จังหวัด

สงขลา ด.ช.รัฐนันท จันทรตระกูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ด.ช.กฤตกร กานติกูล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และ ด.ญ.ณวรา ธรรมจํารัสศรี โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร  

 
ภาพหมูนักเรียนท่ีเขาแขงขัน   
       เหรียญเงิน 1 รางวัล ไดแก ทีมบี ด.ช.วรุตม ต.ศรีวงษ โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร ด.ช.กิตติพศ เงินยวง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ด.ญ.กรวีร พฤกษานุศักดิ์ 

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ จังหวัดสงขลา และ ด.ช.ธนวินท เถาวทิพย โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดรอยเอ็ด และทีมดี ไดแก 

ด.ญ.อติกานต โสมาภา โรงเรียนสาธิต มศว  ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ด.ช.ธีรวัฒน ลิ่มลังการณ 

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม ด.ช.ณัฐนันท วัชรเกษมสินธุ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และ ด.ช.ณัฐพงศ ต้ัง
หลักชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
         

       เหรียญทองแดง 1 รางวัล คือ ทีมเอ ไดแก ด.ช.วรมนต ยมจินดา โรงเรียนสาธิต มศว. 
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ด.ช.ฉัตรมงคล ปนทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ด.ช.นราวิชญ 

อภิรมยรักษ โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย จังหวัดสงขลา และ ด.ญ.ศุภสุตา วงศดามา โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 
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รางวัลประเภทกลุมบุคคล ซ่ึงมีคะแนนรวม 3ใน 4 สูงสุดของทีม เหรียญทอง 1 รางวัล คือ ทีมซี เหรียญเงิน 3 รางวัล คือ ทีมเอ ทีม
บี และทีมดี และ ทีมซี ยังไดรับรางวัลคะแนนรวมสูงสุดอันอับท่ีสอง คือ เหรียญเงิน จาก 21 ประเทศ ซ่ึงรองจากสาธารณรัฐ
ฟลิปปนส อีกดวย 
        
       “การแขงขันคร้ังน้ีมีนักเรียนจาก 21 ประเทศเขารวมการแขงขัน ไดแก บรูไน บัลกาเรีย ไซปรัส ฮองกง อินเดีย 
ฟลิปปนส อินโดเนีเซีย อิหราน เกาหลี คาซัคสถาน มาเกา มาเลเซีย มองโกเลีย เนปาล ไนจีเรีย โรมาเนีย สิงคโปร จีน 

แอฟริกาใต ไตหวัน และประเทศไทย ซึ่งในคร้ังน้ี นับวา ประเทศไทยประสบความสําเร็จ นักเรียนมีความสามารถใน
เวทีนานาชาติไดรับรางวัลจํานวนมากขึ้นกวาปท่ีผานมา แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรของ
ไทยมีการพัฒนาไมเพียงแตในกรุงเทพฯยังกระจายไปสูภูมิภาคมากขึ้นเปนลําดับอีกดัวย ขอแสดงความยินดีกับ
นักเรียนทุกคนท่ีไดรับรางวัลและนําชื่อเสียงและความภาคภูมิใจมาสูตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและประเทศชาติใน
คร้ังน้ี” รองเลขาธิการ กพฐ.กลาว  

 


