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ข่าวประชาสมัพนัธ ์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
๑๑๔ สขุมุวทิ ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ  ๑๐๑๑๐  โทรศพัท ์๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖ 
โทรศพัท/์โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑ 

 3ห้องสมดุของหน ูเปิดโลกใหมใ่บเล ็                      

 
                นร.ไทยสดุเจง๋ ฟิสกสโอลมิปิกิ ์  
 
                    ประถมกวาดอกี คณติศาสตรโ์ลก 

 

เด็กไทยยกขบวนสรา้งชออกีแลว้ื่  
ประกาศศกดาเจา้ภาพฟิสกสั ์ิ
โอลมิปิกระหวา่งประเทศ คร ัง้แรก
กวาด 3 ทอง 1 เงนิ 1 ทองแดง 
น.ร.สาธติ มศว ปทมุวนัสดุเจง๋ ทาํ
คะแนนที ่2 ของโลก สรา้ง
ประวตัศิาสตรห์นา้ใหมใ่หว้งการ
ฟิสกสไทยิ ์  จากทีผ่า่นมาทาํคะแนน
ไดด้ที ีส่ดุแคอ่นัดบั 5 เด็กเกง่เผย 
พยายามอยา่งสดุความสามารถ 
อาศยความแมน่ยาํในการตอบั
คาํถามเพือ่ใหไ้ดค้าํตอบทีถ่กูตอ้ง
ทีส่ดุ ดา้นนอ้งชนประถมไม่ั้
นอ้ยหนา้ หอบ 12 รางวลั 24 
เหรยีญจากสนามคณติศาสตรโ์ลก
ทีฮ่องกง ชงช่ ิ ยั 15 ประเทศ 
ชนะเลศิท ัง้ประเภทบคุคลและทมี 
สพฐ.หนา้บาน ประสบความสาเร็จํ

สามารถควา้รางวลัคะแนนรวมสงูสดุของการแขง่ขนั ซงทกุปีทีผ่า่นมาประเทศไทยไมเ่คยึ่
ไดร้บัมากอ่น 
 
เมือ่เวลา 17.00 น. วนัที ่17 ก.ค. สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีองคป์ระธาน
กติตมิศกดิ์ั  มลูนธิสิงเสรมิโอลมิปิกวชิาการและพัฒนามาตรฐานวทิยาศาสตรศ์กษา่ ึ  ในพระอปุถมัภ์
สมเด็จพระเจา้พีน่างเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณวิฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร ์หรอืมลูนธิ ิสอวน. 
เสด็จพระราชดําเนนิไปยังหอประชมุจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ทรงเป็นประธานในพธิปิีดการแขง่ขนั
ฟิสกสิ โ์อลมิปิกระหวา่งประเทศ ครัง้ที ่42 (42nd International Physics Olympiad) ทีป่ระเทศ
ไทยเป็นเจา้ภาพ โดยความรว่มมอืของกระทรวงศกษาธ ิการ มลูนธิ ิสอวนึ . คณะวทิยาศาสตร ์จฬุา 
ลงกรณ์มหาวทิยาลยั ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นฟิสกส สมาคมฟิสกสไทยิ ์ ิ ์  และสถาบนัสงเสรมิการสอน่
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) จัดการแขง่ขนัระหวา่งวนัที ่10-18 ก.ค. ณ จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
 
ในการนีส้มเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีพระราชทานรางวลัใหแ้กผู่ช้นะการ
แขง่ขนัฟิสกสโอลมิปิกระหวา่งประเทศิ ์  และทรงมพีระราชดํารัสปิดการ แขง่ขนัตอนหนึง่วา่ ในชว่ง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีพระราช ทาน
รางวลัใหแ้กผู่ช้นะการแขง่ขนัฟิสกสโอลิิ ์ ม ปิกระหวา่งประเทศ ครัง้ที ่

42 ณ จฬุาลง กรณ์มหาวทิยาลยั เมือ่วนัที ่17 ก.ค. 

ขาวจากหนังสือพมพ์่ ิ ขาวสด่     ฉบบัประจาํวนัจนัทรท่ี์  ๑๘  เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔     หน้า ๑, ๑๕ 

ศนูยส์ารสนเทศและการประชาสมพันธ ์ไดจั้ดระบบขา่วสอสงพมิพ ์สนใจดทูีไ่ด ้  ั ื่ ิ่ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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สปดาหท์ีผ่า่นมาั  ผูแ้ขง่ขนัจากประเทศตา่งๆ คงไดเ้จอทัง้ทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิถงึแมข้อ้สอบจะ
เป็นอปุสรรค แตก่็เป็นสวนหนึง่ทําใหม้นุษยม์คีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์หม่ๆ่  อยากทีจ่ะกา้วผา่น
อปุสรรคไปใหไ้ด ้โดยอปุสรรคนัน้จะเป็นกลไกสาคญัทีจ่ะทําใหโ้ลกเกดิการพัฒนาํ  ซงผึ่ ลลพัธจ์าก
การแขง่ขนัในครัง้นี ้ถอืวา่ผูแ้ขง่ทกุคนเป็นผูช้นะ เพราะการทีจ่ะไดม้าแขง่ขนัในเวทแีหง่นี ้ตอ้งถอื
วา่เป็นคนทีเ่กง่ในโลกฟิสกสิ  ์และถอืเป็นตวัแทนของนักวทิยาศาสตรใ์นอนาคต อกีทัง้ในการมา
แขง่ขนัทีป่ระเทศไทยแหง่นี ้จะทําใหผู้แ้ขง่ขนัไดป้ระสบ การณ์ และไดพ้บปะกบัเพือ่นทีอ่าจจะได ้
รว่มกนัทํางานในอนาคต ขอแสดงความยนิดกีบัผูป้ระสบความสาเร็จ ขอใหเ้ดนิทางไปสอูนาคตที่ํ ่
สดใส ขอใหว้งการฟิสกสและวทิยาศาสตรเ์กดิการพัฒนาิ ์  เพราะโลกอนาคตกําลงัรอนักฟิสกสรุน่ิ ์
ใหมอ่ยู ่ 
 
 
ผูส้อขา่วรายงานวา่ื่  การแขง่ขนัครัง้นีม้ี
ผูไ้ดรั้บรางวัลทัง้สน ิ้ 200 คน คะแนน
อนัดบั 1 ไดแ้ก ่ไตห้วนั 48.60 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน อนัดบั 2 
คอื ประเทศไทย 48.24 คะแนน อนัดับ 
3 ไตห้วนั 47.60 คะแนน สวนอนัดบั ่ 4 
ไตห้วนั และอนัดบั 5 จนี ได ้47.50 
คะแนนเทา่กนั 
 
โดยในสวนของตวัแทนประเทศไทย ่
ไดรั้บรางวลัเหรยีญทอง 3 เหรยีญ 
เหรยีญเงนิและเหรยีญทองแดงอยา่ง
ละ 1 เหรยีญ โดยนายธปิก รกั
อํานวยกจิ จากโรงเรยีนสาธติ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒปทมุ
วนั ไดร้บัรางวลัเหรยีญทอง และ
สามารถทาํคะแนนไดเ้ป็นอนัดบัที ่2 ของการแขง่ขนัของโลกคร ัง้นี ้รองจากตวัแทน
ประเทศไตห้วนั ขณะทีน่ายกําพล อคัรวราวงศ จากโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์์  และนายภคพล 
ศภุนรัิตศิย จากโรงเรยีนเตรยีมอดุมศกษา ไดรั้บเหรยีญทองเชนเดยีวกนัั ึ ่  นอกจากนีย้ังมนีายพงศ
ภคั สวสัดรัิกษ์ จากโรงเรยีนเตรยีมอดุมศกษา รางวลัเหรยีญเงนิึ  และนายจรัิฏฐ ์จริะวชิตชย จากิ ั
โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกษา รางวลัเหรยีญทองแดงึ  ภายใตก้ารควบคมุทมีของผศ.ดร. ปิยะพงษ์ 
สทธคง หวัหนา้ทมีจากมหา วทิยาลยัมหดิลิ  อ.สจุนิต ์วงัสยุะ รองหวัหนา้ทมีจาก
มหาวทิยาลยัมหดิล ดร.กติตวิทิย ์มาแทน ผูช้วยหวัหนา้ทมีจากมหาวทิยาลยัมหดิล และนางสาว่
นันทน์ภสั ลิม้สนตธิรรมั  ผูจั้ดการทมีจากสสวท. 
 
ดา้นนายธปิก กลา่ววา่ ดใีจทีทํ่าคะแนนไดอ้นัดบั 2 ของโลก ครัง้นีไ้ดพ้ยายามอยา่งสดุ
ความสามารถ และตอ้งอาศยความแมน่ยําในการตอบคําั ถาม เพือ่ใหไ้ดคํ้าตอบทีถ่กูตอ้งทีส่ดุ ทัง้นี ้
ตนคดิวา่ขอ้สอบไมง่า่ย ไมย่าก อาจจะเป็นเพราะคุน้เคยกบัแนวขอ้สอบในชวงเก็บตวั่  และคดิวา่ได ้
พยายามใชความรูท้ีม่ตีอบคําถามใหด้ทีีส่ดุ้  
 
ผูส้อขา่วรายงานวา่ื่  ผลการแขง่ขนัดงักลา่ว นับเป็นผลงานทีด่ทีีส่ดุอกีครัง้หนึง่ของเยาวชนตวัแทน
ประเทศไทยทีนั่กเรยีนสามารถทําคะแนนไดเ้ป็นอนัดบัที ่2 ของโลก เป็นประวตัศิาสตรห์นา้ใหมใ่น
การแขง่ขนัฟิสกสโอลมิปิกระหวา่งประเทศิ ์  เพราะเป็นอนัดบัทีด่ทีีส่ดุของประเทศไทยเทา่ทีเ่คยรว่ม
การแขง่ขนัมา โดยทีก่อ่นหนา้นีเ้คยมตีวัแทนประเทศไทยทําคะแนนสงูสดุไดอ้นัดบัที ่5 ของการ
แขง่ขนั 
 
วนัเดยีวกนั นายชนภทัร ภมูรัิตน เลขาธิิ  การคณะกรรมการการศกษาขัน้พืน้ฐาน ึ (เลขาธกิาร กพฐ.) 
เปิดเผยวา่ จากทีส่านักํ  งานคณะกรรมการการศกษาขัน้พืน้ฐาน ึ (สพฐ.) คดัเลอืกและสงนักเรยีน่
ระดบัประถมศกษาของไทยเขา้รว่มการแขง่ขนัคณติศาสตรโ์ลกึ  รายการ Po Leung Kuk Primary 
Mathematics World Contest 2011 (PMWC) ระหวา่งวนัที ่11-18 ก.ค. ณ เขตบรหิารพเิศษ

ซวทองิ - คณะนักเรยีนไทยอวดเหรยีญรางวลัจากการแขง่ขนั
คณติศาสตรโ์ลก ซงจัดขึน้ทีฮ่องกงึ่ ่  โดยเด็กไทยพชิต ิ 4 เหรยีญ

ทอง 3 เงนิ และ 1 ทองแดง ทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิเมือ่วนัที ่17 ก.ค.
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ฮองกง สาธารณรัฐประชาชนจนี ่ 2 ทมี รวม 8 คน นัน้ ผลปรากฏวา่นักเรยีนไทยไดรั้บรางวลั 12 
รางวลั รวม 24 เหรยีญ ประกอบดว้ย ประเภทบคุคล รางวลัเหรยีญทอง 4 รางวลั ไดแ้ก ่ด.ช.วรัชญ ์
วรีะนนทช์ย โรงเรยีนสยามสามไตรั  ด.ช.อธคิม วาณชิยก์ลุ โรงเรยีนเด็กสากลนมิติใหม่
กรงุเทพมหานคร ด.ญ.ขนัเงนิ สรุยิบตุร โรงเรยีนอนุบาลนครราชสมา และดี .ช.ชษณุพงศ จงมพีริ ์
ชยั โรงเรยีนอสัสมชญแผนกประถม กรงุเทพมหานคร เหรยีญเงนิ ั ั 3 รางวลั ไดแ้ก ่ด.ญ.วรัญญา 
มหาวนากลู โรงเรยีนอนุบาลอบุลราชธาน ีด.ช.กนัตพงศ โคตรชมุ โรงเรยีนอนุบาลขอนแกน่์  และ
ด.ช.ธนภทัร ประกายรุง้ทอง โรงเรยีนสาธติแหง่มหาวทิยาลยัเกษตร ศาสตร ์เหรยีญทองแดง 1 
รางวลั ไดแ้ก ่ด.ช.สวุจัิกขณ์ มงคลากร โรงเรยีนกรงุเทพ ครสิเตยีนวทิยาลยั  
 
นายชนภทัร เปิิ ดเผยวา่ สวนรางวลัประเภททมี ผลปรากฏวา่่  ทมีบสีามารถควา้รางวลัแชมเป้ียน
ชนะเลศิคะแนนรวมสงูสดุ และรางวลัเหรยีญทอง 4 เหรยีญ ไดแ้ก ่ด.ช.กนัตพงศ ด์ .ญ.ขนัเงนิ ด.ช.
ชษณุพงศ และดิ ์ .ช.ธนภทัร สวนทมีเอไดรั้บรางวลัรองชนะเลศิอนัดบัหนึง่ เหรยีญเงนิ ่ 4 เหรยีญ 
ไดแ้ก ่ด.ช.วรัชญ ์ด.ญ.วรัญญา ด.ช. สวุจัิกขณ์ และด.ช.อธคิม และรางวลัประเภทกลุม่บคุคล ซงมีึ่
คะแนนรวม 3 ใน 4 สงูสดุของทมี ทมีบไีดรั้บรางวลัเหรยีญทองแดง 4 เหรยีญ ทมีเอไดรั้บรางวลั
ชมเชย 4 เหรยีญ นอกจากนีย้งัมทีมีอสิระจากโรงเรยีนอนุบาลสธุธีร จ.นครปฐม สงนักเรยีนเขา้รว่ม่
การแขง่ขนัและสามารถควา้รางวลั 2 เหรยีญเงนิ 1 เหรยีญทองแดง และ 4 รางวลัชมเชย 
 
"การแขง่ขนัในครัง้นีนั้บเป็นเวทแีรกของปี 2554 ทีส่พฐ.สงนักเรยีนไทยเขา้แขง่ขนัรว่มกบั ่ 15 
ประเทศ ไดแ้ก ่สหรัฐ อเมรกิา แอฟรกิาใต ้บลัแกเรยี ออสเตรเลยี รัสเซย สงคโปร ์อนิโดนเีซย ี ิ ี
ฟิลปิปินส มาเลเซย์ ี  จนี อนิเดยี เกาหล ีฮองกง มาเกา๊ และประเทศไทย่  และประสบความสาเร็จํ
สามารถควา้รางวลัคะแนนรวมสงูสดุของการแขง่ขนั ซงทกุปีทีผ่า่นมาประเทศไทยไมเ่คยไดรั้บมาึ่
กอ่น" เลขาธกิาร กพฐ.กลา่ว 
 
หนา้ 1 
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