ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๑๑๔ สุขมุ วิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน
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3ห้ อ ง ส มุ ด ข อ ง ห นู
เ ปิ ด โ ล ก ใ ห ม่ ใ บ เ ล็ ก

ข่ าวจากหนังสื อพิมพ์ มติชน ฉบับประจําวันที่ ๑ เดือนสิ งหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ หน้ า
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จดั ระบบข่าวสือ่ สิง่ พิมพ์ สนใจดูทไ่ี ด้
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เด็กไทยคว้ า 3 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง
จากการแข่ งขันคณิตศาสตร์ โอลิมปิ กเอเชีย
นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน เปิ ดเผยวา่ ได้รับ
่
รายงานดวนจากสาธารณรั
ฐประชาชนจีน วา่ จากการที่สาํ นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น
่ แ้ ทนนักเรี ยนไทยจํานวน 12 คน เข้ารวมการแขงขั
่
่ น
พื้นฐาน (สพฐ.) ได้คดั เลือกและสงผู
คณิ ตศาสตร์ โอลิมปิ กเอเซี ย ระดับมัธยมศึกษา หรื อ Southeast Mathematics Olympia 2011
(SMO) ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลปรากฏว่ านักเรียนไทย 8 คนสามารถคว้ ารางวัลประเภท
บคคลได้
3 เหรี ยญเงิน ได้ แก่ นายกฤตกร กานติ กูล จากโรงเรี ยนสาธิ ตจุ ฬาลงกรณ์
ุ
มหาวิทยาลัยฝ่ ายมัธยม นายปวีณ ปิ ติมานะอารี จากโรงเรียนสาธิต มศว ปทมวั
ุ น และ
นายธนัท โกมลสิ ริภกั ดี จากโรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย และ 5 เหรี ยญทองแดง ได้แก่
เด็กชายกรวัตน์ พฤกษานุศกั ดิ์ จากโรงเรี ยนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา นายพีระสิ ทธิ์ แซลิ่ ้ม
จากโรงเรี ยนหาดใหญวิ่ ทยาลัย จังหวัดสงขลา นายณัฐนันท์ วัชรเกษมสิ นธุ์ จากโรงเรี ยนสวน
กุหลาบวิทยาลัย นายธีรวัฒน์ ลิ่มลังการณ์ จากโรงเรี ยนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ และ
่ นครั้ งนี้ มีตวั แทน
นายวรมนต ยมจินดา จากโรงเรี ยนสาธิต มศว ปทมวั
ุ น โดยการแขงขั
่ นประกอบด้วย นักเรี ยนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
่
นักเรี ยน 9 ประเทศเข้ารวมการแขงขั
่
ฮองกง
มาเกา๊ มองโกเลีย ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซีย สิ งคโปร์ มาเลเซีย และไทย
่ ่ ขอแสดงความยินดีกบนั
ั กเรี ยนทุกคนที่ได้รับรางวัล
เลขาธิ การ กพฐ. กลาววา
ในครั้ งนี้ สพฐ.ยังมีเวทีระดับนานาชาติที่เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนไทยได้แสดงความสามารถทาง
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่ นคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โอลิมปิ กระหวาง
่
วิชาการอีก 3 เวทีดว้ ยกนัคือ การแขงขั
ประเทศ ระดับประถมศึกษา International Mathematics and Science Olympiad for Primary
่ นที่ 31 สิ งหาคม – 16 กนยายน
ั
School 2001 (IMSO) ระหวางวั
2554 ณ สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์
่ นคณิ ตศาสตร์ นานาชาติ ระดับประถมศึกษา Wizard at Mathematics International
การแขงขั
่ นที่ 20-26 ตุลาคม 2554 ณ สาธารณรัฐ
Competition 2011 (WIZMIC) Mathematics ระหวางวั
่ นคณิ ตศาสตร์ โอลิมปิ กเอเชียระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Asia Inter –
อินเดีย และการแขงขั
่ นที่ 12 -19 พฤศจิกายน
Cities Teenager’s Mathematics Olympiad 2001 (AITMO) ระหวางวั
2554 ณ เมืองกาฐมาณฑุสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
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