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ข่าวประชาสมัพนัธ ์ 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

๑๑๔ สุขมุวทิ ๒๓ แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันา กรุงเทพฯ  ๑๐๑๑๐  โทรศพัท ์๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน 

๕๖๖๖ โทรศพัท/์โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑ 

ประถมไทยเจ๋ง! ซิว 6 ทองคณติ-วทิย์โอลมิปิก 

 
 

โฉมหน้าคนเก่ง   
       นักเรียนประถมศึกษาไทยสดเจ๋งุ ! คว้า 6 เหรียญทอง   จากการแข่งขันคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์
โอลมิปิก ระหว่างประเทศ ที ่สาธารณรัฐฟิลปิปินส์    
        
       นายชินภทัร  ภมิรัตนู  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน ้ ้ (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยวา่ ไดรั้บ
รายงานขาวด่ ่วนจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  เม่ือ เชา้วนันี ้ (6 ก.ย.) วา่ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนั้
พืนฐาน ้ (สพฐ.) ไดค้ดัเลือกและสงผูแ้ทนนกัเรียนไทยเขา้รวมการแขงขนัคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก่ ่ ่

ขาวจากหนงัสือ่ พิมพผ์ูจ้ดัการออนไลน์   ฉบบัประจาํวนัท่ี   ๗  เดือนกนยายนั  พ.ศ.๒๕๕๔  หนา้    
ศนูยส์ารสนเทศและการประชาสัมพนัธ์ ไดจ้ดัระบบขาวส่ือสิงพิมพ ์สนใจดูท่ีได ้  ่ ่

http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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ระหวางประเทศ่  ระดบัประถมศึกษา International Mathematics and Science Olympiad for Primary School 
2001 (IMSO) ระหวางวนัท่ี ่ 31 สิงหาคม - 6 ก.ย.54 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  จาํนวน 24 คน ผลปรากฏวา่
นกัเรียนทงัหมดสามารถกวาด ้ 24 เหรียญรางวลั ประกอบดว้ย 
         

       การแข่งขนัคณติศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดบัประถมศึกษา รางวลัชนะเลศิเหรียญ
ทอง 3 รางวลัได้แก่  เด็กชายจิรพสั  ฉันชัยพฒันา  โรงเรียนอสัสมัชญัแผนกประถมฯ กรุงเทพมหานคร 

เดก็ชายปณธิิ  มงคลปทมรัตน์ุ  โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมติร (ฝ่ายประถม) 
กรงเทพมหานครุ  และเดก็ชายณฐนนท์  อคัรภาพ โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ่

กรุงเทพมหานคร เหรียญเงิน 7 รางวลั ไดแ้ก เดก็หญิงวรางคณา่   กรุณานนท ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง จงัหวดั
ระยอง เด็กชายชตพินธ์ุ   ซอสขไพบลย์ุ ู  โรงเรียนเซนตค์าเบรียล กรุงเทพมหานคร เด็กชายศภวชิญ์ุ   เจียรกลุ 
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี เด็กชายณฐัพรรษ  อดมวฒิกาํจรุ ุ  โรงเรียนอสัสมัชญัแผนก
ประถม กรุงเทพมหานคร เด็กหญงิสทตัตาุ   ทะนธรรมกลุ ุ  โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร เด็กชายวณิ  สุ
พนัธ์วณชิุ  โรงเรียนราชวตัรวทิยา กรุงเทพมหานคร  และเด็กชายอรรจน์ ภมะราภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
ราชภฏัอุตรดิตถ ์ จงัหวดัอุตรดิตถ ์และเหรียญทองแดง 2 รางวลั ไดแ้ก เดก็หญิงอารยา่   ศรวณีย ์โรงเรียนอนุบาล
นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์และเดก็หญิงลออรัตน์  อุปคุณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา    
        
       สวนการแขงขนัวิทยาศาสตร์ระหวางประเทศ ระดบัประถมศึกษา่ ่ ่  รางวลัชนะเลิศเหรียญทอง 3 รางวลัไดแ้ก่ 
เด็กชายธนิน  อศัวฤกษ์วสิตรู  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร เด็กชายภผาู   หมายสขุ  
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร และเด็กชายเรืองรว ี กติิโชตน์กลุ 
โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ จงัหวดันครปฐม เหรียญเงิน 8 รางวลัไดแ้ก่  เด็กหญงิธีนิดา  สิงห์ทะยาน โรงเรียน
อนุบาลสระบุรี จงัหวดัสระบุรี เด็กชายพชิยตม์ุ   พรรณภัทราวงษ์ โรงเรียนสุขนารี จงัหวดันครราชสีมา เด็กชาย
กรรธศรณ์  หอพตัราภรณ์ โรงเรียนอสัสมัชญัแผนกประถม กรุงเทพมหานคร เด็กชายภผา ทองรักษ์ู  โรงเรียน
อนุบาลพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เด็กชายภมิไผทู   พนัธิตพงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช จงัหวดั
จนัทบุรี เด็กชายสาริศ  ธนาโสภณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เด็กหญงิสิริกร วงศ์สีนิล โรงเรียน
อสัสมัชนัคอนเวนตสี์ลม กรุงเทพมหานคร และเด็กหญงิสญาดาุ   เสตกรณกลุ ู  โรงเรียนราชวินิต 
กรุงเทพมหานคร และเหรียญทองแดง 1 รางวลั ไดแ้ก เดก็ชายวสวตัติ่ ์   ขาวสุธรรม โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม ์
กรุงเทพมหานคร สวนแชมป์คะแนนรวมสูงสุดทงัสองการแขงขนัตกเป็นของนกัเรียนจากประเทศ่ ่้
สิงคโปร์               
        
         “  การแข่งขนัในคร้ังนีมี้นักเรียนจาก 13 ประเทศเข้าร่วมได้แก่ ประเทศจีน สิงคโปร์ ไต้หวนั มาเลเซีย 
ฟิลปิปินส์ ศรีลงักา อหิร่าน อนิโดนีเซีย อนิเดีย แอฟริกา เนปาล เกาหลใีต้ และประเทศไทย รวม 242 คน กข็อ
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แสดงความยนิดีกบันักเรียนทกคนทีไ่ด้รับรางวลักลบัมาจํานวนมากกว่าปี ทีผ่่านมาุ  ในปี 2554 นี ้สพฐ.ยงัมีเวที
ระดับนานาชาติให้นักเรียนไทยได้แสดงความสามารถทางวชิาการอกี 2 เวทด้ีวยกนัคอื การแข่งขนัคณติศาสตร์
นานาชาติ ระดับประถมศึกษา Wizard at Mathematics International Competition 2011 (WIZMIC) 
Mathematics ระหว่างวนัที ่20-26 ตลาคม ุ 2554 ณ สาธารณรัฐอนิเดีย   และ การแข่งขันคณติศาสตร์โอลมิปิก
เอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(Asia Inter - Cities Teenager’s Mathematics Olympiad 2001 (AITMO) 
ระหว่างวนัที ่  12 -19 พฤศจิกายน  2554 ณ เมืองกาฐมาณฑุ สหพนัธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล  ” 
เลขาธิการ กพฐ.กล่าว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


