ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๑๑๔ สุขมุ วิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน
๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑
ั
่
ขาวจากหนั
งสื อพิมพ์ผจู้ ดั การออนไลน์ ฉบับประจําวันที่ ๗ เดือนกนยายน
พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า
่ ่ อสิ่ งพิมพ์ สนใจดูที่ได้
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จดั ระบบขาวสื
http://news.swu.ac.th/newsclips/

ประถมไทยเจ๋ ง! ซิว 6 ทองคณิต-วิทย์ โอลิมปิ ก

โฉมหน้ าคนเก่ ง
นักเรียนประถมศึกษาไทยสดเจ๋
ุ ง! คว้า 6 เหรียญทอง จากการแข่ งขันคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
โอลิมปิ ก ระหว่ างประเทศ ที่ สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์
นายชินภัทร ภมิู รัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิ ดเผยวา่ ได้รับ
่ ่วนจากสาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ เมื่อ เช้าวันนี้ (6 ก.ย.) วา่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
รายงานขาวด
่ แ้ ทนนักเรี ยนไทยเข้ารวมการแขงขั
่
่ นคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิ ก
พื้นฐาน (สพฐ.) ได้คดั เลือกและสงผู
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่
ระหวางประเทศ
ระดับประถมศึกษา International Mathematics and Science Olympiad for Primary School
่ นที่ 31 สิ งหาคม - 6 ก.ย.54 ณ สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ จํานวน 24 คน ผลปรากฏวา่
2001 (IMSO) ระหวางวั
นักเรี ยนทั้ งหมดสามารถกวาด 24 เหรี ยญรางวัล ประกอบด้วย

การแข่ งขันคณิตศาสตร์ ระหว่ างประเทศ ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศเหรียญ
ทอง 3 รางวัลได้ แก่ เด็กชายจิรพัส ฉันชัยพัฒนา โรงเรี ยนอัสสัมชัญแผนกประถมฯ กรุ งเทพมหานคร
เด็กชายปณิธิ มงคลปทมรั
ุ ตน์ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
่
และเด็กชายณฐนนท์ อัครภาพ โรงเรี ยนสาธิตแหงมหาวิ
ทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรงเทพมหานคร
ุ
กรุ งเทพมหานคร เหรี ยญเงิน 7 รางวัล ได้แก่ เด็กหญิงวรางคณา กรุ ณานนท์ โรงเรี ยนอนุบาลระยอง จังหวัด
ระยอง เด็กชายชติุ พนธ์ ซอสขไพบลย์
ุ
ู โรงเรี ยนเซนต์คาเบรี ยล กรุ งเทพมหานคร เด็กชายศภวิ
ุ ชญ์ เจียรกลุ
โรงเรี ยนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เด็กชายณัฐพรรษ อดมวฒิ
ุ ุ กาํ จร โรงเรี ยนอัสสัมชัญแผนก
ประถม กรุ งเทพมหานคร เด็กหญิงสทัุ ตตา ทะนธรรมกล
ุ
ุ โรงเรี ยนราชวินิต กรุ งเทพมหานคร เด็กชายวิณ สุ
พันธ์ ุวณิช โรงเรี ยนราชวัตรวิทยา กรุ งเทพมหานคร และเด็กชายอรรจน์ ภมะราภา โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และเหรี ยญทองแดง 2 รางวัล ได้แก่ เด็กหญิงอารยา ศรวณี ย ์ โรงเรี ยนอนุบาล
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และเด็กหญิงลออรัตน์ อุปคุณ โรงเรี ยนอนุบาลนครราชสี มา จังหวัด
นครราชสี มา
่
่ นวิทยาศาสตร์ระหวางประเทศ
่
สวนการแขงขั
ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศเหรี ยญทอง 3 รางวัลได้แก่
เด็กชายธนิน อัศวฤกษ์ วสิ ู ตร โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย กรุ งเทพมหานคร เด็กชายภผา
ู หมายสขุ
โรงเรี ยนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุ งเทพมหานคร และเด็กชายเรืองรวี กิติโชตน์ กลุ
โรงเรี ยนนาคประสิ ทธิ์ จังหวัดนครปฐม เหรี ยญเงิน 8 รางวัลได้แก่ เด็กหญิงธีนิดา สิ งห์ ทะยาน โรงเรี ยน
อนุบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี เด็กชายพิชยตม์
ุ พรรณภัทราวงษ์ โรงเรี ยนสุ ขนารี จังหวัดนครราชสี มา เด็กชาย
กรรธศรณ์ หอพัตราภรณ์ โรงเรี ยนอัสสัมชัญแผนกประถม กรุ งเทพมหานคร เด็กชายภผา
ู ทองรักษ์ โรงเรี ยน
อนุบาลพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เด็กชายภมิู ไผท พันธิตพงษ์ โรงเรี ยนสฤษดิเดช จังหวัด
จันทบุรี เด็กชายสาริศ ธนาโสภณ โรงเรี ยนอนุบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี เด็กหญิงสิ ริกร วงศ์ สีนิล โรงเรี ยน
เสตกรณกล
อัสสัมชันคอนเวนต์สีลม กรุ งเทพมหานคร และเด็กหญิงสญาดา
ุ
ุ ู โรงเรี ยนราชวินิต
กรุ งเทพมหานคร และเหรี ยญทองแดง 1 รางวัล ได้แก่ เด็กชายวสวัตติ์ ขาวสุ ธรรม โรงเรี ยนอนุบาลพิบูลเวศม์
่
่ นตกเป็ นของนักเรี ยนจากประเทศ
กรุ งเทพมหานคร สวนแชมป์
คะแนนรวมสูงสุ ดทั้ งสองการแขงขั
สิ งคโปร์
“ การแข่ งขันในครั้งนีม้ ีนักเรียนจาก 13 ประเทศเข้ าร่ วมได้ แก่ ประเทศจีน สิ งคโปร์ ไต้ หวัน มาเลเซีย
ฟิ ลิปปิ นส์ ศรีลงั กา อิหร่ าน อินโดนีเซีย อินเดีย แอฟริกา เนปาล เกาหลีใต้ และประเทศไทย รวม 242 คน ก็ขอ
C:\Users\SWU-02\Documents\หัวข่าว.doc 7/9/11 7:31

แสดงความยินดีกบั นักเรียนทกคนที
ไ่ ด้ รับรางวัลกลับมาจํานวนมากกว่าปี ทีผ่ ่านมา ในปี 2554 นี้ สพฐ.ยังมีเวที
ุ
ระดับนานาชาติให้ นักเรียนไทยได้ แสดงความสามารถทางวิชาการอีก 2 เวทีด้วยกันคือ การแข่ งขันคณิตศาสตร์
นานาชาติ ระดับประถมศึกษา Wizard at Mathematics International Competition 2011 (WIZMIC)
Mathematics ระหว่ างวันที่ 20-26 ตลาคม
2554 ณ สาธารณรัฐอินเดีย และ การแข่ งขันคณิตศาสตร์ โอลิมปิ ก
ุ
เอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น(Asia Inter - Cities Teenager’s Mathematics Olympiad 2001 (AITMO)
ระหว่ างวันที่ 12 -19 พฤศจิกายน 2554 ณ เมืองกาฐมาณฑุ สหพันธ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ”
เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

C:\Users\SWU-02\Documents\หัวข่าว.doc 7/9/11 7:31

