
 

 

 

 

 

  ด.ช. ธนวินท์ เถาว์ทิพย์ นักเรียนชั้น ม .3 ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพท .ร้อยเอ็ด เขต  1 คว้ารางวัลเหรียญ

ทองคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Asia Inter-cities Teenagers Mathematics Olympiad 
2009 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ .....  

 

   

  

  

           ด.ช. ธนวินท์ เถาว์ทิพย์  นักเรียนชั้น ม .3 ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพท.ร้อยเอ็ด เขต 1 คว้ารางวัล

เหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  Asia Inter-cities Teenagers Mathematics 
Olympiad 2009  ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

เส้นทางสู่ความส าเร็จ 
            ก่อนที่ ด .ช. ธนวินท์ เถาว์ทิพย์ จะก้าวสู่ความส าเร็จ จนสามารถคว้ารางวัลเหรียญทองคณิตศาสตร์
โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นAsia Inter-cities Teenagers Mathematics Olympiad 2009 ( AITMO ) ณ 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในครั้งนี้ ธนวินท์  ได้ฝันฝ่าการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนในการเข้าร่วมแข่งขัน
คณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อยู่หลายขั้นตอน ดังน้ี  
  
            - โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล กิจกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ระดับเขต
พื้นที่ วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
            - การแข่งขันทางวิชาการ คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ  ประจ าปีการศึกษา 2552 วันที่ 7 
เมษายน 2552 ณ โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์สอบที่ 15 
            - เข้ารับการคัดเลือกไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 10-16 
พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมมวกเหล็กเฮลัท สปา แอนด์ รีสอร์ท อ าเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 

ของแสดงความชื่นชมกับ………. 

ดช.ธนวินท์  เถาว์ทิพย์  และ คณะฯ 

 



            - เข้าอบรมเข้มเพิ่มพูนประสบการณ์นักเรียนมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น วันที่ 1-5 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว  กรุงเทพมหานคร 
            - ได้รับเหรียญทองโอลิมปิก สาขาคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทเด่ียว  
            - ได้รับเหรียญเงินโอลิมปิก สาขาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภททีม 

 
  
            นับเป็นความภาคภูมิใจของ คณะครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  ที่สามารถปั้นเด็กไทยได้อย่างมี
คุณภาพ จนสามารถสร้างชื่อเสียงในระดับประเทศ  และระดับนานาชาติ ได้อย่างภาคภูมิ และถือเป็นความ
ภาคภูมิใจร่วมกันของคนไทยทุกคน โดยเฉพาะประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด 

 

 

ข้อมูลจาก http://www.obec.go.th/show_news.php?article_id=876 
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ต่างชาติอ้ึง! เด็กไทยกวาด 21เหรียญทอง 55 รางวัล คณิตศาสตร์ระหว่างประเทศและคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเซีย   

 

 

 

 

 

ทัพนักเรียนไทยสุดเจ๋ง กวาด 55 เหรียญรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา 

Elementary Mathematics International Competition (EMIC) และการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเซีย 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Asia Inter-cities Teenagers Mathematics Olympiad 2009 (AITMO) ท่ีจัดขึ้น

ระหว่างระหว่างวันท่ี 27 พ.ย. – 3 ธ.ค.2552 ณ เมืองลีโอลีโอ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สามารถคว้า 21 เหรียญทอง 

25 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง รวมท้ังยังได้รับรางวัลคะแนนรวมสูงสุดอันดับสองระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และ

คะแนนรวมสูงสุดอันดับสาม ระดับประถมศึกษา   

 

ของแสดงความยินดกีับ………. 

ดช.ธนวินท์  เถาว์ทิพย์  และ คณะฯ 

 



นายสมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(รองเลขาธิการ กพฐ.) รักษาการ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า  ได้รับรายงานด่วน(เมื่อเวลา 13.00 น.ของวันท่ี 2 

ธันวาคม 2552) จากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  

 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้คัดเลือก และส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้นของไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์  ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา Elementary 

Mathematics International Competition (EMIC) และการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเซีย ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น Asia Inter-cities Teenagers Mathematics Olympiad 2009 27 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2552 ณ 

จ านวน 8 ทีม และทีมอิสระจากโรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม 1 ทีม จ านวน 4 คน รวม 36 คน ผลปรากฏ

ว่านักเรียนท้ังหมดสามารถกวาดรางวัลจากการแข่งขันได้ถึง 55 เหรียญ รวม 55 รางวัล จนเวลาประกาศผลนักเรียน

ไทยขึ้นรับรางวัลหลายประเทศปรบมือพร้อมกับตะโกนว่า   

 

"Thailand you are the best, Thailand so many award และ Thailand are the winner" ซึ่งมีผลการแข่งขัน

ดังนี้  

 

ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลท้ังหมด 30 รางวัล ดังนี้ รางวัลประเภท

บุคคล เหรียญทอง 7 รางวัล ได้แก่ ด.ช.สิรภพ จิตรมีศิลป์ โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร ด.ช.

ก้องเกียรติ ทิพย์รัตน์ โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตรกรุงเทพมหานคร ด.ช.ศิวกร สงวนหมู่ โรงเรียนพิพัฒนา 

กรุงเทพมหานคร ด.ช.ธีมธรรศ จิรนันท์ธวัช โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ด.ช.

พชร เศวตมาลย์ โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตรกรุงเทพมหานคร ด.ช.ชวัลวิทย์ เหล่าอ านวยชัย โรงเรียนราช

วินิต กรุงเทพมหานคร และ ด.ช.ณัติกิตติ ถาวรเศรษฐวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม เหรียญเงิน 7 

รางวัลได้แก่ ด.ญ. นวพรรณ วัฒนาวานิชกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด .ช.อธิวัฒน์ ธูป

ทอง โรงเรียนพระยาประเสริฐฯ กรุงเทพมหานคร ด.ช.ภาสพล อุฬารกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

ด.ช.วฤทธิ สิงหะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา  ด.ช.จารุกิตติ์ อุบลสะอาด โรงเรียนอนุบาล

อุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ ด.ญ.ธัญทิชชา เกตุชัยมงคล และ ด.ช.ภัทธิ์ กิตติพงศ์พัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 

จังหวัดนครปฐม เหรียญทองแดง 5 รางวัล ได้แก่ ด.ช.นราวิชญ์ แปลงประวัติ โรงเรียนสุพรรณภูมิ จังหวัด

สุพรรณบุรี ด.ช.ธนกร เลิศนิทัศน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด.ญ.รัญณิชา แสงศิริวุฒิ โรงเรียนอนุบาล

ราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด.ญ.จุฑามาศ เจริญขวัญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี และ ด .ช.

อรรณพ ตันตยานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม  

 

รางวัลประเภททีม เหรียญทอง 3 รางวัล ได้แก่ ทีมซี ด.ญ.รัญณิชา แสงศิริวุฒิ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัด

ราชบุรี ด.ช.ศิวกร สงวนหมู่ โรงเรียนพิพัฒนา กรุงเทพมหานคร ด.ช.ธีมธรรศ จิรนันท์ธวัช โรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ด.ญ.จุฑามาศ เจริญขวัญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี ทีมดี ได้แก่ ด.ช.พชร เศวตมาลย์ โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร ด.ช.วฤทธิ สิง

หะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด.ช.จารุกิตต์ อุบลสะอาด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ จังหวัด

อุตรดิตถ์ และ ด.ช.ชวัลวิทย์ เหล่าอ านวยชัย โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร และทีมอิสระ ด.ช.ณัติกิตติ ถาวร

เศรษฐวัฒน์ ด.ญ.ธัญทิชชา เกตุชัยมงคล และ ด.ช.ภัทธิ์ กิตติพงศ์พัฒน์ ด.ช.อรรณพ ตันตยานนท์ จากโรงเรียน

อนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม  

 

เหรียญเงิน 1 รางวัล ได้แก่ ทีมบี ได้แก่ ด.ช.ภาสพล อุฬารกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร ด.ช.ก้อง

เกียรติ ทิพย์รัตน์ โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร ด.ช.กานต์นิธิ รัชพงษ์ไทย โรงเรียนอนุบาล

นครปฐม จังหวัดนครปฐม และด.ช.ธนกร เลิศนิทัศน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  

 

เหรียญทองแดง 1 รางวัล ได้แก่ ทีมเอ ได้แก่ ด.ช.สิรภพ จิตรมีศิลป์ โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร 

กรุงเทพมหานคร ด.ญ.นวพรรณ วัฒนาวานิชกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด .ช.อธิวัฒน์ 

ธูปทอง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ กรุงเทพมหานคร และ ด.ช.นราวิชญ์ แปลงประวัติ โรงเรียนสุพรรณ

ภูมิ จังหวัด สุพรรณบุรี รางวัลประเภทกลุ่มบุคคล ซึ่งมีคะแนนรวม 3ใน 4 สูงสุดของทีม เหรียญทอง 2 รางวัล คือ 

ทีมดี และทีมอิสระ เหรียญเงิน 2 รางวัล คือ ทีมบี และทีมซี เหรียญทองแดง 1 รางวัล คือ ทีมเอ และ ทีมดี ยัง

ได้รับรางวัลคะแนนรวมสูงสุดอันอับท่ีสาม คือเหรียญทองแดง จาก 21 ประเทศ ซึ่งรองจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

และไต้หวัน อีกด้วย  



 

ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิปิกเอเชีย ระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

ได้รับรางวัลท้ังหมด 25 รางวัล ดังนี้  

 

รางวัลประเภทบุคคล เหรียญทอง 7 รางวัล ได้แก่ ด.ช.วรมนต ยมจินดา โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร ด.ช.ฉัตรมงคล ป่ินทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ด.ช.ธนวินท์ เถาว์ทิพย์ 

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด.ช.รัฐนันท์ จันทร์ตระกูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

กรุงเทพมหานคร ด.ช.กฤตกร กานติกูล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ด .ญ.ณวรา 

ธรรมจ ารัสศรี โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร ด.ญ.อติกานต์ โสมาภา โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร  

 

เหรียญเงิน 9 รางวัลได้แก่ ด.ช.นราวิชญ์ อภิรมย์รักษ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา ด.ญ.ศุภสุตา วงศ์

ดามาโรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร ด.ช.วรุตม์ ต.ศรีวงษ์ โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

ด.ช.กิตติพศ เงินยวง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ด .ญ.กรวีร์ พฤกษานุศักดิ์ โรงเรียน มอ.วิทยา

นุสรณ์ จังหวัดสงขลา ด.ช.บัณฑิต ดิลกนวฤทธิ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา ด.ช.ธีรวัฒน์ ลิ่มลัง

การณ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ด.ช.ณัฐนันท์ วัชรเกษมสินธุ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และ 

ด.ช.ณัฐพงศ์ ตั้งหลักชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร  

 

รางวัลประเภททีม เหรียญทอง 1 รางวัล คือ ทีมซี ได้แก่ ด.ช.บัณฑิต ดิลกนวฤทธิ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 

จังหวัดสงขลา ด.ช.รัฐนันท์ จันทร์ตระกูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ด .ช.กฤตกร กานติกูล โรงเรียนสาธิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และ ด.ญ.ณวรา ธรรมจ ารัสศรี โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร  

 

เหรียญเงิน 1 รางวัล ได้แก่ ทีมบี ด.ช.วรุตม์ ต.ศรีวงษ์ โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ด.ช.กิตติพศ 

เงินยวง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ด.ญ.กรวีร์ พฤกษานุศักด์ิ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ 

จังหวัดสงขลา และ ด.ช.ธนวินท์ เถาว์ทิพย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด และทีมดี ได้แก่ ด.ญ.อติ

กานต์ โสมาภา โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ด.ช.ธีรวัฒน์ ลิ่มลังการณ์ โรงเรียนมงฟอร์ต

วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ด.ช.ณัฐนันท์ วัชรเกษมสินธุ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และ ด.ช.ณัฐพงศ์ ตั้งหลัก

ชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  

 

เหรียญทองแดง 1 รางวัล คือ ทีมเอ ได้แก่ ด.ช.วรมนต ยมจินดา โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

ด.ช.ฉัตรมงคล ป่ินทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ด.ช.นราวิชญ์ อภิรมย์รักษ์ โรงเรียน

หาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา และ ด.ญ.ศุภสุตา วงศ์ดามา โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร รางวัลประเภท

กลุ่มบุคคล ซึ่งมีคะแนนรวม 3ใน 4 สูงสุดของทีม เหรียญทอง 1 รางวัล คือ ทีมซี เหรียญเงิน 3 รางวัล คือ ทีมเอ 

ทีมบี และทีมดี และ ทีมซี ยังได้รับรางวัลคะแนนรวมสูงสุดอันอับท่ีสอง  คือเหรียญเงิน จาก 21 ประเทศ ซึ่งรองจาก

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ อีกด้วย  

 

“การแข่งขันครั้งนี้มีนักเรียนจาก 21 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันได้แก่ บรูไน บัลกาเรีย ไซปรัส ฮ่องกงอินเดีย  

ฟิลิปปินส์ อินโดเนีเซีย อิหร่าน เกาหลี คาซัคสถาน มาเก๊า มาเลเซีย มองโกเลีย เนปาล  ไนจีเรีย โรมาเนีย สิงค์

โปร์ จีน แอฟริกาใต้ ไต้หวัน และประเทศไทย ซึ่งในครั้งนี้  นับว่าประเทศไทยประสบความส าเร็จ  นักเรียนมี

ความสามารถในเวทีนานาชาติได้รับรางวัลจ านวนมากขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์ของไทยมีการพัฒนาไม่เพียงแต่ในกรุงเทพยังกระจายไปสู่ภูมิภาคมากขึ้นเป็นล าดับอีกดัวย  ขอแสดง

ความยินดีกับนักเรียนทุกคนท่ีได้รับรางวัลและน าชื่อเสียงและความภาคภูมิใจมาสู่ตนเอง  ครอบครัว โรงเรียนและ

ประเทศชาติในครั้งนี้” รองเลขาธิการ กพฐ.กล่าว  
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