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         เมื�อเวลา 23.00 น. วันที� 18 กรกฎาคม  2560 ที�อาคารผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ  นายภูมิเทพ คลังอุไร
ประธานโครงการ  Thai Talent Training  ได้พาคณะนักเร �ยน ทีมตัวแทนประเทศไทย ที�เดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2017 WMI -
World Mathematics Invitational ที� นครโฮจิมินห์ ประเทศเว �ยดนาม เมื�อวันที� 14-18 กรกฎาคม 2560 เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วด้วย
สายการบินไทย เที�ยวบิน TG557   ท่ามกลางบรรดาผู้ปกครองและตัวแทนจากโรงเร �ยนต่าง  ๆ ที�เดินทางไปรอรับอย่างเนื�องแน่น
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         นายภูมิเทพ คลังอุไร ประธานโครงการ  Thai Talent Training เป�ดเผยว่า  การเดินทางไปร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติใน
รายการ 2017 WMI- World Mathematics Invitational  ที�นครโฮจิมินห์ ประเทศเว �ยดนาม ในครั�งนี�  ซึ�งทางองค์การคณิตศาสตร์ประเทศ
ไต้หวัน ได้ร่วมกับประเทศสหรัฐอเมร �กา ได้ร่วมกันจัดขึ�น เพื�อแลกเปลี�ยนประสบการณ์ แนวความคิด ระหว่างนักคณิตศาสตร์ และนักการศึกษาว �ชา
คณิตศาสตร์ ยกระดับความสนใจของนักเร �ยน ทําให้เกิดความอยากรู้ อยากศึกษา เพื�อนําไปสู่การพัฒนาศักยภาพของนักเร �ยน และสร้างแรงบันดาล
ใจ ในการคิดอย่างมีเหตุผล ทําให้เกิดทักษะในการแก้ป�ญหา และมีความภาคภูมิใจเมื�อประสบความสําเร็จ  ซึ�งป�จจุบันมีประเทศสมาชิกอยู่หลาย
ประเทศ ได้แก่  สาธารณรัฐประชาชนจีน    ฮ่องกง  มาเก๊า    เกาหลีใต้   สหรัฐอเมร �กา  สิงคโปร์   อิหร่าน   อินโดนีเซีย  ฟ�ลิปป�นส์    ไนจีเร �ย  
มาเลเซีย พม่า  และประเทศไทย 

         ซึ�งในการแข่งขันในครั�งนี�ประเทศไทยได้ส่ง 32 นักเร �ยนไทยซึ�งเป�นนักเร �ยนตั�งแต่ระดับชั�นประถมศึกษาป�ที�  3  ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาป�ที�
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         ซึ�งในการแข่งขันในครั�งนี�ประเทศไทยได้ส่ง 32 นักเร �ยนไทยซึ�งเป�นนักเร �ยนตั�งแต่ระดับชั�นประถมศึกษาป�ที�  3  ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาป�ที�
 5  เดินทางไปร่วมการแข่งขันในครั�งนี�  และสามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2017  มาครองได้ รวมถึง 32 รางวัล เป�น
เหร �ยญทอง  15 รางวัล เหร �ยญเงิน 10 รางวัล เหร �ยญทองแดง 6 รางวัล และ รางวัลชมเชย 1 รางวัล พร้อมทั�งรางวัล The Star อีก 1 รางวัล จาก
ผลงานของ เด็กชาย  วรภาส มีจิตรไพศาล  โรงเร �ยนกรุงเทพคร �สเตียนว �ทยาลัย และ เกียรติคุณประกาศอีก 1 รางวัล ได้แก่เด็กชาย พีระศิลป� ผลิวา
นนท์ โรงเร �ยนศุภลักษณ์ ด่านช้าง

         เด็กชาย วรภาส มีจิตรไพศาล โรงเร �ยนกรุงเทพคร �สเตียนว �ทยาลัย รางวัล The Star กล่าวว่า ก่อนแข่งก็เตร �ยมตัวลองทําโจทย์ในหลาย ๆ รูป
แบบ ทั�งในรูปแบบของการแข่งขัน โจทย์ยาก โจทย์กดดันเวลา และก็การคิดเลขเร็ว เพื�อเราจะมารับมือกับข้อสอบในสิ�งที�เรากําลังจะเจอ
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