BISP and Rangsit University partner to launch Thailand Maths Challenge
British International School, Phuket (BISP) and Rangsit University’s College of Information and Communication Technology
are proud to announce the launch of the 2015-16 Thailand Maths Challenge.
This is a competition aimed at students aged between 16 and 18, currently studying at school. Over 500 of Thailand’s top
schools have been invited to participate: international schools, bilingual schools, Thai private schools, and state schools in
order to find the best young mathematicians in the country.
BISP Headmaster Neil Richards said, “I am immensely proud that the school has initiated the Thailand Maths Challenge, most
particularly because of the partnership between the international and Thai communities, and the close collaboration with
Rangsit University, who are to be congratulated for their foresight in offering this wonderful opportunity.
“Mathematical ability is just as relevant now as it was before the onset of the computer age, and I hope that the Thailand
Maths Challenge will inspire young people to pursue mathematics at the highest possible level.”
The initial round will be conducted at schools where teachers will choose the students who will represent them. The best
students from this round will then be invited to a finalists day at Rangsit University, during which the overall winner of the
Thailand Maths Challenge will be announced.
Taking part in this competition will offer a very impressive addition to a student’s CV, and the overall prize for the competition
will be the incredible offer of a full scholarship to Rangsit University. We look forward to your participation.

เรื่ อ ง: โรงเรี ย นนานาชาติ บ ริ ติ ช ภู เ ก็ ตในเครื อ ของมหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต
จัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย
โรงเรียนนานาชาติบริติชภูเก็ต (BISP) และวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบัน
อุดมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความภาคภูมิใจที่จะประกาศเกี่ยวกับ การจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ ประเทศไทย ประจ�ำ
ปีการศึกษา 2015-2016 (2558-2559) โดยจุดมุ่งหมายของการแข่งขันคือ กลุ่มนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 16 ถึง 18 ปี ซึ่งก�ำลังศึกษา
อยู่ในโรงเรียนกว่า 500 โรงเรียนชั้นน�ำของประเทศไทยทุกระบบการศึกษาได้รับเชิญให้เข้าร่วม ประกอบไปด้วยโรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนสองภาษา โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนของรัฐ เพื่อค้นหานักคณิตศาสตร์รุ่นเยาว์ที่ดีที่สุดในประเทศ
คุณนีล ริชาร์ด อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนานาชาติบริตชิ ภูเก็ต กล่าวว่า "ผมมีความภาคภูมใิ จเป็นอย่างมากทีโ่ รงเรียนได้รเิ ริม่ การจัดการ
แข่งขันคณิตศาสตร์ ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความร่วมมือระหว่างชุมชนไทยและชุมชนนานาชาติ รวมถึงการท�ำงานร่วม
กันอย่างใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยรังสิตที่น่าชื่นชมส�ำหรับการเล็งเห็นถึงการมอบโอกาสที่ยอดเยี่ยมในครั้งนี้”
ปัจจุบันความสามารถทางคณิตศาสตร์ยังมีความส�ำคัญเช่นเดียวกับยุคก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของยุคคอมพิวเตอร์ และผม
หวังว่าการจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ ประเทศไทย ครั้งนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนรุ่นใหม่ที่จะท�ำระดับคะแนนคณิตศาสตร์
ในระดับสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้"
การด�ำเนินการในรอบแรกจัดขึ้นโดยโรงเรียนของท่านซึ่งคุณครูจะเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนที่จะเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน นักเรียนที่
ท�ำได้ดีที่สุดจากรอบนี้จะได้รับเชิญให้เข้ารอบสุดท้ายในวันการแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยรังสิต และจะประกาศรายชื่อผู้ชนะทั้งหมด
ในการจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ ประเทศไทย
การมีสว่ นร่วมในการแข่งขันครัง้ นีส้ ามารถน�ำไปเพิม่ ในประวัตสิ ว่ นตัวอันน่าประทับใจของนักเรียนได้ และผูช้ นะรางวัลทุกท่านในการ
แข่งขันนี้จะได้รับข้อเสนอในทุนการศึกษาเต็มจ�ำนวนของมหาวิทยาลัยรังสิต เราหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน

