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PR-TC009/2556 

ไทยคม มอบทนุการศกึษาในโครงการ  

“ตวิ2KIDS” ตวิ O-NET ประถมกบัไทยคม และ วนั-ท-ูคอล! 

9 พฤษภาคม 2556 
 

 บมจ.ไทยคม เดนิหนา้โครงการเพือ่สงัคม “ไทยคดิ ไทยคม2” จบัมอื เอไอเอส วนั-ท-ูคอล!  จดั

โครงการตวิเขม้โครงการแรกและโครงการเดยีวของประเทศ ภายใตช้ือ่“ตวิ2KIDS” ตวิ O-NET ประถม

กบัไทยคม และ วนั-ทู-คอล! พรอ้มมอบทุนการศกึษาใหผู้เ้ขา้รว่มโครงการทีท่ าคะแนนสูงสุด 3 อนัดบั

แรกของแตล่ะวชิาจากทกุภาค และประสบการณ์เขา้แคมป์ดาวเทยีม รวมมูลคา่กวา่ 500,000 บาท ตอก

ย า้จุดยนืการสง่เสรมิการศกึษา ดว้ยการถา่ยทอดความรูผ้า่นดาวเทยีม สรา้งโอกาสใหเ้ยาวชนในพืน้ที่

หา่งไกล ไดร้บัการศกึษาทีม่คีณุภาพและทดัเทยีมเยาวชนในเขตเมอืง  

โครงการ “ตวิ2KIDS” ตวิ O-NET ประถมกับไทยคม และเอไอเอส วัน-ทู-คอล! ถอืก าเนดิขึน้โดยความ

ร่วมมือระหว่าง บมจ. ไทยคม และ บมจ. แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์ว ิส หรือ เอไอเอส วัน-ทู-คอล! โดยมี

วัตถปุระสงคเ์พือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นการสอบ O-NET ใหก้บันอ้งๆ ในระดับประถมศกึษาชัน้ปีที ่6 ทั่วประเทศ ซึง่

นับไดว้่าเป็นโครงการตวิเขม้ทีจ่ัดขึน้ส าหรับนักเรียนในระดับประถมศกึษา โครงการแรกและโครงการเดียวของ

ประเทศไทย ที่จะช่วยเพิม่โอกาสในการเขา้ถงึการศกึษาที่มคีุณภาพ พรอ้มยกระดับมาตรฐานการศกึษาของ

เยาวชนใหเ้ท่าเทยีมกันทั่วประเทศ ดว้ยการจัดตวิขอ้สอบ O-NET แบบจัดเต็มครบทุกวชิา ออกอากาศผ่านทาง

ดาวเทยีม ชอ่ง 18 หรอืชอ่ง D-Life  บนจานเหลอืงดทีวี ีตัง้แต่วันที ่15 ตุลาคม 2555 จนถงึวันที ่31 มกราคม 

2556 ด าเนนิการสอนโดยคณาจารยแ์ละตวิเตอรช์ัน้น าผูม้ากประสบการณ์จาก 5 รายวชิา ซึง่นอกจากจะไดรั้บ

ความรูแ้ลว้ นอ้งๆ ผูร้่วมโครงการทุกคน ยังไดรั้บสคูลซมิ จาก เอไอเอส วัน-ทู-คอล! และส าหรับนอ้งๆ คนเก่งที่

สามารถท าคะแนนสอบ O-NET ใน 5 รายวชิา ไดแ้ก ่ภาษาไทย คณติศาสตร ์วิทยาศาสตร ์ภาษาอังกฤษ และ

สังคมศกึษา สงูเป็นอันดับที ่1-3 ของ 5 ภาค ทั่วประเทศ จะไดรั้บทุนการศกึษา พรอ้มสทิธิใ์นการเขา้ร่วมแคมป์

ดาวเทยีม และกจิกรรมสง่เสรมิทักษะตา่งๆ รวมมลูคา่กวา่ 500,000 บาท ซึง่จากการด าเนนิโครงการทีผ่า่นมาถอืวา่

ไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งด ีมนีอ้งๆ ระดับประถมศกึษาจากทั่วประเทศ ใหค้วามสนใจเขา้รว่มโครงการจ านวนมาก 

ดร. นงลกัษณ์ พนิยันติศิาสตร ์ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ดา้นการตลาด บมจ.ไทยคม เปิดเผยว่า 

“การด าเนนิโครงการดังกล่าว ไทยคมไดร้่วมมอืกับ เอไอเอส วัน-ทู-คอล! ในการผลติรายการ “ตวิ2KIDS: ตวิ O-

NET ประถม กบัไทยคม และวัน-ท-ูคอล!” เพือ่จัดตวิขอ้สอบ O-NET (Ordinary National Education Test) ระดับ

ประถมศกึษาชัน้ปีที ่6 ซึง่นับว่าเป็นครัง้แรกในประเทศไทย ทีม่กีารจัดการสอนเสรมินอกชัน้เรยีน ใหก้ับเยาวชนที่

ศกึษาอยูใ่นระดับชัน้ดังกล่าว ทีไ่มม่โีอกาสไดรั้บการตวิเพิม่เตมิแบบครบทุกวชิา โดยการจัดตวิครัง้นี้ จะมุง่เนน้ที่

โรงเรยีนภายใตโ้ครงการ “ไทยคดิ ไทยคม” และขยายกลุ่มไปยังโรงเรยีนในพืน้ทีห่่างไกล ใหไ้ดรั้บการศกึษาทีม่ี

คณุภาพและสามารถเขา้ถงึเนือ้หาการเรยีนไดท้ั่วประเทศ” 

“เพราะไทยคมเชือ่ว่าการใหท้ีย่ั่งยนืทีส่ดุ คอืการใหอ้งคค์วามรูแ้ละโอกาสทางการศกึษาทีม่คีุณภาพและ

ทัดเทยีมกนั ซึง่โครงการนีจ้ะเป็นสิง่ทีช่ว่ยเนน้ย ้าความมุง่มัน่ของไทยคม ในการทีจ่ะชว่ยเพิม่โอกาสทางการศกึษา 

สง่เสรมิใหเ้ยาวชนไดม้โีอกาสเขา้ถงึองคค์วามรู ้เพือ่สรา้งความเท่าเทยีม และพัฒนาคุณภาพทางการศกึษาของ

เยาวชนไทยทั่วประเทศ ดว้ยพลังของชาวไทยคม ประกอบกบัการใชเ้ทคโนโลยดีา้นดาวเทยีมของเรา เพือ่ผลักดัน
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ใหเ้ยาวชนไทยไดเ้ตบิโตขึน้เป็นก าลังส าคัญของชาต ิและเพือ่ใหก้ารศกึษาของไทยเตบิโตอย่างมคีุณภาพและ

ยัง่ยนืตอ่ไป” ดร. นงลกัษณ์กลา่วเพิม่เตมิ 

ดา้น นายฐติพิงศ ์เขยีวไพศาล ผูช้ว่ยกรรมการผูอ้ านวยการอาวุโส สายงานการตลาดและการขาย บรษัิท 

แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า “เอไอเอส วัน-ทู-คอล! มคีวามมุ่งมั่นในการส่งเสรมิและ

สนับสนุนการศกึษาของเยาวชนไทย ดว้ยการสนับสนุนกจิกรรมต่างๆ อยา่งต่อเนื่อง ควบคู่กับการใชเ้ครอืขา่ยการ

สื่อสารที่มีประสทิธภิาพ และครอบคลุม ของ เอไอเอส วัน-ทู-คอล! เป็นส่วนช่วยในการเปิดโอกาสใหเ้ด็กๆ 

โดยเฉพาะเยาวชนในพืน้ทีห่า่งไกลไดม้ชีอ่งทางในการตดิตอ่สือ่สารระหวา่งกนัมากขึน้  

 ดังนัน้ เพื่อเป็นการตอกย ้าเจตนารมยด์ังกล่าว เอไอเอส วัน-ทู-คอล! จงึร่วมมอืกับ ไทยคม เพื่อผลติ

รายการ “ตวิ2Kids: ตวิ O-NET ประถม กับไทยคม และวัน-ทู-คอล!” ขึน้ พรอ้มจัดสคูลซมิ จาก เอไอเอส วัน-ทู-

คอล! เพือ่มอบใหก้บันอ้งๆ ทีร่ว่มโครงการ ไดม้โีอกาสในการใชเ้ครอืขา่ยทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่เป็นชอ่งทางในการ

สือ่สารตอ่ไป ซึง่ถอืวา่ไดรั้บเสยีงตอบรับจากนอ้งๆทีร่่วมโครงการเป็นอยา่งด ีและขอแสดงความยนิดกีับนอ้งๆ คน

เกง่ทุกคน ทีส่ามารถท าคะแนนสอบ O-NET ไดส้งูสดุใน 5 วชิาหลักของแต่ละภาค รวม 5 ภาค ทั่วประเทศ ซึง่

นอ้งๆ จะไดรั้บทนุการศกึษา พรอ้มสทิธิใ์นการเขา้รว่มแคมป์เพือ่เสรมิความรูเ้กีย่วกบัดาวเทยีมและการสือ่สาร ซึง่จะ

เป็นการเปิดโลกทัศนด์า้นการศกึษาใหก้บันอ้งๆ ไดอ้ยา่งดเียีย่ม” นายฐติพิงศ ์กลา่วปิดทา้ย 


