
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 
ที่ 27/2563 (ฉบับแก้ไข) 

เรื่อง   ประกาศรายช่ือนักเรียนมีสิทธิ์สอบเข้าห้องโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(ห้อง GP (Gifted Program)   

ในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564 
********************************* 

  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและให้โอกาสนักเรียน    โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ที่มีผลการเรียนดี อยู่ใน
ล าดับที่ 1-48 จากเกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 ที่มีเกรดเฉลี่ย  3.50 ขึ้นไป
ซึ่งเป็นผู้มีความขยัน  มีความรับผิดตนเองเป็นอย่างดี มีความประพฤติดีและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองในด้านการเรียน  
ให้กับนักเรียนเพ่ือเข้าเรียนที่ในโปรแกรมอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ห้อง GP (Gifted Program)      
ซึ่งเน้นการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560)     จัดสอน
เข็มข้นในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นภาษาไทยโดยเทียบเคียงหลักสูตร สสวท. สอวน สอนโดยทีมครูชาว
ไทย โดยมีการทดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    จัดกิจกรรมค่าย Math Science 
Camp กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง   

        บัดนี้ทางโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าห้องโครงการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ห้อง GP (Gifted Program)  ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปี
การศึกษา 2564   โดยฝ่ายวิชาการจะก าหนดวัน เวลา การสอบ ในล าดับต่อไป 

 
ประกาศ ณ วันที่  22  มกราคม  2564 

 

                                  
                                 (ภราดา ดร.อาวุธ  ศิลาเกษ) 

                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 
 
 

 



 
ประกาศรายช่ือนักเรียนมีสิทธิ์สอบเข้าห้องโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

Gifted Program (GP)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2564 

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ- สกุล ห้อง 

1 18570 เด็กชายพิชญะ       สิงห์มุ้ย ม.3/4 
2 22403 เด็กหญิงชลธิชา      แสงชัย ม.3/6 

3 22603 เด็กหญิงชลิตา        คันธจันทร์ ม.3/6 
4 19613 นางสาวบุญญาภา    นิตยสุทธิ์ ม.3/1 

5 22583 เด็กชายณัฐวุฒิ        แสงสว่าง ม.3/6 

6 19400 เด็กหญิงพิชญาภา    แสงโชติ ม.3/4 
7 18465 เด็กหญิงศรุดา         เสตพันธ์ ม.3/5 

8 22364 เด็กชายศิริวัฒน์       ศิริลาภ ม.3/5 

9 22642 เด็กหญิงชนินาถ      แสงส่อง ม.3/5 
10 22596 เด็กหญิงอรปรียา     วงษาชัย ม.3/3 

11 22581 เด็กหญิงกิติยาพร     พรหมมาศ ม.3/1 
12 22579 เด็กหญิงวิชญาดา     เกียรติจตุรภูมิ ม.3/6 

13 19380 เด็กหญิงพิชญาภา    พัชรการต์กุล ม.3/1 

14 22588 เด็กหญิงภัทรศรัฐช์   ทองธ ารงรัตน์ ม.3/6 
15 22506 เด็กหญิงดินาธาร      ศรีบุระ ม.3/3 

16 22633 เด็กหญิงกัณฐิกา      วิริยะกุล ม.3/4 

17 22644 เด็กหญิงจุฑาธิป       ศรีสมชยั ม.3/6 
18 22388 เด็กหญิงพิชญ์นันท์    พันธ์แก่น ม.3/2 

19 22476 เด็กชายเสฎฐวุฒิ       ไชยวิเศษ ม.3/2 

20 22609 เด็กหญิงปรัสรา        อนุพันธางกูร ม.3/3 
21 22381 เด็กหญิงนุชนาถ        วามะเกตุ ม.3/4 

22 19428 เด็กหญิงสุชญา          พ่วงพร้อม ม.3/1 
23 22670 เด็กหญิงพิชชาพร       สีมาลา ม.3/3 

24 22532 เด็กหญิงไหมแก้ว        เหล่าบุตรสา ม.3/3 

25 22357 เด็กหญิงมัฑนี            มูลพันธ์ ม.3/4 
26 22621 เด็กหญิงพรรณ์นภา     คงศรี ม.3/4 

27 22707 เด็กชายวัชรพงษ์         ด านอ้ย ม.3/3 

28 21183 เด็กหญิงพัทธมน         นนธิ ม.3/1 
29 21710 เด็กชายวิพากษ์          ขวนขวาย ม.3/4 

30 22502 เด็กชายพลวรรธน์       โหตระไวศยะ ม.3/2 



  ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ- สกุล ห้อง 

31 22597 เด็กหญิงพิมพ์พรรษา    พร้อมสุข ม.3/3 

32 22456 เด็กชายนิยมชัย          เหลาคม ม.3/4 
33 22535 เด็กชายรชต              แสวงผล ม.3/3 

34 18028 เด็กหญิงธิญาดา          วงศ์สพุรรณ์ ม.3/5 

35 22611 เด็กชายนิธิ                ผลจนัทร์ ม.3/6 
36 18564 เด็กชายศิวัจน์             เวชสวัสดิ์ ม.3/5 

37 22606 เด็กชายภูมิรพี             ศรีคะเณย์ ม.3/3 

38 22638 เด็กหญิงม่ิงพร             ขจรเพชร ม.3/5 
39 22467 เด็กชายวทัชช์              ปราศรัย ม.3/5 

40 22648 เด็กหญิงสุชัญญารัตน์     สุขเกิด ม.3/3 
41 22488 เด็กหญิงพรนภัส           โพธิ์ดอก ม.3/6 

42 18103 เด็กหญิงพิรดา             อาภรณ์วิชานพ ม.3/1 

43 21342 เด็กชายไตรวิชญ์          ไตรสรณปัญญา ม.3/1 
44 22474 เด็กชายปัตนะ             วิสีปตัน์ ม.3/5 

45 22626 เด็กหญิงวริศรา            สหีะวงษ์ ม.3/4 

46 18479 เด็กชายนรภัทร            โสสสีุข ม.3/2 
47 22619 เด็กชายนรากร             บุญประสิทธิ์ ม.3/4 

48 22591 เด็กชายอนันตชัย          พจมานเมธี ม.3/6 

 
 

 
(ภราดา ดร.อาวุธ  ศิลาเกษ) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 
 

 
 

 


