
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 
ที่ 25/2563 

เรื่อง   ประกาศรายช่ือนักเรียนมีสิทธิ์สอบ 
ห้องเรียนโปรแกรมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Math and Science Program (MSP) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   ปีการศึกษา 2564 
********************************* 

      เพ่ือเป็นการส่งเสริมและให้โอกาสนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ที่มีผลการเรียนดี     อยู่ใน
ล าดับที่ 1-82 จากผลการเรียน 5 ภาคเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นผู้มีความขยัน  มี
ความรับผิดตนเองเป็นอย่างดี มีความประพฤติดีและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองในด้านการเรียน  ให้กับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนที่
ในโปรแกรมอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ห้อง MSP) ซึ่งเน้นการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(ปรับปรุง 2560) ใช้ต ารากลางมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ใน
รายวิชา Social , Basic English โดยเทียบเคียงหลักสูตร สสวท. เน้นพัฒนาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) วิชา
เสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสอบวัดความรู้ของสถาบันต่างๆ  เช่น สสวท. เรียนรู้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จาก
สถาบันภายนอก  กิจกรรมทัศนศึกษา  ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ค่าย Math – Science Camp  และโปรแกรมเสริม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

          บัดนี้ทางโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนห้องโปรแกรม
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Math and Science Program (MSP) ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4  ประจ าปี
การศึกษา 2564  โดยฝ่ายวิชาการจะก าหนดวันเวลาสอบในล าดับต่อไป 
 

 
ประกาศ ณ วันที่  8  มกราคม  2564 

                              

                            
                             (ภราดา ดร.อาวุธ  ศิลาเกษ) 

                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ประกาศรายช่ือนักเรียนมสิีทธ์ิสอบ 
เข้าห้องโครงการอจัฉริยภาพทางคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

Math and Science Program  (MSP) 

 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่4  ปีการศึกษา 2564  

ล าดับที ่ เลขประจ าตัว ช่ือ สกลุ ห้อง  
1 21031 เดก็ชายชยกร เพชรไกร ป.3/1  
2 21078 เดก็หญิงธญัสุดา สุทาวนั ป.3/2  
3 22242 เดก็หญิงวริทยา พวัพงษ ์ ป.3/2  
4 21261 เดก็ชายธนภทัร สุตะพรม ป.3/3  
5 22463 เดก็ญิงชนญัญา แกลดโคว-ฟอสเตอร์ ป.3/2  
6 21076 เดก็หญิงศศกษณ์ รัตนกาสาว ์ ป.3/1  
7 21697 เดก็หญิงเกวลิน สุทธสนธ์ิ ป.3/1  
8 22723 เดก็หญิงอชิรญา แสนอว้น ป.3/1  
9 21997 เดก็หญิงโรซ่ี  ไทยนรา พาริช ป.3/1  

10 21753 เดก็ชายภูริวจัน์ จิรวาณิชไพศาล ป.3/3  
11 22680 เดก็ชายณตัพล จนัทร์พนัธ์ ป.3/3  
12 21711 เดก็ชายธารา ขวนขวาย ป.3/3  
13 22544 เดก็หญิงพิมพพ์จี จั้นอรัญ ป.3/1  
14 22419 เดก็ชายภทัรดนยั ช่ืนเยน็ ป.3/3  
15 22310 เดก็หญิงนภสัสรณ์ ศรีวงษว์รรณะ ป.3/1  
16 21299 เดก็หญิงชุติญา พิมสุตตะ ป.3/1  
17 21267 เดก็หญิงวณิชยา เดชะ ป.3/1  
18 21280 เดก็หญิงพลอยไพลิน นามพล ป.3/3  
19 21927 เดก็หญิงศศิปวร์ี อุ่นใจ ป.3/1  
20 21083 เดก็ชายพีรพฒัน ์ ชูญาติ ป.3/3  
21 22345 เดก็ชายพรหมพิริยะ พนัธ์แจ่ม ป.3/2  
22 21175 เดก็หญิงวิรากานต ์ พงษส์ถิตย ์ ป.3/1  
23 21166 เดก็ชายวรปรัชญ ์ ชูดวงแกว้ ป.3/1  
24 21127 เดก็หญิงธนิษรานนัต ์ ธรรมมา ป.3/2  
25 21691 เดก็ชายจารุวทิย ์ นาควนั ป.3/3  
26 21210 เดก็ชายชวนิธร แสงวเิศษ ป.3/3   



 
 

27 21050 เดก็ชายสุปรีดี พฤกษะวนั ป.3/2  
28 21117 เดก็หญิงสโรชา ยอดเสาร์ ป.3/2  
29 21205 เดก็ชายเทพศกัด์ิดา วงศส์ามารถ ป.3/2  
30 21073 เดก็หญิงชยาภา เช้ือแกว้ ป.3/3  
31 22241 เดก็หญิงนาขวญั มุกดาหาร ป.3/1  
32 22814 เดก็ชายรัชชานนท ์ ชาคะริเวช ป.3/1  
33 21350 เดก็หญิงจิดาภา ปัญญาพานิชยกลุ ป.3/1  
34 22050 เดก็หญิงแจสซิกา้   เจด   ดาวเดน้ ป.3/2  
35 22554 เดก็ชายชญานิน ทองสีงามตา ป.3/2  
36 22616 เดก็ชายชินโชติ จิรธนทัโชติ ป.3/1  
37 21146 เดก็ชายภาสกร บรรพตพิทกัษ ์ ป.3/3  
38 22431 เดก็ชายธนกฤต ปักษา ป.3/3  
39 21191 เดก็หญิงรมิดา บุตรแกว้ ป.3/1  
40 21634 เดก็หญิงนงนภสั อินทร์ขาว ป.3/2  
41 21355 เดก็ชายธีรภทัร สิทธิวงศ ์ ป.3/3  
42 21948 เดก็ชายพิชยะ มาไชยนาม ป.3/3  
43 22311 เดก็หญิงอญัรินทร์ สุทธิศรัณศกัด์ิ ป.3/1  
44 21981 เดก็หญิงกมลชนก นาคสุวรรณ ป.3/1  
45 22819 เดก็หญิงพชัรวลยั โชติวฒันกานตก์ลุ ป.3/1  
46 20939 เดก็ชายณฐัภทัร พลศกัด์ิ ป.3/1  
47 21269 เดก็หญิงณฐัปภสัร์ ดีใจ ป.3/3  
48 22522 เดก็หญิงพิชญธิดา ไชยชาติ ป.3/2  
49 21329 เดก็หญิงศิริวรรณ ศรีพราย ป.3/2  
50 22377 เดก็ชายธนกฤต ปรุเขตร์ ป.3/2  
51 21080 เดก็ชายธนพล วงศสุ์พรรณ์ ป.3/3  
52 21257 เดก็ชายเจมส์วกิเตอร์  เฟรนนี  ป.3/1  
53 22491 เดก็ชายภูบดี สารทอง ป.3/2  
54 21720 เดก็ชายชยพล เจริญศรี ป.3/3  
55 21716 เดก็หญิงสุธิกานต ์ สุขอยู ่ ป.3/2  
56 21315 เดก็หญิงณฐัวดี มูลสิติ ป.3/3  
57 21029 เดก็ชายสิปปวชิญ ์ เพชรพนัธ ์ ป.3/3  



 
 

58 21840 เดก็หญิงมิรินธฎา อธิฐานิตจิรโชติ ป.3/1  
59 22369 เดก็หญิงนิชาภา สดีวงษ ์ ป.3/2  
60 22172 เดก็หญิงณฐัณิชา ทองรินทร์ ป.3/3  
61 21765 เดก็หญิงชญัญา วฒันอินทโรจน์ ป.3/2  
62 22489 เดก็หญิงณฐัชยา สุภาษร ป.3/3  
63 21199 เดก็ชายนนัทวฒัน์ ตั้งอยูดี่ ป.3/3  
64 21236 เดก็ชายรัชชานนท ์ สมเสนาะ ป.3/3  
65 22534 เดก็หญิงพิมพพ์ิศา จั้นอรัญ ป.3/1  
66 21300 เดก็หญิงณฐัณิชา เอกศิริ ป.3/3  
67 21974 เดก็ชายปริน จารักษ ์ ป.3/1  
68 21822 เดก็หญิงณิชกมล ธชาลุภฎั ป.3/2  
69 22600 เดก็ชายภูวศิ เพง็สุนทร ป.3/3  
70 22352 เดก็หญิงรวงทอง ค าสิทธ์ิ ป.3/2  
71 21700 เดก็หญิงณฏัฐนนัท ์ สีหะวงษ ์ ป.3/1  
72 21298 เดก็ชายสกลวรรธน์ ไชยราช ป.3/3  
73 21150 เดก็หญิงชญาณ์นนัท ์ จึงมัน่คง ป.3/1  
74 22461 เดก็ชายนนัทภคั โอศิริ ป.3/2  
75 21162 เดก็ชายคุณานนท ์ นพคุณ ป.3/1  
76 22351 เดก็หญิงรวงแกว้ ค าสิทธ์ิ ป.3/2  
77 21084 เดก็ชายธนภทัร เจือกโวน้ ป.3/1  
78 21832 เดก็ชายปัณณวชิญ ์ อรรถวานิช ป.3/1  
79 22313 เดก็ชายวรัญชิต โทนุสิน ป.3/1  
80 21366 เดก็ชายปรัชญา วงศส์ามารถ ป.3/2  
81 21743 เดก็หญิงภิรัญญา เสมพิมาย ป.3/3  
82 21344 เดก็หญิงชนิสรา อ่อนแช่ม ป.3/3  

      

                                                     

 
 

  

 

                                                          (ภราดา ดร.อาวธุ    ศิลาเกษ)  
                                                      ผูอ้  านวยการโรงเรียนอสัสัมชญัอุบลราชธานี  



 
 

 

 

      
     

 


