
 
 

ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 
ที่ 24/2563 

เรื่อง   ประกาศรายช่ือนักเรียนมีสิทธิ์สอบเข้าห้องโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(ห้อง GP (Gifted Program)   

ในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
********************************* 

  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและให้โอกาสนักเรียน    โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ที่มีผลการเรียนดี อยู่ใน
ล าดับที่ 1-66 จากผลการเรียน 5 ภาคเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นผู้มีความขยัน  มี
ความรับผิดตนเองเป็นอย่างดี มีความประพฤติดีและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองในด้านการเรียน  ให้กับนักเรียนเพ่ือเข้า
เรียนที่ในโปรแกรมอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ห้อง GP (Gifted Program)      ซึ่งเน้นการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) จัดสอนเข็มข้นในรายวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นภาษาไทยโดยเทียบเคียงหลักสูตร สสวท. สอวน สอนโดยทีมครูชาวไทย โดยมีการ
ทดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    จัดกิจกรรมค่าย Math Science Camp กิจกรรม
ทัศนศึกษา ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง   

        บัดนี้ทางโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าห้องโครงการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ห้อง GP (Gifted Program)  ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปี
การศึกษา 2564 นักเรียนสามารถมอบตัวเข้าเรียนใน แผนการเรียนอื่นๆ ได้  สามารถติดต่อแผนกธุรการ ฝ่ายธุรการ
การเงิน เพ่ือด าเนินการมอบตัวภายในวันที่ 1 มีนาคม  2564  

        
 

 
ประกาศ ณ วันที่  8  มกราคม  2564 

                                   
 

                                 (ภราดา ดร.อาวุธ  ศิลาเกษ) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 

 
 



ประกาศรายช่ือนักเรียนมีสิทธ์ิสอบเข้าห้องโครงการอจัฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์  

Gifted Program (GP)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1  ปีการศึกษา 2564 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัว ช่ือ สกุล ห้อง 

1 19997 เด็กหญิงเรืองหฤทยั สุพล ป.6/3 

2 19939 เด็กชายธนภทัร หิรัญกิตติ ป.6/1 

3 19967 เด็กหญิงเบญ็ชญา ศรีเมือง ป.6/1 

4 20482 เด็กหญิงภณัฑิลา โภคกุลกานนท ์ ป.6/1 

5 23141 เด็กหญิงนลินนิภา นาเมือง ป.6/2 

6 19816 เด็กชายอศัวนนท ์ ตั้งอยูดี่ ป.6/3 

7 19801 เด็กหญิงนทัชา ศรีหนองแสง ป.6/1 

8 22115 เด็กหญิงณฐักฤตา คุณรักษ ์ ป.6/2 

9 19959 เด็กชายอริยะทรัพย ์ แสงศิริพงษ ์ ป.6/1 

10 23516 เด็กหญิงปาณิศา สมฤทธ์ิ ป.6/2 

11 22643 เด็กหญิงศศิศราวลัย ์ เครือวรรณ ป.6/3 

12 23169 เด็กหญิงกชพร   ภูมีค า ป.6/1 

13 23308 เด็กหญิงวภิาวี ซาลวาลา ป.6/2 

14 21726 เด็กหญิงสุรภา คณานิจกิจไพบูลย ์ ป.6/1 

15 21196 เด็กหญิงพิมพช์นก ลิมปิทีปราการ ป.6/2 

16 23411 เด็กชายปวณี ชาวสวนแพ ป.6/2 

17 19581 เด็กหญิงนภสร พรศิริเจริญพนัธ์ ป.6/1 

18 20176 เด็กหญิงนนัธ์นภสั จึงมัน่คง ป.6/1 

19 19598 เด็กหญิงธนชัพร บุญญานุสนธ์ิ ป.6/3 

20 19927 เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงสืบ ป.6/3 

21 20062 เด็กหญิงปิยาภสั ทนัสุข ป.6/3 

22 23219 เด็กชายพิชเญศ ทองแกว้ ป.6/3 

23 21835 เด็กชายจิรเมธ วงษค์  า ป.6/2 

24 19757 เด็กหญิงรวสิรา พลศกัด์ิ ป.6/1 

25 23185 เด็กหญิงรัชแพรพร หิมะคุณทวธีรรม ป.6/2 

26 20091 เด็กชายโอบองักูร พนัธ์ุพยคัฆ ์ ป.6/2 

27 20212 เด็กหญิงฐิติภา ภาสะฐิติ ป.6/1 

28 21156 เด็กชายฐิติกานต ์ เจ่ิงฤทธ์ิ ป.6/2 



29 19590 เด็กหญิงปภาวี ทองอม้ ป.6/2 

30 19934 เด็กชายณฐัพล นิลทวทีรัพย ์ ป.6/2 

31 23209 เด็กหญิงรัชรินทร์ ศรีประชยั ป.6/2 

32 20129 เด็กชายภูริทพฒัน์ มาถาวร ป.6/1 

33 19930 เด็กชายภูมินทร์ คมัภท์ว ี ป.6/3 

34 19926 เด็กชายปรมะ จุลทศัน์ ป.6/3 

35 19609 เด็กหญิงแจสลีน กอร์ ป.6/1 

36 22225 เด็กชายจิตตฐ์ปนทัท ์ สายลาดตระกูล ป.6/1 

37 21834 เด็กหญิงณพฐัธิกา ราศรี ป.6/2 

38 20406 เด็กหญิงนริสรา วรรณวติั ป.6/1 

39 19584 เด็กชายปิยปราชญ ์ จิตวรวสุิทธ์ิ ป.6/1 

40 19582 เด็กหญิงอาภิสรา แกว้ชนิด ป.6/1 

41 20937 เด็กชายภูรินท ์ โพธิสาร ป.6/1 

42 23092 เด็กชายวสุกฤษฏ์ิ ทองต้ือ ป.6/2 

43 23292 เด็กชายณฏัฐ์ กรธนเวโรจน์ ป.6/1 

44 19957 เด็กชายธนวฒัน์ ปู่กระสิงห์ ป.6/1 

45 20050 เด็กชายพาย ุ ปาโส ป.6/2 

46 22320 เด็กหญิงอรชพร จนัทมาตร ป.6/3 

47 22187 เด็กชายภูมิมนสั วามะลุน ป.6/1 

48 20431 เด็กหญิงชวณา ชวนะฐิติกร ป.6/3 

49 19571 เด็กหญิงประภทัศร วงศส์ามารถ ป.6/1 

50 19895 เด็กหญิงไอยดา ซาโตะ ป.6/2 

51 19884 เด็กชายปิยะกนัต ์ ปิยะปกสกลุ ป.6/1 

52 20291 เด็กหญิงกวินนาถ ศรีสมสุข ป.6/3 

53 20269 เด็กหญิงสุพิชฌาย ์ ทองไพโรจน์ ป.6/3 

54 19818 เด็กหญิงพาขวญั ค าภู ป.6/2 

55 22637 เด็กหญิงทกัษพร สงวนพูนทรัพย ์ ป.6/3 

56 20313 เด็กหญิงมะณีวา สิงหอ าพล ป.6/1 

57 20337 เด็กหญิงประภาวดี แสนทวสุีข ป.6/1 

58 23085 เด็กชายคณินณชัญ ์ บุญโสม ป.6/2 

59 22523 เด็กหญิงอมรรัตน์ ไซโต ป.6/2 



60 19545 เด็กหญิงณธิดา พระยาทอง ป.6/3 

61 21082 เด็กหญิงรัตติยาภรณ์ อ่อนดี ป.6/3 

62 19943 เด็กชายอภสัพงษ ์ ศรีหลา้ ป.6/3 

63 23525 เด็กชายธนวนิท ์อาเทอร์ ไบรอสั ป.6/2 

64 23539 เด็กหญิงชุรีกรณ์ ป้องพนัธ์ ป.6/1 

65 23540 เด็กหญิงอณาเซีย สุทธินนท ์ ป.6/1 

66 20164 เด็กชายศุภวชิญ ์ รอสูงเนิน ป.6/2 

        

    
 

   
(ภราดา ดร.อาวธุ    ศิลาเกษ) 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนอสัสัมชญัอุบลราชธานี 

        
 

           


