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ที่ UserID Username สถานะ ชื่อ นามสกลุ โรงเรียนเดิม หมายเหตุ
1 804 U872850 เด็กชาย อานัส สิถิระบตุร ม่วงสามสิบ(อ านวยปญัญา)
2 805 U822381 เด็กหญิง จิรัชญา สีส ารวม ตระการพืชผล
3 812 U839980 เด็กชาย ไชยะเดช บญุไพโรจน์ อนุบาลอบุลราชธานี
4 806 U809349 เด็กชาย แทนคุณ ศิรินนท์ อบุลวิทยาคม
5 813 U805759 เด็กหญิง ฐานะดี นวลนาค วัดศาลาแดง
6 808 U882953 เด็กหญิง แกล้วกล้า แย้มบางยาง อนุบาลอบุลราชธานี
7 807 U806718 เด็กหญิง วรวลัญช์ เชื้อสกล อบุลวิทยาคม

ที่ UserID Username สถานะ ชื่อ นามสกลุ โรงเรียนเดิม หมายเหตุ
1 809 U871252 เด็กหญิง พรปวีณ์ อาทเิวช อบุลวิทยาคม
2 811 U820121 เด็กหญิง ศุภนันท์ หงษ์สุวรรณ อบุลวิทยามคม
3 814 U818740 เด็กหญิง  ปราชญชลีค าดี อบุลวิทยาคม

ที่ UserID Username สถานะ ชื่อ นามสกลุ โรงเรียนเดิม หมายเหตุ
1 802 U863241 เด็กหญิง มัญชุพร คะเณศรี อบุลวิทยาคม
2 803 U832553 เด็กชาย ปพนรัตน์ ผงาดนอก มูลนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม

ที่ UserID Username สถานะ ชื่อ นามสกลุ โรงเรียนเดิม หมายเหตุ
1 810 U828844 เด็กหญิง พิชฎา จันทร์พวง มูลนิธิวัดศรีอบุลรัตนาราม
2 816 U813847 เด็กหญิง  อภญิญา มุง่หมาย เทศบาล 5 
3 815 U843535 เด็กหญิง ปริยรัชต์ กทุอง เทศบาล 5 
4 817 U840505 เด็กหญิง ปนัดดา ไชยะระ เทศบาล 5

รายชื่อนักเรียนทีม่ีสิทธิ์ทดสอบ ความสามารถพิเศษ ดนตรี ระดบัชั้น ม.1 ปกีารศึกษา 2564

รายชื่อนักเรียนทีม่ีสิทธิ์ทดสอบ ความสามารถพิเศษ นาฎศิลป ์ระดบัชั้น ม.1 ปกีารศึกษา 2564

รายชื่อนักเรียนทีม่ีสิทธิ์ทดสอบ ความสามารถพิเศษ ว่ายน้้า ระดบัชั้น ม.1 ปกีารศึกษา 2564

รายชื่อนักเรียนทีม่ีสิทธิ์ทดสอบ ความสามารถพิเศษ กรีฑา ระดบัชั้น ม.1 ปกีารศึกษา 2564



ที่ UserID Username สถานะ ชือ่ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ
1 803 U9581145นาย ชวัลวิทย์ สนิทพจน์ เขือ่งในพทิยาคาร
2 809 U9931719นาย จิรภัทร บุญคง นารีนุกูล
3 811 U9385884นาย นพรัตน์ ไชยมั่น เทศบาลบ้านสุขส าราญ
4 818 U9948611เด็กชาย ภัทรพล โพธิ์พรม เซนต์เอเมลี
5 822 U9914384นาย รัฐภูมิ ศิริจรรยาธรรม เซนต์เอเมลี
6 823 U9216361นาย ยุทธภูมิ นุวงศ์ศรี เซนต์เอเมลี
7 828 U9181213นาย พสิิษฐ์ หน่อค าผุย เตรียมอุดมฯอุบลฯ
8 832 U9111292นาย พทุธศรัทธา แสนทวีสุข นารีนุกูล
9 837 U9388415เด็กหญิง สิริกร จงรักษ์ อาเวมารีอา

ที่ UserID Username สถานะ ชือ่ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ
1 804 U9253812เด็กหญิง ปนัดดา พลหาญ เตรียมอุดมฯอุบลราชธานี
2 805 U9384114เด็กหญิง ทิพยาภรณ์ เฉลิมศิลป์ เซนต์เอเมลี
3 814 U9437197นางสาว ปณิชารัชต์ สายงาม วทิยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

4 834 U9189911นาย พฒิุพงศ์ สร้อยประดับ ขุนหาญวิทยาสรรค์

รายชื่อนักเรยีนทีม่ีสิทธิ์ทดสอบ ความสามารถพิเศษ ดนตร ีระดบัชั้น ม.4 ปกีารศึกษา 2564

รายชื่อนักเรยีนทีม่ีสิทธิ์ทดสอบ ความสามารถพิเศษ นาฎศิลป ์ระดบัชั้น ม.4 ปกีารศึกษา 2564



ที่ UserID Username สถานะ ชือ่ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ
1 801 U9778297นาย กฤติวัชร์ จิตติธรรม เตรียมอุดมฯอุบลราชธานี
2 802 U9447716นาย พทุธพร พลูทา อัสสัมชัญอุบลราชธานี
3 806 U9728617เด็กชาย สิรภพ ประกอบสุข ลือค าหาญวารินช าราบ
4 810 U9316755นาย วุฒินันท์ ศรีบรรเทา อาเวมารีอา
5 813 U9553811นาย มนต์มนัส ศรีแสวง กันทรารมณ์
6 817 U9414711นาย ธนภัทร ทองสุ กันทรารมณ์
7 820 U9598863นาย ธนกร บุญไพโรจน์ วิจิตราพทิยา
8 821 U9344836นาย ชาญชัย เอกศิริ อบจ.เชียงราย
9 824 U9518214นาย ธนบดี จันทร์จรัส อาเวมารีอา
10 825 U9137514เด็กชาย ชนม์ชนก ทองภา โรงเรียนอาเวมารีอา
11 827 U9619861นาย ดนุพล ทองแจ่ม สาธติ ม.ราชภฏัอุบลราชธานี

12 835 U9135393เด็กชาย ถิรพทุธิ์ วิชาพรม ทาข้ามพทิยาคม

รายชื่อนักเรยีนทีม่ีสิทธิ์ทดสอบ ความสามารถพิเศษ ฟุตบอล ระดบัชั้น ม.4 ปกีารศึกษา 2564



ที่ UserID Username สถานะ ชือ่ นามสกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ
1 807 U9965522นาย ณัฐสิทธิ นามประเส อาเวมารีอา
2 808 U9167822นาย กฤติกร อูท๋รัพย์ อาเวมารีอา
3 812 U9331875นาย ชัชวาลย์ สิงห์แก้ว บ้านพณิโท
4 816 U9984291นางสาว ศิริญา สมประเสริฐ เทศบาลวารินวิชาชาติ
5 819 U9981761นาย ณัฐวุฒิ มุงคุณ ปทุมวิทยากร
6 826 U9991211นางสาว สุพชิญา  ชาวโพธิ์ อาเวมารีอา
7 829 U9917138นางสาว อุมาพร น าพา เมืองอุบล
8 830 U9468452นาย คมชาญ เพง็พมิพ์ ศรีเมืองวิทยาคาร
9 831 U9984115นาย กรวัฒน์ สุภสุข หกสิบพรรษาฯอุบลราชธานี

10 833 U9345732นางสาว นริศรา บุตรน้อย เทศบาลวารินวิชาชาติ
11 836 U9986513เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา ค าจันทร์ลา อาเวมารีอา

รายชื่อนักเรยีนทีม่ีสิทธิ์ทดสอบ ความสามารถพิเศษ วอลเลย์บอล ระดบัชั้น ม.4 ปกีารศึกษา 2564
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