
        ห้องสอบที  อาคารน้อมเกล้า  ปี (อาคารใหม่) ห้อง                       
ลําดับที รหัส ชือ-นามสกุล สถานศึกษา ระดับชัน

1 100500133    เด็กหญิงกันตา วงศ์แหลมทอง นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
2 100500426    เด็กหญิงวสุธนกร ดิลกพัฒน์สกุล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ม.
3 100500441    นางสาวมัณชุสา เพ็ชร์มณี สตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ ม.
4 100500446    นางสาวอัลนาเบล ฮอยเซอร์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
5 100500502    นางสาวปภาวรินทร์ อุ่นรัศมีวงศ์ นานาชาติบรอมส์โกรฟ ม.
6 100500603    นางสาวนันท์ลภัส ติยพงศ์พัฒนา เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
7 100500608    นางสาวพิชญาฎา ไล้ปิตา นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
8 100500651    นางสาวเมฐ์โมรี ตังติพงศ์กูล ประชาคมนานาชาติ ม.
9 100500778    นายสิรวิชญ์ นนทรีย์ สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า ม.
10 100501050    นางสาวเวียนนา กระจ่าง เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
11 100501055    นางสาวนวิยา เวชสุวรรณ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
12 100501125    นางสาวอรนลิน สถาวรานนท์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
13 100501127    นางสาววรินทร สันธนะวิทย์ สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง ม.
14 100501159    นายณัฐจักร์ ธรรมบริสุทธิ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
15 100501170    นางสาวอนุธิดา มีชู เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
16 100501186    นางสาวหทัยชนก สิทธิชัย เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
17 100501264    นางสาวพิชชานันท์ ปิณฑะดิษ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
18 100501269    นางสาวพรไพลิน มังมี เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
19 100501321    นางสาวณัฐนันท์ ธีระธนนันต์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
20 100501373    นางสาวปุญญิศา เชาวลิตถวิล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
21 100501535    นางสาวชินณิชา สงวนศัพท์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
22 100501544    นายสฤษฎฐ์พงศ์ คุ้มรักษ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
23 100501765    นางสาวนภัสวรรณ เชาวนะธรรม บางกะปิ ม.
24 100501981    นางสาวบงกชพร สุขใส เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
25 100502209    นางสาวณดา หะมะ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
26 100502248    นางสาวญาณิศา บุณยธาดา เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.

หากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้เข้าสอบขาดคุณสมบัติตามทีกําหนด มูลนิธิฯ จะตัดสิทธิในการสอบของผู้นันทันที

ประกาศรายชือนักเรียนผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพือการศึกษาและแลกเปลียนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ  ปี รุ่นที  (พ.ศ. - )

สนามสอบ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า



        ห้องสอบที  อาคารน้อมเกล้า  ปี (อาคารใหม่) ห้อง                       
ลําดับที รหัส ชือ-นามสกุล สถานศึกษา ระดับชัน

27 100502462    นางสาวชนัญชิฎา เสริมพล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
28 100502580    นางสาวอภิญญา พิชญวรกุล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
29 100502581    นางสาวกิจจาทร ไชยสุวรรณ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
30 100502797    นางสาวโยษิตา รังษีสุกานนท์ นานาชาติบรอมส์โกรฟ ม.

หากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้เข้าสอบขาดคุณสมบัติตามทีกําหนด มูลนิธิฯ จะตัดสิทธิในการสอบของผู้นันทันที

ประกาศรายชือนักเรียนผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพือการศึกษาและแลกเปลียนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ  ปี รุ่นที  (พ.ศ. - )

สนามสอบ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า



        ห้องสอบที  อาคารน้อมเกล้า  ปี (อาคารใหม่) ห้อง                       
ลําดับที รหัส ชือ-นามสกุล สถานศึกษา ระดับชัน

1 100502840    นางสาวเมธาวี สุวรรณสารศักดิ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
2 100502929    นางสาวนฤชล มงสนธิ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
3 100502977    เด็กชายบูรพา สุวรรณรัตน์ นานาชาติแอสคอท ม.
4 100503293    นายเศรษฐวัต ไกรฤกษ์ ร่วมฤดีวิเทศศึกษา ม.
5 100503608    นายชลริศ ธานีรัตน์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
6 100503670    นางสาวมณฑิกา จันทนวาณิชวงศ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
7 100503727    เด็กหญิงพิมมาดา บุญประสิทธิ สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า ม.
8 100503819    เด็กชายกันตินันท์ ไทรวิจิตร นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
9 100503825    นางสาวพัทธนันท์ นรสารคณิศร์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
10 100503954    นางสาววรลักษณ์ เจริญอัจฉราสถิต เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
11 100504121    นางสาวชนิกานต์ เรืองกุน เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
12 100504159    นางสาวนันทฤดี ฉันทขวัญชัย เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
13 100504166    เด็กชายคีตภัทร ทองดี เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
14 100504377    นางสาวลภัสสรี เซ็งแซ่ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
15 100504537    นางสาวภทรลดา เสนคราม เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
16 100504596    นางสาวพรหมวดี อรหัตมานัส เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
17 100504662    เด็กชายอาชว์ ประดับสุข เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
18 100504743    เด็กชายภูรี ชิวปรีชา นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
19 100504894    นายปัญจพล กุลยะคง สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง ม.
20 100504898    เด็กหญิงเมธาวี ราหุลทัต สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง ม.
21 100505140    เด็กหญิงณิชาภัทร ถาเรือน เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
22 100505254    นางสาวบัณฑิตา ดุษฎีพิริยะ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
23 100505256    นางสาววัลลภัคค์ พุ่มดอกไม้ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
24 100505298    เด็กหญิงสุพิชชา อภัยดุสิต สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง ม.
25 100505344    นางสาวจอมขวัญ จันทร์สะอาด เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
26 100505358    เด็กหญิงณภัทร ตังเสมาธรรม เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.

หากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้เข้าสอบขาดคุณสมบัติตามทีกําหนด มูลนิธิฯ จะตัดสิทธิในการสอบของผู้นันทันที

ประกาศรายชือนักเรียนผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพือการศึกษาและแลกเปลียนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ  ปี รุ่นที  (พ.ศ. - )

สนามสอบ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า



        ห้องสอบที  อาคารน้อมเกล้า  ปี (อาคารใหม่) ห้อง                       
ลําดับที รหัส ชือ-นามสกุล สถานศึกษา ระดับชัน

27 100505502    นางสาวธนาวดี ยุทธพัฒน์ศักดิ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
28 100505857    นางสาวดวงฤทัย รัตถานู เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
29 100505951    นางสาวกนกพร มณีรัตน์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
30 100506028    เด็กหญิงขวัญข้าว โอสถสมบูรณ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.

หากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้เข้าสอบขาดคุณสมบัติตามทีกําหนด มูลนิธิฯ จะตัดสิทธิในการสอบของผู้นันทันที

ประกาศรายชือนักเรียนผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพือการศึกษาและแลกเปลียนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ  ปี รุ่นที  (พ.ศ. - )

สนามสอบ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า



        ห้องสอบที  อาคารน้อมเกล้า  ปี (อาคารใหม่) ห้อง                       
ลําดับที รหัส ชือ-นามสกุล สถานศึกษา ระดับชัน

1 100506129    นางสาววิชญาพร ขําสัจจา เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
2 100506169    นางสาวมัญชุสา สงบธนวงศ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
3 100506325    เด็กชายสิรวิชญ์ สมิทธ์สมบูรณ์ นานาชาตินีวา ม.
4 100506479    เด็กหญิงลักษณ์มนญ์ ฐิตะธรรมกุล นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
5 100506515    นางสาวพิชญาภา จิรา ประชาคมนานาชาติ ม.
6 100506577    นางสาวพัชรินทร์ธร แก้วสลุด หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม ม.
7 100506581    นางสาวโซเฟียร์ เหล็กเพ็ชร์ หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม ม.
8 100506612    นางสาวพิชญาภา ตรีจันทร์เพ็ญ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
9 100506690    นางสาวณัฐพร หมืนทัน นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
10 100506881    นางสาวพรปราง นวมเสวตร เศรษฐบุตรบําเพ็ญ ม.
11 100507126    เด็กหญิงรวิสรา คงรุงโรจน์ รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง ม.
12 100507813    นางสาวธัญชนก คุ้มผล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
13 100507975    เด็กหญิงปาณิดา จันทวัชรกุล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
14 100507998    เด็กหญิงนินกนก ภูทอง สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง ม.
15 100508113    นางสาวศรุตยา สีห์ชํานาญธุระกิจ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
16 100508140    นางสาวนีรชา สาตศิลป์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
17 100508284    นางสาวธนัชชา แสนหาญ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
18 100508292    เด็กหญิงธิติยา ทรัพย์จินดาวงศ์ สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง ม.
19 100508560    เด็กหญิงศิขรี รอดคลองตัน เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
20 100508638    นางสาวสิริศุภวรรณ ศุภสิริวุฒิ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
21 100508677    นางสาวณัฐณิชา สุขเกษม เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
22 100509057    เด็กหญิงอชิรญา ทรฃปรายาท สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง ม.
23 100509193    นายนิธิศ พรหมสุวรรณศิริ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
24 140500400    นางสาวสิริยาพร เครือจันทร์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
25 190500816    นางสาววลันธร โอตรวรรณะ ประชาคมนานาชาติ ม.
26 880500257    นางสาวปุณตา โสทรขจรกิจ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.

หากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้เข้าสอบขาดคุณสมบัติตามทีกําหนด มูลนิธิฯ จะตัดสิทธิในการสอบของผู้นันทันที

ประกาศรายชือนักเรียนผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพือการศึกษาและแลกเปลียนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ  ปี รุ่นที  (พ.ศ. - )

สนามสอบ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า



        ห้องสอบที  อาคารน้อมเกล้า  ปี (อาคารใหม่) ห้อง                       
ลําดับที รหัส ชือ-นามสกุล สถานศึกษา ระดับชัน

27 880501635    นางสาวปณิดา กาสีวงศ์ เศรษฐบุตรบําเพ็ญ ม.
28 880506415    เด็กหญิงนันทวัน ลาสุนนท์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
29 880507354    นางสาวสิรินดา อับดุลเลาะ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.
30 990500134    นางสาวณัฐณิชา เฟืองฟู เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ม.

หากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้เข้าสอบขาดคุณสมบัติตามทีกําหนด มูลนิธิฯ จะตัดสิทธิในการสอบของผู้นันทันที

ประกาศรายชือนักเรียนผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพือการศึกษาและแลกเปลียนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ  ปี รุ่นที  (พ.ศ. - )
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        ห้องสอบที  อาคารน้อมเกล้า  ปี (อาคารใหม่) ห้อง                       
ลําดับที รหัส ชือ-นามสกุล สถานศึกษา ระดับชัน

1 990500455    นางสาวฟาฮาน่า หมัดนุรักษ์ อิสลามสันติชน ม.
2 990500458    นางสาววีรยา มินสาคร อิสลามสันติชน ม.
3 990500586    นางสาวพริมา วารีรัตน์ บางกอกวิทยา (มูลนิธิ) ม.
4 990501004    เด็กหญิงรตานรี เกตุสุวรรณ หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม ม.
5 990501928    นางสาวสลิลลา กาสูลงค์ อิสลามสันติชน ม.
6 990502839    นางสาวภัคธีมา เย็นประสิทธิ บางกอกวิทยา (มูลนิธิ) ม.
7 990503057    นางสาวจันทกานต์ เย็นประเสริฐ หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม ม.
8 990503156    นางสาวฮารอวียะฮ เซ็น เจริญ หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม ม.
9 990505882    นางสาวชามาวีณ์ เป่ากาเด หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม ม.
10 990506039    เด็กหญิงพัชราภา ไทพิทักษ์ หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม ม.
11 990506156    นายธนธรณ์ สาริกาเกตุ หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม ม.
12 990506901    นายจุลจักร ยีละหมัด หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม ม.
13 990506907    นางสาวไรบีนา สลามเต๊ะ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.

หากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้เข้าสอบขาดคุณสมบัติตามทีกําหนด มูลนิธิฯ จะตัดสิทธิในการสอบของผู้นันทันที

ประกาศรายชือนักเรียนผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพือการศึกษาและแลกเปลียนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ  ปี รุ่นที  (พ.ศ. - )
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