
ลําดับที รหัส คํานํา ชือ นามสกุล สถานศึกษา
1 880500257 นางสาว ปุณตา โสทรขจรกิจ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
2 880501635 นางสาว ปณิดา กาสีวงศ์ เศรษฐบุตรบําเพ็ญ
3 880506415 เด็กหญิง นันทวัน ลาสุนนท์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

หมายเหตุ : . เยาวชนทีสอบผ่านข้อเขียนให้รายงานตัวพร้อมกรอกใบสมัครสอบสัมภาษณ์ทางโปรแกรมออนไลน์และยืนใบสมัครตามวัน และ
                        เวลาทีศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกกําหนด ผู้ทีไม่มายืนใบสมัครสอบสัมภาษณ์จะถือว่าสละสิทธิการเข้าสอบ
                   . หากมูลนิธิฯ ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ทีผ่านการสอบข้อเขียนขาดคุณสมบัติตามทีมูลนิธิฯ กําหนด มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิในการ
                        ตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทังสิน

ประกาศผลสอบข้อเขียน
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพือการศึกษาและแลกเปลียนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ  ปี 

รุ่นที  (พ.ศ. - )
เขตกรุงเทพฯตะวันออก (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า)

ประเภททุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์



ลําดับที รหัส คํานํา ชือ นามสกุล สถานศึกษา
1 100500133 เด็กหญิง กันตา วงศ์แหลมทอง นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
2 100500426 เด็กหญิง วสุธนกร ดิลกพัฒน์สกุล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
3 100500446 นางสาว อัลนาเบล ฮอยเซอร์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
4 100500502 นางสาว ปภาวรินทร์ อุ่นรัศมีวงศ์ นานาชาติบรอมส์โกรฟ
5 100500603 นางสาว นันท์ลภัส ติยพงศ์พัฒนา เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
6 100500651 นางสาว เมฐ์โมรี ตังติพงศ์กูล ประชาคมนานาชาติ
7 100501050 นางสาว เวียนนา กระจ่าง เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
8 100501055 นางสาว นวิยา เวชสุวรรณ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
9 100501125 นางสาว อรนลิน สถาวรานนท์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
10 100501127 นางสาว วรินทร สันธนะวิทย์ สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง
11 100501170 นางสาว อนุธิดา มีชู เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
12 100501186 นางสาว หทัยชนก สิทธิชัย เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
13 100501264 นางสาว พิชชานันท์ ปิณฑะดิษ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
14 100501269 นางสาว พรไพลิน มังมี เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
15 100501321 นางสาว ณัฐนันท์ ธีระธนนันต์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
16 100501373 นางสาว ปุญญิศา เชาวลิตถวิล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
17 100501535 นางสาว ชินณิชา สงวนศัพท์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
18 100501544 นาย สฤษฎฐ์พงศ์ คุ้มรักษ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

หมายเหตุ : . เยาวชนทีสอบผ่านข้อเขียนให้รายงานตัวพร้อมกรอกใบสมัครสอบสัมภาษณ์ทางโปรแกรมออนไลน์และยืนใบสมัครตามวัน และ
                        เวลาทีศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกกําหนด ผู้ทีไม่มายืนใบสมัครสอบสัมภาษณ์จะถือว่าสละสิทธิการเข้าสอบ
                   . หากมูลนิธิฯ ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ทีผ่านการสอบข้อเขียนขาดคุณสมบัติตามทีมูลนิธิฯ กําหนด มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิในการ
                        ตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทังสิน

ประกาศผลสอบข้อเขียน
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพือการศึกษาและแลกเปลียนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ  ปี 

รุ่นที  (พ.ศ. - )
เขตกรุงเทพฯตะวันออก (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า)

ประเภททุนทัวไป



ลําดับที รหัส คํานํา ชือ นามสกุล สถานศึกษา
19 100501765 นางสาว นภัสวรรณ เชาวนะธรรม บางกะปิ
20 100501981 นางสาว บงกชพร สุขใส เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
21 100502209 นางสาว ณดา หะมะ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
22 100502248 นางสาว ญาณิศา บุณยธาดา เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
23 100502462 นางสาว ชนัญชิฎา เสริมพล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
24 100502580 นางสาว อภิญญา พิชญวรกุล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
25 100502581 นางสาว กิจจาทร ไชยสุวรรณ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
26 100502797 นางสาว โยษิตา รังษีสุกานนท์ นานาชาติบรอมส์โกรฟ
27 100502840 นางสาว เมธาวี สุวรรณสารศักดิ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
28 100502929 นางสาว นฤชล มงสนธิ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
29 100502977 เด็กชาย บูรพา สุวรรณรัตน์ นานาชาติแอสคอท
30 100503293 นาย เศรษฐวัต ไกรฤกษ์ ร่วมฤดีวิเทศศึกษา
31 100503608 นาย ชลริศ ธานีรัตน์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
32 100503670 นางสาว มณฑิกา จันทนวาณิชวงศ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
33 100503727 เด็กหญิง พิมมาดา บุญประสิทธิ สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
34 100503819 เด็กชาย กันตินันท์ ไทรวิจิตร นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
35 100503825 นางสาว พัทธนันท์ นรสารคณิศร์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
36 100503954 นางสาว วรลักษณ์ เจริญอัจฉราสถิต เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

หมายเหตุ : . เยาวชนทีสอบผ่านข้อเขียนให้รายงานตัวพร้อมกรอกใบสมัครสอบสัมภาษณ์ทางโปรแกรมออนไลน์และยืนใบสมัครตามวัน และ
                        เวลาทีศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกกําหนด ผู้ทีไม่มายืนใบสมัครสอบสัมภาษณ์จะถือว่าสละสิทธิการเข้าสอบ
                   . หากมูลนิธิฯ ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ทีผ่านการสอบข้อเขียนขาดคุณสมบัติตามทีมูลนิธิฯ กําหนด มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิในการ
                        ตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทังสิน

ประกาศผลสอบข้อเขียน
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพือการศึกษาและแลกเปลียนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ  ปี 

รุ่นที  (พ.ศ. - )
เขตกรุงเทพฯตะวันออก (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า)

ประเภททุนทัวไป



ลําดับที รหัส คํานํา ชือ นามสกุล สถานศึกษา
37 100504121 นางสาว ชนิกานต์ เรืองกุน เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
38 100504159 นางสาว นันทฤดี ฉันทขวัญชัย เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
39 100504377 นางสาว ลภัสสรี เซ็งแซ่ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
40 100504537 นางสาว ภทรลดา เสนคราม เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
41 100504596 นางสาว พรหมวดี อรหัตมานัส เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
42 100504662 เด็กชาย อาชว์ ประดับสุข เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
43 100504743 เด็กชาย ภูรี ชิวปรีชา นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
44 100504894 นาย ปัญจพล กุลยะคง สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง
45 100504898 เด็กหญิง เมธาวี ราหุลทัต สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง
46 100505140 เด็กหญิง ณิชาภัทร ถาเรือน เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
47 100505254 นางสาว บัณฑิตา ดุษฎีพิริยะ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
48 100505256 นางสาว วัลลภัคค์ พุ่มดอกไม้ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
49 100505298 เด็กหญิง สุพิชชา อภัยดุสิต สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง
50 100505344 นางสาว จอมขวัญ จันทร์สะอาด เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
51 100505358 เด็กหญิง ณภัทร ตังเสมาธรรม เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
52 100505502 นางสาว ธนาวดี ยุทธพัฒน์ศักดิ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
53 100505857 นางสาว ดวงฤทัย รัตถานู เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
54 100505951 นางสาว กนกพร มณีรัตน์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

หมายเหตุ : . เยาวชนทีสอบผ่านข้อเขียนให้รายงานตัวพร้อมกรอกใบสมัครสอบสัมภาษณ์ทางโปรแกรมออนไลน์และยืนใบสมัครตามวัน และ
                        เวลาทีศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกกําหนด ผู้ทีไม่มายืนใบสมัครสอบสัมภาษณ์จะถือว่าสละสิทธิการเข้าสอบ
                   . หากมูลนิธิฯ ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ทีผ่านการสอบข้อเขียนขาดคุณสมบัติตามทีมูลนิธิฯ กําหนด มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิในการ
                        ตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทังสิน

ประกาศผลสอบข้อเขียน
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพือการศึกษาและแลกเปลียนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ  ปี 

รุ่นที  (พ.ศ. - )
เขตกรุงเทพฯตะวันออก (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า)

ประเภททุนทัวไป



ลําดับที รหัส คํานํา ชือ นามสกุล สถานศึกษา
55 100506028 เด็กหญิง ขวัญข้าว โอสถสมบูรณ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
56 100506169 นางสาว มัญชุสา สงบธนวงศ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
57 100506325 เด็กชาย สิรวิชญ์ สมิทธ์สมบูรณ์ นานาชาตินีวา
58 100506479 เด็กหญิง ลักษณ์มนญ์ ฐิตะธรรมกุล นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
59 100506515 นางสาว พิชญาภา จิรา ประชาคมนานาชาติ
60 100506690 นางสาว ณัฐพร หมืนทัน นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
61 100506881 นางสาว พรปราง นวมเสวตร เศรษฐบุตรบําเพ็ญ
62 100507126 เด็กหญิง รวิสรา คงรุงโรจน์ รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
63 100507813 นางสาว ธัญชนก คุ้มผล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
64 100507975 เด็กหญิง ปาณิดา จันทวัชรกุล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
65 100507998 เด็กหญิง นินกนก ภูทอง สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง
66 100508113 นางสาว ศรุตยา สีห์ชํานาญธุระกิจ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
67 100508140 นางสาว นีรชา สาตศิลป์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
68 100508284 นางสาว ธนัชชา แสนหาญ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
69 100508292 เด็กหญิง ธิติยา ทรัพย์จินดาวงศ์ สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง
70 100508638 นางสาว สิริศุภวรรณ ศุภสิริวุฒิ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
71 100508677 นางสาว ณัฐณิชา สุขเกษม เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
72 100509193 นาย นิธิศ พรหมสุวรรณศิริ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

หมายเหตุ : . เยาวชนทีสอบผ่านข้อเขียนให้รายงานตัวพร้อมกรอกใบสมัครสอบสัมภาษณ์ทางโปรแกรมออนไลน์และยืนใบสมัครตามวัน และ
                        เวลาทีศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกกําหนด ผู้ทีไม่มายืนใบสมัครสอบสัมภาษณ์จะถือว่าสละสิทธิการเข้าสอบ
                   . หากมูลนิธิฯ ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ทีผ่านการสอบข้อเขียนขาดคุณสมบัติตามทีมูลนิธิฯ กําหนด มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิในการ
                        ตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทังสิน

ประกาศผลสอบข้อเขียน
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพือการศึกษาและแลกเปลียนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ  ปี 

รุ่นที  (พ.ศ. - )
เขตกรุงเทพฯตะวันออก (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า)

ประเภททุนทัวไป



ลําดับที รหัส คํานํา ชือ นามสกุล สถานศึกษา
1 140500400 นางสาว สิริยาพร เครือจันทร์ นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
2 190500816 นางสาว วลันธร โอตรวรรณะ ประชาคมนานาชาติ

หมายเหตุ : . เยาวชนทีสอบผ่านข้อเขียนให้รายงานตัวพร้อมกรอกใบสมัครสอบสัมภาษณ์ทางโปรแกรมออนไลน์และยืนใบสมัครตามวัน และ
                        เวลาทีศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกกําหนด ผู้ทีไม่มายืนใบสมัครสอบสัมภาษณ์จะถือว่าสละสิทธิการเข้าสอบ
                   . หากมูลนิธิฯ ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ทีผ่านการสอบข้อเขียนขาดคุณสมบัติตามทีมูลนิธิฯ กําหนด มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิในการ
                        ตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทังสิน

ประกาศผลสอบข้อเขียน
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพือการศึกษาและแลกเปลียนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ  ปี 

รุ่นที  (พ.ศ. - )
เขตกรุงเทพฯตะวันออก (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า)

ประเภททุนบริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรทังภาครัฐ และเอกชน (Corporate Scholar Program (CSP))



ลําดับที รหัส คํานํา ชือ นามสกุล สถานศึกษา
1 990500134 นางสาว ณัฐณิชา เฟืองฟู เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
2 990500455 นางสาว ฟาฮาน่า หมัดนุรักษ์ อิสลามสันติชน
3 990500586 นางสาว พริมา วารีรัตน์ บางกอกวิทยา (มูลนิธิ)
4 990501004 เด็กหญิง รตานรี เกตุสุวรรณ หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
5 990501928 นางสาว สลิลลา กาสูลงค์ อิสลามสันติชน
6 990503057 นางสาว จันทกานต์ เย็นประเสริฐ หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
7 990503156 นางสาว ฮารอวียะฮ เซ็น เจริญ หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
8 990505882 นางสาว ชามาวีณ์ เป่ากาเด หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
9 990506039 เด็กหญิง พัชราภา ไทพิทักษ์ หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
10 990506901 นาย จุลจักร ยีละหมัด หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
11 990506907 นางสาว ไรบีนา สลามเต๊ะ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

หมายเหตุ : . เยาวชนทีสอบผ่านข้อเขียนให้รายงานตัวพร้อมกรอกใบสมัครสอบสัมภาษณ์ทางโปรแกรมออนไลน์และยืนใบสมัครตามวัน และ
                        เวลาทีศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกกําหนด ผู้ทีไม่มายืนใบสมัครสอบสัมภาษณ์จะถือว่าสละสิทธิการเข้าสอบ
                   . หากมูลนิธิฯ ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ทีผ่านการสอบข้อเขียนขาดคุณสมบัติตามทีมูลนิธิฯ กําหนด มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิในการ
                        ตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทังสิน

ประกาศผลสอบข้อเขียน
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพือการศึกษาและแลกเปลียนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ  ปี 

รุ่นที  (พ.ศ. - )
เขตกรุงเทพฯตะวันออก (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า)

ประเภททุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study (KLYES))


