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1 106700759    นายทัตพล ชุมศรี วิทยานุกูลนารี ม.
2 106701488    นางสาวชนาภา ทัดช่อม่วง หล่มเก่าพิทยาคม ม.
3 106701887    นางสาวจิตตินี เจียมบูรณะกุล เพชรพิทยาคม ม.
4 106701888    นายทัชชนฏ กาญจนสมบัติ เพชรพิทยาคม ม.
5 106703748    นางสาววิลาสินี ปริญญาศรีเศวต หนองไผ่ ม.
6 106705986    เด็กหญิงชญานิศ กัปโก หล่มสักวิทยาคม ม.
7 106706002    นายวชิรวิทย์ กัปโก หล่มสักวิทยาคม ม.
8 106706106    นางสาวณัฐวิภา ดิลกชาติ หนองไผ่ ม.
9 106706265    เด็กหญิงชนิตา แซ่ตัง หล่มสักวิทยาคม ม.
10 106706282    เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บุมี หล่มสักวิทยาคม ม.
11 106706309    เด็กหญิงอริสรา กองมงคล หนองไผ่ ม.
12 106706632    นายนันทพงศ์ ทองนาม เพชรพิทยาคม ม.
13 106706735    นางสาวธันยพร นาคหรัง หนองไผ่ ม.
14 106706931    เด็กหญิงศุภจิตรา อินทร์แก้ว หล่มสักวิทยาคม ม.
15 106707163    นางสาววารุณี สาระสุภาพ หนองไผ่ ม.
16 106707239    เด็กหญิงยลลดา ถองทอง หล่มสักวิทยาคม ม.
17 106707966    นายสุวิจักขณ์ ฐีตะพงษ์ เพชรพิทยาคม ม.
18 106708126    นายจิณณวัตร เจริญศิลป์ เพชรพิทยาคม ม.
19 106708142    เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน ลองขาว หล่มสักวิทยาคม ม.
20 106708493    เด็กหญิงดาวฤทัย เเซ่หลอ หล่มสักวิทยาคม ม.
21 106708585    นางสาววรัชยา แซมสีม่วง เพชรพิทยาคม ม.
22 106708627    เด็กหญิงจุฑามาศ จากคุ้ม วิทยานุกูลนารี ม.
23 106708644    นางสาวธิติสุดา  ประสงค ◌์สุข วิทยานุกูลนารี ม.
24 106708673    เด็กหญิงธนพร ชมภู วิทยานุกูลนารี ม.
25 106708708    เด็กหญิงธนัชพร เสนานุช วิทยานุกูลนารี ม.
26 106708714    เด็กหญิงคันธมาทน์ จันทร์โท วิทยานุกูลนารี ม.

หากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้เข้าสอบขาดคุณสมบัติตามทีกําหนด มูลนิธิฯ จะตัดสิทธิในการสอบของผู้นันทันที

ประกาศรายชือนักเรียนผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพือการศึกษาและแลกเปลียนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ  ปี รุ่นที  (พ.ศ. - )
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27 106708770    นางสาวภัทรศยา สุภชัยปัญญา วิทยานุกูลนารี ม.
28 106708773    นางสาวสิริสกุล สีวัน วิทยานุกูลนารี ม.
29 106708782    นางสาวณัฐธยาน์ คําโฉม วิทยานุกูลนารี ม.
30 106708801    นางสาวบุญญาวาส ศรีจริยา วิทยานุกูลนารี ม.
31 106708805    นางสาวปนัดดา สะอาด วิทยานุกูลนารี ม.
32 106708806    นางสาวปาณิสรา ประชาจักษ์ วิทยานุกูลนารี ม.
33 106708872    เด็กหญิงสุธีรา สมศรี วิทยานุกูลนารี ม.
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1 106708883    เด็กหญิงกัญญาภัค มีเดช วิทยานุกูลนารี ม.
2 106708896    เด็กหญิงปาณิศา ยศเคลือน วิทยานุกูลนารี ม.
3 106708901    เด็กหญิงสริตา ทองใจสด วิทยานุกูลนารี ม.
4 106708905    นางสาววรินทร ก่อกําลัง วิทยานุกูลนารี ม.
5 106708927    นางสาวปุณิกา ฐีตะพงษ์ วิทยานุกูลนารี ม.
6 106708935    นางสาวสิริกาญจน์ พานทอง วิทยานุกูลนารี ม.
7 106708936    นางสาวปัณฑารีย์ แนวคําดี วิทยานุกูลนารี ม.
8 106708948    นางสาวกีรติ คงสโรช วิทยานุกูลนารี ม.
9 106708951    นางสาวนณิชชา นาเลิง วิทยานุกูลนารี ม.
10 106708966    นางสาวศิริลักษณ์ อินทมงคล วิทยานุกูลนารี ม.
11 106708967    นางสาวชุติกาญจน์ พุฒตรง วิทยานุกูลนารี ม.
12 106708995    นางสาวสุภัสสรา หางาม วิทยานุกูลนารี ม.
13 106709015    นางสาวรัตนนารี พราหมณ์แก้ว วิทยานุกูลนารี ม.
14 106709042    นางสาวอนุสรา คุ้มเขว้า วิทยานุกูลนารี ม.
15 106709055    เด็กชายยอดขวัญ แก้วดู วิทยานุกูลนารี ม.
16 106709060    เด็กหญิงนัฐฐยา สักขะกิจ วิทยานุกูลนารี ม.
17 106709063    เด็กหญิงกมลพรรณ รัตนวรุณรัตน์ วิทยานุกูลนารี ม.
18 106709134    นางสาวเพ็ญกวิน สังข์เทศ วิทยานุกูลนารี ม.
19 106709142    เด็กหญิงกมลทิพย์ อาชานนท์ วิทยานุกูลนารี ม.
20 886702817    นางสาวกาญจณี สุทธิอํานวยกูล หนองไผ่ ม.
21 886704477    นางสาวพรรณวง วงค์ทองดี นิยมศิลป์อนุสรณ์ ม.
22 886705170    นางสาวภัทรวดี ศิริไพศาล หนองไผ่ ม.
23 886706042    นางสาวเสาวลักษณ์ ขจีเจริญกุล หนองไผ่ ม.
24 886706172    นางสาวจันทนิภา แท่งทอง หนองไผ่ ม.
25 886706275    นางสาวศุภธิดา วงศ์ปัญญา หนองไผ่ ม.
26 886707030    เด็กหญิงอุษา แก้วมะณี หนองไผ่ ม.
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27 886707327    นางสาวพรรณทิวา ห้อยดอกหอม หนองไผ่ ม.
28 886707353    นางสาววรรณิดา หรังเอม หนองไผ่ ม.
29 886707370    นางสาวสุวรรณา อู่ประเสริฐ หนองไผ่ ม.
30 886708688    นายธนกฤต หลักโพน หนองไผ่ ม.
31 886708965    นางสาวศิรดา งามเอียม วิทยานุกูลนารี ม.
32 886708972    นางสาวพนัฐดา เต็มสงสัย วิทยานุกูลนารี ม.
33 886708976    นางสาวสุชาดา อาสินรัมย์ วิทยานุกูลนารี ม.
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