»Ãa¡ÒÈÃÒÂªืoè ¼Ù· ÁÕè ¤Õ aæ¹¹ÊÙ§Êu´ 100 ¤¹
e¾ืoè ÊoºÊaÁÀÒÉ³ª§i ·u¹ ÂuÇ·Ùµ æÅa·u¹ Âo´eÂÕèÂÁ Ãu¹ ·Õè 26
»Ãae·ÈÊËÃa°oeÁÃi¡Ò ¿¹æÅ¹´ æo¿Ãi¡Òãµ ³ oÃ§eÃÕÂ¹ÂuÇ·ÙµÈึ¡ÉÒ ¡·Á.
Ça¹eÊÒÃ·Õè 21 ¡Ã¡®Ò¤Á 2561 eÇÅÒ 07.45 - 13.00 ¹.
eÇÅÒ

ÃÒÂ¡ÒÃ

Ê¶Ò¹·Õè / ËÁÒÂeËµu

07.45 ¹.
ÃÒÂ§Ò¹µaÇ¾ÃoÁÃaºeo¡ÊÒÃ Student Information Ã.Ã.ÂuÇ·ÙµÈึ¡ÉÒ ¡·Á.
oÒ¤ÒÃ 3 ªaé¹ 2 *´i¹Êo 2B æÅa»Ò¡¡Ò*
08.00 - 09.10 Êoº ElTiS (50 ¢o ¢oÊoºe¹¹¡ÒÃ¿§æÅaoÒ¹)
09.15 - 13.00 »Ãa¨íÒËo§ÊoºÊaÁÀÒÉ³
Ã.Ã.ÂuÇ·ÙµÈึ¡ÉÒ ¡·Á.
*¼Ù·Õèe¢ÒÃaº¡ÒÃÊaÁÀÒÉ³ªi§·u¹Ï ·u¡¤¹¨aµo§Å§·aeºÕÂ¹æÅaÃaºeo¡ÊÒÃ Student Information ·Õè¡o§oíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ
ªaé¹ 1 ¡Ão¡ãËeÃÕÂºÃoÂeµÃÕÂÁÊ§¡ÃÃÁ¡ÒÃÊoºÊaÁÀÒÉ³ ¨Ò¡¹aé¹»Ãa¨íÒ·ÕËè o §Êoº ElTiS eÇÅÒ 08.00 ¡Ã³Õ¹a¡eÃÕÂ¹äÁe¢Ò
ÃÇÁÊoºµÒÁÇa¹æÅaeÇÅÒ·ÕèÃaºuËÃืoe¢ÒËo§ÊoºÊÒÂe¡i¹ 5 ¹Ò·Õ ¶ืoÇÒÊÅaÊi·¸iìã¹¡ÒÃÊoºÊaÁÀÒÉ³ªi§·u¹Ï ã¹¤Ãaé§¹Õé
**09.15 ¹a¡eÃÕÂ¹»Ãa¨íÒ·ÕèË¹ÒËo§ÊoºÊaÁÀÒÉ³æÅa¹íÒeo¡ÊÒÃ¢Ò§µ¹Ê§oÒ¨ÒÃÂÊaÁÀÒÉ³»Ãa¨íÒËo§Êoº
***YES ¨a»Ãa¡ÒÈÃÒÂªืè o ¼Ù ·Õè ÁÕ ¤ aæ¹¹Êa Á ÀÒÉ³ ÊÙ § Êu ´ 10 ¤¹ Ça ¹ oa § ¤ÒÃ·Õè 24 ¡Ã¡®Ò¤Á 2561 ·Õè
www.yesthailand.org e¾ืèoÊoºÊaÁÀÒÉ³ÃoºÊu´·ÒÂ ã¹Ça¹¾ÄËaÊº´Õ·Õè 26 ¡Ã¡®Ò¤Á 2561 ³ oÒ¤ÒÃÂuÇ·Ùµ YES
(oÒ¤ÒÃÊíÒ¹a¡§Ò¹ ªaé¹ 4)

½ÒÂ¨a´Êoº YES
คุณ สมบัติ ผทู้ ี่ยืน ยัน สิ ทธิ์ ร บั ทุน เต็ม จํา นวนและทุน สมทบฯ มีด งั นี้
1. มีสญ
ั ชาติไทยและกําลังศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 - 5 ขึน้ ไปหรือเทียบเท่า
2. มีสถานภาพเป็ นนักเรียนในสถานศึกษาทีก่ ระทรวงศึกษาธิการรับรองในขณะเข้าร่วมโครงการ
3. มีอายุ 15 ปี บริบรู ณ์ก่อนวันที่ 20 มิถุนายน 2562 และไม่เกิน 18 ปี ครึง่ บริบรู ณ์ ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2562 (ทัง้ นี้เงือ่ นไขการกําหนด
อายุผเู้ ข้าร่วมโครงการสามารถยืดหยุน่ ได้ในบางประเทศ)
4. มีผลการเรียนเฉลีย่ 2.00 ขึน้ ไป
5. มีความประพฤติดี ทัศนคติทด่ี ี มีความรับผิดชอบและสามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ ่นื ได้เป็ นอย่างดี สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่
มีโรคประจําตัวหรือโรคอื่นๆ
6. มีสขุ ภาพจิตทีด่ ี สภาวะทางอารมณ์ และจิตใจอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ สามารถอยูภ่ ายใต้ กฎระเบียบทีเ่ คร่งครัด และอดทนต่อความกดดัน
ต่างๆ ได้
7. นักเรียนทีศ่ กึ ษาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี 6 อายุ 18 ปี เข้าร่วมโครงการ Gap Year 3 เดือน ประเทศแอฟริกาใต้เท่านัน้
8. กรณีทเ่ี รียนอยูใ่ นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถเป็ นนักเรียน แลกเปลีย่ นได้เฉพาะประเทศนิวซีแลนด์เท่านัน้
9. กรณีทเ่ี รียนอยูใ่ นระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 สามารถเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่ น (F-1) ประเทศอเมริกา กลุ่ม 2 ได้เท่านัน้
10. เฉพาะทุนสมทบฯ หากนักเรียนทีม่ ผี ลการเรียน 1 หรือ 0 ในรายวิชาใดก็ตามนักเรียนจะถูกตอบรับเข้าร่วมโครงการแบบมีเงือ่ นไข
11. นักเรียนทีม่ คี ุณสมบัตไิ ม่ครบตามข้อกําหนด จะถือว่าสมัครเพื่อทดสอบ TYES เท่านัน้ ไม่มสี ทิ ธิ ์รับทุน
12. นักเรียนทีป่ ระสงค์จะเข้าร่วมโครงการประเทศ Denmark, Italy, Finland, Norway, Sweden, Czech, Estonia, Mexico, Portugal,
Barzil, German, France จะต้องอายุ 16 ปี บริบรู ณ์ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เท่านัน้
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·aeºÕÂ¹e«ç¹ªืoè ¼Ù· ÁÕè ¤Õ aæ¹¹ÊÙ§Êu´ 100 ÅíÒ´aº e¾ืoè ÊoºÊaÁÀÒÉ³·¹u ÂuÇ·Ùµ æÅa·u¹ Âo´
eÂÕèÂÁ Ãu¹ ·Õè 26 »Ãae·ÈÊËÃa°oeÁÃi¡Ò ¿¹æÅ¹´ æo¿Ãi¡Òãµ ³ Ã.Ã.ÂuÇ·ÙµÈึ¡ÉÒ
Ça¹eÊÒÃ·Õè 21 ¡Ã¡®Ò¤Á 2561 eÇÅÒ 07.45 - 13.00 ¹.
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

รหัส สอบ
618031
620365
617699
620371
611838
610411
620553
610611
618032
618853
610208
617434
610295
612930
620379
617367
611046
610799
615406
613015
610225
614383
617719
610846
611259
610151
615940
619683
615404
618548
610108
610455
614242
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ชื่อ - นามสกุล
กมลพร สุพทิ กั ษ์
กษิดศิ ปุณณะหิตานนท์
ก้องเกียรติสกุล สันธิ
ก้องภูม ิ สุภตู ะโยธิน
กัญชพร นิ่มเนียม
กัญญาภัค อินทพรอุดม
กานต์กวิน คุม้ วงษ์
กานต์พชิ ชา รากวงค์
กีรดา เลาหะสถิตย์
เกียรติภมู ิ โชติศรี
ขวัญชนก พินิจงาม
คัมภีณริ ดา วิจติ ร
คุณชั วรวรรณปรีชา
แคทรีน ชัวว์
จารุวรรณ พันธ์เจริญ
จิรกร ศรียกุ ต์
จุลวัฒน์ สินศิร ิ
เจนิสา ยอดปั ญญา
ฉัตริน จิตรส่องแสง
ชชยพล สิงห์ภกู นั
ชณัญธิดา อินวาทย์
ชยพัฒน์ มาบรรดิษฐ์
ชวัลรัตน์ จุฬาเพชร
ชวิศา ทรัพย์พว่ ง
ชาลิสา พ่วงทอง
ชุตภิ า เทพา
โชคชัย ชูมาณิชสกุล
ไซซี หมวดเชียงคะ
ญาณิน บวรกิจเจริญนนท์
ณทัต สุจริตรัฐ
ณพัฒน์ ถาวรสุขาวดี
ณัชนพงศ์ นิมติ รนิวฒ
ั น์
ณัฐดนัย ตัง้ เขียวเจริญ

โรงเรีย น

ลงชื่อ / หมายเหตุ

พรหมานุ สรณ์
สตรีวทิ ยา 2
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สตรีวทิ ยา 2
มัธยมวัดนายโรง
สตรีวทิ ยา
สารสาสน์วเิ ทศเชียงใหม่
ยโสธรพิทยาคม
พรหมานุ สรณ์
สาธิตมัธยม ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เทศบาล 6 นครเชียงราย
สตรีนนทบุร ี
สามเสนวิทยาลัย
ธาตุพนม
สตรีวทิ ยา 2
ปทุมวิไล
สุรวิวฒ
ั น์
ปรินส์รอแยลส์วทิ ยาลัย
มุกดาหาร
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอดินแดง

ศรีสวัสดิ ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
มารียว์ ทิ ยา
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เตรียมอุดมศึกษา
ยุวทูตศึกษา
พิรยิ าลัยจังหวัดแพร่
อุตรดิตถ์
สามเสนวิทยาลัย
มุกดาหาร
อัสสัมชัญระยอง
สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชลราษฎรอํารุง
เทพศิรนิ ทร์ นนทบุร ี
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ที่
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

รหัส สอบ
615945
613393
613844
615030
617584
615942
615249
610393
620275
620152
619729
612858
617530
610004
611078
613310
618277
611081
610569
610923
616723
613434
620005
620367
610760
613457
610127
610267
620031
620016
617691
613341
610767
610031
610639
617934
617057
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ชื่อ - นามสกุล
ดานิเอเล กาลิซ้ ซี่
ต้องรัก เรือนโต
ตุลาการ ศรประสิทธิ์
ธนกร พุทธรักษา
ธนภัทร กิตติธติ กิ ุล
ธนศิษฐ์ สุขเสริมศล
ธิญาดา คํารัง
ธิติ ติยะชัยพานิช
ธีทตั แซ่จาง
นันท์นภัส คําจริง
นันทพัฒน์ ไชยกาล
นิกกี้ ครูกเกอร์
นิชปวีณ์ ชานา กอร์ดนิ
นิดา สิงขรภูม ิ
นีนนารา ฉัตรพรรณรังสี
บุณยกร หว่อง
ปราชญ์ ราวิศรี
ปริยากร ชืน่ สุวรรณกุล
ปวัน ธนพรพันธ์
ปวีณา ออกเจนจบ
ปั ณณวิชญ์ พิบลู ชัยสิทธิ์
ปานุ วฒ
ั น์ ศรีอุทธา
ปารณัท จันทรตรี
เป็ นเอก นนทสุวรรณ
พงศพัฒน์ วัชโรทน
พงษ์สหี ์ อินทสีห์
พรชนิตว์ เกสะวัฒนะ
พรรณธร ตติยานุ พนั ธ์วงศ์
พรหมพิรยิ ะ หยกสูอนุ สร
พฤกษา พฤกษากร
พิชชานภา นุ่นโต
พิชชานันท์ เหมือนประสิทธิเวช
พิชญา พูนทองพันธ์
พีรทัต กฤษณะประกรกิจ
แพรว พฤฒิพงศภัค
ไพศาล เกียรติจานนท์
ภรัณยู จันทร์ทพิ ย์

โรงเรีย น

ลงชื่อ / หมายเหตุ

อุตรดิตถ์
ยุพราชวิทยาลัย
มอ.วิทยานุ สรณ์
อยุธยาวิทยาลัย
นวมินทราชินูทศิ หอวัง นนทบุร ี
อุตรดิตถ์
เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รจุ ริ วงศ์อุปถัมภ์)

พระนายรายณ์
สตรีวทิ ยา 2
เฉลิมขวัญสตรี
สามเสนวิทยาลัย
ขอนแก่นวิทยายน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
นานาชาติเซนต์สตีเฟ่ นส์
มาแตร์เดอีวทิ ยาลัย
มงฟอร์ตวิทยาลัย
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สามัคคีวทิ ยาคม
วิทยานุ กลู นารี
สระบุรวี ทิ ยาคม
ยุพราชวิทยาลัย
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สตรีวทิ ยา 2
มงฟอรต์วทิ ยาลัย
ปรินส์รอแยลส์วทิ ยาลัย
พระหฤทัยคอนแวนต์
สาธิต มศว. ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
มงฟอร์ตวิทยาลัย
มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
มงฟอร์ตวิทยาลัย
สตรีวทิ ยา
พนัสพิทยาคาร
เบ็ญจะมะมหาราช
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ที่
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

รหัส สอบ
610076
615903
610630
610909
616385
610742
620376
610163
613327
618479
610394
613432
610174
616233
613551
612327
612091
620509
610121
610162
611050
611847
620498
616810
616613
610847
619679
610081
617421
611650
615042
610308
610114

ชื่อ - นามสกุล
ภาณุวฒ
ั น์ เภตระกูล
ภาสกร วงษ์เวียงจันทร์
ภูตะวัน ฟองจันทร์
มาริสา อรรจนานนท์
เมธานี ยงค์สาโรจน์
เมธิศา ไม้สนธิ์
รณกฤต สารกาญจน์
รัชชานนท์ สุวรรณแสน
วงธาร บุญวัชราภัย
วนัชพร บูรณวรฐิตกิ ุล
วรภัทร คําทองวิจติ ร
วรรณวรินทร์ กาวีวงศ์
วรัญญู วุฒเิ ลิศเดชา
วราภรณ์ ทวายตาคํา
วริทธิ์ ลีย้ ทุ ธานนท์
วิชญาพร เวชมงคลกร
ศรัณย์ จารุกจิ ไพศาล
ศศิชา ศรีโวทานัย
ศิษฎิปกรณ์ เพ็ญบุญประเสริฐ
ศุภพล สุพลชัย
ศุภสิ รา พึง่ เจียม
สิรี เจียมจิณณวัตร
สุจติ รานัน พงษ์สพุ รรณ
สุพรรณิการ์ ทรัพย์ราํ ลึก
หิรญ
ั ญากรณ์ หิรญ
ั
อภิณฐั ธรรมจักร
อัยรดา ส่งพัฒนายุทธ
อาทิตญา ศักดิธชั โภคิน
อาภากร ช่วยอ่อน
อารยา ซาร่า โทมัส
เอ็มม่า แคทเทอรีน่า โอเฮอร์เลฮี
แอนนาเบล ปวริศา บุรณะไทย
ธมนวรรณ ทองพิทกั ษ์

โรงเรีย น
เตรียมอุดมศึกษา
อุตรดิตถ์
มงฟอร์ตวิทยาลัย
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง
หาดใหญ่วทิ ยาลัย
สามเสนวิทยาลัย
สตรีวทิ ยา 2
เตรียมอุดมศึกษา
ยุพราชวิทยาลัย
นครสวรรค์
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ
ยุพราชวิทยาลัย
สวนกุหลาบวิทยาลัย
สกลราชวิทยานุ กุล
จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร ี
สวนกุหลาบวิทยาลัย
สารสาสน์วเิ ทศเชียงใหม่

ลงชื่อ / หมายเหตุ

นวมินทราชินูทศิ (หอวัง นนทบุร)ี

มงฟอร์ตวิทยาลัย
นครสวรรค์
สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุร ี
นาน้อย
อุดมดรุณี
ราชวินิตบางแก้ว
รังษีวทิ ยา
สามเสนวิทยาลัย
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
สตรีนนทบุรี
สายนํ้าผึง้
อยุธยาวิทยาลัย
มงฟอร์ตวิทยาลัย
ลานาอินเตอน์เนชันแนลเชี
่
ยงใหม่

หมายเหตุ:

 คุณสมบัตเิ ป็ นไปตามเงือ่ นไขทีป่ ระกาศ
 รายชื่อเรียงตามตัวอักษร ไม่ได้เรียงตามลําดับคะแนนแต่อย่างใด ทัง้ นี้นกั เรียนทีจ่ ะเข้ารับการสัมภาษณ์ควรจะเตรียมเอกสาร
หรือความสามารถพิเศษในการเป็ นยุวทูตมานําเสนอผูส้ มั ภาษณ์ (ใช้เวลาสัมภาษณ์คนละ 7 - 10 นาที)
 นักเรียนลําดับที่ 103 กําลังเรียนในระดับชัน้ ม.5 โดยตรวจสอบกับโรงเรียนและเอกสารยืนยันจากผูป้ กครอง นักเรียนจึงมีสทิ ธิ ์ใน
การเข้าสัมภาษณ์เพือ่ ชิงทุนเต็มจํานวนในครัง้ นี้
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เกณฑ์ใ นการคัด เลือ กนัก เรีย นทุน เต็ม จํา นวน “ ยุว ทูต YES" และทุน ยอดเยี่ย ม มีด งั นี้
1. YES จะใช้ขอ้ สอบ TYES ในการคัดเลือกเยาวชนทัวประเทศไทยจากทั
่
ง้ หมดที่ร่วมสมัครสอบโดยพิจารณาจากผู้ท่สี ามารถทํา
คะแนนได้สงู สุด 100 ลําดับแรก โดยทําการสัมภาษณ์รอบแรกในวันที่ 21 กรกฎาคม และรอบสุดท้ายในวันที่ 26 กรกฎาคม
2. การเข้าสอบสัมภาษณ์ รอบแรกและรอบสุดท้ายนัน้ YES จะคัดเลือกนักเรียนที่มผี ลสอบ TYES 100 ลําดับแรกเพื่อคัดเลือกให้
เหลือ 10 คนตามลําดับแบ่งออกเป็ นทุนเต็มจํานวน “ยุวทูต” 3 ทุน และทุน “นักเรียนยอดเยีย่ ม” 7 ทุน โดยพิจารณาเฉพาะผลสอบ
สัมภาษณ์เท่านัน้ เนื่องจากผลสัมภาษณ์ทาํ ให้ได้เข้าใจผูส้ มัครแต่ละรายและมีเหตุผลสนับสนุ นดังนี้
2.1 เพื่อเปิ ดโอกาสให้นักเรียนทีต่ ดิ หนึ่งในร้อยทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแข่งขันสัมภาษณ์เพื่อรับทุนโดยไม่คํานึงถึงว่า
นักเรียนมีคะแนน TYES มากกว่า หรือน้อยกว่า
2.2 เพื่อเฟ้ นหาผูท้ เ่ี หมาะสมทีส่ ดุ ในการรับทุนนอกเหนือจากความสามารถทางด้านวิชาการและภาษาอังกฤษแล้ว ต้องพิจารณา
ถึงคุณสมบัตสิ าํ คัญดังต่อไปนี้เป็ นเช่น อุปนิสยั และทัศนคติ การวางตัวและการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก ฯลฯ เช่น
สามารถเผยแพร่ภาษาและศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ มีความมุ่งหมายและตัง้ ใจจริงในการปฏิบตั ภิ ารกิจนักเรียน
แลกเปลี่ยน มีบุคลิกลักษณะ กิรยิ ามารยาทที่เหมาะสมกับความเป็ นเยาวชนไทย อื่นๆอาทิเช่น การเข้าร่วมกิจกรรมทาง
สังคมของนักเรียน เช่น ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ระหว่างการศึกษา ความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ่นื ความฉลาดและ
ไหวพริบในการวิเคราะห์และตอบคําถาม มีความสามารถในการปรับตัวภายใต้กฎระเบียบทีเ่ คร่งครัด ยืดหยุน่ และอดทนต่อ
ความกดดันต่างๆในต่างประเทศได้ ความรูร้ อบตัว และอื่นๆฯลฯ
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

***รายชื่อ นักเรีย นที่ค ณ
ุ สมบัติ ไม่ค รบตามที่ป ระกาศ ไม่ต ้อ งสัม ภาษณ์ ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

รหัส สอบ
610008
610221
610222
610449
610419
610472
610514
610563
610573
610591
610609
610627
610695
611090
611774
612907
613021
619721
620255
620378
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ชื่อ - นามสกุล
กัญญาวีร์ อ้วนไตร
เจนนิเฟอร์ วิศาลวาณิชย์
เจสสิกา้ วิศาลวาณิชย์
ชัญญานุ ช ศรีพรหม
ธัชธรรม ธรรมใจ
ทิตา สิรธิ นาคม
เพียงขวัญ เนตรสุวรรณ
สรร ตันวิจติ ร์
ภัคพล เจริญกิจการ
เจตพัฒน์ วรรณศรีสวัสดิ์
วรัญญู พงศ์สวุ รรณสิน
บุญญบุตร ตัง้ ชัยสุข
เบญจธาร วงศ์ทพิ ย์ไพบูลย์
อริสา จุฑาเวฬุ
จิราพร แสงพิฑรู
วัชระ ตะวังทัน
ธนณัฎฐ์ วัฒนชัยยงค์
ธิตพิ ทั ธ์ อินทสุวรรณ
พลกฤต ยอสินธุ์
ธีรวัจน์ ประยูรศักดิ์

โรงเรีย น
สาธิตม.ขอนแก่น ฝ่ ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
BANGKOK CHRISTIAN INTERNATIONAL SCHOOL

สวนกุหลาบวิทยาลัย
สตรีวทิ ยา
เตรียมอุดมศึกษา
สวนกุหลาบวิทยาลัย
สวนกุหลาบวิทยาลัย
สวนกุหลาบวิทยาลัย
สวนกุหลาบวิทยาลัย
สวนกุหลาบวิทยาลัย
สตรีวทิ ยา 2
อัสสัมชัญคอนแวนต์
พรตพิทยพยัต
ธาตุพนม
สาธิตศึกษาศาสตร์
สวนกุหลาบวิทยาลัย
สตรีวทิ ยา 2
สตรีวทิ ยา 2

หมายเหตุ
อายุไม่ถงึ เกณฑ์
อายุไม่ถงึ เกณฑ์
อายุไม่ถงึ เกณฑ์
ม.6 เดือนสิงหาคม 61
เรียน ม.2
อายุไม่ถงึ เกณฑ์
เรียน ม.6
เรียน ม.2
เรียน ม.2
เรียน ม.2
เรียน ม.2
เรียน ม.2
อายุไม่ถงึ เกณฑ์
เรียน ม.6
เรียน ม.6
เรียน ม.2
เรียน ม.2
เรียน ม.2
เรียน ม.2
อายุไม่ถงึ เกณฑ์
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