
ลําดับที รหัส คํานํา ชือ นามสกุล สถานศึกษา
1 108300029 เด็กหญิง พิชชาภา เจ๊ะยะหลี ภูเก็ตวิทยาลัย
2 108300611 นางสาว ชนิสรา บุญชู ภูเก็ตวิทยาลัย
3 108301015 นางสาว ปณญา นภาพงศ์สุริยา ภูเก็ตวิทยาลัย
4 108301290 นางสาว อธิชา แสงบรรจง ภูเก็ตวิทยาลัย
5 108301627 นางสาว อรษา รัชตทวีโภคิน ภูเก็ตวิทยาลัย
6 108301753 เด็กชาย ธรณินทร์ เกิดทรัพย์ ภูเก็ตวิทยาลัย
7 108302277 นางสาว พิชยาพัชร์ สินธวาลัย สตรีภูเก็ต
8 108302358 เด็กหญิง สิริมา สะราคํา ภูเก็ตวิทยาลัย
9 108302691 นางสาว รุ่งฤดี โคบายาชิ ภูเก็ตวิทยาลัย
10 108302835 เด็กหญิง อริยา เอกศิลป์ นานาชาติเฮดสตาร์ท
11 108303384 เด็กชาย สรสิช บุญสิริ นานาชาติ ภูเก็ต อะคาเดมี
12 108304509 นางสาว อริสา แซ่หลู่ สตรีภูเก็ต
13 108305547 เด็กหญิง ณัฏฐณิิชา ขอเกียรติวงศ์ ภูเก็ตวิทยาลัย
14 108305791 นางสาว อภิชญา ศรีชัยชนะ ภูเก็ตวิทยาลัย
15 108305943 เด็กหญิง ภูริตา สุธีรยงประเสริฐ ภูเก็ตวิทยาลัย
16 108306566 เด็กหญิง ญาณภัทร ภาณุภาส ภูเก็ตวิทยาลัย
17 108306644 นางสาว นภัสนันท์ ณัฏฐวุฒิสิทธิ ภูเก็ตวิทยาลัย
18 108306694 นาย เจตดิลก สารรักษ์ ภูเก็ตวิทยาลัย
19 108307614 นางสาว ญาณินท์ ศิโรดม ภูเก็ตวิทยาลัย
20 108308487 นางสาว ธัญชนก เหล่าวิเศษกุล ภูเก็ตวิทยาลัย
21 108308545 นางสาว ณิชาภัทร ฟงปรีชากุล ภูเก็ตวิทยาลัย
22 108308902 เด็กชาย ศรายุธ แป้นสุวรรณ ภูเก็ตวิทยาลัย

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

ประกาศผลสอบข้อเขียน
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพือการศึกษาและแลกเปลียนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ  ปี 

รุ่นที  (พ.ศ. - )
เขตภูเก็ต (โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย)

ประเภททุนทัวไป



ลําดับที รหัส คํานํา ชือ นามสกุล สถานศึกษา
23 108308967 นางสาว พิณวดี บํารุงวงศ์ ภูเก็ตวิทยาลัย
24 108309030 นาย ปิยะพงศ์ คงทรัพย์ ภูเก็ตวิทยาลัย
25 108310492 นาย ภูริภัทร์ ทวีปรีดา ภูเก็ตวิทยาลัย
26 108310552 เด็กหญิง ภณิด์ณัทช์ อินทร์จันทร์ ภูเก็ตวิทยาลัย
27 108310577 นางสาว ธนมน ชิณการณ์ ภูเก็ตวิทยาลัย
28 108310613 นาย ณัฐนันท์ สิริรัตติกาล สตรีภูเก็ต
29 108310652 นางสาว ศุภรา ไชยมงคล สตรีภูเก็ต
30 108310667 นางสาว ศิรินภรณ์ วงศ์พิพัฒน์เจริญ ภูเก็ตวิทยาลัย
31 108311317 เด็กหญิง ฎีกาวดี มีมาก ภูเก็ตวิทยาลัย
32 108311441 นางสาว สิตานันท์ ศรีสุภาสิตานนท์ ภูเก็ตวิทยาลัย
33 108311767 เด็กหญิง ธนพร ศรีอุทัย ภูเก็ตวิทยาลัย
34 108312048 นางสาว นันทนัช ตะโฉ ภูเก็ตวิทยาลัย

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

ประกาศผลสอบข้อเขียน
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพือการศึกษาและแลกเปลียนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ  ปี 

รุ่นที  (พ.ศ. - )
เขตภูเก็ต (โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย)

ประเภททุนทัวไป



ลําดับที รหัส คํานํา ชือ นามสกุล สถานศึกษา
1 888307982 เด็กหญิง ต้องตา เนาว์เยียม สตรีภูเก็ต
2 888308009 นางสาว เกศแก้ว ศรีสุพรรณ สตรีภูเก็ต

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

ประกาศผลสอบข้อเขียน
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพือการศึกษาและแลกเปลียนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ  ปี 

รุ่นที  (พ.ศ. - )
เขตภูเก็ต (โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย)

ประเภททุนมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย เต็มจํานวน/ AFS Thailand Full Scholarship(AFS Full)



ลําดับที รหัส คํานํา ชือ นามสกุล สถานศึกษา
1 998303858 นาย อนาวิล หิมะ ภูเก็ตวิทยาลัย
2 998304265 นาย เมธัส ทักษิณ ภูเก็ตวิทยาลัย

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

ประกาศผลสอบข้อเขียน
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพือการศึกษาและแลกเปลียนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ  ปี 

รุ่นที  (พ.ศ. - )
เขตภูเก็ต (โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย)

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


