
ลําดับที รหัส คํานํา ชือ นามสกุล สถานศึกษา
1 108300512 นางสาว วนัชพร วันทยะกุล ขจรเกียรติศึกษา
2 108300668 นางสาว วริศรา ซุ่นกี ภูเก็ตวิทยาลัย
3 108301098 นางสาว กัณญาภัค ขุนราช ภูเก็ตวิทยาลัย
4 108301779 นางสาว นวพรรษ เชือญวน สตรีภูเก็ต
5 108302191 เด็กชาย อรุษ หลิมชูตระกูล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
6 108302210 นางสาว ชนานันท์ ตังวินิต ภูเก็ตวิทยาลัย
7 108302460 นางสาว ทรรศน์สรณ์ คงแก้ว สตรีภูเก็ต
8 108302539 นางสาว แพรวรรณ สังข์แก้ว ภูเก็ตวิทยาลัย
9 108302706 นาย อันวา พลอยขาว ภูเก็ตวิทยาลัย
10 108302791 นางสาว วิไลลักษณ์ อมิตรสูญ ภูเก็ตวิทยาลัย
11 108302816 นาย ปัณณวิชญ์ จงเจียมใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
12 108302864 เด็กหญิง รสชริญ จิตรหลัง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
13 108303257 นางสาว กัญญ์พรภัสร์ เตียวสกุล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
14 108303477 นาย มณฑลทอง ปานรังศรี ภูเก็ตวิทยาลัย
15 108303739 นางสาว โบนัส หนูเกตุ สตรีภูเก็ต
16 108303808 นาย พชร เพชรา เทศบาลปลูกปัญญา (ในพระอุปถัมภ์)
17 108304072 นางสาว วนิดา งานเกือกูล ภูเก็ตวิทยาลัย
18 108304273 เด็กชาย ณัฐชยนันท์ คิดดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

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
19 108304292 นางสาว ธัญลักษณ์ คงดี ภูเก็ตวิทยาลัย
20 108304605 เด็กหญิง กฤตยา เครือแพทย์ สตรีภูเก็ต
21 108304642 เด็กหญิง ชนากานต์ หลําไหม ภูเก็ตวิทยาลัย
22 108304747 เด็กหญิง มินตรา ปิยะปานันท์ ภูเก็ตวิทยาลัย
23 108304888 เด็กหญิง ภูฟ้า พุฒแก้ว ภูเก็ตวิทยาลัย
24 108305289 เด็กหญิง ณัฐวดี ศรีวิเชียร ภูเก็ตวิทยาลัย
25 108305489 นางสาว ปัทมพร ผลิโกมล ภูเก็ตวิทยาลัย
26 108305692 เด็กหญิง ณัฐณิชา ณ บางช้าง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
27 108306038 นางสาว ณฐกมล สําราญสุข ภูเก็ตวิทยาลัย
28 108306968 นางสาว กฤติยา ปะหนัน มุสลิมวิทยาภูเก็ต
29 108307567 เด็กหญิง เรณุกา หิโตปกรณ์ ขจรเกียรติศึกษา
30 108307984 นาย ณัชพล ฤกษ์ดี ภูเก็ตวิทยาลัย
31 108308116 นางสาว วริศรา กุลจรรยาวิวัฒน์ ภูเก็ตวิทยาลัย
32 108308133 นางสาว พิมพ์ชนก กัลยาณประดิษฐ ภูเก็ตวิทยาลัย
33 108308153 นาย บุรพล ลีนานุนารถ ภูเก็ตวิทยาลัย
34 108308222 นางสาว วริษฐา กุลจรรยาวิวัฒน์ ภูเก็ตวิทยาลัย
35 108308230 นางสาว กนกอร สุขทวีกุล ภูเก็ตวิทยาลัย
36 108308266 นางสาว ณิชากร ไทรงาม 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
37 108308332 นางสาว รมย์นลิน ลักขณา ภูเก็ตวิทยาลัย
38 108308403 เด็กชาย อัครเดช ทิพย์เสภา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
39 108308411 นางสาว ธัญรัตน์ ธีรวาทีกุล ภูเก็ตวิทยาลัย
40 108308439 นางสาว อัญชิสา ชังสัจจา ภูเก็ตวิทยาลัย
41 108308474 นางสาว มุนา ฮาเส็ม ภูเก็ตวิทยาลัย
42 108308492 นาย ศุภกร เจียมศิลป์ ภูเก็ตวิทยาลัย
43 108308780 เด็กหญิง กัญญาภัทร มันคง เทศบาลปลูกปัญญา (ในพระอุปถัมภ์)
44 108309256 นาย กีรติ ปานรังศรี ภูเก็ตวิทยาลัย
45 108309585 นาย คณิน พรจรัสพิศุทธิ ภูเก็ตวิทยาลัย
46 108309596 นาย ศิวกร นิตย์กิจสมบูรณ์ ภูเก็ตวิทยาลัย
47 108309599 นางสาว ลภัสรดา นาวี ภูเก็ตวิทยาลัย
48 108309646 นางสาว ปาลิดา คําเป๊ก ภูเก็ตวิทยาลัย
49 108309692 นางสาว บัวชมพู มูสิกะโปน สตรีภูเก็ต
50 108309823 นางสาว ณัฐณิชา บุญสงค์ ภูเก็ตวิทยาลัย
51 108309867 นางสาว ชฎาวัลย์ บัวอ่อน ภูเก็ตวิทยาลัย
52 108309875 นางสาว แพรวา คําชูชาติ ภูเก็ตวิทยาลัย
53 108310356 นาย ชิติพัทธ์ พุ่มประทีป 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 888300039 นาย รุจิโรจน์ ทวีหิรัญไชย สตรีภูเก็ต
2 888301530 นาย เอกราช จงสุข ภูเก็ตวิทยาลัย
3 888303642 นางสาว ญาณิศา กลินพยูร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
4 888304599 นางสาว กัณฐมณี แซ่น่า ภูเก็ตวิทยาลัย
5 888304904 นางสาว อาทิตยา วัตถุโชคดีงาม ภูเก็ตวิทยาลัย
6 888309126 นางสาว ภัทรวดี แก้วนาบอน กะทู้วิทยา
7 888309774 นางสาว มาริสสา กริฟฟิน กะทู้วิทยา

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 998300611 นางสาว ซารีน่า เอ็มยุเด็น ภูเก็ตวิทยาลัย
2 998305318 นางสาว ฮินน่า เกราะเหล็ก มุสลิมวิทยาภูเก็ต
3 998305503 นาย ซอฟราน ชูชิต มุสลิมวิทยาภูเก็ต
4 998305763 เด็กชาย สราวุฒิ เบ็ญจการ มุสลิมวิทยาภูเก็ต

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))


