
ห้องสอบที  ห้อง  (กลุ่ม A)  อาคาร  โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ลําดับที รหัส ชือ-นามสกุล สถานศึกษา ชัน

1 108307263   
                    

เด็กหญิง กชอร แก้วอินทร์ สตรีภูเก็ต ม.

2 108308105   
                    

นาย กรธัช แก้วสกุลทอง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ม.

3 108301020   
                    

เด็กหญิง กวิสรา จําปาดะ สตรีภูเก็ต ม.

4 108308313   
                    

นางสาว ขจีวรรณ ห้วยเรไร ภูเก็ตวิทยาลัย ม.

5 108301262   
                    

เด็กหญิง จิรนันท์ ฉัวเจริญ สตรีภูเก็ต ม.

6 108303653   
                    

นางสาว จิราวรรณ จงพิทักษ์สวัสดิ เทศบาลปลูกปัญญา (ในพระอุปถัมภ์) ม.

7 108307868   
                    

นางสาว ชนัญชิดา เดชเจริญ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.

8 108302972   
                    

นาย ชวกร พฤกษ์ประทิน ภูเก็ตวิทยาลัย ม.

9 108304762   
                    

เด็กหญิง ชาลิสา ชัยทวีทรัพย์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ม.

10 108301954   
                    

นางสาว ญมนภัทร สุวรรณรัตน์ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.

11 108303958   
                    

นางสาว ญาณภัทร สมสุข เทศบาลปลูกปัญญา (ในพระอุปถัมภ์) ม.

หากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้เข้าสอบขาดคุณสมบัติตามทีกําหนด มูลนิธิฯ จะตัดสิทธิในการสอบของผู้นันทันที

ประกาศรายชือผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพือการศึกษาและแลกเปลียนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ  ปี รุ่นที  (พ.ศ. - )

สนามสอบ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย



ห้องสอบที  ห้อง  (กลุ่ม B)  อาคาร  โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ลําดับที รหัส ชือ-นามสกุล สถานศึกษา ชัน

1 108307698   
                    

นางสาว ณัชชา ศิริวัฒน์ สตรีภูเก็ต ม.

2 108306564   
                    

เด็กหญิง ธันย์ชนก จักรา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ม.

3 108306575   
                    

นางสาว ธิดาเทพ สมศรี สตรีภูเก็ต ม.

4 108305980   
                    

นาย ธีรศานต์ เจียวก๊ก ภูเก็ตวิทยาลัย ม.

5 108308073   
                    

นางสาว นภัสวรรณ เสนามสร สตรีภูเก็ต ม.

6 108302386   
                    

นางสาว ปราญชลี ประทีป ณ ถลาง สตรีภูเก็ต ม.

7 108304999   
                    

เด็กชาย ปวรุตม์ อ่อนแก้ว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ม.

8 108300880   
                    

เด็กหญิง ปัณฑารีย์ แก้วสามดวง สตรีภูเก็ต ม.

9 108302823   
                    

เด็กหญิง ปัณฑิตา กัญญา สตรีภูเก็ต ม.

10 108306114   
                    

เด็กหญิง ปาลิตา คหาปนะ สตรีภูเก็ต ม.

11 108307968   
                    

เด็กหญิง พันธ์วดี พรมแดน สตรีภูเก็ต ม.

หากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้เข้าสอบขาดคุณสมบัติตามทีกําหนด มูลนิธิฯ จะตัดสิทธิในการสอบของผู้นันทันที

ประกาศรายชือผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพือการศึกษาและแลกเปลียนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ  ปี รุ่นที  (พ.ศ. - )

สนามสอบ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย



ห้องสอบที  ห้อง  (กลุ่ม C)  อาคาร  โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ลําดับที รหัส ชือ-นามสกุล สถานศึกษา ชัน

1 108303513   
                    

นางสาว พิชญาพร ตันเพชรรัตน์ สตรีภูเก็ต ม.

2 108301260   
                    

นางสาว พิมพ์นารา เกตุแก้ว สตรีภูเก็ต ม.

3 108302131   
                    

นางสาว พิมพ์ลภัส วิวัฒน์เสรีกุล สตรีภูเก็ต ม.

4 108302611   
                    

เด็กหญิง ภรพรหม วงศ์บันเทิง ภูเก็ตวิทยาลัย ม.

5 108303834   
                    

นาย ภาณุภัทร แซ่จิว ภูเก็ตวิทยาลัย ม.

6 108301428   
                    

นาย มงคลพัส คําชมภู เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ม.

7 108306149   
                    

นางสาว ยลดา อุดมทรัพย์ สตรีภูเก็ต ม.

8 108301766   
                    

นางสาว รมย์นลิน ลักขณา ภูเก็ตวิทยาลัย ม.

9 108300220   
                    

นางสาว รุจณิชา ถาวรว่องวงศ์ สตรีภูเก็ต ม.

10 108301187   
                    

เด็กหญิง โรสนี บุญตามช่วย สตรีภูเก็ต ม.

11 108302653   
                    

นางสาว ลลิตา ลี สตรีภูเก็ต ม.

หากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้เข้าสอบขาดคุณสมบัติตามทีกําหนด มูลนิธิฯ จะตัดสิทธิในการสอบของผู้นันทันที

ประกาศรายชือผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพือการศึกษาและแลกเปลียนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ  ปี รุ่นที  (พ.ศ. - )

สนามสอบ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย



ห้องสอบที  ห้อง  (กลุ่ม D)  อาคาร  โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ลําดับที รหัส ชือ-นามสกุล สถานศึกษา ชัน

1 108305345   
                    

นาย วงศธร สุทธิบัญชากุล ภูเก็ตวิทยาลัย ม.

2 108304988   
                    

เด็กชาย วรพงษ์ อุดมกิจวิบูลย์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ม.

3 108308810   
                    

เด็กหญิง วรินทร์กุล กุสมินิ สตรีภูเก็ต ม.

4 108304524   
                    

นางสาว วาสนา ธาดากุล ภูเก็ตวิทยาลัย ม.

5 108305859   
                    

นางสาว ศิรประภา บุญสูง เทศบาลปลูกปัญญา (ในพระอุปถัมภ์) ม.

6 108304891   
                    

เด็กชาย ศุภวัทน์ พิทักษ์ปกรณ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ม.

7 108306288   
                    

เด็กหญิง สักขรินี ดุจพยัคฆ์ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.

8 108300580   
                    

นางสาว สัณห์ฤทัย ทองเปลว เทศบาลปลูกปัญญา (ในพระอุปถัมภ์) ม.

9 108300516   
                    

นาย สิปปกร สุขอินทร์ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.

10 108304174   
                    

นาย สิรภัทร ลิมบุตร สตรีภูเก็ต ม.

11 108307188   
                    

เด็กหญิง สิริกร วรรณบวร ภูเก็ตวิทยาลัย ม.

หากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้เข้าสอบขาดคุณสมบัติตามทีกําหนด มูลนิธิฯ จะตัดสิทธิในการสอบของผู้นันทันที

ประกาศรายชือผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพือการศึกษาและแลกเปลียนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ  ปี รุ่นที  (พ.ศ. - )

สนามสอบ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย



ห้องสอบที  ห้อง  (กลุ่ม E)  อาคาร  โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ลําดับที รหัส ชือ-นามสกุล สถานศึกษา ชัน

1 108302742   
                    

นางสาว สุพรักษ์ อาญาสิทธิ สตรีภูเก็ต ม.

2 108306253   
                    

เด็กหญิง หทัยภัทร เมฆประสิทธิ สตรีภูเก็ต ม.

3 108305856   
                    

นางสาว อรปรียา รุ่งเทิน เทศบาลปลูกปัญญา (ในพระอุปถัมภ์) ม.

4 108304548   
                    

เด็กชาย อรุษ หลิมชูตระกูล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ม.

5 108301883   
                    

เด็กชาย เอกกร อารีราษฎร์ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.

หากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้เข้าสอบขาดคุณสมบัติตามทีกําหนด มูลนิธิฯ จะตัดสิทธิในการสอบของผู้นันทันที

ประกาศรายชือผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพือการศึกษาและแลกเปลียนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ  ปี รุ่นที  (พ.ศ. - )

สนามสอบ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย



ห้องสอบที  ห้อง  (กลุ่ม F)  อาคาร  โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ลําดับที รหัส ชือ-นามสกุล สถานศึกษา ชัน

1 888305946   
                    

เด็กชาย กฤตพล สถาธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ม.

2 998307002   
                    

นาย ชิตตะวัน พลอยขาว ภูเก็ตวิทยาลัย ม.

3 888301217   
                    

นาย ณัฐชยนันท์ คิดดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ม.

4 888307231   
                    

นาย นันทกร ตันติโกวิท ภูเก็ตวิทยาลัย ม.

5 888304965   
                    

เด็กหญิง พู่พักตรา วิทักษาบุตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ม.

6 888308263   
                    

นาย ภควัฒน์ วิภามาศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ม.

7 888306626   
                    

นางสาว ภคินี อุดมภาพ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.

8 888307694   
                    

เด็กหญิง วริศรา แซ่เฮง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ม.

9 888302655   
                    

เด็กหญิง ศุภกานต์ พรหมมาศ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.

10 998302072   
                    

นาย สราวุฒิ เบ็ญจการ สตรีภูเก็ต ม.

11 998308669   
                    

นาย หิรัญ ประจวบผล สตรีภูเก็ต ม.

หากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้เข้าสอบขาดคุณสมบัติตามทีกําหนด มูลนิธิฯ จะตัดสิทธิในการสอบของผู้นันทันที

ประกาศรายชือผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพือการศึกษาและแลกเปลียนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ  ปี รุ่นที  (พ.ศ. - )

สนามสอบ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


