
ลําดับที รหัส คํานํา ชือ นามสกุล สถานศึกษา
1 108300093 นาย พิชเญศ หนักแน่น ภูเก็ตวิทยาลัย
2 108300384 นาย ถิรวุฒิ พงษ์สุวรรณ ภูเก็ตวิทยาลัย
3 108300396 นางสาว อธิชา แสงบรรจง ภูเก็ตวิทยาลัย
4 108300400 นาย ปุณณภพ ประสมพงศ์ ภูเก็ตวิทยาลัย
5 108300605 นาย ธีรณัฏฐ กระจ่างศรี ภูเก็ตวิทยาลัย
6 108300807 เด็กชาย ศุภกาญจน์ ตันภิบาล ภูเก็ตวิทยาลัย
7 108300838 นางสาว สุรัญชนา อินทรเจริญ ภูเก็ตวิทยาลัย
8 108301064 นาย ณัฐวุฒิ พงษ์นริศร ภูเก็ตวิทยาลัย
9 108301159 เด็กชาย พันธ์ภัทร รัตนพันธ์ ขจรเกียรติศึกษา
10 108301326 เด็กชาย ศุภณัฐ ใจคํา ภูเก็ตวิทยาลัย
11 108302231 นาย รัฐกร นาคยิม ภูเก็ตวิทยาลัย
12 108302291 เด็กหญิง พรลภัส หมันฝึกพันธ์ ภูเก็ตวิทยาลัย
13 108302294 เด็กหญิง สุชานาฏ หมายแร่ ภูเก็ตวิทยาลัย
14 108302355 นางสาว ทอฟ้า หนูจีนเส้ง ภูเก็ตวิทยาลัย
15 108302515 นางสาว ณัฐธยาน์ สมพรานนท์ สตรีภูเก็ต
16 108302532 เด็กหญิง ปาลิดา คําเป๊ก ภูเก็ตวิทยาลัย
17 108302928 นาย ธรณินทร์ เกิดทรัพย์ ภูเก็ตวิทยาลัย
18 108303102 นางสาว ธรณัส บุญพร้อม 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
19 108303272 เด็กชาย ตรีภัทร ฉันทอุไร ภูเก็ตวิทยาลัย
20 108303544 เด็กชาย ณัฐชนน เรืองศรี ภูเก็ตวิทยาลัย
21 108303861 นางสาว ธันยมัย วีระกิจ สตรีภูเก็ต
22 108304113 เด็กหญิง ดีน่า ศรัทธามนู ภูเก็ตวิทยาลัย
23 108304272 นาย ปัณณธร เลิศภัทรกิจ ภูเก็ตวิทยาลัย
24 108304515 นางสาว สุพัฒนา ทวีปรีดา สตรีภูเก็ต
25 108304649 นางสาว ปวีณ์นุช จันทรวิภาดา สตรีภูเก็ต
26 108304755 นางสาว วรรณพร สามัคคีธรรม ภูเก็ตวิทยาลัย
27 108304940 นาย ไพสิฐ ลือสิริพาณิชย์ ภูเก็ตวิทยาลัย
28 108305102 นางสาว ภควา เจริญมาศ ภูเก็ตวิทยาลัย
29 108305132 นางสาว ทักษิพิมพ์ ปรีชา ภูเก็ตวิทยาลัย
30 108305214 เด็กชาย วงศกร ปัญญาโส ภูเก็ตวิทยาลัย
31 108305218 นางสาว คณิศร วัจนะพันธ์ ภูเก็ตวิทยาลัย
32 108305659 เด็กหญิง นวินดา เกิดกันตพงศ์ ภูเก็ตวิทยาลัย
33 108306198 นาย พชร เพชรา เทศบาลปลูกปัญญา (ในพระอุปถัมภ์)
34 108306325 เด็กหญิง วิไลลักษณ์ อมิตรสูญ ภูเก็ตวิทยาลัย
35 108306430 นางสาว นิศารัตน์ ส่งบําเพ็ญ ภูเก็ตวิทยาลัย
36 108306441 เด็กหญิง ลภัสรดา อินทโช 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 108306493 นาย พริต คงพูล ภูเก็ตวิทยาลัย
38 108306554 นาย คณิน พรจรัสพิศุทธิ ภูเก็ตวิทยาลัย
39 108306781 นาย ชยพล นิมโวหาร ภูเก็ตวิทยาลัย
40 108306971 นางสาว ชลธิชา ทุมเกตุกุล เทศบาลปลูกปัญญา (ในพระอุปถัมภ์)
41 108306986 นาย ปัณณ์ ตันตังตรง ภูเก็ตวิทยาลัย
42 108306987 เด็กหญิง รมย์นลิน ลักขณา ภูเก็ตวิทยาลัย
43 108307127 เด็กชาย ภพธรรม กอมสิน ภูเก็ตวิทยาลัย
44 108307349 นางสาว พันพัสสา ชนะกุล ภูเก็ตวิทยาลัย
45 108307577 เด็กชาย ธนภัทร พุ่มพวง ภูเก็ตวิทยาลัย
46 108307638 นาย อภินันท์ นันทนาณัฐกุล ภูเก็ตวิทยาลัย
47 108307742 นาย วรุตม์ บุณยขจร ภูเก็ตวิทยาลัย
48 108307872 นาย ชนศักดิ ชลรัตน์ บ้านตลาดเหนือ (วันครู )
49 108308041 นาย ธนกร วังสว่าง ภูเก็ตวิทยาลัย
50 108308085 นางสาว ปุณยาพร คนโต ภูเก็ตวิทยาลัย
51 108308258 นางสาว นภสร รัศมี ภูเก็ตวิทยาลัย
52 108308311 เด็กหญิง ลภัสรดา นาวี ภูเก็ตวิทยาลัย
53 108308401 นางสาว ซิดนีย์ อรุณรัตน์ ภูเก็ตวิทยาลัย
54 108308647 เด็กหญิง วนิดา งานเกือกูล 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
55 108308754 นาย ณฐนนท ซอวีระศักดิศรี สตรีภูเก็ต
56 108308789 เด็กหญิง นทกมล พนาพิศาล ภูเก็ตวิทยาลัย
57 108308858 นางสาว ธมนวรรณ ค้าไกล ภูเก็ตวิทยาลัย
58 108309001 เด็กชาย เจตน์สพัชญ์ ตังวินิต ภูเก็ตวิทยาลัย
59 108309242 นางสาว รชตวรรณ มีเพียร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
60 108309277 นางสาว กัญญ์พรภัสร์ เตียวสกุล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
61 108309453 เด็กชาย เกล้าดนัย วงษ์ตาเเพง ภูเก็ตวิทยาลัย
62 108310289 นางสาว ชุติมา อุดมทรัพย์ ภูเก็ตวิทยาลัย
63 108310777 นางสาว ปรียานัท สิทธิศักดิ ขจรเกียรติศึกษา
64 108311019 นางสาว ญาณิศา หลียิงเจริญชัย ขจรเกียรติศึกษา
65 108311023 นางสาว อริยา เกษมญาติ ขจรเกียรติศึกษา
66 108311026 นางสาว นาดา ยาดี ขจรเกียรติศึกษา
67 108311040 นางสาว เกวลิน เภรีภาศ ขจรเกียรติศึกษา
68 108311096 นาย สหพันธ์ ยืนยัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
69 108311128 นางสาว เกวลิน เกรนน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
70 108311262 นาย พูธิวัฒน์ ลือเกียรติไพศาล ภูเก็ตวิทยาลัย
71 108311396 นางสาว พิมพ์อร โลหกิจ สตรีภูเก็ต
72 108311422 นาง โสมอุษา ยังยืน สตรีภูเก็ต

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
73 108311463 เด็กหญิง ชฎาวัลย์ บัวอ่อน 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 888301270 เด็กหญิง อาทิตยา วัตถุโชคดีงาม ภูเก็ตวิทยาลัย
2 888302186 เด็กหญิง ปวิตรา จบสองชัน ภูเก็ตวิทยาลัย
3 888302906 นาย พีรพล อนุวงศ์กุล ภูเก็ตวิทยาลัย
4 888303513 เด็กหญิง ณภัทร ตันตาภิรติบวร ภูเก็ตวิทยาลัย
5 888304414 นางสาว บัณฑิตา ไฉไลพันธ์◌ุ เทศบาลปลูกปัญญา (ในพระอุปถัมภ์)
6 888304752 นางสาว พาเมล่า นาเคลริโอ บ้านตลาดเหนือ (วันครู )
7 888306399 นาย ชูศักดิ เจริญฤทธิ ภูเก็ตวิทยาลัย
8 888306688 นางสาว ธัญชนก ยาทิพย์ กะทู้วิทยา
9 888307533 นาย เอกราช จงสุข ภูเก็ตวิทยาลัย
10 888307875 นางสาว สุมณฑา นาวาลอย บ้านตลาดเหนือ (วันครู )
11 888307877 นางสาว อภิชญา วันแรก บ้านตลาดเหนือ (วันครู )
12 888308468 เด็กหญิง กัณญาภัค ขุนราช ภูเก็ตวิทยาลัย
13 888311104 นาย โพนนัมบาลัม คูมาราสวามี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
14 888311190 นางสาว โฮอิง ชิน ภูเก็ตวิทยาลัย

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 998306828 นางสาว ผาณิตา เหียมหาญ ภูเก็ตวิทยาลัย
2 998307729 นางสาว รินรดา ฤทธิราตรี ภูเก็ตวิทยาลัย
3 998311661 นาย อันวา พลอยขาว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

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)


