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1 108300004    นางสาวจิรดา หนูวงษ์ สตรีภูเก็ต ม.
2 108300093    นายพิชเญศ หนักแน่น ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
3 108300384    นายถิรวุฒิ พงษ์สุวรรณ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
4 108300396    นางสาวอธิชา แสงบรรจง ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
5 108300400    นายปุณณภพ ประสมพงศ์ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
6 108300605    นายธีรณัฏฐ กระจ่างศรี ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
7 108300807    เด็กชายศุภกาญจน์ ตันภิบาล ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
8 108300832    เด็กหญิงณัฐชนิกานต์ รักษา ขจรเกียรติศึกษา ม.
9 108300838    นางสาวสุรัญชนา อินทรเจริญ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
10 108301064    นายณัฐวุฒิ พงษ์นริศร ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
11 108301159    เด็กชายพันธ์ภัทร รัตนพันธ์ ขจรเกียรติศึกษา ม.
12 108301326    เด็กชายศุภณัฐ ใจคํา ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
13 108302049    นางสาววรรณวิภา งานเกือกูล ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
14 108302231    นายรัฐกร นาคยิม ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
15 108302291    เด็กหญิงพรลภัส หมันฝึกพันธ์ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
16 108302294    เด็กหญิงสุชานาฏ หมายแร่ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
17 108302355    นางสาวทอฟ้า หนูจีนเส้ง ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
18 108302515    นางสาวณัฐธยาน์ สมพรานนท์ สตรีภูเก็ต ม.
19 108302532    เด็กหญิงปาลิดา คําเป๊ก ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
20 108302928    นายธรณินทร์ เกิดทรัพย์ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
21 108302989    นางสาวกาญจนาภา จันทร์แดง สตรีภูเก็ต ม.
22 108303057    นายเอกรินทร์ คงทอง ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
23 108303102    นางสาวธรณัส บุญพร้อม ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
24 108303272    เด็กชายตรีภัทร ฉันทอุไร ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
25 108303439    นางสาวกวินธิดา ฐานันดรวัฒน์ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
26 108303544    เด็กชายณัฐชนน เรืองศรี ภูเก็ตวิทยาลัย ม.

หากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้เข้าสอบขาดคุณสมบัติตามทีกําหนด มูลนิธิฯ จะตัดสิทธิในการสอบของผู้นันทันที

ประกาศรายชือนักเรียนผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพือการศึกษาและแลกเปลียนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ  ปี รุ่นที  (พ.ศ. - )
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27 108303687    นางสาวภณิตา พึงพระเดช สตรีภูเก็ต ม.
28 108303795    นางสาวเมลิสสา เจริญสุข ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
29 108303861    นางสาวธันยมัย วีระกิจ สตรีภูเก็ต ม.
30 108304113    เด็กหญิงดีน่า ศรัทธามนู ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
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1 108304267    นางสาวอรัชพร พรบรรเทิงสุข สตรีภูเก็ต ม.
2 108304272    นายปัณณธร เลิศภัทรกิจ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
3 108304515    นางสาวสุพัฒนา ทวีปรีดา สตรีภูเก็ต ม.
4 108304649    นางสาวปวีณ์นุช จันทรวิภาดา สตรีภูเก็ต ม.
5 108304755    นางสาววรรณพร สามัคคีธรรม ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
6 108304940    นายไพสิฐ ลือสิริพาณิชย์ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
7 108305021    นางสาวบุญสิตา บุญเอิบ เทศบาลปลูกปัญญา (ในพระอุปถัมภ์) ม.
8 108305102    นางสาวภควา เจริญมาศ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
9 108305132    นางสาวทักษิพิมพ์ ปรีชา ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
10 108305214    เด็กชายวงศกร ปัญญาโส ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
11 108305218    นางสาวคณิศร วัจนะพันธ์ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
12 108305659    เด็กหญิงนวินดา เกิดกันตพงศ์ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
13 108305866    นายอัสมี สุจริตธรรม ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
14 108306198    นายพชร เพชรา เทศบาลปลูกปัญญา (ในพระอุปถัมภ์) ม.
15 108306299    นางสาวกษมวรรณ บุษยา ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
16 108306325    เด็กหญิงวิไลลักษณ์ อมิตรสูญ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
17 108306430    นางสาวนิศารัตน์ ส่งบําเพ็ญ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
18 108306441    เด็กหญิงลภัสรดา อินทโช ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
19 108306493    นายพริต คงพูล ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
20 108306554    นายคณิน พรจรัสพิศุทธิ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
21 108306611    เด็กชายไกรวิชญ์ บุญสว่าง ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
22 108306781    นายชยพล นิมโวหาร ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
23 108306889    นายพลพล วงศ์สุวรรณ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
24 108306965    นางสาวอริสรา แก้วซัง ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
25 108306971    นางสาวชลธิชา ทุมเกตุกุล เทศบาลปลูกปัญญา (ในพระอุปถัมภ์) ม.
26 108306986    นายปัณณ์ ตันตังตรง ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
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27 108306987    เด็กหญิงรมย์นลิน ลักขณา ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
28 108307101    นางสาวกรชนก ไตรรัตน์ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
29 108307102    เด็กหญิงชนิกานต์ แก้วมณี ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
30 108307127    เด็กชายภพธรรม กอมสิน ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
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1 108307264    นายวาสุกรี ขุนทอง เทศบาลปลูกปัญญา (ในพระอุปถัมภ์) ม.
2 108307268    นายศุภวิชญ์ ตันฑวรักษ์ เทศบาลปลูกปัญญา (ในพระอุปถัมภ์) ม.
3 108307349    นางสาวพันพัสสา ชนะกุล ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
4 108307577    เด็กชายธนภัทร พุ่มพวง ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
5 108307585    นางสาวพิชญาภา พูลสวัสดิ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
6 108307638    นายอภินันท์ นันทนาณัฐกุล ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
7 108307707    นางสาวธัญลักษณ์ คงดี ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
8 108307742    นายวรุตม์ บุณยขจร ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
9 108307872    นายชนศักดิ ชลรัตน์ บ้านตลาดเหนือ (วันครู ) ม.
10 108307892    นางสาววรรณฤดี สกุลสอน เทศบาลปลูกปัญญา (ในพระอุปถัมภ์) ม.
11 108308041    นายธนกร วังสว่าง ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
12 108308059    นางสาวมนิชยา เพิมวงค์วาฬ สตรีภูเก็ต ม.
13 108308085    นางสาวปุณยาพร คนโต ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
14 108308221    นางสาวธัญวลัย ยิงภักดี ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
15 108308258    นางสาวนภสร รัศมี ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
16 108308311    เด็กหญิงลภัสรดา นาวี ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
17 108308394    นางสาวอภิญญา แก้วซัง ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
18 108308401    นางสาวซิดนีย์ อรุณรัตน์ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
19 108308647    เด็กหญิงวนิดา งานเกือกูล ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
20 108308752    นางสาวปุณณิศา บัณรส ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
21 108308754    นายณฐนนท ซอวีระศักดิศรี สตรีภูเก็ต ม.
22 108308789    เด็กหญิงนทกมล พนาพิศาล ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
23 108308813    เด็กชายกันตพล วัฒนายนต์ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
24 108308858    นางสาวธมนวรรณ ค้าไกล ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
25 108309001    เด็กชายเจตน์สพัชญ์ ตังวินิต ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
26 108309242    นางสาวรชตวรรณ มีเพียร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ม.
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27 108309277    นางสาวกัญญ์พรภัสร์ เตียวสกุล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ม.
28 108309453    เด็กชายเกล้าดนัย วงษ์ตาเเพง ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
29 108309599    เด็กชายต้นวงศ์ เวียงคลังทรัพย์ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
30 108310145    นายศุภฤกษ์ ณ ถลาง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ม.
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1 108310289    นางสาวชุติมา อุดมทรัพย์ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
2 108310319    นางสาวศิวนาถ พึงเพียร ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
3 108310634    นายธนวัฒน์ อัมรัตน์ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
4 108310718    เด็กชายธนภัทร จุลพรหม ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
5 108310777    นางสาวปรียานัท สิทธิศักดิ ขจรเกียรติศึกษา ม.
6 108311019    นางสาวญาณิศา หลียิงเจริญชัย ขจรเกียรติศึกษา ม.
7 108311023    นางสาวอริยา เกษมญาติ ขจรเกียรติศึกษา ม.
8 108311026    นางสาวนาดา ยาดี ขจรเกียรติศึกษา ม.
9 108311032    นางสาวสุ - ขจรเกียรติศึกษา ม.
10 108311040    นางสาวเกวลิน เภรีภาศ ขจรเกียรติศึกษา ม.
11 108311096    นายสหพันธ์ ยืนยัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ม.
12 108311117    นายอันวา พลอยขาว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ม.
13 108311128    นางสาวเกวลิน เกรนน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ม.
14 108311138    นางสาวสธนธร ทรงวัฒนาสกุล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ม.
15 108311262    นายพูธิวัฒน์ ลือเกียรติไพศาล ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
16 108311396    นางสาวพิมพ์อร โลหกิจ สตรีภูเก็ต ม.
17 108311422    นางโสมอุษา ยังยืน สตรีภูเก็ต ม.
18 108311463    เด็กหญิงชฎาวัลย์ บัวอ่อน ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
19 108311549    นางสาวชนัญชิดา ใยฤทธิ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ม.
20 108311588    เด็กชายตันติกร เริงสมุทร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ม.
21 108311589    นายไรวินท์ ทีปะปาล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ม.
22 888300817    นางสาวพันธ์วิรา นาวี ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
23 888301270    เด็กหญิงอาทิตยา วัตถุโชคดีงาม ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
24 888301452    เด็กหญิงณัฐวดี แก้วหยก ดาวรุ่งวิทยา ม.
25 888301928    นางสาวธัญชนก สุริวงศ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ม.
26 888302186    เด็กหญิงปวิตรา จบสองชัน ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
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27 888302906    นายพีรพล อนุวงศ์กุล ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
28 888303513    เด็กหญิงณภัทร ตันตาภิรติบวร ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
29 888304414    นางสาวบัณฑิตา ไฉไลพันธ์◌ุ เทศบาลปลูกปัญญา (ในพระอุปถัมภ์) ม.
30 888304752    นางสาวพาเมล่า นาเคลริโอ บ้านตลาดเหนือ (วันครู ) ม.
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1 888306208    นายอนันดา เอกวิริยาภรณ์ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
2 888306399    นายชูศักดิ เจริญฤทธิ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
3 888306424    เด็กหญิงศิรภัสสร สีระยา ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
4 888306688    นางสาวธัญชนก ยาทิพย์ กะทู้วิทยา ม.
5 888306759    นายตักวา เสน่ห์ กะทู้วิทยา ม.
6 888307434    นางสาวจริม รอดเนียม ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
7 888307533    นายเอกราช จงสุข ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
8 888307875    นางสาวสุมณฑา นาวาลอย บ้านตลาดเหนือ (วันครู ) ม.
9 888307877    นางสาวอภิชญา วันแรก บ้านตลาดเหนือ (วันครู ) ม.
10 888308468    เด็กหญิงกัณญาภัค ขุนราช ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
11 888308596    เด็กหญิงอาทิตยา อสิพงค์ กะทู้วิทยา ม.
12 888308705    นางสาวณัฐณิชา สิทธิศิลป์ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
13 888310444    นางสาวอรปรียา ชํานิธุระการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ม.
14 888311092    นายนฤพนธ์ มันเสดาะ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ม.
15 888311104    นายโพนนัมบาลัม คูมาราสวามี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ม.
16 888311190    นางสาวโฮอิง ชิน ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
17 888311551    นายณัฐพล จันทร์กระจ่าง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ม.
18 888311567    นางสาวจิรชยา บุญรืน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ม.
19 998300281    นายบูรพา สันดํา ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
20 998306828    นางสาวผาณิตา เหียมหาญ ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
21 998307729    นางสาวรินรดา ฤทธิราตรี ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
22 998307730    นางสาวอักษรสรรค์ เสริมจิต ภูเก็ตวิทยาลัย ม.
23 998309144    นางสาวอังคณา วารี เทศบาลปลูกปัญญา (ในพระอุปถัมภ์) ม.
24 998309556    นางสาวซารีน่า เอ็มยุเด็น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ม.
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