
สถานภาพ ตัวจริง
ลําดับ รหัส คํานํา ชือ นามสกุล โรงเรียน ประเทศ/ภาคพืนทวีป

1 109102246 นางสาว กานต์พิชชา กุลโรจนสิริ จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จีน (หอพัก) / เหนือ
2 109103892 นางสาว ขวัญนภา สว่างแข สตูลวิทยา เยอรมนี / เหนือ
3 109102335 นางสาว ชวกร ทองแท่น พิมานพิทยาสรรค์ อิตาลี / เหนือ
4 109103719 เด็กหญิง ณัฐกมล ธรรมดํารงจิต จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล บราซิล / ใต้
5 109104107 นาย เดชาธร สว่างเพชร สตูลวิทยา ปานามา / ใต้
6 109102148 นางสาว ธัญพิชชา ไชยอ่อนแก้ว จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สหรัฐอเมริกา / เหนือ
7 109103169 นาย ภรภัทร พร้อมมูล สตูลวิทยา ญีปุ่น / ใต้
8 109108662 นางสาว มหิรันย์ คําแหง สตูลวิทยา อาร์เจนตินา / ใต้
9 109104188 นางสาว ศิริญาพร คุปตาสา จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สาธารณรัฐโคลอมเบีย / ใต้
10 109110421 นาย หัสซาล คุณอักษร พิมานพิทยาสรรค์ ตุรกี / เหนือ
11 109107032 นางสาว อัซมี ปาทาน จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จีน (หอพัก) / ใต้
12 109103678 นางสาว อาฏียา หยีมะเหรบ จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จีน (หอพัก) / เหนือ

รวม  คน   

 หมายเหตุ: . ผู้ทีมีรายชือเป็นตัวจริง และสํารองต้องรายงานตัวและแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมการปฐมนิเทศ 
                      ทาง www.afsthailand.org เท่านัน 
                   2. หากมูลนิธิฯ ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามทีมูลนิธิฯ กําหนด มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ
                      ในการตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทังสิน

ประกาศผลการสอบคัดเลือก
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพือการศึกษาและแลกเปลียนวัฒนธรรมนานาชาติ 

ระยะ  ปี รุ่นที  (พ.ศ. - )
      เขตสตูล (โรงเรียนสตูลวิทยา)



สถานภาพ สํารองภาคพืนทวีปเหนือ
ลําดับ รหัส คํานํา ชือ นามสกุล โรงเรียน อันดับสํารอง

1 109102590 นางสาว กัญรัตน์ ฉําแสง พิมานพิทยาสรรค์ 9
2 109107795 นางสาว ชนกานต์ บูรพาสาธิต จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 5
3 109104418 นางสาว ณัฐวิชญา ชอบงาม จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 13
4 109106164 นางสาว ธนพร อินยอด จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 7
5 109100136 เด็กชาย ธนภัทร์ โสดรักษา พิมานพิทยาสรรค์ 3
6 109104529 เด็กหญิง ธนิษฐา ขานโบ จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 6
7 109102278 นางสาว นันท์นภัส ยอดแก้ว จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 14
8 109103629 นางสาว นันทัชพร ผลบุญ จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1
9 109100452 นาย ปัณณรัตน์ สวัสดี สตูลวิทยา 8
10 109107554 นาย พงศพัศ สุจิตะพันธ์ สตูลวิทยา 10
11 109101448 นาย พีรณัฐ ศรีปาน จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 2
12 109106559 เด็กหญิง พีรยา นุ้ยเด็น สตูลวิทยา 16
13 109102364 นางสาว เพ็ญพรรษา ทับเทียง จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 12
14 109103831 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ ตันสกุล พิมานพิทยาสรรค์ 15
15 109101541 เด็กหญิง อภิชญา ดํารงรักษ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 11
16 109106540 นางสาว อภิชญา ทองคํา จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 4

รวม  คน   

 หมายเหตุ: . ผู้ทีมีรายชือเป็นตัวจริง และสํารองต้องรายงานตัวและแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมการปฐมนิเทศ 
                      ทาง www.afsthailand.org เท่านัน 
                   2. หากมูลนิธิฯ ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามทีมูลนิธิฯ กําหนด มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ
                      ในการตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทังสิน

ประกาศผลการสอบคัดเลือก
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพือการศึกษาและแลกเปลียนวัฒนธรรมนานาชาติ 

ระยะ  ปี รุ่นที  (พ.ศ. - )
      เขตสตูล (โรงเรียนสตูลวิทยา)



สถานภาพ สํารองภาคพืนทวีปใต้
ลําดับ รหัส คํานํา ชือ นามสกุล โรงเรียน อันดับสํารอง

1 109103373 เด็กหญิง ณิราพร รอดเจริญ พิมานพิทยาสรรค์ 7
2 109107922 นางสาว ปภาวดี ชูนวล พิมานพิทยาสรรค์ 2
3 109110400 นาย ฟาอีซ อาแว พิมานพิทยาสรรค์ 4
4 109107547 นางสาว ภัควลัญชญ์ กนกเนตรจมร สตูลวิทยา 6
5 109108634 นาย มูซอฟัตร มินหะรีสุไรมาน จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 3
6 109103266 เด็กชาย โรสลัน สันเกาะ พิมานพิทยาสรรค์ 5
7 109103984 เด็กหญิง วริศรา นลินเบญจพรรณ จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1

รวม  คน   

 หมายเหตุ: . ผู้ทีมีรายชือเป็นตัวจริง และสํารองต้องรายงานตัวและแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมการปฐมนิเทศ 
                      ทาง www.afsthailand.org เท่านัน 
                   2. หากมูลนิธิฯ ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามทีมูลนิธิฯ กําหนด มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ
                      ในการตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทังสิน

ประกาศผลการสอบคัดเลือก
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพือการศึกษาและแลกเปลียนวัฒนธรรมนานาชาติ 

ระยะ  ปี รุ่นที  (พ.ศ. - )
      เขตสตูล (โรงเรียนสตูลวิทยา)




