รายชื่อผูสมัครออนไลนลําดับสํารอง
การขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซา
Work and Holiday Visa ไทย - ออสเตรเลีย ประจําป 2561
************************
ตามที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ไดเปดรับสมัครในระบบออนไลนและตรวจเอกสารผูสมัคร
ขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซา Work and Holiday Visa ไทย - ออสเตรเลีย ประจําป 2561
โดยไดเรียกชื่อผูที่มีรายชื่อสํารองถึงรหัส AUS545/2561 และเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ไดรับแจงจากสถาน
เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจําประเทศไทย เรื่อง ผูที่ยังไมยื่นหนังสือรับรองขอวีซาตามที่กรมกิจการเด็ก
และเยาวชนกําหนด ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 และขอใหเรียกผูที่มีรายชื่อสํารองเพิ่มเติม จํานวน 71 คน
เพื่อใหครบตามโควตา 500 คน ในการนี้ กรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงขอใหผูที่มีรายชื่อมายื่นเอกสารดวย
ตนเอง และดําเนินการ ดังนี้
1. ยื่นเอกสารเพื่อขอหนังสือรับรองคุณสมบัติ ในวันพุธที่ 13 - วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ 2562
ระหวางเวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น. ณ หองประชุม กสส. ชั้น 2 ตึกดรุณวิถี ภายในสถานสงเคราะห
เด็กหญิงบานราชวิถี
2. ผูที่คุณสมบัติครบถวนและเอกสารถูกตอง สามารถรับหนังสือรับรอง ในวันพุธที่ 27 - วันพฤหัสบดี
ที่ 28 กุมภาพันธ 2562 ระหวางเวลา 13.00 - 16.00 น. ณ กลุมการแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ ชั้น 1 ตึกดรุณวิถี
ภายในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี
ทั้งนี้ การติดตอ ณ หนวยงานภายในสถานที่ราชการ ใครขอความรวมมือแตงกายสุภาพ และ
เจาหนาที่สามารถพิจารณาไมใหบริการแกผูที่แตงกายไมสุภาพเรียบรอย เชน ใสกางเกงขาสั้น เสื้อสายเดี่ยว เสื้อ
ไมมีแขน สวมรองเทาแตะ เปนตน ขอความกรุณาเดินทางดวยขนสงสาธารณะ เนื่องจากไมสามารถอํานวย
ความสะดวกแกบุคคลภายนอกเรื่องสถานที่จอดรถไดอยางเพียงพอ

หมายเหตุ : 1. ผู ที่มีรายชื่ อลํ าดั บสํ ารองต องยื่นเอกสารทุกประเภท เชนเดียวกั บผูที่สมัครไดลําดับ 1 - 550
กรณี ยื่นผลสอบทางภาษา (IElTS/TOEFL) ผลสอบตองมีอายุไมเกิน 1 ป โดยผลสอบต องออกก อนวั น ที่ 1
มิถุนายน 2561 หากผลสอบหมดอายุ ใหยื่นผลสอบฉบับใหม พรอมแนบฉบับเกาในวันตรวจเอกสาร
2. หนังสือรับรองมีอายุการใชงาน เพื่อยื่นขอวีซากับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียฯ ภายใน
วันที่ 26 กุมภาพันธ - 1 มิถุนายน 2562

รายละเอียดเอกสาร http://dcy.go.th/webnew/main/news_view.php?id=2332&type=12
พิมพใบสมัคร http://203.155.29.251/opp/app/sch_yproject_project_member.php
แผนที่บานราชวิถี http://www.rajvithihome.org/maprajvithihome.html

รหัสใบสมัคร
AUS546/2561
AUS547/2561
AUS548/2561
AUS549/2561
AUS550/2561
AUS551/2561
AUS552/2561
AUS553/2561
AUS554/2561
AUS555/2561
AUS556/2561
AUS557/2561
AUS558/2561
AUS559/2561
AUS560/2561
AUS561/2561
AUS562/2561
AUS563/2561
AUS564/2561
AUS565/2561
AUS566/2561
AUS567/2561
AUS568/2561
AUS569/2561
AUS570/2561
AUS571/2561
AUS572/2561
AUS573/2561
AUS574/2561
AUS575/2561
AUS576/2561
AUS577/2561
AUS578/2561
AUS579/2561

ชื่อ - สกุล
นางสาววิคตอเรีย แอน ไลทเล
นางสาวปรีชญา ลาวัณญวงวานิช
นางสาวกชนันท กันตีมูล
นางสาวรักษิณา ประมวลกุล
นายคมชลัช จิตราพิเนตร
นางสาวปาจรีย บุญเรืองขาว
นายชื่อ นายณรงค พลนอก
นางสาวสิริภัทร พนัสบดี
นางสาวนรินทรา แซจู
นางสาวนุชธิดา นุชศิริ
นางสาวสายวริน อธิบาย
นายธีรทัศน วรรณนภาลัย
นางสาวนิภานันท หนุนนาค
นางสาวจิตติ เหนงเพ็ชร
นางสาววาริกา บุญชวย
นางสาว๏ฟฝโนช๏ฟฝ ๏ฟฝุญ๏ฟฝฒ๏ฟฝ๏ฟฝุน๏ฟฝ๏ฟฝ
นางสาวนันทนภัส นฤนาถ
นางสาวนภัสวรรณ สุขเอี่ยม
นางสาวธันยชนก เหรียญทองเลิศ
นางสาวฟุลลา หะราตี
นายอดิศร ประกายอนุรัตน
โชติกา จันทรกระจาง
นางสาวกวินทรา ดีสวัสดิ์
นางสาวหัทยา โยทา
นายวัชระ ไชยศิลป
นางสาวปลายฟา จิรเมธากร
นางสาวสุทธิพร คูวัฒนสุชาติ
นางสาววชิญาภรณ วโรจนวงศ
นายณัฐพล สาเมือง
กรปณัย นิธิวรชัย
นางสาวณัฐกานต จันทรตระกูล
นางสาวบุษยพรรณ ภูทับทิม
นางสาวธนวรรณ โกรัตนะ
นางสาวธนพร เลาหเกริกเกียรติ

รหัสใบสมัคร
AUS580/2561
AUS581/2561
AUS582/2561
AUS583/2561
AUS584/2561
AUS585/2561
AUS586/2561
AUS587/2561
AUS588/2561
AUS589/2561
AUS590/2561
AUS591/2561
AUS592/2561
AUS593/2561
AUS594/2561
AUS595/2561
AUS596/2561
AUS597/2561
AUS598/2561
AUS599/2561
AUS600/2561
AUS601/2561
AUS602/2561
AUS603/2561
AUS604/2561
AUS605/2561
AUS606/2561
AUS607/2561
AUS608/2561
AUS609/2561
AUS610/2561
AUS611/2561
AUS611/2561
AUS612/2561

ชื่อ - สกุล
นางสาวดารัตน ภูวนิชย
ธัญญาเรศ มิ่งมงคล
นางสาวปุญชรัสมิ์ ลิ่มกุลพงษ
นางสาวกชนันท สนิทราษฎร
นางสาวนิภานันท หนุนนาค
นางสาวชานิภา เมฆสุวรรณ
นางสาวนีราวรรณ อูปจันทร
วรัญญา สิ่งสม
นายวิทวิน กาญจนราช
นางสาวนรีกานต เวียงกาหลงกุล
จันทิมา ผดุงชีวิต
นางสาวกรกนก คําตา
นายเกียรติธนพล แปลยาว
นางสาวชุติมา เขียวอินทร
นางสาวอรรวี เเอี่ยมสําอางค
นางสาวกมลวรรณ คําสะสม
นางสาวภัทรภร วีระศักดิ์วงศ
นางสาวสุวิดา โทศรีทา
นางสาวณัฐนรี พันตารักษ
นางสาวเบญจรัตน บุญชู
นางสาวศุภลักษณ ทองหอ
นางสาวอรวรา ขาวเธียร
นางสาวณัฐพิชญ อินตะนางแล
นางสาวนันทนิษฏ ไชยศรีสวัสดิ์
อุมาพร สวนเงิน
นายกิตติวิชญ เที่ยงธรรม
นายนรภัทร จิราธารานนท
นางสาวธมลวรรณ เตชะเสนา
นายภัทรเวศน เทือใหม
นางสาวสุทธิดา รัตนพันธ
นางสาววนัชพร ภักดีศุภผล
นางสาวสุรางคณา มีจินดา
นายอรรถพร ปาละวัธนะกุล
นางสาวจิตรลดา พิมมงคล

รหัสใบสมัคร
AUS613/2561
AUS614/2561
AUS615/2561
AUS616/2561
AUS617/2561
AUS618/2561
AUS619/2561
AUS620/2561
AUS621/2561
AUS622/2561
AUS623/2561
AUS624/2561
AUS625/2561
AUS626/2561
AUS627/2561
AUS628/2561
AUS629/2561
AUS630/2561
AUS631/2561
AUS632/2561
AUS633/2561
AUS634/2561
AUS635/2561
AUS636/2561
AUS637/2561
AUS638/2561
AUS638/2561
AUS639/2561
AUS640/2561
AUS641/2561
AUS642/2561
AUS643/2561
AUS644/2561
AUS645/2561

ชื่อ - สกุล
นางสาวฉัตรวิมล ติยะชัยพานิช
นางไพลิน เดชเรือง
นางสาววาสนา พูลผล
นางสาวลลนา เลิศอิทธิพร
นายศรัณย เสาหงษ
วริศฐา สมบุญยิ่ง
นางสาวพิมพไพรัช จุยประเสริฐ
นางสาวฐิติมา หงษเวียงจันทร
นางสาววราภรณ ยุทธบดีศร
นางสาวชนิกาญจน ศรีวิชัย
วิชุดา แวววีรคุปต
พีรยา อภิวาท
นายกรววิภัท เสาวพรกุล
นางสาวขจีพรรณ สิริปญญาภักดิ์
นางสาวอภิวรรณ ธรรมสามิสร
นางสาวจิตติมณฑ ประเสริฐมงคล
นางสาวเบญจวรรณ กุณาศรี
นางสาวชนกพร จันทรนวล
นางสาวกนกวรรณ ตันประเสริฐ
นายศุภณัฏฐ รุงกาญจนาพร
นายโมเสส กอวัฒนะกุล
นางสาวมณศิกาญณ ปนตาดวง
พัชรา สิงหอม
นางสาวประกายดาว ธรรมวุฒิ
นางสาวพัชรมาศ มุงเมฆ
นายสมพล นาคทัศนพล
นางสาวจิราภรณ ปาลี
นายศุภวัฒน คูธนพงศ
นางสาวภัทศิรินทร กลิ่นจันทร
นายสุทธิโรจน วรรณเอกรัฐพล
นายทวีชัย คําเพ็ญ
เพชรรัตน กิระนันทวัฒน
นางสาววณิชา วงศวาน
นางสาวพิยาภรณ เชื้อเจ็ดตน

รหัสใบสมัคร
AUS646/2561
AUS647/2561
AUS648/2561
AUS649/2561
AUS650/2561
AUS651/2561
AUS652/2561
AUS653/2561
AUS654/2561
AUS655/2561
AUS656/2561
AUS657/2561
AUS658/2561
AUS659/2561
AUS660/2561
AUS661/2561
AUS662/2561
AUS663/2561
AUS664/2561
AUS665/2561
AUS666/2561
AUS667/2561
AUS668/2561
AUS669/2561
AUS670/2561
AUS671/2561
AUS672/2561
AUS673/2561
AUS674/2561
AUS675/2561
AUS676/2561
AUS677/2561
AUS678/2561
AUS679/2561

ชื่อ - สกุล
นาย อธิป ศรีทอนชิน
นางสาวอาทิตยา จันทรกุล
นางสาวนวพร นอยจันทร
นางสาวภัฑรียา เลิศแสงอรุณ
วรัญญา ชัยภักดิ์
นางสาวปฐมา จิระพลังสันติ
นายวาทิตย เจตสารัตน
นายปฏิพล พจนานุสรณ
นางสาวสายแสง อภิชาติวรพงษ
นางสาวณภัทรชล ศรีวิชัย
นางสาวมณีรัตน พวงสุวรรณ
นางสาวสุภลักษณ นาทะสัน
นางสาวชยาภรณ ลิ้มพิชัย
นายพีรเมศร ศรีปญญา
นางสาวอาลิส อนุรักษ
นางสาวศิธาสา ประกาศเวชกิจ
นางสาวเพชรดา เมืองสาคร
นางสาวพิรุณพรรณ พละสุ
นางสาวธัญพร ประดิษฐชัย
นางสาวธนาภรณ แซเหลา
นางสาวมะปราง เที่ยงแท
นางสาวนราวดี มหาไตรภพ
ศิริขวัญ หลักคํา
นายอภิชาติ จีนลอย
นางสาวศิรินันท สนั่นโสต
นางสาวมายูร ตุยหลา
นางสาวนภสร วิเศษ
นางสาวนางสาวพิมพระตา กุลวิสุทธิ์
นายณัฐพัฒน ตรีนิตย
นายกันต เกสรทอง
นางสาวพีรนัท ประสิทธินาวา
นางสาวธัญญารัตน อิสระภักดีรัตน
นายณัฐพนธ กองเมืองปก
นางสาวธนวรรณ จําปา

รหัสใบสมัคร
AUS680/2561
AUS680/2561
AUS680/2561
AUS681/2561
AUS682/2561
AUS683/2561
AUS684/2561
AUS685/2561
AUS686/2561
AUS687/2561
AUS687/2561
AUS688/2561
AUS689/2561
AUS690/2561
AUS691/2561
AUS692/2561
AUS693/2561
AUS694/2561
AUS695/2561
AUS696/2561
AUS697/2561
AUS698/2561
AUS699/2561
AUS700/2561
AUS701/2561
AUS702/2561
AUS703/2561
AUS704/2561
AUS705/2561
AUS706/2561
AUS707/2561
AUS708/2561
AUS709/2561
AUS710/2561

ชื่อ - สกุล
นางสาวนงนภัส แรมสูงเนิน
นางสาวทรรศิกา สุขขวัญ
นางสาวกนกณัฏฐ อัคราพิทักษ
นางสาวปนนิดา แสงสุด
นางสาวสรัสจันทรท พรหมขันธ
นางสาวประวิชญา สยามพันธ
นางสาวโชติยา โชติขุนทด
นางสาวณัฐพร อุตรสฤษฎิกุล
นางสาวพัชรินทร อินทรโท
นายคณาธิป จริยเบญจพล
นางสาวชาลิสา นครศรี
นางสาววิมลนาท ขจรเนติยุทธ
นางสาวกรรณิการ คงแปน
นางสาวพรรณยุภา จํานงคศาสตร
นายนัทธพงศ เทียนประเสริฐกิจ
นางสาวจิดาภา รัตนประภาต
นางสาววรางคณา เสารชัย
นางสาวพรชนก มูลวงษ
นางสาวชญานุช สุขุม
นายวุฒิชัย ชูใหม
นางสาวปานวาด อํานวย
กิตติพงษ เวียงนาค
นายธฤต เศารยางกูร
นางสาวปณฑารีย บุญปญญา
นางสาวนาถกนก เอียดสกุล
นางสาวรายนัก เรืองอนันต
นางสาวนวพร จิตแจง
นายชินวัตร สินโสภณกิจ
นายอลิฟ สุไรมาน
นางสาวกันยสินี อินทมณี
นางสาวปรีชญา พุทธวงค
นายสุทธิพงศ สุยะการ
นางสาวชิดชนก ภิญโญ
นางชิดฤดี กอวัฒนะกุล

รหัสใบสมัคร
AUS711/2561

ชื่อ - สกุล
นายณัฐนันท เปยมระลึก

AUS712/2561

นางสาวChalualak KAjohnapapong

AUS713/2561
AUS714/2561
AUS715/2561
AUS716/2561
AUS717/2561
AUS718/2561
AUS719/2561
AUS719/2561
AUS720/2561
AUS721/2561
AUS722/2561
AUS723/2561
AUS724/2561
AUS725/2561
AUS726/2561
AUS727/2561
AUS728/2561
AUS728/2561
AUS729/2561
AUS730/2561
AUS731/2561
AUS732/2561
AUS733/2561
AUS734/2561
AUS735/2561
AUS736/2561
AUS737/2561
AUS738/2561
AUS739/2561
AUS740/2561
AUS741/2561

นายศรัณย ศรีรัตต
นางสาวชลิตา ฉายากุล
นางสาวมนัสนันท เลิศอภิสิทธิ
นางสาวลิลรัตน เนตรพระวงศ
นางสาววริสา สุตาคํา
นางสาวเบญจรัตน โรจนรงุ
นางสาวอรุณี ไชยชาญ
นางสาวณัฐฐิตา มีหลักชัย
นายภัคภาคิน เอี่ยมอารยวิทย
นางสาวณิชมน โรจนพลากร
นางสาวญาติกานต ทะนุพันธ
นายศรัณยพล แดงแสง
นายBordin Matanavakul
นางสาวศรุดา ระจิตดํารงค
นางสาวชัชพิมุข ศิริธัญยา
นางสาวแววปติ ตันสหวัฒน
นางสาววิสุณี ตั้งนภากร
นายเจริญชัย ทรายกอง
ศศินทร แจมพึ่ง
นางสาวนลัท ขันติธีรธรรม
นายตันติกร อินชัยยา
นางสาวจินตนา แวนแควน
นายภากร พลินสุต
นายวิศรุต ทวีวรสุวรรณ
นางสาวธีริศา เพชรกลับ
นางสาวลภัสรดา ดุษฎีวรกุล
ฉัตรลดา ศรีภักดี
นางสาวพัชรี ดวงแจมใส
นางสาวชลันดา หาสุข
นางสาวนันทพัทธ ศิริเมืองมูล
นางสาวฐาปณี แซเลา

รหัสใบสมัคร
AUS742/2561
AUS743/2561
AUS744/2561
AUS745/2561
AUS746/2561
AUS747/2561
AUS748/2561
AUS749/2561
AUS750/2561
AUS750/2561
AUS751/2561
AUS752/2561
AUS753/2561
AUS754/2561
AUS755/2561
AUS756/2561
AUS757/2561
AUS758/2561
AUS759/2561
AUS760/2561
AUS761/2561
AUS762/2561
AUS763/2561
AUS764/2561
AUS765/2561
AUS766/2561
AUS767/2561
AUS768/2561
AUS768/2561
AUS769/2561
AUS770/2561
AUS771/2561
AUS772/2561
AUS773/2561

ชื่อ - สกุล
นางสาวกานตวรา กายพันธ
นางสาวจริยา ลิขิตแสนภู
นางสาวณฐาวรัตถ แกวแสงอินทร
นางสาวสมัน อบมา
นายวิทวิน กาญจนราช
นางสาวพิมพิศา ไชยนันทกุล
นายธนานันท อนธนารักษ
นางสาวกฤษยมน ปยะกุล
นางสาวอิสรา ขุนคา
นางสาวปณิชา กิจอานันท
นางสาวพรวีณ วรดิฐสกุลชัย
นางสาวมนัญชยา เกิดพร
นางสาวเรวดี ตวนหนู
นางสาวสุฑาทิพยื สวางอารีตระกูล
นายญาณาธิป เตชะวิเศษ
นางสาวนภัสวันต ชลิตตานนท
นางสาวนิษฐณิษา ธัญญจารุกุล
นางสาวอรอรุณ บุตรจรรยาพจน
นางสาวนันทิยา เที่ยงแท
นางสาว ศิรดา ฉันทะกุล
นางสาวทิพยกูร ขวัญทอง
นางสาวนันทพร ขวัญเมือง
นายอานันท จันทรโชติ
นายวรวัชร เทียบรัตน
นางสาวภัทรพร สมศักดิ์
นางสาวณัชชา โลหะนันทชัย
นางสาวปราณี ปยะมงคลสกุล
นางสาวธันยธมล พรหมแพทย
นางสาวสุวณิช กลิ่นมะลิ
พรลภัส สุริยะ
นางสาวรังสินี ปญญาธีวงศ
ณัฐวดี สินไชย
นางสาวประณิตา ศรีพรหม
นายคมสรร มวงนอย

รหัสใบสมัคร
AUS774/2561
AUS775/2561
AUS776/2561
AUS777/2561
AUS778/2561
AUS779/2561
AUS780/2561
AUS781/2561
AUS782/2561
AUS783/2561
AUS784/2561
AUS785/2561
AUS786/2561
AUS787/2561
AUS787/2561
AUS788/2561
AUS789/2561
AUS790/2561
AUS791/2561
AUS792/2561
AUS792/2561
AUS793/2561
AUS794/2561
AUS795/2561
AUS796/2561
AUS796/2561
AUS797/2561
AUS798/2561
AUS799/2561
AUS800/2561

ชื่อ - สกุล
นายปยพล หนูเทศ
นายธนวัฒน ืทองสุข
นางสาวรัตนาภรณ คําผา
นางสาวรัชนี บุญยะภาส
นางสาวนิชานาถ นาวากิจกุล
นางสาวอรกนก คุณธรรม
นางสาวMinchanat Srirat
นางสาวสุพิชญา คิดการงาน
นายคฑาวุธ วงษสํานักครอ
นายนว พวงพุก
นางสาวพิมพลภัส ตันติศรีสุข
ทัศนาวไล ชูชอเกตุ
นางสาวสุพรรษา มีบุญ
นายอนุวัฒน ณรงค
ณัฐศศิ ศรีภา
นายณฐกร สวางแจง
นางสาวรัตนมน แสนฟู
ยุวดี ทิมุลนีย
นางสาวอาภาภัทร วาสนาดํารงดี
นางสาวณภัทร ตรีรานุรัตน
เด็กหญิงกานตธิดา เบือนกระโทก
นายนิตินัย ใจยา
นางสาวกรรัตน สวัสดิ์ถาวร
นายภัทรภณ ยั่งยืนอมรฤทธิ์
นายสหรัฐ เปยมพงษสานต
นางสาวธนิศรา สิงหเงิน
นางสาวมัทวัน กําเหนิดงาม
นางสาวณัฏฐวิภา สุขเกษม
เด็กชายพชรพล ปญญาบุญ
นายนวภูมิ กาญจนสุธา
*********************************

