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 ประกาศรายช่ือผูท่ี้มีคะแนนสงูสดุ 100 คน 

เพ่ือสอบสมัภาษณ์ชิงทุน “ยวุทูต YES” และทุน “ดีเด่น YES” รุ่นท่ี 27 

ประเทศ สหรฐัอเมริกา ฟินแลนด ์แอฟริกาใต้ 

ณ อาคารยวุทูต YES ชัน้ 4 (อาคารสาํนักงาน) กทม. 

วนัเสารท่ี์ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 07:45 – 13:00 น. 
 

เวลา รายการ สถานท่ี / หมายเหต ุ

07.45 น. รายงานตวั อาคารยวุทูต YES ชัน้ 4  

08.00 - 09.10 น. สอบ ElTiS (50 ขอ้ ขอ้สอบเน้นการฟงัและอ่าน) *ดนิสอ 2B และปากกา* 

09.15 - 13.00 น. ประจาํหอ้งสอบสมัภาษณ์ อาคารยวุทูต YES ชัน้ 4  
 

*ผูท่ี้เข้ารบัการสมัภาษณ์ชิงทุนฯ ทุกคนจะต้อง ดาํเนนการดงัน้ี  

1. ลงทะเบียนในแบบฟอรม์ https://forms.gle/pLk9CYUCKJhL5Npm6   

2. ดาวน์โหลดเอกสาร Student Information (หน้า 6) กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย 

เมื่อมาถึงสถานท่ีสมัภาษณ์ ให้ลงช่ือ เพ่ือรายงานตวั และประจาํท่ีห้องสอบ ElTiS เวลา 08.00 

กรณีนักเรียนไม่เข้าร่วมสอบตามวนัและเวลาท่ีระบุหรือเข้าห้องสอบสายเกิน 5 นาที ถือว่าสละสิทธ์ิใน

การสอบสมัภาษณ์ชิงทุนฯ ในครัง้น้ี   

**เอกสาร Student Information นําส่งให้กรรมการสอบสมัภาษณ์ในห้องสอบ 

***YES จะประกาศรายช่ือผู้ท่ีมีคะแนนสัมภาษณ์สูงสุด 10 คน วนัพุธท่ี 24 กรกฎาคม 2562 ท่ี 

www.yesthailand.org เพ่ือสอบสมัภาษณ์รอบสุดท้าย ในวนัเสารท่ี์ 27 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารยุวทูต 

YES (อาคารสาํนักงาน ชัน้ 4) 

ฝ่ายจดัสอบ YES 
คณุสมบติัผูท่ี้ยืนยนัสิทธ์ิรบัทุนเตม็จาํนวนและทุนสมทบฯ มีดงัน้ี 

1. มสีญัชาตไิทยและกาํลงัศกึษาอยูใ่นระดบัมธัยมศกึษาปีที ่3 - 5 ขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า 

2. มสีถานภาพเป็นนกัเรยีนในสถานศกึษาทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรบัรองในขณะเขา้ร่วมโครงการ 

3. มอีาย ุ15 – 18.5 ปีก่อนวนัที ่1 สงิหาคม 2563 (เงือ่นไขเป็นไปตามเอกสารประกาศรบัสมคัร ปี 2020/2021) 

4. มผีลการเรยีนเฉลีย่ 2.00 ขึน้ไป 

5. มคีวามประพฤตดิ ีทศันคตทิีด่ ีมคีวามรบัผดิชอบและสามารถปรบัตวัเขา้กบัผูอ้ ืน่ไดเ้ป็นอยา่งด ีสขุภาพรา่งกายสมบรูณ์ แขง็แรง ไมม่โีรค

ประจาํตวัหรอืโรคอืน่ๆ 

6. มสีขุภาพจติทีด่ ีสภาวะทางอารมณ์ และจติใจอยูใ่นเกณฑป์กต ิสามารถอยูภ่ายใต ้กฎระเบยีบทีเ่ครง่ครดั และอดทนต่อความกดดนัตา่งๆ 

ได ้

7. นกัเรยีนทีศ่กึษาอยูใ่นระดบัมธัยมศกึษาปีที ่6 อาย ุ18 ปี เขา้ร่วมโครงการประเทศแอฟรกิาใตเ้ทา่นัน้ 

8. กรณีทีเ่รยีนอยูใ่นระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) สามารถเป็นนกัเรยีน แลกเปลีย่นไดเ้ฉพาะประเทศแอฟรกิาใต ้อติาลแีละ

นิวซแีลนดเ์ท่านัน้ 

9. กรณีทีเ่รยีนอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 สามารถเขา้ร่วมโครงการแลกเปลีย่น (F-1) ประเทศอเมรกิา กลุ่ม 2 ไดเ้ท่านัน้  

10. เฉพาะทุนสมทบฯ หากนกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีน 1 หรอื 0 ในรายวชิาใดกต็ามนกัเรยีนจะถกูตอบรบัเขา้ร่วมโครงการแบบมเีงือ่นไข 

11. นกัเรยีนทีม่คีณุสมบตัไิมค่รบตามขอ้กาํหนด จะถอืวา่สมคัรเพือ่ทดสอบ TYES เทา่นัน้ ไม่มสีทิธิร์บัทุน 

12. นกัเรยีนทีป่ระสงคจ์ะเขา้ร่วมโครงการประเทศ Denmark, Italy, Finland, Norway, Sweden, Czech, Estonia, Mexico, Portugal, 

Brazil, German, France จะตอ้งอาย ุ16 ปีบรบิรูณ์ในวนัที ่20 มถุินายน 2563 เท่านัน้ 

https://forms.gle/pLk9CYUCKJhL5Npm6
http://www.yesthailand.org/
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 ทะเบียนรายช่ือผูท่ี้มีคะแนนสงูสดุ 100 ลาํดบั เพ่ือสอบสมัภาษณ์ทุน “ยวุทูต YES”  

และทุน “ดีเด่น YES” รุน่ท่ี 27 ประเทศสหรฐัอเมริกา ฟินแลนด ์แอฟริกาใต้  

ณ อาคารยวุทูต YES ชัน้ 4 (อาคารสาํนักงาน) วนัเสารท่ี์ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.45 – 13.00 น. 
 

ท่ี รหสัสอบ ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน 

1 622586 กฤตพรต  ยานะศร ี ยุพราชวทิยาลยั 

2 627819 กลว้ยไม ้  ใจกองละ นาน้อย 

3 620135 กอ้งฟ้า  เเสงฉายศริศิกัดิ ์ สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทมุวนั 

4 620003 กญัญาวรี ์ อว้นไตร มหดิลวทิยานุสรณ์ 

5 620612 กนัตพสิฐิ  ลิม้ศภุพฒุกุิล จุฬาภรณ์ราชวทิยาลยัชลบุร ี

6 191672 กาํไรทอง  วงษ์เหรยีญทอง สงิหส์มทุร 

7 627820 กุลวรา  มาลาคาํ นาน้อย 

8 620025 ครองไท  ศลีาเจรญิ มงฟอรต์วทิยาลยั 

9 624026 จรรพร  คณานนท ์ เฉลมิขวญัสตร ี

10 625973 จนัมารโิอ  การต์า้ เตรยีมอุดมศกึษาน้อมเกลา้ 

11 620087 จณิณพตั  สดุสายตา เตรยีมอุดมศกึษา 

12 627821 จติรานุช  ปากอง นาน้อย 

13 622898 เจตนิพทัธ ์ ทศันอนนัชยั กาญจนาภเิษกวทิยาลยั นครปฐม 

14 620551 ชญาน์นนัท ์ วรีพนัธุ ์ ไทยครสิเตยีน 

15 620956 ชญานิน  ตรเีนตร สามเสนวทิยาลยั 

16 625887 ชญานิศ  จัน่จรยิากุล เตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ 

17 628352 ชชันนท ์ พรหมม ี มอ.วทิยานุสรณ์ 

18 620782 ชาลสิา  พว่งทอง ยุวทตูศกึษา 

19 620198 ฐติริตัน์  รตันนลนิ สาธติครสิเตยีนวทิยา 

20 623651 ณภรณ์  องึกดีาการ เบญจมราชทูศิ 

21 621732 ณภทัร  พอกพลูขาํ วสิทุธรงัษ ี

22 191673 ณฎัฐรกิา  ผนัประเสรฐิ สงิหส์มทุร 

23 627838 ณฐัวรรณ  วงัเขยีว นาน้อย 

24 620048 ตน้กนัย ์ ณ ถลาง สามเสนวทิยาลยั 

25 620335 ทอฟ้า  ทองทา หอวงั 

26 620385 ทยิา  รุง่เรอืง อสัสมัชญัสมทุรปราการ 

27 620068 เทยีรร์า่  องิสกุลรุง่เรอืง SISB 

28 628007 ธนกร  พทุธรกัษา อยุธยาวทิยาลยั 

29 620270 ธนณฏัฐ ์ วฒันชยัยงค ์ สาธติแหง่มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ศกึษาศาสตร)์ 

30 627825 ธนพรรณ  จนัทรใ์จ นาน้อย 

31 199304 ธนวชิญ ์ ธนการพาณิช สาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒปทมุวนั 

32 620052 ธนเสฏฐ ์ อิม่จติรจรสั เทศบาล 3 (ยมราชสามคัค)ี 

33 620937 ธนตัถ ์ อนนัตส์ทุธวิรา Anglo Singapore International School 
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ท่ี รหสัสอบ ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน 

34 620105 ธรศิรา  โลเพซ นานาชาตแิองโกลสงิคโ์ปร ์

35 620170 ธติพิทัธ ์ อนิทสวุรรณ สวนกุหลาบวทิยาลยั 

36 620143 ธทีตั  แซ่จาง เตรยีมอุดมศกึษา 

37 620379 ธรีวจัน์  ประยรูศกัดิ ์ เตรยีมอุดมศกึษา 

38 624029 นนัทน์ภสั  คาํจรงิ เฉลมิขวญัสตร ี

39 620563 นนัทพิร  ผอ่งโสภา เตรยีมอุดมศกึษา 

40 626179 นาซาอรี ์ อาหะมะ อตัตรักยีะหอ์สิามยีะห ์

41 620513 นิธโิชต ิ จงรุง่เรอืง มธัยมปญัญารตัน์ 

42 620787 บณัฑติา  หลนิ ยุวทตูศกึษา 

43 627828 บุญญาพร  เกรยีงไกรสรณ์ นาน้อย 

44 620839 ปณิตา  ฉวกิขนุรมัย ์ สวนกุหลาบวทิยาลยั ชลบุร ี

45 620050 ปลายฟ้า  เตชพาหพงษ์ สตรวีทิยา 2 

46 199075 ปญัจพล  จนัเกษม สามเสนวทิยาลยั 

47 620988 ปาฏหิารยิ ์ ภูกองไชย อุดรพทิยานุกลู 

48 622893 ปารณทั  จนัทรต์ร ี กาญจนาภเิษกวทิยาลยั นครปฐม 

49 627833 ปารเมศ  กติตริาช นาน้อย 

50 620412 พรพพิฒัน์  โพธิพ์ุม่ ศรอียุธยา 

51 191675 พรหมภรณ์  กรรฐโรจน์ สงิหส์มทุร 

52 624431 พรอ้มพฒัน์  ผลรกัษา รอ้ยเอด็วทิยาลยั 

53 199193 พราวรว ี ทองคาํ เตรยีมอุดมศกึษา 

54 621629 พลกฤต  ยวสนิธุ ์ สตรวีทิยา 2 

55 620517 พลภทัร  องอาจ วทิยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวทิยาลยัมกุดาหาร 

56 623921 พศวรี ์ ศุภจติกุลชยั ปราจณิราษฎรอาํรงุ 

57 620540 พสษิฐ ์ จริฐัตกิาลกุลเวท ราชสมีาวทิยาลยั 

58 620265 พชิญา  ปรมาเวศ มหดิลวทิยานุสรณ์ 

59 620642 พรีดนย ์ สาเงนิ เตรยีมอุดมศกึษา 

60 620902 เพชรมณี  พดูเพราะ หอวงั 

61 620229 เพญ็พชิญา  ชนิอุดมทรพัย ์ สตรวีทิยา 

62 626743 เพาลนิเน่  วรรณร ีซมิเมอร ์ สงิหส์มทุร 

63 620495 แพรวา  เชดิเกยีรตกุิล เตรยีมอุดมศกึษา 

64 199102 แพรวา  สวา่งโคกกรวด สาธติมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

65 622345 ฟ้าใส  วสิทุธธิรรม ชลกนัยานุกลู 

66 199090 ภคพร  เรอืงไพสฐิพร นวมนิทราชนูิทศิ เตรยีมอุดมศกึษาน้อมเกลา้ 

67 620299 ภรณ์ภสัสรณ์  ผาตเิสนะ เมอืงพทัยา 11 (มธัยมสาธติพทัยา) 

68 199300 ภทัรกร  ทวสีทิธกุิลลาภ SATIT PRATHUMWAN DEMONSTRTION SCHOOL 

69 625881 ภทัรเดช  ภูวธนสาร เตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ 

70 626852 ภทัรนนัท ์ นนัทขวา้ง พรศริกุิล 
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ท่ี รหสัสอบ ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน 

71 620254 ภทัรเศรษฐ ์ อุ่นจติตว์รรธนะ สาธติ มศว.ปทมุวนั 

72 627816 ภาณุพนัธ ์ มะมา นาน้อย 

73 191674 ภาสวชิญ ์ ภู่จนี สงิหส์มทุร 

74 620707 ภญิญดา  เฉลมิสขุ ภูเกต็วทิยาลยั 

75 620246 ภูมพิฒัน์  สนัตภิาพ สาธติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

76 199310 ภูรนิท ์ จุลนวล สวนกุหลาบวทิยาลยั 

77 624661 มณัฑนา  จทัรศ์ร ี โยธนิบรูณะ 

78 199311 มลัลกิา  คหูาทอง สงิหส์มทุร 

79 199327 มลัลกิา  โสธนะ สงิหส์มทุร 

80 199301 มารต์นิ  เคยีสแ์ลนด ์ สมถวลิวเิทศน์ศกึษา 

81 620686 เมธศิา  ไมส้นธิ ์ เตรยีมอุดมศกึษา 

82 620849 รวภิาส  ภาณุเจต มธัยมสาธติมหาวทิยาลยันเรศวร 

83 621547 รคิคาโด ้ มารโิอ โบนาโต สตรวีทิยา 2 

84 620606 ฤต ิ ลมิปเจรญิกุุล กรงุเทพครสิเตยีนวทิยาลยั 

85 623195 ลซูี่  ลอดจ ์ แกลง"วทิยสถาวร" 

86 625965 วราลญัช ์ ผลธญัญา เตรยีมอุดมศกึษาน้อมเกลา้ 

87 622571 วรนิทท์ริา  ทองคาํ ยุพราชวทิยาลยั 

88 620851 วลนัธร  โอตรวรรณะ International Community School of Bangkok 

89 622151 วชัระ  ตะวงัทนั ธาตุพนม 

90 620463 วรีกาญจน์  ง ัน่บุญศร ี อสัสมัชญัระยอง 

91 199210 ศติา  ประกายโกวทิ เตรยีมอุดมศกึษา 

92 622891 ศุภกร  ลพีทุธพนัธ ์ กาญจนาภเิษกวทิยาลยั นครปฐม 

93 199086 สฐริณฐั  อุไรรตัน์ มหดิลวทิยานุสรณ์ 

94 199092 สนิทศัน์  อวยจนิดา นวมนิทราชนูิทศิ หอวงั นนทบุร ี

95 628508 สวสิ  ครองยุต ิ ราชวนิิตบางแกว้ 

96 628037 สารศิ  ปรญิญาศริ ิ อยุธยาวทิยาลยั 

97 620646 สริภพ  เลศิโชตวิงค ์ โยธนิบรูณะ 

98 620179 สริวชิญ ์ สรุยิะไกร สาธติมหาวทิยาลยัขอนแก่น ฝา่ยมธัยมศกึษา (มอดนิแดง) 

99 620275 สวุลกัษณ์  พทุธโร สาธติ มศว ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) 

100 620573 อนวชั  เลีย้งสปุรยี ์ เบญจมราชรงัสฤษฎิ ์

101 621553 อลิานา  สงสมพนัธ ์ สตรวีทิยา 2 
หมายเหต:ุ   

 คุณสมบตัเิป็นไปตามเงื่อนไขทีป่ระกาศ 

 รายชื่อเรยีงตามตวัอกัษร ไม่ไดเ้รยีงตามลาํดบัคะแนนแต่อย่างใด ทัง้น้ีนกัเรยีนทีจ่ะเขา้รบัการสมัภาษณ์ควรจะเตรยีมเอกสาร

หรอืความสามารถพเิศษในการเป็นยุวทตูมานําเสนอผูส้มัภาษณ์ (ใชเ้วลาสมัภาษณ์คนละ 7 - 10 นาท)ี 
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เกณฑใ์นการคดัเลือกนักเรียนทุนเตม็จาํนวน “ยุวทูต YES" และทนุ “ดีเด่น YES” มีดงัน้ี 

1. YES จะใช้ขอ้สอบ TYES ในการคดัเลอืกเยาวชนทัว่ประเทศไทยจากทัง้หมดทีร่่วมสมคัรสอบโดยพจิารณาจากผู้ที่สามารถทํา

คะแนนไดส้งูสดุ 100 ลาํดบัแรก โดยทาํการสมัภาษณ์รอบแรกในวนัที ่20 กรกฎาคม และรอบสดุทา้ยในวนัที ่27 กรกฎาคม 

2. การเขา้สอบสมัภาษณ์รอบแรกและรอบสุดทา้ยนัน้  YES  จะคดัเลอืกนักเรยีนที่มผีลสอบ TYES 100 ลําดบัแรกเพื่อคดัเลอืกให้

เหลอื 10 คนตามลําดบัแบ่งออกเป็นทุนเตม็จํานวน “ยุวทูต YES” 3 ทุน และทุน “ดเีด่น YES” 7 ทุน โดยพจิารณาเฉพาะผลสอบ

สมัภาษณ์เท่านัน้ เน่ืองจากผลสมัภาษณ์ทาํใหไ้ดเ้ขา้ใจผูส้มคัรแต่ละรายและมเีหตุผลสนบัสนุนดงัน้ี  

2.1 เพื่อเปิดโอกาสใหน้ักเรยีนทีต่ดิหน่ึงในรอ้ยทุกคนมโีอกาสเท่าเทยีมกนัในการแข่งขนัสมัภาษณ์เพื่อรบัทุนโดยไม่คาํนึงถงึว่า

นกัเรยีนมคีะแนน TYES มากกว่า   หรอืน้อยกว่า 

2.2 เพื่อเฟ้นหาผูท้ีเ่หมาะสมทีส่ดุในการรบัทุนนอกเหนือจากความสามารถทางดา้นวชิาการและภาษาองักฤษแลว้ ตอ้งพจิารณา

ถงึคุณสมบตัสิําคญัดงัต่อไปน้ีเป็นเช่น อุปนิสยัและทศันคต ิการวางตวัและการแสดงความคดิเหน็ การแสดงออก ฯลฯ เช่น 

สามารถเผยแพร่ภาษาและศลิปวฒันธรรมไทยในต่างประเทศ มคีวามมุ่งหมายและตัง้ใจจรงิในการปฏบิตัภิารกจินักเรยีน

แลกเปลี่ยน มบีุคลกิลกัษณะ กริยิามารยาทที่เหมาะสมกบัความเป็นเยาวชนไทย อื่นๆอาทิเช่น การเข้าร่วมกจิกรรมทาง

สงัคมของนักเรยีน เช่น ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ระหว่างการศกึษา ความรบัผดิชอบต่อตนเองและผูอ้ื่น ความฉลาดและ

ไหวพรบิในการวเิคราะหแ์ละตอบคําถาม มคีวามสามารถในการปรบัตวัภายใต้กฎระเบยีบทีเ่คร่งครดั ยดืหยุ่นและอดทนต่อ

ความกดดนัต่างๆในต่างประเทศได ้ความรูร้อบตวั และอื่นๆฯลฯ 
 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

***รายช่ือนักเรียนท่ีคณุสมบติัไม่ครบตามท่ีประกาศ ไม่ต้องสมัภาษณ์ ดงัน้ี 

ท่ี รหสัสอบ ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน หมายเหตุ 

1 620880 จริฏัฐ ์ ฉตัรศรนีพคณุ สวนกหุลาบวทิยาลยั ม.2 

2 620228 ชณนบ  วรรณาทพิยาภรณ์ เซนตค์าเบรยีล ม.6 

3 620443 ฌอน  โซนี่ มงฟอรต์วทิยาลยัแผนกมธัยม ม.6 

4 625581 ณฐัภทัร  คเชนทรม์าศ สรุาษฎรธ์าน ี ม.6 

5 624062 ธรีศานต ์ คาํวเิศษ พษิณุโลกพทิยาคม ม.6 

6 627829 นภสัวรรณ  ขนัต๊ะ นาน้อย ม.6 

7 624058 ปพนสรรค ์ สมบรูณ์อาํนาจเสร ี พษิณุโลกพทิยาคม ม.6 

8 622681 พงศภคั  สรา้งสมจติร ์ วทิยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวทิยาลยั ตรงั ม.6 

9 625071 พทิกัษ์  ไกรสาํเรจ็ หาดใหญ่วทิยาลยัสมบรูณ์กลุกนัยา ม.2 

10 623191 พฒุภิมู ิ บรูณะเรข แกลง"วทิยสถาวร" ม.6 

11 624059 เพยีงฟ้า  มัน่เจรญิศริ ิ พษิณุโลกพทิยาคม ม.6 

12 620313 แพมาลา  ประเสรฐิ หอวงั ม.2 

13 626152 ฟุกเุอะ  สนุทรตัน์ ISB ม.2 

14 626678 ภวตั  พริณุจติต ์ เตรยีมพฒัน์สวุรรณภมู ิ ม.2 

15 624150 ภาณุพงศ ์ มลูกาํเหนิด เขาสมงิวทิยาคม - 

16 625515 ภาณุวชัร  ป่ินเยน็ กาฬสนิธุพ์ทิยาสรรพ ์ - 

17 620486 ศศชิา  ศรโีวทานยั สารสาสน์วเิทศเชยีงใหม ่ ม.6 

18 625294 สพุรรณิการ ์ ทรพัยร์าํลกึ อดุมดรณีุ ม.6 

19 624051 สภุสทิธิ ์ มลูหลา้ พษิณุโลกพทิยาคม ม.6 

20 624060 สรุสัวด ี สงิหแ์จ่ม พษิณุโลกพทิยาคม ม.6 
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SSttuuddeenntt  IInnffoorrmmaattiioonn  Return to YES 

Interviewers 
 

Please fill up the information on the blank before the interview. 

Firstname – Lastname (Student)                Test ID Number:    

School                     Country interest      USA   Finland   South Africa 

Applicant information 
1. ชือ่ – สกลุ ภาษาไทย (นาย/นางสาว)   

Name - Surname (Mr. /Miss)   

2.  Address number   ___      Moo ________ Soi/Street         Sub District     

District          Province      Zip Code      

3. Telephone ( ____)      Email:         

4.  Date of birth (both of Thai and English)  _________ พ.ศ.     ค.ศ.     

5.  Gender     Height:       cm.   Weight:       kk. 

6.  Current grade      School         

7.  Special skills              

8.  Academic skills (favorite subject/subject with good grade)         

9.  The reason why applying for YES Scholarship          

Family information  
10. Father name         Lastname      

     Telephone ( __   )     Occupation     Position    Nationality     

     Company      Telephone ( )    Income    Bath per month   

     Extra income       Bath per month   

11. Mother name        Lastname       

     Telephone ( __   )     Occupation     Position    Nationality     

     Company      Telephone ( )    Income    Bath per month   

     Extra income       Bath per month   

12. In case you are not being guardian by your actual parents, please fill up the below information. 

     Firstname:       Lastname:       Relationship    

     Company address        Telephone ( )      

13. Number of family members: ______                                                                                                                         

Elder brother:    __   Younger brother:   _____     Elder sister:             Younger sister:  _________      

Number of brothers/sister who are studying (including yourself) ______________________________     

Number of brothers/sisters who are working ____________________________________________________                   

14.Do you have any relatives in foreign     country  Yes Country:___________  No 

      Relationship: ____________ Occupation: ______________ Phone: ______________ 

      Address: _________________________________________________________________________________________ 
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