ประกาศรายชื่อผูท้ ี่มีคะแนนสูงสุด 100 คน
เพื่อสอบสัมภาษณ์ชิงทุน “ยุวทูต YES” และทุน “ดีเด่น YES” รุ่นที่ 27
ประเทศ สหรัฐอเมริกา ฟินแลนด์ แอฟริกาใต้
ณ อาคารยุวทูต YES ชัน้ 4 (อาคารสํานักงาน) กทม.
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 07:45 – 13:00 น.
เวลา
07.45 น.
08.00 - 09.10 น.
09.15 - 13.00 น.

รายการ

สถานที่ / หมายเหตุ

รายงานตัว
อาคารยุวทูต YES ชัน้ 4
สอบ ElTiS (50 ข้อ ข้อสอบเน้นการฟงั และอ่าน) *ดินสอ 2B และปากกา*
ประจําห้องสอบสัมภาษณ์
อาคารยุวทูต YES ชัน้ 4

*ผูท้ ี่เข้ารับการสัมภาษณ์ชิงทุนฯ ทุกคนจะต้อง ดําเนนการดังนี้
1. ลงทะเบียนในแบบฟอร์ม https://forms.gle/pLk9CYUCKJhL5Npm6
2. ดาวน์ โหลดเอกสาร Student Information (หน้ า 6) กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
เมื่อมาถึงสถานที่ สมั ภาษณ์ ให้ ลงชื่ อ เพื่อรายงานตัว และประจําที่ ห้องสอบ ElTiS เวลา 08.00
กรณี นักเรียนไม่เข้าร่วมสอบตามวันและเวลาที่ ระบุหรือเข้าห้องสอบสายเกิ น 5 นาที ถือว่าสละสิ ทธิ์ ใน
การสอบสัมภาษณ์ชิงทุนฯ ในครัง้ นี้
**เอกสาร Student Information นําส่งให้กรรมการสอบสัมภาษณ์ในห้องสอบ
***YES จะประกาศรายชื่ อผู้ที่ มี ค ะแนนสัม ภาษณ์ สูง สุ ด 10 คน วัน พุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่
www.yesthailand.org เพื่อสอบสัมภาษณ์ รอบสุดท้ าย ในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารยุวทูต
YES (อาคารสํานักงาน ชัน้ 4)

ฝ่ ายจัดสอบ YES

คุณสมบัติผทู้ ี่ยืนยันสิ ทธิ์ รบั ทุนเต็มจํานวนและทุนสมทบฯ มีดงั นี้
1. มีสญ
ั ชาติไทยและกําลังศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 - 5 ขึน้ ไปหรือเทียบเท่า
2. มีสถานภาพเป็ นนักเรียนในสถานศึกษาทีก่ ระทรวงศึกษาธิการรับรองในขณะเข้าร่วมโครงการ
3. มีอายุ 15 – 18.5 ปีก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2563 (เงือ่ นไขเป็ นไปตามเอกสารประกาศรับสมัคร ปี 2020/2021)
4. มีผลการเรียนเฉลีย่ 2.00 ขึน้ ไป
5. มีความประพฤติด ี ทัศนคติทด่ี ี มีความรับผิดชอบและสามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ น่ื ได้เป็ นอย่างดี สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มโี รค
ประจําตัวหรือโรคอืน่ ๆ
6. มีสขุ ภาพจิตทีด่ ี สภาวะทางอารมณ์ และจิตใจอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ สามารถอยูภ่ ายใต้ กฎระเบียบทีเ่ คร่งครัด และอดทนต่อความกดดันต่างๆ
ได้
7. นักเรียนทีศ่ กึ ษาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 อายุ 18 ปี เข้าร่วมโครงการประเทศแอฟริกาใต้เท่านัน้
8. กรณีทเ่ี รียนอยูใ่ นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถเป็นนักเรียน แลกเปลีย่ นได้เฉพาะประเทศแอฟริกาใต้ อิตาลีและ
นิวซีแลนด์เท่านัน้
9. กรณีทเ่ี รียนอยูใ่ นระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สามารถเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่ น (F-1) ประเทศอเมริกา กลุ่ม 2 ได้เท่านัน้
10. เฉพาะทุนสมทบฯ หากนักเรียนทีม่ ผี ลการเรียน 1 หรือ 0 ในรายวิชาใดก็ตามนักเรียนจะถูกตอบรับเข้าร่วมโครงการแบบมีเงือ่ นไข
11. นักเรียนทีม่ คี ณ
ุ สมบัตไิ ม่ครบตามข้อกําหนด จะถือว่าสมัครเพือ่ ทดสอบ TYES เท่านัน้ ไม่มสี ทิ ธิรั์ บทุน
12. นักเรียนทีป่ ระสงค์จะเข้าร่วมโครงการประเทศ Denmark, Italy, Finland, Norway, Sweden, Czech, Estonia, Mexico, Portugal,
Brazil, German, France จะต้องอายุ 16 ปีบริบรู ณ์ในวันที่ 20 มิถนุ ายน 2563 เท่านัน้
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ทะเบียนรายชื่อผูท้ ี่มีคะแนนสูงสุด 100 ลําดับ เพื่อสอบสัมภาษณ์ทุน “ยุวทูต YES”
และทุน “ดีเด่น YES” รุน่ ที่ 27 ประเทศสหรัฐอเมริ กา ฟิ นแลนด์ แอฟริ กาใต้

ณ อาคารยุวทูต YES ชัน้ 4 (อาคารสํานักงาน) วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.45 – 13.00 น.

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

รหัสสอบ
622586
627819
620135
620003
620612
191672
627820
620025
624026
625973
620087
627821
622898
620551
620956
625887
628352
620782
620198
623651
621732
191673
627838
620048
620335
620385
620068
628007
620270
627825
199304
620052
620937
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ชื่อ - นามสกุล
กฤตพรต ยานะศรี
กล้วยไม้ ใจกองละ
ก้องฟ้า เเสงฉายศิรศิ กั ดิ ์
กัญญาวีร์ อ้วนไตร
กันตพิสฐิ ลิม้ ศุภพุฒกิ ุล
กําไรทอง วงษ์เหรียญทอง
กุลวรา มาลาคํา
ครองไท ศีลาเจริญ
จรรพร คณานนท์
จันมาริโอ การ์ตา้
จิณณพัต สุดสายตา
จิตรานุ ช ปากอง
เจตนิพทั ธ์ ทัศนอนันชัย
ชญาน์นนั ท์ วีรพันธุ์
ชญานิน ตรีเนตร
ชญานิศ จั ่นจริยากุล
ชัชนนท์ พรหมมี
ชาลิสา พ่วงทอง
ฐิตริ ตั น์ รัตนนลิน
ณภรณ์ อึงกีดาการ
ณภัทร พอกพูลขํา
ณัฎฐริกา ผันประเสริฐ
ณัฐวรรณ วังเขียว
ต้นกันย์ ณ ถลาง
ทอฟ้า ทองทา
ทิยา รุง่ เรือง
เทียร์รา่ อิงสกุลรุง่ เรือง
ธนกร พุทธรักษา
ธนณัฏฐ์ วัฒนชัยยงค์
ธนพรรณ จันทร์ใจ
ธนวิชญ์ ธนการพาณิช
ธนเสฏฐ์ อิม่ จิตรจรัส
ธนัตถ์ อนันต์สทุ ธิวรา

โรงเรียน
ยุพราชวิทยาลัย
นาน้อย
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
มหิดลวิทยานุ สรณ์
จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุร ี
สิงห์สมุทร
นาน้อย
มงฟอร์ตวิทยาลัย
เฉลิมขวัญสตรี
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เตรียมอุดมศึกษา
นาน้อย
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
ไทยคริสเตียน
สามเสนวิทยาลัย
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
มอ.วิทยานุ สรณ์
ยุวทูตศึกษา
สาธิตคริสเตียนวิทยา
เบญจมราชูทศิ
วิสทุ ธรังษี
สิงห์สมุทร
นาน้อย
สามเสนวิทยาลัย
หอวัง
อัสสัมชัญสมุทรปราการ
SISB
อยุธยาวิทยาลัย
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
นาน้อย
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน
เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)
Anglo Singapore International School
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ที่
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

รหัสสอบ
620105
620170
620143
620379
624029
620563
626179
620513
620787
627828
620839
620050
199075
620988
622893
627833
620412
191675
624431
199193
621629
620517
623921
620540
620265
620642
620902
620229
626743
620495
199102
622345
199090
620299
199300
625881
626852
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ชื่อ - นามสกุล
ธริศรา โลเพซ
ธิตพิ ทั ธ์ อินทสุวรรณ
ธีทตั แซ่จาง
ธีรวัจน์ ประยูรศักดิ ์
นันท์นภัส คําจริง
นันทิพร ผ่องโสภา
นาซาอีร์ อาหะมะ
นิธโิ ชติ จงรุง่ เรือง
บัณฑิตา หลิน
บุญญาพร เกรียงไกรสรณ์
ปณิตา ฉวิกขุนรัมย์
ปลายฟ้า เตชพาหพงษ์
ปญั จพล จันเกษม
ปาฏิหาริย์ ภูกองไชย
ปารณัท จันทร์ตรี
ปารเมศ กิตติราช
พรพิพฒ
ั น์ โพธิ ์พุม่
พรหมภรณ์ กรรฐโรจน์
พร้อมพัฒน์ ผลรักษา
พราวรวี ทองคํา
พลกฤต ยวสินธุ์
พลภัทร องอาจ
พศวีร์ ศุภจิตกุลชัย
พสิษฐ์ จิรฐั ติกาลกุลเวท
พิชญา ปรมาเวศ
พีรดนย์ สาเงิน
เพชรมณี พูดเพราะ
เพ็ญพิชญา ชินอุดมทรัพย์
เพาลินเน่ วรรณรี ซิมเมอร์
แพรวา เชิดเกียรติกุล
แพรวา สว่างโคกกรวด
ฟ้าใส วิสทุ ธิธรรม
ภคพร เรืองไพสิฐพร
ภรณ์ภสั สรณ์ ผาติเสนะ
ภัทรกร ทวีสทิ ธิกุลลาภ
ภัทรเดช ภูวธนสาร
ภัทรนันท์ นันทขว้าง

โรงเรียน
นานาชาติแองโกลสิงค์โปร์
สวนกุหลาบวิทยาลัย
เตรียมอุดมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษา
เฉลิมขวัญสตรี
เตรียมอุดมศึกษา
อัตตัรกียะห์อสิ ามียะห์
มัธยมปญั ญารัตน์
ยุวทูตศึกษา
นาน้อย
สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุร ี
สตรีวทิ ยา 2
สามเสนวิทยาลัย
อุดรพิทยานุ กลู
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
นาน้อย
ศรีอยุธยา
สิงห์สมุทร
ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
เตรียมอุดมศึกษา
สตรีวทิ ยา 2
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
ปราจิณราษฎรอํารุง
ราชสีมาวิทยาลัย
มหิดลวิทยานุ สรณ์
เตรียมอุดมศึกษา
หอวัง
สตรีวทิ ยา
สิงห์สมุทร
เตรียมอุดมศึกษา
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชลกันยานุ กลู
นวมินทราชินูทศิ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)
SATIT PRATHUMWAN DEMONSTRTION SCHOOL
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
พรศิรกิ ุล
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ที่
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

รหัสสอบ
620254
627816
191674
620707
620246
199310
624661
199311
199327
199301
620686
620849
621547
620606
623195
625965
622571
620851
622151
620463
199210
622891
199086
199092
628508
628037
620646
620179
620275
620573
621553

ชื่อ - นามสกุล
ภัทรเศรษฐ์ อุ่นจิตต์วรรธนะ
ภาณุพนั ธ์ มะมา
ภาสวิชญ์ ภู่จนี
ภิญญดา เฉลิมสุข
ภูมพิ ฒ
ั น์ สันติภาพ
ภูรนิ ท์ จุลนวล
มัณฑนา จัทร์ศรี
มัลลิกา คูหาทอง
มัลลิกา โสธนะ
มาร์ตนิ เคียส์แลนด์
เมธิศา ไม้สนธิ ์
รวิภาส ภาณุเจต
ริคคาโด้ มาริโอ โบนาโต
ฤติ ลิมปเจริญกุุล
ลูซ่ี ลอดจ์
วราลัญช์ ผลธัญญา
วรินท์ทริ า ทองคํา
วลันธร โอตรวรรณะ
วัชระ ตะวังทัน
วีรกาญจน์ งั ่นบุญศรี
ศิตา ประกายโกวิท
ศุภกร ลีพทุ ธพันธ์
สฐิรณัฐ อุไรรัตน์
สนิทศั น์ อวยจินดา
สวิส ครองยุติ
สาริศ ปริญญาศิร ิ
สิรภพ เลิศโชติวงค์
สิรวิชญ์ สุรยิ ะไกร
สุวลักษณ์ พุทธโร
อนวัช เลีย้ งสุปรีย์
อิลานา สงสมพันธ์

โรงเรียน
สาธิต มศว.ปทุมวัน
นาน้อย
สิงห์สมุทร
ภูเก็ตวิทยาลัย
สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สวนกุหลาบวิทยาลัย
โยธินบูรณะ
สิงห์สมุทร
สิงห์สมุทร
สมถวิลวิเทศน์ศกึ ษา
เตรียมอุดมศึกษา
มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สตรีวทิ ยา 2
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
แกลง"วิทยสถาวร"
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ยุพราชวิทยาลัย
International Community School of Bangkok
ธาตุพนม
อัสสัมชัญระยอง
เตรียมอุดมศึกษา
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
มหิดลวิทยานุ สรณ์
นวมินทราชินูทศิ หอวัง นนทบุร ี
ราชวินิตบางแก้ว
อยุธยาวิทยาลัย
โยธินบูรณะ
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝา่ ยมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝา่ ยมัธยม)
เบญจมราชรังสฤษฎิ ์
สตรีวทิ ยา 2

หมายเหตุ:

 คุณสมบัตเิ ป็ นไปตามเงื่อนไขทีป่ ระกาศ
 รายชื่อเรียงตามตัวอักษร ไม่ได้เรียงตามลําดับคะแนนแต่อย่างใด ทัง้ นี้นกั เรียนทีจ่ ะเข้ารับการสัมภาษณ์ควรจะเตรียมเอกสาร
หรือความสามารถพิเศษในการเป็ นยุวทูตมานําเสนอผูส้ มั ภาษณ์ (ใช้เวลาสัมภาษณ์คนละ 7 - 10 นาที)
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เกณฑ์ในการคัดเลือกนักเรียนทุนเต็มจํานวน “ยุวทูต YES" และทุน “ดีเด่น YES” มีดงั นี้
1. YES จะใช้ขอ้ สอบ TYES ในการคัดเลือกเยาวชนทัวประเทศไทยจากทั
่
ง้ หมดทีร่ ่วมสมัครสอบโดยพิจารณาจากผู้ท่สี ามารถทํา
คะแนนได้สงู สุด 100 ลําดับแรก โดยทําการสัมภาษณ์รอบแรกในวันที่ 20 กรกฎาคม และรอบสุดท้ายในวันที่ 27 กรกฎาคม
2. การเข้าสอบสัมภาษณ์ รอบแรกและรอบสุดท้ายนัน้ YES จะคัดเลือกนักเรียนที่มผี ลสอบ TYES 100 ลําดับแรกเพื่อคัดเลือกให้
เหลือ 10 คนตามลําดับแบ่งออกเป็ นทุนเต็มจํานวน “ยุวทูต YES” 3 ทุน และทุน “ดีเด่น YES” 7 ทุน โดยพิจารณาเฉพาะผลสอบ
สัมภาษณ์เท่านัน้ เนื่องจากผลสัมภาษณ์ทาํ ให้ได้เข้าใจผูส้ มัครแต่ละรายและมีเหตุผลสนับสนุนดังนี้
2.1 เพื่อเปิ ดโอกาสให้นักเรียนทีต่ ดิ หนึ่งในร้อยทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแข่งขันสัมภาษณ์เพื่อรับทุนโดยไม่คาํ นึงถึงว่า
นักเรียนมีคะแนน TYES มากกว่า หรือน้อยกว่า
2.2 เพื่อเฟ้นหาผูท้ เ่ี หมาะสมทีส่ ดุ ในการรับทุนนอกเหนือจากความสามารถทางด้านวิชาการและภาษาอังกฤษแล้ว ต้องพิจารณา
ถึงคุณสมบัตสิ ําคัญดังต่อไปนี้เป็ นเช่น อุปนิสยั และทัศนคติ การวางตัวและการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก ฯลฯ เช่น
สามารถเผยแพร่ภาษาและศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ มีความมุ่งหมายและตัง้ ใจจริงในการปฏิบตั ภิ ารกิจนักเรียน
แลกเปลี่ยน มีบุคลิกลักษณะ กิรยิ ามารยาทที่เหมาะสมกับความเป็ นเยาวชนไทย อื่นๆอาทิเช่น การเข้าร่วมกิจกรรมทาง
สังคมของนักเรียน เช่น ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ระหว่างการศึกษา ความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ่นื ความฉลาดและ
ไหวพริบในการวิเคราะห์และตอบคําถาม มีความสามารถในการปรับตัวภายใต้กฎระเบียบทีเ่ คร่งครัด ยืดหยุ่นและอดทนต่อ
ความกดดันต่างๆในต่างประเทศได้ ความรูร้ อบตัว และอื่นๆฯลฯ
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

***รายชื่อนักเรียนที่คณ
ุ สมบัติไม่ครบตามที่ประกาศ ไม่ต้องสัมภาษณ์ ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

รหัสสอบ
620880
620228
620443
625581
624062
627829
624058
622681
625071
623191
624059
620313
626152
626678
624150
625515
620486
625294
624051
624060
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ชื่อ - นามสกุล
จิรฏั ฐ์ ฉัตรศรีนพคุณ
ชณนบ วรรณาทิพยาภรณ์
ฌอน โซนี่
ณัฐภัทร คเชนทร์มาศ
ธีรศานต์ คําวิเศษ
นภัสวรรณ ขันต๊ะ
ปพนสรรค์ สมบูรณ์อาํ นาจเสรี
พงศภัค สร้างสมจิตร์
พิทกั ษ์ ไกรสําเร็จ
พุฒภิ มู ิ บูรณะเรข
เพียงฟ้า มันเจริ
่ ญศิร ิ
แพมาลา ประเสริฐ
ฟุกเุ อะ สุนทรัตน์
ภวัต พิรณ
ุ จิตต์
ภาณุพงศ์ มูลกําเหนิด
ภาณุวชั ร ปิ่ นเย็น
ศศิชา ศรีโวทานัย
สุพรรณิการ์ ทรัพย์ราํ ลึก
สุภสิทธิ ์ มูลหล้า
สุรสั วดี สิงห์แจ่ม

โรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย
เซนต์คาเบรียล
มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม
สุราษฎร์ธานี
พิษณุโลกพิทยาคม
นาน้อย
พิษณุโลกพิทยาคม
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
หาดใหญ่วทิ ยาลัยสมบูรณ์กลุ กันยา
แกลง"วิทยสถาวร"
พิษณุโลกพิทยาคม
หอวัง
ISB
เตรียมพัฒน์สวุ รรณภูม ิ
เขาสมิงวิทยาคม
กาฬสินธุพ์ ทิ ยาสรรพ์
สารสาสน์วเิ ทศเชียงใหม่
อุดมดรุณี
พิษณุโลกพิทยาคม
พิษณุโลกพิทยาคม

หมายเหตุ
ม.2
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.2
ม.6
ม.6
ม.2
ม.2
ม.2
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
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Return to YES
Interviewers

Student Information
Please fill up the information on the blank before the interview.
Firstname – Lastname (Student)
School

Test ID Number:
Country interest  USA  Finland  South Africa

Applicant information
1. ชือ่ – สกุล ภาษาไทย (นาย/นางสาว)
Name - Surname (Mr. /Miss)
2. Address number
___ Moo ________ Soi/Street
District
Province
3. Telephone ( ____)
Email:
4. Date of birth (both of Thai and English)
_________
พ.ศ.
5. Gender
Height:
6. Current grade
School
7. Special skills
8. Academic skills (favorite subject/subject with good grade)

Sub District
Zip Code
ค.ศ.
cm. Weight:

kk.

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: _________________________________________________________________________________________
G:ISO/FR/FR-PR-022_HSEP100

