ใบสมัครสอบโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน YES /Application Form
รหัส/ชื่อสนามสอบ: __________ /___________________________
 ชิงทุนฟรีเต็มจำ�นวน
 สอบวัดระดับ TYES
 นักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศ _____________ ,_____________
 ศึกษาต่อ (F-1) ม.2 ขึ้นไป ประเทศ ______________________
 โครงการระยะสั้น เดือนตุลาคม ประเทศ ___________________

สำ�หรับเจ้าหน้าที่

ปีการศึกษา 2020/2021
รหัสประจำ�ตัวสอบ:
ชื่อผู้รับสมัคร/THA: ________________________ /__________
โรงเรียน:___________________________________________
จังหวัด:______________________________

ขอมูลสวนตัว / Personal Information
 เพศชาย
 เพศหญิง
ชื่อ: __________________________________ นามสกุล: ______________________________ ชื่อเล่น: _________________________
ชื่อภาษาอังกฤษตามหน้าบัตรประชาชน (ตัวพิมพ์ ใหญ่เว้นช่องว่างระหว่างชื่อ - นามสกุล)
วันที่เกิด:

เดือนเกิด:

ปีเกิด (ค.ศ.):

อายุ:

ศาสนา: ___________________

ที่อยู่ปัจจุบัน /Current Address (ที่สามารถติดต่อได้)
บ้านเลขที่: ______________ หมู่บ้าน / อาคาร: _________________________________ เลขที่ห้อง: _________________ หมู่ที่: ___________
ซอย: ________________ ถนน: ______________________ ตำ�บล / แขวง: ____________________ อำ�เภอ / เขต: ___________________
จังหวัด: ______________________ รหัสไปรษณีย์: __________ เบอร์โทรศัพท์บ้าน: _______________ โทรศัพท์มือถือ: __________________
อีเมล์: _____________________________________________________ ไลน์ ไอดี: ____________________________________________

ข้อมูลการศึกษา/Education Background
 กำ�ลังศึกษา		
 จบการศึกษา
ชื่อสถาบันการศึกษา / Institution or School: _________________________________________ จังหวัด / Province: ____________________
ระดับชั้น /Grade: ________________ เกรดเฉลี่ยเทอมล่าสุด: _____________ เกรดภาษาอังกฤษเทอมล่าสุด: ____________________________

ครอบครัวหรือผู้ปกครอง /Family
ชื่อ-นามสกุล					
อาชีพ				
โทรศัพท์
บิดา:
_______________________________ _________________________________________ ___________________________
มารดา: _______________________________ _________________________________________ ___________________________

อื่น ๆ /Other
รู้จักโครงการนี้จาก

 Facebook
 Line
 Twitter
 Instagram (IG)  Google Ads.
 Website YES
 บู๊ท YES
 ประกาศ, แผ่นพับ
 อาจารย์
 เพื่อน
 อื่น ๆ ระบุ: ____________________________________________________________________________

ลงชื่อ ................................................................... ผู้สมัคร

วันที่ ........./................../...........

กรอกใบสมัคร ระบุศูนย์สอบให้ชัดเจน และเลือกส่งใบสมัครได้ดังนี้
1. ส่งใบสมัครพร้อมชำ�ระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท ที่ศูนย์ประสานงานสอบ / สนามสอบ และเข้าสอบ ณ สนามสอบตามที่ระบุ กรณีสนามสอบเต็ม หรือปิดสนาม
สอบ YES จะจัดให้อัตโนมัติ
2. ส่งใบสมัครตรงกับสำ�นักงาน YES ชำ�ระเงินค่าธรรมเนียนสมัครสอบ 200 บาท โดยโอนเงินเข้า บัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีนายอาคม ริมทอง เลขที่บัญชี
039-7-12362-1 สาขาบุญถาวรเกษตร-นวมินทร์ 1) แฟกซ์ 0 2943 9570 หรือ 2) อีเมล์: info@yesthailand.org หรือ 3) ไลน์ ไอดี: yesthailand_acc (การสมัคร
จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ YES ได้รับใบสมัคร และเอกสารยืนยันการชำ�ระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น)
** เตรียมหลักฐานประจำ�ตัวผู้สมัครเพื่อใช้ยืนยันตัวตนมาแสดงในวันสอบ (บัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชน) ** แต่งกายชุดนักเรียนเข้าสอบเท่านั้น
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม วายอีเอส (ชั้น 2) เลขที่ 9/19 ถนนคลองลำ�เจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 0 2508 0099 (5 คู่สาย) โทรสาร 0 2943 9570-1 Website; www.yesthailand.org E-mail; info@yesthailand.org

รายชื่อสนามสอบ TYES ทั่วประเทศ (จัดเรียงตามจังหวัด)
จังหวัด
กระบี่
กรุงเทพมหานคร

รหัส		

0044
0005
0007
0011
0499
กาญจนบุรี
0015
0016
กาฬสินธุ์
0022
0161
ขอนแก่น
0024
0025
0240
จันทบุรี
0029
0200
ฉะเชิงเทรา
0214
ชลบุรี
0032
0035
0199
ชัยภูมิ
0115
0226
ชุมพร
0004
เชียงราย
0196
เชียงใหม่
0041
ตรัง
0045
0047
0048
ตราด
0095
0213
ตาก
0049
นครนายก
0050
นครปฐม
0039
0052
0166
นครพนม
0026
นครราชสีมา
0060
0061
0152
0167
นครศรีธรรมราช 0064
0065
นครสวรรค์
0067
0222
นนทบุรี
0018
0059
0122
นราธิวาส
0070
0218
น่าน
0071
0182
บึงกาฬ
0154
บุรีรัมย์
0074
0190
ปราจีนบุรี
0081
ปัตตานี
0082
0180
พระนครศรีอยุธยา 0078
0085
พัทลุง
0009
พิษณุโลก
0092
0094

ชื่อสนามสอบ

จังหวัด

รหัส		

ชื่อสนามสอบ

ร.ร.อำ�มาตย์พานิชนุกูล
ร.ร.สายนํ้าผึ้ง ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ร.ร.มัธยมวัดนายโรง กรุงเทพฯ
ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพฯ
YES (ร.ร.ยุวทูตศึกษา 1 กรุงเทพฯ)
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
ร.ร.วิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรี
ร.ร.สมเด็จพิทยาคม
ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรค์
ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย
ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน
ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ร.ร.เบญจมราชูทิศ จันทบุรี
ร.ร.ศรียานุสรณ์ จ.จันทบุรี
ร.ร.ดัดดรุณี
ร.ร.ชลราษฎรอำ�รุง จ.ชลบุรี
ร.ร.สาธิต “พิบูลบำ�เพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์ภาษาอังกฤษพนัสนิคม (English House)
ร.ร.สตรีชัยภูมิ
ร.ร.แก้งคร้อวิทยา
ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา
ร.ร.ดำ�รงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย
ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
ร.ร.กวดวิชากุลมณี จ.ตรัง
ร.ร.วิเชียรมาตุ
ร.ร.สภาราชินี จังหวัดตรัง
ร.ร.เขาสมิงวิทยาคม (จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
ร.ร.ตราษตระการคุณ
ร.ร.ตากพิทยาคม จ.ตาก
ร.ร.บ้านนา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก
ร.ร.ยอแซฟอุปถัมภ์
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำ�หนักสวนกุหลาบมัธยม)
ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน
ร.ร.ธาตุพนม
ร.ร.มารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา
ร.ร.สีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” จ.นครราชสีมา
ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย
ร.ร.ปากช่อง
ร.ร.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
ร.ร.เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
ร.ร.ตาคลีประชาสรรค์ จ.นครสวรรค์
สถาบันภาษาอังกฤษ Student Union จ.นครสวรรค์
ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ร.ร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี
ร.ร.พัฒนาเด็กสมองไว
ร.ร.นราธิวาส
ร.ร.อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จ.นราธิวาส
ร.ร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
ร.ร.ท่าวังผาพิทยาคม
ร.ร.บึงกาฬ
ร.ร.บุรีรัมย์พิทยาคม
ร.ร.นางรอง
ร.ร.ปราจีนราษฎร์อำ�รุง จ.ปราจีนบุรี
ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
ร.ร.เดชะปัตนยานุกูล
ร.ร.ภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”
ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา
ร.ร.ภาษาและคอมพิวเตอร์พัทลุง (PLCS)
ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก
ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก

เพชรบุรี

0096
0204
0002
0098
0259
0265
0102
0103
0105
0107
0109
0254
0110
0111
0112
0113
0057
0117
0230
0119
0202
0266
0123
0283
0126
0128
0225
0130
0131
0133
0134
0278
0135
0136
0137
0217
0084
0139
0140
0175
0143
0145
0147
0207
0174
0153
0270
0021
0155
0156
0158
0194
0080
0058
0159
0162
0163

ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี
ร.ร.พรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี
ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
ร.ร.นารีรัตน์ จังหวัดแพร่
ร.ร.เมืองถลาง
ร.ร.สตรีภูเก็ต
ร.ร.พยัคฆภูมิวิทยาคาร จ.มหาสารคาม
ร.ร.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ร.ร.มุกดาหาร
ร.ร.คำ�เขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ จ.ยโสธร
ร.ร.คณะราษฎรบำ�รุง จังหวัดยะลา
ร.ร.เบตง “วีระราษฎร์ประสาน”
ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ร.ร.สตรีศึกษา จ.ร้อยเอ็ด
ร.ร.พิชัยรัตนาคาร
ร.ร.สตรีระนอง
ร.ร.แกลง “วิทยสถาวร”
ร.ร.ระยองวิทยาคม
ร.ร.อัสสัมชัญระยอง
ร.ร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ร.ร.พิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี
ร.ร.วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จ.ลพบุรี
ร.ร.แจ้ห่มวิทยา
ร.ร.กวดวิชามาสเตอร์เรืองฤทธิ์
ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำ�พูน
ร.ร.เชียงคาน จ.เลย
ร.ร.เลยพิทยาคม
ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย
ร.ร.สตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ
ร.ร.ธาตุนารายณ์วิทยา
ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร
ศูนย์ภาษา N.Y.C.
ร.ร.วรนารีเฉลิม จ.สงขลา
ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา
ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
ร.ร.มหาวชิราวุธ จ.สงขลา
ร.ร.พิมานพิทยาสรรค์
ร.ร.ราชวินิต บางแก้ว จ.สมุทรปราการ
ร.ร.ศรัทธาสมุทร จ.สมุทรสงคราม
ร.ร.ศูนย์ภาษาครูแป๊ด จ.สมุทรสาคร
ร.ร.สระบุรีวิทยาคม
ร.ร.สวรรค์อนันต์วิทยา
ร.ร.อุดมดรุณี จ.สุโขทัย
ร.ร.อู่ทอง จ.สุพรรรณบุรี
ศูนย์การเรียนรู้บ้านศิลป์ปัญจวิชช์ จ.สุราษฎร์ธานี
ร.ร.สิรินธร จ.สุรินทร์
ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย
ร.ร.วัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์)
ร.ร.สตรีอ่างทอง
ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ร.ร.อุดรพิทยานุกูล
ร.ร.สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี
ร.ร.หนองฉางวิทยา
I English Home Tutorial & Studio
ร.ร.นารีนุกูล จ.อุบลราชธานี
ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี

เพชรบูรณ์
แพร่
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยโสธร
ยะลา
ร้อยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี
ลำ�ปาง
ลำ�พูน
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา

สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระบุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
หนองคาย
อ่างทอง
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี

*** รายชื่อสนามสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำ�นวนผู้สมัครสอบ
นักเรียน/ผู้สนใจสมัครสอบ ควรสมัครสอบโดยตรง ณ สนามสอบนั้นๆ
ตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่ www.yesthailand.org ***

