ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 100 คน
เพื่อสอบสัมภาษณ์ชิงทุน “ยุวทูต YES” และทุน “ดีเด่น YES” รุน่ ที่ 28
ประเทศ สหรัฐอเมริ กา อีตาลี แอฟริ กาใต้
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิ กายน 2563 เวลา 07:45 – 13:00 น.
ณ อาคารยุวทูต YES ชัน้ 5 (อาคารสํานักงาน) ถ.คลองลําเจียก กทม.

เวลา
07.45 น.
08.00 - 09.10 น.
09.15 - 13.00 น.

รายการ
รายงานตัว
สอบ ElTiS (50 ข้อ ข้อสอบเน้นการฟั งและอ่าน)
ประจําห้องสอบสัมภาษณ์

สถานที่ / หมายเหตุ
อาคารยุวทูต YES ชัน้ 5
*ดินสอ 2B และปากกา*
อาคารยุวทูต YES ชัน้ 5

*ผู้ที่เข้ารับการสัมภาษณ์ชิงทุนฯ ทุกคนจะต้อง ดําเนิ นการดังนี้
1. ยืนยันเข้าสอบสัมภาษณ์ ที่นี่  https://forms.gle/aQAxB7ddotZkbees6
2. ดาวน์ โหลดเอกสาร Student Information (หน้ า 7) กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
เมื่ อ มาถึ งสถานที่ ส ัม ภาษณ์ ให้ ล งชื่ อ เพื่ อ รายงานตัว และประจําที่ ห้ อ งสอบ ElTiS เวลา 08.00 กรณี
นั กเรีย นไม่ เข้าร่ วมสอบตามวัน และเวลาที่ ระบุห รือ เข้าห้ องสอบสายเกิ น 5 นาที ถือ ว่ าสละสิ ท ธิ์ ในการสอบ
สัมภาษณ์ชิงทุนฯ ในครัง้ นี้
**เอกสาร Student Information นําส่งให้กรรมการสอบสัมภาษณ์ในห้องสอบ
***YES จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ที่ มี ค ะแนนสั ม ภาษณ์ สู ง สุ ด 10 คน วัน พุ ธ ที่ 18 พฤศจิ ก ายน 2563 ที่
www.yesthailand.org เพื่อสอบสัมภาษณ์ รอบสุดท้ าย ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิ กายน 2563 ณ อาคารยุ วทู ต YES
(อาคารสํานักงาน ชัน้ 5)
ฝ่ ายจัดสอบ YES
1.
2.
3.

4.

5.

คุณสมบัติผ้ทู ี่ยืนยันสิ ทธิ์ รบั ทุนเต็มจํานวนและทุนสมทบฯ มีดงั นี้
มีสญ
ั ชาติไทยและกําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 - 5 ณ วันทีส่ มัคร
มีสถานภาพเป็ นนักเรียนในสถานศึกษาทีก่ ระทรวงศึกษาธิการรับรองในขณะเข้าร่วมโครงการ
อายุผเู้ ข้าร่วมโครงการ
3.1 ประเทศอเมริกา แอฟริกาใต้ จีน ญี่ป่ ุน เยอรมัน ฝรังเศส
่ อิตาลี สเปน ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์ แคนาดา มีอายุ 15 –
18.5 ปี ในวันที่ 14 สิงหาคม 2564
3.2 ประเทศอังกฤษ ไอร์แลนด์ ฟิ นแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ก อายุ 16 ปี บริบูรณ์ในวันที่ 20 มิถุนายน 2564
3.3 ประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย อายุ 15 ปี ในวันเดินทาง และไม่เกิน 18 ปี 6 เดือนในวันจบโครงการ
ระดับภาษา
4.1 ประเทศอังกฤษ และ ไอร์แลนด์ นักเรียนจะต้องมีผลสอบ IELTS 5.5 ขึน้ ไป
4.2 ประเทศเยอรมัน, ออสเตรีย และสวิสเซอร์แลนด์ จะต้องมีผลสอบภาษาเยอรมันในระดับ A2
4.3 ประเทศอื่น ๆ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ กรณี ท่เี ป็ นประเทศที่ใช้ภาษาที่ 3 นักเรียนจะต้องสื่อสารภาษาของ
ประเทศนัน้ ๆ เช่น ญีป่ ่ นุ จีน ฝรังเศส
่
มีผลการเรียนเฉลีย่ 2.00 ขึน้ ไป (ไม่ตดิ 0 ไม่ว่ากรณีใด ๆ)

รายชื่อผู้ที่มคี ะแนนสูงสุด 100 คนเพื่อสอบสัมภาษณ์ชงิ ทุน “ยุวทูต YES” และทุน “ยอดเยีย่ ม YES” รุ่นที่ 28
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6. มีความประพฤติดี ทัศนคติท่ดี ี มีความรับผิดชอบและสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อ่นื ได้เป็ นอย่างดี สุขภาพร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง ไม่มโี รคประจําตัวหรือโรคอื่น ๆ
7. มีสุขภาพจิตที่ดี สภาวะทางอารมณ์ และจิตใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถอยู่ภายใต้ กฎระเบียบที่เคร่งครัด และอดทนต่อ
ความกดดันต่าง ๆ ได้
8. มีความพร้อมทีจ่ ะใช้ชวี ติ ในต่างประเทศตามระยะเวลาของโครงการฯ และสามารถปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของโครงการ
9. กรณีท่เี รียนอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถเป็ นนักเรียนแลกเปลีย่ นได้เฉพาะแอฟริกาใต้ อิตาลี และ
นิวซีแลนด์ เท่านัน้
10. นักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ขึ้นไป สามารถเข้าร่วมโครงการประเทศอเมริกา กลุ่ม 2 และโครงการ
ศึกษาต่อ (F-1) เท่านัน้

รายชื่อผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 100 ลําดับ เพื่อสอบสัมภาษณ์ทุน “ยุวทูต YES” (ทุนเต็มจํานวน 3 ทุน) และทุน
“ดีเด่น YES” (7 ทุน) รุ่นที่ 28
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

รหัสสอบ
200444
201911
202578
205624
200181
203031
207723
203072
200200
201892
206647
200215
205632
204623
207772
201899
200335
204709
208511
200147
200355
207633
200196
201116

ชื่อ - นามสกุล
กมลชนก ศรียงยศ
กรกนก หงษ์ทอง
กรภัทร จันทรานนท์
ก้องภพ สุวมิ ล
กัญญาวีร์ อ้วนไตร
กันต์ พันธภิบาล
กิตติไช อิม่ อําไภย
กิตติมา กิตติสมสกุล
คมิก ศรีสุทราภรณ์
ครองขวัญ คงอินทร์
โฆษิต ศุกลรัตน์มณีกร
ฉัตรชนก ปรุงเกียรติ
ชญาดา งาดี
ชญานิศ จั ่นจริยากุล
ชนัญธิดา ทองเอีย่ ม
ชยาภรณ์ พุม่ พะเนิน
ชัยกร กนกากร
ซัน โชคอนันต์
ซันญ่า เฮนทิช
ฌานนท์ พงษ์สาร
ญาณวุฒิ สังเกิด
ญาณากร แสงรัตนกูล
ญาดา ด้อหล้า
ญานวิทย์ พิชญกุลมงคล

โรงเรียน
โพนทองพัฒนาวิทยา
เบญจมราชูทศิ นครศรีธรรมราช
อยุธยาวิทยาลัย
บัวขาว จ.กาฬสินธุ์
มหิดลวิทยานุสรณ์
ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
สิงห์สมุทร จ.ชลบุรี
สตรีศกึ ษา
สวนกุหลาบวิทบาลัย
เบญจมราชูทศิ นครศรีธรรมราช
พิษณุโลกพิทยาคม
สามเสนวิทยาลัย
บัวขาว จ.กาฬสินธุ์
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สิงห์สมุทร จ.ชลบุรี
เบญจมราชูทศิ นครศรีธรรมราช
หอวัง
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
นครสวรรค์
โกสัมพีวทิ ยา
นวมินทราชินูทศิ สตรีวทิ ยา 2
สิงห์สมุทร จ.ชลบุรี
อํามาตย์พาณิชนุกูล
แก่นนครวิทยาลัย

รายชื่อผู้ที่มคี ะแนนสูงสุด 100 คนเพื่อสอบสัมภาษณ์ชงิ ทุน “ยุวทูต YES” และทุน “ยอดเยีย่ ม YES” รุ่นที่ 28
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ที่
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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

รหัสสอบ
203464
200153
202391
207767
203014
206337
207737
200235
200402
200083
207311
204344
207420
200330
208829
203073
206749
204706
200282
204858
204911
205652
200439
200272
201946
208171
200692
201904
208306
208040
203371
201683
202903
205653
201061
201653

ชื่อ - นามสกุล
ญานิกา ดีเสมอ
ณชนก ตัง้ เจริญ
ณฐกร โยมมาก
ณัชชา นามทัศน์
ณัฐพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ ์
ณัฐพัชร์ พรหมมานันท์
ณัฐสิชฌน์ ดาราสิชฌน์
แดนฟ้ า โอบายะวาทย์
ทิยา รุ่งเรือง
ไทร ประภามณฑล
ธนนันท์ ศรีวารีรตั น์
ธนบดี กําลังงาม
ธนวัฒน์ พงษ์ศลิ ป์
ธนาธา ศรีกจิ จา
ธัญลักษณ์ เปรมอิสระกูล
ธีรศิ รา อินทโชติ
นภัสนันท์ ต้นเงิน
นันท์จญาน์ รอดแพทย์
นันท์นภัส ฉัตรตระกูลรักษ์
นันทพัทธ์ ปานเศรษฐสิทธิ ์
นาโอมิ ฟานเดอร์พลาส
นิรชั พร เหล่านายอ
นิศานาถ นครชัย
บุญฤทธิ ์ พันธัย
บุญวัฒน์ พงศ์รตั นามาน
ปภาวิน แพททริก สมิธ
ปราณปรียา วงศ์ลงั กา
ปรีดิ ์ณัฐ พวงศรีพงศ์
ปลายฝน อยู่พมุ่
ปั ทมวัฒน์ พลีทอง
ปาณิศา ช่อเส้ง
พชร หนูพฒ
ั นาชัย
พรรวินท์ ธเนศชัยวัฒน์
พลัฏฐ์พงศ์ ศรีประไหม
พันธ์ธรรม เลื่องสุนทร
พานเพชร หนูแดง

โรงเรียน
ราชโบริกานุเคราะห์
เตรียมอุดมศึกษา
สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปั ตตานี
สิงห์สมุทร จ.ชลบุรี
ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สิงห์สมุทร จ.ชลบุรี
สวนกุหลาบวิทยาลัย
อัสสัมชัญสมุทรปราการ
ราชสีมาวิทยาลัย
วัดราชโอรส
เบ็ญจะมะมหาราช
วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จ.ลพบุรี
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
สิงห์สมุทร จ.ชลบุรี
สตรีศกึ ษา
ราชวินิต บางแก้ว
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
ชลราษฎรอํารุง
พรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี
บัวขาว จ.กาฬสินธุ์
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝ่ ายมัธยม)
ราชวินิต มัธยม
เบญจมราชูทศิ นครศรีธรรมราช
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สาธิต มศว. ประสานมิตร
เบญจมราชูทศิ นครศรีธรรมราช
หนองฉางวิทยา
บางพลีราษฎร์บํารุง
ระยองวิทยาคม
บูรณะรําลึก
คําเขือ่ นแก้วชนูปถัมภ์
บัวขาว จ.กาฬสินธุ์
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
บูรณะรําลึก

รายชื่อผู้ที่มคี ะแนนสูงสุด 100 คนเพื่อสอบสัมภาษณ์ชงิ ทุน “ยุวทูต YES” และทุน “ยอดเยีย่ ม YES” รุ่นที่ 28
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ที่
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
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

รหัสสอบ
204803
201891
207307
206641
200161
200149
202554
207486
200418
200680
206357
208747
200354
209065
205626
204091
201561
200221
205659
203071
200284
200503
208848
207775
200040
206328
201905
201656
202532
200169
206732
202548
202540
200126
200532
208749

ชื่อ - นามสกุล
พิชญา บํารุงจิตต์
พิชยุตม์ ไทยพันธ์
พิตตินนท์ วัฒนพันธ์
พุทราทิจร์ กลั ่นกลิน่
เพ็ญพิชญา ชินอุดมทรัพย์
ภคนันท์ บุสดี
ภลภรรดิ ์ ผ่องอ่อน
ภวัต พิรุณจิตต์
ภัคพล เจริญกิจการ
ภัสรดา สาริกา
ภาณุชญา สมิธานนท์
ภูมกิ มล นันทวิญ�ู
ภูมริ พี ศรีวจิ ติ ร
ภูสษิ ฐ์ ลีไ้ พโรจน์กุล
วรรณวิภา สีลาดเลา
วรรธนัย ใจกําดี
วรินทร์ฑริ า ทองคํา
วิจกั ษณ์ แก้วจํานงค์
วิชดิ า บัวสาย
วิรวรรณ ศรีประจันต์
วีรส์ ุดา จริยศ
ศรีรตั น์ นําบัทม์
ศศิลดา ลิดดา
ศาสตรพล ธรรมกุล
ศิรษา ชูมาลี
ศุภกร ลีพุทธพันธ์
สตรีรตั น์ เสถียรขจรกุล
สติปัญญ์ อ่อนสง
สรเมส เมตตาวิหารี
สรร ตันวิจติ ร์
สวิส ครองยุติ
สหโชค ขวัญจิตร์
สาริศ ปริญญาศิริ
สิรเิ ดช เลาหเลิศเดชา
หฤษฎ์ ยมาภัย
อชิตา สารีย์

โรงเรียน
ดํารงราษฎร์สงเคราะห์
เบญจมราชูทศิ นครศรีธรรมราช
วัดราชโอรส
พิษณุโลกพิทยาคม
สตรีวทิ ยา
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
อยุธยาวิทยาลัย
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูม ิ
สวนกุหลาบวิทยาลัย
สตรีนนทบุรี
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สตรีวทิ ยา ๒
นวมินทราชินูทศิ สตรีวทิ ยา 2
แกลง "วิทยสถาวร"
บัวขาว จ.กาฬสินธุ์
อุดมดรุณี
ยุพราชวิทยาลัย
สวนกุหลาบวิทยาลัย
บัวขาว
สตรีศกึ ษา
ยุวทูตศึกษา 2
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
สิงห์สมุทร จ.ชลบุรี
สิงห์สมุทร จ.ชลบุรี
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
เบญจมราชูทศิ นครศรีธรรมราช
บูรณะรําลึก
อยุธยาวิทยาลัย
เตรียมอุดมศึกษา
ราชวินิต บางแก้ว
อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัย
อัสสัมชัญสมุทรปราการ
สตรีวทิ ยา
สตรีวทิ ยา ๒

รายชื่อผู้ที่มคี ะแนนสูงสุด 100 คนเพื่อสอบสัมภาษณ์ชงิ ทุน “ยุวทูต YES” และทุน “ยอดเยีย่ ม YES” รุ่นที่ 28
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ที่
97
98
99
100

รหัสสอบ
200374
200609
202169
200590

ชื่อ - นามสกุล
อนาคิน จันทร์จาํ บัง
อรุณวรรณ อารียอ์ ญ
ั ชุลกี ร
อังธุราภรณ์ จิตตามัย
โอมาร์ เพ็งสะและ

โรงเรียน
สามเสนวิทยาลัย
หอวัง
ศรีสวัสดิ ์วิทยาคาร
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

หมายเหตุ:

 คุณสมบัตเิ ป็ นไปตามเงือ่ นไขทีป่ ระกาศ
 รายชื่อเรียงตามตัวอักษร ไม่ได้เรียงตามลําดับคะแนนแต่อย่างใด ทัง้ นี้นักเรียนทีจ่ ะเข้ารับการสัมภาษณ์ควรจะเตรียมเอกสาร
หรือความสามารถพิเศษในการเป็ นยุวทูตมานําเสนอผูส้ มั ภาษณ์ (ใช้เวลาสัมภาษณ์คนละ 5 - 7 นาที)

นักเรียนทีไ่ ม่มรี ายชื่อใน 100 คน สามารถเข้าร่วมโครงการทุนสมทบได้ คือสมทบค่าใช้จ่ายตามประเทศทีเ่ ลือก
โดยดําเนินการดังนี้
1. เลือกประเทศทีส่ ามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามเกณฑ์คะแนนทีส่ อบได้
2. ใบสมัครลงทะเบียน ระบุประเทศทีส่ นใจจะเข้าร่วมโครงการ 2 ลําดับ ตามคะแนนทีส่ อบได้
3. สําเนาผลการเรียน 3 ปี ยอ้ นหลัง (Transcript หรือสมุกพกทีแ่ สดงผลการเรียนชัดเจน)
4. ชําระค่าลงทะเบียน 25,000 บาท (สงวนสิทธิไม่
์ คนื ไม่ว่ากรณีใดๆ) โดยโอนเข้าบัญชี สะสมทรัพย์ ธนาคาร
กรุงเทพ ชื่อบัญชีนายอาคม ริมทอง เลขทีบ่ ญ
ั ชี 039-7-13056-8 สาขา บุญถาวร เกษตร-นวมินทร์ จากนัน้ ส่ง
เอกสารมาทีส่ าํ นักงาน YES Line: @yesthailand (มี @ นําหน้า)
**หรือสามารถส่งผลการเรียนให้พจิ ารณาเบือ้ งต้น ก่อนชําระค่าลงทะเบียนได้
5. เข้าร่วมปฐมนิเทศลงทะเบียนในวันเสาร์ท่ี 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 15.00 น ณ ห้องประชุม ชัน้ 5
อาคารยุวทูต YES (สํานักงาน YES) ถ.คลองลําเจียก กรุงเทพมหานคร
6. YES จะนัดสัมภาษณ์นกั เรียนทีล่ งทะเบียนเข้าร่วมโครงการรายบุคคล ภายหลังการปฐมนิเทศฯ สัมภาษณ์เพือ่
บอกว่าภาษาอยู่ในระดับใด จะได้ไปพัฒนาตัวเองเพือ่ ให้พร้อมสําหรับการเป็ นนักเรียนแลกเปลีย่ น
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 เพื่อเฟ้ นหาผูท้ เ่ี หมาะสมทีส่ ุดในการรับทุนนอกเหนือจากความสามารถทางด้านวิชาการและภาษาอังกฤษแล้ว ต้องพิจารณา
ถึงคุณสมบัตสิ ําคัญดังต่อไปนี้เป็ นเช่น อุปนิสยั และทัศนคติ การวางตัวและการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก ฯลฯ เช่น
สามารถเผยแพร่ภาษาและศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ มีความมุ่งหมายและตัง้ ใจจริงในการปฏิบตั ิภารกิจนักเรียน
แลกเปลี่ยน มีบุคลิกลักษณะ กิรยิ ามารยาทที่เหมาะสมกับความเป็ นเยาวชนไทย อื่นๆอาทิเช่น การเข้าร่วมกิจกรรมทาง
สังคมของนักเรียน เช่น ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ระหว่างการศึกษา ความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ่นื ความฉลาดและ
ไหวพริบในการวิเคราะห์และตอบคําถาม มีความสามารถในการปรับตัวภายใต้กฎระเบียบทีเ่ คร่งครัด ยืดหยุ่นและอดทนต่อ
ความกดดันต่างๆในต่างประเทศได้ ความรูร้ อบตัว และอื่นๆฯลฯ
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

รายชื่อผู้ที่มคี ะแนนสูงสุด 100 คนเพื่อสอบสัมภาษณ์ชงิ ทุน “ยุวทูต YES” และทุน “ยอดเยีย่ ม YES” รุ่นที่ 28

5|Page

***รายชื่อนักเรียนที่คณ
ุ สมบัติไม่ครบตามที่ประกาศ ไม่ต้องสัมภาษณ์ ดังนี้
ที่ รหัสสอบ
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
1
203298 ธนวรรธ ลีละธนาฤกษ์ มูลกว้าง สตรีชยั ภูม ิ
2
200055 ณัฏฐ์ชยา ทิพย์ศร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
3
202677 สุรวี ลั ย์ สุรยิ นั ต์
สารพัดช่างตราด
4
207537 อธิศ สุมารี
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูม ิ
5
203011 กัญญาศิริ ลิมเรืองรอง
ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
6
206277 ก้องภพ เวชวิฐาน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
7
204022 อารียา มาเธอร์
มหาไถ่ศกึ ษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8
206406 พิมลวรรณ ตันตระกูล
แกลง "วิทยสถาวร"
9
208483 พชร ชูรตั น์
ปลูกปั ญญา
10 207586 พัณภัช พันธุด์ ี
สิงห์สมุทร จ.ชลบุรี
11 203013 พัทธนันท์ ชิตทรงสวัสดิ ์
ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
12 208811 รดา มกรพันธ์
สตรีวทิ ยา ๒
13 207538 ปริญว์พศั ย์ ลาภเจริญพร
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูม ิ
14 205591 เพชรลดา พลกล้า
บัวขาว จ.กาฬสินธุ์
15 201512 เจตน์ษฎา เทวีพนั ธ์
โพธิสมั พันธ์พทิ ยาคาร
16 203162 กุลวัชร วิลาวรรณ
สตรีชยั ภูม ิ
17 203489 สิรญ
ิ า สระลอย
ราชโบริกา
18 208838 ภาสวิชญ์ ภู่จนี
สิงห์สมุทร จ.ชลบุรี
19 205475 เธียร วงศ์ธเิ บศร์
บัวขาว จ.กาฬสินธุ์
20 208420 ศีลนาถ ประเสริฐน้อย
หนองฉางวิทยา
21 208465 นรินทร ปอตระกูล
หนองฉางวิทยา
22 204241 ธนัชยา นิลประภา
อุทยั วิทยาคม
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หมายเหตุ
ป.6
ป.ตรี
ปวช.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
ม.6
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Student Information

Return to YES
Interviewers

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

Test ID Number:
Country interest ❑ USA ❑ Italy ❑ South Africa

Applicant information
1. ชื่อ – สกุล ภาษาไทย
2. Date of birth (both of Thai and English)
__
________
3. Gender
School
4. Telephone ( ____)
Email:
5. Special skills
6. Academic skills (favorite subject/subject with good grade)

Nationality
Current grade

7. The reason why applying for YES Scholarship

Family information
8. Father name
__
Lastname
__________
Telephone ( __ )
Occupation
Position
Nationality
Company
Telephone ( )
Income
Bath per month
Extra income
Bath per month
9. Mother name
Lastname
Telephone ( __ )
Occupation
Position
Nationality
Company
Telephone ( )
Income
Bath per month
Extra income
Bath per month
10. In case you are not being guardian by your actual parents, please fill up the below information.
Firstname:
Lastname:
Relationship
Company
Telephone ( )
Income
Bath per month
Extra income
Bath per month
11. 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 ______________________________________________________
12.Do you have any relatives in foreign country
❑ Yes Country:___________ ❑ No
Relationship: ____________
Occupation: ______________ Phone: ______________
Address: _________________________________________________________________________________________
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