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 ประกาศรายช่ือผูท่ี้มีคะแนนสงูสดุ 10 คน รุ่นท่ี 36 

เพ่ือสอบสมัภาษณ์ชิงทุนเตม็พิเศษเตม็จาํนวนประเทศอิตาลี 1 ทุน  

และทุนส่วนลดพิเศษ 4 ทุน ประเทศฝรัง่เศส แอฟริกกาใต้และอิตาลี 
 

กาํหนดการสมัภาษณ์ ดงัน้ี 

1. วนัพฤหสับดีท่ี 10 กมุภาพนัธ ์2565 เวลา 08.30 – 11.30 น. (Zoom Application) 

2. วนัเสารท่ี์ 12 กมุภาพนัธ ์2565 เวลา 08:00 – 12:30 น. ณ อาคารยวุทตู YES (อาคาร

สาํนักงาน) ถ.คลองลาํเจียก กทม. 
 

*ผูท่ี้เข้ารบัการสมัภาษณ์ชิงทุนฯ ในวนัเสารท่ี์ 12 กมุภาพนัธ ์2565 ทุกคนจะต้องเตรียมเอกสาร ดงัน้ี 

1. บตัรนกัเรยีน หรอืบตัรประชาชน 

2. สาํเนาผลการเรยีน 3 ปียอ้นหลงั และเทอม 1 ปีปัจจบุนั 

3. เอกสารรบัรองการตรวจ ATK ภายใน 48 ชัว่โมง 

4. เอกสาร Student Information (หน้า 3) กรอกข้อมลูให้เรียบร้อย 

นักเรียนไม่เข้าร่วมสอบตามวนัและเวลาท่ีระบหุรือเข้าห้องสอบสายเกิน 08.05 น. ถือว่าสละสิทธ์ิในการ

สอบสมัภาษณ์ชิงทุนฯ ในครัง้น้ี 

***YES จะประกาศผลทุนพิเศษประเทศอิตาล ีรุ่น 36 จํานวน 1 ทุน และทุนส่วนลดพิเศษ จํานวน 4 ทุนโดย

คดัเลอืกนักเรยีนที่มคีวามเหมาะสมที่สุดในการทําหน้าที่ทูตวฒันธรรม YES เพื่อเผยแผ่วฒันธรรมอนัดงีามของไทย ใน

วนัพฤหสับดทีี ่17 กุมภาพนัธ ์2565 

ฝ่ายจดัสอบ YES 
 

 

รายช่ือผูท่ี้มีคะแนนสงูสดุ 10 ลาํดบั เพ่ือสอบสมัภาษณ์ทุนพิเศษเตม็จาํนวนประเทศอิตาลี  รุน่ท่ี 36 
 

 

ท่ี รหสัสอบ ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน 

1 643281 ชนาภทัร  เกตุจนิดา เตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ 

2 643310 ณฐันยั  สจีุย้ ราชสมีาวทิยาลยั 

3 643462 ธนภทัร  สกลุพานิช สามเสนวทิยาลยั 

4 643333 นพอนนัต ์ โพธิศ์ร ี เตรยีมอดุมศกึษา 

5 643128 ภารด ี อรณุเรอืง เตรยีมอดุมศกึษา 

6 643145 รดา  มกรพนัธ ์ สตรวีทิยา 2 

7 643130 วรกานต ์ เกา้วชิากร หาดใหญ่วทิยาลยั 

8 643018 ศศลลัน์  เอือ้สนุทรวฒันา เตรยีมอดุมศกึษา 

9 643448 ษุภสิร  วทญั� ู รอยลัองิลชิโปรแกรม 

10 643191 อมทิ ี วงคก์ลุศกัดิ ์ เตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ 

11 643052 อรญั  พคิเกลิส ์ ชลกนัยานุกลู 
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***รายช่ือนักเรียนท่ีคณุสมบติัไม่ครบตามท่ีประกาศ ไม่ต้องสมัภาษณ์ ดงัน้ี 

ท่ี รหสัสอบ ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน หมายเหต ุ

1 643029 ชญานิษฐ ์ แสงแจ่ม เตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ นนทบุร ี ม.6 

หมายเหต:ุ   

 คุณสมบตัเิป็นไปตามเงื่อนไขทีป่ระกาศ 

 รายชื่อเรยีงตามตวัอกัษร ไม่ไดเ้รยีงตามลาํดบัคะแนนแต่อย่างใด ทัง้น้ีนกัเรยีนทีจ่ะเขา้รบัการสมัภาษณ์ควรจะเตรยีมเอกสาร

หรอืความสามารถพเิศษในการเป็นยุวทตูมานําเสนอผูส้มัภาษณ์ (ใชเ้วลาสมัภาษณ์คนละ 10 - 15 นาท)ี 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 นักเรยีนที่ไม่มรีายชื่อใน 10 คน สามารถเลอืกประเทศเพื่อเข้าร่วมโครงการทุนศกึษาภาษาละวฒันธรรม ตาม

ระดบัคะแนนทีส่อบได ้โดยดาํเนินการดงัน้ี 

1. เลือกประเทศท่ีประสงคจะเขารวมโครงการตามตะแนนท่ีสอบได จากนั้นสงใบสมัครลงทะเบียนและแนบสําเนาผลการ

เรียน 3 ปยอนหลัง (Transcript หรือสมุดพกท่ีแสดงผลการเรียนชัดเจน) ภายในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2565 หรือจน

หวาโควตาเต็ม 

2. รอเจ้าหน้าที่แจ้งคอนเฟิร์มประเทศภายใน 1-3 วันทําการ และชําระค่าลงทะเบียน 25,000 บาท (Non 

Refundable) โอนเงนิเขา้บญัช ีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบญัชนีายอาคม รมิทอง เลขที่บญัช ี039-7-14223-3 สาขา

บุญถาวร เกษตร-นวมนิทร ์ 

3. ส่งเอกสารพรอ้มหลกัฐานการชําระเงนิมาที ่Line Id: @yesthailand ภายในวนัทีร่ะบุ หรอืจนกว่าโควตาเตม็ การ

ลงทะเบยีนเขา้รว่มโครงการจะสมบรูณ์กต่็อเมือ่ YES ไดร้บัหลกัฐานการชาํระเงนิแลว้เท่านัน้ 

4. จดัทาํเอกสาร Application ภายใน 2 – 4 สปัดาห ์และดาํเนินการต่าง ๆ ตามทีโ่ครงการกําหนด 
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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   Italy   South Africa 
 

Applicant information 
1. ชือ่ – สกลุ ภาษาไทย    

2.  Date of birth (both of Thai and English)  __ ________  Nationality      

3.  Gender     School         Current grade    

4. Telephone ( ____)      Email:         

5.  Special skills              

6.  Academic skills (favorite subject/subject with good 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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