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 ประกาศรายช่ือผู้ท่ีมีคะแนนสงูสดุ 100 คน 

เพ่ือสอบสมัภาษณ์ชิงทุน “ยวุทูต YES” และทุน “ดีเด่น YES” รุน่ท่ี 28 

ประเทศ สหรฐัอเมริกา อีตาลี แอฟริกาใต้ 

วนัเสารท่ี์ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07:45 – 13:00 น. 

ณ อาคารยวุทูต YES ชัน้ 5 (อาคารสาํนักงาน) ถ.คลองลาํเจียก กทม. 
 

เวลา รายการ สถานท่ี / หมายเหตุ 

07.45 น. รายงานตวั อาคารยุวทูต YES ชัน้ 5 

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

09.15 - 13.00 น. ประจาํหอ้งสอบสมัภาษณ์ อาคารยุวทูต YES ชัน้ 5  
 

*ผู้ท่ีเข้ารบัการสมัภาษณ์ชิงทุนฯ ทุกคนจะต้อง ดาํเนินการดงัน้ี  

1. ยืนยนัเข้าสอบสมัภาษณ์ ท่ีน่ี  https://forms.gle/aQAxB7ddotZkbees6  

2. ดาวน์โหลดเอกสาร Student Information (หน้า 7) กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย 

เม่ือมาถึงสถานท่ีสัมภาษณ์ ให้ลงช่ือ เพื่อรายงานตัว และประจําท่ีห้องสอบ ElTiS เวลา 08.00 กรณี

นักเรียนไม่เข้าร่วมสอบตามวนัและเวลาท่ีระบุหรือเข้าห้องสอบสายเกิน 5 นาที ถือว่าสละสิทธ์ิในการสอบ

สมัภาษณ์ชิงทุนฯ ในครัง้น้ี   

**เอกสาร Student Information นําส่งให้กรรมการสอบสมัภาษณ์ในห้องสอบ 

***YES จะประกาศรายช่ือผู้ ท่ี มีคะแนนสัมภาษณ์ สูงสุด 10 คน วันพุธท่ี  18 พฤศจิกายน 2563 ท่ี 

www.yesthailand.org เพื่อสอบสัมภาษณ์รอบสุดท้าย ในวนัเสารท่ี์ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารยุวทูต YES 

(อาคารสาํนักงาน ชัน้ 5) 

ฝ่ายจดัสอบ YES 

คณุสมบติัผู้ท่ียืนยนัสิทธ์ิรบัทุนเตม็จาํนวนและทุนสมทบฯ มีดงัน้ี  

1. มสีญัชาตไิทยและกําลงัศกึษาอยู่ในระดบัมธัยมศกึษาปีที ่3 - 5 ณ วนัทีส่มคัร 

2. มสีถานภาพเป็นนักเรยีนในสถานศกึษาทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรบัรองในขณะเขา้ร่วมโครงการ 

3. อายุผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

3.1 ประเทศอเมรกิา แอฟรกิาใต ้จนี ญี่ปุ่ น เยอรมนั ฝรัง่เศส อติาล ีสเปน ออสเตรยี สวสิเซอร์แลนด์ แคนาดา มอีายุ 15 – 

18.5 ปี ในวนัที ่14 สงิหาคม 2564 

3.2 ประเทศองักฤษ ไอรแ์ลนด ์ฟินแลนด ์นอรเ์วย ์สวเีดน เดนมารก์ อาย ุ16 ปีบรบิูรณ์ในวนัที ่20 มถุินายน 2564 

3.3 ประเทศนิวซแีลนดแ์ละออสเตรเลยี อายุ 15 ปีในวนัเดนิทาง และไม่เกนิ 18 ปี 6 เดอืนในวนัจบโครงการ 

4. ระดบัภาษา 

4.1 ประเทศองักฤษ และ ไอรแ์ลนด ์นักเรยีนจะตอ้งมผีลสอบ IELTS 5.5 ขึน้ไป 

4.2 ประเทศเยอรมนั, ออสเตรยี และสวสิเซอรแ์ลนด ์จะตอ้งมผีลสอบภาษาเยอรมนัในระดบั A2 

4.3 ประเทศอื่น ๆ สามารถสื่อสารภาษาองักฤษได้ กรณีที่เป็นประเทศที่ใช้ภาษาที่ 3 นักเรียนจะต้องสื่อสารภาษาของ

ประเทศนัน้ ๆ เช่น ญีปุ่่ น จนี ฝรัง่เศส 

5. มผีลการเรยีนเฉลีย่ 2.00 ขึน้ไป (ไม่ตดิ 0 ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 
ต่อหน้า 2 

https://forms.gle/aQAxB7ddotZkbees6
http://www.yesthailand.org/
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6. มคีวามประพฤตดิ ีทศันคติที่ด ีมคีวามรบัผดิชอบและสามารถปรบัตวัเขา้กบัผู้อื่นได้เป็นอย่างด ีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ 

แขง็แรง ไม่มโีรคประจาํตวัหรอืโรคอื่น ๆ 

7. มสีุขภาพจติที่ด ีสภาวะทางอารมณ์ และจติใจอยู่ในเกณฑ์ปกต ิสามารถอยู่ภายใต้ กฎระเบยีบที่เคร่งครดั และอดทนต่อ

ความกดดนัต่าง ๆ ได ้

8. มคีวามพรอ้มทีจ่ะใชช้วีติในต่างประเทศตามระยะเวลาของโครงการฯ และสามารถปฏบิตัติามกฎระเบยีบของโครงการ 

9. กรณีที่เรยีนอยู่ในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) สามารถเป็นนักเรยีนแลกเปลีย่นได้เฉพาะแอฟรกิาใต ้อติาล ีและ

นิวซแีลนด ์เท่านัน้ 

10. นักเรยีนที่เรยีนอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 ขึ้นไป สามารถเขา้ร่วมโครงการประเทศอเมรกิา กลุ่ม 2 และโครงการ

ศกึษาต่อ (F-1) เท่านัน้ 
 

 

รายช่ือผู้ท่ีมีคะแนนสงูสดุ 100 ลาํดบั เพ่ือสอบสมัภาษณ์ทุน “ยวุทูต YES” (ทุนเตม็จาํนวน 3 ทุน) และทนุ 

“ดีเด่น YES” (7 ทุน) รุ่นท่ี 28 
 

 

ท่ี รหสัสอบ ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน 

1 200444 กมลชนก ศรยีงยศ โพนทองพฒันาวทิยา 

2 201911 กรกนก หงษ์ทอง เบญจมราชทูศิ นครศรธีรรมราช 

3 202578 กรภทัร จนัทรานนท ์ อยุธยาวทิยาลยั 

4 205624 กอ้งภพ สุวมิล บวัขาว จ.กาฬสนิธุ์ 

5 200181 กญัญาวรี ์อว้นไตร มหดิลวทิยานุสรณ์ 

6 203031 กนัต ์พนัธภบิาล รอ้ยเอด็วทิยาลยั 

7 207723 กติตไิช อิม่อําไภย สงิหส์มุทร จ.ชลบุร ี

8 203072 กติตมิา กติตสิมสกุล สตรศีกึษา 

9 200200 คมกิ ศรสุีทราภรณ์ สวนกุหลาบวทิบาลยั 

10 201892 ครองขวญั คงอนิทร ์ เบญจมราชทูศิ นครศรธีรรมราช 

11 206647 โฆษติ ศุกลรตัน์มณีกร พษิณุโลกพทิยาคม 

12 200215 ฉตัรชนก ปรุงเกยีรต ิ สามเสนวทิยาลยั 

13 205632 ชญาดา งาด ี บวัขาว จ.กาฬสนิธุ์ 

14 204623 ชญานิศ จัน่จรยิากุล เตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ 

15 207772 ชนญัธดิา ทองเอีย่ม สงิหส์มุทร จ.ชลบุร ี

16 201899 ชยาภรณ์ พุม่พะเนิน เบญจมราชทูศิ นครศรธีรรมราช 

17 200335 ชยักร กนกากร หอวงั 

18 204709 ซนั โชคอนนัต ์ เตรยีมอุดมศกึษาน้อมเกลา้ 

19 208511 ซนัญ่า เฮนทชิ นครสวรรค ์

20 200147 ฌานนท ์พงษ์สาร โกสมัพวีทิยา 

21 200355 ญาณวุฒิ ิสงัเกดิ นวมนิทราชนูิทศิ สตรวีทิยา 2 

22 207633 ญาณากร แสงรตันกูล สงิหส์มุทร จ.ชลบุร ี

23 200196 ญาดา ดอ้หลา้ อํามาตยพ์าณิชนุกูล 

24 201116 ญานวทิย ์พชิญกุลมงคล แก่นนครวทิยาลยั 
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ท่ี รหสัสอบ ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน 

25 203464 ญานิกา  ดเีสมอ ราชโบรกิานุเคราะห ์

26 200153 ณชนก ตัง้เจรญิ เตรยีมอุดมศกึษา 

27 202391 ณฐกร โยมมาก สาธติมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ปัตตานี 

28 207767 ณชัชา นามทศัน์ สงิหส์มุทร จ.ชลบุร ี

29 203014 ณฐัพงษ ์ชติทรงสวสัดิ ์ รอ้ยเอด็วทิยาลยั 

30 206337 ณฐัพชัร ์พรหมมานนัท ์ กาญจนาภเิษกวทิยาลยั นครปฐม 

31 207737 ณฐัสชิฌน์ ดาราสชิฌน์ สงิหส์มุทร จ.ชลบุร ี

32 200235 แดนฟ้า โอบายะวาทย ์ สวนกุหลาบวทิยาลยั 

33 200402 ทยิา รุ่งเรอืง อสัสมัชญัสมุทรปราการ 

34 200083 ไทร ประภามณฑล ราชสมีาวทิยาลยั 

35 207311 ธนนนัท ์ศรวีารรีตัน์ วดัราชโอรส 

36 204344 ธนบด ีกําลงังาม เบญ็จะมะมหาราช 

37 207420 ธนวฒัน์ พงษ์ศลิป์ วนิิตศกึษา ในพระราชปูถมัภฯ์ จ.ลพบุร ี

38 200330 ธนาธา ศรกีจิจา สาธติแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรฯ์ 

39 208829 ธญัลกัษณ์ เปรมอสิระกูล สงิหส์มุทร จ.ชลบุร ี

40 203073 ธรีศิรา อนิทโชต ิ สตรศีกึษา 

41 206749 นภสันนัท ์ตน้เงนิ ราชวนิิต บางแกว้ 

42 204706 นนัทจ์ญาน์ รอดแพทย ์ เตรยีมอุดมศกึษาน้อมเกลา้ 

43 200282 นนัทน์ภสั ฉตัรตระกูลรกัษ ์ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดักระบี ่

44 204858 นนัทพทัธ ์ปานเศรษฐสทิธิ ์ ชลราษฎรอํารุง 

45 204911 นาโอม ิฟานเดอรพ์ลาส พรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุร ี

46 205652 นิรชัพร เหล่านายอ บวัขาว จ.กาฬสนิธุ์ 

47 200439 นิศานาถ นครชยั สาธติมหาวทิยาลยัรามคาํแหง (ฝ่ายมธัยม) 

48 200272 บุญฤทธิ ์พนัธยั ราชวนิิต มธัยม 

49 201946 บุญวฒัน์ พงศร์ตันามาน เบญจมราชทูศิ นครศรธีรรมราช 

50 208171 ปภาวนิ แพททรกิ สมธิ สวนกุหลาบวทิยาลยั รงัสติ 

51 200692 ปราณปรยีา วงศล์งักา สาธติ มศว. ประสานมติร 

52 201904 ปรดีิณ์ฐั พวงศรพีงศ ์ เบญจมราชทูศิ นครศรธีรรมราช 

53 208306 ปลายฝน อยู่พุม่ หนองฉางวทิยา 

54 208040 ปัทมวฒัน์ พลทีอง บางพลรีาษฎรบํ์ารุง 

55 203371 ปาณิศา ช่อเสง้ ระยองวทิยาคม 

56 201683 พชร หนูพฒันาชยั บูรณะราํลกึ 

57 202903 พรรวนิท ์  ธเนศชยัวฒัน์ คาํเขือ่นแกว้ชนูปถมัภ ์

58 205653 พลฏัฐพ์งศ ์ศรปีระไหม บวัขาว จ.กาฬสนิธุ์ 

59 201061 พนัธธ์รรม เลื่องสุนทร เตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ นนทบุร ี

60 201653 พานเพชร หนูแดง บูรณะราํลกึ 
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ท่ี รหสัสอบ ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน 

61 204803 พชิญา  บํารุงจติต ์ ดาํรงราษฎรส์งเคราะห ์

62 201891 พชิยุตม ์ไทยพนัธ ์ เบญจมราชทูศิ นครศรธีรรมราช 

63 207307 พติตนินท ์วฒันพนัธ ์ วดัราชโอรส 

64 206641 พุทราทจิร ์กลัน่กลิน่ พษิณุโลกพทิยาคม 

65 200161 เพญ็พชิญา ชนิอุดมทรพัย ์ สตรวีทิยา 

66 200149 ภคนนัท ์บุสด ี เตรยีมอุดมศกึษาน้อมเกลา้ 

67 202554 ภลภรรดิ ์ผ่องอ่อน อยุธยาวทิยาลยั 

68 207486 ภวตั พรุิณจติต ์ เตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการสุวรรณภูม ิ

69 200418 ภคัพล เจรญิกจิการ สวนกุหลาบวทิยาลยั 

70 200680 ภสัรดา สารกิา สตรนีนทบุร ี

71 206357 ภาณุชญา สมธิานนท ์ กาญจนาภเิษกวทิยาลยั นครปฐม 

72 208747 ภูมกิมล นนัทวญิ� ู สตรวีทิยา ๒ 

73 200354 ภูมริพ ีศรวีจิติร นวมนิทราชนูิทศิ สตรวีทิยา 2 

74 209065 ภูสษิฐ ์ลีไ้พโรจน์กุล แกลง "วทิยสถาวร" 

75 205626 วรรณวภิา สลีาดเลา บวัขาว จ.กาฬสนิธุ์ 

76 204091 วรรธนยั ใจกําด ี อุดมดรุณ ี

77 201561 วรนิทรฑ์ริา ทองคาํ ยุพราชวทิยาลยั 

78 200221 วจิกัษณ์ แกว้จาํนงค ์ สวนกุหลาบวทิยาลยั 

79 205659 วชิดิา บวัสาย บวัขาว 

80 203071 วริวรรณ ศรปีระจนัต ์ สตรศีกึษา 

81 200284 วรีสุ์ดา จรยิศ ยุวทตูศกึษา 2 

82 200503 ศรรีตัน์ นําบทัม ์ เตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ รชัดา 

83 208848 ศศลิดา ลดิดา สงิหส์มุทร จ.ชลบุร ี

84 207775 ศาสตรพล ธรรมกุล สงิหส์มุทร จ.ชลบุร ี

85 200040 ศริษา ชมูาล ี สวนกุหลาบวทิยาลยั นนทบุร ี

86 206328 ศุภกร ลพีุทธพนัธ ์ กาญจนาภเิษกวทิยาลยั นครปฐม 

87 201905 สตรรีตัน์ เสถยีรขจรกุล เบญจมราชทูศิ นครศรธีรรมราช 

88 201656 สตปัิญญ์ อ่อนสง บูรณะราํลกึ 

89 202532 สรเมส เมตตาวหิาร ี อยุธยาวทิยาลยั 

90 200169 สรร ตนัวจิติร ์ เตรยีมอุดมศกึษา 

91 206732 สวสิ ครองยุต ิ ราชวนิิต บางแกว้ 

92 202548 สหโชค ขวญัจติร ์ อยุธยาวทิยาลยั 

93 202540 สารศิ ปรญิญาศริ ิ อยุธยาวทิยาลยั 

94 200126 สริเิดช เลาหเลศิเดชา อสัสมัชญัสมุทรปราการ 

95 200532 หฤษฎ์ ยมาภยั สตรวีทิยา 

96 208749 อชติา สารยี ์ สตรวีทิยา ๒ 
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ท่ี รหสัสอบ ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน 

97 200374 อนาคนิ จนัทรจ์าํบงั สามเสนวทิยาลยั 

98 200609 อรุณวรรณ อารยีอ์ญัชุลกีร หอวงั 

99 202169 องัธุราภรณ์ จติตามยั ศรสีวสัดิว์ทิยาคาร 

100 200590 โอมาร ์เพง็สะและ บดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสนี) 2 
หมายเหตุ:   

 คุณสมบตัเิป็นไปตามเงือ่นไขทีป่ระกาศ 

 รายชื่อเรยีงตามตวัอกัษร ไม่ไดเ้รยีงตามลําดบัคะแนนแต่อย่างใด ทัง้น้ีนักเรยีนทีจ่ะเขา้รบัการสมัภาษณ์ควรจะเตรยีมเอกสาร

หรอืความสามารถพเิศษในการเป็นยุวทตูมานําเสนอผูส้มัภาษณ์ (ใชเ้วลาสมัภาษณ์คนละ 5 - 7 นาท)ี 
 

 

 

 นกัเรยีนทีไ่ม่มรีายชื่อใน 100 คน สามารถเขา้ร่วมโครงการทุนสมทบได ้คอืสมทบค่าใชจ่้ายตามประเทศทีเ่ลอืก 

โดยดาํเนินการดงัน้ี 

1. เลอืกประเทศทีส่ามารถเขา้ร่วมโครงการไดต้ามเกณฑค์ะแนนทีส่อบได ้

2. ใบสมคัรลงทะเบยีน ระบุประเทศทีส่นใจจะเขา้ร่วมโครงการ 2 ลําดบั ตามคะแนนทีส่อบได ้

3. สาํเนาผลการเรยีน 3 ปียอ้นหลงั (Transcript หรอืสมุกพกทีแ่สดงผลการเรยีนชดัเจน) 

4. ชาํระค่าลงทะเบยีน 25,000 บาท (สงวนสทิธิไ์ม่คนื ไม่ว่ากรณีใดๆ) โดยโอนเขา้บญัช ีสะสมทรพัย ์ธนาคาร

กรุงเทพ ชื่อบญัชนีายอาคม รมิทอง เลขทีบ่ญัช ี039-7-13056-8 สาขา บุญถาวร เกษตร-นวมนิทร ์จากนัน้สง่

เอกสารมาทีส่าํนกังาน YES Line: @yesthailand (ม ี@ นําหน้า)  

**หรอืสามารถสง่ผลการเรยีนใหพ้จิารณาเบือ้งตน้ ก่อนชาํระค่าลงทะเบยีนได ้

5. เขา้ร่วมปฐมนิเทศลงทะเบยีนในวนัเสารท์ี ่28 พฤศจกิายน 2563 เวลา 08.30 – 15.00 น ณ หอ้งประชุม ชัน้ 5 

อาคารยุวทตู YES (สาํนกังาน YES) ถ.คลองลําเจยีก กรุงเทพมหานคร 

6. YES จะนดัสมัภาษณ์นกัเรยีนทีล่งทะเบยีนเขา้ร่วมโครงการรายบุคคล ภายหลงัการปฐมนิเทศฯ สมัภาษณ์เพือ่

บอกว่าภาษาอยู่ในระดบัใด จะไดไ้ปพฒันาตวัเองเพือ่ใหพ้รอ้มสาํหรบัการเป็นนกัเรยีนแลกเปลีย่น 
 

 

เกณฑใ์นการคดัเลือกนักเรียนทุนเตม็จาํนวน “ยุวทูต YES" และทนุ “ดีเด่น YES” มีดงัน้ี 

1. YES จะใช้ขอ้สอบ TYES ในการคดัเลอืกเยาวชนทัว่ประเทศไทยจากทัง้หมดทีร่่วมสมคัรสอบโดยพจิารณาจากผู้ที่สามารถทํา

คะแนนไดส้งูสุด 100 ลําดบัแรก โดยทาํการสมัภาษณ์รอบแรกในวนัที ่20 กรกฎาคม และรอบสุดทา้ยในวนัที ่27 กรกฎาคม 

2. การเขา้สอบสมัภาษณ์รอบแรกและรอบสุดทา้ยนัน้  YES  จะคดัเลอืกนักเรยีนที่มผีลสอบ TYES 100 ลําดบัแรกเพื่อคดัเลอืกให้

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

สมัภาษณ์เท่านัน้ เน่ืองจากผลสมัภาษณ์ทาํใหไ้ดเ้ขา้ใจผูส้มคัรแต่ละรายและมเีหตุผลสนับสนุนดงัน้ี  

2.1 เพื่อเปิดโอกาสใหนั้กเรยีนทีต่ดิหน่ึงในรอ้ยทุกคนมโีอกาสเท่าเทยีมกนัในการแข่งขนัสมัภาษณ์เพื่อรบัทุนโดยไม่คาํนึงถงึว่า

นักเรยีนมคีะแนน TYES มากกว่า   หรอืน้อยกว่า 

2.2 เพื่อเฟ้นหาผูท้ีเ่หมาะสมทีสุ่ดในการรบัทุนนอกเหนือจากความสามารถทางดา้นวชิาการและภาษาองักฤษแล้ว ตอ้งพจิารณา

ถงึคุณสมบตัสิําคญัดงัต่อไปน้ีเป็นเช่น อุปนิสยัและทศันคต ิการวางตวัและการแสดงความคดิเหน็ การแสดงออก ฯลฯ เช่น 

สามารถเผยแพร่ภาษาและศลิปวฒันธรรมไทยในต่างประเทศ มคีวามมุ่งหมายและตัง้ใจจรงิในการปฏบิตัิภารกิจนักเรยีน

แลกเปลี่ยน มบีุคลกิลกัษณะ กิรยิามารยาทที่เหมาะสมกบัความเป็นเยาวชนไทย อื่นๆอาทิเช่น การเข้าร่วมกิจกรรมทาง

สงัคมของนักเรยีน เช่น ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ระหว่างการศกึษา ความรบัผดิชอบต่อตนเองและผูอ้ื่น ความฉลาดและ

ไหวพรบิในการวเิคราะห์และตอบคําถาม มคีวามสามารถในการปรบัตวัภายใต้กฎระเบยีบทีเ่คร่งครดั ยดืหยุ่นและอดทนต่อ

ความกดดนัต่างๆในต่างประเทศได ้ความรูร้อบตวั และอื่นๆฯลฯ 
 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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***รายช่ือนักเรียนท่ีคณุสมบติัไม่ครบตามท่ีประกาศ ไม่ต้องสมัภาษณ์ ดงัน้ี 

ท่ี รหสัสอบ ช่ือ - นามสกลุ โรงเรียน หมายเหตุ 

1 203298 ธนวรรธ ลลีะธนาฤกษ์ มลูกวา้ง สตรชียัภูม ิ ป.6 

2 200055 ณฏัฐช์ยา ทพิยศ์ร มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ป.ตร ี

3 202677 สุรวีลัย ์สุรยินัต ์ สารพดัช่างตราด ปวช.1 

4 207537 อธศิ สุมาร ี เตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการสุวรรณภูม ิ ม.1 

5 203011 กญัญาศริ ิลมิเรอืงรอง รอ้ยเอด็วทิยาลยั ม.1 

6 206277 กอ้งภพ เวชวฐิาน กาญจนาภเิษกวทิยาลยั นครปฐม ม.1 

7 204022 อารยีา  มาเธอร ์ มหาไถ่ศกึษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ม.1 

8 206406 พมิลวรรณ ตนัตระกูล แกลง "วทิยสถาวร" ม.2 

9 208483 พชร ชรูตัน์ ปลูกปัญญา ม.2 

10 207586 พณัภชั พนัธุด์ ี สงิหส์มุทร จ.ชลบุร ี ม.2 

11 203013 พทัธนนัท ์ชติทรงสวสัดิ ์ รอ้ยเอด็วทิยาลยั ม.2 

12 208811 รดา มกรพนัธ ์ สตรวีทิยา ๒ ม.2 

13 207538 ปรญิวพ์ศัย ์ลาภเจรญิพร เตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการสุวรรณภูม ิ ม.2 

14 205591 เพชรลดา พลกลา้ บวัขาว จ.กาฬสนิธุ์ ม.6 

15 201512 เจตน์ษฎา เทวพีนัธ ์ โพธสิมัพนัธพ์ทิยาคาร ม.6 

16 203162 กุลวชัร วลิาวรรณ สตรชียัภูม ิ ม.6 

17 203489 สริญิา สระลอย ราชโบรกิา ม.6 

18 208838 ภาสวชิญ์ ภู่จนี สงิหส์มุทร จ.ชลบุร ี ม.6 

19 205475 เธยีร วงศธ์เิบศร ์ บวัขาว จ.กาฬสนิธุ์ ม.6 

20 208420 ศลีนาถ ประเสรฐิน้อย หนองฉางวทิยา ม.6 

21 208465 นรนิทร ปอตระกูล หนองฉางวทิยา ม.6 

22 204241 ธนชัยา นิลประภา อุทยัวทิยาคม 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  ❑ Italy  ❑ South Africa 
 

Applicant information 
1. ชื่อ – สกุล 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: _________________________________________________________________________________________ 
 


