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 ประกาศรายช่ือผูท่ี้มีคะแนนสงูสดุ 100 คน 

เพ่ือสอบสมัภาษณ์ชิงทุน “ยวุทูต YES” และทุน “ดีเด่น YES” รุ่นท่ี 29 

ประเทศ สหรฐัอเมริกา อีตาลี แอฟริกาใต้ 

วนัเสารท่ี์ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 07:45 – 13:00 น. 

ณ อาคารยวุทตู YES (อาคารสาํนักงาน) ถ.คลองลาํเจียก กทม. 
 

เวลา รายการ สถานท่ี / หมายเหตุ 

07.45 น. ลงทะเบยีน / แสดงผลตรวจ ATK (ภายใน 24 ชัว่โมง) อาคารยวุทูต YES (ไม่มีท่ีจอดรถ) 

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

09.15 - 13.00 น. ประจาํหอ้งสอบสมัภาษณ์ อาคารยวุทูต YES 

กรณีนักเรียนไม่เข้าร่วมสอบตามวนัและเวลาท่ีระบุหรือเข้าห้องสอบสายเกิน 5 นาที ถือว่าสละสิทธ์ิในการสอบ

สมัภาษณ์ชิงทุนฯ ในครัง้น้ี 
 

*ผูท่ี้เข้ารบัการสมัภาษณ์ชิงทุนฯ ทุกคนจะต้อง ดาํเนินการดงัน้ี  

1. กรอกแบบฟอรม์ยนืยนัเขา้สอบสมัภาษณ์ ภายในวนัที ่29 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น.  

คลกิ  https://forms.gle/8rfLyCQcGfSxE2nj8  

2. ดาวน์โหลดเอกสาร Student Information (หน้า 6) กรอกขอ้มลูใหเ้รยีบรอ้ย **นําส่งกรรมการสอบสมัภาษณ์ 
 

***YES จะป ระกาศ ราย ช่ื อผู้ ท่ี มี ค ะแน น สัม ภ าษ ณ์ สู งสุด  10 ค น  วัน พุธ ท่ี  3 สิ งห าค ม  2565  ท่ี 

www.yesthailand.org เพ่ือสอบสัมภาษณ์รอบสุดท้าย ในวนัเสาร์ท่ี  6 สิงหาคม 2565 ณ อาคารยุวทูต YES  
 

ฝ่ายจดัสอบ YES 

คณุสมบตัผิูท้ ีย่นืยนัสทิธิร์บัทนุเต็มจํานวนและทนุสมทบฯ มดีงันี ้ 
1. มสีญัชาตไิทยและกําลังศกึษาอยูใ่นระดับมัธยมศกึษาปีที ่3 - 5 ณ วนัทีส่มัคร 
2. มสีถานภาพเป็นนักเรยีนในสถานศกึษาทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรับรองในขณะเขา้รว่มโครงการ 
3. อายผุูเ้ขา้รว่มโครงการ 

3.1 ประเทศอเมรกิา แอฟรกิาใต ้ญีปุ่่ น เยอรมัน ฝร่ังเศส อติาล ีสเปน ออสเตรยี สวสิเซอรแ์ลนด ์มอีาย ุ15 
– 18.5 ปี ในวนัที ่14 สงิหาคม 2566 

3.2 ประเทศ ฟินแลนด ์นอรเ์วย ์สวเีดน เดนมารก์ อาย ุ16 ปีบรบิรูณ์ในวนัที ่20 มถินุายน 2566 
3.3 ประเทศเยอรมัน, ออสเตรยี และสวสิเซอรแ์ลนด ์จะตอ้งมผีลสอบภาษาเยอรมันในระดับ A2 ขึน้ไป 
3.4 ประเทศอืน่ ๆ สามารถสือ่สารภาษาอังกฤษได ้กรณีทีเ่ป็นประเทศทีใ่ชภ้าษาที ่3 นักเรยีนจะตอ้งสือ่สาร

ภาษาของประเทศนัน้ ๆ เชน่ ญีปุ่่ น จนี ฝร่ังเศส 
4. มผีลการเรยีนเฉลีย่ 2.00 ขึน้ไป (ไมต่ดิ 0 ไมว่า่กรณีใด ๆ) 
5. มคีวามประพฤตดิ ีทัศนคตทิี่ด ีมคีวามรับผดิชอบและสามารถปรับตัวเขา้กับผูอ้ ืน่ไดเ้ป็นอย่างด ีสุขภาพ

รา่งกายสมบรูณ์ แข็งแรง ไมม่โีรคประจําตัวหรอืโรคอืน่ ๆ 
6. มสีขุภาพจติทีด่ ีสภาวะทางอารมณ์ และจติใจอยูใ่นเกณฑป์กต ิสามารถอยู่ภายใต ้กฎระเบยีบทีเ่คร่งครัด 

และอดทนตอ่ความกดดันตา่ง ๆ ได ้
7. มคีวามพรอ้มทีจ่ะใชช้วีติในต่างประเทศตามระยะเวลาของโครงการฯ และสามารถปฏบิัตติามกฎระเบยีบ

ของโครงการ 
8. กรณีที่เรียนอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) สามารถเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนไดเ้ฉพาะ

แอฟรกิาใต ้อติาล ีและนวิซแีลนด ์เทา่นัน้ 
9. นักเรยีนที่เรยีนอยู่ในระดับชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 2 ขึน้ไป สามารถเขา้ร่วมโครงการประเทศอเมรกิา ECEP 

เทา่นัน้ 
 
 

 

https://forms.gle/8rfLyCQcGfSxE2nj8
http://www.yesthailand.org/
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รายช่ือผูท่ี้มีคะแนนสงูสดุ 100 คน เพ่ือสอบสมัภาษณ์ทุน “ยวุทูต YES” (ทุนเตม็จาํนวน 3 ทุน) และทุน 

“ดีเด่น YES” (7 ทุน) รุ่นท่ี 29 
 

 

ที ่ รหสัสอบ ชือ่ - นามสกลุ โรงเรยีน 
1 220521 กนตธ์ร ชา่งสพุรรณ สวนกหุลาบวทิยาลัย นนทบรุ ี
2 224102 กมลภพ ยศนันท ์ หนองฉางวทิยา 
3 227869 กฤษฎ ์รืน่รมย ์ เตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการสวุรรณภมู ิ
4 220979 กฤษดา พานชิยพ์งษ์มงคล อนุกลูนาร ี
5 220587 กอ้งภพ เวชวฐิาน กาญจนาภเิษกวทิยาลัย นครปฐม 
6 220494 กลัยภรณ์ จันทรผ์อ่งแสง สาธติแหง่มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
7 221851 กานตช์นติ นลิพันธุ ์ ศรสีวสัดิว์ทิยาคาร 
8 221490 เกษมสนัต ์เกษมวรีศานต ์ เตรยีมวศิวกรรมศาตร ์มจพ 
9 220277 คณาธปิ พรจรัสวงศ ์ ศรรีาชา 
10 220716 คทัลยีา กรมีานี ่ สวนกหุลาบวทิยาลัย รังสติ 
11 220305 คณุฝึกฝน วไิลเลศิพงศพั์นธ ์ หาดใหญว่ทิยาลัย 
12 220992 คณุากร ไชยรา วมว.ดรณุสกิขาลัย 
13 220025 จงจนิต ์พงศพ์ศิาลธรรม มงฟอรต์วทิยาลัย 
14 225536 เจษฎา จันทรศ์ร ี โยธนิบรูณะ 
15 223897 ชมชนก ลาภาโรจนกจิ มอ.วทิยานุสรณ์ 
16 220351 ชยัภทัร ดโนทยั หาดใหญว่ทิยาลัย 
17 224497 ชารล์ ีกรนีวูด้ บรุรัีมยพ์ทิยาคม 
18 223075 เซิน่หนาน โฮ แกน่นครวทิยาลัย 
19 227843 ญาดา คงถาวรวงศ ์ เตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการสวุรรณภมู ิ
20 220178 ฐนันญดา บานเย็น สามเสนวทิยาลัย 
21 220196 ฐานภา ประโชตรัิตนกลุ เตรยีมอดุมศกึษา 
22 221170 ฑาทมิ คณูผล มาแตรเ์ดอวีทิยาลัย 
23 221384 ณกรณ์ สขุโข สระบรุวีทิยาคม 
24 228821 ณภทัร รวยสงูเนนิ "สคีิว้ ""สวสัดิผ์ดงุวทิยา""" 
25 220388 ณัฐชา โพธปัิสสา สาธติแหง่มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
26 221113 ณัฐวรพล วงศพ์วิฒัน ์ บดนิทรเดชา(สงิห ์สงิหเสน)ี 
27 220314 ณชิา สงัขะวชิยั มัธยมวดันายโรง 
28 220204 เณรัญญา ยิม้ศริวิฒันะ ฤทธยิะวรรณาลัย 
29 225481 ดวงกมล สงิคบิรุนิทร ์ เบญจมราชทูศิราชบรุ ี
30 228019 แทนคณุ บญุบตุตะ สงิหส์มทุร 
31 224476 แทนญา่ อภสิทิธิเ์กษม บรุรัีมยพ์ทิยาคม 
32 220761 ธนกร จริะพันธพ์งศ ์ Bangkok Prep international school 
33 221657 ธนเสฏฐ ์กฤตบญุไกรเลศิ วทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลัย ชลบรุ ี
34 221835 ธนาธษิณ์ กริตพิงษ์วฒุ ิ วสิทุธรังษี 
35 220418 ธฤตวัต มะลวิลัย ์ เตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการ 
36 220891 นรกมล อทุโธ เตรยีมอดุมศกึษา 
37 220815 นรนิญรัศมิ ์ญาณวรี ์ กาญจนาภเิษกวทิยาลัย นครปฐม 
38 221817 นลศิา เดชะรนิทร ์ นานาชาตเิอกมัย 
39 220026 ปกรณ์เกยีรต ิจองเกดิทรัพย ์ ปากชอ่ง 
40 220577 ปรยิกร ประดษิฐพงษ์ ประจวบวทิยาลัย 
41 221127 ปวรศิา วงษ์ธนสภุรณ์ สระบรุวีทิยาคม 
42 221630 ปัญญาพร ศรรีะโคตร ฤทธยิะวรรณาลัย 
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ที ่ รหสัสอบ ชือ่ - นามสกลุ โรงเรยีน 
43 220292 ปณุณดา อศัวไกรกจิ สตรวีทิยา 
44 221340 พรรณวลิาส โซวเจรญิสขุ ยพุราชวทิยาลัย 
45 225126 พรรวนิท ์ธเนศชยัวฒัน์ คําเขือ่นแกว้ชนูปถัมภ ์
46 220325 พลับพลา สนิมาก Muids 
47 228100 พัณภชั พันธุด์ ี สงิหส์มทุร 
48 220966 พัทธธ์รีา เกษเพชร เตรยีมอดุมศกึษา 
49 221304 พัทธธ์รีา มั่งคัง่ สาธติมศว.ประสานมติร (ฝ่ายมัธยม) 
50 221116 พชิญาภา คสูนิทรัพย ์ โยธนิบรูณะ 
51 227497 พมิพล์ภสั ไชยรา อนุกลูนาร ี
52 224080 พมิลวรรณ ตนัตระกลู แกลง "วทิยสถาวร" 
53 220796 แพรวรดา เสนา เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระศรนีครนิทร ์ภเูก็ต 
54 220988 ภฐั ไพฑรูย ์เพ็ชรสวุรรณ The Essence 
55 224719 ภทัรพล กลุภา อยธุยาวทิยาลัย 
56 221721 ภทัรวรี ์ปาการเสร ี สตรวีทิยา 2 
57 220965 ภาคภมู ิเกยีรตวินชิวไิล สามเสนวทิยาลัย 
58 220404 ภาพตะวนั นาคสกลุ วทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลัย ลพบรุ ี
59 227836 ภมีภพ จามพันธ ์ เตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการ 
60 221409 ภผูา สนุทรประเวส เตรยีมอดุมศกึษา 
61 221103 ภมูชินม ์วเิศษ กรงุเทพครสิเตยีนวทิยาลัย 
62 220075 ภรูชิญา ชมุทอง หาดใหญว่ทิยาลัย 
63 229405 มนปกรณ์ แกว้ออ่น อํานาจเจรญิ 
64 220492 มัชฌมิา ภริมย ์ เตรยีมอดุมศกึษา 
65 221437 โยษิตา ตันจรยิานนท ์ สตรวีทิยา 
66 221084 รดา มกรพันธ ์ เตรยีมอดุมศกึษา 
67 221826 ราฟาเอล ไวว ู เตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ 
68 220022 ลภสัรดา ศรวีสิทุธยานนท ์ หาดใหญว่ทิยาลัย 
69 221147 วชริวชิญ ์วงศพ์วิัฒน์ เซนตค์าเบรยีล 
70 220833 วรภพ อุน่แกว้ ธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคม 
71 220144 วรนิทรส์ริ ีบญุประดษิฐ ์ สามเสนวทิยาลัย 
72 226191 ศรัณยว์ฒุ ิรัตตญั� ู สรินิธร 
73 220785 ศรตุา ไชยวฒุกิรณ์วานชิ เตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ 
74 221106 ศภุกฤต สมยวง เซน็ตห์ลยุสศ์กึษา 
75 221597 ศภุณัฐ เฉลยศกัดิ ์ เตรยีมอดุมศกึษา 
76 223111 ศภุฤกษ์ ลาสอน ขอนแกน่วทิยายน 
77 224507 สมติาชนม ์ทองยศ บรุรัีมยพ์ทิยาคม 
78 220775 สธุาสนิ ีรัตรสาร สตรวีทิยา 
79 220234 เสกฎฐวฒุ ิยอดแพง สรุศักดิม์นตร ี
80 221416 อตชิาต พงษ์พพัิฒน์ เตรยีมอดุมศกึษา 
81 227834 อธศิ สมุาล ี เตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการสวุรรณภมู ิ
82 220663 อรสิสา มสิโกว วสิทุธรังษี 
83 220994 อฐัธนาพงศ ์เพิม่พลู วสิทุธรังษี 
84 220804 อารยะ ลว้นเสง้ สวนกหุลาบวทิยาลัย 
85 221232 อรุชา ธรีธร เตรยีมอดุมศกึษา 
86 220362 เอกกวนิ วศิษิฏเ์กยีรตชิยั กรงุเทพครสิเตยีนวทิยาลัย 
87 223122 เอกรัตน ์สวสัดิผ์ล ขอนแกน่วทิยายน 
88 221020 เอวารนิทร ์เพชรทอง วารเีชยีงใหม ่
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หมายเหต:ุ   
 คณุสมบตัเิป็นไปตามเงือ่นไขทีป่ระกาศ 
 รายชือ่เรยีงตามตัวอกัษร ไมไ่ดเ้รยีงตามลําดับคะแนนแตอ่ยา่งใด ทัง้นีนั้กเรยีนทีจ่ะเขา้รับการสมัภาษณ์ควรจะ

เตรยีมเอกสารหรอืความสามารถพเิศษในการเป็นยวุทตูมานําเสนอผูส้มัภาษณ์ (ใชเ้วลาสมัภาษณ์คนละ 5 - 7 
นาท)ี 

 

 

 นักเรยีนทีไ่มม่รีายชือ่ใน 100 คน สามารถเขา้รว่มโครงการทนุสมทบได ้คอืสมทบคา่ใชจ้า่ยตาม
ประเทศทีเ่ลอืก 
โดยดําเนนิการดงันี ้

1. เลอืกประเทศทีส่ามารถเขา้รว่มโครงการไดต้ามเกณฑค์ะแนนทีส่อบได ้
2. ใบสมัครลงทะเบยีน ระบปุระเทศทีส่นใจจะเขา้รว่มโครงการ 2 ลําดบั ตามคะแนนทีส่อบได ้
3. สําเนาผลการเรยีน 3 ปียอ้นหลัง (Transcript หรอืสมกุพกทีแ่สดงผลการเรยีนชดัเจน) 
4. ชําระค่าลงทะเบียน 25,000 บาท (สงวนสิทธิ์ไม่คืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ) โดยโอนเขา้บัญช ี 

ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีนายอาคม รมิทอง เลขที่บัญชี 039-7-15118-4 สาขา บุญถาวร 
เกษตร-นวมนิทร ์จากนั้นส่งเอกสารมาทีสํ่านักงาน YES Line: @yesthailand (มี @ นําหนา้)  
**หรอืสามารถสง่ผลการเรยีนใหพ้จิารณาเบือ้งตน้ กอ่นชําระคา่ลงทะเบยีนได ้

5. เขา้รว่มกจิกรรมสมัมนา และ Open House ออนไลน ์วนัเสารท์ี ่27 สงิหาคม 2565 
6. YES จะนัดสัมภาษณ์นักเรยีนที่ลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการรายบุคคล ภายหลังลงทะเบียน 

สัมภาษณ์เพื่อดูทักษะทางภาษาอยู่ในระดับใด นักเรยีนจะไดไ้ปพัฒนาตัวเองเพื่อใหพ้รอ้ม
สําหรับการเป็นนักเรยีนแลกเปลีย่น 
 

 

เกณฑใ์นการคดัเลอืกนกัเรยีนทนุเต็มจํานวน “ยวุทตู YES" และทนุ “ดเีดน่ YES” มดีงันี ้
1. YES จะใชข้อ้สอบ TYES ในการคัดเลอืกเยาวชนทั่วประเทศไทยจากทัง้หมดทีร่ว่มสมัครสอบโดยพจิารณาจากผู ้

ที่สามารถทําคะแนนไดสู้งสุด 100 ลําดับแรก โดยทําการสัมภาษณ์รอบแรกในวันที่ 30 กรกฎาคม และรอบ
สดุทา้ยในวันที ่6 สงิหาคม 

2. การเขา้สอบสัมภาษณ์รอบแรกและรอบสุดทา้ยนัน้  YES  จะคัดเลอืกนักเรยีนทีม่ผีลสอบ TYES 100 ลําดับแรก
เพือ่คัดเลอืกใหเ้หลอื 10 คนตามลําดับแบ่งออกเป็นทุนเต็มจํานวน “ยุวทูต YES” 3 ทุน และทุน “ดเีด่น YES” 7 
ทุน โดยพจิารณาเฉพาะผลสอบสัมภาษณ์เท่านัน้ เนื่องจากผลสัมภาษณ์ทําใหไ้ดเ้ขา้ใจผูส้มัครแต่ละรายและมี
เหตผุลสนับสนุนดังนี ้ 
2.1 เพือ่เปิดโอกาสใหนั้กเรยีนทีต่ดิหนึง่ในรอ้ยทกุคนมโีอกาสเทา่เทยีมกนัในการแขง่ขนัสมัภาษณ์เพือ่รับทนุโดย

ไมคํ่านงึถงึวา่นักเรยีนมคีะแนน TYES มากกวา่   หรอืนอ้ยกวา่ 
2.2 เพือ่เฟ้นหาผูท้ีเ่หมาะสมทีส่ดุในการรับทนุนอกเหนอืจากความสามารถทางดา้นวชิาการและภาษาองักฤษแลว้ 

ตอ้งพจิารณาถงึคุณสมบัตสํิาคัญดังต่อไปนี้เป็นเช่น อุปนิสัยและทัศนคต  ิการวางตัวและการแสดงความ
คดิเห็น การแสดงออก ฯลฯ เช่น สามารถเผยแพร่ภาษาและศลิปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ มคีวามมุ่ง
หมายและตัง้ใจจรงิในการปฏบิัตภิารกจินักเรยีนแลกเปลีย่น มบีุคลกิลักษณะ กริยิามารยาทที่เหมาะสมกับ
ความเป็นเยาวชนไทย อืน่ ๆ อาทเิช่น การเขา้ร่วมกจิกรรมทางสังคมของนักเรยีน เช่น ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น
ประโยชนร์ะหวา่งการศกึษา ความรับผดิชอบตอ่ตนเองและผูอ้ ืน่ ความฉลาดและไหวพรบิในการวเิคราะหแ์ละ
ตอบคําถาม มคีวามสามารถในการปรับตัวภายใตก้ฎระเบยีบทีเ่ครง่ครัด ยดืหยุน่และอดทนตอ่ความกดดันตา่ง 
ๆในตา่งประเทศได ้ความรูร้อบตัว และอืน่ ๆ ฯลฯ 

 

***รายช่ือนักเรียนท่ีคณุสมบติัไม่ครบตามท่ีประกาศ ไม่ต้องสมัภาษณ์ ดงัน้ี 

ที ่ รหสัสอบ ชือ่ - นามสกลุ โรงเรยีน หมายเหต ุ
1 221319 กนกนก อํานาจยตุธิรรม ระยองวทิยาคม ม.6 
2 228091 กติตไิช อิม่อําไภย สงิหส์มทุร ม.6 
3 228807 เคสลี ่นายนีี ่บาบลีา มารยีพ์ทิกัษ์พังโคน ม.1 
4 229702 ชญาดา งาด ี บวัขาว ม.6 
5 229712 ชยัวฒัน ์สกลุเดช บวัขาว ม.6 
6 228084 ญาณศรณ์ แสงรัตนกลู สงิหส์มทุร ม.6 
7 228083 ญาณากร แสงรัตนกลู สงิหส์มทุร ม.6 
8 220768 ณณณณ์ อดศิักดิส์กลุ เตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการสวุรรณภมู ิ ม.2 
9 223503 ธธปิ รจุริะนันทบตุร วทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลัย ตรัง ม.1 
10 225365 ธนวรรธ  ลลีะธนาฤกษ์ มลูกวา้ง สตรชียัภมู ิ ม.2 



รายช่ือผูท่ี้มคีะแนนสงูสดุ 100 คนเพ่ือสอบสมัภาษณชิ์งทนุ “ยวุทตู YES” และทนุ “ยอดเยีย่ม YES”  รุน่ท่ี 29                           5 | P a g e  

ที ่ รหสัสอบ ชือ่ - นามสกลุ โรงเรยีน หมายเหต ุ
11 222060 นวยิา ผาพรม บวัขาว ม.6 
12 229706 นรัิชพร เหลา่นายอ บวัขาว ม.6 
13 220528 เบญจ ์เพยีรมานะกจิ สาธติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฝ่ายประถม ม.1 
14 229703 พลัฎฐพ์งศ ์ศรปีระไหม บวัขาว ม.6 
15 221429 พัชรพร สัพโส สกลราชวทิยานุกลู ม.6 
16 221390 พชิญะ เรอืงศักดิภ์กัด ี โยธนิบรูณะ ม.6 
17 222064 พมิพว์ภิา นนทะมาตย ์ บวัขาว ม.6 
18 229707 พรีะพัฒน ์เนานวน บวัขาว ม.6 
19 221294 ภผูา ภผูาน ี เทพศรินิทร ์นนทบรุ ี ม.2 
20 227866 มาม ิโมซเึมะ เตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการสวุรรณภมู ิ ม.1 
21 222063 มทุติา ปามชียั บวัขาว ม.6 
22 228072 ลคุค ์ศรัณย ์ไทธ้ สงิหส์มทุร ม.6 
23 229705 วรรณวภิา สลีาดเลา บวัขาว ม.6 
24 229701 วชิดิา บวัสาย บวัขาว ม.6 
25 229714 วภิาว ีสาขา บวัขาว ม.6 
26 229704 วสิษิฎ ์ศรอีดศิักดิ ์ บวัขาว ม.6 
27 229717 สริพิรรณ หาระ บวัขาว ม.6 
28 222061 สริยิากร ขนัธหงษ์ บวัขาว ม.6 
29 229708 อนันตย์ศ พลสวุรรณ บวัขาว ม.6 
30 229716 อรปรยีา มะลริส บวัขาว ม.6 
31 224001 อลสิเตอร ์สเตอรล์ ิง่ แกลง "วทิยสถาวร" ม.1 
32 222062 อารยีา แสงเพชร บวัขาว 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. 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     __    Last name  __________    

     Telephone ( __   )     Occupation     Position    Nationality     

     Company     Telephone ( )    Income    Bath per month   

     Extra income       Bath per month   

9. Mother name        Last name       

     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. 

     First name:       Last name:      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/sisters 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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