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ประกาศยกเลิกเอกสาร “ประกาศผลการสอบคัดเลือกทุน “ยุวทูต YES” รุน ที่ 26
เรือ่ ง การเปลีย่ นแปลงทุนในการเขารวมโครงการ
.....................................................................................................................
Youth Exchange Scholarship (YES) ขอยกเลิ ก เอกสารประกาศ “ประกาศผลการสอบคั ด เลื อ กทุ น
“ยุวทูต YES” รุนที่ 26 ตามที่ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ที่ผานมา
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มทุนบุตรครู ทุนบุตรขาราชการและทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES
รุน 33 เพื่อเปดโอกาสใหเยาวชนไทยทุกคนสามารถเขาถึงการเปนนักเรียนแลกเปลี่ยนในตางประเทศทั่วโลกใน
งบประมาณที่ยอมเยา ไดมีสวนรวมในการเปนนักเรียนแลกเปลี่ยน เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ในดาน
ทักษะภาษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับครอบครัวอุปภัมถ และโรงเรียนในตางประเทศ
โดยใหยึดถือตามเอกสาร “ประกาศผลการสอบคัดเลือกทุน “ยุวทูต YES” รุนที่ 26 วันที่ 4 สิงหาคม
2561 เทานั้น
ประกาศ ณ วั น ที่ 4 สิ ง หาคม 2561

(นายอาคม ริมทอง)
ผูอํานวยการ Youth Exchange Scholarship (YES)
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ประกาศผลการสอบคัดเลือกทุน “ยุวทูต YES” รุน ที่ 26
ตามที่ Youth Exchange Scholarship (YES) ได จั ด สอบคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นหรื อ เยาวชนชิ ง ทุ น การศึ ก ษา “ทุ น ยุ ว ทู ต YES”
“ทุนยอดเยี่ยม” รุนที่ 26, “ทุนดีเดน”, “ทุนบุตรครู”, “ทุนบุตรขาราชการ” และ “ทุนแลกเปลี่ยนเยาวชน YES” รุนที่ 33 เพื่อเขารวม
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนศึกษาภาษาและวัฒ นธรรม ณ ประเทศตางๆ ตามที่ระบุไวในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน
แลกเปลี่ยนเขารวมโครงการฯ ณ สนามสอบกรุงเทพมหานคร และสนามสอบสวนภูมิภาค ในวันอาทิตยที่ 24 มิถุนายน 2561 นั้น
YES ไดรับความอนุเคราะหจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ที่ใหเกียรติมารวมคัดเลือกนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด 100 คนใหเหลือ
10 คน ในวันที่ 21 กรกฎาคมที่ผานมานั้น บัดนี้คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไดดําเนินการสอบ และพิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นแลว โดย
มีผูสมควรไดรับทุนประเภทตางๆ ดังนี้
1. “ทุนยุวทูต YES” จํานวน 3 ทุน รวมมูลคา 1,211,800 บาท (หนึ่งลานสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดรอยบาทถวน)
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า น.ส.กานตพิชชา รากวงศ
ร.ร.ยโสธรพิทยาคม
ยโสธร
ประเทศฟนแลนด
น.ส.วราภรณ หวายตาคํา
ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล
สกลนคร
ประเทศแอฟริ ก าใต
นายปารณัท จันทรตรี
ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม
2. “ทุนยอดเยี่ยม” เลือกเขารวมโครงการได 3 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา กลุม 1, ฝรั่งเศสและแอฟริกาใต จํานวน 7 ทุน มูลคาทุนละ
90,000 บาท (เกาหมื่นบาทถวน) รวมมูลคา 630,000 บาท (หกแสนสามหมื่นบาทถวน)
1. น.ส.ชาลิสา พวงทอง
ร.ร.ยุวทูตศึกษา
กรุงเทพมหานคร
2. น.ส.ธมนวรรณ ทองพิทักษ
ร.ร.ลานนาอินเตอรเนชั่นแนลเชียงใหม
เชียงใหม
3. น.ส.นีนนารา ฉัตรพรรณรังสี
ร.ร.มาแตรเดอีวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
4. น.ส.นิชปวีณ ชานา กอรดอน
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
กรุงเทพมหานคร
5. น.ส.พิชชานันท เหมือนประสิทธิเวช ร.ร.มงฟอรตวิทยาลัย
เชียงใหม
6. น.ส.ศศิชา ศรีโวทานัย
ร.ร.สารสาสนวิเทศเชียงใหม
เชียงใหม
7. น.ส.สิรี เจียมจิณณวัตร
ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
3. “ทุนดีเดน” นักเรียนที่มีผลคะแนนสอบดีเดน (ผูที่สอบไดหนึ่งรอยลําดับแรก ตามประกาศรายชื่อฯ) ทุนละ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถวน)
จํานวน 10 ทุน (ลงทะเบียนเขารวมโครงการฯ กอนมีสิทธิ์กอน) ใน 3 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา กลุม 1, ฝรั่งเศส และแอฟริกาใต ระยะเวลา
1 ปการศึกษาเทานั้น
4. “ทุนบุตรครู” หรือขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ และขาราชการที่สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ทุนละ 45,000 บาท (สีห่ มื่นหาพันบาทถวน)
ผูที่ประสงคจะเขารวมโครงการฯ ให แสดงหลักฐาน คื อ สําเนาบัตรขาราชการของบิดาหรือมารดาและสําเนาสูติ บัตร เพื่อขอรับทุนฯ
จํานวน 15 ทุน ใน 4 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา กลุม 1, 2, ฝรั่งเศส เยอรมัน และแอฟริกาใต ระยะเวลา 1 ปการศึกษาเทานั้น
5. “ทุนบุตรขาราชการ” หมายถึง นักเรียนซึ่งเปนบุตร-ธิดา ขาราชการทุกสังกัด และพนักงานรัฐวิสาหกิจตางๆ ทุนละ 40,000 บาท
(สี่หมื่นบาทถวน) ผูที่ประสงคจะเขารวมโครงการฯ ใหแสดงหลักฐาน คือ สําเนาบัตรขาราชการของบิดาหรือมารดา และสําเนาสูติบัตร
เพื่อขอรับทุนฯ จํานวน 15 ทุน ใน 4 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา กลุม 1, 2, ฝรั่งเศส เยอรมัน และแอฟริกาใต ระยะเวลา 1 ปการศึกษา
เทานั้น
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6. “ทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES” (ทุนสมทบ) นักเรียนที่มีผลสอบผานตามเกณฑการคัดเลือก สามารถเลือกเขารวมโครงการได
ทุก ประเทศ สํ าหรับ นั กเรียนที่ เลื อกเขารวมโครงการ ใน 4 ประเทศ คื อ สหรัฐอเมริกา กลุ ม 1, 2, ฝรั่งเศส เยอรมั น และแอฟริกาใต
ระยะเวลา 1 ปการศึกษาเทานั้น รับทุน ทุนละ 35,000 บาท (สามหมื่นหาพันบาทถวน)
เอกสารประกาศผลสอบทุ น สมทบ รุ น 33 YES ได ส ง เอกสารแจ ง ผลการสอบให นั ก เรี ย นทราบโดยตรง และ
อาจารย ผู ป ระสานงาน YES ตามสนามสอบที่ นั ก เรี ย นสอบ หรื อ ตรวจสอบที่ www.yesthailand.org
ทุ น การศึ ก ษาดั ง กล า วมอบให นั ก เรี ย นเพื่ อ เข า ร ว มโครงการศึ ก ษาภาษาและวั ฒ นธรรม YES เท า นั้ น ไม ส ามารถ
แลกเปลี่ ย นเป น เงิ น สดหรื อ เปลี่ ย นแปลงใดๆ
นั ก เรี ย นที่ ป ระสงค จ ะรั บ ทุ น ประเภทต า งๆ กรุ ณ ายื น ยั น การรั บ ทุ น ภายในวั น ที่ 24 สิ ง หาคม 2561 หากพ น กํา หนดถื อ ว า
สละสิ ท ธิ์ โดยจะให สิ ท ธิ์ ผู ที่ ล งทะเบี ย นก อ นตามลํา ดั บ
ประกาศ ณ วั น ที่ 4 สิ ง หาคม 2561

(นายอาคม ริมทอง)
ผูอ ํานวยการ Youth Exchange Scholarship (YES)
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