ประกาศ ณ วันที 12 กรกฎาคม 2555

รายชื่อ นัก เรีย นได้ร บั การคัด เลือ กให้เข้ารับ การสัม ภาษณ์ชิงทุน “ ยุว ทูต YES”
และ “ ทุน ยอดเยี่ย ม" รุ่น ที่ 26 (ประเทศสหรัฐ อเมริ ก า ฟิ นแลนด์แ ละแอฟริ ก าใต้)
วัน ศุก ร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 รายงานตัว เวลา 08.30 น. ณ อาคารยุว ทูต ชัน้ 4
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รหัส สอบ
610611
611259
610114
611078
617530
620005
613341
616233
620509
611847

ชื่อ - นามสกุล
กานต์พชิ ชา รากวงค์
ชาลิสา พ่วงทอง
ธมนวรรณ ทองพิทกั ษ์
นีนนารา ฉัตรพรรณรังสี
นิชปวีณ์ ชานา กอร์ดนิ
ปารณัท จันทรตรี
พิชชานันท์ เหมือนประสิทธิเวช
วราภรณ์ ทวายตาคํา
ศศิชา ศรีโวทานัย
สิรี เจียมจิณณวัตร

โรงเรีย น
ยโสธรพิทยาคม
ยุวทูตศึกษา
ลานาอินเตอน์เนชันแนลเชี
่
ยงใหม่
มาแตร์เดอีวทิ ยาลัย
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
มงฟอร์ตวิทยาลัย
สกลราชวิทยานุ กุล
สารสาสน์วเิ ทศเชียงใหม่
สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุร ี

เกณฑ์ใ นการคัด เลือ กนัก เรีย นทุน เต็ม จํา นวน “ ยุว ทูต YES" และทุน ยอดเยี่ย ม มีด งั นี้
- YES จะใช้ขอ้ สอบ TYES ในการคัดเลือกเยาวชนทัวประเทศไทยจากทั
่
ง้ หมดทีร่ ่วมสมัครสอบโดยพิจารณาจากผูท้ ส่ี ามารถทํา
คะแนนได้สงู สุด 100 ลําดับแรก โดยทําการสัมภาษณ์รอบแรกในวันที่ 21 กรกฎาคม และรอบสุดท้ายในวันที่ 27 กรกฎาคม
- การเข้าสอบสัมภาษณ์รอบแรกและรอบสุดท้ายนัน้ YES จะคัดเลือกนักเรียนทีม่ ผี ลสอบ TYES 100 ลําดับแรกเพือ่ คัดเลือก
ให้เหลือ 10 คนตามลําดับแบ่งออกเป็ นทุนเต็มจํานวน “ยุวทูต” 3 ทุน และทุน “ยอดเยีย่ ม” 7 ทุน โดยพิจารณาเฉพาะผลสอบ
สัมภาษณ์เท่านัน้ เนื่องจากผลสัมภาษณ์ทาํ ให้ได้เข้าใจผูส้ มัครแต่ละรายและมีเหตุผลสนับสนุ นดังนี้
o เพื่อเปิ ดโอกาสให้นักเรียนที่ติดหนึ่ งในร้อยทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแข่งขันสัมภาษณ์ เพื่อรับทุนโดยไม่
คํานึงถึงว่านักเรียนมีคะแนน TYES มากกว่า หรือน้อยกว่า
o เพื่อเฟ้ นหาผูท้ เ่ี หมาะสมทีส่ ุดในการรับทุนนอกเหนือจากความสามารถทางด้านวิชาการและภาษาอังกฤษแล้ว ต้อง
พิจารณาถึงคุณ สมบัติสําคัญ ดังต่อไปนี้ เป็ นเช่น อุปนิ สยั และทัศนคติ การวางตัวและการแสดงความคิดเห็น การ
แสดงออก ฯลฯ เช่น สามารถเผยแพร่ภาษาและศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ มีความมุ่งหมายและตัง้ ใจจริงใน
การปฏิบตั ภิ ารกิจนักเรียนแลกเปลีย่ น มีบุคลิกลักษณะ กิรยิ ามารยาททีเ่ หมาะสมกับความเป็ นเยาวชนไทย อื่นๆ อาทิ
เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของนักเรียน เช่น ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ระหว่างการศึกษา ความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและผูอ้ ่นื ความฉลาดและไหวพริบในการวิเคราะห์และตอบคําถาม มีความสามารถในการปรับตัวภายใต้
กฎระเบียบทีเ่ คร่งครัด ยืดหยุน่ และอดทนต่อความกดดันต่างๆในต่างประเทศได้ ความรูร้ อบตัว และอื่นๆ

โดยนัก เรีย นทัง้ 10 คนดังรายชื่อ ข้า งต้น จะเข้า รับ การสัม ภาษณ์ ร อบสุด ท้า ย ณ อาคารยุวทูต
(YES) ถ.คลองลําเจียก กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที ่ 27 กรกฎาคม 2561 โดยจะต้อ งนํ า สํา เนาผล
การเรีย น 3 ปี ย้อ นหลังมายื่น ในวัน สอบสัม ภาษณ์
ขัน้ ตอนสุด ท้าย YES สรุป ผลสัม ภาษณ์ รอบสุด ท้ายคัด เลือ กทุ น ยุวทูต 3 ทุ น และทุ น ยอดเยี่ย ม 7 ทุ น โดยคัด เลือ ก
นักเรียนทีม่ คี วามเหมาะสมทีส่ ดุ ในการทําหน้าทีท่ ตู วัฒนธรรม YES เพือ่ เผยแผ่วฒ
ั นธรรมอันดีงามของไทย

หมายเหตุ: YES ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงใดๆ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า

