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ประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ าร่ วมโครงการ วาย.เอฟ.ยู. รุ่ นที่ 22 ปี 2019-2020 (รอบที่ 2)
ตัวจริง และ อันดับสํ ารอง
ผู้มีสิทธิ์สมัครตามรายชื่ อที่ประกาศนี้ คือ เฉพาะผู้ที่มาเข้ าร่ วมการปฐมนิเทศ
วันเสาร์ ที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

การรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้ าร่ วมโครงการ
ผู้สอบผ่ านตัวจริง

• ผูท้ ่ตี กลงใจเข้าร่ วมโครงการ ต้องดําเนินการยืนยันการเข้าร่ วมโครงการ โดยการชําระเงินงวดที่ 1 (มัดจํา) ให้เสร็ จสิ้ นภายใน
วันที่ 11 ตุลาคม 2561

ผู้สอบผ่ านอันดับสํารอง

• เมื่อสิ้ นสุ ดวันที่ 11 ตุลาคม 2561 หากผูย้ นื ยันการเข้าร่ วมโครงการไม่เต็มจํานวนโควตาของประเทศนั้น ๆ วาย.เอฟ.ยู. จะเรี ยกผูส้ อบผ่าน
อันดับสํารองขึ้นมาแทน โดยจะ ประกาศผลในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 12.30 น. ทาง www.yfuth.learning-inter.org (ไม่ประกาศผล
ทางโทรศัพท์)
• ผูส้ อบผ่านอันดับสํารอง ที่ถูกเรี ยกขึ้นมาเป็ นตัวจริ ง ต้องดําเนินการยืนยันการเข้าร่ วมโครงการและชําระเงินมัดจํา ให้เสร็ จสิ้ นภายใน
วันที่ 17 ตุลาคม 2561

หมายเหตุ: ผู้ที่ยืนยันการเข้ าร่ วมโครงการและชําระเงินมัดจําแล้ ว ไม่สามารถเปลี่ยนประเทศได้

การเปลีย่ นประเทศ
เมื่อจํานวนโควตาของประเทศนั้น ๆ ไม่เต็ม วาย.เอฟ.ยู. จะพิจารณาจากผูส้ อบผ่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเข้าร่ วมการปฐมนิเทศ ดังนี้
1. ผูม้ ีสิทธิ์เปลี่ยนประเทศ คือ
• ผูส้ อบผ่านอันดับสํารอง ที่ไม่ถูกเรี ยกขึ้นมาเป็ นตัวจริ ง
• ผูส้ อบผ่านตัวจริ ง ทีไ่ ม่ได้ยนื ยันการเข้าร่ วมโครงการ
2. ขั้นตอนสําหรับผูท้ ี่มีความประสงค์จะเปลี่ยนประเทศ
• วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 10.00 - 17.00 น. โทรศัพท์มายัง วาย.เอฟ.ยู.ประเทศไทยเพื่อสอบถามประเทศที่เหลือโควต้า
• วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 10.00 - 15.00 น. โทรศัพท์มาแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนประเทศ หากมีโควต้าว่าง วาย.เอฟ.
ยู. ประเทศไทย สามารถอนุมตั ิการเปลี่ยนประเทศได้ทนั ที (แจ้ งความประสงค์มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน) ทั้งนี้ตอ้ งดําเนินการยืนยันการ
เข้าร่ วมโครงการและชําระเงินมัดจําให้เสร็ จสิ้ น ภายใน 2 วัน หรื อ ตามวันและเวลา ที่ วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย กําหนด
YFU Thailand
เวลาทําการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 น. – 17.00 น. (พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)
โทรศัพท์: 02 965 8793 – 4 โทรสาร: 02 965 8796 Email: yfuth_22@learning-inter.org
โทรศัพท์มือถือ 098 386 4732 (ใช้ ตดิ ต่อในวันปฐมนิเทศเท่านั้น)
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ประเทศทีย่ งั มีโค้ วตาเหลือ (ไม่ มีผ้ ูสมัคร และรอการเปลี่ยนประเทศต่ อไป / update วันที่ 6 ตุลาคม 2561)
Year Program ระยะเวลาในการเข้าร่ วมโครงการ 1 ปี การศึกษา (10-12 เดือน)
Q3: Quarter 3 เดินทางไปเข้ าร่ วมโครงการ ณ ต่างประเทศ เดือนกรกฏาคม หรื อ สิงหาคม หรื อ กันยายน
ภาษาที่ใช ้

ประเทศ
Argentina อาร ์เจนตินา

ระยะเวลาโครงการ
้ ด
เริม่
สินสุ

วัน/เดือน/ปี เกิด ระหว่าง

จํานวน
ที่ร ับ

ค่าเข ้าร่วม
โครงการ

สเปน

ส.ค. 62

มิ.ย. 63

13 ส.ค. 2544 – 14 ม.ค. 2548

2

US$ 11,150

โปรตุเกส

ส.ค. 62

ก.ค. 63

1 ส.ค. 2544 – 30 ก.ค. 2547

2

US$ 11,150

เช็ก

ส.ค. 62

มิ.ย. 63

31 ม.ค. 2544 – 31 ก.ค. 2547

1

US$ 11,000

Germany เยอรมนี

เยอรมัน

ส.ค. 62

ก.ค. 63

1 เม.ย. 2544 – 1 ส.ค. 2547

1

US$ 12,150

Latvia ลัตเวีย

ลัตเวียน

ส.ค. 62

มิ.ย. 63

1 ก.ย. 2544 – 31 ก.ค. 2547

2

US$ 11,000

Mexico เม็กซิโก

สเปน

ส.ค. 62

มิ.ย. 63

31 ม.ค. 2544 – 30 ก.ค. 2547

1

US$ 11,150

Paraguay ปารากวัย

สเปน

ก.ค. 62

มิ.ย. 63

30 มิ.ย. 2544 – 31 ก.ค. 2547

1

US$ 11,150

Brazil บราซิล
Czech Republic สาธารณร ัฐเช็ก

Romania โรมาเนี ย
Uruguay อุรุกวัย
USA สหร ัฐอเมริกา

ส.ค. 62

มิ.ย. 63

1 ต.ค. 2544 – 31 ก.ค. 2547

1

US$ 11,000

สเปน

ส.ค. 62

ก.ค. 63

1 เม.ย. 2544 – 31 ก.ค. 2547

2

US$ 11,150

อังกฤษ

ส.ค. 62

มิ.ย. 63

31 ม.ค. 2544 – 30 มิ.ย. 2547

11

US$ 15,250

โรมาเนี ยน

Year - Alternative ระยะเวลาในการเข้าร่ วมโครงการ 1 ปี การศึกษา (10-12 เดือน) จ่ายค่าเล่าเรี ยน และค่าที่พกั กับครอบครัวอุปถัมภ์

(รวมอยูใ่ นค่าเข้าร่ วมโครงการแล้ว)
Q3: Quarter 3 เดินทางไปเข้ าร่ วมโครงการ ณ ต่างประเทศ เดือนกรกฏาคม หรื อ สิงหาคม หรื อ กันยายน
ประเทศ

ภาษาที่ใช ้

ระยะเวลาโครงการ
้ ด
เริม่
สินสุ

วัน/เดือน/ปี เกิด ระหว่าง

จํานวน
ที่ร ับ

ค่าเข ้าร่วม
โครงการ

Canada แคนาดา

อังกฤษ

ก.ย. 62

ก.ค. 63

1 ก.ย. 2544 – 1 ก.ย. 2547

3

US$ 24,550

UK สหราชอาณาจักร

อังกฤษ

ส.ค. 62

มิ.ย. 63

2 ก.ย. 2543 - 31 ส.ค. 2546

1

US$ 29,450

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ าร่ วมโครงการ

•
•
•

อายุอยูร่ ะหว่าง 14-17 ปี ตาม วัน-เดือน-ปี เกิด ที่กาํ หนด
กําลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3, 4 หรื อ 5 ในประเทศไทย ตั้งแต่สมัครเข้าร่ วมโครงการจนกระทัง่ สิ้ นสุ ดโครงการ นักเรี ยนที่
เรี ยนอยูใ่ นระบบการศึกษานอกโรงเรี ยน และอาชีวศึกษา ไม่สามารถสมัครเข้าร่ วมโครงการได้
มีผลการเรี ยน ย้อนหลัง 2 ปี (ปี การศึกษา 2559-2560) จนกระทัง่ ถึงก่อนการเดินทาง ดังนี้
• มีผลการเรี ยนเฉลี่ย (GPA) 2.50 ขึ้นไปทุกภาคเรี ยน ไม่เคยได้ผลการเรี ยน 1.5, 1, 0 หรื อ D+, D, F
หรื อ ร ทุกรายวิชา
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ผลการเรี ยนรายวิชา ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, วิทยาศาสตร์, เคมี, ชีววิทยา, ฟิ สิ กส์
ไม่ต่าํ กว่า 2.50 ทุกภาคเรี ยน
ประเทศเยอรมนี

•

•
•
•

• มีผลการเรี ยนเฉลี่ย (GPA) 2.30 ขึ้นไปทุกภาคเรี ยน ไม่เคยได้ผลการเรี ยน 1.5, 1, 0 หรื อ D+, D, F
หรื อ ร ทุกรายวิชา

ประเทศอื่น ๆ
• ผลการเรี ยนเฉลี่ย (GPA) 2.30 ขึ้นไปทุกภาคเรี ยน ไม่เคยได้ได้ผลการเรี ยน 0 หรื อ F หรื อ ร ทุกรายวิชา
สุ ขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจําตัวทั้งทางร่ างกายและจิตใจ ไม่เป็ นโรคติดต่อหรื อเป็ นพาหะของโรคใด ๆ มีค่า BMI (Body
Mass Index) ไม่นอ้ ยกว่า 17 และไม่เกิน 35 ไม่มีขอ้ จํากัดด้านอาหารและสัตว์เลี้ยง ที่จะเป็ นอุปสรรคในการเข้าร่ วมโครงการ เช่น โรค
ลมชัก เบาหวาน ซึมเศร้า สมาธิส้ ัน เป็ นต้น ทั้งนี้ตอ้ งเป็ นไปตามข้อกําหนดของประเทศอุปถัมภ์ และในกรณีที่มีขอ้ โต้แย้งต้องได้รับการ
พิจารณาโดยแพทย์ที่ทางโครงการมอบหมาย
มีความประพฤติดี มีทศั นคติที่ดีในการเป็ นนักเรี ยนแลกเปลี่ยน และพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับครอบครัวอุปถัมภ์ โรงเรี ยน และชุมชน
ไม่เคยเข้าร่ วมโครงการนักเรี ยนแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ ที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปมาก่อน
คุณสมบัติเพิ่มเติม อื่น ๆ ตามประเทศที่สมัครดังนี้
ประเทศสหราชอาณาจักร ต้องแสดงผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่าํ กว่า 5.5 (โดยแนบหลักฐานผลสอบมาพร้อมกับใบสมัคร)
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วิธีแจ้ งยืนยันการเข้ าร่ วมโครงการ
งวดที่ 1 : มัดจําจํานวน 1,000 เหรียญดอลลาร์ สหรัฐ
ชําระเป็ นเงินไทย จํานวน 33,328.20 บาท (ค่าโครงการ 31,147.85 บาท + vat 7% 2,180.35 บาท)
ทั้งนีต้ ามอัตราแลกเปลีย่ นถัวเฉลีย่ ระหว่างวันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2561 ของธนาคารแห่ งประเทศไทย
คือ 1 เหรียญดอลลาร์ สหรัฐ = 33.3282 บาท
วิธีการแจ้ งยืนยันการเข้ าร่ วมโครงการ
1) โอนเงินงวดที่ 1 : มัดจํา โดยกรอกข้อมูลและนํา “ใบแจ้งการชําระเงินค่าเข้าร่ วมโครงการนักเรี ยนแลกเปลี่ยนวาย.เอฟ.ยู.” ไปชําระเงินที่
ธนาคารกรุ งเทพ ได้ทนั ที โดยเจ้าหน้าที่ธนาคารจะคืนเอกสารส่ วน “สําหรับลูกค้า”กลับมาเป็ นหลักฐานการชําระเงิน ทั้งนี้ ท่านไม่ตอ้ งส่ ง
เอกสารใด ๆ กลับมาให้ วาย.เอฟ.ยู.ประเทศไทย
*สําคัญ* กรอกข้ อมูลในส่ วน สําหรับลูกค้า และสําหรับธนาคาร ใน “ใบแจ้ งการชําระเงินค่าเข้ าร่ วมโครงการนักเรียนแลกเปลีย่ น
วาย.เอฟ.ยู.” ให้ ถูกต้องและครบถ้ วนก่อนการชําระเงิน ได้ แก่
1) ชื่ อลูกค้า (Name) : ....ชื่ อ-นามสกุล นักเรียน....
2) รหัสลูกค้า (Cust.No.) : ...เบอร์ โทรศัพท์มือถือของนักเรียนหรื อผู้ปกครอง....
3) บิลเลขที่ (Ref.No.) : ...ใส่ เครื่ องหมาย  หน้ ารหัสประเทศทีส่ มัคร....
2) ส่ งไปรษณีย์ EMS 1. เอกสารยืนยันและหนังสื อสัญญาการเข้าร่ วมโครงการ (ตัวจริ ง ทุกหน้า) และ 2. รู ปถ่าย 2 รู ป
มาที่ สํานักงาน วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย เลขที่ 68/958 ซ.รัตนาธิเบศร์ 28 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากชําระเงินค่าเข้าร่ วมโครงการงวดที่ 1 (มัดจํา) และขอให้ท่านสําเนาเอกสารทั้งหมดเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
3) ใบเสร็จรับเงิน เมื่อ วาย.เอฟ.ยู.ประเทศไทย ได้รับเอกสารในข้อ 2 ครบถ้วนแล้ว จะจัดส่ งใบเสร็ จรับเงินให้ท่านทางไปรษณีย ์
รหัสประเทศที่สมัครเข้ าร่ วมโครงการ กรุณาเลือกให้ ตรงกับประเทศทีส่ มัคร
 YQ1AR
Year-Q1 อาร์ เจนติน่า
 YQ1PY
Year-Q1 ปารากวัย
 YQ3AR
Year-Q3 อาร์ เจนติน่า
 YQ3CZ
Year-Q3 สาธารณรัฐเช็ก
 YQ3IT
Year-Q3 อิตาลี
 YQ3RO
Year-Q3 โรมาเนี ย
 YBQ3CZ
Year-Bilingual
สาธารณรัฐเช็ก

 YQ1AT
Year-Q1 ออสเตรี ย
 YQ1UY
Year-Q1 อุรุกวัย
 YQ3AT
Year-Q3 ออสเตรี ย
 YQ3DK
Year-Q3 เดนมาร์ ก
 YQ3LV
Year-Q3 ลัตเวีย
 YQ3RU
Year-Q3 รัสเซี ย
 YBQ3HU
Year- Bilingual ฮังการี

 YQ1BR
Year-Q1 บราซิ ล
 SQ1KR
Semester-Q1 เกาหลีใต้
 YQ3BED
Year-Q3 เบลเยีม่ -ดัตช์
 YQ3EE
Year-Q3 เอสโตเนี ย
 YQ3MX
Year-Q3 เม็กซิ โก
 YQ3SE
Year-Q3 สวีเดน
 YIQ3EE
Year-IB เอสโตเนี ย

 YQ1CL
Year-Q1 ชิลี

 YQ1CZ
 YQ1DE
Year-Q1 สาธารณรัฐเช็ก Year-Q1 เยอรมนี

 YQ1JP
Year-Q1 ญี่ปุ่น

 YQ3BEF
Year-Q3 เบลเยีย่ ม-ฝรั่งเศส
 YQ3FN
Year-Q3 ฟิ นแลนด์
 YQ3NL
Year-Q3 เนเธอร์ แลนด์
 YQ3CH
Year-Q3 สวิตเซอร์ แลนด์
 YIQ3IT
Year-IB อิตาลี

 YQ3BR
Year-Q3 บราซิ ล
 YQ3FR
Year-Q3 ฝรั่งเศส
 YQ3NO
Year-Q3 นอร์ เวย์
 YQ3UY
Year-Q3 อุรุกวัย
 YAQ3CA
Year-Alternative
แคนาดา

 YQ3CN
Year-Q3 จี น
 YQ3HU
Year-Q3 ฮังการี
 YQ3PL
Year-Q3 โปแลนด์

 YQ3CL
Year-Q3 ชิลี
 YQ3DE
Year-Q3 เยอรมนี
 YQ3PY
Year-Q3 ปารากวัย
 YQ3US
Year-Q3 สหรัฐอเมริ กา
 YAQ3UK
Year-Alternative
สหราชอาณาจักร

 YAQ3US
Year-Alternative
สหรัฐอเมริ กา (F1 visa)
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ประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ าร่ วมโครงการ วาย.เอฟ.ยู. รุ่นที่ 22 ปี 2019-2020
การพิจารณารับนักเรี ยนเข้าร่ วมโครงการ พิจารณาจากคะแนนสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตามประเทศที่นกั เรี ยนระบุไว้ในการสอบ ตามลําดับ
ของจํานวนโควตาที่รับได้แต่ละประเทศ ดังนี้
1. ประกาศผลผูท้ ี่สอบผ่าน ทั้งตัวจริ งและสํารอง พิจารณาตามประเทศที่นกั เรี ยนสมัคร
2. ผูส้ อบผ่าน คือ ผูท้ ี่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานที่ วาย.เอฟ.ยู. กําหนด วาย.เอฟ.ยู. สงวนสิ ทธิ์ ไม่แจ้งเกณฑ์มาตรฐาน และคะแนนที่ได้ให้ทราบ
• ผูส้ อบผ่านตัวจริ ง คือ ผูท้ ี่สอบได้คะแนนสู งสุ ดตามจํานวนโควตาของประเทศนั้น ๆ
• ผูส้ อบผ่านอันดับสํารอง คือ ผูท้ ี่สอบผ่านแต่เกินกว่าจํานวนโควตาของประเทศนั้น ๆ ในกรณีที่ผสู ้ อบผ่านตัวจริ งสละสิ ทธิ์
วาย.เอฟ.ยู. จะเรี ยกอันดับสํารองขึ้นมาแทน หากไม่ถูกเรี ยกขึ้นมาเป็ นตัวจริ งเนื่องจากมีผสู ้ มัครเต็มโควตาของประเทศนั้นแล้ว
ผูส้ มัครสามารถขอเปลี่ยนประเทศได้
3. การประกาศผล ดังนี้ ผูส้ อบผ่านตัวจริ ง – เรี ยงตามตัวอักษร (ไม่เรี ยงตามคะแนน) และผูส้ อบผ่านอันดับสํารอง – เรี ยงตามคะแนน
** ผู้ทมี่ คี ณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วน ไม่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าร่ วมโครงการ หากตรวจสอบข้ อมูลภายหลัง พบว่าเป็ นผู้ทขี่ าดคุณสมบัติทก่ี าํ หนด
วาย.เอฟ.ยู. ขอสงวนสิทธิ์ ในการตัดสิทธิ์ การเข้ าร่ วมโครงการโดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า และผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้ องใดๆ **

Year Program ระยะเวลาในการเข้าร่ วมโครงการ 1 ปี การศึกษา (10-12 เดือน)

Q3: Quarter 3 เดินทางไปเข้าร่ วมโครงการ ณ ต่างประเทศ เดือนกรกฏาคม หรือ สิ งหาคม หรื อ กันยายน
Chile

ประเทศ

ภาษาทีใ่ ช้

ช่ วงเวลา

จํานวนทีร่ ับ(คน)

ชิลี

สเปน

Q3

1

ภาษาทีใ่ ช้

ช่ วงเวลา

จํานวนทีร่ ับ(คน)

เช็ก

Q3

2

ประเทศ

ภาษาทีใ่ ช้

ช่ วงเวลา

จํานวนทีร่ ับ(คน)

เยอรมนี

เยอรมัน

Q3

20

ผู้สอบผ่านตัวจริง (ประกาศโดยเรี ยงตามตัวอักษร)
ศรุ ติ
เพียรเพิ่มสุ วรรณ

Czech Republic

ประเทศ

สาธารณรัฐเช็ก

ผู้สอบผ่านตัวจริง (ประกาศโดยเรี ยงตามตัวอักษร)
อภินทั ธ์
อมรลาภ

Germany

วชิรธรรมสาธิต

ผู้สอบผ่านตัวจริง (ประกาศโดยเรี ยงตามตัวอักษร)
เลอพงศ์
จุมพล
เวทิตา
บุญยืน
ธนภัทร
ตรี รัตน์
ธัญสุ ตา
สาครกุลวิช
พิชยะ
เงินฉลาด
ภัทรภร
นิพทั ธพิมพ์ใจ
มาตา
พรหมมงคลกุล
ศรุ ต
เตชะสิ ริไพบูลย์
สลิล
อติสุธาโภชน์
อัญมณี
จันทร์ศิริ

สุ รศักดิ์มนตรี

ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปริ นส์รอแยลวิทยาลัย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ ภูเก็ต
สาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สตรี วดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เทศบาล 2 (วัดกะพังสุ รินทร์) ตรัง
โยธินบูรณะ
บดินทรเดชา (สิ งห์ สิ งหเสนี)
มงฟอร์ตวิทยาลัย

YFU High School Exchange Program 2019-2020
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Hungary

ภาษาทีใ่ ช้

ช่ วงเวลา

จํานวนทีร่ ับ(คน)

ฮังการี

ฮังกาเรียน

Q3

1

เตรี ยมอุดมศึกษา
ชัยอนันต์วณิชย์
นันทวิสัย

สตรี วิทยา
ปริ นส์รอแยลวิทยาลัย

ประเทศ

ภาษาทีใ่ ช้

ช่ วงเวลา

จํานวนทีร่ ับ(คน)

ลัตเวีย

ลัตเวียน

Q3

4

ผู้สอบผ่านตัวจริง (ประกาศโดยเรี ยงตามตัวอักษร)
เขมิกา
พรหมประสิ ทธิ์
เมธานันท์
รุ จีมาศ

Mexico
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ประเทศ

ผู้สอบผ่านตัวจริง (ประกาศโดยเรี ยงตามตัวอักษร)
ศิษณา
ดิถีสวัสดิ์เวทย์
ผู้สอบผ่านอันดับสํารอง (ประกาศโดยเรี ยงตามคะแนน)
สํารอง อันดับที่ 1
ธมลรัท
สํารอง อันดับที่ 2
นันท์นภัส

Latvia

ประกาศผลสอบ: 6 ตุลาคม 2561

สตรี วิทยา
ภูเก็ตวิทยาลัย

ประเทศ

ภาษาทีใ่ ช้

ช่ วงเวลา

จํานวนทีร่ ับ(คน)

เม็กซิโก

สเปน

Q3

2

ประเทศ

ภาษาทีใ่ ช้

ช่ วงเวลา

จํานวนทีร่ ับ(คน)

รัสเซีย

รัสเซียน

Q3

1

ผู้สอบผ่านตัวจริง (ประกาศโดยเรี ยงตามตัวอักษร)
ศรี สมร
ภูศรี ฐาน สกลราชวิทยานุกูล

Russia

ผู้สอบผ่านตัวจริง (ประกาศโดยเรี ยงตามตัวอักษร)
อภิวุฒ
คชริ นทร์

USA

เซนต์คาเบรี ยล

ประเทศ

ภาษาทีใ่ ช้

ช่ วงเวลา

จํานวนทีร่ ับ(คน)

สหรัฐอเมริกา

อังกฤษ

Q3

24

ผู้สอบผ่านตัวจริง (ประกาศโดยเรี ยงตามตัวอักษร)
จิรภัทร
ฐิติภคั
ชนาพร
ศรี หงษ์
ชาลิสา
กิตติไชย
ญาณิศา
ดัน่ เจริ ญ
ณญาดา
เตชะวิบูลย์
ณภัทร์
วรกิตติวงศ์
ปัณณิกา
บรรจงจิตต์
พัทรกมล
ทองอยู่
พิสิษฐ์
วงษ์วิเศษสุ ข
วิสสุ ตา
งามเบญจกุล
สุ ภณิดา
บุษยะกนิษฐ
สุ วีรยา
สมมัง
อภิชญา
ขจรเกษ

เตรี ยมอุดมศึกษา
สวรรค์อนันต์วิทยา
เตรี ยมอุดมศึกษา
นครสวรรค์
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ ายมัธยม
เทพศิรินทร์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ ระยอง
สาธิตแห่ งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
โพธิสารพิทยากร
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศศ.)
มาแตร์เดอีวิทยาลัย
นครสวรรค์
สกลราชวิทยานุกูล

YFU High School Exchange Program 2019-2020
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Year - Bilingual ระยะเวลาในการเข้าร่ วมโครงการ 1 ปี การศึกษา (10-12 เดือน) และการเรี ยนการสอนใช้ 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ
และภาษาของประเทศที่เข้าร่ วมโครงการ

Q3: Quarter 3 เดินทางไปเข้าร่ วมโครงการ ณ ต่างประเทศ เดือนกรกฏาคม หรือ สิ งหาคม หรื อ กันยายน
ประเทศ

Czech Republic

สาธารณรัฐเช็ก

ผู้สอบผ่านตัวจริง (ประกาศโดยเรี ยงตามตัวอักษร)
ศุภิสรา
ตูบ้ รรเทิง
ผู้สอบผ่านอันดับสํารอง (ประกาศโดยเรี ยงตามคะแนน)
สํารอง อันดับที่ 1
ณัฐดิษฐ์

ภาษาทีใ่ ช้

ช่ วงเวลา

จํานวนทีร่ ับ(คน)

อังกฤษ และเช็ก

Q3

1

สตรี วิทยา
เลิศพิศาลวุฒิ

เทพศิรินทร์

Year - Alternative ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 1 ปี การศึกษา (10-12 เดือน) จ่ายค่าเล่าเรียน และค่าที่พกั กับครอบครัวอุปถัมภ์ (รวมอยู่ในค่าเข้า
ร่ วมโครงการแล้ว)

Q3: Quarter 3 เดินทางไปเข้าร่ วมโครงการ ณ ต่างประเทศ เดือนกรกฏาคม หรือ สิ งหาคม หรื อ กันยายน
Canada

ประเทศ

ภาษาทีใ่ ช้

แคนาดา

อังกฤษ

ผู้สอบผ่านตัวจริง (ประกาศโดยเรี ยงตามตัวอักษร)
ชลลดา
สุ ขสม
ธีรสุ ต
ศุภวิบูลย์ผล

ช่ วงเวลา

Q3

บดินทรเดชา (สิ งห์ สิ งหเสนี)
แสงทองวิทยา

………………………………………………………………………………………

จํานวนทีร่ ับ(คน)

5

