ใบสมัครสอบโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน YES /Application Form
รหัส/ชื่อสนามสอบ: __________ /____________________________
 ชิงทุนฟรี
 สอบวัดระดับ TYES
 Gap Year (จบ ม.6)
 ศึกษาต่อ (F-1) ม.3 ขึ้นไป
 ต้องการเข้าร่วมโครงการสมทบ (ตามผลสอบ) เลือกประเทศ
		 1:______________, 2: _____________, 3:_____________

สำ�หรับเจ้าหน้าที่

ปีการศึกษา 2019/2020
รหัสประจำ�ตัวสอบ:
ชื่อผู้รับสมัคร/THA: ________________________ /__________
โรงเรียน:___________________________________________
จังหวัด:______________________________

ขอมูลสวนตัว / Personal Information
 เพศชาย
 เพศหญิง
ชื่อ: __________________________________ นามสกุล: ______________________________ ชื่อเล่น: _________________________
ชื่อภาษาอังกฤษตามหน้าบัตรประชาชน (ตัวพิมพ์ ใหญ่เว้นช่องว่างระหว่างชื่อ - นามสกุล)
วันที่เกิด:

เดือนเกิด:

ปีเกิด (ค.ศ.):

อายุ:

ศาสนา: ___________________

ที่อยู่ปัจจุบัน /Current Address (ที่สามารถติดต่อได้)
บ้านเลขที่: ______________ หมู่บ้าน / อาคาร: _________________________________ เลขที่ห้อง: _________________ หมู่ที่: ___________
ซอย: ________________ ถนน: ______________________ ตำ�บล / แขวง: ____________________ อำ�เภอ / เขต: ___________________
จังหวัด: ______________________ รหัสไปรษณีย์: __________ เบอร์โทรศัพท์บ้าน: _______________ โทรศัพท์มือถือ: __________________
อีเมล์: _____________________________________________________ ไลน์ ไอดี: ____________________________________________

ข้อมูลการศึกษา/Education Background
 กำ�ลังศึกษา		
 จบการศึกษา
ชื่อสถาบันการศึกษา / Institution or School: _________________________________________ จังหวัด / Province: ____________________
ระดับชั้น /Grade: ________________ เกรดเฉลี่ยเทอมล่าสุด: _____________ เกรดภาษาอังกฤษเทอมล่าสุด: ____________________________

ครอบครัวหรือผู้ปกครอง /Family
ชื่อ-นามสกุล					
อาชีพ				
โทรศัพท์
บิดา:
_______________________________ _________________________________________ ___________________________
มารดา: _______________________________ _________________________________________ ___________________________

อื่น ๆ /Other
รู้จักโครงการนี้จาก  Facebook
 อาจารย์

 Line
 เพื่อน

 Twitter
 Website YES  บู๊ท YES
 ประกาศ, แผ่นพับ
 อื่น ๆ ระบุ: ______________________________________________________

ลงชื่อ ................................................................... ผู้สมัคร

วันที่ ........./................../...........

กรอกใบสมัคร ระบุศูนย์สอบให้ชัดเจน และเลือกส่งใบสมัครได้ดังนี้
1. ส่งใบสมัครพร้อมชำ�ระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท ที่ศูนย์ประสานงานสอบ / สนามสอบ และเข้าสอบ ณ สนามสอบตามที่ระบุ
2. ส่งใบสมัครตรงกับสำ�นักงาน YES ชำ�ระเงินค่าธรรมเนียนสมัครสอบ 200 บาท โดยโอนเงินเข้า บัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีนายอาคม ริมทอง เลขที่บัญชี
039-7-11466-1 สาขาบุญถาวรเกษตร-นวมินทร์ 1) แฟกซ์ 0 2943 9570 หรือ 2) อีเมล์: info@yesthailand.org หรือ 3) ไลน์ ไอดี: yesthailand_acc (การสมัคร
จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ YES ได้รับใบสมัคร และเอกสารยืนยันการชำ�ระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น)
** เตรียมหลักฐานประจำ�ตัวผู้สมัครเพื่อใช้ยืนยันตัวตนมาแสดงในวันสอบ (บัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชน) ** แต่งกายชุดนักเรียนเข้าสอบเท่านั้น
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม วายอีเอส (ชั้น 2) เลขที่ 9/19 ถนนคลองลำ�เจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 0 2508 0099 (5 คู่สาย) โทรสาร 0 2943 9570-1 Website; www.yesthailand.org E-mail; info@yesthailand.org

รายชื่อสนามสอบ TYES ทั่วประเทศ (จัดเรียงตามจังหวัด)
กระบี่
0044 ร.ร.อำ�มาตย์พานิชนุกูล อ.กานต์ชนกชนน์  สุนทร 075 611181
กรุงเทพมหานคร 0005 ร.ร.สายน้ำ�ผึ้ง ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อ.อัจฉรีย์  สินธุสิงห์ 0 2258 2234
0007 ร.ร.มัธยมวัดนายโรง กทม. อ.ศันสนีย์ ศานติรัตนชัย 0 2424 1826
0011 ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กทม. อ.วิราณี โพธิพงศา 0 2457 0505
0093 ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล อ.ขันธนา สุทธิกรณ์ 0 2441 3591-3
0181 ร.ร.สามเสนวิทยาลัย อ.นภาพร  แก้วพันนา 02 2791992, 02 2792429 ต่อ 134
0209 สถาบันกวดวิชาครูโจ๊ก (ตรงข้าม รร.บดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี) อ.จารุณี มโนรัตน์
0499 YES (ร.ร.ยุวทูตศึกษา) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 0 25080099
กาญจนบุรี
0015 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี อ.ยุวดี วงษ์น้อย 034 600631
0016 ร.ร.วิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรี อ.วัชราภรณ์ อังสถิตย์อนันต์ 034 511773
กาฬสินธุ์
0161 ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรค์ อ.อลงกรณ์ สีลาพันธ์ 043 811278
ขอนแก่น
0024 ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย อ.อนงค์ พระคุณ 043 225637
0025 ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน อ.สิริยา ตระกูลสุ 043 243922
0028 ร.ร.สาธิต ม.ขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) อ.สุชานา ชวนะสุพิชญ์ 043 364504
0240 ร.ร.สาธิต ม.ขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) อ.รัชชฎา  แก้ววิไล 043 202419
จันทบุรี
0029 ร.ร.เบญจมราชูทิศ จันทบุรี อ.ศิริรัตน์  ชิงดวง 039-311170
0200 ร.ร.ศรียานุสรณ์ จ.จันทบุรี อ.บุษยา  จันทร์ขจร 039 311225
ฉะเชิงเทรา
0214 ร.ร.ดัดดรุณี อ.ทวีทรัพย์ ไทยสุริยะ 038 512547
ชลบุรี
0032 ร.ร.ชลราษฎรอำ�รุง จ.ชลบุรี อ.บุปผา คงงาม 038 282078
0035 ร.ร.สาธิต “พิบูลบำ�เพ็ญ” ม.บูรพา อ.จรรยา ชาญสมุทร 038 390060, 390352
0199 ศูนย์ภาษาอังกฤษพนัสนิคม (English House) อ.เนาวรัตน์  อยู่ดี 038 788160
ชัยภูมิ
0115 ร.ร.สตรีชัยภูมิ อ.อาทิตยา พิไลกุล 044-811162
0226 ร.ร.แก้งคร้อวิทยา อ.พรพรรณ  ตรีธัญญา 044 882908
ชุมพร
0004 ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา อ.จิระพันธ์ ดันสูงเนิน 077-511014
เชียงราย
0196 ร.ร.ดำ�รงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย อ.จันทร์สุดา แสงตารัตน์ 053 711450 ต่อ 221
เชียงใหม่
0041 ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ อ.สุรีย์  รัตนธรรม 053 418673-5
ตรัง
0046 ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง อ.อุษารัศม์  โสภารัตน์ 075 590364
0047 ร.ร.วิเชียรมาตุ อ.ยุวเยาว์ ฉิมพาลี 075 218794
0048 ร.ร.สภาราชินี จังหวัดตรัง อ.ธนัชพร  ศาสนนันทน์ 075 218792
ตราด
0095 EMMS สอนอังกฤษ ติวสอบ อ.ภาณุพงศ์ มูลกำ�เหนิด
0213 ร.ร.ตราษตระการคุณ อ.สุรีรัตน์  ร่วมญาติ 039 511151
ตาก
0049 ร.ร.ตากพิทยาคม จ.ตาก อ.อัญชนา  บุญอินทร์ 055 511134
นครนายก
0050 ร.ร.บ้านนา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก อ.รัชดาภรณ์ ลิ้มศิริชัย 037 381785
นครปฐม
0039 ร.ร.ยอแซฟอุปถัมภ์ อ.วาสนา อุตสาหะ 0 2429 0109
0052 ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม อ.รัชนี  รัตนะ 0 2431 3611
0166 ร.ร.สาธิต ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน อ.วิจิตรา จันทร์ศรีบุตร 034 351396
นครพนม
0026 ร.ร.ธาตุพนม อ.พิมลมาศ เรืองไพศาล 042 540842
นครราชสีมา
0060 ร.ร.มารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา อ.กมลทิพย์ เครือบสูงเนิน 044 242312, 255669
0061 ร.ร.สีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” อ.เด่นดวง บัวทองหลาง 044 411291ต่อ 107
0062 ร.ร.สุรนารีวิทยา  จ.นครราชสีมา อ.สุดาดวง เกิดโมฬี 044 255746
0152 ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย อ.มะลิวัลย์ แย้มเผื่อน 044 214557
0167 ร.ร.ปากช่อง อ.นงนุช ศาสตร์สาระ 044 311098, 0857672878
นครศรีธรรมราช 0064 ร.ร.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช อ.ณัฐวดี รักษ์พงศ์ 075 42 2039
0065 ร.ร.เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช อ.จตุพร  บุญเลี้ยง 075 348005
0068 ร.ร.สตรีทุ่งสง อ.ซ่อนกลิ่น อำ�นักมณี 075 411348
นครสวรรค์
0067 ร.ร.ตาคลีประชาสรรค์ จ.นครสวรรค์ อ.อาภาภรณ์ กุ่มดวง 056 262370
0222 สถาบันภาษาอังกฤษ Student Union อ.อรปภา  พงศ์พจมาน 056 211411
นนทบุรี
0018 ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี อ.จันทร์จีรา หัตถยาธิพล 0 2583 8311
0059 ร.ร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี อ.ศุภาพร  พรหมมาศ 0 2985 1995 ต่อ 106
0122 ร.ร.พัฒนาเด็กสมองไว อ.นิ่มนวล น่วมอยู่
นราธิวาส
0218 ร.ร.อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จ.นราธิวาส อ.อัซนี  เจ๊ะโซ๊ะ 073 511292
น่าน
0072 ร.ร.สตรีศรีน่าน จ.น่าน อ.จรัญ  รัตนศิลา 054 710373
0076 ร.ร.นาน้อย อ.จุฑารัตน์ สุรัตน์ตะนันธกุล 054-789093
0118 ร.ร.ปัว อ.สวัสดิ์ วิวัฒน์วรชาติ 054 791243
0182 ร.ร.ท่าวังผาพิทยาคม อ.ชดาภัทร  ตนะทิพย์ 054 799115
บุรีรัมย์
0074 ร.ร.บุรีรัมย์พิทยาคม อ.วรัทยา ตระกูลสัมพันธ์ 044 611098
ปราจีนบุรี
0081 ร.ร.ปราจีนราษฎร์อำ�รุง จ.ปราจีนบุรี อ.ณาตยา  ลำ�บอง 037 211070
ปัตตานี
0082 ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี อ.สุลัยญา หะยีหามะ 073 335131
0088 ร.ร.เบญจมราชูทิศ ปัตตานี อ.สุกัญญา รัตนสันต์ 073-336575
0180 ร.ร.เดชะปัตนยานุกูล อ.แวอารีนา  แวหะยี 073 336182
พระนครศรีอยุธยา 0078 ร.ร.ภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” อ.อาจารี นวภัทรอภิญญา 035-311274
0085 ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา อ.สุเมธ รัมมะเกษ 035 241999 ต่อ 112
0252 ร.ร.สาธิตมัธยม ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา อ.พิมผกา แก้วศรีปราชญ์ 035-245506
พะเยา
0086 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา อ.อมรรัตน์ เมืองวงศ์ 054 422838
0087 ร.ร.เชียงคำ�วิทยาคม จ.พะเยา อ.เดือนเพ็ญ อนุตรพงศ์ 054 451982

พัทลุง
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
แพร่
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยโสธร
ยะลา
ร้อยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี
ลำ�ปาง
ลำ�พูน
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา

สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร
สระบุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
อ่างทอง
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี

0009
0224
0092
0094
0096
0204
0002
0098
0054
0102
0103
0105
0107
0020
0109
0254
0110
0112
0113
0057
0117
0230
0030
0119
0197
0202
0123
0126
0128
0225
0130
0131
0248
0133
0134
0055
0135
0136
0137
0192
0217
0084
0238
0139
0140
0175
0038
0143
0145
0146
0147
0207
0174
0153
0021
0155
0156
0158
0194
0080
0129
0058
0162
0163
0206

ร.ร.ภาษาและคอมพิวเตอร์พัทลุง (PLCS) อ.จารุพรรณ หนูสง 074 620619
กวดวิชาสุนิดา อ.สุนิดา  วงษ์สุวรรณ 074 616717
ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก อ.วราภรณ์ น้อยวงศ์ 055 241947
ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก อ.ขวัญชัย ตระกูลเชิดชูชัย 055 227600
ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี อ.นมัสสิยา  สร้อยระย้ากุล 032 425404
ร.ร.พรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี อ.วิบูลย์  หิรัญวงศ์ 032 425070
ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ อ.ภาสกร อยู่เย็น 056 721535
ร.ร.นารีรัตน์ จังหวัดแพร่ อ.รัชชา เล้าสกุล 054 511124
ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) อ.นรานุช  สีหนาท 043 754636
ร.ร.พยัคฆภูมิวิทยาคาร จ.มหาสารคาม อ.เกษวลี กองทอง 043 791126
ร.ร.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม อ.รัชนีวัลย์ วรรณศรี 043-799373
ร.ร.มุกดาหาร อ.โศภิษฐ์ ไมยละ 042 611590
ร.ร.คำ�เขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ จ.ยโสธร อ.พงษ์เพ็ญ  นามเมืองรักษ์ 045 791035
ร.ร.ธรรมวิทยามูลนิธิ อ.ฮาบีบะห์ นิตา 073 222825
ร.ร.คณะราษฎรบำ�รุง จังหวัดยะลา อ.คอฟเสาะ บาเน็ง 073 222603
ร.ร.เบตง “วีระราษฎร์ประสาน” อ.จุฬารัตน์ กาญจนมณี 073-230449
ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อ.จุฬาลักษณ์ พงษากิจ 043 511795
ร.ร.พิชัยรัตนาคาร อ.กาญจนา ศุภประเสริฐ 077 811078
ร.ร.สตรีระนอง อ.อัสณีย์ องศารา 077 811484
ร.ร.แกลง “วิทยสถาวร” อ.สมพร  ทาตะภิรมย์ 038 671160
ร.ร.ระยองวิทยาคม อ.นาวี เวทวงศ์ 038 614067
ร.ร.อัสสัมชัญระยอง อ.ยุพาวดี  ทองคำ� 038 611376
ร.ร.บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย อ.อังคณา บุญเจริญ 032 719 222
ร.ร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี อ.รัชฎาวรรณ  คูฮุด 032 337372
ร.ร.โพธาวัฒนาเสนี อ.ฉัตรชัย  นาคสวัสดิ์ 032 231011
ร.ร.พิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี อ.สิริวรรณ ภิญโญลักษณา 036 411051
ร.ร.แจ้ห่มวิทยา อ.ปุณยวีร์ แสงมนตรี 054 271399
ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำ�พูน อ.ศิริขวัญ รัตน์สุวรรณ 053 535303
ร.ร.เชียงคาน จ.เลย อ.ลักขณา บริบูรณ์วัฒน์ 042 821159
ร.ร.เลยพิทยาคม อ.เพ็ญแข จันทนา 042 811290
ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย อ.อรไท อิสาน 045612611
ร.ร.สตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ อ.จินต์ภาณี กองจินดา 045 612868
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา อ.อรทัย อยู่เย็น 045-921055
ร.ร.ธาตุนารายณ์วิทยา อ.รัชนี  เจริญพร 042 711922
ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร อ.กิตติยา มุกดาประเสริฐ 042 711788
ร.ร.มอ.วิทยานุสรณ์ อ.วิมล  สร้อยสุวรรณ 074 201628-9
ร.ร.วรนารีเฉลิม จ.สงขลา อ.ศิชล สิงคมาศ และอ.สมยศ หมื่นรันต์ 074 311258
ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา อ.ศรีริพร  ธรรมรักษ์ 074 243599
ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อ.ณัฐวิภา  บุญชูชีพ 074 253272
ร.ร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อ.ศิวนาถ  จินตวาณิชกร 074 251172
ร.ร.มหาวชิราวุธ จ.สงขลา อ.นิศานาท จันทรมณี 074 312598
ร.ร.พิมานพิทยาสรรค์ อ.อเนก  หิรัญสถิตย์ 074 711086
ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล อ.ปธานิน ปาณะศรี 074 725985
ร.ร.ราชวินิต บางแก้ว จ.สมุทรปราการ อ.ปริญญา  ปล้องศรี 0 2316 5009
ร.ร.ศรัทธาสมุทร จ.สมุทรสงคราม อ.ศิลา  ตู้ทองคำ� 034 711221
ร.ร.ศูนย์ภาษาครูแป๊ด จ.สมุทรสาคร อ.พวงทอง  แสงทอง 034 414043
ร.ร.แก่งคอย อ.ศศิธร  แสงสะท้าน 036244033
ร.ร.สระบุรีวิทยาคม อ.เบญญพร ภัทรโยธิน 036 211206
ร.ร.สวรรค์อนันต์วิทยา อ.กันทิมา สันติชาติ 055 642028
ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม อ.พวงพลอย พรกระแส 055 611786
ร.ร.อุดมดรุณี จ.สุโขทัย อ.อรสา  ศรีนรา 055 612900
ร.ร.อู่ทอง จ.สุพรรรณบุรี อ.เยาวลักษณ์  เกษประทุม 035 551046
ศูนย์การเรียนรู้บ้านศิลป์ปัญจวิชช์ อ.ณัฐฌา  วีระวานิช 077 273428
ร.ร.สิรินธร จ.สุรินทร์ อ.ฉัณแข รัตตัญญู 044 511189
ร.ร.วัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) อ.จิรภัทร ตามสมัคร 035 868370
ร.ร.สตรีอ่างทอง อ.ภริตา จิตชื่น 0 3561 1511
ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ.ปัณฑิต์พันธุ์ พึ่งจิตร 035 612643
ร.ร.อุดรพิทยานุกูล อ.พิมพ์มณี  หริตกุล 081 544 1928
ร.ร.สตรีราชินูทิศ อุดรธานี อ.ศรัณยา  ศรีพรหมทอง 042 244415-7 ต่อ 136
ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี อ.กรรณิการ์ ก้อนกลีบ 055411105
ร.ร.อุตรดิตถ์ อ.วันเพ็ญ ห่อทอง 0-5541-1104
ร.ร.หนองฉางวิทยา อ.วันวิสา วิเชียรรัตน์ 056 531146
ร.ร.นารีนุกูล จ.อุบลราชธานี อ.จุฑามาศ ศริพันธุ์ 045 244575
ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี อ.ภัสนี  สุวรรณกูฏ 045 262194
ร.ร.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี อ.นิติศักดิ์  ศรีสินธ์ 045 441028

*** รายชื่อสนามสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำ�นวนผู้สมัครสอบ นักเรียน/ผู้สนใจสมัครสอบ ควรสมัครสอบโดยตรง ณ สนามสอบนั้นๆ ตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่ www.yesthailand.org ***

