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ประกาศผลการสอบชิงทุน 

ไปโครงการนักเรียนแลกเปลีย่นภาษาและวฒันธรรมประเทศสหรัฐอเมริกา AYP 

(Academic Year Program) รุ่นที ่9 

คร้ังที่ 6/2562 วนัเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 

1. นักเรียนท่ีท ำคะแนนได้ 85% ข้ึนไป มีสิทธ์ิได้รับคัดเลือกเข้ำรอบ 20 คนท่ีท ำคะแนนได้สูงสุด            

เพื่อชิงทุนประเภทท่ี 1-3 (ทุนฟรีค่ำโครงกำร มูลค่ำ 400,000.-บำท/ทุนส่วนลดค่ำโครงกำร-ค่ำตัว๋

เคร่ืองบิน มูลค่ำ 50,000.-บำท) ประกำศผล วนัท่ี 31 มกรำมคม 2563  มีดงัน้ี.- 

- นำงสำวสิริยำกร พุม่ประดบั โรงเรียนสำธิตประสำนมิตร จงัหวดักรุงเทพมหำนคร ได ้85% 

2. นกัเรียนท่ีท ำคะแนนได ้80-84% มีสิทธ์ิไดรั้บคดัเลือก 5 ล ำดบัแรกท่ีท ำคะแนนไดสู้งสุด เพื่อรับทุน

ประเภทท่ี 4 (ทุนส่วนลดค่ำตัว๋เคร่ืองบิน 30,000.-บำท)ประกำศผล วนัท่ี 31 มกรำมคม 2563 มีดงัน้ี.- 

- ยงัไม่มีนกัเรียนท่ีท ำคะแนนไดถึ้ง 80-84% 

นกัเรียนสำมำรถยืนยนัรับทุนประเทศท่ี 5-6  (ทุนส่วนลดค่ำโครงกำรฯ หรือส่วนลดค่ำตัว๋เคร่ืองบิน 

มูลค่ำ 10,000-20,000.-บำท) ตำมโควตำท่ีมีอยูไ่ปก่อนได ้โดยยงัคงมีสิทธ์ิไดรั้บคดัเลือกทุนประเภทท่ี 

4 ไดต้ำมปกติ ทั้งน้ีมูลค่ำทุนรวมสูงสุดตอ้งไม่เกิน 30,000.-บำท 

3. นกัเรียนท่ีท ำคะแนนได้อยู่ในเกณฑ์ท่ีสำมำรถเขำ้ร่วมโครงกำรได ้โดยใช้ทุนสมทบจำกผูป้กครอง            

มีดงัน้ี.- 

- นำงสำวตรีญำ โตะ๊สะและ โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) จงัหวดักรุงเทพมหำนคร  

- นำงสำวชลฎำ สุขโข โรงเรียนหนองจอกพิทยำนุสสรณ์มธัยม จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 

- นำงสำวสุวชิญำ จิตเมต โรงเรียนสตรีวทิยำ 2 ในพระรำชูปถมัภฯ์ จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 

- เด็กหญิงลลิดำ สินสันเทียะ โรงเรียนเซนจอนแมร่ี จงัหวดัสระบุรี 

- เด็กหญิงลลิตำ สินสันเทียะ โรงเรียนเซนจอนแมร่ี จงัหวดัสระบุรี 

- นำยเผด็จ นวลจนัทร์ โรงเรียนเซนจอนแมร่ี จงัหวดัสระบุรี 

- นำงสำวสุดำรัตน์ วนัเด่น โรงเรียนหนองจอกพิทยำนุสสรณ์มธัยม จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 

- นำงสำวจนัทกำนต ์เยน็ประเสริฐ โรงเรียนหนองจอกพิทยำนุสสรณ์มธัยม จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 

- นำยจิรภทัร เอ่ียมวรำพนัธ์ุ โรงเรียนสตรีวทิยำ 2 จงัหวดักรุงเทพมหำนคร  
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- นำยปำรยร์พี วงษค์  ำจนัทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำนอ้มเกลำ้ จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 

- นำงสำวชยำภำ ธนมงคลฤทธ์ิโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำนอ้มเกลำ้ จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 

- นำงสำววรำพร วงษสุ์ขะ โรงเรียนรำมวทิยำ รัชมงัคลำภิเษก จงัหวดัสุรินทร์  

- นำงสำวธนสร ทองพวง โรงเรียนรำชวนิิตมธัยม จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 

- เด็กชำยทิวำกร เขียนเขวำ้ โรงเรียนเซนจอนแมร่ี จงัหวดัสระบุรี  

- นำงสำวฟูคิ ทำมูระ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำนอ้มเกลำ้ จงัหวดักรุงเทพมหำนคร  

- นำงสำวพิชญำวีร์ บุญนิธี โรงเรียนสตรีวทิยำ จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 

- นำงสำวสุนิษำ สิงห์ชยั Sarasas Pittaya School จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 

- นำงสำวศศิวมิล บุญยะเพญ็ Sarasas Pittaya School จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 

- เด็กหญิงชนญัชิดำ ภำรชำตรี โรงเรียนศรียำภยั จงัหวดัชุมพร 

- เด็กชำยแสงอำทิตย ์โรจนเรืองรอง โรงเรียนอสัสัมชญัศรีรำชำ จงัหวดัชลบุรี 

- นำยดนุชโพ จนัโททยั โรงเรียนสวนกุหลำบวทิยำลยั จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 

- นำยพุฒิเมธ ลำยครำม โรงเรียนสำธิตปทุมวนั จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 

- นำงสำวอำเครญำ ปำนแดง โรงเรียนสตรีสมุทรปรำกำร จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

- เด็กชำยสหรัตน์ แพทริก สงวนเรือง โรงเรียนอสัสัมชญัศรีรำชำ จงัหวดัชลบุรี    

 

นกัเรียนท่ีท ำคะแนนได ้ตำมขอ้ 2 และ และขอ้ 3 หำกประสงคจ์ะเขำ้ร่วมโครงกำร จะตอ้งยนืยนัสิทธ์ิ 

และช ำระค่ำลงทะเบียนเขำ้ร่วมโครงกำร จ ำนวน 30,000.-บำท ภำยในวนัท่ี 18 กนัยำยน 2562 

 

จึงเรียนมำเพื่อทรำบ 
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