ประกาศผลการสอบชิงทุน
ไปโครงการนักเรี ยนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมประเทศสหรั ฐอเมริกา
AYP(Academic Year Program) รุ่ นที่ 9
ครั ง้ ที่ 4/2562 วันเสาร์ ท่ ี 17 สิงหาคม 2562
1. นักเรี ย นที่ท ำคะแนนได้ 85% ขึ้ นไป มี สิท ธิ์ ได้รับ คัดเลื อกเข้ำรอบ 20 คนที่ ทำคะแนนได้สู งสุ ด
เพื่อชิ งทุนประเภทที่ 1-3 (ทุ นฟรี ค่ำโครงกำร มู ล ค่ำ 400,000.-บำท/ทุ นส่ วนลดค่ำโครงกำร-ค่ำตัว๋
เครื่ องบิน มูลค่ำ 50,000.-บำท) ประกำศผล วันที่ 31 มกรำมคม 2563 มีดงั นี้.- ยังไม่มีนกั เรี ยนที่ทำคะแนนได้ถึง 85%
2. นักเรี ยนที่ทำคะแนนได้ 80-84% มีสิทธิ์ ได้รับคัดเลือก 5 ลำดับแรกที่ทำคะแนนได้สูงสุ ด เพื่อรับทุน
ประเภทที่ 4 (ทุนส่ วนลดค่ำตัว๋ เครื่ องบิน 30,000.-บำท)ประกำศผล วันที่ 31 มกรำมคม 2563 มีดงั นี้.- นำงสำวธีนิดำ ทรัพยำสำร โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษำ จังหวัดกรุ งเทพมหำนคร ได้ 80%
- นำงสำวมำริ สำ แสงทับทิม Bangkok International Preparatory and Secondary School
จังหวัดกรุ งเทพมหำนคร ได้ 81%
- เด็กชำยกันตพิสิฐ ลิ้มศุภพุฒิกุล โรงเรี ยนจุฬำภรณ์ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ได้ 81%
นักเรี ยนสำมำรถยืนยันรับทุนประเทศที่ 5-6 (ทุนส่ วนลดค่ำโครงกำร หรื อค่ำส่ วนลดค่ำตัว๋ เครื่ องบิน
มูลค่ำ 10,000-20,000.-บำท) ตำมโควตำที่มีอยูไ่ ปก่อนได้ โดยยังคงมีสิทธิ์ ได้รับคัดเลือกทุนประเภทที่
4 ได้ตำมปกติ ทั้งนี้มูลค่ำทุนรวมสู งสุ ดต้องไม่เกิน 30,000.-บำท
3. นักเรี ยนที่ ทำคะแนนได้อยู่ในเกณฑ์ที่สำมำรถเข้ำร่ วมโครงกำรได้ โดยใช้ทุนสมทบจำกผูป้ กครอง
มีดงั นี้.- นำงสำวพัชรญำติ์ เจตน์แจ้งจิตต์ โรงเรี ยนสำมเสนวิทยำลัย จังหวัดกรุ งเทพมหำนคร
- นำงสำวนภัสสร โมเทียน โรงเรี ยนสิ รินธร จังหวัดสุ รินทร์
- เด็กหญิงกรวิภำ อุตสำหะ โรงเรี ยนวัดป่ ำประดู่ จังหวัดระยอง
-นำงสำววิมลสิ ริ เพิม่ ผล โรงเรี ยนตะกัว่ ป่ ำเสนำนุกูล จังหวัดพังงำ
-เด็กชำยปำนธง พัวพิมลรัตน์ โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษำพัฒนำกำร จังหวัดกรุ งเทพมหำนคร
-เด็กชำยสิ ทธิ วชั ร์ แก้ววิริยะชูชยั โรงเรี ยนสุ คนธีรวิทย์ จังหวัดนครปฐม
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-นำงสำวจุฑำกำญจน์ วิริยโชติกุล โรงเรี ยนตะกัว่ ป่ ำเสนำนุกูล จังหวัดพังงำ
-เด็กหญิงธันย์ชนก สุ ขส่ ง โรงเรี ยนตะกัว่ ป่ ำเสนำนุกูล จังหวัดพังงำ
-นำงสำวเกณิ กำ ไตติลำนนท์ โรงเรี ยนเซนต์โยเซฟ บำงนำ จังหวัดสมุทรปรำกำร
-เด็กชำยปำฏิหำริ ย ์ เหลียงกอบกิจ โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียน จังหวัดกรุ งเทพมหำนคร
-เด็กหญิงณฤดี แก้วดวงดี โรงเรี ยนเซนต์โยเซฟ บำงนำ จังหวัดสมุทรปรำกำร
-เด็กชำยกันตพัฒน์ เกษมสันต์ ณ อยุธยำ โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษำพัฒนำกำร จังหวัด
กรุ งเทพมหำนคร
-นำงสำวมำริ สำ หวังพิทกั ษ์กุล โรงเรี ยนบดินทรเดชำ (สิ งห์ สิ งหเสนี ) จังหวัดกรุ งเทพมหำนคร
นักเรี ยนที่ทำคะแนนได้ ตำมข้อ 2 และ และข้อ 3 หำกประสงค์จะเข้ำร่ วมโครงกำร จะต้องยืนยันสิ ทธิ์
และชำระค่ำลงทะเบียนเข้ำร่ วมโครงกำร จำนวน 30,000.-บำท ภำยในวันที่ 24 สิ งหำคม 2562
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ
บริ ษทั วอร์ แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชัน่ แอนด์ ทรำเวิล จำกัด
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