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ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก 

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี 
รุ่นที่ 59 (พ.ศ.2563-2564) 

 

                
มูลนิธกิารศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ได้ด าเนนิการร่วมกับ 

เอเอฟเอสโลก และประเทศสมาชิกจ านวนกว่า 50 ประเทศ จัดโครงการเพื่อการเรียนรู้ด้านภาษา และแลกเปลี่ยน 
วัฒนธรรม โดยมุ่งหวังในการสร้างความเขา้ใจอนัดี และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างมวลมนุษยชาติ และเป็น 
การพัฒนาทักษะ ค่านิยมสว่นบุคคล ตลอดจนวัฒนธรรม และวิถีชีวติความเป็นอยู่ของเยาวชน จนสามารถปรับตนเอง 
ให้อยู่ร่วมกบับุคคลอืน่ที่มคีวามแตกต่างในหลายๆด้านไดอ้ย่างมีความสุข ทั้งนี้เยาวชนที่เป็นคนดี มคีุณสมบตัิ และ
ความสามารถ เหมาะสมตามเกณฑ์ และมาตรฐานของเอเอฟเอสจะได้รับการคัดเลือกเปน็ตวัแทนของเยาวชนไทย 
ไปศึกษา และพ านักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในต่างประเทศระยะเวลาประมาณ 1 ปีการศึกษา  

 

 
 
 

1. ร่วมประชุมเชงิปฏิบัติการ และเขา้ค่ายเตรียมความพร้อมในประเทศก่อนเดินทางอย่างน้อย 3 ครัง้  
     หลังเดินทางกลับอีก 1 ครัง้ และในต่างประเทศอกีประมาณ 3 ครั้ง 
2. เยาวชนต้องมีผลการเรียนเฉล่ียตลอดหลักสูตร ก่อนออกเดินทางตามข้อก าหนดของประเทศอุปถัมภ์ 
3. ส่งเยาวชนสู่ประเทศสมาชิกเกือบท่ัวโลกทั้งในทวีปอเมรกิาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป และเอเชีย อาทิ  
     สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น เยอรมนี เบลเยี่ยม  ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์  อิตาลี  นอรเวย์ สวเีดน เดนมาร์ก รัสเซีย บราซิล     
     ชิลี อาร์เจนตินา จีน อินเดยี และประเทศอื่นอีกมากมาย 
4. พ านักกับครอบครัวอุปถมัภ ์หรือที่พักที่จัดสรรโดยเอเอฟเอสประเทศอุปถัมภต์ามลักษณะโครงการ 
5. เรียนรู้ภาษาและร่วมกิจกรรมในโรงเรียนอุปถมัภ์เสมือนเป็นเยาวชนในระดับมัธยมศกึษาคนหน่ึงของโรงเรียน 
6. เรียนรู้และแลกเปล่ียนวัฒนธรรมโดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชมุชน และร่วมกจิกรรมของเอเอฟเอสตามโอกาส 
7. เป็นตัวแทนเยาวชนไทยน าวฒันธรรมและเอกลักษณ์ของไทยไปเผยแพร่ต่อครอบครัว โรงเรียน และชุมชนในประเทศอุปถัมภ์ 
8. เข้าร่วมโครงการระยะเวลาประมาณ 9-11 เดือน ขึ้นอยู่กับประเทศอุปถัมภ์เป็นผู้ก าหนด 
9. สามารถเทียบชั้นเรียนได้โดยจะตอ้งน าผลการเรียนหรือผลการประเมินจากโรงเรยีนอุปถัมภ์มาด าเนนิการตามหลักเกณฑ์ 
     ของกระทรวงศึกษาธกิาร แตท่ั้งนีข้ึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของโรงเรียนที่เยาวชนสังกัด 

10. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของเอเอฟเอสทุกประการ 
11. ได้รับประกาศนียบตัรของเอเอฟเอส ประเทศไทย เมื่อเขา้ร่วมโครงการครบตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 
   

ข้อพึงระวัง 
- โปรดศึกษาระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกให้เข้าใจ     
  ก่อนท่ีจะสมัคร 
- เงื่อนไขการขอรับทุนมี 4 ประเภท โปรดศึกษาเงื่อนไขของทุน   
  แต่ละประเภทให้เข้าใจก่อนท่ีจะสมัคร เพราะหากสมัครทุน   
  ผิดประเภทจะท าให้เยาวชนเสียสิทธิ์ 
- สามารถดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก           
  และกรอกใบสมัครผ่านโปรแกรมออนไลน์ท่ี www.afsthailand.org 
- ช าระเงินค่าสมัครสอบ 200 บาท เมื่อยื่นใบสมัคร 
 

ลักษณะโครงการ 

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) เลขท่ี 31 หมู่ที่ 9 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
โทรศัพท์หมายเลข 02-574-6197 ต่อ 502-507  www.afsthailand.org และ www.facebook.com/afsthailandofficial  
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เงื่อนไขการขอรับทนุการศึกษา 
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพือ่การศึกษาและแลกเปลี่ยนวฒันธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี 

รุ่นที่ 59 (พ.ศ.2563-2564) 
 

  ในแต่ละปี มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ได้พยายามรณรงค์จัดหาทุนเพื่อจัดสรรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อสนับสนุน
และกระจายโอกาสให้เยาวชนที่สนใจใฝ่รู้ และมีคุณสมบัติครบถ้วนได้พัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมกัน โดยแบ่งทุนการศึกษาเป็นหลาย
ประเภท แต่ละประเภทมีลักษณะทุน ระดับความช่วยเหลือ และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับทุนที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงขอให้เยาวชน   
และผู้ปกครองศึกษารายละเอียดให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนตัดสินใจสมัครขอรับทุนนั้นๆ เพราะเมื่อสมัครแล้วไม่อาจขอเปลีย่นประเภท
ของการสมัครได้ และจะเรียกร้องสิทธิใดๆในภายหลงัมิได้ 
 

         ปัจจุบัน ทุนการศึกษาแบ่งเปน็ 4 ประเภท ดังนี ้
-  ประเภททุนทั่วไป 

คือ ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการจากมูลนิธิ ร่วมกับการสมทบทุนบางส่วนจากผู้ปกครองของนักเรียนเอง 
- ประเภททุนบริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน (Corporate Scholarship Program) หรือ CSP 

          คอื ทุนสนับสนุนการศึกษา จากบริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรท้ังภาครัฐ และเอกชน ซึ่งเล็งเห็นความส าคัญของโครงการ  
                   และยินดีสนับสนุนให้เยาวชนท่ีเป็นบุตร หรือธิดาของพนักงานได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ ตามคุณสมบัติท่ีเจ้าของทุนระบุ       

- ประเภททุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แบ่งออกเป็น 2 ทุนคือ 
 1. AFS Thailand Full Scholarship คือ ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการเอเอฟเอสจากมูลนิธิ และผู้มีจิตศรัทธาบริจาค 
 2. Asia Kakehashi Scholarship คือ ทุนสนับสนุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้แก่นักเรียนชาวเอเชีย ณ ประเทศญี่ปุ่น 

    โดยท้ัง 2 ทุน บิดา,มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มีเงินเดือน/รายได้ต่อเดือน รวมกันไม่เกิน 30,000 บาทเท่านั้น 
- ประเภททุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study) หรือ KLYES 

คือ ทุนสนับสนุนการศึกษาจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาให้แก่นักเรียนไทย-มุสลิม 
 

  ข้อเสนอแนะที่ผู้สนใจควรพิจารณาก่อนการสมัครขอรับทุน 
1. พิจารณาลักษณะและเงื่อนไขของทุน เนื่องจากทุนแต่ละประเภทมีลักษณะและเงื่อนไขที่แตกต่างกัน 
2. พิจารณาขั้นตอนการคัดเลือก เพราะทุนแต่ละประเภทมีรายละเอียด วิธีการสมัครและคัดเลือกแตกต่างกัน 
3. พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในแต่ละประเภททุนหรือไม่ หากขาดคุณสมบัติ    

แม้ข้อใดข้อหน่ึงจะถูกพิจารณาตัดสิทธิการรับทุน และรวมถึงสิทธิการเข้าร่วมโครงการ 
4. พิจารณาข้อก าหนดในการเลือกประเทศ เน่ืองจากในบางประเทศมีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะไว้ ผู้สมัครควรศึกษาให้ดี

ก่อนถึงขั้นตอนการเลือกประเทศ และทุนบางประเภทเจ้าของทุนเป็นผู้ก าหนดประเทศให้เลือก หรือก าหนดให้ในภายหลัง  
ซึ่งอาจไม่ตรงกับความต้องการของผู้สมัคร 
 

 
 

 

 
 
  เมื่อเยาวชนและผู้ปกครองได้ศึกษารายละเอียดจนเข้าใจถ่องแท้แล้ว จะสามารถตัดสินใจเลือกสมัครได้อย่างถูกต้องและผ่าน 
 ขั้นตอนการคัดเลือกได้รับทุนเข้าร่วมโครงการอย่างมีความสุข  
 
 
   

 
 
 
หมายเหตุ ส าหรับนกัเรียนที่สอบผ่านการคัดเลอืกแลว้ ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนปรึกษาและขออนุญาตโรงเรียนตน้สังกัด 
              เพื่อให้การสนบัสนนุนกัเรียนในการเข้าร่วมโครงการ    

ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบและไม่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ หรือหากมูลนิธิตรวจพบในภายหลังว่าผู้เข้าสอบเป็น
ผู้ทีข่าดคุณสมบัติตามท่ีมูลนิธิก าหนด มูลนิธิขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้สมัคร
ไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆท้ังสิ้น 

นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการเอเอฟเอส ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จะต้องมีสมุดบันทึกประวัติการฉีดวัคซีนตั้งแต่เด็ก เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการตรวจสุขภาพตามแบบฟอร์มใบสมัครนานาชาติของเอเอฟเอส  ถ้านักเรียนคนใดไม่มีประวัติการฉีดวัคซีนครบถ้วน บันทึกลงใน
แบบฟอร์มสุขภาพของใบสมัครนานาชาติ โรงเรียนอุปถัมถ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่รับให้นักเรียนเข้าเรียน จึงเป็นเหตุให้ส านักงาน       
เอเอฟเอสประเทศสหรัฐอเมริกา จะปฏิเสธการรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการเช่นกัน 
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ในการด าเนินการสอบคัดเลือก มูลนิธิก าหนดให้ด าเนินการเป็น 2 ขั้นตอน คือ การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ 

 
 
 1.   คุณสมบัติของผู้สมัครสอบข้อเขียน 
  1.1    สัญชาติไทย 

         1.2    ต้องเกิดระหว่าง 30 มิถุนายน 2545 ถึง 31 ธันวาคม 2547 
                          1.3    ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4-5 หรอืเทียบเท่า ในปีการศึกษา พ.ศ.2562  
           ต้องมีสถานภาพเป็นเยาวชน และก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ  
           ต้ังแต่สมัครเข้าร่วมโครงการจนกระทั่งเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ  

         หมายเหตุ เยาวชนท่ีรับการศึกษาแบบนอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย และนักเรียน Home School ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ 

                         1.4    ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมเป็นนักเรียนในโครงการแลกเปล่ียนในต่างประเทศมากกว่า 6 เดือน หากเคยพ านักอยู่ในต่างประเทศ  
                                         ต้องกลบัมาพ านักในประเทศไทย และต้องก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี  
                          1.5    เป็นผู้มีความประพฤติดี  
                          1.6    ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ไม่มีโรคประจ าตัวทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นเด็กพิเศษ   
           ทุกประเภท ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบ หรือโรคที่เป็นพาหะของโรคใดๆ และไม่เป็นโรคที่ต้องได้รับการรักษาอย่าง
           ต่อเนื่องที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งต้องได้รับการพิจารณาโดยแพทย์ที่มูลนิธมิอบหมาย  
           และการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุดโดยประเทศอุปถัมภ์แต่ละประเทศ 
                          1.7    มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ภาคเรียนสุดท้าย ขณะสมัครเข้าร่วมโครงการ และก่อนการเดินทางไม่ต่ ากว่า 2.30 และต้องไม่มี
           ระดับผลการเรียนติด 0,ร,มผ และ มส หรือระดับผลการเรียนอื่นๆ ที่แสดงว่านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน เช่น F, I, E  
 2.   การสมัครสอบข้อเขียน  

   2.1   กรอกใบสมัครผ่านโปรแกรมออนไลนไ์ด้ที่  www.afsthailand.org 
            2.2   พิมพ์ใบสมัคร ตรวจสอบความถูกต้อง ลงลายมือชื่อผู้สมัครและผู้ปกครอง 

 2.3    ติดรูปถ่ายหน้าตรง จ านวน 2 รูป สีหรือขาวด า ขนาด 1 นิ้ว สวมชุดนักเรียนระดับชั้นปัจจุบัน ไม่สวมแว่นด า ไม่สวมหมวก  
                                         ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 

 2.4    ยื่นใบสมัครที่สมบูรณ์พร้อมช าระเงินค่าสมัคร 200 บาท ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกที่โรงเรียนของผู้สมัคร 
              สังกัดอยู่ (ดูรายชื่อศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือก หน้า 18-19) 
 2.5    รับบัตรประจ าตัวสอบข้อเขียน ที่มีลายมือชื่อของผู้รับสมัคร ซึ่งลงไวใ้นวันที่ยื่นใบสมัคร (เป็นหลักฐานในการสมัคร) 

 3.   ก าหนดการ 
                 3.1   เปิดรับสมัครต้ังแต่เดือนเมษายน ถึงวันพุธที ่5 มิถุนายน 2562 ที่  www.afsthailand.org 
            3.2   ยื่นใบสมัคร ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกที่โรงเรียนของผู้สมัครสังกัดอยู่ (ดูรายชื่อศูนย์ประสานงาน 
           การรับสมัครและสอบคัดเลือก หน้า 18-19) ภายในวันพุธ 5 มิถุนายน 2562 (หรือ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ศูนย ์
                                         ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกก าหนด)  
                           3.3    สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือก  

         หรือ สถานที่ที่ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกก าหนด               
 

 
 

 
3.4   ประกาศผลสอบข้อเขียน วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่  www.afsthailand.org และศูนย์ประสานงานการรับสมัคร  

และสอบคัดเลือกที่เยาวชนสอบ  (*ไม่มีบริการแจง้ผลทางโทรศัพท์*) 

 การสอบขอ้เขียน
ข้อเขียน 
 

ผู้เข้าสอบทุกคนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนของโรงเรียน และต้องไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 45 นาที เพื่อเตรียม 
ความพร้อม และต้องเข้าสอบ ณ สนามสอบที่ระบุในบัตรประจ าตัวสอบเอเอฟเอสเท่านั้น  โดยน าดินสอ 2B อุปกรณ์เครื่องเขียน 
และบัตรประจ าตัวสอบเอเอฟเอสมาด้วย 
 

ประเภททนุทัว่ไป 
 

 การสอบคดัเลอืก 
 

http://www.afsthailand.org/
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 1.   คุณสมบัติของผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ 

 1.1    มีชื่อปรากฏในประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนของมูลนิธิประเภททุนทั่วไป 
 1.2    มีคุณสมบัติครบทุกข้อตามก าหนดของประเทศอุปถัมภ์ที่นักเรียนเลอืก และถูกต้องตามเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัครสอบข้อเขียน 

         ในข้อ 1 
2.   การสมัครสอบสัมภาษณ์ 

                                2.1   เมื่อสอบผ่านข้อเขียนให้รายงานตัว และกรอกใบสมัครสอบสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรมออนไลน์ที่  www.afsthailand.org  
           ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 20-วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 
  2.2    ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และแก้ไขเกรดเฉลี่ยภาคเรียนสุดท้าย (GPA) ให้เป็นปัจจุบัน แล้วพิมพ์ใบสมัครสอบ 
            สัมภาษณ ์ ติดรูปถ่ายทั้ง 2 ส่วน ลงลายมือชื่อผู้สมัครและผู้ปกครอง พร้อมแนบหลักฐานในการสอบสัมภาษณ์  (ดูข้อ 3) 
  2.3    ยื่นใบสมัคร ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 20-วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือก  
            (หรือตามวัน เวลา และสถานที่ที่ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกก าหนด) 
  2.4    รับบัตรประจ าตัวสอบสัมภาษณ์ ที่มีลายมือชื่อผู้รับสมัคร ซึ่งลงไว้ในวันที่ยื่นใบสมัคร (เป็นหลักฐานในการสมัคร) 

3.   หลักฐานแนบใบสมัครสอบสัมภาษณ์ (ต้องแนบให้ครบตามที่ก าหนด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธ์ิ) 
 3.1    รูปถ่ายหน้าตรง สีหรือขาวด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป สวมชุดนักเรียนระดับชั้นปัจจุบัน ไม่สวมแว่นด า ไม่สวมหมวก  
          ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ส าหรับติดใบสมัครทั้งสองส่วน  

  3.2    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาสูติบัตร พร้อมรับรองส าเนา 
3.3    ส าเนาแบบรายงานประจ าตัวนักเรียน หรือส าเนาสมุดพก ที่แสดงระดับผลการเรียนทุกรายวิชา และมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย  

          (GPA) ทุกภาคเรียน โดยต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ภาคเรียนสุดท้าย ขณะสมัครเข้าร่วมโครงการ และก่อนการเดินทาง 
                    ไม่ต่ ากว่า 2.30 และต้องไม่มีระดับผลการเรียนติด 0,ร,มผ และ มส หรือระดับผลการเรียนอื่นๆ ที่แสดงว่านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์
           มาตรฐานของโรงเรียน เช่น F, I, E พร้อมรับรองส าเนา เช่น 
 3.3.1 หากนักเรียนก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.3 ให้แนบส าเนาแบบรายงานประจ าตัวนักเรียน หรือส าเนาสมุดพกที่แสดง   
  ระดับผลการเรียนทุกรายวิชา และมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ทุกภาคเรียนของ ม.1 และ ม.2 รวม 4 ภาคเรียน 
 3.3.2 หากนักเรียนก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.4 ให้แนบส าเนาแบบรายงานประจ าตัวนักเรียน หรือส าเนาสมุดพกที่แสดง 
  ระดับผลการเรียนทุกรายวิชา และมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ทุกภาคเรียนของ ม.1 ม.2 และ ม.3 รวม 6 ภาคเรียน 
 3.3.3 หากนักเรียนก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.5 ให้แนบส าเนาแบบรายงานประจ าตัวนักเรียน หรือส าเนาสมุดพก ที่แสดงระดับ
  ผลการเรียนทุกรายวิชา และมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ทุกภาคเรียนของ  ม.1 ม.2 ม.3 และ ม.4 รวม 8 ภาคเรียน 
 หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล กรุณาแนบส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือส าเนาใบเปลี่ยนนามสกุลด้วย 
  3.4 เมื่อนักเรียนกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐาน และลงลายมือชื่อผู้สมัคร และผู้ปกครองครบถ้วนแล้ว โปรดจัดชุดเอกสาร 
  ให้เรียบร้อย และน าส่งศูนย์ประสานงานการรับสมัคร และสอบคัดเลือกภายในวันและเวลาที่ก าหนด 
 
 
          
                           

 
 

3.5    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือก 
         หรือตามที่ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกก าหนด 

                               3.6    สอบสัมภาษณ์ (ใช้เวลาเต็มวัน) วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือก   
          (หรือ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกก าหนด) 
 
                     

                             
  

ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดพลศึกษาของโรงเรียน หรือตามที่ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกก าหนด 
และต้องไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 45 นาที เพื่อเตรียมความพร้อม  โดยน าบัตรประจ าตัวสอบเอเอฟเอสมาด้วย 

 
 

ผู้ที่ไม่รายงานตัวทางโปรแกรมออนไลน์ หรือหากรายงานตัวทางโปรแกรมออนไลน์แต่ไม่ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานในการสมัคร
สอบสัมภาษณ์ จะไม่มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ 

 

การสอบสัมภาษณ ์
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               วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562  ที่  www.afsthailand.org และ ณ   
     - ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกที่เยาวชนเข้าสอบ  
        - มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย (เฉพาะสนามสอบโรงเรียนโยธินบูรณะ)   
    - ไม่มีบริการแจ้งผลทางโทรศัพท์ 
 
 
 
 รายงานตัวระหว่าง วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562-วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 ผ่านโปรแกรมออนไลน์ ที่  www.afsthailand.org                                                                                                             
 ผู้ปกครองที่จะเข้าร่วมการปฐมนิเทศพร้อมนักเรียน ต้องช าระเงินค่าลงทะเบียนท่านละ 900 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิฯ ระหว่าง 
 วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562-วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562  โดยมูลนิธิจะแจ้งรายละเอียด และวิธีการโอนเงินใหท้ราบภายหลัง                                                                                                                
 

 
 
  1.   ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตวัจริงพร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน ต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศ ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 
              เวลา 08.00-18.00 น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

      ผู้ที่ไม่เข้าร่วมปฐมนิเทศพร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน ถือว่าสละสิทธ์ิการเข้าร่วมโครงการ 
             2.   ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวส ารองพร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน ต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 
              เวลา 08.00-18.00 น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุร ี

      ผู้ที่ไม่เข้าร่วมปฐมนิเทศพร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน ถือว่าสละสิทธ์ิการเข้าร่วมโครงการ 
 

                     
      
 
 

 มีวิธีการช าระเงินบริจาคสมทบทนุงวดแรก จ านวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้ 
 1.    ผู้ที่มีความมั่นใจ และตกลงใจเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศที่มูลนิธิจัดสรรให้ ให้ช าระเงินสมทบทุนงวดแรก 
       ตั้งแต่วันพุธที่ 10-วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 และเข้ารับการปฐมนิเทศตามวันเวลาที่มูลนิธิก าหนด 
 2.    ผู้ที่ยังต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจ ให้รักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการโดยเข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม 
                       ตามวันเวลาที่ก าหนด และช าระเงินบริจาคสมทบทุนงวดแรก ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 20-วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 
             3.    ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและผู้ปกครองต้องเข้ารับฟังข้อมูลและข้อก าหนดที่ส าคัญของโครงการร่วมกัน ผู้ที่ไม่เข้าร่วมการปฐมนิเทศ 
                       พร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ แม้ว่าจะได้ช าระเงินบริจาคสมทบทุนงวดแรกแล้วก็ตาม 
 
 
 
 
 
 

 
 

 1.    ยังคงมีสิทธิได้รับการเลื่อนสถานภาพจากมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทยต่อไป 
 2.    รักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการโดยเข้าร่วมปฐมนิเทศพร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน ตามวันเวลาที่ก าหนด ผู้ที่ไม่เข้าร่วมปฐมนิเทศ  
                       พร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ 
                3.    ยังไม่ต้องด าเนินการด้านการเงินจนกว่าจะได้รับการเลื่อนสถานภาพเป็นตัวจริง 

     การประกาศผลการสอบคดัเลือก 

การรายงานตวัตอบรับเข้าร่วมการปฐมนเิทศ 
 

โปรดศึกษาวิธีการช าระเงินบริจาคสมทบทุนจาก “คู่มือการช าระเงินบริจาคสมทบทุน” 

 ผู้ที่ผ่านการคดัเลือกเปน็ตัวส ารอง 

ผู้ที่ผ่านการคดัเลอืกเป็นตัวจริง 

การปฐมนเิทศ 

http://www.afsthailand.org/
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       หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการของมูลนิธิส าหรับโครงการอยู่หอพักจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าหอพักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
                         ทั้งนี้จ านวนเงินขึ้นอยู่กับประเทศอุปถัมภ์ก าหนด 

 
การส่งเยาวชนไปศึกษาและพ านักในนานาประเทศของโครงการ ต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 40,000 เหรียญสหรัฐต่อคน แต่เนื่องจากผู้เข้าร่วม 

โครงการได้รับความอนุเคราะห์ที่พักและอาหารจากครอบครัวอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นอาสาสมัครที่เต็มใจรับผู้เข้าร่วมโครงการไว้ในครอบครัว รวมทั้งได้รับความ 
อนุเคราะห์จากโรงเรียนและชุมชนของประเทศอุปถัมภ์ในฐานะเยาวชนแลกเปลี่ยนให้เข้าเรียนและร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  
ผู้เข้าร่วมโครงการจึงต้องจ่ายเงินบริจาคสบทบทุนเพียงบางส่วน  

เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศต่างๆ ต้องช าระเงินสมทบทุนดังนี้ 
1. จ านวนเงิน 350,000 บาท ส าหรับประเทศ ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิิปปินส์ อินเดีย และอินเดีย (หอพัก) 
2. จ านวนเงิน 370,000 บาท ส าหรับประเทศ อินเดีย (STEM) 
3. จ านวนเงิน 390,000 บาท ส าหรับประเทศ เบลเยียม (เขตพื้นที่ที่สื่อสารด้วยภาษาดัทช์) โคลอมเบีย โครเอเชีย สาธารณรัฐเชค ฮังการี ลัตเวีย 

ปานามา ปารากวัย เปรู โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวีเนีย เซอร์เบีย สโลวาเกีย ตุรกี และจีน (หอพัก) 
4. จ านวนเงิน 420,000 บาท ส าหรับประเทศ อาร์เจนตินา อุรุกวัย ออสเตรีย เบลเยียม (เขตพ้ืนที่ที่สื่อสารด้วยภาษาฝร่ังเศส) บราซิล ชิลี เดนมาร์ก  

สเปน ฟินแลนด์ เยอรมนี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ญ่ีปุ่น เม็กซิโก เนเธอร์แลนด ์นอรเวย์ รัสเซีย สวิตเซอร์แลนด์ และสวีเดน 

5. จ านวนเงิน 450,000 บาท ส าหรับประเทศ ฝร่ังเศส 

6. จ านวนเงิน 550,000 บาท  ส าหรับประเทศ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และนวิซีแลนด์  
7. จ านวนเงิน 720,000 บาท ส าหรับประเทศ แคนาดา 

8. จ านวนเงิน 750,000 บาท ส าหรับประเทศ ไอร์แลนด์ 
9. จ านวนเงิน 920,000 บาท ส าหรับประเทศ เดนมาร์ก (หอพัก) และแคนาดา (โซนภาษาอังกฤษ)  
10. จ านวนเงิน 1,150,000 บาท ส าหรับประเทศ แคนาดา (หอพัก)  
11. ประเทศอื่นๆที่นอกเหนือจากประเทศในข้อ 1-10  มูลนิธิจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  

 
มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย สงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินบริจาคสมทบทุนที่ได้รับช าระมาแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่ไม่อาจหาครอบครัวอุปถัมภ์ให้ได้ 

มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทยจึงจะคืนเงินบริจาคสมทบทุนที่ได้รับช าระมาแล้วทั้งหมด 
 

มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย สงวนสิทธ์ิในการปรับอัตราเงินบริจาคสมทบทุนตามความเหมาะสม หากมีปัจจัยภายนอกมาท าให้ค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการสูงขึ้นมาก 
 

หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาในการช าระเงิน กรุณาติดต่อฝ่ายการเงินและบัญชี หมายเลขโทรศัพท์ 02-574-6197 ต่อ 203,208    
วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. หรือ 13.00-17.00 น. เวน้วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 

การบริจาคสมทบทนุ 

  
       ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการของมูลนิธิ   

การด าเนินงานเกี่ยวกับการดูแล
เยาวชนในต่างประเทศ 
 

  
      การเดินทางระหว่างประเทศ   

และ การสนับสนุนเกี่ยวกับการเดินทาง   

    
          การประกันสุขภาพ   
และ การประสานงานระหว่างประเทศ   

การจัดกิจกรรมในประเทศ   

60   %   

3   %    16 %   

21%   
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บริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน เล็งเห็นความส าคัญของโครงการและยินดีสนับสนุนให้เยาวชนท่ีเป็น 
บุตรหรือธิดา ของพนักงานได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการนี้ทุกปี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1. เป็นทุนการศึกษาจากบริษัท หน่วยงาน และองค์กร ที่จัดให้บุตร-ธิดาของพนักงาน  เจ้าของทุนเป็นผู้จ่ายเงนิสมทบทุนส าหรับผู้เข้าร่วม 
  โครงการให้กับมูลนิธิโดยตรง 

 2. ผู้ที่สมัครขอรับทุนนี้แต่ไม่ได้รับทุน หากผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกของมูลนิธิ ยังสามารถได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการในลักษณะ 
  เดียวกันกับผู้สมัครทุนทั่วไปที่ผู้ปกครองจ่ายเงินบริจาคสมทบทุน ทั้งนีน้ักเรียนต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนดของประเทศอุปถัมภ์ 
  ที่นักเรียนเลือก 
 3. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และได้รับทุนประเภทนี้จะต้องเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศที่มูลนิธิ และเจ้าของทุนก าหนดเท่านั้น 
 4. ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของเอเอฟเอส และท าหน้าที่ในโครงการเช่นเดียวกับผู้เข้าร่วมโครงการทั่วไป 

 5. ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องท าสัญญาการรับทุนเข้าร่วมโครงการ 
 6.   ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องเขียนจดหมายรายงานความเป็นอยู่และผลการเรียนส่งให้มูลนิธิรับทราบ เพื่อมูลนิธิน าส่งให้เจ้าของทุนทราบทุกๆ  
  3 เดือน ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ 

 7. หลังจากสิ้นสุดโครงการ และเดินทางกลับถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ได้รับทุนเขียนจดหมายรายงานเรื่องความก้าวหน้า  
  และการศึกษาต่อให้มูลนิธิและเจ้าของทุนทราบภายใน 3 เดือน   
 
 
 

ในการด าเนินการสอบคัดเลือก มูลนิธิก าหนดให้ด าเนินการเป็น 2 ขั้นตอน คือ การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ 

 
 

  
 1.    คุณสมบัติของผู้สมัครสอบข้อเขียน 

         1.1 สัญชาติไทย 
         1.2 ต้องเกิดระหว่าง 30 มิถุนายน 2545 ถึง 31 ธันวาคม 2547 

                         1.3 ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4-5 หรอืเทียบเท่า ในปีการศกึษา พ.ศ.2562 

 ต้องมีสถานภาพเป็นเยาวชน และก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ  
     ต้ังแต่สมัครเข้าร่วมโครงการจนกระทั่งเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ    

   หมายเหตุ เยาวชนที่รับการศึกษาแบบนอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย และนกัเรียน Home School ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได ้
                         1.4 ต้องเป็นบุตรหรือธิดา ของพนักงานบริษัท หน่วยงาน และองค์กร เจ้าของทุน  

                         1.5 ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมเป็นนักเรียนในโครงการแลกเปล่ียนในต่างประเทศมากกว่า 6 เดือน หากเคยพ านักอยู่ในต่างประเทศ  
                                 ต้องกลับมาพ านักในประเทศไทย และต้องก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี  
                         1.6 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
 1.7    ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ไม่มีโรคประจ าตัวทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นเด็กพิเศษ   
    ทุกประเภท ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบ หรือโรคที่เป็นพาหะของโรคใดๆ และไม่เป็นโรคที่ต้องได้รับการรักษาอย่าง 
          ต่อเนื่องที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งต้องได้รับการพิจารณาโดยแพทย์ที่มูลนิธิมอบหมาย  
    และการพจิารณาถือเป็นที่สิ้นสุดโดยประเทศอุปถัมภ์แต่ละประเทศ 
                         1.8    มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ภาคเรียนสุดท้าย ขณะสมัครเข้าร่วมโครงการ และก่อนการเดินทางไม่ต่ ากว่า 2.30 และต้องไม่มีระดับ 
    ผลการเรียนติด 0,ร,มผ และ มส หรือระดับผลการเรียนอื่นๆ ที่แสดงว่านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน เช่น F, I, E  

ลักษณะและเงื่อนไขของทนุ 

ประเภททนุบริษทั หน่วยงาน หรือองค์กรทัง้ภาครัฐ และเอกชน 
Corporate Scholarship Program (CSP)  

 

 การสอบขอ้เขียน 
 

 การสอบคดัเลอืก 
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2. การสมัครสอบข้อเขียน   
 2.1 กรอกใบสมัครผ่านโปรแกรมออนไลน์ได้ที่  www.afsthailand.org 

 2.2 พิมพ์ใบสมัคร ตรวจสอบความถูกต้อง ลงลายมือชื่อผู้สมัครและผู้ปกครอง 
 2.3 ติดรูปถ่ายหน้าตรง จ านวน 2 รูป สีหรือขาวด า ขนาด 1 นิ้ว สวมชุดนักเรียนระดับชั้นปัจจุบัน ไม่สวมแว่นด า ไม่สวมหมวก  
                                  ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  

2.4   ยื่นใบสมัครที่สมบูรณ์ พร้อมช าระเงินค่าสมัคร 200 บาท ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกที่โรงเรียนของผู้สมัคร 
         สังกัดอยู่ (ดูรายชื่อศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือก หน้า 18-19) 
2.5    รับบัตรประจ าตัวสอบข้อเขียน ที่มีลายมือชื่อของผู้รับสมัคร ซึ่งลงไว้ในวันที่ยื่นใบสมัคร (เป็นหลักฐานในการสมัคร) 

 3. ก าหนดการ 
     3.1 เปิดรับสมัครต้ังแต่เดือนเมษายน ถึงวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ที่ www.afsthailand.org 
 3.2 ยื่นใบสมัคร ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกที่โรงเรียนของผู้สมัครสังกัดอยู่ (ดูรายชื่อศูนย์ประสานงาน 
  การรับสมัครและสอบคัดเลือก หน้า 18-19) ภายในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 (หรือ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ศูนย์ 
                                  ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกก าหนด)  
                        3.3 สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือก  

  หรือ สถานที่ที่ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกก าหนด               
 

 
 

 
  
 3.4 ประกาศผลสอบข้อเขียน วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่  www.afsthailand.org และศูนย์ประสานงานการรับสมัคร  
   และสอบคัดเลือกที่เยาวชนสอบ   (*ไม่มีบริการแจง้ผลทางโทรศัพท์*) 
                                                                                                        
                                                                                         
 
 

1. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ 
  1.1 มีชื่อปรากฏในประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนของมูลนิธิประเภททุน Corporate Scholarship Program (CSP) 
  1.2 มีคุณสมบัติครบทุกข้อตามก าหนดของประเทศอุปถัมภ์ที่นักเรียนเลือก และถูกต้องตามเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัครสอบข้อเขียน 
   ในข้อ 1 
2. การสมัครสอบสัมภาษณ์ 
            2.1 เมือ่สอบผ่านข้อเขียนให้รายงานตัว และกรอกใบสมัครสอบสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรมออนไลน์ที่  www.afsthailand.org  
           ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 20-วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 
  2.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และแก้ไขเกรดเฉลี่ยภาคเรียนสุดท้าย (GPA) ให้เป็นปัจจุบัน แล้วพิมพ์ใบสมัครสอบสัมภาษณ์     
                      ติดรูปถ่ายทั้ง 2 ส่วน ลงลายมือชื่อผูส้มัครและผู้ปกครอง พร้อมแนบหลักฐานในการสอบสัมภาษณ์  (ดูข้อ 3) 
  2.3 ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานในข้อ 3 ด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณยี์ (EMS) ให้ถึงมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย เลขที ่31  

           หมู่ที่ 9 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ภายในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 (ในกรณีจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS  
   จะถือวันที่มูลนิธิลงลายมือชื่อรับเอกสารจากไปรษณีย์เป็นส าคัญ) หากส่งเอกสารใบสมัครสอบสัมภาษณ์ไม่ทันตามท่ีก าหนด 
   จะถูกตดัสิทธ์ิ 
          2.4 มูลนิธิจะส่งบัตรประจ าตัวสอบสัมภาษณ์ไปให้เยาวชนทางอีเมลของนักเรียน (เป็นหลักฐานในการสมัคร) 

 
            
 
 
 

   การสอบสัมภาษณ ์

ผู้เข้าสอบทุกคนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนของโรงเรียน และต้องไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 45 นาที เพื่อเตรียม 
ความพร้อม และต้องเข้าสอบ ณ สนามสอบที่ระบุในบัตรประจ าตัวสอบเอเอฟเอสเท่านั้น  โดยน าดินสอ 2B อุปกรณ์เครื่องเขียน 
และบัตรประจ าตัวสอบเอเอฟเอสมาด้วย 
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3. หลักฐานแนบใบสมัครสอบสัมภาษณ์ (ต้องแนบให้ครบตามที่ก าหนด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธ์ิ) 
3.1    รูปถ่ายหน้าตรง สีหรือขาวด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป สวมชุดนักเรียนระดับชั้นปัจจุบัน ไม่สวมแว่นด า ไม่สวมหมวก  
    ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ส าหรับติดใบสมัครทั้งสองส่วน  

  3.2    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาสูติบัตร พร้อมรับรองส าเนา 
  3.3    ส าเนาแบบรายงานประจ าตัวนักเรียน หรือส าเนาสมุดพก ที่แสดงระดับผลการเรียนทุกรายวิชา และมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)  
            ทุกภาคเรียน โดยต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ภาคเรียนสุดท้าย ขณะสมัครเข้าร่วมโครงการ และก่อนการเดินทาง 
            ไม่ต่ ากว่า 2.30 และต้องไม่มีระดับผลการเรียนติด 0,ร,มผ และ มส หรือระดับผลการเรียนอื่นๆ ที่แสดงว่านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 

    มาตรฐานของโรงเรียน เช่น F, I, E พร้อมรับรองส าเนา เช่น 
 3.3.1 หากนักเรียนก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.3 ให้แนบส าเนาแบบรายงานประจ าตัวนักเรียน หรือส าเนาสมุดพกที่แสดง   
  ระดับผลการเรียนทุกรายวิชา และมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ทุกภาคเรียนของ ม.1 และ ม.2 รวม 4 ภาคเรียน 
 3.3.2 หากนักเรียนก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.4 ให้แนบส าเนาแบบรายงานประจ าตัวนักเรียน หรือส าเนาสมุดพกที่แสดง 
  ระดับผลการเรียนทุกรายวิชา และมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ทุกภาคเรียนของ ม.1 ม.2 และ ม.3 รวม 6 ภาคเรียน 
 3.3.3 หากนักเรียนก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.5 ให้แนบส าเนาแบบรายงานประจ าตัวนักเรียน หรือส าเนาสมุดพก ที่แสดง 
  ระดับผลการเรียนทุกรายวิชา และมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ทุกภาคเรียนของ  ม.1 ม.2 ม.3 และ ม.4 รวม 8 ภาคเรียน 
                                    หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล กรุณาแนบส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือส าเนาใบเปลี่ยนนามสกุลด้วย 

  3.4 เมื่อนักเรียนกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐาน และลงลายมือชื่อผู้สมัคร และผู้ปกครองครบถ้วนแล้ว โปรดจัดชุดเอกสารให้เรียบร้อย 
   และน าส่งด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ (EMS) ให้ถึงมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย เลขที่ 31 หมู่ที่ 9 ต.บางตลาด  
   อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุรี 11120 ภายในวันพธุที่ 26 มิถุนายน 2562            
                

                           
 
                                
 
 

   4.    ก าหนดการและสถานที่สอบสัมภาษณ์ 
                        4.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่  www.afsthailand.org และ ณ มูลนิธิเอเอฟเอส  
  ประเทศไทย  
                        4.2 สอบสัมภาษณ ์(ใช้เวลาเต็มวัน) วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร   
  เพียงแห่งเดยีวเท่านั้น 
 

 
 
 

        4.3 ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 พร้อมกับผู้สมัครสอบประเภททุนทั่วไป ที่  www.afsthailand.org 
                  และ ณ มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย 

 
 
 
 รายงานตัวระหว่าง วันพุธที ่10 กรกฎาคม 2562-วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 ผ่านโปรแกรมออนไลน์ ที่  www.afsthailand.org                                                                                                                
                ผู้ปกครองที่จะเข้าร่วมการปฐมนิเทศพร้อมนักเรียน ต้องช าระเงินค่าลงทะเบียนท่านละ 900 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิฯ 
                ระหว่างวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562-วันอังคารที ่16 กรกฎาคม 2562  โดยมูลนิธิจะแจ้งรายละเอียดและวิธีการโอนเงินให้ทราบภายหลัง                                                                                                                
 

 

 1. ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นตัวจริงพร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน ต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562  

  เวลา 08.00-18.00 น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
  ผู้ที่ไม่เข้าร่วมปฐมนิเทศพร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน ถือว่าสละสิทธ์ิการเข้าร่วมโครงการ 
 2. ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นตัวส ารองพร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน ต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศในวันอาทิตย์ที ่21 กรกฎาคม 2562 
  เวลา 08.00-18.00 น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
  ผู้ที่ไม่เข้าร่วมปฐมนิเทศพร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน ถือว่าสละสิทธ์ิการเข้าร่วมโครงการ 

 ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดพลศึกษาของโรงเรียน โดยน าบัตรประจ าตัวสอบเอเอฟเอสมาด้วย 

  การรายงานตวัตอบรับเข้าร่วมการปฐมนเิทศ 

ผู้ที่ไม่รายงานตัวทางโปรแกรมออนไลน์ หรือหากรายงานตัวทางโปรแกรมออนไลน์แต่ไม่ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานในการ
สมัครสอบสัมภาษณ์ จะไม่มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ 

 

การปฐมนเิทศ 
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 แบ่งออกเป็น 2 ทุนคือ 
 1. AFS Thailand Full Scholarship คือ ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการเอเอฟเอสจากมูลนิธิ และผู้มีจิตศรัทธาบริจาค 
 2. Asia Kakehashi Scholarship คือ ทุนสนับสนุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้แก่นักเรียนชาวเอเชีย ณ ประเทศญี่ปุ่น 
 
 
 

 

1. มูลนิธ ิหรือเจ้าของทุน สนับสนุนทุนการศึกษาเต็มจ านวนรวมทั้งค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวเข้าร่วมโครงการตามความจ าเป็น  
ที่มูลนิธิก าหนดให้กับผู้ได้รับทุน 

 2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และได้รับทุนประเภทนี้จะต้องเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศที่มูลนิธิ หรือเจ้าของทุนก าหนดเท่านั้น 
 3. ผู้รับทุนต้องมรีะดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ภาคเรียนสุดท้าย ขณะสมัครเข้าร่วมโครงการ และก่อนการเดินทางไม่ต่ ากว่า 3.00 และต้องไม่มี 
  ระดับผล การเรียนติด 0,ร,มผ และ มส หรือระดับผลการเรียนอื่นๆ ที่แสดงว่านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน เช่น F, I, E  
 4. ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของเอเอฟเอส และท าหน้าที่ระหว่างการเข้าร่วมโครงการเช่นเดียวกับผู้เข้าร่วมโครงการทั่วไป 
 5. ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องท าสัญญาการรับทุนเข้าร่วมโครงการ 
 6. ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องเขียนจดหมายรายงานผลการเรียน และประสบการณ์ในต่างประเทศให้มูลนิธิได้รับทราบทุกๆ 2 เดือน ตลอดระยะเวลา 
  ที่เข้าร่วมโครงการ 
 7. หลังจากสิ้นสุดโครงการ และเดินทางกลับถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ได้รับทุนเขียนจดหมายรายงานเรื่องความก้าวหน้า และการ 
  ศึกษาต่อให้มูลนิธิทราบภายใน 3 เดือน 
 8. ต้องน าความรู ้และทักษะที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ต่อชุมชน และประเทศไทย ในรูปแบบ และแนวทางที่มูลนิธิก าหนด แล้วรายงานให้มูลนิธิ 
  ทราบเป็นระยะๆ 
     
 
 

ในการด าเนินการสอบคัดเลือก มูลนิธิก าหนดให้ด าเนินการเป็น 2 ขั้นตอน คือ การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ 

 
 

      1. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบข้อเขียน 
   1.1 สัญชาติไทย 
   1.2 ต้องเกิดระหว่าง 30 มิถุนายน 2545 ถึง 31 ธันวาคม 2547 

      1.3    มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ภาคเรียนสุดท้าย ขณะสมัครเข้าร่วมโครงการ และก่อนการเดินทางไม่ต่ ากว่า 3.00 และต้องไม่มี 
             ระดับผลการเรียนติด 0,ร,มผ และ มส หรือระดับผลการเรียนอื่นๆ ที่แสดงว่านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน เช่น F, I, E  
         1.4 ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4-5 หรอืเทียบเท่า ในปีการศกึษา พ.ศ.2562 
   ต้องมีสถานภาพเป็นเยาวชนและก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ  
             ต้ังแต่สมัครเข้าร่วมโครงการจนกระทั่งเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ  

            หมายเหตุ เยาวชนที่รับการศกึษาแบบนอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย และนักเรียน Home School ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได ้
 1.5   บิดา,มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มีเงินเดือน/รายได้ต่อเดือน รวมกันไม่เกิน 30,000 บาทเท่านั้น  

         1.6 ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมเป็นนักเรียนในโครงการแลกเปล่ียนในต่างประเทศมากกว่า 6 เดือน หากเคยพ านักอยู่ในต่างประเทศ  
                            ต้องกลับมาพ านักในประเทศไทย และต้องก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี  

  1.7 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
  1.8 ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ไม่มีโรคประจ าตัวทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นเด็กพิเศษ    
          ทุกประเภท ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบ หรือโรคที่เป็นพาหะของโรคใดๆ และไม่เป็นโรคที่ต้องได้รับการรักษาอย่าง 
          ต่อเนื่องที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งต้องได้รับการพิจารณาโดยแพทย์ที่มูลนิธิมอบหมาย  
 และการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุดโดยประเทศอุปถัมภ์แต่ละประเทศ 
 

ลักษณะและเงื่อนไขของทนุ 

การสอบขอ้เขียน 
 

ประเภททนุเรียนดีแต่ขาดแคลนทนุทรัพย ์
 
 

                         
 

 การสอบคดัเลอืก 
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                  1.9 มีความสามารถพิเศษ (กีฬา ดนตรี ศิลปะ ฯลฯ) 
      1.10 มีผลงานด้านการช่วยเหลือชุมชนหรือการเป็นผู้น าในโรงเรียน 

1.11  ส าหรับนักเรียนที่สมัครทุน Asia Kakehashi Scholarship ต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจ และต้ังใจท่ีจะเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น  
        และวัฒนธรรมญี่ปุ่น สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นได้ 
 

 2. การสมัครสอบข้อเขียน  
      2.1 กรอกใบสมัครผ่านโปรแกรมออนไลน์ได้ที่  www.afsthailand.org 
           2.2 พิมพ์ใบสมัคร ตรวจสอบความถูกต้อง ลงลายมือชื่อผู้สมัครและผู้ปกครอง 
  2.3 ติดรูปถ่ายหน้าตรง จ านวน 2 รูป สีหรือขาวด า ขนาด 1 นิ้ว สวมชุดนักเรียนระดับชั้นปัจจุบัน ไม่สวมแว่นด า ไม่สวมหมวก  
                     ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  
  2.4 ยื่นใบสมัครที่สมบูรณ์พร้อมช าระเงินค่าสมัคร 200 บาท ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกที่โรงเรียนของผู้สมัคร 
             สังกัดอยู่ (ดูรายชื่อศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือก หน้า 18-19) 
  2.5 รับบัตรประจ าตัวสอบข้อเขียน ที่มีลายมือชื่อของผู้รับสมัคร ซึ่งลงไว้ในวันที่ยื่นใบสมัคร (เป็นหลักฐานในการสมัคร) 
3. ก าหนดการ 

     3.1 เปิดรับสมัครต้ังแต่เดือนเมษายน ถึงวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ที่ www.afsthailand.org 
          3.2 ยื่นใบสมัคร ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกที่โรงเรียนของผู้สมัครสังกัดอยู่ (ดูรายชื่อศูนย์ประสานงาน 
          การรับสมัครและสอบคัดเลือก หน้า 18-19) ภายในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 (หรือ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ศูนย์ 
                    ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกก าหนด)  
  3.3    สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือก  
        หรือ สถานที่ที่ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกก าหนด               

 
 
 

 
 

3.4 ประกาศผลสอบข้อเขียน วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่  www.afsthailand.org  และศูนย์ประสานงานการรับสมัคร  
                            และสอบคัดเลือกที่เยาวชนสอบ   (*ไม่มีบริการแจง้ผลทางโทรศัพท์*) 
                                                                                                    
                                                                                 
 
 

 1. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ 
 1.1 มีชื่อปรากฏในประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนของมูลนิธ ิประเภททุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
 1.2 มีคุณสมบัติครบทุกข้อและถูกต้องตามเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัครสอบข้อเขียนในข้อ 1                      

 2. การสมัครสอบสัมภาษณ์ 
                  2.1 เมื่อสอบผ่านข้อเขียนให้รายงานตัว และกรอกใบสมัครสอบสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรมออนไลน์ที่  www.afsthailand.org  
   ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 20-วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 
  2.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และแก้ไขเกรดเฉลี่ยภาคเรียนสุดท้าย (GPA) ให้เป็นปัจจุบัน แล้วพิมพ์ใบสมัครสอบ  
          สัมภาษณ์  ติดรูปถ่ายทั้ง 2 ส่วน ลงลายมือชื่อผู้สมัครและผู้ปกครอง พร้อมแนบหลักฐานในการสอบสัมภาษณ์  (ดูข้อ 3) 
  2.3 ยื่นใบสมัครระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 20-วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือก  
          (หรือ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกก าหนด) 
  2.4 รับบัตรประจ าตัวสอบสัมภาษณ์ ที่มีลายมือชื่อผู้รับสมัคร ซึ่งลงไว้ในวันที่ยื่นใบสมัคร (เป็นหลักฐานในการสมัคร) 

 
 
 

 

ผู้เข้าสอบทุกคนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนของโรงเรียน และต้องไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 45 นาที เพื่อเตรียม 
ความพร้อม และต้องเข้าสอบ ณ สนามสอบที่ระบุในบัตรประจ าตัวสอบเอเอฟเอสเท่านั้น โดยน าดินสอ 2B อุปกรณ์เครื่องเขียน 
และบัตรประจ าตัวสอบเอเอฟเอสมาด้วย 
 

  การสอบสัมภาษณ ์

http://www.afsthailand.org/
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 3. หลักฐานแนบใบสมัครสอบสัมภาษณ์ (ต้องแนบให้ครบตามที่ก าหนด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธ์ิ) 
  3.1    รูปถ่ายหน้าตรง สีหรือขาวด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รปู สวมชุดนักเรียนระดับชั้นปัจจุบัน ไม่สวมแวน่ด า ไม่สวมหมวก  
      ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ส าหรับติดใบสมัครทั้งสองส่วน  
  3.2    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาสูติบัตร พร้อมรับรองส าเนา 
  3.3    ส าเนาแบบรายงานประจ าตัวนักเรียน หรือส าเนาสมุดพก ที่แสดงระดับผลการเรียนทุกรายวิชา และมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)  
   ทุกภาคเรียน โดยต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ภาคเรียนสุดท้าย ขณะสมัครเข้าร่วมโครงการ และก่อนการเดินทางไม่ต่ ากว่า 3.00 
   และต้องไม่มีระดับผลการเรียนติด 0,ร,มผ และ มส หรือระดับผลการเรียนอื่นๆ ที่แสดงว่านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน  
   เช่น F, I, E พร้อมรับรองส าเนา เช่น 
   3.3.1 หากนักเรียนก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.3 ให้แนบส าเนาแบบรายงานประจ าตัวนักเรียน หรือส าเนาสมุดพกที่แสดง   
    ระดับผลการเรียนทุกรายวิชา และมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ทุกภาคเรียนของ ม.1 และ ม.2 รวม 4 ภาคเรียน 
   3.3.2 หากนักเรียนก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.4 ให้แนบส าเนาแบบรายงานประจ าตัวนักเรียน หรือส าเนาสมุดพกที่แสดง 
    ระดับผลการเรียนทุกรายวิชา และมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ทุกภาคเรียนของ ม.1 ม.2 และ ม.3 รวม 6 ภาคเรียน 
   3.3.3 หากนักเรียนก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.5 ให้แนบส าเนาแบบรายงานประจ าตัวนักเรียน หรือส าเนาสมุดพก ที่แสดงระดับ 
    ผลการเรียนทุกรายวิชา และมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ทุกภาคเรียนของ  ม.1 ม.2 ม.3 และ ม.4 รวม 8 ภาคเรียน 
   หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล กรุณาแนบส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือส าเนาใบเปลี่ยนนามสกุลด้วย 
  3.4 เมื่อนักเรียนกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐาน และลงลายมือชื่อผู้สมัคร และผู้ปกครองครบถ้วนแล้ว โปรดจัดชุดเอกสารให้เรียบร้อย  
   และน าส่งศูนย์ประสานงานการรับสมัคร และสอบคัดเลือกภายในวันและเวลาที่ก าหนด 
          
                           
 
                                

               3.5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือก 
  หรือตามที่ศูนย์ประสานงานการรับสมัครสอบคัดเลือกก าหนด 
                 3.6 สอบสัมภาษณ ์(ใช้เวลาเต็มวัน) วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือก   
  (หรือ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกก าหนด) 
                    

                   
 
 

 4. การย่ืนหลักฐานในการสมัครขอรับทุน (ในกรณีที่เป็นเกียรติบัตร ประกาศนียบัตร หรือภาพถ่าย ให้ส่งมาเฉพาะส าเนาเท่านั้น) 
  4.1 ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาประเภททุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (เมื่อเยาวชนสอบผ่านข้อเขียนแล้วสามารถขอรับ 

  ใบสมัครขอรับทุนฯ ได้ท่ีอาจารย์ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขต ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือก)  
  โดยแบ่งใบสมัครออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 4.1.1. ใบสมัครส าหรับทุน AFS Thailand Full Scholarship  
          4.1.2. ใบสมัครส าหรับทุน Asia Kakehashi Scholarship (ส าหรับนักเรียนที่จะสมัครขอรับทุนประเภทนี้ ต้องเป็นผู้ 

   ที่มีความสนใจ และต้ังใจท่ีจะเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น และวัฒนธรรมญี่ปุ่น สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นได้ 
                 4.2 หลักฐานประกอบในการขอรับทุน (แยกหลักฐานชุด ก และชุด ข ไม่ปะปนกัน) 
 

                          ชุด ก 
1. รูปถ่ายครอบครัวและบ้านของเยาวชนที่พ านักอยู่จริงตามสภาพจริง อย่างน้อย 2 ภาพ 
2. ส าหรับนักเรียนที่ผู้ปกครอง คือ บิดา หรือมารดา หรือทั้งบิดา และมารดา ประกอบอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ ลูกจ้าง

 ของหน่วยงานรัฐบาล พนักงานบริษัทเอกชน หรืออื่นๆ นักเรียนจะต้องแนบส าเนาสลิปเงินเดือนของผู้ปกครอง 2 เดือน
ย้อนหลังนับตั้งแต่เดือนท่ียื่นหลักฐานการขอรับทุน  หรือส าเนา ภงด.90 หรือ ภงด.91 หรือส าเนาแบบแสดงรายการภาษี
เงินได้ ประจ าปี หรือใบตอบรบัแบบฟอรม์การเสียภาษี  ในกรณี ที่รายได้ต่ ากว่าเกณฑ์การเสียภาษี และไม่ตอ้งยื่นแบบ 
ภงด.90 หรือ ภงด.91 ให้ผู้อ านวยการโรงเรียน หรือสถานศึกษารบัรองโดยใช้แบบฟอร์มของเอเอฟเอส หรือของโรงเรียน                                           

   3. หนังสือรับรองความประพฤติ และเหตุผลสนับสนุนในการขอรับทุนของผู้สมัคร โดยใช้แบบฟอร์มของเอเอฟเอส หรือของโรงเรียน 
 

ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดพลศึกษาของโรงเรียน หรือตามที่ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกก าหนด 
และต้องไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 45 นาที เพื่อเตรียมความพร้อม  โดยน าบัตรประจ าตัวสอบเอเอฟเอสมาด้วย 

 
 

ผู้ที่ไม่รายงานตัวทางโปรแกรมออนไลน์ หรือหากรายงานตัวทางโปรแกรมออนไลน์แต่ไม่ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานในการสมัครสอบ
สัมภาษณ์ จะไม่มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ 
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                         ชุด ข 
    แฟ้มสะสมผลงาน 1 เล่ม ที่จัดแยกเป็นหมวดหมู่อย่างมีระบบระเบียบ มีแบบสรุป หรือ สารบัญ เพื่อความสะดวกในการพิจารณา 
    ของคณะกรรมการโดยแสดงคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
                            -   ความขยันหมัน่เพียรในการเรียน   -  ความเป็นผู้ประพฤติดี    -  ความเสียสละต่อส่วนรวม   -  ความสามารถในการเผยแพร่ความเป็นไทย 

 
5.    ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ การส่งเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน และการด าเนินการพิจารณาคัดเลือก 
 5.1 เยาวชนที่สมัครขอรับทุนต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์พร้อมกับผู้สมัครประเภทอื่นๆ  ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือก 
  ที่เยาวชนเข้าสอบข้อเขียน 
 5.2  เยาวชนยื่นเอกสารในข้อ 4.1 และ ข้อ 4.2 ที่อาจารย์ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขต ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัคร และสอบคัดเลือก  
   ภายในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562  
 5.3 เอกสารฉบับส าเนาทุกฉบับต้องรับรองส าเนา จึงจะถือว่าเอกสารสมบูรณ์ 
 5.4 มูลนิธิอาจขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมจากผู้สมัครในกรณีที่จ าเป็น 
 5.5 มูลนิธิขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้ทุนแก่ผู้สมัครโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หากตรวจพบในภายหลังว่าเอกสารหลักฐานไม่ตรง กับความ
  เป็นจริง ไม่ชัดเจน เป็นที่สงสัย หรือการด าเนินการของผู้สมัครไม่ถูกต้องตามที่ก าหนด 
 5.6 เยาวชนที่สมัครขอรับทุนต้องตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อย และถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนด มิฉะนั้นท่านจะไม่ได้รับการพิจารณา 
 5.7 คณะกรรมการศูนย์ประสานงานฯ พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ และเอกสารข้อ 4.1 และข้อ 4.2 และนัดหมายเยาวชนเพื่อด าเนินการ 
  เยี่ยมครอบครัว 
         5.8 คณะกรรมการศูนย์ประสานงานฯ พิจารณานักเรียนที่เห็นสมควรส่งรายชื่อเข้ารับการพิจารณาจากมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย เพื่อเข้า 
  ค่ายคัดเลือกเขตละไม่เกิน 3 คน โดยแบ่งเป็นทุน AFS Thailand Full Scholarship 1 คน และทุน Asia Kakehashi Scholarship 2 คน 

    5.9 อาจารย์ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขต รวบรวมเอกสารและหลักฐาน ในข้อ 4.1 และ ข้อ 4.2 และเอกสารเยี่ยมครอบครัว ของผู้ที่คณะ 
 กรรมการพิจารณาเห็นสมควรส่งรายชื่อเข้ารับการพิจารณาจากมูลนิธิเพื่อเข้าค่ายคัดเลือก โดยผู้ประสานงานส่งเอกสารทั้งหมดถึง 
 มูลนิธเิอเอฟเอส ประเทศไทย เลขที่ 31 หมู่ที่ 9 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 
     5.10 มูลนิธเิอเอฟเอส ประเทศไทย ประกาศรายชื่อเยาวชนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายคัดเลือกอีกครั้งหนึ่ง  
    5.11 มูลนิธิเป็นผู้ตัดสินผลการคัดเลือกขั้นสุดท้าย และจะประกาศผลการคัดเลือกให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องทราบ 

        5.12 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวจริง จะได้รับใบสมัครนานาชาติและเอกสารอื่นๆ  เพื่อด าเนินการตามรายละเอียดที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 
************************************************************************************************************************************************************* 
 
 

 
 

 
 

รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดสรรทุนเต็มจ านวนให้แก่นักเรียนไทย-มสุลิม เพื่อเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพ่ือการศึกษาและแลกเปล่ียนวัฒนธรรมระยะ  
1 ปี  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) เป็นผู้คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ และเอเอฟเอส 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ประสานงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างนักเรียนไทย-มุสลิมกับชาวอเมริกัน และเพื่อส่งเสริมให้อุดมการณ์ของ 
เอเอฟเอสบรรลุตามเป้าหมาย 

 
 
 

1. เป็นทุนเต็มจ านวน ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องช าระเงินบริจาคสมทบทุน และจะได้รับค่าใช้จ่ายส่วนตัวตามที่เจ้าของทุนก าหนด    
2. ก่อนการเดินทาง ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องร่วมกิจกรรมพิเศษที่มูลนิธิจัดให้ เพื่อเตรียมความพร้อมรวมทั้งต้องทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 
3. ต้องมเีกรดเฉลี่ยภาคเรียนสุดท้าย (GPA) ขณะสมัครเข้าร่วมโครงการ และก่อนการเดินทางไม่ต่ ากว่า 3.00 (โดยมีผลการเรียนทุกราย 

 วิชาไม่ต่ ากว่า 3 ซึ่งจะดูผลการเรียนต้ังแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงปีปัจจุบัน) และต้องไม่มีระดับผลการเรียนติด 0,ร,มผ และ มส หรือระดับ 
 ผลการเรียนอื่นๆ ที่แสดงว่านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน เช่น F, I, E  

4.     นักเรียนไทย-มุสลิมผู้ที่ได้รับทุนเข้าร่วมโครงการต้องพ านักกับครอบครัวอุปถัมภ์ ซึ่งอาจไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสังคม  
 ผู้คนวิถีชีวิต ค่านิยม และวัฒนธรรมของชาวอเมริกันเป็นเวลาประมาณ 10 เดือน   

ลักษณะและเงื่อนไขของทุน 

ประเภททนุรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 
Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study (KLYES) 
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5. ผู้ที่ได้รับทุนเป็นตัวแทนเยาวชนไทยน าวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของไทยไปเผยแพร่ต่อครอบครัว โรงเรียน และชุมชนอุปถัมภ์ในประเทศ
 สหรัฐอเมริกา เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจของชาวอเมริกันที่มีต่อประเทศ และวัฒนธรรมของไทย 
6. ผู้รับทุนต้องพัฒนาทักษะความเป็นผู้น า เพื่อน ากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
7. ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของเอเอฟเอส และท าหน้าที่ในโครงการเช่นเดียวกับผู้เข้าร่วมโครงการทั่วไป 
8. ผู้ได้รับทุนจะต้องท าสัญญาการรับทุนเข้าร่วมโครงการ 
9. ผู้ได้รับทุนจะต้องเขียนจดหมายรายงานผลการเรียน และประสบการณ์ในต่างประเทศให้มูลนิธิได้รับทราบทุกๆ 2 เดือน ตลอดระยะเวลา 
 ที่เข้าร่วมโครงการ 
10. หลังจากสิ้นสุดโครงการ และเดินทางกลับถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ได้รับทุนเขียนจดหมายรายงานเรื่องความก้าวหน้า และการศึกษาต่อ    
         ให้มูลนิธิทราบภายใน 3 เดือน 
11. ต้องน าความรู้ และทักษะที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ต่อชุมชน และประเทศไทย ในรูปแบบ และแนวทางที่มูลนิธิก าหนด แล้วรายงานให้มูลนิธิทราบเป็นระยะๆ 

 
 

 

 

ในการด าเนินการสอบคัดเลือก มูลนิธิก าหนดให้ด าเนินการเป็น 2 ขั้นตอน คือ การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ 
 

 
 

1. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบข้อเขียน 
 1.1 สัญชาติไทย 
 1.2 นับถือศาสนาอิสลาม 
 1.3 เป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2546 ถึง 1 สิงหาคม 2548 
 1.4 ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4-5 หรือเทียบเท่า ในปีการศกึษา พ.ศ.2562 

      ต้องมีสถานภาพเป็นเยาวชนและก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ  
          ต้ังแต่สมัครเข้าร่วมโครงการจนกระทั่งเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ  

   หมายเหตุ เยาวชนที่รับการศึกษาแบบนอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย และนกัเรียน Home School ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได ้
 1.5 บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายมีรายได้รวมกันเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 50,000 บาท 

 1.6    ต้องมเีกรดเฉลี่ยภาคเรียนสุดท้าย (GPA) ขณะสมัครเข้าร่วมโครงการ และก่อนการเดินทางไม่ต่ ากว่า 3.00 (โดยมีผลการเรียนทุกราย 
  วิชาไม่ต่ ากว่า 3 ซึ่งจะดูผลการเรียนต้ังแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงปีปัจจุบัน) และต้องไม่มีระดับผลการเรียนติด 0,ร,มผ และ มส หรือ
  ระดับผลการเรียนอื่นๆ ที่แสดงว่านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน เช่น F, I, E  

  1.7 เพื่อเป็นการกระจายโอกาสไปยังเยาวชนอย่างทั่วถงึ มูลนิธิขอสงวนสิทธ์ิการให้ทุนโดยให้แก่เยาวชนที่ไม่เคยมีบุคคลในครอบครัว 
       ที่ร่วมบิดา-มารดาเดียวกันเป็นผู้ได้รับทุนนี้มาก่อน             

 1.8 ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมเป็นนักเรียนในโครงการแลกเปล่ียนในต่างประเทศมากกว่า 6 เดือน หากเคยพ านักอยู่ในต่างประเทศ  
      ต้องกลับมาพ านักในประเทศไทย และต้องก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี  

 1.9 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
 1.10 ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ไม่มีโรคประจ าตัวทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นเด็กพิเศษ    
          ทุกประเภท ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบ หรือโรคที่เป็นพาหะของโรคใดๆ และไม่เป็นโรคที่ต้องได้รับการรักษาอย่าง           
  ต่อเนื่องที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งต้องได้รับการพิจารณาโดยแพทย์ที่มูลนิธิมอบหมาย  
 และการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุดโดยประเทศอุปถัมภ์แต่ละประเทศ 
2. การสมัครสอบข้อเขียน 

 2.1 กรอกใบสมัครผ่านโปรแกรมออนไลน์ได้ที่  www.afsthailand.org 
 2.2 พิมพ์ใบสมัคร ตรวจสอบความถูกต้อง ลงลายมือชื่อผู้สมัครและผู้ปกครอง 
 2.3 ติดรูปถ่ายหน้าตรง จ านวน 2 รูป สีหรือขาวด า ขนาด 1 นิ้ว สวมชุดนักเรียนระดับชั้นปัจจุบัน ไม่สวมแว่นด า ไม่สวมหมวก  
          ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน              
 2.4 ยื่นใบสมัครที่สมบูรณ์พร้อมช าระเงินค่าสมัคร 200 บาท ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกที่โรงเรียนของผู้สมัคร 
          สังกัดอยู่ (ดูรายชื่อศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือก หน้า 18-19) 
             2.5 รับบัตรประจ าตัวสอบข้อเขียน ที่มีลายมือชื่อของผู้รับสมัคร ซึ่งลงไว้ในวันที่ยื่นใบสมัคร (เป็นหลักฐานในการสมัคร) 

  การสอบข้อเขียน 
 

 การสอบคดัเลอืก 
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3. ก าหนดการ 
 3.1 เปิดรับสมัครต้ังแต่เดือนเมษายน ถึงวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ที่ www.afsthailand.org 
 3.2 ยื่นใบสมัคร ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกที่โรงเรียนของผู้สมัครสังกัดอยู่ (ดูรายชื่อศูนย์ประสานงาน 
   การรบัสมัครและสอบคัดเลือก หน้า 18-19) ภายในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 (หรือ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ศูนย์ประสานงาน
   การรับสมัครและสอบคัดเลือกก าหนด)  
 3.3 สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือก หรือ สถานที ่
   ที่ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกก าหนด               
 3.4 ประกาศผลสอบข้อเขียน วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่  www.afsthailand.org และศูนย์ประสานงานการรับสมัคร                       

 และสอบคัดเลือกที่เยาวชนสอบ (*ไม่มีบริการแจง้ผลทางโทรศัพท์*) 
                                                                                                        
                                               
 

 
 
  1. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ 
          1.1 มีชื่อปรากฏในประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนของมูลนิธิประเภททุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 
          1.2 มีคุณสมบัติครบทุกข้อ และถูกต้องตามเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัครสอบข้อเขียนในข้อ 1 
 2. การสมัครสอบสัมภาษณ์ 
          2.1 เมื่อสอบผ่านข้อเขียนให้รายงานตัว และกรอกใบสมัครสอบสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรมออนไลน์ที่ www.afsthailand.org  
   ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 20-วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 
          2.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และแก้ไขเกรดเฉลี่ยภาคเรียนสุดท้าย (GPA) ให้เป็นปัจจุบัน แล้วพิมพ์ใบสมัครสอบ 
                    สัมภาษณ์  ติดรูปถ่ายทั้ง 2 ส่วน ลงลายมือชื่อผู้สมัครและผู้ปกครอง พร้อมแนบหลักฐานในการสอบสัมภาษณ์  (ดูข้อ 3) 
          2.3 ยื่นใบสมัครระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 20-วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือก  
                     (หรือ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกก าหนด) 
          2.4 รับบัตรประจ าตัวสอบสัมภาษณ์ ที่มีลายมือชื่อผู้รับสมัครซึ่งลงไว้ในวันที่ยื่นใบสมัคร (เป็นหลักฐานในการสมัคร) 
3. หลักฐานแนบใบสมัครสอบสัมภาษณ์ (ต้องแนบให้ครบตามที่ก าหนด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธ์ิ) 

          3.1    รูปถ่ายหน้าตรง สีหรือขาวด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป สวมชุดนักเรียนระดับชั้นปัจจุบัน ไม่สวมแว่นด า ไม่สวมหมวก  
      ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ส าหรับติดใบสมัครทั้งสองส่วน  
   3.2    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาสูติบัตร พร้อมรับรองส าเนา 

 3.3    ส าเนาแบบรายงานประจ าตัวนักเรียน หรือส าเนาสมุดพก ที่แสดงระดับผลการเรียนทุกรายวิชา และมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)  
  ทุกภาคเรียน ต้องมีเกรดเฉลี่ยภาคเรียนสุดท้าย (GPA) ขณะสมัครเข้าร่วมโครงการ และก่อนการเดินทางไม่ต่ ากว่า 3.00 (โดยมีผลการ 
  เรียนทุกรายวิชาไม่ต่ ากว่า 3 ซึ่งจะดูผลการเรียนต้ังแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงปีปัจจุบัน) และต้องไม่มีระดับผลการเรียนติด 0,ร,มผ 
  และ มส หรือระดับผลการเรียนอื่นๆ ที่แสดงว่านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน เช่น F, I, E พร้อมรับรองส าเนา เช่น  

   3.3.1 หากนักเรียนก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.3 ให้แนบส าเนาแบบรายงานประจ าตัวนักเรียน หรือส าเนาสมุดพกที่แสดง    
    ระดับผลการเรียนทุกรายวิชา และมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ทุกภาคเรียนของ ม.1 และ ม.2 รวม 4 ภาคเรียน 

   3.3.2 หากนักเรียนก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.4 ให้แนบส าเนาแบบรายงานประจ าตัวนักเรียน หรือส าเนาสมุดพกที่แสดง 
     ระดับผลการเรียนทุกรายวิชา และมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ทุกภาคเรียนของ ม.1 ม.2 และ ม.3 รวม 6 ภาคเรียน 
   3.3.3 หากนักเรียนก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.5 ให้แนบส าเนาแบบรายงานประจ าตัวนักเรียน หรือส าเนาสมุดพก ที่แสดงระดับ 
     ผลการเรียนทุกรายวิชา และมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ทุกภาคเรียนของ  ม.1 ม.2 ม.3 และ ม.4 รวม 8 ภาคเรียน 
  หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล กรุณาแนบส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือส าเนาใบเปลี่ยนนามสกุลด้วย 
  3.4 เมื่อนักเรียนกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐาน และลงลายมือชื่อผู้สมัคร และผู้ปกครองครบถ้วนแล้ว โปรดจัดชุดเอกสาร 
   ให้เรียบร้อย และน าส่งศูนย์ประสานงานการรับสมัคร และสอบคัดเลือกภายในวันและเวลาที่ก าหนด 

                           
 
                                

ผู้ที่ไม่รายงานตัวทางโปรแกรมออนไลน์ หรือหากรายงานตัวทางโปรแกรมออนไลน์แต่ไม่ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานในการสมัครสอบ
สัมภาษณ์ จะไม่มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ 

 

  การสอบสัมภาษณ ์
 

ผู้เข้าสอบทุกคนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนของโรงเรียน และต้องไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 45 นาทีเพื่อเตรียมความพร้อม และต้องเข้าสอบ 
ณ สนามสอบที่ระบุในบัตรประจ าตัวสอบเอเอฟเอสเท่าน้ัน โดยน าดินสอ 2B อุปกรณ์เครื่องเขียน และบัตรประจ าตัวสอบเอเอฟเอสมาด้วย 
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      3.5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือก 
  หรือตามที่ศูนย์ประสานงานการรับสมัครสอบคัดเลือกก าหนด 
        3.6 สอบสัมภาษณ ์(ใช้เวลาเต็มวัน) วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือก   
  (หรือ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกก าหนด)                 

                 
                           
 
 
4. การย่ืนหลักฐานในการสมัครขอรับทุน (ดูรายละเอียดและก าหนดส่งหลักฐานการสมัครขอรับทุน ในข้อ 5.3) 
    4.1 ใบสมัครขอรับทุนประเภททุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เมื่อเยาวชนสอบผ่านข้อเขียนแล้ว สามารถขอรับใบสมัครขอรับทุนฯ ได้ที่ศูนย์ 
  ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกที่เยาวชนเข้าสอบข้อเขียน 
     4.2 หลักฐานประกอบการขอรับทุน (แยกหลักฐานชุด ก และชุด ข ไม่ปะปนกัน) 
  ชุด ก   

1. รูปถ่ายกับครอบครัวและบ้านของเยาวชนที่พ านักอยู่จรงิ ตามสภาพจริง อย่างน้อย 2 ภาพ 
2. ส าหรับนักเรียนที่ผู้ปกครอง คือ บิดา หรือมารดา หรือทั้งบิดา และมารดา ประกอบอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ ลูกจ้าง 

ของหน่วยงานรัฐบาล พนักงานบริษัทเอกชน หรืออื่นๆ นักเรียนจะต้องแนบส าเนาสลิปเงินเดือนของผู้ปกครอง 2 เดือน
ย้อนหลังนับตั้งแต่เดือนท่ียื่นหลักฐานการขอรับทุน  หรือส าเนา ภงด.90 หรือ ภงด.91 หรือส าเนาแบบแสดงรายการภาษี 
เงินได้ประจ าปี หรือใบตอบรับแบบฟอร์มการเสียภาษี  ในกรณี ที่รายได้ต่ ากว่าเกณฑ์การเสียภาษี และไม่ต้องยื่นแบบ  
ภงด.90 หรือ ภงด.91 ให้ผู้อ านวยการโรงเรียน หรือสถานศึกษารบัรองโดยใช้แบบฟอร์มของเอเอฟเอส หรือของโรงเรียน   

3. หนังสือรับรองความประพฤติและเหตุผลสนับสนุนในการขอรับทุนของผู้สมัคร โดยใช้แบบฟอร์มของเอเอฟเอสหรือของโรงเรียน    
           4. ส าเนาประวัติการตรวจสุขภาพของเยาวชนต้ังแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบัน                                    
  ชุด ข    
              แฟ้มสะสมผลงาน 1 เล่ม ที่จัดแยกเป็นหมวดหมู่อย่างมีระบบระเบียบ มีแบบสรุป หรือ สารบัญ เพื่อความสะดวกในการพิจารณา 
              ของคณะกรรมการโดยแสดงคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
     -  ความขยันหมั่นเพียรในการเรียน    - ความเป็นผู้ประพฤติดี     
     -  ความเสียสละต่อส่วนรวม       - ความสามารถในการเผยแพร่ความเป็นไทย 
                                     (ในกรณีทีเ่ป็นเกียรติบตัร ประกาศนียบตัรหรือภาพถ่าย ให้ส่งมาเฉพาะส าเนาเท่านั้น) 

 
 

 
 

 
 

 
5. ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ การส่งเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน และการด าเนินการพิจารณาคัดเลือก 
      5.1 เยาวชนที่สมัครขอรับทุนต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์พร้อมกับผู้สมัครประเภทอื่นๆ ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัคร และสอบคัดเลือก 
                  ที่เยาวชนเข้าสอบข้อเขียน 
      5.2 อาจารย์ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตส่งใบสมัครสอบสัมภาษณ์และหลักฐานอื่นๆ รวมทั้งผลการสอบสัมภาษณ์ของผู้เข้าสอบทั้งหมดมายัง
  มูลนิธ ิ
      5.3    เยาวชนที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต้องส่งเอกสาร และหลักฐานในข้อ 4.1 และ 4.2 ถึงฝ่ายคัดเลือกและส่งเสริมอาสาสมัคร มูลนิธิเอเอฟเอส  
  ประเทศไทย เลขที่ 31 หมู่ที่ 9 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยวิธี 1.น าส่งด้วยตนเอง หรือ 2.ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ  
  (EMS) ภายในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 (ในกรณีจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS จะถือวันที่ที่มูลนิธิลงลายมือชื่อรับเอกสารจาก 
  ไปรษณีย์เป็นส าคัญ) หากส่งเอกสาร และหลักฐานการสมัครขอรับทุนไม่ทันตามท่ีก าหนดจะถูกตัดสิทธ์ิ 
      5.4    ผู้ที่ผ่านการพิจารณาเอกสาร และหลักฐานจากมูลนิธิ จะได้รับเชิญเข้าค่ายคัดเลือกจากมูลนิธิอีกคร้ังหนึ่ง   
  ทั้งนี้จะมีการทดสอบภาษาอังกฤษเบ้ืองต้นในการเข้าค่ายด้วย  

1. เอกสารฉบับส าเนาทุกฉบับต้องรับรองส าเนาจึงจะถือว่าเอกสารสมบูรณ์  
2. มูลนิธิอาจขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมจากผู้สมัครในกรณีที่จ าเป็น 
3. มูลนิธิขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้ทุนแก่ผู้สมัครโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หากตรวจพบในภายหลังว่าเอกสารหลักฐาน      
 ไม่ตรงกับความเป็นจริง ไม่ชัดเจน เป็นท่ีสงสัย หรือการด าเนินการของผู้สมัครไม่ถูกต้องตามที่ก าหนด 
4. ผู้สมัครขอรับทุนต้องตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยและถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนด มิฉะนั้นท่านจะไม่ได้รับการพิจารณา 

 

ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดพลศึกษาของโรงเรียน หรือตามที่ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกก าหนด 
และต้องไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 45 นาที เพื่อเตรียมความพร้อม  โดยน าบัตรประจ าตัวสอบเอเอฟเอสมาด้วย 
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 5.5    คณะกรรมการศูนย์ประสานงานฯ ด าเนินการเยี่ยมครอบครัวผู้ที่ได้รับเชิญเข้าค่ายคัดเลือก 
      5.6    ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากมูลนิธิจะได้รับใบสมัครนานาชาติ และเอกสารอื่นๆ เพื่อด าเนินการตามรายละเอียดที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป 
      5.7    ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อตามข้อ 5.6 จะต้องสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ประเทศ    
                  สหรัฐอเมริกาก าหนด ซึ่งจะนัดหมายภายหลัง 
 
 

 
 
 
 

 ครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนอุปถัมภ์เป็นอาสาสมัครที่รับอุปถัมภ์และดูแลเยาวชนโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ดังนั้น ประเทศอุปถัมภ์สามารถ 
ส่งตัวผู้เข้าร่วมโครงการทุกประเภท ณ ประเทศนั้นๆ กลับก่อนครบก าหนดได้ โดยสาเหตุต่างๆ ต่อไปนี้ 
 1. ท าผิดกฎหมายของประเทศอุปถัมภ์ 
 2. ท าผิดกฎระเบียบของเอเอฟเอสประเทศไทยและเอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์  
 3. ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตของครอบครัวอุปถัมภ์และสภาพแวดล้อมอื่นๆ ของประเทศอุปถัมภ์ได้ เช่น ไม่สนใจที่จะพูดคุยและร่วม 
     กิจกรรมกับครอบครัวอุปถัมภ์ แต่ใช้เวลาให้หมดไปกับคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนต หรือ โทรศัพท์ ไม่ยอมรับครอบครัวมังสวิรัติ ไม่ปรับตัวตาม 
     สภาพภูมิอากาศ  
 4. ไม่ต้ังใจศึกษาเล่าเรียน ขาดเรียนจนเกินก าหนดที่โรงเรียนระบุโดยไม่มีเหตุผลสมควร และ/หรือไม่ประพฤติตนตามกฎระเบียบ/วินัยของ
     โรงเรียนอุปถัมภ์ จนเป็นเหตุให้โรงเรียนอุปถัมภ์ และครอบครัวอุปถัมภ์ปฏิเสธการรับอุปถัมภ์เยาวชนต่อไป 
 5. มีปัญหาสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งประเทศอุปถัมภ์มีความเห็นว่าไม่สามารถอยู่ในโครงการต่อไปได้  
 6. การปฏิเสธครอบครัวอุปถัมภ์ หรือโรงเรียนอุปถัมภ์ที่เอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์จัดสรรให้ หรือเยาวชน และ/หรือผู้ปกครองเยาวชน
     จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์เอง โดยไม่ได้รับการยินยอมจากเอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์  
 7. การที่ผู้ปกครองเยาวชนและครอบครัวหรือบุคคลที่รู้จักเข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของเยาวชนในขณะเข้าร่วม    
                    โครงการ ณ ประเทศอุปถัมภ์ โดยไม่ผ่านกระบวนการดูแลเยาวชนของเอเอฟเอสประเทศไทย และเอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์ 
 8. หากเอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์พิจารณาไม่จัดสรรครอบครัว และ/หรือโรงเรียนอุปถัมภ์ให้ใหม่ เนื่องจากปัญหาจากเยาวชนเอง  
     เยาวชนจะต้องถูกส่งตัวกลับ 

 
   

                          สามารถสอบถามได้ที่                                                                                                                                                                       
 
 

1. ครูผู้ประสานงานเอเอฟเอสโรงเรียน (กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ งานแนะแนว และ/หรืองานประชาสัมพันธ์โรงเรียน) 
2. ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขต หรือศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ 
3. ฝ่ายคัดเลือกและส่งเสริมอาสาสมัคร มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย เลขที่ 31 หมู่ที่ 9 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120     
    โทรศัพท์หมายเลข 02-574-6197 ต่อ 502 ถึง 507 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. หรือ 13.00-17.00 น. วันจนัทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ             
    และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

        4. www.afsthailand.org, www.facebook.com/afsthailandofficial 
    
                   ที่ต้ังมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย เลขที่ 31 หมู่ที่ 9 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การถูกส่งตวักลับกอ่นก าหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

http://www.afsthailand.org/
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ภาคกลาง    กาญจนบุรี -รร.กาญจนานุเคราะห์ / จันทบุรี -รร.เบญจมราชูทิศ / ฉะเชิงเทรา -รร.ดัดดรุณี / ชลบุรี -รร.ชลกันยานุกูล /  
ชัยนาท -รร.ชัยนาทพิทยาคม / ตราด -รร.ตราษตระการคุณ / นครปฐม -รร.ราชินีบูรณะ / นครนายก -รร.นครนายกวิทยาคม /  
นนทบุร ี-รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี / ประจวบคีรีขันธ์ -รร.ประจวบวิทยาลัย / ปราจีนบุรี -รร.ปราจีนกัลยาณี /  
ปทุมธานี -รร.ธัญบุรี / พระนครศรีอยุธยา -รร.ท่าเรือ"นิตยานุกูล" / เพชรบุรี -รร.พรหมานุสรณ์ / ระยอง -รร.ระยองวิทยาคม /  
ราชบุรี -รร.ราชโบริกานุเคราะห์ / ลพบุรี -รร.พิบูลวิทยาลัย / สระบุร ี- รร.สระบุรีวิทยาคม / สมุทรสงคราม -รร.ถาวรานุกูล /  
สมุทรสาคร -รร.สมุทรสาครบูรณะ / สมุทรปราการ -รร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ/ สระแก้ว -รร.สระแก้ว /  
สิงห์บุร ี- รร.สิงห์บุรี / สุพรรณบุรี -รร.สงวนหญิง / อ่างทอง -รร.สตรีอ่างทอง / อุทัยธานี -รร.หนองฉางวิทยาคม / 
ภาคเหนือ    ก าแพงเพชร -รร.ก าแพงเพชรพิทยาคม / เชียงราย -รร.เม็งรายมหาราชวิทยาคม / เชียงใหม่ -รร.วัฒโนทัยพายัพ /  
ตาก -รร.ผดุงปัญญา / นครสวรรค ์-รร.สตรีนครสวรรค์ / น่าน -รร.สตรีศรีน่าน / พะเยา -รร.พะเยาพิทยาคม / พิษณุโลก -รร.เฉลิมขวัญสตรี /  
พิจิตร -รร.ตะพานหิน / เพชรบูรณ์ -รร.เพชรพิทยาคม / แพร่ -รร.นารีรัตน์ / แม่ฮ่องสอน -รร.ห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ /  
ล าปาง -รร.ล าปางกัลยาณี ล าพูน -รร.จักรค าคณาทร / สุโขทัย -รร.อุดมดรุณี / อุตรดิตถ์ - รร.อุตรดิตถ์ / 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    กาฬสินธุ์ -รร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ / ขอนแก่น -รร.กัลยาณวัตร / ชัยภูม ิ-รร.สตรีชัยภูมิ / นครพนม 

-รร.ปิยะมหาราชาลัย / นครราชสีมา -รร.ราชสีมาวิทยาลัย/ บุรีรัมย ์-รร.บุรีรัมย์พิทยาคม / บึงกาฬ -รร.บึงกาฬ / มหาสารคาม -รร.สารคามพิทยาคม /  
มุกดาหาร -รร.มุกดาหาร / ยโสธร -รร.ยโสธรพิทยาคม / ร้อยเอ็ด -รร.สตรีศึกษา / เลย -รร.เลยพิทยาคม / ศรีสะเกษ -รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย/  
สกลนคร -รร.สกลราชวิทยานุกูล / สุรินทร์ -รร.สิรินธร / หนองคาย -รร.ปทุมเทพวิทยาคาร / อุดรธานี -รร.อุดรพิทยานุกูล / อุบลราชธาน ี-รร.นารีนุกูล / 
หนองบัวล าภู -รร.หนองบัวพิทยาคาร / อ านาจเจริญ -รร.อ านาจเจริญ / 
ภาคใต้    กระบี่ -รร.อ ามาตย์พานิชนุกุล / ชุมพร -รร.ศรียาภัย / ตรัง -รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยจังหวัดตรัง / นครศรีธรรมราช  

-รร.เบญจมราชูทิศ / นราธิวาส -รร.นราสิกขาลัย / ปัตตาน ี-รร.สาธิตมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ / พังงา -รร.ตะกั่วป่า"เสนานุกูล" /  
พัทลุง -รร.สตรีพัทลุง /ภูเก็ต -รร.ภูเก็ตวิทยาลัย/ ยะลา -รร.คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา / ระนอง -รร.พิชัยรัตนาคาร/  

   สงขลา -รร.หาดใหญ่วิทยาลัย / สุราษฎร์ธานี-รร.สุราษฎร์ธานี / สตูล -รร.สตูลวิทยา / 
 

กรุงเทพมหานคร 
 

  1. “เอเอฟเอสเขตกรุงเทพฯ ธนบุรี” ณ โรงเรียนศึกษานารี   เลขที่ 176 ถนนประชาธิปก แขวงกลัยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600      
    เป็นศูนย์ประสานงานการรับสมัคร และเป็นสนามสอบส าหรับโรงเรียนดังต่อไปนี้  
    รร.ศึกษานารี / รร.เขมะสิริอนุสสรณ์ / รร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม / รร.แจงร้อนวิทยา / รร.ชิโนรสวิทยาลัย / รร.ไชยฉิมพลีวิทยาคม /  
    รร.ซางตาครูสคอนแวนต์ / รร.ทวีธาภิเศก / รร.ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน / รร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ / รร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์  
    (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ / รร.ทิวไผ่งาม / วิทยาลัยเทคโนโลยสียาม (สยามเทค) / รร.ธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์/ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี / 
    รร.นวลนรดิศวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก / รร.นานาชาติบริติชโคลัมเบีย / รร.ราชวินิตบางแคปานข า / รร.บางปะกอกวิทยาคม / รร.บูรณะศึกษา /  
    รร.ปัญญาวรคุณ / รร.พิทยาลงกรณ์พิทยาคม / รร.โพธิสารพิทยากร / รร.มหรรณพาราม / รร.วัดอินทาราม / รร.บางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" / 
    รร.มัธยมวัดดาวคะนอง / รร.มัธยมวัดดุสิตาราม / รร.มัธยมวัดนายโรง / รร.มัธยมวัดสิงห์ / รร.มัธยมวัดหนองแขม / รร.วัดนวลนรดิศ / 
    รร.วิมุตยารามพิทยากร / รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน / รร.ราชวินิตบางแคปานข า / รร.ราชินี / รร.รุ่งอรุณ / รร.ฤทธิณรงค์รอน /  
    รร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ / รร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล / รร.วัดราชโอรส / วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี / 
    รร.วัดบวรมงคล/ รร. วัดประดู่ในทรงธรรม / รร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร / รร.วัดพุทธบูชา / รร.วัดรางบัว /  
    รร.ศึกษานารีวิทยา / รร.สตรีวัดระฆงั / รร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ /รร.สวนกุหลาบวทิยาลัย / รร.สวนอนันต์ / รร.สุวรรณารามวิทยาคม / 
    รร.มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / รร.สารสาสน์วเิทศบางบอน / รร.สุวรรณพลับพลาพิทยาคม / รร.เสสะเวชวิทยา /  
    รร.แสงอรุณ / รร.อัสสัมชัญธนบุรี / รร.อิสลามวิทยาลัย แห่งประเทศไทย  / รร.เพลินพัฒนา / รร.กรพิทักษ์ศึกษา / รร.ดรุณสิกขาลัย /  
    รร.ปากน้ าวิทยาคม / รร.วัดโพธินิมิตร / รร.วัดบางปะกอก / รร.สารสาสนป์ระชาอุทิศพิทยาคาร / รร.สารสาสน์วเิทศธนบุรี /  
 

2.   “เอเอฟเอสเขตกรุงเทพฯ เหนือ”  ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 40 ซอยรามค าแหง 43/1 ถนนรามค าแหง  
      แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 เป็นศูนย์ประสานงานการรับสมัคร และเป็นสนามสอบส าหรับโรงเรียนดังต่อไปนี้ 

รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) / รร.กุนนทีรุทธารามวิทยาคม / รร.จันทร์หุ่นบ าเพ็ญ / รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดาภิเษก / รร.เทพลีลา / 
        รร.นวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา / รร.นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร/ รร.นานาชาติบางกอกพัฒนา / รร.นานาชาติพระคุณกรุงเทพ /  
        รร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ / รร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 / รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา / รร.พิบูลประชาสรรค์ /  
        รร.มัธยมวัดบึงทองหลาง / รร.ลาซาล / รร.วชิรธรรมสาธิต / รร.ศรีพฤฒา / รร.สตรีวิทยา 2 / รร.สาธิตพัฒนา / รร.สุรศักดิ์มนตรี / รร.หอวัง / 
        รร.สาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝา่ยมัธยม) / รร.สายน้ าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ / รร.อุดมศึกษา / รร.วัฒนศิลป์วิทยาลัย / 

รายชื่อศูนย์ประสานงานการรับสมัคร และสอบคดัเลือกในจังหวดัต่างๆทั่วประเทศ 
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3.  “เอเอฟเอสเขตกรุงเทพฯ กลาง” ณ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เลขที่ 1598 ถ.กรุงเกษม  
       แขวงป้อมปราบฯ  เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100 เป็นศูนย์ประสานงานการรับสมัคร และเป็นสนามสอบส าหรับโรงเรียนดังต่อไปนี้ 
        รร.เตรียมอุดมศึกษา / รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย / รร.ไทยคริสเตียน / รร.เจ้าพระยาวิทยาคม / รร. ไตรมิตรวิทยาลัย / รร.ตรอกจันทน์วิทยา / 
        รร.เทพศิรินทร์ / รร.นนทรีวิทยา / รร. นานาชาติเอกมัย / รร. นานาชาติโชรส์เบอร่ี / รร. นานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส / รร.นานาชาติแอ๊ดเวนติสกรุงเทพ / 
        รร. พุทธจักรวิทยา / รร.พระแม่มารี / รร.พระหฤทัยคอนแวนต์ / รร.พระโขนงพิทยาลัย / รร.มักกะสันพิทยา / รร.มัธยมปัญญารัตน์ 
        รร.มาแตร์เดอีวิทยาลัย / รร.ยานนาเวศวิทยาคม / รร.ราชวินิตมัธยม / รร.วัดสระเกศ / รร.วัดสุทธิวราราม / รร.สาธิต มศว.ปทุมวัน 
        รร.ศรีอยุธยา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ / รร.สตรีศรีสุริโยทัย / รร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ / รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย 
        รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (ฝ่ายมัธยม) / รร.สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ / รร.สารสาสน์พิทยา / รร.สารสาสน์เอกตรา /      
        รร.อัสสัมชัญ / รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์ / รร.อัสสัมชัญพาณิชยการ / รร.อัสสัมชัญศึกษา / รร.แอ๊ดเวนตีสเอกมัย / รร.เซนต์หลุยส์ศึกษา /  
  
 

 

4.   “เอเอฟเอสเขตกรุงเทพฯ ตะวันออก” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เลขที่ 22/24 ถนนรามค าแหง แขวงสะพานสูง  
      เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 เป็นศูนย์ประสานงานการรับสมัคร และเปน็สนามสอบส าหรับโรงเรียนดังต่อไปนี้ 
        รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า / รร.อินเตอร์คิดส์ รามค าแหง / รร.อินเตอร์คิดส์ (นิมิตใหม่) / รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า / รร.เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ / 
        รร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า / รร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย / รร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ / รร.พรตพิทยพยัต /  
        รร.นานาชาติกรุงเทพ / รร.นานาชาติคริสเตียนกรุงเทพ / รร.นานาชาติเทร็ลล์ / รร.นานาชาติคนิเคด / รร.นานาชาตินีวา / รร.อาร์บิสรัศม ีนานาชาติ / 
        รร.นานาชาติร่วมฤดีวิเทศศึกษา / รร.นานาชาติแอสคอท / รร. นานาชาติแอ๊ดเวนต์รามค าแหง / รร.นานาชาตบิรอมส์โกรฟ / รร.บางกะปิ /  
        รร.สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ / รร.บางกอกวิทยา (มูลนิธิ) / รร.บางกอกศึกษา / รร.หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม / รร.เบญจมินทร์ /  
        รร.โสมาภานุสสรณ์ / รร.ประชาคมนานาชาติ / รร.ปัฐวิกรณ์วิทยา / รร.พระมหาไถ่วิเทศศึกษา / รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ / รร.อิสลามสันติชน / 
        รร.มัธยมวัดหนองจอก / รร.รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง / รร.เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ / รร.สตรีเศรษฐบตุรบ าเพญ็ / รร.สารสาสนว์ิเทศร่มเกล้า / 
        รร.สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง / รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ / 
 

 

5.   “เอเอฟเอสเขตกรุงเทพฯ พหลโยธิน” ณ โรงเรียนสารวิทยา เลขที่ 2396 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
        เป็นศูนย์ประสานงานการรับสมัคร และเป็นสนามสอบส าหรับโรงเรียนดงัต่อไปนี้ 
        รร.สารวิทยา / รร.เกษมพิทยา / รร.ฉัตรวิทยา / รร.เซนต์จอห์น / รร.นานาชาติเซนต์จอห์น / รร.เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ / รร.ดอนเมืองจาตุรจินดา /  
        รร.ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง / รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ / รร.ไผทอุดมศึกษา / วิทยาลัยพณิชยการบางนา / รร.พระกุมารเยซูวิทยา / 
        รร.ปัญจทรัพย์ / รร.มัธยมวัดธาตุทอง / รร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน / รร.ราชวินิตบางเขน / รร.ฤทธิยะวรรณาลัย / รร.ลาดปลาเคา้พิทยาคม / 
        รร.สตรีวรนาถบางเขน / รร.สามเสนวิทยาลัย / รร.สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) / รร.วชิราวุธวิทยาลัย / รร.อมาตยกุล / 
        รร.มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร / รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / 
 

 

6.   “เอเอฟเอสเขตกรุงเทพฯ ส านักงาน” ณ มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย เลขที่ 31 หมู่ที่ 9 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120     
      เป็นศูนย์ประสานงานการรับสมัครส าหรับโรงเรียนต่อไปนี้ 
        รร.จิตรลดา / รร.เซนต์คาเบรียล /รร.เซนต์ดอมินิก / รร.เซนต์เทเรซา / รร.เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ / รร.วฒันาวิทยาลัย /  
        รร.เบญจมราชาลัย “ในพระบรมราชูถัมภ์” / รร.ปทุมคงคา / รร.มัธยมประชานิเวศน์ / รร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ / รร.ราชินีบน / รร.ปัญโญทัย / 
        รร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร / รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนัทา / รร.โยธินบูรณะ/ รร.ราชด าร ิ/ รร.ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 /  
        รร.วัดน้อยนพคุณ / รร.วัดบวรนิเวศ / รร.วัดราชบพิธ / รร.วัดสังเวช / รร.วัดราชาธิวาส / รร.ศีลาจารพิพัฒน์ / รร.สตรีวิทยา /  
        รร.สิริรัตนาธร / รร.สุวรรณสุทธารามวิทยา / รร.อัมพรไพศาล / รร.อ านวยศิลป์ / รร.เซนต์ไมเกิล / รร.เซนต์จอห์นโปลีเทคนิค /  
        รร.เลิศหล้า / รร.โยนออฟอาร์ค / รร.ไทยนิยมสงเคราะห์ / รร.ไบรท์เทอร์ ฟิวเจอร์ สคูล / รร.กสิณธรอาคาเดมี / รร.จินดามณี /  
        รร.ดรุณพัฒน์ / รร.ธัชรินทร์วิทยาบางเขน / รร.นานาชาติคิซ / รร.นานาชาติทรินีตี้ / รร.นานาชาติเซนตส์ตีเฟ่น / รร.ศิริวัฒน์วิทยา / 
        รร.นานาชาติเดอะรีเจนท์ กรุงเทพ / รร.นานาชาติเวลล์ส / รร.นานาชาติโมเดิร์น / รร.นานาชาติใหม่ แห่งประเทศไทย / รร.นานาชาติกีรพัฒน์ /  
        รร.นานาชาติชาร์เตอร์ / รร.นานาชาติสาทรใหม่ / รร.นานาชาติฮาร์โรว์ / รร.ผะดุงศิษย์พิทยา / รร.พระหฤทัยดอนเมือง /  
        รร.พระหฤทัยพัฒนเวศม์ / รร.วาสุเทวี / รร.มีนประสาทวิทยา / รร.ยุวทตูศึกษา / รร.ระเบียบศึกษา / รร.ศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ / 
        รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ / รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม / รร.สีตบุตรบ ารุง / รร.อรรถมิตร / รร.สตรีประเทืองวิทย์ / วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียา่น / 
        วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม / รร.อินเตอร์เนชั่นแนลเกวลี (หทัยราษฎร์) / รร.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน /        
                                       *เฉพาะเอเอฟเอสเขตกรุงเทพฯส านักงาน สนามสอบ คือ โรงเรียนโยธินบูรณะ กรงุเทพมหานคร* 
 

 
 

โรงเรียนในกรงุเทพฯ ท่ีไม่ปรากฏในรายชื่อ โปรดติดต่อมูลนิธิ หมายเลขโทรศัพท์ 02-574-6197 ตอ่ 502-507 
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ปฏิทินการสมัครและสอบคัดเลือก 
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปล่ียนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี 

รุ่นท่ี 59 (พ.ศ.2563-2564) 
วันท่ี กิจกรรม สถานท่ี ประเภทการสมัคร 

เดือน เม.ย.-พุธที่ 5 มิ.ย. 62  
 
พุธที ่5 มิ.ย. 62                                     

- กรอกใบสมัคร  

-   ยื่นใบสมัคร และรบัสมัคร                                           

-   ปิดรับสมัคร 

- ที่ www.afsthailand.org 

- ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือก 

 1, 2, 3, 4 
 1, 2, 3, 4 
 

ศุกร์ที่ 7 มิ.ย. 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบข้อเขียน ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือก   
หรือที่  www.afsthailand.org 

 1, 2, 3, 4 

อาทิตย์ที่ 9 มิ.ย. 62 สอบข้อเขียน  ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือก  1, 2, 3, 4 
พฤหัสบดีท่ี 20 มิ.ย. 62 ประกาศผลการสอบข้อเขียน - ที่ www.afsthailand.org 

- ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือก  

 1, 2, 3, 4 
 1, 2, 3, 4 

พฤหัสบดีที่ 20-พุธที่ 26 มิ.ย. 62 - รายงานตัว และกรอกใบสมัครสอบสัมภาษณ์ 

- ส่งใบสมัครสอบสัมภาษณ์ และเอกสารอ่ืนๆ 

- ที่ www.afsthailand.org 

- ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือก 

(เฉพาะศูนย์ส านักงานส่งใบสมัครที่มูลนิธิ 
เอเอฟเอส ประเทศไทย) 

- ประเภททุน (CSP) ส่งใบสมัครสอบสัมภาษณ์และหลักฐานอื่นๆ 

มาท่ีมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย (ด้วยวธิี EMS) 

 1, 2, 3, 4 
 1, 3, 4 
 
  
2 
  

ศุกร์ที่ 28 มิ.ย. 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ์ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือก   
หรือที่  www.afsthailand.org 

 1, 2, 3, 4 

อาทิตย์ที่ 30 มิ.ย. 62 สอบสัมภาษณ์ - ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือก 

- ประเภททุน (CSP) สอบสัมภาษณ์  

ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพียงแห่งเดียวเท่านั้น     

 1, 3, 4 
 2 

พุธที่ 10 ก.ค. 62 ประกาศผลการสอบคัดเลือก - ที่ www.afsthailand.org 

- ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือก  

 1, 2 

พุธที่ 10-อังคารที่ 16 ก.ค. 62 - รายงานตัวเพ่ือเข้าร่วมการปฐมนิเทศ 

- ช าระเงินค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศ 

- ที่ www.afsthailand.org 

- ธนาคารที่มูลนิธิก าหนด 

 1, 2 
 1, 2 

พุธท่ี 10-ศุกร์ท่ี 19 ก.ค. 62 ช าระเงินบริจาคสมทบทุนงวดแรก 
(หลังจากประกาศผลการคัดเลือก) 

(ตามค าชี้แจงใน “คู่มือการช าระเงิน”)  1 

เสาร์ท่ี 20 ก.ค. 62 ปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์     
อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุร ี

 1, 2 

อาทิตย์ท่ี 21 ก.ค. 62 ปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกส ารอง ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์     
อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุร ี

 1, 2 

เสาร์ที่ 20-พฤหัสบดีที่ 25 ก.ค. 62 ช าระเงินบริจาคสมทบทุนงวดแรก 
(หลังจากเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ) 

(ตามค าชี้แจงใน “คู่มือการช าระเงิน”)  1 

(จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) เข้าค่ายคัดเลือก 
ประเภททุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

(จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)  3 

(จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) ประกาศผลการคัดเลือก 
ประเภททุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ท่ี www.afsthailand.org  3 

(จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) เข้าค่ายคัดเลือกทุนรัฐบาลสหรัฐอเมรกิา (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)  4 
(จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) ประกาศผลการคัดเลือก 

ทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 
ท่ี www.afsthailand.org  4 

    
 

ประเภทการสมัคร 
1 = ประเภททุนทั่วไป                   3 = ประเภททุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  
2 = ประเภททุน Corporate Scholar Program (CSP)               4 = ประเภททุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (KLYES) 

http://www.afsthailand.org/

