ปฏิทินการสมัครและสอบคัดเลือก AFS รุ่นที่ 57 (พ.ศ. 2561-2562) ประจาศูนย์ประสานงานเอเอฟเอสเขตภูเก็ต
ที่
วัน - เวลา
1. เม.ย. – 7 มิ.ย. 2560
(วันและเวลาราชการ)

รายการ
- กรอกใบสมัครออนไลน์
- ยื่นใบสมัคร

2. 5-9 มิ.ย. 2560
ติวสอบข้อเขียน
(เวลา15.30-16.30 น.)
3. 9 มิถุนายน 2560
4. 11 มิถุนายน 2560
5. 22 มิถนุ ายน 2559

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
สอบข้อเขียน ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ประกาศผลสอบข้อเขียน AFS

สถานที่
- www.afsthailand.org
- ผู้ประสานงานโรงเรียน/ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศฯ ในโรงเรียนที่นักเรียนกาลังศึกษาอยู่
- เอเอฟเอสเขตภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
อาคาร 1 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

การติดตามข่าวสาร ผ่าน 4 ช่องทาง
- ป้ายประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 1 ข้างห้องโสตฯ ของ
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
- เว็บไซต์ www.afsthailand.org
- เว็บไซต์โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย www.pkw.ac.th
- Facebook Page ชื่อ AFS Phuket Chapter

6. 23 มิถุนายน 2560
นักเรียนพร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน ร่วมประชุม ห้องประชุมชงโค (ห้องโสตฯ) อาคาร 1 ชั้น 1
เวลา 15.00-17.00 น. เพือ่ รับฟังการชี้แจงการสมัครสอบสัมภาษณ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ออนไลน์ และทางเขตฯ จะแนะนาให้ข้อมูล
เกี่ยวกับทุนทุกประเภท และประเทศต่างๆ
รวมถึง รับฟังข้อควรปฏิบัติในวันสอบ
สัมภาษณ์

หมายเหตุ
กรุณาศึกษาระเบียบการอย่างละเอียดก่อนสมัคร
ยื่นเอกสารในวันและเวลาราชการ
(หากล่าช้ากว่ากาหนดถือว่าสละสิทธิ์)
นักเรียนสมัครติวได้ที่เอเอฟเอสเขตภูเก็ต
หรือสมัครกับครูผู้ประสานโรงเรียน
หรือสมัครผ่านเฟสบุคเพจของเอเอฟเอสเขตภูเก็ต
Facebook Page: AFS Phuket Chapter
ไม่มีบริการแจ้งผลทางโทรศัพท์
*นักเรียนจาเป็นต้องจัดการเรื่องเวลาและติดตาม
ผลอย่างใกล้ชิดเพื่อสิทธิของนักเรียนเอง รวมทั้ง
อ่านสิ่งที่ควรปฏิบัติต่อไปอย่างชัดเจน เพื่อป้องกัน
ความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น
การประชุมครั้งนี้สาคัญมาก ขอความร่วมมือทุก
ท่าน มาในวันและเวลาที่ได้แจ้งไว้

ที่
วัน - เวลา
รายการ
สถานที่
1. www.afsthailand.org
7. 22-28มิถุนายน 2560 1. รายงานตัวและกรอกใบสมัครสอบ
(ภายในเวลา16.30น.) สัมภาษณ์
2. ส่งใบสมัครสอบสัมภาษณ์และเอกสารอื่นๆ 2. ส่งเอกสารที่ เอเอฟเอสเขตภูเก็ต
(ห้อง 145 อาคาร 1 ชั้น 4 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย)
ก) ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนก่อนส่ง
ข) หากพ้นระยะเวลาที่กาหนดไว้ ถือว่าสละ
สิทธิ์
ค) หากไม่ยื่นเอกสารสมัครสอบสัมภาษณ์จะ
ไม่มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
8. 30 มิถุนายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

9. 2 กรกฎาคม 2560

สอบสัมภาษณ์ ลาดับมีดังนี้
07.30 – 08.00 น. ลงทะเบียน
(หากมาสายถือว่าสละสิทธิ์)
08.00 – 08.15 น. นักเรียนนั่งประจาห้องสอบ
08.15 – 08.30 น. สอบข้อเขียน
08.30 – 08.45 น. จัดความพร้อมในการสอบ
สัมภาษณ์
08.45 – 12.00 น. สัมภาษณ์เดี่ยว ตามกลุ่ม
12.00 - 13.00 น. พักกลางวัน
13.00 – 16.30 น. กิจกรรมกลุ่ม

หมายเหตุ
การสมัครสอบสัมภาษณ์จะสมบูรณ์เมื่อนักเรียนได้ยื่น
เอกสารใบสมัครสัมภาษณ์ที่เอเอฟเอสเขตภูเก็ตแล้ว
เท่านั้น
หากเขตฯไม่ได้รับใบสมัครดังกล่าว จะถือว่านักเรียน
สละสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์
ทางเขตฯ แนะนาให้นักเรียนเข้าประชุมในวันที่
17 มิถุนายน 2559 ก่อน เพื่อความเข้าใจในการ
เลือกประเทศ และการกรอกใบสมัครสอบสัมภาษณ์
ออนไลน์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จะติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ไม่มีบริการแจ้งผลทางโทรศัพท์
สัมภาษณ์ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ อาคาร 1 ชั้น 1
ด้านข้างของห้องโสตฯ และนักเรียนตรวจสอบด้วยตนเอง
ในเว็บไซต์
1. www.afsthailand.org
2. เว็บไซต์โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย www.pkw.ac.th
3. Facebook ของเขตฯ : AFS Phuket Chapter
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
- ใช้เวลาเต็มวัน นักเรียนไม่สามารถขาดกิจกรรม
อาคาร 1
ส่วนใดส่วนหนึ่งได้
- เตรียมบัตรประจาตัวผู้สอบ AFS และอุปกรณ์
เครื่องเขียน มาให้พร้อม
- นักเรียนแต่งกายชุดธรรมดา ไม่มีเครื่องหมาย
ของโรงเรียนที่นักเรียนเรียนอยู่ ปรากฏอยู่ในที่ใดๆ
ทั้งสิ้น
- นักเรียนนาอาหารกลางวันมารับประทานเอง

ที่
วัน - เวลา
10. 12 กรกฎาคม 2560

11. 14 กรกฎาคม 2560
12.
13.
14.
15.

รายการ
ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ประชุมนักเรียนและผู้ปกครอง ตัวจริงและ
สารอง เพื่อทาความเข้าใจในการดาเนินการ
ลาดับต่อไป
12-18 กรกฎาคม 2560 1. รายงานตัวเพื่อเข้าร่วมการปฐมนิเทศ
2. ชาระเงินค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศ
12-21 กรกฎาคม 2560 ชาระเงินบริจาคสมทบทุนงวดแรก
22 กรกฎาคม 2560 ปฐมนิเทศ
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวจริง
23 กรกฎาคม 2560 ปฐมนิเทศ
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวสารอง
หมายเหตุ

สถานที่
1. ป้ายประชาสัมพันธ์ข้างห้องโสตฯ โรงเรียนภูเก็ต
วิทยาลัย
2. www.afsthailand.org หรือ
www.afsglobal.org/tha-admission
3. เว็บไซต์โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย www.pkw.ac.th
4. Facebook ของเขตฯ : AFS Phuket Chapter
ประชุมที่อาคาร 1 ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ต
วิทยาลัย

หมายเหตุ
ไม่มีบริการแจ้งผลทางโทรศัพท์

1. www.afsthailand.org
2. จ่ายเงินที่ธนาคารที่ AFS กาหนด
ปฏิบัติตามคาชี้แจงใน “คู่มือชาระเงิน”
ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่
ระเบียบการของเอเอฟเอส รุ่นที่ 57

กาหนดการที่แจ้งไปข้างต้นนี้ เป็นกาหนดการที่ทางเอเอฟเอสเขตภูเก็ตได้กาหนดภายในเขตนี้เท่านั้น
ดังนั้น ขอให้นักเรียนภายในเอเอฟเอสเขตภูเก็ต ถือปฏิบัติจากกาหนดการนี้ อย่างเคร่งครัด
ด้วยความรักและความห่วงใย จาก เอเอฟเอสเขตภูเก็ต

