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ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลอืก 
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวฒันธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี  

รุ่นที่ 60 (พ.ศ. 2564-2565) 
 

มลูนิธิการศกึษาและวฒันธรรมสมัพนัธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ได้ด าเนินการร่วมกบัเอเอฟเอสโลก และประเทศ

สมาชิกจ านวนกวา่ 50 ประเทศ จดัโครงการเพื่อการเรียนรู้ด้านภาษาและแลกเปลีย่นวฒันธรรม โดยมุง่หวงัในการสร้างความเข้าใจอนั

ดีและการอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสขุระหวา่งมวลมนษุยชาติ เป็นการพฒันาทกัษะ คา่นิยมสว่นบคุคล ตลอดจนวฒันธรรม และวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ของเยาวชนจนสามารถปรับตนเองให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างในหลายๆด้านได้อย่างมีความสขุ ทัง้นี ้

เยาวชนที่เป็นคนดี มีคณุสมบตัิ และความสามารถ เหมาะสมตามเกณฑ์ และมาตรฐานของเอเอฟเอสจะได้รับการคดัเลอืกเป็นตวัแทน

ของเยาวชนไทยไปศกึษาและพ านกักบัครอบครัวอปุถมัภ์ในตา่งประเทศระยะเวลาประมาณ 1 ปีการศกึษา 

ลักษณะโครงการ 

1. ร่วมประชมุเชิงปฏิบตัิการ และเข้าคา่ยเตรียมความพร้อมในประเทศก่อนเดินทางอยา่งน้อย 3 ครัง้ หลงัเดินทางกลบัอีก 1 ครัง้ 
และในตา่งประเทศอีกประมาณ 3 ครัง้ 

2. เยาวชนต้องมีผลการเรียนเฉลีย่ตลอดหลกัสตูร ก่อนออกเดินทางตามข้อก าหนดของประเทศอปุถมัภ์ 
3. สง่เยาวชนสูป่ระเทศสมาชิกเกือบทัว่โลกทัง้ในทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยโุรป และเอเชีย อาทิ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่ น เยอรมน ี

เบลเยี่ยม  ฝร่ังเศส สวิตเซอร์แลนด์  อิตาล ี นอรเวย์ สวีเดน เดนมาร์ก รัสเซีย บราซิล ชิล ีอาร์เจนตินา จีน อินเดีย และประเทศอื่น
อีกมากมาย 

4. พ านกักบัครอบครัวอปุถมัภ์ หรือที่พกัที่จดัสรรโดยเอเอฟเอสประเทศอปุถมัภ์ตามลกัษณะโครงการ 
5. เรียนรู้ภาษาและร่วมกิจกรรมในโรงเรียนอปุถมัภ์เสมือนเป็นเยาวชนในระดบัมธัยมศกึษาคนหนึง่ของโรงเรียน 
6. เรียนรู้และแลกเปลีย่นวฒันธรรมโดยมีสว่นร่วมในกิจกรรมของชมุชน และร่วมกิจกรรมของเอเอฟเอสตามโอกาส 
7. เป็นตวัแทนเยาวชนไทยน าวฒันธรรมและเอกลกัษณ์ของไทยไปเผยแพร่ตอ่ครอบครัว โรงเรียน และชมุชนในประเทศอปุถมัภ์ 
8. เข้าร่วมโครงการระยะเวลาประมาณ 9-11 เดือน ขึน้อยูก่บัประเทศอปุถมัภ์เป็นผู้ก าหนด 
9. สามารถเทียบชัน้เรียนได้โดยจะต้องน าผลการเรียนหรือผลการประเมินจากโรงเรียนอปุถมัภ์มาด าเนนิการตามหลกัเกณฑ์ของ

กระทรวงศกึษาธิการ แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัดุลยพินิจของโรงเรียนที่เยาวชนสงักดั 
10. ปฏิบตัิตามกฎระเบียบของเอเอฟเอสทกุประการ 
11. ได้รับประกาศนียบตัรของเอเอฟเอส ประเทศไทย เมื่อเข้าร่วมโครงการครบตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 

มลูนิธิการศกึษาและวฒันธรรมสมัพนัธ์ไทย-นานาชาต ิ(เอเอฟเอส ประเทศไทย) เลขท่ี 31 หมู่ท่ี 9 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 11120 

โทรศพัท์หมายเลข 02-574-6197 ตอ่ 504-509  www.afsthailand.org และ www.facebook.com/afsthailandofficial  
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เงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษา 
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวฒันธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี 

รุ่นที่ 60 (พ.ศ. 2564-2565) 

 ในแต่ละปี มลูนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ได้พยายามรณรงค์จดัหาทนุเพ่ือจดัสรรให้กบัผู้ เข้าร่วมโครงการ เพ่ือสนบัสนนุและกระจาย
โอกาสให้เยาวชนท่ีสนใจใฝ่รู้ และมีคณุสมบตัคิรบถ้วนได้พฒันาตนเองอย่างเทา่เทียมกนั โดยแบง่ทนุการศกึษาเป็นหลายประเภท แต่ละประเภท
มีลกัษณะทนุ ระดบัความช่วยเหลือ และคณุสมบตัขิองผู้ มีสิทธ์ิขอรับทนุท่ีแตกตา่งกนั ดงันัน้ จงึขอให้เยาวชน   และผู้ปกครองศกึษารายละเอียด
ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนตดัสินใจสมคัรขอรับทนุนัน้ๆ เพราะเม่ือสมัครแล้วไม่อาจขอเปล่ียนประเภทของการสมัครได้ และจะเรียกร้อง
สิทธ์ิใดๆในภายหลังมิได้ 

ปัจจุบัน ทุนการศกึษาแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี ้
- ประเภททนุทั่วไป  

คือ ทนุสนบัสนนุการเข้าร่วมโครงการจากมลูนิธิ ร่วมกบัการสมทบทนุบางสว่นจากผู้ปกครองของนกัเรียนเอง แบง่เป็น 2 ประเภท ดงันี ้
1. ทนุส าหรับนักเรียนทั่วไป สนบัสนนุการเข้าร่วมโครงการโดยการสมทบทนุจากผู้ปกครองของนกัเรียนเอง 
2. ทนุส าหรับนักเรียนเรียนดีและมีจติอาสา จะมสิีทธ์ิได้รับการพิจารณาเพื่อรับทุนของมลูนิธิ จ านวนทุนละ 200,000 บาท ร่วมกบั

การสมทบทนุเพิ่มเติมจากผู้ปกครองของนกัเรียนเอง (อา่นรายละเอียดเง่ือนไขของทนุ หน้า 3) 
- ประเภททนุบริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชน (Corporate Scholarship Program) หรือ CSP 
 คือ ทนุสนบัสนนุการศกึษา จากบริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชน ซึง่เลง็เห็นความส าคญัของโครงการ และยินดีสนบัสนุน

ให้เยาวชนท่ีเป็นบตุร หรือธิดาของพนกังานได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ ตามคณุสมบติัท่ีเจ้าของทนุระบ ุ      
- ประเภททนุเรียนดีแต่ขาดแคลนทนุทรัพย์  
 คือ ทนุสนบัสนนุการเข้าร่วมโครงการเอเอฟเอสเตม็จ านวนจากมลูนิธิ และผู้มีจิตศรัทธาบริจาค 
 โดย บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มีเงินเดือน/รายได้ตอ่เดือน รวมกันไม่เกนิ 30,000 บาทเท่านัน้ 
-   ประเภททนุรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study) หรือ KLYES 
 คือ ทนุสนบัสนนุการเข้าร่วมโครงการเตม็จ านวนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาให้แก่นกัเรียนไทย-มสุลิม 
 โดย บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มีเงินเดือน/รายได้ตอ่เดือน รวมกันไม่เกนิ 50,000 บาทเท่านัน้ 

ข้อเสนอแนะท่ีผู้สนใจควรพจิารณาก่อนการสมัครขอรับทุน 
1. พจิารณาลักษณะและเงื่อนไขของทนุ เน่ืองจากทนุแตล่ะประเภทมีลกัษณะและเง่ือนไขท่ีแตกตา่งกนั 
2. พจิารณาขัน้ตอนการคัดเลือก เพราะทนุแตล่ะประเภทมีรายละเอียด วิธีการสมคัรและคดัเลือกแตกตา่งกนั 
3. พจิารณาคุณสมบัตขิองผู้สมัคร วา่มีคณุสมบติัครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในแต่ละประเภททุนหรือไม่ หากขาดคณุสมบติัแม้ข้อใดข้อหนึ่ง

จะถกูพิจารณาตดัสิทธ์ิการรับทนุและรวมถึงสิทธ์ิการเข้าร่วมโครงการ 
4. พิจารณาข้อก าหนดในการเลือกประเทศ เน่ืองจากในบางประเทศมีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะไว้ ผู้สมัครควรศึกษาให้ดีก่อนถึง

ขัน้ตอนการเลือกประเทศ และทุนบางประเภทเจ้าของทุนเป็นผู้ก าหนดประเทศให้เลือก หรือก าหนดให้ในภายหลงั ซึ่งอาจไม่ตรงกับความ
ต้องการของผู้สมคัร 

ผู้ ท่ีมีคณุสมบติัไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบและไม่มี สิทธ์ิเข้าร่วมโครงการ หรือหากมลูนิธิตรวจพบในภายหลงัว่าผู้ เข้าสอบเป็นผู้ ท่ีขาด
คณุสมบติัตามท่ีมลูนิธิก าหนด มลูนิธิขอสงวนสิทธ์ิในการตดัสิทธ์ิการเข้าร่วมโครงการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้สมคัรไม่มีสิทธ์ิเรียกร้อง
ใดๆทัง้สิน้ 

เมื่อเยาวชนและผู้ปกครองได้ศกึษารายละเอียดจนเข้าใจถ่องแท้แล้ว จะสามารถตดัสินใจเลือกสมคัรได้อย่างถกูต้องและผา่นขัน้ตอนการคดัเลือกได้รับ
ทนุเข้าร่วมโครงการอย่างมีความสขุ 

นักเรียนที่ เข้าร่วมโครงการเอเอฟเอส ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  จะต้องมีสมุดบันทึกประวติัการฉีดวัคซีนตัง้แต่เด็ก เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการตรวจสขุภาพตามแบบฟอร์มใบสมคัรนานาชาติของเอเอฟเอส ถ้านกัเรียนคนใดไม่มีประวติัการฉีดวคัซีนบนัทึกลงในแบบฟอร์มสขุภาพ
ของใบสมคัรนานาชาติครบถ้วน โรงเรียนอุปถมัถ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่รับให้นักเรียนเข้าเรียน จึงเป็นเหตุให้ส านักงานเอเอฟเอสประเทศ
สหรัฐอเมริกา จะปฏิเสธการรับนกัเรียนเข้าร่วมโครงการเช่นกนั 

***เมื่อนักเรียนสอบผ่านการคดัเลือกแล้ว ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนปรึกษาและขออนุญาตโรงเรียนต้นสังกัดเพื่อให้
การสนับสนุนนักเรียนในการเข้าร่วมโครงการ***    
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ประเภททุนท่ัวไป  

นักเรียนสามารถเลือกประเทศได้ตามคุณสมบัตขิองประเทศอุปถมัภ์ 

คือ ทนุสนบัสนนุการเข้าร่วมโครงการจากมลูนิธิ ร่วมกบัการสมทบทนุบางส่วนจากผู้ปกครองของนกัเรียนเอง แบง่เป็น 2 ประเภท ดงันี ้
1. ทุนส าหรับนักเรียนทั่วไป สนบัสนนุการเข้าร่วมโครงการโดยการสมทบทนุจากผู้ปกครองของนกัเรียนเอง 
2. ทุนส าหรับนักเรียนเรียนดีและมีจิตอาสา** จะมีสิทธ์ิได้รับการพิจารณาเพ่ือรับทุนของมูลนิธิ จ านวนทุนละ 200,000 บาท 

ร่วมกบัการสมทบทนุเพิ่มเตมิจากผู้ปกครองของนกัเรียนเอง 

การสอบคดัเลอืก 

มลูนิธิก าหนดให้ด าเนินการเป็น 2 ขัน้ตอน คือ การสอบข้อเขียน และการสอบสมัภาษณ์ 
 
การสอบข้อเขียน 

1.   คุณสมบัตขิองผู้สมัครสอบข้อเขียน 
1.1. สญัชาตไิทย 

1.2. ต้องเกิดระหวา่ง 30 มิถุนายน 2546 ถงึ 31 ธันวาคม 2548 

1.3. ก าลงัศกึษาอยู่ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3-4-5 หรือเทียบเทา่ ในปีการศกึษา 2563  
ต้องมีสถานภาพเป็นเยาวชน และก าลงัศกึษาอยู่ในสถานศกึษาในประเทศไทยท่ีกระทรวงศกึษาธิการรับรองวิทยฐานะ ตัง้แต่สมคัร
เข้าร่วมโครงการจนกระทัง่เสร็จสิน้การเข้าร่วมโครงการ  
หมายเหตุ เยาวชนท่ีรับการศกึษาแบบนอกระบบ หรือการศกึษาตามอธัยาศยั และนกัเรียน Homeschool ไม่สามารถสมคัรเข้าร่วม
โครงการได้ 

** ลักษณะและเงื่อนไขของทุน ประเภททุนเรียนดีและมีจิตอาสา  

1. มลูนิธิสนบัสนนุทนุการศกึษาจ านวนทนุละ 200,000 บาท ผู้ปกครองสมทบคา่ใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการในส่วนท่ีเหลือ 
2. ผู้ท่ีมีสิทธ์ิได้รับการพิจารณาทุนประเภทนี ้ต้องได้คะแนนสูงสุดของเขตท่ีนักเรียนสอบและผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่ีมูลนิธิ

เป็นผู้ก าหนดเท่านัน้  
3. ผู้ ท่ีมีสิทธ์ิได้รับการพิจารณาจะต้องส่งแฟ้มสะสมงานกิจกรรมจิตอาสาย้อนหลงั 3 ปี (ในกรณีท่ีเป็นเกียรติบตัร ประกาศนียบตัร ให้ส่ง

มาเฉพาะส าเนาเทา่นัน้) มายงัมลูนิธิตามวนัท่ีก าหนดเทา่นัน้ ทางมลูนิธิจะตดัสิทธ์ิหากนกัเรียนส่งแฟ้มผลงานไม่ตรงตามก าหนด  
4. ผู้ รับทนุต้องมีระดบัผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) ขณะสมคัรเข้าร่วมโครงการ และก่อนการเดินทางไม่ต ่ากว่า 3.00 โดยมีผลการเรียนทกุ

รายวชิาไม่ต ่ากวา่ 2 และต้องไม่มีระดบัผลการเรียนตดิ 0, ร, มผ และ มส หรือระดบัผลการเรียนอ่ืนๆ ท่ีแสดงว่านกัเรียนไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของโรงเรียน เช่น F, I, E โดยจะดผูลการเรียนปีปัจจบุนัและย้อนหลงั 2  ปี  

5. ผู้ รับทนุจะต้องผ่านเกณฑ์คณุสมบตัขิองประเทศอปุถมัภ์ท่ีนกัเรียนเลือก 
6. ผู้ รับทนุต้องปฏิบตัติามกฎระเบียบของเอเอฟเอส และท าหน้าท่ีระหวา่งการเข้าร่วมโครงการเช่นเดียวกบัผู้ เข้าร่วมโครงการทัว่ไป 
7. ผู้ ท่ีได้รับทนุจะต้องท าสญัญาการรับทนุเข้าร่วมโครงการ 
8. ผู้ ท่ีได้รับทุนจะต้องเขียนจดหมายรายงานผลการเรียน และประสบการณ์ในต่างประเทศให้มลูนิธิได้รับทราบทกุๆ 2 เดือน ตลอด

ระยะเวลาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
9. หลงัจากสิน้สุดโครงการและเดินทางกลับถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ ได้รับทนุเขียนจดหมายรายงานเร่ืองความก้าวหน้าและ

การศกึษาตอ่ให้มลูนิธิทราบภายใน 3 เดือน 
10. ต้องน าความรู้และทกัษะท่ีได้รับมาใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศไทยในรูปแบบและแนวทางท่ีมูลนิธิก าหนด แล้วรายงานให้

มลูนิธิทราบเป็นระยะๆ 
หมายเหตุ อ่านรายละเอียดลกัษณะและเง่ือนไขของประเภททนุส าหรับนกัเรียนเรียนดีและมีจิตอาสาเพิ่มเตมิได้ท่ีหน้า 7 
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1.4. ต้องเป็นผู้ ท่ีไม่เคยเข้าร่วมเป็นนกัเรียนในโครงการแลกเปล่ียนในต่างประเทศมากกว่า 6 เดือน หากเคยพ านกัอยู่ในต่างประเทศ ต้อง
กลบัมาพ านกัในประเทศไทย และต้องก าลงัศกึษาอยู่ในสถานศกึษาในประเทศไทยอย่างตอ่เน่ืองไม่น้อยกว่า 1  ปี  

1.5. เป็นผู้ มีความประพฤตดิี  
1.6. ต้องเป็นผู้ ท่ีมีสขุภาพสมบรูณ์ แข็งแรง เป็นผู้ ท่ีมีวฒุภิาวะทางอารมณ์  ไม่มีโรคประจ าตวัทัง้ทางร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นเด็กพิเศษทกุ

ประเภท ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคไวรัสตบัอักเสบ หรือโรคท่ีเป็นพาหะของโรคใดๆ และไม่เป็นโรคท่ีต้องได้รับการรักษาอย่าง
ตอ่เน่ืองท่ีจะเป็นอปุสรรคในการเข้าร่วมโครงการ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีข้อโต้แย้ง ต้องได้รับการพิจารณาโดยแพทย์ท่ีมลูนิธิมอบหมาย และ
การพิจารณาถือเป็นท่ีสิน้สดุโดยประเทศอปุถมัภ์แตล่ะประเทศ 

1.7. มีระดบัผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) ภาคเรียนสดุท้าย ขณะสมคัรเข้าร่วมโครงการ และก่อนการเดินทางไม่ต ่ากว่า 2.30 และต้องไม่มีระดบั
ผลการเรียนตดิ 0, ร, มผ และ มส หรือระดบัผลการเรียนอ่ืนๆ ท่ีแสดงวา่นกัเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน เช่น F, I, E  

2. การสมัครสอบข้อเขียน  
2.1 กรอกใบสมคัรผ่านโปรแกรมออนไลน์ได้ท่ี  www.afsthailand.org 
2.2 เม่ือกรอกและตรวจสอบข้อมลูเรียบร้อยแล้ว กดยืนยนั เพ่ือช าระเงินคา่สมคัร 200 บาท  
2.3 เม่ือช าระเงินเรียบร้อยแล้ว นกัเรียนพิมพ์บตัรประจ าตวัสอบ เพ่ือใช้เป็นหลกัฐานในการเข้าสอบ 
หมายเหตุ วธีิการช าระเงินจะแจ้งให้ทราบในระบบออนไลน์ 

3. ก าหนดการ 
3.1 เปิดรับสมคัรตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม ถงึวันจันทร์ 13 กรกฎาคม 2563 ท่ี  www.afsthailand.org 
3.2 ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิสอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563  ท่ี www.afsthailand.org และท่ีศนูย์ประสานงานการรับสมคัรฯ 
3.3 สอบข้อเขียน วันอาทติย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศนูย์ประสานงานการรับสมคัรและสอบคดัเลือก หรือ สถานท่ีท่ี

ศนูย์ประสานงานการรับสมคัรและสอบคดัเลือกก าหนด 

ผู้ เข้าสอบทกุคนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนของโรงเรียน และต้องไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที เพ่ือเตรียมความพร้อม และ
ต้องเข้าสอบ ณ สนามสอบที่ระบุในบัตรประจ าตัวสอบเอเอฟเอสเท่านัน้  โดยน าบตัรประจ าตวัพร้อมบตัรประชาชน/บตัรนกัเรียน ดนิสอ 
2B และอุปกรณ์เคร่ืองเขียนมาด้วย 

3.4 ประกาศผลสอบข้อเขียน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 ท่ี www.afsthailand.org และศนูย์ประสานงานการรับสมคัร และ
สอบคดัเลือกท่ีเยาวชนสอบ (*ไม่มีบริการแจ้งผลทางโทรศพัท์*)   

การสอบสัมภาษณ์ 
1. คณุสมบตัขิองผู้สมคัรสอบสมัภาษณ์ 

1.1   มีช่ือปรากฏในประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านข้อเขียนของมลูนิธิประเภททนุทัว่ไป 
1.2   มีคณุสมบตัิครบทกุข้อตามก าหนดของประเทศอุปถมัภ์ท่ีนกัเรียนเลือก และถูกต้องตามเกณฑ์คณุสมบตัิของผู้สมคัรสอบข้อเขียน ใน

ข้อ 1 

2.   การสมคัรสอบสมัภาษณ์ 
2.1 เม่ือสอบผ่านข้อเขียนให้รายงานตวั และกรอกใบสมัครสอบสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรมออนไลน์ท่ี www.afsthailand.org ระหว่างวัน

พฤหัสบดีท่ี 30 กรกฎาคมถงึวันพุธท่ี 5 สิงหาคม 2563 
2.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และแก้ไขเกรดเฉล่ียภาคเรียนสุดท้าย (GPA) ให้เป็นปัจจุบัน แล้วพิมพ์ใบสมัครสอบ         

สมัภาษณ์ ตดิรูปถ่ายทัง้ 2 ส่วน ลงลายมือช่ือผู้สมคัรและผู้ปกครอง พร้อมแนบหลกัฐานในการสอบสมัภาษณ์ (ดขู้อ 3) 
2.3 ย่ืนใบสมัคร ระหว่างวันพฤหัสบดีที่  30 กรกฎาคมถึงวันพุธที่  5 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบ

คดัเลือก (หรือตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีศนูย์ประสานงานการรับสมคัรและสอบคดัเลือกก าหนด) 
2.4 รับบตัรประจ าตวัสอบสมัภาษณ์ ท่ีมีลายมือช่ือผู้ รับสมคัร ซึง่ลงไว้ในวนัท่ีย่ืนใบสมคัร (เป็นหลกัฐานในการสมคัร) 
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3.   หลกัฐานแนบใบสมคัรสอบสมัภาษณ์ (ต้องแนบให้ครบตามที่ก าหนด มิฉะนัน้จะถกูตดัสิทธ์ิ) 

3.1  รูปถ่ายหน้าตรง สีหรือขาวด า ขนาด 1 นิว้ จ านวน 2 รูป สวมชดุนกัเรียนระดบัชัน้ปัจจุบนั ไม่สวมแว่นด า ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 
เดือน ส าหรับตดิใบสมคัรทัง้สองส่วน  

3.2  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาสตูบิตัร พร้อมรับรองส าเนา 
3.3  ส าเนาแบบรายงานประจ าตวันกัเรียน หรือส าเนาสมดุพก ท่ีแสดงระดบัผลการเรียนทกุรายวิชา และมีระดบัผลการเรียนเฉล่ีย  (GPA) 

ทกุภาคเรียน โดยต้องมีระดบัผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) ภาคเรียนสุดท้าย ขณะสมคัรเข้าร่วมโครงการ และก่อนการเดินทางไม่ต ่ากว่า
เกณฑ์ท่ีประเทศอปุถมัภ์ก าหนด ทัง้นีต้้องไม่มีระดบัผลการเรียนติด 0, ร, มผ และ มส หรือระดบัผลการเรียนอ่ืนๆ ท่ีแสดงว่านกัเรียนไม่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน เช่น F, I, E พร้อมรับรองส าเนา เช่น 

3.3.1 หากนกัเรียนก าลงัศกึษาอยู่ระดบัชัน้ ม.3 ให้แนบส าเนาแบบรายงานประจ าตวันกัเรียน หรือส าเนาสมดุพกท่ีแสดงระดบัผลการ
เรียนทกุรายวชิา และมีระดบัผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) ทกุภาคเรียนของ ม.1 และ ม.2 รวม 4 ภาคเรียน 

3.3.2 หากนกัเรียนก าลงัศกึษาอยู่ระดบัชัน้ ม.4 ให้แนบส าเนาแบบรายงานประจ าตวันกัเรียน หรือส าเนาสมดุพกท่ีแสดงระดบัผลการ
เรียนทกุรายวชิา และมีระดบัผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) ทกุภาคเรียนของ ม.2 และ ม.3 รวม 4 ภาคเรียน 

3.3.3 หากนกัเรียนก าลงัศกึษาอยู่ระดบัชัน้ ม.5 ให้แนบส าเนาแบบรายงานประจ าตวันกัเรียน หรือส าเนาสมดุพกท่ีแสดงระดบัผลการ
เรียนทกุรายวชิา และมีระดบัผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) ทกุภาคเรียนของ  ม.3 และ ม.4 รวม 4 ภาคเรียน 

 หมายเหต ุหากมีการเปล่ียนช่ือ หรือนามสกลุ กรุณาแนบส าเนาใบเปล่ียนช่ือ หรือส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุด้วย 

3.4 เม่ือนกัเรียนกรอกใบสมคัรพร้อมแนบหลกัฐาน และลงลายมือช่ือผู้สมคัร และผู้ปกครองครบถ้วนแล้ว โปรดจดัชุดเอกสารให้เรียบร้อย 
และน าส่งศนูย์ประสานงานการรับสมคัร และสอบคดัเลือกภายในวนัและเวลาท่ีก าหนด 

ผู้ ท่ีไม่รายงานตวัทางโปรแกรมออนไลน์ หรือหากรายงานตวัทางโปรแกรมออนไลน์แต่ไม่ย่ืนใบสมคัรพร้อมหลกัฐานในการสมคัรสอบสมัภาษณ์ 
จะไม่มีสิทธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ์ 

3.5  ประกาศรายช่ือผู้มีสทิธิ์สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 7 สงิหาคม 2563 ท่ี www.afsthailand.org และท่ีศนูย์ประสานงานการรับสมคัรฯ 
3.6  สอบสัมภาษณ์ (ใช้เวลาเตม็วัน) วันอาทติย์ที่ 9 สงิหาคม 2563 ณ ศนูย์ประสานงานการรับสมคัรและสอบคดัเลือก (หรือตามวนั เวลา 

และสถานท่ีท่ีศนูย์ประสานงานการรับสมคัรและสอบคดัเลือกก าหนด) 

ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดพลศกึษาของโรงเรียนหรือตามท่ีศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกก าหนด และ
ต้องไปถงึสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที เพ่ือเตรียมความพร้อม  โดยน าบัตรประจ าตัวสอบเอเอฟเอสมาด้วย 

 
การประกาศผลการสอบคดัเลอืก 
 
วันพุธที่ 19 สงิหาคม 2563     www.afsthailand.org และ ณ   
     - ศนูย์ประสานงานการรับสมคัรและสอบคดัเลือกท่ีเยาวชนเข้าสอบ  
        - มลูนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย (เฉพาะนกัเรียนท่ีสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนโยธินบรูณะ)   
    - ไมม่ีบริการแจ้งผลทางโทรศพัท์ 
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ผู้ที่ผา่นการคดัเลอืกเป็นตวัจริงจะต้องด าเนินการขัน้ตอนดงันี ้

1. ช าระเงินบริจาคสมทบทนุงวดแรกจ านวน 50,000 บาท ได้ตัง้แตว่นัพุธที่ 19 สิงหาคม ถงึวนัอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เทา่นัน้  

2. ผู้ที่ผ่านการคดัเลือกเป็นตวัจริงพร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน ต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศ โดยมลูนิธิจะมีจดหมายแจ้งเชิญประชุมปฐมนิเทศ
ระบวุนัเวลาและสถานท่ีให้ทราบในภายหลงั ผู้ที่ไมเ่ข้าร่วมปฐมนิเทศพร้อมผู้ปกครอง 1 ทา่น ถือวา่สละสทิธ์ิการเข้าร่วมโครงการ 

 

โปรดศึกษาวิธีการช าระเงนิบริจาคสมทบทุนจาก “คู่มือการช าระเงนิบริจาคสมทบทุน” 

 

1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตวัส ารองจะต้องลงทะเบียนรักษาสิทธ์ิในการเข้าร่วมโครงการพร้อมศึกษารายละเอียดวิธีการเลื่อน
สถานภาพส ารองเป็นตวัจริงได้ที่ www.afsthailand.org  และเลอืกประเทศครัง้ที่ 2 เพื่อเลือ่นสถานภาพในระดบัภาคและประเทศ
ตอ่ไป ตัง้แต่วันพุธที่  19 สิงหาคม ถึงวันศุกร์ที่  28 สิงหาคม 2563 หากนกัเรียนไม่ลงทะเบียนรักษาสิทธ์ิ ถือว่าสละสิทธ์ิการ
เข้าร่วมโครงการ  

2. ยงัไมต้่องด าเนินการด้านการเงินจนกวา่จะได้รับการเลือ่นสถานภาพเป็นตวัจริง 
 
 
 
 
  

ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตวัส ารองประเภททุนส าหรับนักเรียนทั่วไป 
 

ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตวัจริงประเภททุนส าหรับนักเรียนทั่วไป 
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นกัเรียนท่ีได้รับสิทธ์ิในการพิจารณาประเภททนุเรียนดีและมีจิตอาสาจะต้องด าเนินการขัน้ตอนดงันี ้

1. นกัเรียนจะต้องกรอกข้อมลูในใบสมคัรขอรับทนุให้เรียบร้อย (ดาวน์โหลดใบสมคัรขอรับทนุได้ท่ี www.afsthailand.org) 

2. หลกัฐานประกอบการขอรับทนุ  
2.1 รูปถ่ายครอบครัวและบ้านของเยาวชนท่ีพ านกัอยู่จริงตามสภาพจริง อย่างน้อย 2 ภาพ 
2.2 หนังสือรับรองความประพฤติ และเหตุผลสนับสนุนในการขอรับทุนของผู้ สมัคร โดยใช้แบบฟอร์ มของเอเอฟเอส (ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มได้ท่ี www.afsthailand.org) หรือแบบฟอร์มของโรงเรียน 
2.3 แฟ้มสะสมงานกิจกรรมจิตอาสาย้อนหลงั 3 ปี โดยจดัแยกเป็นรายปี และมีค าบรรยายอธิบายถึงกิจกรรมท่ีท าอย่างชดัเจน เพ่ือความ

สะดวกในการพิจารณา ในกรณีท่ีเป็นเกียรตบิตัร ประกาศนียบตัร หรือภาพถ่าย ให้ส่งมาเฉพาะส าเนาเทา่นัน้ 
(เอกสารในข้อ 3 และข้อ 4 ขอให้จดัใส่แฟ้มชดุเดียวกนั และมีช่ือ-สกลุ โรงเรียน จงัหวดั อยู่หน้าปกของแฟ้ม) 

3. ส่งแฟ้มขอรับทนุมาท่ี มลูนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย เลขท่ี 31 หมู่ท่ี 9 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ภายในวันอังคารที่ 25  
สิงหาคม 2563 หากเลยก าหนดวันจะถูกตัดสิทธ์ิการพจิารณาทันที 

4. การด าเนินการพิจารณาคดัเลือก  
4.1 เอกสารฉบบัส าเนาทกุฉบบัต้องรับรองส าเนา จงึจะถือวา่เอกสารสมบรูณ์ 
4.2 มลูนิธิอาจขอเอกสารหลกัฐานเพิ่มเตมิจากผู้สมคัรในกรณีท่ีจ าเป็น 
4.3 มลูนิธิขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้ทนุแก่ผู้สมคัรโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หากตรวจพบในภายหลงัว่าเอกสารหลกัฐานไม่ตรงกบั

ความเป็นจริง ไม่ชดัเจน เป็นท่ีสงสยั หรือการด าเนินการของผู้สมคัรไม่ถกูต้องตามท่ีก าหนด 
4.4 เยาวชนท่ีสมคัรขอรับทนุต้องตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อย และถกูต้องครบถ้วนตามที่ก าหนด มิฉะนัน้ทา่นจะไม่ได้รับการพิจารณา 
4.5 มลูนิธิเป็นผู้ตดัสินผลการคดัเลือกขัน้สดุท้าย 

5. มลูนิธิจะประกาศผลผู้ ได้รับทนุในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ทาง www.afsthailand.org 

6. ผู้ ท่ีผา่นการคดัเลือกเป็นตวัจริงพร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน ต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศ โดยมลูนิธิจะมีจดหมายแจ้งเชิญประชมุปฐมนิเทศระบวุนัเวลาและ
สถานท่ีให้ทราบในภายหลงั ผู้ ท่ีไมเ่ข้าร่วมปฐมนิเทศพร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน ถือวา่สละสิทธ์ิการเข้าร่วมโครงการ 

 
 
การช าระเงนิ 
 
ผู้ ท่ีผ่านการคดัเลือกได้รับทนุประเภทเรียนดีและมีจิตอาสา และเข้ารับการปฐมนิเทศตามวนัเวลาท่ีมลูนิธิก าหนด ช าระเงินบริจาคสมทบทนุงวด
แรกจ านวน 50,000 บาท ภายในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 โดยทนุท่ีนกัเรียนได้รับ มลูนิธิจะน ามาหกัคา่เข้าร่วมโครงการในงวดสดุท้าย 

 

ส าหรับผู้ท่ีไม่ได้รับการคัดเลือกประเภททุนเรียนดีและมีจิตอาสา ยังมีสิทธ์ิคงสถานะตัวจริงประเภทุนส าหรับนักเรียนทั่ วไป (การ
สมทบทุนจากผู้ปกครองของนักเรียนเอง) โดยนักเรียนพร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน ต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศ ซึ่งมูลนิธิจะมีจดหมายแจ้ง
เชิญประชุมปฐมนิเทศระบุวันเวลาและสถานที่ให้ทราบในภายหลัง และช าระเงินสมทบทุนงวดแรกจ านวน 50,000 บาท ภายในวัน
อังคารที่ 1 กันยายน 2563 มิฉะนัน้จะถือว่าสละสิทธ์ิการเข้าร่วมโครงการ 
 

  

ผู้ที่ได้รับสทิธ์ิในการพิจารณาประเภททุนส าหรับนักเรียนเรียนดีและมีจิตอาสา 
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การบริจาคสมทบทุน 

 
 
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการของมูลนิธิส าหรับโครงการอยู่หอพกัจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเก่ียวกับค่าหอพกัและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ทัง้นี ้
จ านวนเงินขึน้อยู่กบัประเทศอปุถมัภ์ก าหนด 

การส่งเยาวชนไปศึกษาและพ านักในนานาประเทศของโครงการ ต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ  40,000 เหรียญสหรัฐต่อคน แต่เน่ืองจากผู้ เข้าร่วม
โครงการได้รับความอนุเคราะห์ท่ีพกัและอาหารจากครอบครัวอุปถมัภ์ ซึ่งเป็นอาสาสมคัรท่ีเต็มใจรับผู้ เข้าร่วมโครงการไว้ในครอบครัว รวมทัง้ได้รับ
ความอนุเคราะห์จากโรงเรียนและชุมชนของประเทศอปุถมัภ์ในฐานะเยาวชนแลกเปลี่ยนให้เข้าเรียนและร่ วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนโดยไม่คิด
คา่ใช้จ่าย ผู้ เข้าร่วมโครงการจึงต้องจ่ายเงินบริจาคสบทบทนุเพียงบางสว่น 

เยาวชนท่ีได้รับคดัเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศตา่งๆ ต้องช าระเงินสมทบทนุดงันี ้
1. จ านวนเงิน 350,000 บาท ส าหรับประเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดีย และอินเดีย (หอพกั) 
2. จ านวนเงิน 370,000 บาท ส าหรับประเทศ อินเดีย (STEM) 
3. จ านวนเงิน 390,000 บาท ส าหรับประเทศ เบลเยียม (เขตพืน้ท่ีท่ีสื่อสารด้วยภาษาดทัช์) โคลอมเบีย สาธารณรัฐเชค ฮงัการี ลตัเวีย ปานามา 

ปารากวยั เปรู โปแลนด์ โปรตเุกส เซอร์เบีย สโลวาเกีย ตรุกี และจีน (หอพกั) 
4. จ านวนเงิน 420,000 บาท ส าหรับประเทศ อาร์เจนตินา อรุุกวยั ออสเตรีย เบลเยียม (เขตพืน้ท่ีท่ีสื่อสารด้วยภาษาฝร่ังเศส) บราซิล ชิลี เดนมาร์ก  
 สเปน ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ อิตาลี ญ่ีปุ่ น เมก็ซิโก นอรเวย์ รัสเซีย สวิตเซอร์แลนด์ และสวีเดน 

5. จ านวนเงิน 450,000 บาท ส าหรับประเทศ ฝร่ังเศส เยอรมนี 

6. จ านวนเงิน 550,000 บาท  ส าหรับประเทศ สหรัฐอเมริกา  
7. จ านวนเงิน 600,000 บาท ส าหรับประเทศ ฝร่ังเศส (หอพกั)  
8. จ านวนเงิน 690,000 บาท ส าหรับประเทศ ออสเตรเลีย 

9. จ านวนเงิน 720,000 บาท ส าหรับประเทศ แคนาดา 

10. จ านวนเงิน 750,000 บาท ส าหรับประเทศ ไอร์แลนด์ 

11. จ านวนเงิน 920,000 บาท ส าหรับประเทศ แคนาดา (โซนภาษาองักฤษ) 
12. จ านวนเงิน 980,000 บาท ส าหรับประเทศ เดนมาร์ก (หอพกั)  
13. จ านวนเงิน 1,150,000 บาท ส าหรับประเทศ แคนาดา (หอพกั)  
14. ประเทศอื่นๆท่ีนอกเหนือจากประเทศในข้อ 1-13  มลูนิธิจะแจ้งให้ทราบภายหลงั  

 

 มลูนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบริจาคสมทบทนุท่ีได้รับช าระมาแล้ว เว้นแต่ในกรณีท่ีไม่อาจหาครอบครัวอุปถมัภ์ให้
ได้ มลูนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทยจงึจะคืนเงินบริจาคสมทบทนุท่ีได้รับช าระมาแล้วทัง้หมด  
 มลูนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย สงวนสิทธ์ิในการปรับอตัราเงินบริจาคสมทบทนุตามความเหมาะสม หากมีปัจจยัภายนอกมาท าให้ค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการสงูขึน้มาก 
 หากมีข้อสงสยัหรือมีปัญหาในการช าระเงิน กรุณาติดต่อฝ่ายการเงินและบญัชี หมายเลขโทรศพัท์ 02-574-6197 ต่อ 203, 207 วนัจนัทร์-
ศกุร์ ระหวา่งเวลา 10:00-12:00 น. หรือ 13:00-17:00 น. เว้นวนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 
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ประเภททุนบริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรทัง้ภาครัฐ และเอกชน 
Corporate Scholarship Program (CSP)  

นักเรียนสามารถเลือกประเทศได้ตามที่เจ้าของทุนบริษัทก าหนด และตามคุณสมบัตขิองประเทศอุปถมัภ์ 

บริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชน เล็งเห็นความส าคัญของโครงการและยินดีสนับสนุนให้เยาวชนที่เป็นบุตรหรือ
ธิดา ของพนักงานได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการนีทุ้กปี 

ลักษณะและเงื่อนไขของทุน 
1. เป็นทุนการศึกษาจากบริษัท หน่วยงาน และองค์กร ท่ีจัดให้บุตร -ธิดาของพนักงาน  เจ้าของทนุเป็นผู้ จ่ายเงินสมทบทุนส าหรับผู้ เข้าร่วม

โครงการให้กบัมลูนิธิโดยตรง 
2. ผู้ ท่ีสมคัรขอรับทนุนีแ้ต่ไม่ได้รับทนุ หากผ่านเกณฑ์การสอบคดัเลือกของมลูนิธิ ยงัสามารถได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการในลกัษณะ

เดียวกันกับผู้สมัครทนุทัว่ไปท่ีผู้ปกครองจ่ายเงินบริจาคสมทบทนุ ทัง้นีน้กัเรียนต้องมีคุณสมบตัิตรงตามข้อก าหนดของประเทศอุปถัมภ์ท่ี
นกัเรียนเลือก 

3. ผู้ ท่ีผ่านการคดัเลือกและได้รับทนุประเภทนีจ้ะต้องเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศท่ีมลูนิธิ และเจ้าของทนุก าหนดเทา่นัน้ 
4. ผู้ รับทนุต้องปฏิบตัติามกฎระเบียบของเอเอฟเอส และท าหน้าท่ีในโครงการเช่นเดียวกบัผู้ เข้าร่วมโครงการทัว่ไป 
5. ผู้ ท่ีได้รับทนุจะต้องท าสญัญาการรับทนุเข้าร่วมโครงการ 
6. ผู้ ท่ีได้รับทนุจะต้องเขียนจดหมายรายงานความเป็นอยู่และผลการเรียนส่งให้มูลนิธิรับทราบ เพ่ือมลูนิธิน าส่งให้เจ้าของทนุทราบทกุๆ 3 

เดือน ตลอดระยะเวลาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
7. หลังจากสิน้สุดโครงการและเดินทางกลับถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ ได้รับทุนเขียนจดหมายรายงานเร่ืองความก้าวหน้าและ

การศกึษาตอ่ให้มลูนิธิและเจ้าของทนุทราบภายใน 3 เดือน 

การสอบคัดเลือก 
มลูนิธิก าหนดให้ด าเนินการเป็น 2 ขัน้ตอน คือ การสอบข้อเขียนและการสอบสมัภาษณ์ 

การสอบข้อเขียน 
1.   คุณสมบัตขิองผู้สมัครสอบข้อเขียน 

1.1 สญัชาตไิทย 

1.2 ต้องเกิดระหวา่ง 30 มิถุนายน 2546 ถงึ 31 ธันวาคม 2548 

1.3 ก าลงัศกึษาอยู่ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3-4-5 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2563 ต้องมีสถานภาพเป็นเยาวชน และก าลงัศกึษาอยู่
ในสถานศึกษาในประเทศไทยท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะตัง้แต่สมัครเข้าร่วมโครงการจนกระทัง่เสร็จสิน้การเข้าร่วม
โครงการ  
หมายเหตุ เยาวชนท่ีรับการศกึษาแบบนอกระบบหรือการศกึษาตามอธัยาศยั และนักเรียน Homeschool ไม่สามารถสมคัรเข้าร่วม
โครงการได้ 

1.4 ต้องเป็นผู้ ท่ีไม่เคยเข้าร่วมเป็นนกัเรียนในโครงการแลกเปล่ียนในต่างประเทศมากกว่า 6 เดือน หากเคยพ านกัอยู่ในต่างประเทศต้อง
กลบัมาพ านกัในประเทศไทยและต้องก าลงัศกึษาอยู่ในสถานศกึษาในประเทศไทยอย่างตอ่เน่ืองไม่น้อยกว่า 1 ปี 

1.5 เป็นผู้ มีความประพฤตดิี  
1.6 ต้องเป็นผู้ ท่ีมีสขุภาพสมบรูณ์ แข็งแรง เป็นผู้ ท่ีมีวฒุภิาวะทางอารมณ์  ไม่มีโรคประจ าตวัทัง้ทางร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นเด็กพิเศษทกุ

ประเภท ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบ หรือโรคท่ีเป็นพาหะของโรคใดๆ และไม่เป็นโรคท่ีต้องได้รับการรักษาอย่าง
ตอ่เน่ืองท่ีจะเป็นอปุสรรคในการเข้าร่วมโครงการ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีข้อโต้แย้ง ต้องได้รับการพิจารณาโดยแพทย์ท่ีมลูนิธิมอบหมาย และ
การพิจารณาถือเป็นท่ีสิน้สดุโดยประเทศอปุถมัภ์แตล่ะประเทศ 

1.7 มีระดบัผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) ภาคเรียนสดุท้าย ขณะสมคัรเข้าร่วมโครงการและก่อนการเดนิทางไม่ต ่ากวา่ 2.30 และต้องไม่มีระดบั
ผลการเรียนตดิ 0, ร, มผ และ มส หรือระดบัผลการเรียนอ่ืนๆ ท่ีแสดงวา่นกัเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน เช่น F, I, E  

2.  การสมัครสอบข้อเขียน  
2.1 กรอกใบสมคัรผ่านโปรแกรมออนไลน์ได้ท่ี  www.afsthailand.org 
2.2 เม่ือกรอกและตรวจสอบข้อมลูเรียบร้อยแล้ว กดยืนยนั เพ่ือช าระเงินคา่สมคัร 200 บาท  
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2.3 เม่ือช าระเงินเรียบร้อยแล้ว นกัเรียนพิมพ์บตัรประจ าตวัสอบ เพ่ือใช้เป็นหลกัฐานในการเข้าสอบ 
หมายเหตุ วธีิการช าระเงินจะแจ้งให้ทราบในระบบออนไลน์ 

3. ก าหนดการ 
3.1 เปิดรับสมคัรตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคมถงึวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ท่ี  www.afsthailand.org 
3.2 ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิสอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ท่ี www.afsthailand.org และท่ีศนูย์ประสานงานการรับสมคัรฯ 
3.3 สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศนูย์ประสานงานการรับสมคัรและสอบคดัเลือก หรือ สถานท่ีท่ี

ศนูย์ประสานงานการรับสมคัรและสอบคดัเลือกก าหนด 

ผู้ เข้าสอบทกุคนแตง่กายด้วยชดุนกัเรียนของโรงเรียน และต้องไปถงึสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที เพ่ือเตรียมความพร้อม และต้องเข้า
สอบ ณ สนามสอบที่ระบุในบัตรประจ าตัวสอบเอเอฟเอสเท่านัน้  โดยน าโดยน าบตัรประจ าตวัพร้อมบตัรประชาชน/บตัรนกัเรียน ดินสอ 2B 
และอุปกรณ์เคร่ืองเขียนมาด้วย 

3.4  ประกาศผลสอบข้อเขียน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 ท่ี www.afsthailand.org และศนูย์ประสานงานการรับสมคัร และสอบ
คดัเลือกท่ีเยาวชนสอบ (*ไม่มีบริการแจ้งผลทางโทรศพัท์*) 

การสอบสัมภาษณ์ 

1. คุณสมบัตขิองผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ 
1.1 มีช่ือปรากฏในประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านข้อเขียนของมลูนิธิประเภททนุ Corporate Scholarship Program (CSP) 
1.2 มีคณุสมบตัคิรบทกุข้อตามก าหนดของประเทศอปุถมัภ์ท่ีนกัเรียนเลือก และถกูต้องตามเกณฑ์คณุสมบตัขิองผู้สมคัรสอบข้อเขียนในข้อ 1 

2. การสมัครสอบสัมภาษณ์ 
2.1 เม่ือสอบผ่านข้อเขียนให้รายงานตวั และกรอกใบสมัครสอบสมัภาษณ์ผ่านโปรแกรมออนไลน์ท่ี  www.afsthailand.org ระหว่าง วัน

พฤหัสบดีท่ี 30 กรกฎาคมถงึวันพุธท่ี 5 สิงหาคม 2563 
2.2 ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู และแก้ไขเกรดเฉล่ียภาคเรียนสดุท้าย(GPA)ให้เป็นปัจจบุนั แล้วพิมพ์ใบสมคัรสอบสมัภาษณ์ ติดรูป

ถ่ายทัง้ 2 ส่วน ลงลายมือช่ือผู้สมคัรและผู้ปกครอง พร้อมแนบหลกัฐานในการสอบสมัภาษณ์  (ดขู้อ 3) 
2.3 ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานในข้อ 3 ด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ (EMS) ให้ถึงมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย เลขท่ี 31 

หมู่ท่ี 9 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ภายในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 (ในกรณีจดัส่งทางไปรษณีย์ EMS จะถือ
วนัท่ีมลูนิธิลงลายมือช่ือรับเอกสารจากไปรษณีย์เป็นส าคญั) หากส่งเอกสารใบสมัครสอบสัมภาษณ์ไม่ทันตามท่ีก าหนดจะถูก
ตัดสิทธ์ิ 

2.4 มลูนิธิจะส่งบตัรประจ าตวัสอบสมัภาษณ์ไปให้เยาวชนทางอีเมลของนกัเรียน (เป็นหลกัฐานในการสมคัร) 

3. หลักฐานแนบใบสมัครสอบสัมภาษณ์ (ต้องแนบให้ครบตามท่ีก าหนด มิฉะนัน้จะถูกตัดสิทธ์ิ) 
3.1  รูปถ่ายหน้าตรง สีหรือขาวด า ขนาด 1 นิว้ จ านวน 2 รูป สวมชดุนกัเรียนระดบัชัน้ปัจจุบนั ไม่สวมแว่นด า ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 

เดือน ส าหรับตดิใบสมคัรทัง้สองส่วน  
3.2  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาสตูบิตัร พร้อมรับรองส าเนา 
3.3.  ส าเนาแบบรายงานประจ าตวันกัเรียน หรือส าเนาสมดุพก ท่ีแสดงระดบัผลการเรียนทกุรายวิชา และมีระดบัผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) 

ทกุภาคเรียน โดยต้องมีระดบัผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) ภาคเรียนสุดท้าย ขณะสมคัรเข้าร่วมโครงการ และก่อนการเดินทางไม่ต ่ากว่า
เกณฑ์ท่ีประเทศอปุถมัภ์ก าหนด ทัง้นีต้้องไม่มีระดบัผลการเรียนติด 0, ร, มผ และ มส หรือระดบัผลการเรียนอ่ืนๆ ท่ีแสดงว่านกัเรียนไม่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน เช่น F, I, E พร้อมรับรองส าเนา เช่น 
3.3.1 หากนกัเรียนก าลงัศกึษาอยู่ระดบัชัน้ ม.3 ให้แนบส าเนาแบบรายงานประจ าตวันกัเรียน หรือส าเนาสมดุพกท่ีแสดงระดบัผลการ

เรียนทกุรายวชิา และมีระดบัผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) ทกุภาคเรียนของ ม.1 และ ม.2 รวม 4 ภาคเรียน 
3.3.2 หากนกัเรียนก าลงัศกึษาอยู่ระดบัชัน้ ม.4 ให้แนบส าเนาแบบรายงานประจ าตวันกัเรียน หรือส าเนาสมดุพกท่ีแสดงระดบัผลการ

เรียนทกุรายวชิา และมีระดบัผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) ทกุภาคเรียนของ ม.2 และ ม.3 รวม 4 ภาคเรียน 
3.3.3 หากนกัเรียนก าลงัศกึษาอยู่ระดบัชัน้ ม.5 ให้แนบส าเนาแบบรายงานประจ าตวันกัเรียน หรือส าเนาสมดุพกท่ีแสดงระดบัผลการ

เรียนทกุรายวชิา และมีระดบัผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) ทกุภาคเรียนของ  ม.3 และ ม.4 รวม 4 ภาคเรียน 
 หมายเหต ุหากมีการเปล่ียนช่ือ หรือนามสกลุ กรุณาแนบส าเนาใบเปล่ียนช่ือ หรือส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุด้วย 
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3.4 เม่ือนกัเรียนกรอกใบสมคัรพร้อมแนบหลกัฐาน และลงลายมือช่ือผู้สมคัร และผู้ ปกครองครบถ้วนแล้ว โปรดจดัชุดเอกสารให้เรียบร้อย

และน าส่งด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ (EMS) ให้ถึงมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย เลขท่ี 31 หมู่ท่ี 9 ต.บางตลาด 
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ภายในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563            

                

                           

 

 
4. ก าหนดการและสถานที่สอบสัมภาษณ์ 

4.1 ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ์ วันศุกร์ที่ 7 สงิหาคม 2563 ท่ี  www.afsthailand.org และ ณ มลูนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย  
4.2 สอบสมัภาษณ์ (ใช้เวลาเตม็วัน) วันอาทติย์ที่ 9 สงิหาคม 2563 ณ โรงเรียนโยธนิบูรณะ กรุงเทพมหานคร  เพียงแห่งเดียวเท่านัน้  
4.3 ประกาศผลการสอบคดัเลือก วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 พร้อมกับผู้สมคัรสอบประเภททุนทั่วไป ท่ี  www.afsthailand.org และ ณ 

มลูนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย 

 

ผู้ที่ผา่นการคดัเลอืกเป็นตวัจริงจะต้องด าเนินการขัน้ตอนดงันี ้

1. มลูนิธิจะสง่หนงัสอืยืนยนัสทิธ์ิไปยงัผู้ ท่ีผ่านการคดัเลือกเป็นตวัจริงทางอีเมล โดยให้สง่แบบตอบรับกลบัมายงัมลูนิธิตามวนัและ
เวลาที่ก าหนด 

2. ผู้ที่ผา่นการคดัเลอืกเป็นตวัจริงพร้อมผู้ปกครอง 1 ทา่น ต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศ โดยมลูนธิิจะมีจดหมายแจ้งเชิญปฐมนิเทศระบวุนั
เวลาและสถานท่ีให้ทราบในภายหลงั  

 

1. ผู้ ท่ีผ่านการคัดเลือกเป็นตวัส ารองจะต้องลงทะเบียนรักษาสิทธ์ิในการเข้าร่วมโครงการพร้อมศึกษารายละเอียดวิธีการเลื่อน
สถานภาพส ารองเป็นตวัจริงได้ที่  www.afsthailand.org  และเลือกประเทศครัง้ที่ 2 เพื่อเลื่อนสถานภาพในระดบัภาคและ
ประเทศต่อไป ตัง้แต่วันพุธที่  19 สิงหาคม ถึงวันศุกร์ที่  28 สิงหาคม 2563 หากนกัเรียนไม่ลงทะเบียนรักษาสิทธ์ิ ถือว่าสละ
สทิธ์ิการเข้าร่วมโครงการ  

2. ผู้ ท่ีผา่นการคดัเลอืกเป็นตวัส ารองจะได้รับสทิธ์ิ ดงันี ้

2.1 กรณีท่ีนกัเรียนสถานภาพตวัจริงสละสิทธ์ิ นกัเรียนท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนจะได้รับสิทธ์ิในการเลื่อนสถานภาพเป็นตวัจริงทนุ
บริษัทตามล าดบัท่ีประกาศ 

2.2 นกัเรียนสถานภาพส ารองมีสิทธ์ิเลือกประเทศใหม่ ประเภททุนทั่วไป ทางโปรแกรมออนไลน์ เพื่อรอเลื่อนสถานภาพระดบั
ภาค และประเทศตอ่ไป อยา่งไรก็ตาม หากนกัเรียนสถานภาพส ารองได้รับเลือ่นเป็นตวัจริง ประเภททุนทั่วไป และนกัเรียน
ยินดีเข้าร่วมโครงการ ทางมลูนิธิจะตดัสทิธ์ิจากประเภททนุทนัที 

 
 

ผู้ ท่ีไม่รายงานตวัทางโปรแกรมออนไลน์ หรือหากรายงานตวัทางโปรแกรมออนไลน์แต่ไม่ย่ืนใบสมคัรพร้อมหลกัฐานในการสมคัรสอบ
สมัภาษณ์ จะไม่มีสิทธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ์ 

 

 ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดพลศกึษาของโรงเรียน โดยน าบัตรประจ าตัวสอบเอเอฟเอสมาด้วย 

ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตวัส ารอง 
 

ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตวัจริง 
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AFS Thailand Full Scholarship คือ ทนุสนบัสนนุการเข้าร่วมโครงการเอเอฟเอสจากมลูนิธิ และผู้ มีจิตศรัทธาบริจาค โดย บิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองตามกฎหมาย มีเงินเดือน/รายได้ตอ่เดือน รวมกันไม่เกนิ 30,000 บาทเท่านัน้ 
ลักษณะและเงื่อนไขของทุน 

1. มลูนิธิหรือเจ้าของทนุสนบัสนนุทนุการศกึษาเตม็จ านวนรวมทัง้ค่าใช้จ่ายส่วนตวั และคา่ใช้จ่ายในการเตรียมตวัเข้าร่วมโครงการตามความ
จ าเป็นท่ีมลูนิธิก าหนดให้กบัผู้ ได้รับทนุ 

2. ผู้ ท่ีผ่านการคดัเลือก และได้รับทนุประเภทนีจ้ะต้องเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศท่ีมลูนิธิ หรือเจ้าของทนุก าหนดเท่านัน้ 
3. ผู้ รับทนุต้องมีระดบัผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) ภาคเรียนสดุท้าย ขณะสมคัรเข้าร่วมโครงการ และก่อนการเดนิทางไม่ต ่ากว่า 3.00 โดยมีผล

การเรียนทกุรายวชิาไม่ต ่ากวา่ 2 และต้องไม่มีระดบัผลการเรียนตดิ 0, ร, มผ และ มส หรือระดบัผลการเรียนอ่ืนๆ ท่ีแสดงว่านกัเรียนไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน เช่น F, I, E โดยจะดผูลการเรียนปีปัจจบุนัและย้อนหลงั 2 ปี 

4. ผู้ รับทนุต้องปฏิบตัติามกฎระเบียบของเอเอฟเอส และท าหน้าท่ีระหว่างการเข้าร่วมโครงการเช่นเดียวกบัผู้ เข้าร่วมโครงการทัว่ไป 
5. ผู้ ท่ีได้รับทนุจะต้องท าสญัญาการรับทนุเข้าร่วมโครงการ 
6. ผู้ ท่ีได้รับทนุจะต้องเขียนจดหมายรายงานผลการเรียน และประสบการณ์ในตา่งประเทศให้มลูนิธิได้รับทราบทกุๆ 2 เดือน ตลอดระยะเวลาท่ี

เข้าร่วมโครงการ 
7. หลังจากสิน้สุดโครงการ และเดินทางกลับถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ ได้รับทุนเขียนจดหมายรายงานเร่ืองความก้าวหน้า และ

การศกึษาตอ่ให้มลูนิธิทราบภายใน 3 เดือน 
8. ต้องน าความรู้ และทกัษะท่ีได้รับมาใช้ประโยชน์ตอ่ชมุชน และประเทศไทย ในรูปแบบ และแนวทางท่ีมลูนิธิก าหนด แล้วรายงานให้มลูนิธิ

ทราบเป็นระยะๆ 
 
การสอบคดัเลอืก 

ในการด าเนินการสอบคัดเลือก มูลนิธิก าหนดให้ด าเนินการเป็น 2 ขัน้ตอน คือ การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ 
 
การสอบข้อเขียน 

1. คุณสมบัตขิองผู้สมัครสอบข้อเขียน 

1.1 สญัชาตไิทย 
1.2 ต้องเกิดระหวา่ง 30 มิถุนายน 2546 ถงึ 31 ธันวาคม 2548 

1.3 ต้องมีระดบัผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) ภาคเรียนสุดท้าย ขณะสมคัรเข้าร่วมโครงการ และก่อนการเดินทางไม่ต ่ากว่า 3.00 โดยมีผล
การเรียนทกุรายวชิาไม่ต ่ากวา่ 2 และต้องไม่มีระดบัผลการเรียนติด 0, ร, มผ และ มส หรือระดบัผลการเรียนอ่ืนๆ ท่ีแสดงว่านกัเรียน
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน เช่น F, I, E โดยจะดผูลการเรียนปีปัจจบุนัและย้อนหลงั 2  ปี 

1.4 ก าลงัศกึษาอยู่ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3-4-5 หรือเทียบเทา่ ในปีการศึกษา 2563 ต้องมีสถานภาพเป็นเยาวชนและก าลงัศกึษาอยู่
ในสถานศึกษาในประเทศไทยท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะตัง้แต่สมัครเข้าร่วมโครงการจนกระทัง่เสร็จสิน้การเข้าร่วม
โครงการ 
หมายเหตุ เยาวชนท่ีรับการศกึษาแบบนอกระบบ หรือการศกึษาตามอธัยาศยั และนกัเรียน Homeschool ไม่สามารถสมคัรเข้าร่วม
โครงการได้ 

1.5  บิดา, มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มีเงนิเดือน/รายได้ต่อเดือน รวมกันไม่เกิน 30,000 บาทเท่านัน้ 

1.6 ต้องเป็นผู้ ท่ีไม่เคยเข้าร่วมเป็นนกัเรียนในโครงการแลกเปล่ียนในต่างประเทศมากกว่า 6 เดือน หากเคยพ านกัอยู่ในต่างประเทศต้อง
กลบัมาพ านกัในประเทศไทย และต้องก าลงัศกึษาอยู่ในสถานศกึษาในประเทศไทยอย่างตอ่เน่ืองไม่น้อยกว่า 1 ปี  

1.7 เป็นผู้ มีความประพฤตดิี 

ประเภททุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (AFS Full Scholarship) 

นักเรียนเข้าร่วมประเทศตามที่มูลนิธิด าเนินการจัดสรรให้ 
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1.8 ต้องเป็นผู้ ท่ีมีสขุภาพสมบรูณ์ แข็งแรง เป็นผู้ ท่ีมีวฒุภิาวะทางอารมณ์ ไม่มีโรคประจ าตวัทัง้ทางร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นเด็กพิเศษทกุ
ประเภท ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคไวรัสตบัอักเสบ หรือโรคท่ีเป็นพาหะของโรคใดๆ และไม่เป็นโรคท่ีต้องได้รับการรักษาอย่าง
ตอ่เน่ืองท่ีจะเป็นอปุสรรคในการเข้าร่วมโครงการ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีข้อโต้แย้งต้องได้รับการพิจารณาโดยแพทย์ท่ีมลูนิธิมอบหมายและ
การพิจารณาถือเป็นท่ีสิน้สดุโดยประเทศอปุถมัภ์แตล่ะประเทศ 

1.9 มีความสามารถพิเศษ (กีฬา ดนตรี ศลิปะ ฯลฯ) 
1.10 มีผลงานด้านการช่วยเหลือชมุชนหรือการเป็นผู้น าในโรงเรียน 

2. การสมัครสอบข้อเขียน 
2.1 กรอกใบสมคัรผ่านโปรแกรมออนไลน์ได้ท่ี  www.afsthailand.org 
2.2 เม่ือกรอกและตรวจสอบข้อมลูเรียบร้อยแล้ว กดยืนยนั เพ่ือช าระเงินคา่สมคัร 200 บาท  
2.3 เม่ือช าระเงินเรียบร้อยแล้ว นกัเรียนพิมพ์บตัรประจ าตวัสอบ เพ่ือใช้เป็นหลกัฐานในการเข้าสอบ 

หมายเหตุ วธีิการช าระเงินจะแจ้งให้ทราบในระบบออนไลน์ 

3. ก าหนดการ 

3.1 เปิดรับสมคัรตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคมถงึ วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ท่ี www.afsthailand.org 
3.2 ย่ืนใบสมัคร ณ ศนูย์ประสานงานการรับสมคัรและสอบคดัเลือกท่ีโรงเรียนของผู้สมัครสงักดัอยู่ (ดรูายช่ือศนูย์ประสานงานการรับ

สมคัรและสอบคดัเลือก หน้า 22-23) ภายในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 (หรือ ตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีศนูย์ประสานงาน
การรับสมคัรและสอบคดัเลือกก าหนด)  

3.3 ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิสอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ท่ี www.afsthailand.org และท่ีศนูย์ประสานงานการรับสมคัรฯ 
3.4 สอบข้อเขียน วันอาทติย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 น. ณ ศนูย์ประสานงานการรับสมคัรและสอบคดัเลือก หรือ สถานท่ีท่ี

ศนูย์ประสานงานการรับสมคัรและสอบคดัเลือกก าหนด  

3.5 ประกาศผลสอบข้อเขียน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 ท่ี www.afsthailand.org และศนูย์ประสานงานการรับสมคัรและสอบ
คดัเลือกท่ีเยาวชนสอบ (*ไม่มีบริการแจ้งผลทางโทรศพัท์*) 

การสอบสัมภาษณ์ 

1. คุณสมบัตขิองผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ 

1.1 มีช่ือปรากฏในประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านข้อเขียนของมลูนิธิ ประเภททนุเรียนดีแตข่าดแคลนทนุทรัพย์ 
1.2 มีคณุสมบตัคิรบทกุข้อและถกูต้องตามเกณฑ์คณุสมบตัขิองผู้สมคัรสอบข้อเขียนในข้อ 1  

2. การสมัครสอบสัมภาษณ์ 

2.1 เม่ือสอบผ่านข้อเขียนให้รายงานตวั และกรอกใบสมคัรสอบสมัภาษณ์ผ่านโปรแกรมออนไลน์ท่ี  www.afsthailand.org ระหวา่ง  
วันพฤหัสบดีท่ี 30 กรกฎาคมถงึวันพุธท่ี 5 สิงหาคม 2563 

2.2 ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู และแก้ไขเกรดเฉล่ียภาคเรียนสดุท้าย (GPA) ให้เป็นปัจจุบนั แล้วพิมพ์ใบสมคัรสอบสัมภาษณ์  ติด
รูปถ่ายทัง้ 2 ส่วน ลงลายมือช่ือผู้สมคัรและผู้ปกครอง พร้อมแนบหลกัฐานในการสอบสมัภาษณ์  (ดขู้อ 3) 

2.3 ย่ืนใบสมัครระหว่าง วันพฤหัสบดีที่  30 กรกฎาคมถึงวันพุธที่  5 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบ
คดัเลือก (หรือ ตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีศนูย์ประสานงานการรับสมคัรและสอบคดัเลือกก าหนด) 

2.4 รับบตัรประจ าตวัสอบสมัภาษณ์ ท่ีมีลายมือช่ือผู้ รับสมคัร ซึง่ลงไว้ในวนัท่ีย่ืนใบสมคัร (เป็นหลกัฐานในการสมคัร) 
 
 

ผู้ เข้าสอบทุกคนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนของโรงเรียน และต้องไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที เพ่ือเตรียมความพร้อม 
และต้องเข้าสอบ ณ สนามสอบที่ระบุในบัตรประจ าตัวสอบเอเอฟเอสเท่านัน้  โดยน าดินสอ 2B อุปกรณ์เคร่ืองเขียน และบัตร
ประจ าตวัสอบเอเอฟเอสมาด้วย 
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3. หลักฐานแนบใบสมัครสอบสัมภาษณ์ (ต้องแนบให้ครบตามที่ก าหนด มิฉะนัน้จะถูกตัดสิทธ์ิ) 

3.1 รูปถ่ายหน้าตรง สีหรือขาวด า ขนาด 1 นิว้ จ านวน 2 รูป สวมชุดนกัเรียนระดบัชัน้ปัจจุบนั ไม่สวมแว่นด า ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 
6 เดือน ส าหรับตดิใบสมคัรทัง้สองส่วน  

3.2 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาสตูบิตัร พร้อมรับรองส าเนา 

3.3 ส าเนาแบบรายงานประจ าตวันกัเรียน หรือส าเนาสมดุพก ที่แสดงผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) ทกุภาคเรียน และต้องมีระดบัผลการเรียน
เฉล่ีย (GPA) ภาคเรียนสดุท้าย ขณะสมคัรเข้าร่วมโครงการ และก่อนการเดินทางไม่ต ่ากว่า 3.00 โดยมีผลการเรียนทกุรายวิชาไม่ต ่า
กว่า 2 และต้องไม่มีระดบัผลการเรียนตดิ 0, ร, มผ และ มส หรือระดบัผลการเรียนอ่ืนๆ ท่ีแสดงว่านกัเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ของโรงเรียน เช่น F, I, E พร้อมรับรองส าเนา เช่น 
3.3.1 หากนกัเรียนก าลงัศกึษาอยู่ระดบัชัน้ ม.3 ให้แนบส าเนาแบบรายงานประจ าตวันกัเรียน หรือส าเนาสมดุพกท่ีแสดงระดบัผลการ

เรียนทกุรายวชิาไม่ต ่ากว่า 2 และมีระดบัผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) ทกุภาคเรียนของ ม.1 และ ม.2 รวม 4 ภาคเรียน 
3.3.2 หากนกัเรียนก าลงัศกึษาอยู่ระดบัชัน้ ม.4 ให้แนบส าเนาแบบรายงานประจ าตวันกัเรียน หรือส าเนาสมดุพกท่ีแสดงระดบัผลการ

เรียนทกุรายวชิาไม่ต ่ากว่า 2 และมีระดบัผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) ทกุภาคเรียนของ ม.2 และ ม.3 รวม 4 ภาคเรียน 
3.3.3 หากนกัเรียนก าลงัศกึษาอยู่ระดบัชัน้ ม.5 ให้แนบส าเนาแบบรายงานประจ าตวันกัเรียน หรือส าเนาสมดุพกท่ีแสดงระดบัผลการ

เรียนทกุรายวชิาไม่ต ่ากว่า 2 และมีระดบัผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) ทกุภาคเรียนของ  ม.3 และ ม.4 รวม 4 ภาคเรียน 
 หมายเหต ุหากมีการเปล่ียนช่ือ หรือนามสกุล กรุณาแนบส าเนาใบเปล่ียนช่ือ หรือส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุด้วย 

3.4 เม่ือนกัเรียนกรอกใบสมคัรพร้อมแนบหลกัฐาน และลงลายมือช่ือผู้สมคัร และผู้ปกครองครบถ้วนแล้ว โปรดจดัชุดเอกสารให้เรียบร้อย
และน าส่งศนูย์ประสานงานการรับสมคัร และสอบคดัเลือกภายในวนัและเวลาท่ีก าหนด 

 
 
 

3.5 ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิสอบสมัภาษณ์ วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ท่ี www.afsthailand.org และท่ีศนูย์ประสานงานการรับสมคัรฯ 

3.6 สอบสมัภาษณ์ (ใช้เวลาเตม็วนั) วันอาทติย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 ณ ศนูย์ประสานงานการรับสมคัรและสอบคดัเลือก  (หรือ ตามวนั 
เวลา และสถานท่ีท่ีศนูย์ประสานงานการรับสมคัรและสอบคดัเลือกก าหนด) 

                    
                   
 

4. การย่ืนหลักฐานในการสมัครขอรับทุน (ในกรณีที่เป็นเกียรตบัิตร ประกาศนียบัตร หรือภาพถ่าย ให้ส่งมาเฉพาะส าเนาเท่านัน้) 

4.1 ใบสมคัรขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาประเภททนุเรียนดีแต่ขาดแคลนทนุทรัพย์ (เม่ือเยาวชนสอบผ่านข้อเขียนแล้วสามารถดาวน์
โหลดใบสมคัรขอรับทนุได้ท่ี www.afsthailand.org)  

4.2 หลกัฐานประกอบในการขอรับทนุ (แยกหลกัฐานชดุ ก และชดุ ข ไม่ปะปนกนั) 

 ชุด ก 
1. รูปถ่ายครอบครัวและบ้านของเยาวชนท่ีพ านกัอยู่จริงตามสภาพจริง อย่างน้อย 2 ภาพ 
2. ส าหรับนักเรียนท่ีผู้ปกครอง คือ บิดาหรือมารดา หรือทัง้บิดาและมารดา ประกอบอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ 

ลูกจ้างของหน่วยงานรัฐบาล พนักงานบริษัทเอกชน หรืออ่ืนๆ นักเรียนจะต้องแนบส าเนาสลิปเงินเดือนของ
ผู้ปกครอง 2 เดือนย้อนหลังนับตัง้แต่เดือนที่ย่ืนหลักฐานการขอรับทุน  หรือส าเนา ภงด.90 หรือ ภงด.91 หรือส าเนา
แบบแสดงรายการภาษีเงนิได้ประจ าปี หรือใบตอบรับแบบฟอร์มการเสียภาษี   
ในกรณี ที่รายได้ต ่ากว่าเกณฑ์การเสียภาษี และไม่ต้องย่ืนแบบ ภงด.90 หรือ ภงด.91 หรือประกอบอาชีพส่วนตัว 
นักเรียนสามารถน าแบบฟอร์มรับรองรายได้ของเอเอฟเอส (ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  www.afsthailand.org) หรือ
แบบฟอร์มของโรงเรียนให้ผู้อ านวยการโรงเรียน หรือสถานศกึษารับรองรายได้ผู้ปกครอง ทัง้นีข้ึน้อยู่กับดุลพินิจของ
ทางผู้อ านวยการโรงเรียนในการลงนามเอกสารรับรอง  
 

ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดพลศกึษาของโรงเรียน หรือตามท่ีศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกก าหนด 

และต้องไปถงึสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที เพ่ือเตรียมความพร้อม  โดยน าบัตรประจ าตัวสอบเอเอฟเอสมาด้วย 

ผู้ ท่ีไม่รายงานตวัทางโปรแกรมออนไลน์ หรือหากรายงานตวัทางโปรแกรมออนไลน์แต่ไม่ย่ืนใบสมคัรพร้อมหลักฐานในการสมัครสอบ
สมัภาษณ์ จะไม่มีสิทธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ์ 
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3. หนงัสือรับรองความประพฤติ และเหตุผลสนบัสนุนในการขอรับทนุของผู้สมคัร โดยใช้แบบฟอร์มของเอเอฟเอส (ดาวน์โหลด
เอกสารได้ท่ี www.afsthailand.org) หรือแบบฟอร์มของโรงเรียน 

ชุด ข 
แฟ้มสะสมผลงาน 1 เล่ม ท่ีจดัแยกเป็นหมวดหมู่อย่างมีระบบระเบียบ มีแบบสรุป หรือ สารบัญ เพ่ือความสะดวกในการพิจารณา
ของคณะกรรมการโดยแสดงคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้

-   ความขยนัหมัน่เพียรในการเรียน     -  ความเป็นผู้ประพฤตดิี   
-   ความเสียสละตอ่ส่วนรวม      -  ความสามารถในการเผยแพร่ความเป็นไทย 

5.   ขัน้ตอนการสอบสัมภาษณ์ การส่งเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน และการด าเนินการพจิารณาคัดเลือก 

5.1  เยาวชนท่ีสมัครขอรับทุนต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์พร้อมกับผู้สมัครประเภทอ่ืนๆ ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบ
คดัเลือกท่ีเยาวชนเข้าสอบข้อเขียน 

5.2  เยาวชนย่ืนเอกสารในข้อ 4.1 และ ข้อ 4.2 ท่ีอาจารย์ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขต ณ ศนูย์ประสานงานการรับสมคัร และสอบคดัเลือก 
ภายในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 

5.3 เอกสารฉบบัส าเนาทกุฉบบัต้องรับรองส าเนา จงึจะถือวา่เอกสารสมบรูณ์ 

5.4 มลูนิธิอาจขอเอกสารหลกัฐานเพิ่มเตมิจากผู้สมคัรในกรณีท่ีจ าเป็น 

5.5 มลูนิธิขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้ทนุแก่ผู้สมคัรโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หากตรวจพบในภายหลงัว่าเอกสารหลกัฐานไม่ตรงกบั
ความเป็นจริง ไม่ชดัเจน เป็นท่ีสงสยั หรือการด าเนินการของผู้สมคัรไม่ถกูต้องตามท่ีก าหนด 

5.6 เยาวชนท่ีสมคัรขอรับทนุต้องตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อย และถกูต้องครบถ้วนตามที่ก าหนด มิฉะนัน้ทา่นจะไม่ได้รับการพิจารณา 

5.7 คณะกรรมการศูนย์ประสานงานฯ พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ และเอกสารข้อ 4.1 และข้อ 4.2 และนัดหมายเยาวชนเพ่ือ
ด าเนินการเย่ียมครอบครัว 

5.8  คณะกรรมการศนูย์ประสานงานฯ พิจารณานกัเรียนท่ีเห็นสมควรส่งรายช่ือเข้ารับการพิจารณาจากมลูนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย เพ่ือ
เข้าคา่ยคดัเลือกเขตละไม่เกิน 2 คน  

5.9 อาจารย์ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขต รวบรวมเอกสารและหลกัฐาน ในข้อ 4.1 และ ข้อ 4.2 และเอกสารเย่ียมครอบครัว ของผู้ ท่ี
คณะกรรมการพิจารณาเหน็สมควรส่งรายช่ือเข้ารับการพิจารณาจากมลูนิธิเพ่ือเข้าค่ายคดัเลือก โดยผู้ประสานงานส่งเอกสารทัง้หมด
ถงึมลูนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย เลขท่ี 31 หมู่ท่ี 9 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 11120 ภายในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 

5.10 มลูนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ประกาศรายช่ือเยาวชนท่ีมีสิทธ์ิเข้าคา่ยคดัเลือกอีกครัง้หนึง่  

5.11 มลูนิธิเป็นผู้ตดัสินผลการคดัเลือกขัน้สดุท้าย และจะประกาศผลการคดัเลือกให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทราบ 

5.12 ผู้ ท่ีผ่านการคดัเลือกเป็นตวัจริง จะได้รับใบสมคัรนานาชาตแิละเอกสารอ่ืนๆ เพ่ือด าเนินการตามรายละเอียดท่ีจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 
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ประเภททุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study - KLYES) 

นักเรียนเลือกได้เฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา 

รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จดัสรรทนุเตม็จ านวนให้แก่นกัเรียนไทย-มสุลิม โดย บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มีเงินเดือน/รายได้
ต่อเดือน รวมกันไม่เกิน 50,000 บาทเท่านัน้ เพ่ือเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพ่ือการศกึษาและแลกเปล่ียนวฒันธรรมระยะ  1 ปี  ณ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมลูนิธิการศกึษาและวฒันธรรมสมัพนัธ์ไทย-นานาชาต ิ(เอเอฟเอส ประเทศไทย) เป็นผู้คดัเลือกผู้ เข้าร่วมโครงการ และ
เอเอฟเอสประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ประสานงาน ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอนัดีระหว่างนกัเรียนไทย -มสุลิมกบัชาวอเมริกนั และ
เพ่ือส่งเสริมให้อดุมการณ์ของเอเอฟเอสบรรลตุามเป้าหมาย 

ลักษณะและเงื่อนไขของทุน 
1. เป็นทนุเตม็จ านวน ผู้ เข้าร่วมโครงการไม่ต้องช าระเงินบริจาคสมทบทนุ และจะได้รับคา่ใช้จ่ายส่วนตวัตามที่เจ้าของทนุก าหนด 
2. ก่อนการเดนิทาง ผู้ ท่ีได้รับทนุจะต้องร่วมกิจกรรมพิเศษท่ีมลูนิธิจดัให้ เพ่ือเตรียมความพร้อมรวมทัง้ต้องทดสอบระดบัความรู้ภาษาองักฤษ 
3. ต้องมีระดบัผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) ภาคเรียนสดุท้าย ขณะสมคัรเข้าร่วมโครงการ และก่อนการเดินทางไม่ต ่ากว่า 3.00 โดยมีผลการเรียน

ทกุรายวิชาไม่ต ่ากว่า 3 และต้องไม่มีระดบัผลการเรียนติด 0, ร, มผ และ มส หรือระดบัผลการเรียนอ่ืนๆ ท่ีแสดงว่านกัเรียนไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของโรงเรียน เช่น F, I, E โดยจะดผูลการเรียนปีปัจจบุนัและย้อนหลงั 2  ปี 

4. นกัเรียนไทย-มสุลิมผู้ ท่ีได้รับทนุเข้าร่วมโครงการต้องพ านกักบัครอบครัวอปุถมัภ์ ซึง่อาจไม่ได้นบัถือศาสนาอิสลาม เพ่ือเรียนรู้เก่ียวกบัสงัคม
ผู้คนวถีิชีวติ คา่นิยม และวฒันธรรมของชาวอเมริกนัเป็นเวลาประมาณ 10 เดือน  

5. ผู้ ท่ีได้รับทนุเป็นตวัแทนเยาวชนไทยน าวฒันธรรม และเอกลกัษณ์ของไทยไปเผยแพร่ต่อครอบครัว โรงเรียน และชุมชนอุปถมัภ์ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เพ่ือสร้างเสริมความเข้าใจของชาวอเมริกนัท่ีมีตอ่ประเทศ และวฒันธรรมของไทย 

6. ผู้ รับทนุต้องพฒันาทกัษะความเป็นผู้น า เพ่ือน ากลบัมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
7. ผู้ รับทนุต้องปฏิบตัติามกฎระเบียบของเอเอฟเอส และท าหน้าท่ีในโครงการเช่นเดียวกบัผู้ เข้าร่วมโครงการทัว่ไป 
8. ผู้ ได้รับทนุจะต้องท าสญัญาการรับทนุเข้าร่วมโครงการ 
9. ผู้ ได้รับทนุจะต้องเขียนจดหมายรายงานผลการเรียน และประสบการณ์ในต่างประเทศให้มลูนิธิได้รับทราบทกุๆ 2 เดือน ตลอดระยะเวลาท่ี

เข้าร่วมโครงการ 
10. หลังจากสิน้สุดโครงการและเดินทางกลับถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว  ให้ผู้ ได้รับทุนเขียนจดหมายรายงานเร่ืองความก้าวหน้าและ

การศกึษาตอ่ให้มลูนิธิทราบภายใน 3 เดือน 
11. ต้องน าความรู้ และทกัษะท่ีได้รับมาใช้ประโยชน์ต่อชุมชน และประเทศไทย ในรูปแบบ และแนวทางท่ีมลูนิธิก าหนด แล้วรายงานให้มลูนิธิ

ทราบเป็นระยะๆ 

การสอบคัดเลือก 
ในการด าเนินการสอบคดัเลือก มลูนิธิก าหนดให้ด าเนินการเป็น 2 ขัน้ตอน คือ การสอบข้อเขียน และการสอบสมัภาษณ์ 

การสอบข้อเขียน 
1. คุณสมบัตขิองผู้สมัครสอบข้อเขียน 

1.1 สญัชาตไิทย 
1.2 นับถือศาสนาอิสลาม 
1.3 เป็นผู้ท่ีเกิดระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2547 ถงึ 1 สิงหาคม 2549 
1.4 ก าลงัศกึษาอยู่ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3-4-5 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2563 ต้องมีสถานภาพเป็นเยาวชนและก าลังศกึษาอยู่

ในสถานศึกษาในประเทศไทยท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ ตัง้แต่สมัครเข้าร่วมโครงการจนกระทั่งเสร็จสิน้การเข้าร่วม
โครงการ  
หมายเหตุ เยาวชนท่ีรับการศกึษาแบบนอกระบบ หรือการศึกษาตามอธัยาศยั และนกัเรียน Homeschool ไม่สามารถสมคัรเข้าร่วม
โครงการได้ 
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1.5 บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายมีรายได้รวมกันเฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 50,000 บาท 
1.6 ต้องมีระดบัผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) ภาคเรียนสดุท้าย ขณะสมคัรเข้าร่วมโครงการ และก่อนการเดินทางไม่ต ่ากว่า 3.00 โดยมีผลการ

เรียนทุกรายวิชาไม่ต ่ากว่า 3 และต้องไม่มีระดบัผลการเรียนติด 0, ร, มผ และ มส หรือระดบัผลการเรียนอ่ืนๆ ท่ีแสดงว่านกัเรียนไม่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน เช่น F, I, E โดยจะดผูลการเรียนปีปัจจบุนัและย้อนหลงั 2 ปี 

1.7 เพ่ือเป็นการกระจายโอกาสไปยังเยาวชนอย่างทัว่ถึง มลูนิธิขอสงวนสิทธ์ิการให้ทุนโดยให้แก่เยาวชนท่ีไม่เคยมีบุคคลในครอบครัวท่ี
ร่วมบดิา-มารดาเดียวกนัเป็นผู้ ได้รับทนุนีม้าก่อน   

1.8 ต้องเป็นผู้ ท่ีไม่เคยเข้าร่วมเป็นนกัเรียนในโครงการแลกเปล่ียนในต่างประเทศมากกว่า  6 เดือน หากเคยพ านกัอยู่ในต่างประเทศต้อง
กลบัมาพ านกัในประเทศไทย และต้องก าลงัศกึษาอยู่ในสถานศกึษาในประเทศไทยอย่างตอ่เน่ืองไม่น้อยกว่า 1 ปี  

1.9 เป็นผู้ มีความประพฤตดิี 
1.10 ต้องเป็นผู้ ท่ีมีสขุภาพสมบรูณ์ แข็งแรง เป็นผู้ ท่ีมีวฒุิภาวะทางอารมณ์ ไม่มีโรคประจ าตวัทัง้ทางร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นเด็กพิเศษทุก

ประเภท ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบ หรือโรคท่ีเป็นพาหะของโรคใดๆ และไม่เป็นโรคท่ี ต้องได้รับการรักษาอย่าง
ต่อเน่ืองท่ีจะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีข้อโต้แย้งต้องได้รับการพิจารณาโดยแพทย์ท่ีมลูนิธิมอบหมายและ
การพิจารณาถือเป็นท่ีสิน้สดุโดยประเทศอปุถมัภ์แตล่ะประเทศ 

2. การสมัครข้อเขียน 
2.1 กรอกใบสมคัรผ่านโปรแกรมออนไลน์ได้ท่ี  www.afsthailand.org 
2.2 เม่ือกรอกและตรวจสอบข้อมลูเรียบร้อยแล้ว กดยืนยนั เพ่ือช าระเงินคา่สมคัร 200 บาท  
2.3 เม่ือช าระเงินเรียบร้อยแล้ว นกัเรียนพิมพ์บตัรประจ าตวัสอบ เพ่ือใช้เป็นหลกัฐานในการเข้าสอบ 

หมายเหตุ วธีิการช าระเงินจะแจ้งให้ทราบในระบบออนไลน์ 

3. ก าหนดการ 

3.1 เปิดรับสมคัรตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคมถงึ วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ท่ี www.afsthailand.org 
3.2  ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิสอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ท่ี www.afsthailand.org และท่ีศนูย์ประสานงานการรับสมคัรฯ 
3.3 สอบข้อเขียน วันอาทติย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 น. ณ ศนูย์ประสานงานการรับสมคัรและสอบคดัเลือก หรือ สถานท่ีท่ี

ศนูย์ประสานงานการรับสมคัรและสอบคดัเลือกก าหนด 

ผู้ เข้าสอบทกุคนแตง่กายด้วยชุดนกัเรียนของโรงเรียน และต้องไปถงึสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาทีเพ่ือเตรียมความพร้อม และต้องเข้า
สอบ ณ สนามสอบที่ระบุในบัตรประจ าตัวสอบเอเอฟเอสเท่านัน้ โดยน าดนิสอ 2B อปุกรณ์เคร่ืองเขียน และบตัรประจ าตวัสอบเอเอฟเอสมา
ด้วย 

3.4  ประกาศผลสอบข้อเขียน วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 ท่ี www.afsthailand.org และศนูย์ประสานงานการรับสมคัรและสอบ
คดัเลือกท่ีเยาวชนสอบ (*ไม่มีบริการแจ้งผลทางโทรศพัท์*) 

การสอบสัมภาษณ์                                              

1. คุณสมบัตขิองผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ 
1.1 มีช่ือปรากฏในประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านข้อเขียนของมลูนิธิประเภททนุรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 
1.2 มีคณุสมบตัคิรบทกุข้อ และถกูต้องตามเกณฑ์คณุสมบตัขิองผู้สมคัรสอบข้อเขียนในข้อ 1 

2. การสมัครสอบสัมภาษณ์  

2.1 เม่ือสอบผ่านข้อเขียนให้รายงานตัวและกรอกใบสมัครสอบสัมภาษณ์ผ่านโปรแกรมออนไลน์ท่ี  www.afsthailand.org ระหว่าง วัน
พฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม ถงึวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563  

2.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลู และแก้ไขเกรดเฉล่ียภาคเรียนสุดท้าย (GPA) ให้เป็นปัจจบุนั แล้วพิมพ์ใบสมคัรสอบสมัภาษณ์  ตดิรูป
ถ่ายทัง้ 2 ส่วน ลงลายมือช่ือผู้สมคัรและผู้ปกครอง พร้อมแนบหลกัฐานในการสอบสมัภาษณ์  (ดขู้อ 3) 

2.3 ย่ืนใบสมคัรระหวา่ง วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม ถงึวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ศนูย์ประสานงานการรับสมคัรและสอบคดัเลือก 
(หรือ ตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีศนูย์ประสานงานการรับสมคัรและสอบคดัเลือกก าหนด) 

2.4 รับบตัรประจ าตวัสอบสมัภาษณ์ ท่ีมีลายมือช่ือผู้ รับสมคัรซึง่ลงไว้ในวนัท่ีย่ืนใบสมคัร (เป็นหลกัฐานในการสมคัร) 
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3. หลักฐานแนบใบสมัครสอบสัมภาษณ์ (ต้องแนบให้ครบตามที่ก าหนด มิฉะนัน้จะถูกตัดสิทธ์ิ) 

3.1 รูปถ่ายหน้าตรง สีหรือขาวด า ขนาด 1 นิว้ จ านวน 2 รูป สวมชดุนกัเรียนระดบัชัน้ปัจจบุนั ไม่สวมแว่นด า ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 
เดือน ส าหรับตดิใบสมคัรทัง้สองส่วน  

3.2 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาสตูิบตัร พร้อมรับรองส าเนา 
3.3 ส าเนาแบบรายงานประจ าตวันกัเรียน หรือส าเนาสมดุพก ท่ีแสดงผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) ทกุภาคเรียน และต้องมีระดบัผลการเรียน

เฉล่ีย (GPA) ภาคเรียนสุดท้าย ขณะสมคัรเข้าร่วมโครงการ และก่อนการเดินทางไม่ต ่ากว่า 3.00 โดยมีผลการเรียนทกุรายวิชาไม่ต ่า
กวา่ 3 และต้องไม่มีระดบัผลการเรียนตดิ 0, ร, มผ และ มส หรือระดบัผลการเรียนอ่ืนๆ ท่ีแสดงว่านกัเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ
โรงเรียน เช่น F, I, E พร้อมรับรองส าเนา เช่น 
3.3.1 หากนกัเรียนก าลงัศกึษาอยู่ระดบัชัน้ ม.3 ให้แนบส าเนาแบบรายงานประจ าตวันกัเรียน หรือส าเนาสมดุพกท่ีแสดงระดบัผล

การเรียนทกุรายวชิาไม่ต ่ากวา่ 3 และมีระดบัผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) ทกุภาคเรียนของ ม.1 และ ม.2 รวม 4 ภาคเรียน 
3.3.2 หากนกัเรียนก าลงัศกึษาอยู่ระดบัชัน้ ม.4 ให้แนบส าเนาแบบรายงานประจ าตวันกัเรียน หรือส าเนาสมดุพกท่ีแสดงระดบัผล

การเรียนทกุรายวชิาไม่ต ่ากวา่ 3  และมีระดบัผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) ทกุภาคเรียนของ ม.2 และ ม.3 รวม 4 ภาคเรียน 
3.3.3 หากนกัเรียนก าลงัศกึษาอยู่ระดบัชัน้ ม.5 ให้แนบส าเนาแบบรายงานประจ าตวันกัเรียน หรือส าเนาสมดุพกท่ีแสดงระดบัผล

การเรียนทกุรายวชิาไม่ต ่ากวา่ 3 และมีระดบัผลการเรียนเฉล่ีย (GPA) ทกุภาคเรียนของ  ม.3 และ ม.4 รวม 4 ภาคเรียน 
หมายเหต ุหากมีการเปล่ียนช่ือ หรือนามสกลุ กรุณาแนบส าเนาใบเปล่ียนช่ือ หรือส าเนาใบเปล่ียนนามสกุลด้วย 

3.4 เม่ือนกัเรียนกรอกใบสมคัรพร้อมแนบหลกัฐาน และลงลายมือช่ือผู้สมคัร และผู้ปกครองครบถ้วนแล้ว โปรดจดัชดุเอกสารให้เรียบร้อย 
และน าส่งศนูย์ประสานงานการรับสมคัร และสอบคดัเลือกภายในวนัและเวลาท่ีก าหนด 

ผู้ ท่ีไม่รายงานตวัทางโปรแกรมออนไลน์ หรือหากรายงานตวัทางโปรแกรมออนไลน์แต่ไม่ย่ืนใบสมคัรพร้อมหลกัฐานในการสมคัรสอบสมัภาษณ์ 
จะไม่มีสิทธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ์ 

3.5 ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ์ วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ท่ี www.afsthailand.org และท่ีศนูย์ประสานงานการรับสมคัรฯ 
3.6 สอบสมัภาษณ์ (ใช้เวลาเตม็วนั) วันอาทติย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 ณ ศนูย์ประสานงานการรับสมคัรและสอบคดัเลือก (หรือ ตามวนั 

เวลา และสถานท่ีท่ีศนูย์ประสานงานการรับสมคัรและสอบคดัเลือกก าหนด) 

ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดพลศกึษาของโรงเรียน หรือตามท่ีศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกก าหนด และ
ต้องไปถงึสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที เพ่ือเตรียมความพร้อม  โดยน าบัตรประจ าตัวสอบเอเอฟเอสมาด้วย 

4. การย่ืนหลักฐานในการสมัครขอรับทุน (ดูรายละเอียดและก าหนดส่งหลักฐานการสมัครขอรับทุน ในข้อ 5.3) 

4.1 เม่ือเยาวชนสอบผ่านข้อเขียนแล้ว กรอกข้อมูลในใบสมัครขอรับทนุประเภททุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร
ขอรับทนุได้ท่ี www.afsthailand.org) 

4.2 หลกัฐานประกอบการขอรับทนุ (แยกหลกัฐานชดุ ก และชดุ ข ไม่ปะปนกนั) 
 ชดุ ก   

1. รูปถ่ายกบัครอบครัวและบ้านของเยาวชนท่ีพ านกัอยู่จริง ตามสภาพจริง อย่างน้อย 2 ภาพ 
2. ส าหรับนักเรียนท่ีผู้ปกครอง คือ บิดาหรือมารดา หรือทัง้บิดาและมารดา ประกอบอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ 

ลูกจ้างของหน่วยงานรัฐบาล พนักงานบริษัทเอกชน หรืออ่ืนๆ นักเรียนจะต้องแนบส าเนาสลิปเงินเดือนของ
ผู้ปกครอง 2 เดือนย้อนหลังนับตัง้แต่เดือนที่ ย่ืนหลักฐานการขอรับทุน  หรือส าเนา ภงด.90 หรือ ภงด.91 หรือส าเนา
แบบแสดงรายการภาษีเงนิได้ประจ าปี หรือใบตอบรับแบบฟอร์มการเสียภาษี   
ในกรณี ท่ีรายได้ต ่ากว่าเกณฑ์การเสียภาษี และไม่ต้องย่ืนแบบ ภงด.90 หรือ ภงด.91 หรือประกอบอาชีพส่วนตัว นักเรียน
สามารถน าแบบฟอร์มรับรองรายได้ของเอเอฟเอส (ดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี www.afsthailand.org) หรือแบบฟอร์มของโรงเรียน
ให้ผู้อ านวยการโรงเรียน หรือสถานศกึษารับรองรายได้ผู้ปกครอง ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัดลุพินิจของทางผู้อ านวยการโรงเรียนในการลง
นามเอกสารรับรอง  
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3. หนังสือรับรองความประพฤติ และเหตผุลสนับสนนุในการขอรับทุนของผู้สมัคร โดยใช้แบบฟอร์มของเอเอฟเอส  (ดาวน์โหลด
เอกสารได้ท่ี www.afsthailand.org) หรือแบบฟอร์มของโรงเรียน 

4. ส าเนาประวตักิารตรวจสขุภาพของเยาวชนตัง้แตว่ยัเดก็จนถงึปัจจุบนั                                    
 ชดุ ข    
 แฟ้มสะสมผลงาน 1 เล่ม ท่ีจัดแยกเป็นหมวดหมู่อย่างมีระบบระเบียบ มีแบบสรุปหรือสารบัญ เ พ่ือความสะดวกในการ
 พิจารณาของคณะกรรมการโดยแสดงคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้
     -  ความขยนัหมัน่เพียรในการเรียน    - ความเป็นผู้ประพฤตดิี     
     -  ความเสียสละตอ่ส่วนรวม       - ความสามารถในการเผยแพร่ความเป็นไทย 

(ในกรณีท่ีเป็นเกียรตบิตัร ประกาศนียบตัรหรือภาพถ่าย ให้ส่งมาเฉพาะส าเนาเทา่นัน้) 

5. ขัน้ตอนการสอบสัมภาษณ์ การส่งเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน และการด าเนินการพจิารณาคัดเลือก 
5.1 เยาวชนท่ีสมคัรขอรับทนุต้องเข้ารับการสอบสมัภาษณ์พร้อมกบัผู้สมคัรประเภทอ่ืนๆ ณ ศนูย์ประสานงานการรับสมคัร และสอบ

คดัเลือกท่ีเยาวชนเข้าสอบข้อเขียน 
5.2 อาจารย์ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตส่งใบสมคัรสอบสมัภาษณ์และหลกัฐานอ่ืนๆ รวมทัง้ผลการสอบสมัภาษณ์ของผู้ เข้าสอบทัง้หมด

มายงัมลูนิธิ 
5.3 เยาวชนท่ีเข้ารับการสอบสมัภาษณ์ต้องส่งเอกสาร และหลกัฐานในข้อ 4.1 และ 4.2 ถงึฝ่ายคดัเลือกและส่งเสริมอาสาสมคัร มลูนิธิเอเอฟ

เอสประเทศไทย เลขท่ี 31 หมู่ท่ี 9 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 โดยวิธี 1. น าส่งด้วยตนเอง หรือ 2. ทางไปรษณีย์ด่วน
พิเศษ (EMS) ภายในวันศุกร์ 28 สิงหาคม 2563 (ในกรณีจดัส่งทางไปรษณีย์ EMS จะถือวนัท่ีท่ีมูลนิธิลงลายมือช่ือรับเอกสารจาก
ไปรษณีย์เป็นส าคญั) หากส่งเอกสาร และหลักฐานการสมัครขอรับทุนไม่ทันตามท่ีก าหนดจะถูกตัดสิทธ์ิ 

5.4 ผู้ ท่ีผ่านการพิจารณาเอกสารและหลักฐานจากมูลนิธิจะได้รับเชิญเข้าค่ายคัดเลือกจากมูลนิธิอีก ครัง้หนึ่ง ทัง้นีจ้ะมีการทดสอบ
ภาษาองักฤษเบือ้งต้นในการเข้าคา่ยด้วย 

5.5 คณะกรรมการศนูย์ประสานงานฯ ด าเนินการเย่ียมครอบครัวผู้ ท่ีได้รับเชิญเข้าคา่ยคดัเลือก 
5.6 ผู้ ท่ีผ่านการคดัเลือกจากมลูนิธิจะได้รับใบสมคัรนานาชาต ิและเอกสารอ่ืนๆ เพ่ือด าเนินการตามรายละเอียดท่ีจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 
5.7 ผู้ ท่ีได้รับการประกาศรายช่ือตามข้อ 5.6 จะต้องสอบวดัระดบัความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีประเทศ

สหรัฐอเมริกาก าหนด ซึง่จะนดัหมายภายหลงั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อปฎบัิต ิ
1. เอกสารฉบบัส าเนาทกุฉบบัต้องรับรองส าเนาจงึจะถือว่าเอกสารสมบรูณ์  
2. มลูนิธิอาจขอเอกสารหลกัฐานเพิ่มเตมิจากผู้สมคัรในกรณีท่ีจ าเป็น 
3. มลูนิธิขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้ทนุแก่ผู้สมคัรโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หากตรวจพบในภายหลงัวา่เอกสารหลกัฐาน      
 ไม่ตรงกบัความเป็นจริง ไม่ชดัเจน เป็นท่ีสงสยั หรือการด าเนินการของผู้สมคัรไม่ถกูต้องตามท่ีก าหนด 
4. ผู้สมคัรขอรับทนุต้องตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยและถกูต้องครบถ้วนตามท่ีก าหนด มิฉะนัน้ทา่นจะไม่ได้รับการพิจารณา 
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การถูกส่งตัวกลับก่อนก าหนด 

ครอบครัวอปุถมัภ์และโรงเรียนอปุถมัภ์เป็นอาสาสมคัรท่ีรับอปุถมัภ์และดแูลเยาวชนโดยไม่ได้รับคา่ตอบแทน ดงันัน้ ประเทศอปุถมัภ์สามารถ 
ส่งตวัผู้ เข้าร่วมโครงการทุกประเภท ณ ประเทศนัน้ๆ กลบัก่อนครบก าหนดได้ โดยสาเหตตุา่งๆ ตอ่ไปนี ้

1. ท าผิดกฎหมายของประเทศอปุถมัภ์ 
2. ท าผิดกฎระเบียบของเอเอฟเอสประเทศไทยและเอเอฟเอสประเทศอปุถมัภ์ 
3. ไม่สามารถปรับตวัเข้ากบัวิถีชีวิตของครอบครัวอุปถมัภ์และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ ของประเทศอุปถมัภ์ได้  เช่น ไม่สนใจท่ีจะพูดคยุและ

ร่วมกิจกรรมกบัครอบครัวอุปถมัภ์ แต่ใช้เวลาให้หมดไปกบัคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนต หรือ โทรศพัท์ ไม่ยอมรับครอบครัวมงัสวิรัติ ไม่
ปรับตวัตามสภาพภมูิอากาศ  

4. ไม่ตัง้ใจศึกษาเล่าเรียน ขาดเรียนจนเกินก าหนดท่ีโรงเรียนระบุโดยไม่มีเหตผุลสมควร และ/หรือไม่ประพฤติตนตามกฎระเบียบ/วินัย
ของโรงเรียนอปุถมัภ์ จนเป็นเหตใุห้โรงเรียนอปุถมัภ์ และครอบครัวอปุถมัภ์ปฏิเสธการรับอปุถมัภ์เยาวชนตอ่ไป 

5. มีปัญหาสขุภาพทัง้ทางร่างกายและจิตใจ ซึง่ประเทศอปุถมัภ์มีความเหน็วา่ไม่สามารถอยู่ในโครงการตอ่ไปได้ 
6. การปฏิเสธครอบครัวอุปถัมภ์หรือโรงเรียนอุปถัมภ์ท่ีเอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์จัดสรรให้ หรือ เยาวชนและ/หรือผู้ปกครองเยาวชน

จดัหาครอบครัวอปุถมัภ์เอง โดยไม่ได้รับการยินยอมจากเอเอฟเอสประเทศอปุถมัภ์ 
7. การท่ีผู้ ปกครองเยาวชนและครอบครัวหรือบุคคลท่ีรู้จักเข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของเยาวชนในขณะเข้าร่วม

โครงการ ณ ประเทศอปุถมัภ์ โดยไม่ผ่านกระบวนการดแูลเยาวชนของเอเอฟเอสประเทศไทย และเอเอฟเอสประเทศอปุถมัภ์ 
8. หากเอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์พิจารณาไม่จัดสรรครอบครัว และ/หรือโรงเรียนอุปถัมภ์ให้ใหม่ เน่ืองจากปัญหาจากเยาวชนเอง 

เยาวชนจะต้องถกูส่งตวักลบั 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ท่ี                                                                                                                                                                       
1. ครูผู้ประสานงานเอเอฟเอสโรงเรียน (กลุ่มสาระวชิาภาษาตา่งประเทศ งานแนะแนว และ/หรืองานประชาสมัพนัธ์โรงเรียน) 
2. ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขต หรือศนูย์ประสานงานการรับสมคัรและสอบคดัเลือกในจงัหวดัตา่งๆ ทัว่ประเทศ 
3. ฝ่ายคดัเลือกและส่งเสริมอาสาสมัคร มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย เลขท่ี 31 หมู่ท่ี 9 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

โทรศพัท์หมายเลข 02-574-6197 ต่อ 504-509 ระหว่างเวลา 09:00-12:00  หรือ 13:00-17:00 น. วนัจนัทร์-ศกุร์ เว้นวนัหยุดราชการ 
และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 

4. www.afsthailand.org 
5. www.facebook.com/afsthailandofficial 

 
ท่ีตัง้มลูนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย เลขท่ี 31 หมู่ท่ี 9 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 11120 
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รายช่ือศูนย์ประสานงานการรับสมัคร และสอบคัดเลือกในจังหวัดต่างๆท่ัวประเทศ 

ภาคกลาง    กาญจนบุรี -รร.กาญจนานุเคราะห์ / จันทบุรี -รร.เบญจมราชูทิศ / ฉะเชิงเทรา -รร.ดัดดรุณี / ชลบุรี -รร.ชลกันยานุกูล /  
ชัยนาท -รร.ชยันาทพิทยาคม / ตราด -รร.ตราษตระการคณุ / นครปฐม -รร.ราชินีบูรณะ / นครนายก -รร.นครนายกวิทยาคม / นนทบุรี -รร.
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  / ประจวบคีรีขันธ์ -รร.ประจวบวิทยาลัย / ปราจีนบุรี -รร.ปราจีนกัลยาณี / ปทุมธานี -รร.ธัญบุรี / 
พระนครศรีอยุธยา -รร.ท่าเรือ"นิตยานุกูล" / เพชรบุรี -รร.พรหมานสุรณ์ / ระยอง -รร.ระยองวิทยาคม / ราชบุรี -รร.ราชโบริกานเุคราะห์ / 
ลพบุรี -รร.พิบูลวิทยาลัย / สระบุรี - รร.สระบุรีวิทยาคม / สมุทรสงคราม -รร.ถาวรานุกูล / สมุทรสาคร -รร.สมุทรสาครบูรณะ / 
สมุทรปราการ -รร.นวมินทราชินทูศิ สวนกหุลาบวทิยาลยั สมทุรปราการ/ สระแก้ว -รร.สระแก้ว / สิงห์บุรี - รร.สิงห์บุรี / สุพรรณบุรี -รร.สงวน
หญิง / อ่างทอง -รร.สตรีอ่างทอง / อุทัยธานี -รร.หนองฉางวทิยาคม / 

ภาคเหนือ    ก าแพงเพชร -รร.ก าแพงเพชรพิทยาคม / เชียงราย -รร.เม็งรายมหาราชวิทยาคม / เชียงใหม่ -รร.วฒัโนทยัพายพั / ตาก -รร.
ผดงุปัญญา / นครสวรรค์ -รร.สตรีนครสวรรค์ / น่าน -รร.สตรีศรีน่าน / พะเยา -รร.พะเยาพิทยาคม / พิษณุโลก -รร.เฉลิมขวญัสตรี /  พิจิตร -
รร.ตะพานหิน / เพชรบูรณ์ -รร.เพชรพิทยาคม / แพร่ -รร.นารีรัตน์ / แม่ฮ่องสอน -รร.ห้องสอนศกึษาในพระอุปถมัภ์ฯ / ล าปาง -รร.ล าปาง
กลัยาณี ล าพูน -รร.จกัรค าคณาทร / สุโขทัย -รร.อดุมดรุณี / อุตรดติถ์ - รร.อตุรดติถ์ / 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    กาฬสินธ์ุ -รร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ / ขอนแก่น -รร.กลัยาณวตัร / ชัยภูมิ -รร.สตรีชยัภูมิ / นครพนม -รร.ปิยะ
มหาราชาลยั / นครราชสีมา -รร.ราชสีมาวทิยาลยั/ บุรีรัมย์ -รร.บรีุรัมย์พิทยาคม / บึงกาฬ -รร.บงึกาฬ / มหาสารคาม -รร.สารคามพิทยาคม /  
มุกดาหาร -รร.มกุดาหาร / ยโสธร -รร.ยโสธรพิทยาคม / ร้อยเอ็ด -รร.สตรีศกึษา / เลย -รร.เลยพิทยาคม / ศรีสะเกษ -รร.ศรีสะเกษวิทยาลยั/  
สกลนคร -รร.สกลราชวทิยานกุลู / สุรินทร์ -รร.สิรินธร / หนองคาย -รร.ปทมุเทพวิทยาคาร / อุดรธานี -รร.อุดรพิทยานกุูล / อุบลราชธานี -
รร.นารีนกุลู / หนองบัวล าภู -รร.หนองบวัพิทยาคาร / อ านาจเจริญ -รร.อ านาจเจริญ / 

ภาคใต้    กระบ่ี -รร.อ ามาตย์พานิชนกุลุ / ชุมพร -รร.ศรียาภยั / ตรัง -รร.วทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัจงัหวดัตรัง / นครศรีธรรมราช  
-รร.เบญจมราชทูศิ / นราธิวาส -รร.นราสิกขาลยั / ปัตตานี -รร.สาธิตมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ / พังงา -รร.ตะกัว่ป่า"เสนานกุลู" /  พัทลุง -
รร.สตรีพทัลงุ /ภูเก็ต -รร.ภเูก็ตวทิยาลยั/ ยะลา -รร.คณะราษฎรบ ารุง จงัหวดัยะลา / ระนอง -รร.พิชยัรัตนาคาร/  สงขลา -รร.หาดใหญ่
วทิยาลยั / สุราษฎร์ธานี-รร.สรุาษฎร์ธานี / สตูล -รร.สตลูวทิยา / 
 
กรุงเทพมหานคร 

1. “เอเอฟเอสเขตกรุงเทพฯ ธนบุรี” ณ โรงเรียนศกึษานารี   เลขท่ี 176 ถนนประชาธิปก แขวงกลัยาณ์ เขตธนบรีุ กรุงเทพฯ 10600 เป็น
ศนูย์ประสานงานการรับสมคัร และเป็นสนามสอบส าหรับโรงเรียนดงัต่อไปนี ้ 

รร.ศกึษานารี / รร.เขมะสิริอนสุสรณ์  / รร.จนัทร์ประดษิฐารามวิทยาคม / รร.แจงร้อนวทิยา / รร.ชิโนรสวทิยาลยั / รร.ไชยฉิมพลีวทิยาคม / 
รร.ซางตาครูสคอนแวนต์ / รร.ทวีธาภิเศก / รร.ทวีธาภิเศก บางขนุเทียน / รร.ทีปังกรวทิยาพฒัน์ (ทวีวฒันา) ในพระราชปูถมัภ์ฯ / รร.ทีปังกร
วทิยาพฒัน์ (วดัน้อยใน) ในพระราชปูถมัภ์ฯ / รร.ทวิไผ่งาม/ วทิยาลยัเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) / รร.ธนบรีุวรเทพีพลารักษ์ / วิทยาลยั
อาชีวศกึษาธนบรีุ / รร.นวลนรดศิวทิยาคมรัชมงัคลาภิเษก / รร.นานาชาตบิริตชิโคลมัเบีย / รร.ราชวนิิตบางแคปานข า / รร.บางปะกอก
วทิยาคม / รร.บรูณะศกึษา / รร.ปัญญาวรคณุ / รร.พิทยาลงกรณ์พิทยาคม / รร.โพธิสารพิทยากร / รร.มหรรณพาราม / รร.วดัอินทาราม / 
รร.บางมดวทิยา"สีสกุหวาดจวนอปุถมัภ์" / รร.มธัยมวดัดาวคะนอง / รร.มธัยมวดัดสุิตาราม / รร.มธัยมวดันายโรง / รร.มธัยมวดัสิงห์ / รร.
มธัยมวดัหนองแขม / รร.วดันวลนรดศิ / รร.วมิตุยารามพิทยากร / รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน / รร.ราชวนิิตบางแคปานข า / รร.
ราชินี / รร.รุ่งอรุณ / รร.ฤทธิณรงค์รอน / รร.ทีปังกรวทิยาพฒัน์ (วดัน้อยใน) ในพระราชปูถมัภ์ / รร.นวมินทราชินทูศิ สตรีวิทยา พทุธมณฑล / 
รร.วดัราชโอรส / วทิยาลยัพณิชยการธนบรีุ / รร.วดับวรมงคล / รร. วดัประดูใ่นทรงธรรม / รร.อบุลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั 
กรุงเทพมหานคร / รร.วดัพทุธบชูา / รร.วดัรางบวั / รร.ศกึษานารีวิทยา / รร.สตรีวดัระฆงั / รร.สตรีวดัอปัสรสวรรค์ / รร.สวนกหุลาบวิทยาลยั / 
รร.สวนอนนัต์ / รร.สวุรรณารามวทิยาคม / รร.มธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา / รร.สารสาสน์วเิทศบางบอน / รร.
สวุรรณพลบัพลาพิทยาคม / รร.เสสะเวชวิทยา / รร.แสงอรุณ / รร.อสัสมัชญัธนบรีุ / รร.อิสลามวทิยาลยั แหง่ประเทศไทย / รร.เพลินพฒันา / 
รร.กรพิทกัษ์ศกึษา / รร.ดรุณสิกขาลยั / รร.ปากน า้วิทยาคม / รร.วดัโพธินิมิตร / รร.วดับางปะกอก / รร.สารสาสน์ประชาอทุศิพิทยาคาร / รร.
สารสาสน์วิเทศธนบรีุ 
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2. “เอเอฟเอสเขตกรุงเทพฯ เหนือ”  ณ โรงเรียนบดนิทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 40 ซอยรามค าแหง 43/1 ถนนรามค าแหง แขวงวงั

ทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 เป็นศนูย์ประสานงานการรับสมคัร และเป็นสนามสอบส าหรับโรงเรียนดงัตอ่ไปนี  ้

รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) / รร.กุนนทีรุทธารามวิทยาคม / รร.จนัทร์หุ่นบ าเพ็ญ / รร.เตรียมอุดมศกึษาพฒันาการ รัชดาภิเษก / รร.
เทพลีลา / รร.นวมินทราชินทูศิบดินทรเดชา / รร.นวมินทราชทูศิ กรุงเทพมหานคร/ รร.นานาชาตบิางกอกพฒันา / รร.นานาชาตพิระคณุ
กรุงเทพ / รร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ / รร.บดนิทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 / รร.เตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ รัชดา / รร.พิบลูประชาสรรค์ / 
รร.มธัยมวดับงึทองหลาง / รร.ลาซาล / รร.วชิรธรรมสาธิต / รร.ศรีพฤฒา / รร.สตรีวิทยา 2 / รร.สาธิตพฒันา / รร.สุรศกัดิ์มนตรี / รร.หอวงั 
/ รร.สาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) / รร.สายน า้ผึง้ ในพระอุปถมัภ์ฯ / รร.อุดมศกึษา / รร.วฒันศิลป์วิทยาลยั / 

3. “เอเอฟเอสเขตกรุงเทพฯ กลาง” ณ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เลขท่ี 1598 ถ.กรุงเกษม แขวงป้อมปราบฯ เขต
ป้อมปราบฯ กทม. 10100 เป็นศนูย์ประสานงานการรับสมคัร และเป็นสนามสอบส าหรับโรงเรียนดงัตอ่ไปนี ้

รร.สายปัญญา ในพระบรมราชินปูถมัภ์ / รร.เตรียมอดุมศกึษา / รร.กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั / รร.ไทยคริสเตียน / รร.เจ้าพระยาวิทยาคม / 
รร. ไตรมิตรวทิยาลยั / รร.ตรอกจนัทน์วทิยา / รร.เทพศริินทร์ / รร.นนทรีวทิยา / รร. นานาชาตเิอกมยั / รร. นานาชาติโชรส์เบอร่ี / รร. 
นานาชาตเิซนต์แอนดรูว์ส / รร.นานาชาตแิอ๊ดเวนตสิกรุงเทพ / รร. พทุธจกัรวทิยา / รร.พระแม่มารี / รร.พระหฤทยัคอนแวนต์ / รร.พระโขนง
พิทยาลยั / รร.มกักะสนัพิทยา / รร.มธัยมปัญญารัตน์ / รร.มาแตร์เดอีวิทยาลยั / รร.ยานนาเวศวิทยาคม / รร.ราชวินิตมธัยม / รร.วดัสระ
เกศ / รร.วดัสุทธิวราราม / รร.สาธิต มศว.ปทมุวนั / รร.ศรีอยุธยา ในพระบรมราชินปูถมัภ์ / รร.สตรีศรีสุริโยทยั / รร.สตรีวดัมหาพฤฒา
ราม ในพระบรมราชินปูถมัภ์ / รร.สนัตริาษฎร์วิทยาลยั / รร.สาธิตจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (ฝ่ายมธัยม) / รร.สารสาสน์พิทยา / รร.สาร
สาสน์เอกตรา / รร.อสัสมัชญั / รร.อสัสมัชญัคอนแวนต์ / รร.อสัสมัชญัพาณิชยการ / รร.อสัสมัชญัศกึษา / รร.แอ๊ดเวนตีสเอกมยั / รร.เซนต์
หลยุส์ศกึษา  
 

4. “เอเอฟเอสเขตกรุงเทพฯ ตะวันออก” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศกึษาน้อมเกล้า เลขท่ี 22/24 ถนนรามค าแหง แขวงสะพานสงู  
      เขตบงึกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 เป็นศนูย์ประสานงานการรับสมคัร และเป็นสนามสอบส าหรับโรงเรียนดงัตอ่ไปนี ้

รร.เตรียมอุดมศกึษาน้อมเกล้า / รร.อินเตอร์คิดส์ รามค าแหง / รร.อินเตอร์คิดส์ (นิมิตใหม่) / รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า / รร.เตรียม
อุดมศกึษาสุวินทวงศ์ / รร.นวมินทราชินทูิศ เตรียมอุดมศกึษาน้อมเกล้า / รร.นวมินทราชินทูิศ เบญจมราชาลยั / รร.นวมินทราชินทูิศ สตรี
วิทยา ๒ / รร.พรตพิทยพยตั / รร.นานาชาติกรุงเทพ / รร.นานาชาติคริสเตียนกรุงเทพ / รร.นานาชาตเิทร็ลล์ / รร.นานาชาตคินิเคด / รร.
นานาชาตินีวา / รร.อาร์บิสรัศมี นานาชาติ / รร.นานาชาติร่วมฤดีวิเทศศึกษา / รร.นานาชาติแอสคอท / รร. นานาชาติแอ๊ดเวนต์
รามค าแหง / รร.นานาชาติบรอมส์โกรฟ / รร.บางกะปิ / รร.สขุมุนวพนัธ์อปุถมัภ์ / รร.บางกอกวทิยา (มลูนิธิ) / รร.บางกอกศกึษา / รร.
หนองจอกพิทยานสุสรณ์มธัยม / รร.เบญจมินทร์ / รร.โสมาภานสุสรณ์ / รร.ประชาคมนานาชาติ / รร.ปัฐวิกรณ์วิทยา / รร.พระมหาไถ่
วิเทศศกึษา / รร.พระมารดานิจจานเุคราะห์ / รร.อิสลามสนัตชิน / รร.มธัยมวดัหนองจอก / รร.รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบงั / รร.เศรษฐ
บตุรบ าเพ็ญ / รร.สตรีเศรษฐบตุรบ าเพ็ญ / รร.สารสาสน์วเิทศร่มเกล้า / รร.สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง / รร.สารสาสน์วเิทศนิมิตใหม่ / 

 
5.   “เอเอฟเอสเขตกรุงเทพฯ พหลโยธิน” ณ โรงเรียนสารวทิยา เลขท่ี 2396 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

เป็นศนูย์ประสานงานการรับสมคัร และเป็นสนามสอบส าหรับโรงเรียนดงัตอ่ไปนี  ้

รร.สารวทิยา / รร.เกษมพิทยา / รร.ฉตัรวทิยา / รร.เซนต์จอห์น / รร.นานาชาตเิซนต์จอห์น / รร.เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ / รร.ดอนเมืองจาตรุจิน
ดา / รร.ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง / รร.เตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ / รร.ไผทอดุมศกึษา / วทิยาลยัพณิชยการบางนา / รร.พระกมุารเยซู
วทิยา / รร.ปัญจทรัพย์ / รร.มธัยมวดัธาตทุอง / รร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน / รร.ราชวนิิตบางเขน / รร.ฤทธิยะวรรณาลยั / รร.ลาดปลา
เค้าพิทยาคม / รร.สตรีวรนาถบางเขน / รร.สามเสนวทิยาลยั / รร.สีกนั (วฒันานนัท์อปุถมัภ์) / รร.วชิราวธุวิทยาลยั / รร.อมาตยกลุ / รร.
มธัยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาต ุมหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร / รร.สาธิตแหง่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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6.   “เอเอฟเอสเขตกรุงเทพฯ ส านักงาน” ณ มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย เลขท่ี 31 หมู่ท่ี 9 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 11120 
เป็นศนูย์ประสานงานการรับสมคัรส าหรับโรงเรียนตอ่ไปนี ้

รร.จิตรลดา / รร.เซนต์คาเบรียล /รร.เซนต์ดอมินิก / รร.เซนต์เทเรซา / รร.เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ / รร.วฒันาวทิยาลยั / รร.เบญจมรา
ชาลยั “ในพระบรมราชถูมัภ์” / รร.ปทมุคงคา / รร.มธัยมประชานิเวศน์ / รร.มธัยมวดัมกฏุกษัตริย์ / รร.ราชินีบน / รร.ปัญโญทยั / รร.มธัยม
วดัเบญจมบพิตร / รร.สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา / รร.โยธินบรูณะ/ รร.ราชด าริ / รร.ราชนนัทาจารย์สามเสนวทิยาลยั 2 / รร.วดั
น้อยนพคณุ / รร.วดับวรนิเวศ / รร.วดัราชบพิธ / รร.วดัสงัเวช / รร.วดัราชาธิวาส / รร.ศีลาจารพิพฒัน์ / รร.สตรีวทิยา / รร.สิริรัตนาธร / รร.
สวุรรณสทุธารามวิทยา / รร.อมัพรไพศาล / รร.อ านวยศลิป์ / รร.เซนต์ไมเกิล / รร.เซนต์จอห์นโปลีเทคนิค / รร.เลิศหล้า / รร.โยนออฟอาร์ค / 
รร.ไทยนิยมสงเคราะห์ / รร.ไบรท์เทอร์ ฟิวเจอร์ สคลู / รร.กสิณธรอาคาเดมี / รร.จินดามณี / รร.ดรุณพฒัน์ / รร.ธชัรินทร์วทิยาบางเขน / รร.
นานาชาตคิิซ / รร.นานาชาติทรินีตี ้/ รร.นานาชาตเิซนต์สตีเฟ่น / รร.ศริิวฒัน์วิทยา / รร.นานาชาตเิดอะรีเจนท์ กรุงเทพ / รร.นานาชาตเิวลล์ส 
/ รร.นานาชาตโิมเดร์ิน / รร.นานาชาตใิหม่ แหง่ประเทศไทย / รร.นานาชาตกีิรพฒัน์ / รร.นานาชาตชิาร์เตอร์ / รร.นานาชาตสิาทรใหม่ / รร.
นานาชาติฮาร์โรว์ / รร.ผะดงุศษิย์พิทยา / รร.พระหฤทยัดอนเมือง / รร.พระหฤทยัพฒันเวศม์ / รร.วาสเุทวี / รร.มีนประสาทวทิยา / รร.ยวุทตู
ศกึษา / รร.ระเบียบศกึษา / รร.ศรีวกิรม์บริหารธุรกิจ / รร.สารสาสน์วเิทศนิมิตใหม่ / รร.สารสาสน์วเิทศสายไหม / รร.สีตบตุรบ ารุง / รร.อรรถ
มิตร / รร.สตรีประเทืองวทิย์ / วทิยาลยัเทคโนโลยีวมิล ศรีย่าน / วทิยาลยัเทคโนโลยีการจดัการเพชรเกษม / รร.อินเตอร์เนชัน่แนลเกวลี (หทยั
ราษฎร์) / รร.เตรียมวศิวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมนั        

*เฉพาะเอเอฟเอสเขตกรุงเทพฯส านักงาน สนามสอบ คือ โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร* 
 

โรงเรียนในกรุงเทพฯ ท่ีไมป่รากฏในรายช่ือ โปรดติดตอ่มลูนิธิ หมายเลขโทรศพัท์ 02-574-6197 ตอ่ 504 - 509 

  



24 

 

ปฏิทินการรับสมัครและสอบคดัเลือก 
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวฒันธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี 

รุ่นที่ 60 (พ.ศ.2564-2565) 
 

วันที่ กิจกรรม       สถานท่ี 

จนัทร์ท่ี 18 พ.ค. -  
จนัทร์ท่ี 13 ก.ค. 63 

กรอกใบสมคัร พร้อมช าระเงินคา่สมคัร  ท่ี www.afsthailand.org 

จนัทร์ท่ี 13 ก.ค. 63                                     ปิดรับสมคัร  

ศกุร์ท่ี 17 ก.ค. 63 ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิสอบข้อเขียน - ท่ี www.afsthailand.org 
- ศนูย์ประสานงานการรับสมคัรและสอบคดัเลือก 

อาทติย์ที่ 19 ก.ค. 63 สอบข้อเขียน  ศนูย์ประสานงานการรับสมคัรและสอบคดัเลือก 

พฤหัสบดีที่ 30 ก.ค. 63 ประกาศผลการสอบข้อเขียน - ท่ี www.afsthailand.org 
- ศนูย์ประสานงานการรับสมคัรและสอบคดัเลือก  

พฤหสับดีท่ี 30 ก.ค.  -  
พธุที่ 5 ส.ค. 63 

- รายงานตวั และกรอกใบสมคัรสอบสมัภาษณ์ 
- ส่งใบสมคัรสอบสมัภาษณ์ และเอกสารอ่ืนๆ 

- ท่ี www.afsthailand.org 
- ศนูย์ประสานงานการรับสมคัรและสอบคดัเลือก (เฉพาะ

ศนูย์ส านกังานส่งใบสมคัรท่ีมลูนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย) 
- ประเภททนุ (CSP) ส่งใบสมคัรสอบสมัภาษณ์และ

หลกัฐานอ่ืนๆ มาท่ีมลูนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย (ด้วยวธีิ 
EMS) 

ศกุร์ท่ี 7 ส.ค. 63 ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิสอบสมัภาษณ์ - ท่ี www.afsthailand.org 
- ศนูย์ประสานงานการรับสมคัรและสอบคดัเลือก 

อาทติย์ที่ 9 ส.ค. 63 สอบสัมภาษณ์ - ศนูย์ประสานงานการรับสมคัรและสอบคดัเลือก 
- ประเภททนุ (CSP) สอบสมัภาษณ์ ณ โรงเรียนโยธินบรูณะ 

เพียงแหง่เดียวเทา่นัน้     

พุธท่ี 19 ส.ค. 63 ประกาศผลการสอบคัดเลือก - ท่ี www.afsthailand.org 
- ศนูย์ประสานงานการรับสมคัรและสอบคดัเลือก  

พธุที่ 19 ส.ค. –  

องัคารที่ 1 ก.ย. 63 

นกัเรียนสถานภาพตวัจริงช าระเงินบริจาค 
สมบทนุงวดแรก  
(การปฐมนิเทศจะแจ้งให้ทราบภายหลงั) 

ตามค าชีแ้จงใน “คูมื่อการช าระเงิน” 

พธุท่ี 19 ส.ค. –  

ศกุร์ท่ี 28 ส.ค. 63 

นกัเรียนสถานภาพส ารองลงทะเบียนรักษาสิทธ์ิ และ
เลือกประเทศใหม่ เพ่ือใช้เล่ือนสถานภาพในรอบภาค
และประเทศ 

ท่ี www.afsthailand.org 
 

ศกุร์ท่ี 28 ส.ค. 63 ประกาศผลการคดัเลือกประเภททนุเรียนดีและมีจิตอาสา ท่ี www.afsthailand.org 

   

http://www.afsthailand.org/
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วันที่ กิจกรรม         สถานที่ 

เสาร์ท่ี 29 ส.ค. 63 –  
องัคารที่ 1 ก.ย. 63 

นกัเรียนประเภททนุเรียนดีและมีจิตอาสาช าระเงิน
บริจาคสมทบทนุงวดแรก 
(การปฐมนิเทศจะแจ้งให้ทราบภายหลงั) 

ตามค าชีแ้จงใน “คูมื่อการช าระเงิน” 

กนัยายน 2563 เป็นต้นไป เล่ือนสถานภาพนกัเรียนส ารองเป็นตวัจริง แจ้งผลทางอีเมลนกัเรียน 

ตลุาคม 2563 คา่ยคดัเลือกรอบสดุท้าย 
ประเภททนุเรียนดีแตข่าดแคลนทนุทรัพย์ 

มลูนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย 

พฤศจิกายน 2563 ประกาศผลการคดัเลือก 
ประเภททนุเรียนดีแตข่าดแคลนทนุทรัพย์ 

ท่ี www.afsthailand.org 

ตลุาคม 2563 คา่ยคดัเลือกนกัเรียนทนุรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (YES) จะแจ้งให้ทราบภายหลงั 

พฤศจิกายน 2563 ประกาศผลการคดัเลือกทนุรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (YES) ท่ี www.afsthailand.org 

 

 

**การปฐมนิเทศนักเรียนตัวจริงที่ผ่านการคัดเลือกทางมูลนิธิจะแจ้งวัน เวลา และสถานที ให้ทราบภายหลัง** 

 



 

 

 

 

Become an AFSer 
Life-changing global programs in more than 40 destinations. 

 


