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ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก 
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพ่ือการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี 

รุ่นที่ 62 (พ.ศ. 2566-2567) 
 

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ได้ด าเนินการร่วมกับเอเอฟเอสโลก และประเทศ

สมาชิกจ านวนกว่า 50 ประเทศ จัดโครงการเพื่อการเรียนรู้ด้านภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมุ่งหวังในการสร้างความเข้าใจอันดี

และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างมวลมนุษยชาติ เป็นการพัฒนาทักษะ ค่านิยมส่วนบุคคล ตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความ

เป็นอยู่ของเยาวชนจนสามารถปรับตนเองให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นท่ีมีความแตกต่างในหลาย ๆ ด้านได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้เยาวชนท่ีเป็นคน

ดี มีคุณสมบัติและความสามารถที่เหมาะสมตามเกณฑ์และมาตรฐานของเอเอฟเอสจะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยไป

ศึกษาและพ านักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในต่างประเทศเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปีการศึกษา 

ลักษณะโครงการ 

1. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและเข้าค่ายเตรียมความพร้อมในประเทศก่อนเดินทางอย่างน้อย 3 ครั้ง หลังเดินทางกลับอีก 1 ครั้ง และใน
ต่างประเทศอีกประมาณ 3 ครั้ง 

2. เยาวชนต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในภาคเรียนสุดท้าย ทั้งขณะสมัครเข้าร่วมโครงการและก่อนการเดินทางตามข้อก าหนด
ของประเทศอุปถัมภ์ 

3. ส่งเยาวชนสู่ประเทศสมาชิกเกือบทั่วโลก ทั้งในทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป และเอเชีย อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนี   
เบลเยี่ยม  ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์  อิตาลี  นอรเวย์ สวีเดน เดนมาร์ก รัสเซีย บราซิล ชิลี อาร์เจนตินา จีน อินเดีย และประเทศอื่น ๆ 

4. พ านักกับครอบครัวอุปถัมภ์หรือท่ีพักที่จัดสรรโดยเอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์ตามลักษณะโครงการ 
5. เรียนรู้ภาษาและร่วมกิจกรรมในโรงเรียนอุปถัมภ์เสมือนเป็นเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาคนหนึ่งของโรงเรียนนั้น ๆ 
6. เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมของเอเอฟเอสตามโอกาส 
7. เป็นตัวแทนเยาวชนไทยทีน่ าวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทยไปเผยแพร่ต่อครอบครัว โรงเรียน และชุมชนในประเทศอุปถัมภ์ 
8. เข้าร่วมโครงการระยะเวลาประมาณ 9-11 เดือน ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับประเทศอุปถัมภ์เป็นผู้ก าหนด 
9. สามารถเทียบชั้นเรียนได้โดยจะต้องน าผลการเรียนหรือผลการประเมินจากโรงเรียนอุปถัมภ์มาด าเนินการตามหลักเกณฑ์ของ

กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงเรียนที่เยาวชนสังกัด 
10. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของเอเอฟเอสทุกประการ 
11. ได้รับประกาศนียบัตรของเอเอฟเอส ประเทศไทย เมื่อเข้าร่วมโครงการครบตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ส่วนงานคัดเลือก ฝ่ายปฏิบัติการ                                     

เลขท่ี 31 หมู่ที่ 9 ถนนประชาช่ืน ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120                                                            

หมายเลขโทรศัพท ์02-574-6197 ต่อ 302-304                                                                                                            

เว็บไซต์ www.afsthailand.org และเฟซบุ๊กเพจ www.facebook.com/afsthailandofficial 
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เง่ือนไขการขอรับทุนการศึกษา 
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพ่ือการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี 

รุ่นที่ 62 (พ.ศ. 2566 - 2567) 

 ในแต่ละปี มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ได้พยายามรณรงค์จัดสรรทุนให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อสนับสนุนและกระจายโอกาส
ให้เยาวชนท่ีสนใจใฝ่รู้และมีคุณสมบัติครบถ้วนได้พัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมกัน โดยแบ่งทุนการศึกษาเป็นหลายประเภท แต่ละประเภทมี
ลักษณะทุน ระดับความช่วยเหลือ และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนที่แตกต่างกัน ดังนั ้น จึงขอให้เยาวชนและผู้ปกครองศึกษา
รายละเอียดให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนตัดสินใจสมัครขอรับทุนนั้น ๆ เนื่องจากหากสมัครแล้วไม่อาจขอเปลี่ยนประเภทของการสมัครได้  
และไม่สามารถเรียกร้องสิทธ์ิใด ๆ ได้ในภายหลัง 

ปัจจุบันทุนการศึกษาแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

 1. ประเภททุนทั่วไป คือ ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการจากมูลนิธิ ร่วมกับการสมทบทุนบางส่วนจากผู้ปกครองของนักเรียน
เอง แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
  1.1 ทุนส าหรับนักเรียนทั่วไป 
    เป็นการสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการโดยการสมทบทุนจากผู้ปกครองของนักเรียนเอง 
  1.2 ทุนส าหรับนักเรียนเรียนดีและมีจิตอาสา  
   นักเรียนมีสิทธ์ิได้รับการพิจารณาเพื่อรับทุนของเอเอฟเอส จ านวนทุนละ 200,000 บาท ร่วมกับการสมทบ
ทุนเพิ่มเติมจากผู้ปกครองของนักเรียนเอง (อ่านรายละเอียดเงื่อนไขของทุน หน้า 3) 

 2. ประเภททุนบริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน (Corporate Scholarship Program) หรือ CSP  
  เป็นทุนสนับสนุนการศึกษาจากบริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเล็งเห็นความส าคัญของ
โครงการและยินดีสนับสนุนให้เยาวชนท่ีเป็นบุตรหรือธิดาของพนักงานได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการตามคุณสมบัติที่เจ้าของทุนก าหนด       

 3. ประเภททุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study) หรือ KLYES 
   เป็นทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการเต็มจ านวนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ซึ่งมอบให้แก่นักเรียนไทย-มุสลิม โดยบิดา 
มารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายจะต้องมีเงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนรวมกันไม่เกิน 50,000 บาทเท่านั้น 

ข้อเสนอแนะที่ผู้สนใจควรพิจารณาก่อนการสมัครขอรับทุน 
1. พิจารณาลักษณะและเง่ือนไขของทุน เนื่องจากทุนแต่ละประเภทมีลักษณะและเง่ือนไขท่ีแตกต่างกัน 
2. พิจารณาขั้นตอนการคัดเลือก เนื่องจากทุนแต่ละประเภทมีรายละเอียด วิธีการสมัคร และวิธีการคัดเลือกแตกต่างกัน 
3. พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในแต่ละประเภททุนหรือไม่ หากขาดคุณสมบัติข้อใด 

ข้อหนึ่งจะถูกตัดสิทธ์ิการพิจารณาเพื่อรับทุน รวมถึงสิทธ์ิการเข้าร่วมโครงการ 
4. พิจารณาข้อก าหนดในการเลือกประเทศ เนื่องจากในบางประเทศมีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะไว้ ผู้สมัครควรศึกษาให้ดี

ก่อนถึงขั้นตอนการเลือกประเทศ นอกจากน้ีทุนบางประเภทนั้นเจ้าของทุนจะเป็นผู้ก าหนดประเทศให้เลือกหรือก าหนดให้ในภายหลัง โดย
อาจจะไม่ตรงกับความต้องการของผู้สมัคร 

หมายเหต ุ
1) ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับอนุญาตให้เขา้สอบและไม่มีสิทธิ์เขา้ร่วมโครงการ หรือหากมูลนิธิตรวจพบในภายหลังว่าผู้เข้าสอบเป็นผู้ทีข่าดคุณสมบัติ

ตามที่มูลนิธิก าหนด มูลนิธิขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 
2) นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการเอเอฟเอส ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จะต้องมีสมุดบันทึกประวัติการฉีดวัคซีนตั้งแต่เด็ก เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจ

สุขภาพตามแบบฟอร์มใบสมัครนานาชาติของเอเอฟเอส หากนักเรียนคนใดไม่มีประวัติการฉีดวัคซีนบันทึกลงในแบบฟอร์มสุขภาพดังกล่าว โรงเรียนอุ ปถัมถ์ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาจะไม่รับให้นักเรียนเข้าเรียน และอาจเป็นเหตุให้เอเอฟเอส   ประเทศสหรัฐอเมริกาจะปฏิเสธการรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการเช่นกัน 

3) เยาวชนและผู้ปกครองได้ศึกษารายละเอียดจนเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้ว จะสามารถตัดสินใจเลือกสมัครได้อย่างถูกต้องและผ่านขั้นตอนการคัดเลือกได้รับทุน
เข้าร่วมโครงการอย่างมีความสุข 

4) เมื่อนักเรียนสอบผ่านการคัดเลือกแล้ว ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนปรึกษาและขออนุญาตโรงเรียนต้นสังกัดเพื่อให้การสนับสนุนนักเรียนในก ารเข้าร่วม
โครงการ 
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ประเภททุนทั่วไป 
นักเรียนสามารถเลือกประเทศได้ตามคุณสมบัติของประเทศอุปถัมภ์ 

ประเภททุนทั่วไป คือ ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการจากมูลนิธิ ร่วมกับการสมทบทุนบางส่วนจากผู้ปกครองของนักเรียนเอง               
แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี ้
 1. ทุนส าหรับนักเรียนทั่วไป เป็นการสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการโดยการสมทบทุนจากผู้ปกครองของนักเรียนเอง 

2. ทุนส าหรับนักเรียนเรียนดีและมีจิตอาสา* นักเรียนจะมีสิทธิ ์ได้รับการพิจารณาเพื่อรับทุนของมูลนิธิ จ านวนทุนละ               
200,000 บาท ร่วมกับการสมทบทุนเพิ่มเติมจากผู้ปกครองของนักเรียนเอง 

การสอบคัดเลือก 
มูลนิธิก าหนดให้ด าเนินการเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่  

1. การสอบข้อเขียน  
2. การสอบสัมภาษณ์ 

การสอบข้อเขียน 

 1.คุณสมบัติของผู้สมัครสอบข้อเขียน 
1.1 สัญชาติไทย 

  1.2 ต้องเกิดระหว่าง 30 มิถุนายน 2548 ถึง 31 ธันวาคม 2550 
  1.3 ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3, 4, 5 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2565 และต้องมีสถานภาพเป็นเยาวชนท่ีก าลงั
ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่สมัครเข้าร่วมโครงการจนเสร็จสิ้นการเข้าร่วม

*ลักษณะและเงื่อนไขของทุน ประเภททุนเรียนดีและมีจิตอาสา  
1. มูลนิธิสนับสนุนทุนในการเข้าร่วมโครงการจ านวนทุนละ 200,000 บาท และผู้ปกครองสมทบค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมโครงการ               

ในส่วนท่ีเหลือ 
2. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาทุนประเภทนี้ ต้องได้คะแนนสอบข้อเขียนสูงสุดของเขตที่นักเรียนสอบและผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่

มูลนิธิเป็นผู้ก าหนดเท่านั้น  
3. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาจะต้องส่งแฟ้มสะสมผลงานกิจกรรมจิตอาสาย้อนหลัง 3 ปี ในกรณีที่เป็นเกียรติบัตร ประกาศนียบัตร         

ให้ส่งเฉพาะส าเนามายังมูลนิธิตามวันและเวลาที่ก าหนดเท่าน้ัน หากพ้นก าหนดทางมูลนิธิขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธ์ิรับพิจารณา  
4. ขณะสมัครเข้าร่วมโครงการและก่อนการเดินทาง ผู้รับทุนต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ไม่ต ่ากว่า 3.00 และต้องมีผลการ

เรียนทุกรายวิชาไม่ต ่ากว่า 2.00 รวมถึงต้องไม่ติด 0, ร, มผ และ มส หรืออื่น ๆ ที่แสดงว่านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ
โรงเรียน เช่น F, I, E โดยจะดูผลการเรียนปีปัจจุบันและย้อนหลัง 2  ปี  

5. ผู้รับทุนจะต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติของประเทศอุปถัมภ์ที่นักเรียนเลือก 
6. ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของมูลนิธแิละท าหน้าที่ระหว่างการเข้าร่วมโครงการเช่นเดียวกับผู้เข้าร่วมโครงการทั่วไป 
7. ผู้รับทุนจะต้องท าสัญญาการรับทุนเข้าร่วมโครงการ 
8. ผู้รับทุนจะต้องเขียนจดหมายรายงานผลการเรียนและประสบการณ์ในต่างประเทศให้มูลนิธิทราบทุก ๆ 2 เดือน ตลอดระยะเวลาที่

เข้าร่วมโครงการ 
9. หลังจากสิ้นสุดโครงการและเดินทางกลบัถึงประเทศไทยเรียบร้อยแลว้ ให้ผู้รับทุนเขียนจดหมายรายงานความก้าวหน้าและการศึกษา

ต่อให้มูลนิธิทราบภายใน 3 เดือน 
10. ต้องน าความรู้และทักษะที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศไทยในรูปแบบและแนวทางที่มูลนิธิก าหนด แล้วรายงานให้

มูลนิธิทราบเป็นระยะ ๆ 
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โครงการ (นักเรียนที่รับการศึกษาแบบนอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย และนักเรียน Homeschool ไม่สามารถสมัครเข้าร่วม
โครงการได้) 
  1.4 ต้องเป็นผู้ที ่ไม่เคยเข้าร่วมเป็นนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศมากกว่า  6 เดือน หากเคยพ านักอยู่ใน
ต่างประเทศต้องกลับมาพ านักในประเทศไทยและก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า  1 ปีการศึกษา 
จนถึงวันปิดรับสมัคร 
  1.5 เป็นผู้มีความประพฤติดี  
  1.6 ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจ าตัวทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นเด็กพิเศษทุกประเภท ไม่เป็น
โรคติดต่อ ไม่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบ หรือโรคที่เป็นพาหะของโรคใด ๆ และไม่เป็นโรคที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องที่จะเป็นอุปสรรค
ต่อการเข้าร่วมโครงการ รวมถึงต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ทั้งนี้หากมีข้อโต้แย้งจะต้องได้รับการพิจารณาโดยแพทย์ที่มูลนิธิ
มอบหมาย และการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุดโดยประเทศอุปถัมภ์แต่ละประเทศ 
  1.7 ขณะสมัครเข้าร่วมโครงการและก่อนการเดินทาง ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในภาคเรียนสุดท้ายไม่ต ่ากว่า 2.30 หรือ
ตามที่ประเทศอุปถัมภ์ก าหนด และต้องไม่ติด 0, ร, มผ และ มส หรืออื่น ๆ ที่แสดงว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน เช่น F, I, E เป็นต้น 

 2. การสมัครสอบข้อเขียน  
  2.1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 ผ่านทาง www.afsthailand.org 

2.2 ผู้สมัครต้องศึกษาข้อมูลการกรอกใบสมัครออนไลน์ให้เข้าใจ เมื่อกรอกและตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดยืนยัน               
เพื่อช าระเงินค่าสมัครจ านวน 200 บาท โดยสามารถศึกษาวิธีการช าระเงินได้ในระบบออนไลน์ 

2.3 เมื่อช าระเงินเรียบร้อยแล้วใหพ้ิมพ์บัตรประจ าตัวสอบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ  

 3. ก าหนดการสอบข้อเขียน 
  3.1 สอบข้อเขียนออนไลน์ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 ทางมูลนิธิจะเป็นผู้ก าหนดเวลาสอบและจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบ
ภายหลังการปิดรับสมัคร โดยจะต้องเข้าสอบตามวันและเวลาที่มูลนิธิก าหนดเท่าน้ัน 
  3.2 ข้อสอบภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ จ านวน 50 ข้อ ใช้เวลาในการสอบ 1 ช่ัวโมง 30 นาที 

การเตรียมความพร้อมของผู้เข้าสอบ  
ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้  

1) คอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊หรือแล็ปท็อปเพื่อใช้ในการท าข้อสอบ โดยอุปกรณ์นี้จะต้องมีกล้องหน้าด้วย เนื่องจากระบบการสอบจะไม่
อนุญาตใหเ้ข้าท าการสอบหากระบบไมส่ามารถเข้าถึงการท างานของกล้องหน้าได้ 

2) หากคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อปไม่มีกล้องหน้า ผู ้เข้าสอบจะต้องใช้โทรศัพท์มือถือพร้อมติดตั้งโปรแกรม  Zoom Cloud 
Meeting เพื่อท าการถ่ายทอดสดตลอดการสอบ โดยให้ตั้งกล้องในต าแหน่งที่สามารถมองเห็นผู้เข้าสอบขณะท าข้อสอบได้ ทั้งนี้อุปกรณ์
ทั้งหมดจะต้องเสียบสายชาร์จตลอดการสอบ เนื่องจากการถ่ายทอดสดด้วยกล้องจะท าให้แบตเตอรี่หมดเร็วกว่าปกติ 

3) ไม่แนะน าให้ใช้โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือไอแพด เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้เมื่อเปิดโปรแกรมท าข้อสอบแล้วระบบกล้องจะปิด 
เว้นแต่จะใช้โปรแกรม Multitasking แบ่งหน้าจอเป็น 2 โปรแกรม หรือใช้อุปกรณ์ 2 เครื่องในการท าข้อสอบ โดยใช้เครื่องหนึ่งส าหรบัท า
ข้อสอบและอีกเครื่องหนึ่งส าหรับถ่ายทอดสด อย่างไรก็ตามการใช้โทรศัพท์มือถือในการท าข้อสอบจะท าให้นักเรียนเห็นข้อสอบไม่ชัดเจน 
จึงไม่แนะน าให้นักเรียนใช้โทรศัพทม์ือถือในการสอบ  

4) อุปกรณ์ที่ใช้ระหว่างการสอบควรเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียรและมีสัญญาณที่ดี โดยระบบอินเทอร์เน็ตที่
แนะน าให้ใช้คือระบบ WIFI 

5) สถานท่ีนั่งสอบต้องไม่มีบุคคลอื่นในห้องสอบและจะต้องไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก  
6) ระหว่างการสอบจะต้องปิดโปรแกรมที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทั้งหมด เช่น Line Facebook หรืออ่ืน ๆ   
7) แต่งกายสุภาพ สวมเสื้อผ้าให้มิดชิด เนื่องจากภาพกล้องหน้าจะเห็นการแต่งกายของผู้เข้า สอบอย่างชัดเจน รวมถึงห้ามพก

อุปกรณ์สื่อสารใด ๆ และให้ฟังค าสั่งจากกรรมการคุมสอบด้วยเสียงท่ีมาจากอุปกรณ์ที่ถ่ายทอดสดเท่าน้ัน 
8) เตรียมบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ 



5 
 

9) ผู้เข้าสอบจะต้องยินยอมให้ระบบท าการบันทึกภาพและเสียงของผู้เข้าสอบในวันสอบจริง เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสอบ 
10) ผู้เข้าสอบจะต้องไม่ใส่หูฟังใด ๆ ระหว่างการสอบ และจะต้องรวบผมให้เห็นใบหูท้ังสองข้าง 
11) ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพนิ่ง แคปเจอร์ภาพหน้าจอ ภาพวีดิโอ สว่นใดส่วนหน่ึงหรือท้ังหมดของข้อสอบโดยเด็ดขาด หากตรวจพบ

จะถือว่าท่านละเมิดกฎและจะถูกตัดสิทธ์ิในการสอบครั้งนี้ทันที 

 4. การประกาศผลสอบข้อเขียน 
 ประกาศผลสอบข้อเขียนวันพฤหัสบดีท่ี 23 มิถุนายน 2565 ผ่านทาง www.afsthailand.org (ไม่มีบริการแจ้งผลทางโทรศัพท์)   

การสอบสัมภาษณ์ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนอยู่กับสถานการณ์)                                                                                         

1. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ 
1.1 มีชื่อปรากฏในประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านข้อเขียนของมูลนิธิประเภททุนท่ัวไป 
1.2 มีคุณสมบัติครบทุกข้อตามก าหนดของประเทศอุปถัมภ์ที่นักเรียนเลือก และมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของผู้สมัครสอบข้อเขียน

ที่ก าหนดไวใ้นข้อ 1 

2. การสมัครสอบสัมภาษณ์ 
2.1 เม ื ่อสอบข ้อเข ียนผ ่านแล ้วจะต ้องรายงานต ัวและกรอกใบสม ัครสอบส ัมภาษณ ์ผ ่านโปรแกรมออนไลน ์ที่  

www.afsthailand.org ระหว่าง วันพฤหัสบดีท่ี 23 มิถุนายน 2565 ถึงวันพุธท่ี 29 มิถุนายน 2565 
2.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและแก้ไขเกรดเฉลี่ย (GPA) ในภาคเรียนสุดท้ายให้เป็นปัจจุบัน แล้วพิมพ์ใบสมัครสอบ

สัมภาษณ์ ติดรูปถ่ายหน้าตรง สีหรือขาวด า ขนาด 1 นิ้ว สวมชุดนักเรียนระดับชั้นปัจจุบัน ไม่สวมแว่นด า ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน  6 
เดือน ทั้ง 2 ส่วน และลงลายมือช่ือผู้สมัครและผู้ปกครอง (นักเรียนตัดส่วนส าหรับผู้สมัครเก็บไว้) พร้อมแนบหลักฐานในการสอบสัมภาษณ์ 
(ดูข้อ 3) 

3. หลักฐานแนบใบสมัครสอบสัมภาษณ์ (ต้องแนบให้ครบตามที่ก าหนด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์) 
3.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาสูติบัตร พร้อมรับรองส าเนา 
3.2 ส าเนาการเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุล (ถ้ามี) 
3.3 ส าเนาแบบรายงานประจ าตัวนักเรียน หรือส าเนาสมุดพก ที่แสดงระดับผลการเรียนทุกรายวิชาและมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย 

(GPA) ทุกภาคเรียน โดยขณะสมัครเข้าร่วมโครงการและก่อนการเดินทางต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในภาคเรียนสุดท้ายไม่ต ่า
กว่าเกณฑ์ที่ประเทศอุปถัมภ์ก าหนด ทั้งนี้ต้องไม่ติด 0, ร, มผ และ มส หรืออื่น ๆ ที่แสดงว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน เช่น F, I, 
E เป็นต้น พร้อมรับรองส าเนา ดังนี ้

3.3.1 นักเรียนทีก่ าลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.3 ให้แนบส าเนาแบบรายงานประจ าตัวนักเรียนหรือส าเนาสมุดพกท่ีแสดง 
ระดับผลการเรียนทุกรายวิชา และมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในทุกภาคเรียนของ ม.1 และ ม.2 รวม 4 ภาคเรียน 

3.3.2 นักเรียนทีก่ าลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.4 ให้แนบส าเนาแบบรายงานประจ าตัวนักเรียนหรือส าเนาสมุดพกท่ีแสดง 
ระดับผลการเรียนทุกรายวิชา และมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในทุกภาคเรียนของ ม.2 และ ม.3 รวม 4 ภาคเรียน 

3.3.3 นักเรียนทีก่ าลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.5 ให้แนบส าเนาแบบรายงานประจ าตัวนักเรียนหรือส าเนาสมุดพกท่ีแสดง 
ระดับผลการเรียนทุกรายวิชา และมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในทุกภาคเรียนของ ม.3 และ ม.4 รวม 4 ภาคเรียน 

3.4 นักเรียนที่เลือกประเทศไอร์แลนด์หรือประเทศเวลส์ ต้องแนบส าเนาผลสอบ IELTS Academice test ที่มีคะแนนไม่ต ่ากว่า 
5.5 คะแนน และมีอายุไม่เกิน 1 ปีนับจากวันสอบ หากนักเรียนไม่มีผลสอบ IELTS จะไม่ได้รับการตัดสินผลการคัดเลือกประเทศไอร์แลนด์ 
และประเทศเวลส ์
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4. การจัดส่งเอกสารใบสมัครสอบสัมภาษณ์และหลักฐาน 
จัดชุดเอกสารใบสมัครสอบสัมภาษณ์พร้อมหลักฐาน (ข้อ 2 และข้อ 3) ให้เรียบร้อย และส่งเอกสารทั้งหมดด้วยตนเอง หรือทาง

ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือบริษัทขนส่งเอกชน มาที่มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย – นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) 
ส่วนงานคัดเลือก ฝ่ายปฎิบัติการ เลขที่ 31 หมู่ที่ 9 ถนนประชาชื่น ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ระหว่าง     
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ถึงวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ในกรณีจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS หรือบริษัทขนส่งเอกชนจะถือวนัท่ี
มูลนิธิลงลายมือช่ือรับเอกสารจากไปรษณีย์เป็นส าคัญ (โปรดเก็บหลักฐานการส่งเพื่อใช้ตรวจสอบสถานะของเอกสาร ทางมูลนิธิไม่มีบริการ
ตรวจสอบสถานะของเอกสารที่ท่านส่งมา) 

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                                                                                                           
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ผ่านทาง www.afsthailand.org  

6. การสอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 หรือตามวัน เวลา ที่ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกก าหนด 

รูปแบบการสอบสัมภาษณ์อาจจัดเป็นแบบออนไลน์หรือจัดสอบ ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครแล ะสอบคัดเลือก โดยทางศูนย์
ประสานงานประชาสัมพันธ์และสอบคัดเลือกจะแจ้งรูปแบบการสอบพร้อมเวลาสอบให้ทราบในวันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 

7. การประกาศผลการสอบคัดเลือก  
มูลนิธ ิจะประกาศผลการสอบคัดเล ือกในวันจ ันทร ์ท ี ่  18 กรกฎาคม 2565  เวลา 15.00 น.  เป ็นต ้นไป ผ่านทาง 

www.afsthailand.org และศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกที่นักเรียนเข้าสอบ (ไม่มีบริการแจ้งผลทางโทรศัพท์) 

ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวจริงประเภททุนส าหรับนักเรียนทั่วไปจะต้องด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้
1) ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวจริงจะต้องยืนยันการเข้าร่วมโครงการในระบบ AFS Thailand Admission Registration System   
2) ช าระเงินบริจาคสมทบทุนงวดแรกจ านวน 50,000 บาท ยกเว้นโครงการ GRAYPswNH23, GRAYPscNH23 และ CEAYPscNH23

ช าระเงินบริจาคสมทบทุนงวดแรกจ านวน 75,000 บาท ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เท่านั้น 
หากไม่ช าระเงินตามก าหนดถือว่าสละสิทธ์ิการเข้าร่วมโครงการ 

3) ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวจริงพร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน ต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศ โดยมูลนิธิจะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ให้ทราบ
ภายหลัง ผู้ที่ไม่เข้าร่วมปฐมนิเทศพร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน ถือว่าสละสิทธ์ิการเข้าร่วมโครงการ 

ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวส ารองประเภททุนส าหรับนักเรียนทั่วไปจะต้องด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
1) ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวส ารองจะต้องลงทะเบียนรักษาสิทธ์ิในการเข้าร่วมโครงการพร้อมศึกษารายละเอียดวิธีการเลื่อนสถานภาพ

ตัวส ารองเป็นตัวจริงได้ที่ www.afsthailand.org และเลือกประเทศครั้งที่ 2 เพื่อเลื่อนสถานภาพในระดับภาคและประเทศต่อไป ตั้งแต่   
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 หากนักเรียนไม่ลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วม
โครงการ  

2) ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวส ารองยังไม่ต้องด าเนินการช าระเงินจนกว่าจะได้รับการเลื่อนสถานภาพเป็นตัวจริง 
โปรดศึกษาวิธีการช าระเงินบริจาคสมทบทุนจาก “คู่มือการช าระเงินบริจาคสมทบทุน” นักเรียนสามารถดาวน์โหลดได้จากระบบ
ออนไลน์ AFS Thailand Admission Registration System 

 ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวส ารองประเภททุนส าหรับนักเรียนทั่วไป 
 

ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวจริงประเภททุนส าหรับนักเรียนทั่วไป 
 

ผู้ที่ไม่รายงานตัวทางโปรแกรมออนไลน์จะไม่มีสิทธ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หรือหากรายงานตัวและเข้าสอบสัมภาษณ์แต่ ไม่ส่งใบสมัคร
พร้อมหลักฐานในการสมัครสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาทีก่ าหนด มูลนิธิขอสงวนสิทธิ์ไม่ท าการตัดสินผลการคัดเลือก 

http://www.afsthailand.org/
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ผู้ที่ได้รับสิทธ์ิในการพิจารณาประเภททุนเรียนดีและมีจิตอาสาจะต้องด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้
1) ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาประเภททุนส าหรับนักเรียนเรียนดีและมีจิตอาสายืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการในระบบ  AFS 

Thailand Admission Registration System  
2) นักเรียนจะต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครขอรับทุนให้เรียบร้อย (ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนได้ที่ www.afsthailand.org) 
3) หลักฐานประกอบการขอรับทุน  

3.1) รูปถ่ายครอบครัวและบ้านของนักเรียนท่ีพ านักอยู่ในปัจจุบันตามสภาพจริง อย่างน้อย 2 ภาพ 
3.2) หนังสือรับรองความประพฤติและเหตุผลสนับสนุนในการขอรับทุนของผู้สมัคร โดยใช้แบบฟอร์มของเอเอฟเอส (ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มได้ที่ www.afsthailand.org) หรือแบบฟอร์มของโรงเรียน 
3.3) แฟ้มสะสมงานกิจกรรมจิตอาสาย้อนหลัง 3 ปี โดยจัดแยกเป็นรายปี และมีค าบรรยายอธิบายถึงกิจกรรมที่ท าอยู่ให้ชัดเจน

เพื่อความสะดวกในการพิจารณา ส าหรับเกียรติบัตร ประกาศนียบัตร หรือภาพถ่าย ให้ส่งมาเฉพาะส าเนาเท่านั้น (เอกสารในข้อ 3 และ    
ข้อ 4 ขอให้จัดใส่แฟ้มชุดเดียวกัน พร้อมระบุช่ือ-สกุล โรงเรียน จังหวัด บนหน้าปกของแฟ้ม) 

4) ส่งแฟ้มขอรับทุนมาที่มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ส่วนงานคัดเลือก ฝ่ายปฎิบัติการ เลขที่ 31 หมู ่ที่ 9 ถนนประชาช่ืน             
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ภายในวันศุกร์ที ่ 22 กรกฎาคม 2565 หากพ้นก าหนดจะถูกตัดสิทธิ์                
การพิจารณาทันที 

5) การด าเนินการพิจารณาคัดเลือก  
5.1) ต้องรับรองส าเนาเอกสารทุกฉบับ 
5.2) มูลนิธิอาจขอเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมจากผู้สมัครในกรณีที่จ าเป็น 
5.3) หากตรวจพบในภายหลังว่าเอกสารและหลักฐานไม่ตรงกับความเป็นจริง ไม่ชัดเจน เป็นที่สงสัย หรือการด าเนินการของ

ผู้สมัครไม่ถูกต้องตามที่ก าหนด มูลนิธิขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้ทุนแก่ผู้สมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
5.4) นักเรียนที่สมัครขอรับทุนต้องตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยและถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนด มิฉะนั้นจะไม่ได้รับ         

การพิจารณา 
5.5) ค าตัดสินของมูลนิธิถือเป็นท่ีสิ้นสุด 

6) มูลนิธิจะประกาศผลผู้ได้รับทุนในวันศุกร์ที ่29 กรกฎาคม 2565 ผ่านทาง www.afsthailand.org 
7) ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวจริงพร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน ต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศ โดยมูลนิธิจะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ให้ทราบ

ภายหลัง หากผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้ปกครองไม่สามารถเข้าร่วมปฐมนิเทศได้ จะถือว่าสละสิทธ์ิการเข้าร่วมโครงการ 

8. การช าระเงิน 
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนประเภทเรียนดีและมีจิตอาสา และ เข้ารับร่วมปฐมนิเทศตามวันและเวลาที่มูลนิธิก าหนดแล้ว 

สามารถช าระเงินสมทบทุนงวดแรกภายในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 โดยทุนท่ีนักเรียนได้รับ มูลนิธิจะน ามาหักค่าเข้าร่วมโครงการใน
งวดสุดท้าย 

หมายเหตุ ส าหรับผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกประเภททุนเรียนดีและมีจิตอาสา ยังมีสิทธิ์รักษาสถานะตัวจริงประเภทุนส าหรับนักเรียนทั่วไป 
โดยการสมทบทุนจากผู้ปกครองของนักเรียนเอง หลังจากนั้นนักเรียนพร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน ต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศ โดยมูลนิธิจะแจ้ง    
วัน เวลา และสถานท่ีให้ทราบในภายหลัง และสามารถช าระเงินสมทบทุนงวดแรกภายได้ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 หากไม่สามารถ
ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวได้ จะถือว่าสละสิทธ์ิการเข้าร่วมโครงการ  

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาประเภททุนส าหรับนักเรียนเรียนดีและมจีิตอาสา 
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การบริจาคสมทบทุน 

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพ่ือการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี 
รุ่นที่ 62 (พ.ศ. 2566 - 2567) 

เยาวชนท่ีได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศต่าง ๆ ต้องช าระเงินบริจาคสมทบทุน ดังนี ้

กลุ่มภาคพ้ืนทวีปใต้  
เดินทางไประหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2566 เดินทางกลับระหว่างเดือนธันวาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567 

รหัสประเทศ ประเทศ กลุ่มภาคพ้ืนทวีป รหัสโครงการ อัตราเงินบริจาคสมทบทุน 

ARG อาร์เจนตินา ใต ้ ARGYPscSH23 330,000  

BRA บราซิล ใต ้ BRAYPscSH23 320,000  
CHI ชิลี ใต ้ CHIYPscSH23 340,000  

CHN จีน (หอพัก) ใต ้ CHNYPchSH23 370,000  
COL โคลอมเบีย ใต ้ COLYPscSH23 310,000  
CZE สาธารณรัฐเชค ใต ้ CZEYPscSH23 350,000  

GER เยอรมน ี ใต ้ GERYPscSH23 420,000  
HUN ฮังการ ี ใต ้ HUNYPscSH23 340,000  

JPN ญี่ปุ่น ใต ้ JPNYPscSH23 400,000  
PAR ปารากวัย ใต ้ PARYPscSH23 290,000  
PER เปร ู ใต ้ PERYPscSH23 290,000  
SUI สวิตเซอร์แลนด ์ ใต ้ SUIYPscSH23 390,000  
URU อุรุกวัย ใต ้ ARGYPuySH23 330,000  

หมายเหตุ เงินบริจาคสมทบทุนโครงการ ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่าง
ประเทศทั้งหมด เช่น ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางหรือวันเดินทาง (หากมี) / ค่าตรวจเชื้อ Covid-19 / ค่าใช้จ่ายในการกักตัว 
(Quarantine) / ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ Covid-19 ทั้งที่เกิดในประเทศและต่างประเทศ ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบตามค่าใช้จ่ายจริง                             

กลุ่มภาคพ้ืนทวีปเหนือ  
เดินทางไประหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566 และเดินทางกลับระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2567  

รหัสประเทศ ประเทศ กลุ่มภาคพ้ืนทวีป รหัสโครงการ อัตราเงินบริจาคสมทบทุน 

ARG อาร์เจนตินา เหนือ ARGYPscNH23 330,000  
AUT ออสเตรยี เหนือ AUTYPscNH23 380,000  
BFL เบลเยยีม (แฟลนเดอรส์) เหนือ BFLYPscNH23 360,000  
BFR เบลเยยีม (ฝรั่งเศส) เหนือ BFRYPscNH23 390,000  
BRA บราซิล เหนือ BRAYPscNH23 320,000  
CAN แคนาดา เหนือ CANYPscNH23 650,000  
COL โคลอมเบีย เหนือ COLYPscNH23 310,000  
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รหัสประเทศ ประเทศ กลุ่มภาคพ้ืนทวีป รหัสโครงการ อัตราเงินบริจาคสมทบทุน 

CZE สาธารณรัฐเชค เหนือ CZEYPscNH23 350,000  
DEN เดนมาร์ก เหนือ DENYPscNH23 380,000  
ESP สเปน เหนือ ESPYPscNH23 380,000  
FIN ฟินแลนด ์ เหนือ FINYPscNH23 390,000  
FRA ฝรั่งเศส เหนือ FRAYPscNH23 420,000  
GER เยอรมน ี เหนือ GERYPscNH23 420,000  
HUN ฮังการ ี เหนือ HUNYPscNH23 340,000  
IND อินเดีย เหนือ INDYPscNH23 330,000  
IRL ไอร์แลนด ์ เหนือ IRLYPscNH23 680,000  
ITA อิตาล ี เหนือ ITAYPscNH23 380,000  
JPN ญี่ปุ่น เหนือ JPNYPscNH23 400,000 
LAT ลัตเวีย เหนือ LATYPscNH23 350,000  
MEX เม็กซิโก เหนือ MEXYPscNH23 310,000  
PAN ปานามา เหนือ PANYPscNH23 320,000  
PAR ปารากวัย เหนือ PARYPscNH23 290,000  
PER เปร ู เหนือ PERYPscNH23 290,000  
POL โปแลนด ์ เหนือ POLYPscNH23 350,000  
POR โปรตเุกส เหนือ PORYPscNH23 340,000  
RUS รัสเซยี เหนือ RUSYPscNH23 390,000  
SRB เซอร์เบีย เหนือ SRBYPscNH23 340,000  
SUI สวิตเซอร์แลนด ์ เหนือ SUIYPscNH23 390,000  
SVK สโลวาเกีย เหนือ SVKYPscNH23 350,000  
SWE สวีเดน เหนือ SWEYPscNH23 420,000  
TUR ตุรก ี เหนือ TURYPscNH23 350,000  
URU อุรุกวัย เหนือ ARGYPuyNH23 330,000  
USA สหรัฐอเมริกา เหนือ USAYPscNH23 530,000  

หมายเหตุ เงินบริจาคสมทบทุนโครงการ ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่าง
ประเทศทั้งหมด เช่น ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางหรือวันเดินทาง (หากมี) / ค่าตรวจเชื้อ Covid-19 / ค่าใช้จ่ายในการกักตัว 
(Quarantine) / ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ Covid-19 ทั้งที่เกิดในประเทศและต่างประเทศ ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบตามค่าใช้จ่ายจริง                             
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โครงการทางเลือก กลุ่มภาคพ้ืนทวีปเหนือ  
เดินทางไประหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566 และเดินทางกลับระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2567 

 
*อัตราเงินบริจาคสมทบทุน ประเทศเดนมาร์ก (หอพัก) DENYPsrNH23 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 
 หมายเหตุ  

1) เงินบริจาคสมทบทุนโครงการ ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่าง 
ประเทศทั้งหมด เช่น ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางหรือวันเดินทาง (หากมี)  / ค่าตรวจเชื้อ Covid-19 / ค่าใช้จ่ายในการกักตัว 
(Quarantine) / ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ Covid-19 ทั้งที่เกิดในประเทศและต่างประเทศ ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบตามค่าใช้จ่ายจริง                             

 2) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการของมูลนิธิส าหรับโครงการอยู่หอพักบางประเทศ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าหอพักและ
คา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้จ านวนเงินขึ้นอยู่กับประเทศอุปถัมภ์ก าหนด                                                                                          

โปรดศึกษาวิธีการช าระเงินบริจาคสมทบทุนจาก “คู่มือการช าระเงินบริจาคสมทบทุน” นักเรียนสามารถดาวน์โหลดได้จากระบบ
ออนไลน์ AFS Thailand Admission Registration System 

มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย สงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินบริจาคสมทบทุนท่ีได้รับช าระมาแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่ไม่อาจหาครอบครัว
อุปถัมภ์ให้ได้ มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทยจึงจะคืนเงินบริจาคสมทบทุนท่ีได้รับช าระมาแล้วทั้งหมด  
  มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย สงวนสิทธิ์ในการปรับอัตราเงินบริจาคสมทบทุนตามความเหมาะสม หากมีปัจจัยภายนอกท าให้
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสูงขึ้น 

 
 
 
 

รหัสประเทศ เมือง กลุ่มภาคพ้ืนทวีป รหัสโครงการ อัตราเงินบริจาคสมทบทุน 

CAN - แคนาดา (โซนภาษาอังกฤษ) 

CAN Ontario เหนือ CANYPswNH23 950,000  

CAN Newfoundland เหนือ CANYPsnNH23 950,000 

CAN The Lambton-Kent, Southern 
Ontario 

เหนือ CANYPsyNH23 950,000 

CAN Ottawa เหนือ CANYPszNH23 1,040,000  

 รหัสประเทศ ประเทศ กลุ่มภาคพ้ืนทวีป รหัสโครงการ อัตราเงินบริจาคสมทบทุน 

CAN แคนาดา (หอพัก) เหนือ CANYPsmNH23 1,160,000  

CHN จีน (หอพัก) เหนือ CHNYPchNH23 370,000  

DEN เดนมาร์ก (หอพัก) เหนือ DENYPsrNH23 990,000 – 1,020,000*   

FRA ฝรั่งเศส  (หอพัก) เหนือ FRAYPbsNH23 560,000  

IND อินเดีย (หอพัก) เหนือ INDYPbsNH23 330,000  

IND อินเดีย (STEM) เหนือ INDYPswNH23 350,000 
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โครงการทางเลือก กลุ่มภาคพ้ืนทวีปเหนือ 
เดินทางไประหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566 และเดินทางกลับระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2567 

  
หมายเหตุ  

1) เงินบริจาคสมทบทุนโครงการ ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่าง 
ประเทศทั้งหมด เช่น ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางหรือวันเดินทาง (หากมี) / ค่าตรวจเชื้อ Covid-19 / ค่าใช้จ่ายในการกักตัว 
(Quarantine) / คา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ Covid-19 ทั้งที่เกิดในประเทศและต่างประเทศ ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบตามค่าใช้จ่ายจริง                             

 2) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการของมูลนิธิส าหรับโครงการอยู่หอพักบางประเทศ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าหอพักและ
คา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้จ านวนเงินขึ้นอยู่กับประเทศอุปถัมภ์ก าหนด     

โปรดศึกษาวิธีการช าระเงินบริจาคสมทบทุนจาก “คู่มือการช าระเงินบริจาคสมทบทุน” โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากระบบออนไลน์ 
AFS Thailand Admission Registration System 

มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย จะคืนเงินบริจาคสมทบทุนเฉพาะในกรณีที่มูลนิธิยกเลิกโครงการก่อนก าหนดการเดินทาง หรือไม่
สามารถจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการได้เท่านั้น การคืนเงินบริจาคสมทบทุนในทุกกรณี มูลนิธิขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ประเทศอุปถัมภ์เรียกเก็บกับมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย (มูลนิธิจะไม่คืนเงินบริจาคสมทบทุนในกรณีอื่นใด รวมทั้ง
กรณีทีเ่ยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการถูกส่งตัวกลับก่อนก าหนด)  
  มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย สงวนสิทธิ์ในการปรับอัตราเงินบริจาคสมทบทุนตามความเหมาะสม หากมีปัจจัยภายนอกท าให้
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสูงขึ้น 

หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาในการช าระเงิน กรุณาติดต่อฝ่ายการเงินและบัญชี หมายเลขโทรศัพท์ 02-574-6197 ต่อ 203 หรือ 202 ในวัน
และเวลาท าการจันทร์-ศุกร์ เวลา 10:00 น. - 12:00 น. หรือ เวลา 13:00 น. - 17:00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสประเทศ ประเทศ โรงเรียน รหัสโครงการ อัตราเงินบริจาคสมทบทุน 

GRA แอฟริกาใต้ โรงเรียนเอกชน GRAYPswNH23 750,000  

GRA แอฟริกาใต้ โรงเรียนรัฐบาล GRAYPscNH23 560,000  

CEA เวลส ์ St.David’s Sixth Form College CEAYPscNH23 1,100,000   
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ประเภททุนบริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน 
Corporate Scholarship Program (CSP) 

นักเรียนสามารถเลือกประเทศได้ตามที่เจ้าของทุนบริษัทก าหนด และตามคุณสมบัติของประเทศอุปถัมภ ์

บริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เล็งเห็นความส าคัญของโครงการและยินดีสนับสนุนให้เยาวชนท่ีเป็นบุตรหรือ
ธิดาของพนักงานได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการนี้ในทุกป ี

ลักษณะและเงื่อนไขของทุน 
1. เป็นทุนการศึกษาจากบริษัท หน่วยงาน หรือองค์กร ที่จัดสรรให้กับให้บุตร-ธิดาของพนักงาน  โดยเจ้าของทุนเป็นผู้จ่ายเงินสมทบทุน

ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการให้กับมูลนิธิโดยตรง 
2. ผู้ที่สมัครขอรับทุนนี้แต่ไม่ได้รับทุน หากผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกของมูลนิธิ ยังสามารถได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการใน

ลักษณะเดียวกันกับผู้สมัครทุนทั่วไปท่ีผู้ปกครองจ่ายเงินบริจาคสมทบทุน ทั้งนี้นักเรียนต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนดของประเทศ
อุปถัมภ์ที่นักเรียนเลือก 

3. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนประเภทนี้จะต้องเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศท่ีมูลนิธิและเจ้าของทุนก าหนดเท่านั้น 
4. ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของมูลนิธิและท าหน้าที่ในโครงการเช่นเดียวกับผู้เข้าร่วมโครงการทั่วไป 
5. ผู้รับทุนจะต้องท าสัญญาการรับทุนเข้าร่วมโครงการ 
6. ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องส่งผลการเรียนและเขียนจดหมายรายงานความเป็นอยู่ให้มูลนิธิรับทราบ เพื่อให้มูลนิธิน าส่งให้เจ้าของทุนทราบ    

ทุก ๆ 3 เดือน ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ 
7. หลังจากสิ้นสุดโครงการและเดินทางกลับถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ได้รับทุนเขียนจดหมายรายงานเรื่องความก้าวหน้าและ

การศึกษาต่อให้มูลนิธิและเจ้าของทุนทราบภายใน 3 เดือน 

การสอบคัดเลือก 
มูลนิธิก าหนดให้ด าเนินการเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่  

1. การสอบข้อเขียน  
2. การสอบสัมภาษณ์ 

การสอบข้อเขียน 

1. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบข้อเขียน 
1.1 สัญชาติไทย 
1.2 ต้องเกิดระหว่าง 30 มิถุนายน 2548 ถึง 31 ธันวาคม 2550 
1.3 ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 4, 5 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2565 และต้องมีสถานภาพเป็นเยาวชนที่

ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่สมัครเข้าร่วมโครงการจนเสร็จสิ้นการเข้า
ร่วมโครงการ (นักเรียนที่รับการศึกษาแบบนอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย และนักเรียน Homeschool ไม่สามารถสมัครเข้าร่วม
โครงการได้) 
  1.4 ต้องเป็นผู้ที ่ไม่เคยเข้าร่วมเป็นนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศมากกว่า  6 เดือน หากเคยพ านักอยู่ใน
ต่างประเทศต้องกลับมาพ านักในประเทศไทยและก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า  1 ปีการศึกษา 
จนถึงวันปิดรับสมัคร 

1.5 เป็นผู้มีความประพฤติดี  
  1.6 ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจ าตัวทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นเด็กพิเศษทุกประเภท ไม่เป็น
โรคติดต่อ ไม่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบ หรือโรคที่เป็นพาหะของโรคใด ๆ และไม่เป็นโรคที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องที่จะเป็นอุปสรรค
ต่อการเข้าร่วมโครงการ รวมถึงต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ทั้งนี้หากมีข้อโต้แย้งจะต้องได้รับการพิจารณาโดยแพทย์ที่มูลนิธิ
มอบหมาย และการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุดโดยประเทศอุปถัมภ์แต่ละประเทศ 
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  1.7 ขณะสมัครเข้าร่วมโครงการและก่อนการเดินทาง ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในภาคเรียนสุดท้ายไม่ต ่ากว่า 2.30 หรือ
ตามที่ประเทศอุปถัมภ์ก าหนด และต้องไม่ติด 0, ร, มผ และ มส หรืออื่น ๆ ที่แสดงว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน เช่น F, I, E เป็นต้น 

 2. การสมัครสอบข้อเขียน  
  2.1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 ผ่านทาง www.afsthailand.org 
  2.2 ผู้สมัครต้องศึกษาข้อมูลการกรอกใบสมัครออนไลน์ให้เข้าใจ เมื่อกรอกและตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดยืนยัน               
เพื่อช าระเงินค่าสมัครจ านวน 200 บาท โดยสามารถศึกษาวิธีการช าระเงินได้ในระบบออนไลน์ 

2.3 เมื่อช าระเงินเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์บัตรประจ าตัวสอบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ 

 3. ก าหนดการสอบข้อเขียน 
  3.1 สอบข้อเขียนออนไลน์ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 ทางมูลนิธิจะเป็นผู้ก าหนดเวลาสอบและจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบ
ภายหลังการปิดรับสมัคร โดยจะต้องเข้าสอบตามวันและเวลาที่มูลนิธิก าหนดเท่าน้ัน 
  3.2 ข้อสอบภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ จ านวน 50 ข้อ ใช้เวลาในการสอบ 1 ช่ัวโมง 30 นาที 

การเตรียมความพร้อมของผู้เข้าสอบ 
ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้  

1) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือแล็ปท็อปเพื่อใช้ในการท าข้อสอบ โดยอุปกรณ์นี้จะต้องมีกล้องหน้าด้วย เนื่องจากระบบการสอบจะไม่
อนุญาตให้เข้าท าการสอบหากระบบไม่สามารถเข้าถึงการท างานของกล้องหน้าได้ 

2) หากคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อปไม่มีกล้องหน้า ผู ้เข้าสอบจะต้องใช้โทรศัพท์มือถือพร้อมติดตั้งโปรแกรม  Zoom Cloud 
Meeting เพื่อท าการถ่ายทอดสดตลอดการสอบ โดยให้ตั้งกล้องในต าแหน่งที่สามารถมองเห็นผู้เข้าสอบขณะท าข้อสอบได้ ทั้งนี้อุปกรณ์
ทั้งหมดจะต้องเสียบสายชาร์จตลอดการสอบ เนื่องจากการถ่ายทอดสดด้วยกล้องจะท าให้แบตเตอรี่หมดเร็วกว่าปกติ 

3) ไม่แนะน าให้ใช้โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือไอแพด เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้เมื่อเปิดโปรแกรมท าข้อสอบแล้วระบบกล้องจะปิด 
เว้นแต่จะใช้โปรแกรม Multitasking แบ่งหน้าจอเป็น 2 โปรแกรม หรือใช้อุปกรณ์ 2 เครื่องในการท าข้อสอบ โดยใช้เครื่องหนึ่งส าหรบัท า
ข้อสอบและอีกเครื่องหนึ่งส าหรับถ่ายทอดสด อย่างไรก็ตามการใช้โทรศัพท์มือถือในการท าข้อสอบจะท าให้นักเรียนเห็นข้อสอบไม่ชัดเจน 
จึงไม่แนะน าให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือในการสอบ  

4) อุปกรณ์ที่ใช้ระหว่างการสอบควรเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียรและมีสัญญาณที่ดี โดยระบบอินเทอร์เน็ตที่
แนะน าให้ใช้คือระบบ WIFI 

5) สถานท่ีนั่งสอบต้องไม่มีบุคคลอื่นในห้องสอบและจะต้องไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก  
6) ระหว่างการสอบจะต้องปิดโปรแกรมที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทั้งหมด เช่น Line Facebook หรืออ่ืน ๆ   
7) แต่งกายสุภาพ สวมเสื้อผ้าให้มิดชิด เนื่องจากภาพกล้องหน้าจะเห็นการแต่งกายของผู้เข้าสอบอย่างชัดเจน รวมถึงห้ามพก

อุปกรณ์สื่อสารใด ๆ และให้ฟังค าสั่งจากกรรมการคุมสอบด้วยเสียงท่ีมาจากอุปกรณ์ที่ถ่ายทอดสดเท่าน้ัน 
8) เตรียมบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ 
9) ผู้เข้าสอบจะต้องยินยอมให้ระบบท าการบันทึกภาพและเสียงของผู้เข้าสอบในวันสอบจริง เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการสอบ 

10) ผู้เข้าสอบจะต้องไม่ใส่หูฟังใด ๆ ระหว่างการสอบ และจะต้องรวบผมให้เห็นใบหูท้ังสองข้าง 
11) ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพนิ่ง แคปเจอร์ภาพหน้าจอ ภาพวีดิโอ ส่วนใดส่วนหน่ึงหรือท้ังหมดของข้อสอบโดยเด็ดขาด หากตรวจพบ

จะถือว่าท่านละเมิดกฎและจะถูกตัดสิทธ์ิในการสอบครั้งนี้ทันที 

4. การประกาศผลสอบข้อเขียน 
 ประกาศผลสอบข้อเขียนวันพฤหัสบดีท่ี 23 มิถุนายน 2565 ผ่านทาง www.afsthailand.org (ไม่มีบริการแจ้งผลทางโทรศัพท์) 

 

 

 

http://www.afsthailand.org/
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การสอบสัมภาษณ์ 

1. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ 

1.1 มีชื่อปรากฏในประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านข้อเขียนของมูลนิธิประเภททุน Corporate Scholarship Program (CSP) 
1.2 มีคุณสมบัติครบทุกข้อตามก าหนดของประเทศอุปถัมภ์ที่นักเรียนเลือก และมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของผู้สมัครสอบข้อเขียน

ที่ก าหนดไว้ในข้อ 1 

2. การสมัครสอบสัมภาษณ์ 
2.1 เม ื ่อสอบข ้อเข ียนผ ่านแล ้วจะต ้องรายงานต ัวและกรอกใบสม ัครสอบส ัมภาษณ ์ผ ่านโปรแกรมออนไลน ์ที่  

www.afsthailand.org ระหว่างวันพฤหัสบดีท่ี 23 มิถุนายน 2565 ถึงวันพุธท่ี 29 มิถุนายน 2565 
2.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและแก้ไขเกรดเฉลี่ย (GPA) ในภาคเรียนสุดท้ายให้เป็นปัจจุบัน แล้วพิมพ์ใบสมัครสอบ

สัมภาษณ์ ติดรูปถ่ายหน้าตรง สีหรือขาวด า ขนาด 1 นิ้ว สวมชุดนักเรียนระดับชั้นปัจจุบัน ไม่สวมแว่นด า ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน  6 
เดือน ทั้ง 2 ส่วน และลงลายมือช่ือผู้สมัครและผู้ปกครอง (นักเรียนตัดส่วนส าหรับผู้สมัครเก็บไว้) พร้อมแนบหลักฐานในการสอบสัมภาษณ์ 
(ดูข้อ 3) 

3. หลักฐานแนบใบสมัครสอบสัมภาษณ์ (ต้องแนบให้ครบตามที่ก าหนด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์) 
3.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาสูติบัตร พร้อมรับรองส าเนา 
3.2 ส าเนาการเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุล (ถ้ามี) 
3.3 ส าเนาแบบรายงานประจ าตัวนักเรียน หรือส าเนาสมุดพก ที่แสดงระดับผลการเรียนทุกรายวิชาและมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย 

(GPA) ทุกภาคเรียน โดยขณะสมัครเข้าร่วมโครงการและก่อนการเดินทางต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในภาคเรียนสุดท้ายไม่ต ่า
กว่าเกณฑ์ที่ประเทศอุปถัมภ์ก าหนด ทั้งนี้ต้องไม่ติด 0, ร, มผ และ มส หรืออ่ืน ๆ ที่แสดงว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน เช่น F, I, 
E เป็นต้น พร้อมรับรองส าเนา ดังน้ี 

3.3.1 นักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.3 ให้แนบส าเนาแบบรายงานประจ าตัวนักเรียนหรือส าเนาสมุดพกท่ีแสดง 
ระดับผลการเรียนทุกรายวิชา และมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในทุกภาคเรียนของ ม.1 และ ม.2 รวม 4 ภาคเรียน 

3.3.2 นักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.4 ให้แนบส าเนาแบบรายงานประจ าตัวนักเรียนหรือส าเนาสมุดพกท่ีแสดง 
ระดับผลการเรียนทุกรายวิชา และมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในทุกภาคเรียนของ ม.2 และ ม.3 รวม 4 ภาคเรียน 

3.3.3 นักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.5 ให้แนบส าเนาแบบรายงานประจ าตัวนักเรียนหรือส าเนาสมุดพกท่ีแสดง 
ระดับผลการเรียนทุกรายวิชา และมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในทุกภาคเรียนของ ม.3 และ ม.4 รวม 4 ภาคเรียน 

 4. การจัดส่งเอกสารใบสมัครสอบสัมภาษณ์และหลักฐาน 
จัดชุดเอกสารใบสมัครสอบสัมภาษณ์พร้อมหลักฐาน (ข้อ 2 และข้อ 3) ให้เรียบร้อย และส่งเอกสารทั้งหมดด้วยตนเอง หรือทาง

ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือบริษัทขนส่งเอกชน มาที่มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย – นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) 
ส่วนงานคัดเลือก ฝ่ายปฎิบัติการ เลขที่ 31 หมู่ที่ 9 ถนนประชาชื่น ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ระหว่าง     
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ถึงวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ในกรณีจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS หรือบริษัทขนส่งเอกชนจะถือวนัท่ี
มูลนิธิลงลายมือช่ือรับเอกสารจากไปรษณีย์เป็นส าคัญ (โปรดเก็บหลักฐานการส่งเพื่อใช้ตรวจสอบสถานะของเอกสาร ทางมูลนิธิไม่มีบริการ
ตรวจสอบสถานะของเอกสารที่ท่านส่งมา) 

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ผ่านทาง www.afsthailand.org  

ผู้ที่ไม่รายงานตัวทางโปรแกรมออนไลน์ จะไม่มีสิทธ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หรือหากรายงานตัวและเข้าสอบสัมภาษณ์แต่ ไม่ส่งใบสมัคร
พร้อมหลักฐานในการสมัครสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาทีก่ าหนด มูลนิธิขอสงวนสิทธิ์ไม่ท าการตัดสินผลการคัดเลือก 
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6. การสอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 หรือตามวัน เวลา ที่มูลนิธิก าหนด 

7. การประกาศผลการสอบคัดเลือก  
มูลนิธ ิจะประกาศผลการสอบคัดเล ือกในวันจ ันทร ์ท ี ่  18 กรกฎาคม 2565  เวลา 15.00 น.  เป ็นต ้นไป ผ่านทาง 

www.afsthailand.org และทางศูนย์ประสานงานประชาสัมพันธ์และสอบคัดเลือกที่นักเรียนเข้าสอบ (ไม่มีบริการแจ้งผลทางโทรศัพท์)  

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวจริงจะต้องด าเนินการขั้นตอน ดังนี ้
1) ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวจริงจะต้องยืนยันการเข้าร่วมโครงการในระบบ AFS Thailand Admission Registration System 

ภายในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 หากนักเรียนไม่ยืนยันสิทธ์ิจะถือว่าสละสิทธ์ิการเข้าร่วมโครงการ 
2) ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวจริงพร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน ต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศ โดยมูลนิธิจะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ให้ทราบ

ภายหลัง หากผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้ปกครองไม่สามารถเข้าร่วมปฐมนิเทศได้ จะถือว่าสละสิทธ์ิการเข้าร่วมโครงการ 

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวส ารองจะต้องด าเนินการขั้นตอน ดังนี ้
1) ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวส ารองจะต้องลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการพร้อมศึกษารายละเอียดวิธีการเลื่อน

สถานภาพส ารองเป็นตัวจริงได้ที่  www.afsthailand.org  และเลือกประเทศครั้งท่ี 2 เพื่อเลื่อนสถานภาพในระดับภาคและประเทศต่อไป 
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 หากนักเรียนไม่ลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ จะถือว่าสละสิทธิ์การ
เข้าร่วมโครงการ  

2) ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวส ารองจะได้รับสิทธิ์ ดังนี้ 
2.1) กรณีที่นักเรียนสถานภาพตัวจริงสละสทิธ์ิ นักเรียนท่ีมีคุณสมบัตคิรบถ้วนจะไดร้ับสทิธิ์ในการเลื่อนสถานภาพเป็นตัวจรงิ 

ของทุนบริษัทตามล าดับที่ประกาศ 
2.2) นักเรียนสถานภาพส ารองมีสิทธิ์เลือกประเทศครั้งที่ 2 ประเภททุนทั่วไปผ่านทางโปรแกรมออนไลน์ เพื่อรอเลื่อน

สถานภาพระดับภาคและประเทศต่อไป อย่างไรก็ตามหากนักเรียนสถานภาพส ารองได้รับเลื่อนเป็นตัวจริงประเภททุนทั่วไป และยินดีเข้า
ร่วมโครงการ ทางมูลนิธิจะตัดสิทธ์ิจากประเภททุนนีท้ันท ี

 

 

 
  

ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวส ารอง 
 

ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวจริง 
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ประเภททุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study - KLYES) 

นักเรียนเข้าร่วมโครงการเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา 

รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดสรรทุนเต็มจ านวนให้แก่นักเรียนไทย-มุสลิม โดยบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มี
เงินเดือน/รายได้ต่อเดือนรวมกันไม่เกิน 50,000 บาทเท่านั้น ส าหรับเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมระยะ 1 ปี  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) เป็นผู้
คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ และเอเอฟเอสประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ประสานงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
นักเรียนไทย-มุสลิมกับชาวอเมริกัน และเพื่อส่งเสริมให้อุดมการณ์ของเอเอฟเอสบรรลุตามเป้าหมาย 

ลักษณะและเงื่อนไขของทุน 
1. เป็นทุนเต็มจ านวน ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องช าระเงินบริจาคสมทบทุน และจะได้รับค่าใช้จ่ายส่วนตัวตามที่เจ้าของทุนก าหนด 
2. ก่อนการเดินทางผู้ที ่ได้รับทุนจะต้องร่วมกิจกรรมพิเศษที่มูลนิธิจัดให้ เพื ่อเตรียมความพร้อมรวมทั้งต้องทดสอบระดับความรู้

ภาษาอังกฤษ 
3. ขณะสมัครเข้าร่วมโครงการและก่อนการเดินทาง ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในภาคเรียนสุดท้ายไม่ต ่ากว่า 3.00 และมีผลการ

เรียนทุกรายวิชาไม่ต ่ากว่า 3.00 รวมถึงต้องไม่ติด 0, ร, มผ, และ มส หรืออื่น ๆ ที่แสดงว่านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรยีน 
เช่น F, I, E เป็นต้น โดยจะดูผลการเรียนปีปัจจุบันและย้อนหลัง 2 ปี 

4. นักเรียนไทย-มุสลิมผู้ที่ได้รับทุนเข้าร่วมโครงการต้องพ านักกับครอบครัวอุปถัมภ์ ซึ่งอาจไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ
วิถีชีวิต สังคม ผู้คน ค่านิยม และวัฒนธรรมของชาวอเมริกันเป็นระยะเวลาประมาณ 10 เดือน  

5. ผู้รับทุนเป็นตัวแทนเยาวชนไทยที่น าวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทยไปเผยแพรต่่อครอบครวั โรงเรียน และชุมชนอุปถัมภ์ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจของชาวอเมริกันที่มีต่อประเทศและวัฒนธรรมของไทย 

6. ผู้รับทุนต้องพัฒนาทักษะความเป็นผู้น าเพื่อน ากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
7. ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของมูลนิธิและท าหน้าที่ในโครงการเช่นเดียวกับผู้เข้าร่วมโครงการทั่วไป 
8. ผู้ได้รับทุนจะต้องท าสัญญาการรับทุนเข้าร่วมโครงการ 
9. ผู้ได้รับทุนจะต้องเขียนจดหมายรายงานผลการเรียนและประสบการณ์ในต่างประเทศให้มูลนิธิได้รับทราบทุก ๆ 2 เดือน ตลอด

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ 
10. หลังจากสิ้นสุดโครงการและเดินทางกลับถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว  ให้ผู้ได้รับทุนเขียนจดหมายรายงานความก้าวหน้าและ

การศึกษาต่อให้มูลนิธิทราบภายใน 3 เดือน 
11. ต้องน าความรู้และทักษะที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศไทยในรูปแบบและแนวทางที่มูลนิธิก าหนด แล้วรายงานให้มูลนิธิ

ทราบเป็นระยะ ๆ 

การสอบคัดเลือก 
มูลนิธิก าหนดให้ด าเนินการเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่  

1. การสอบข้อเขียน  
2. การสอบสัมภาษณ์ 

การสอบข้อเขียน 

1. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบข้อเขียน 
1.1 สัญชาติไทย 
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1.2 นับถือศาสนาอิสลาม 
1.3 เป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2549 ถึง 1 สิงหาคม 2551 
1.4 ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 4, 5 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2565 และต้องมีสถานภาพเป็นเยาวชนที่

ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่สมัครเข้าร่วมโครงการจนเสร็จสิ้นการเข้า
ร่วมโครงการ (นักเรียนที่รับการศึกษาแบบนอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย และนักเรียน Homeschool ไม่สามารถสมัครเข้าร่วม
โครงการได้) 

1.5 บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายมีรายได้รวมกันเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 50,000 บาท 
1.6 ขณะสมัครเข้าร่วมโครงการและก่อนการเดินทาง ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในภาคเรียนสุดท้ายไม่ต ่ากว่า 3.00 และ

มีผลการเรียนทุกรายวิชาไม่ต ่ากว่า 3.00 รวมถึงต้องไม่ติด 0, ร, มผ, และ มส หรืออื่น ๆ ที่แสดงว่านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ
โรงเรียน เช่น F, I, E เป็นต้น โดยจะดูผลการเรียนปีปัจจุบันและย้อนหลัง 2 ปี หากนักเรียนมีผลการเรียนต ่ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกตัด
สิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ 

1.7 เพื่อเป็นการกระจายโอกาสไปยังเยาวชนอย่างทั่วถึง มูลนิธิขอสงวนสิทธิ์การให้ทุนโดยให้แก่เยาวชนที่ ไม่เคยมีบุคคลใน
ครอบครัวที่ร่วมบิดา-มารดาเดียวกันเป็นผู้ได้รับทุนนี้มาก่อน   

1.8 ต้องเป็นผู้ที ่ไม่เคยเข้าร่วมเป็นนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศมากกว่า 6 เดือน หากเคยพ านักอยู่ใน
ต่างประเทศต้องกลับมาพ านักในประเทศไทย และต้องก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี  

1.9 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
1.10 ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจ าตัวทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นเด็กพิเศษทุกประเภท ไม่เป็น

โรคติดต่อ ไม่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบ หรือโรคที่เป็นพาหะของโรคใด ๆ และไม่เป็นโรคที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องที่จะเป็นอุปสรรค
ต่อการเข้าร่วมโครงการ รวมถึงต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ทั้งนี้หากมีข้อโต้แย้งจะต้องได้รับการพิจารณาโดยแพทย์ที่มูลนิธิ
มอบหมาย และการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุดโดยประเทศอุปถัมภ์แต่ละประเทศ 

 2. การสมัครสอบข้อเขียน  
2.1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 ผ่านทาง www.afsthailand.org 
2.2 ผู้สมัครต้องศึกษาข้อมูลการกรอกใบสมัครออนไลน์ให้เข้าใจ เมื่อกรอกและตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กด ยืนยัน               

เพื่อช าระเงินค่าสมัครจ านวน 200 บาท โดยสามารถศึกษาวิธีการช าระเงินได้ในระบบออนไลน์ 
2.3 เมื่อช าระเงินเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์บัตรประจ าตัวสอบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ  

 3. ก าหนดการสอบข้อเขียน 
  3.1 สอบข้อเขียนออนไลน์ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 ทางมูลนิธิจะเป็นผู้ก าหนดเวลาสอบและจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบ
ภายหลังการปิดรับสมัคร โดยจะต้องเข้าสอบตามวันและเวลาที่มูลนิธิก าหนดเท่าน้ัน 
  3.2 ข้อสอบภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ จ านวน 50 ข้อ ใช้เวลาในการสอบ 1 ช่ัวโมง 30 นาที 

การเตรียมความพร้อมของผู้เข้าสอบ 
ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้  

1) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือแล็ปท็อปเพื่อใช้ในการท าข้อสอบ โดยอุปกรณ์นี้จะต้องมีกล้องหน้าด้วย เนื่องจากระบบการสอบจะไม่
อนุญาตให้เข้าท าการสอบหากระบบไม่สามารถเข้าถึงการท างานของกล้องหน้าได้  

2) หากคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อปไม่มีกล้องหน้า ผู ้เข้าสอบจะต้องใช้โทรศัพท์มือถือพร้อมติดตั ้งโปรแกรม  Zoom Cloud 
Meeting เพื่อท าการถ่ายทอดสดตลอดการสอบ โดยให้ตั้งกล้องในต าแหน่งที่สามารถมองเห็นผู้เข้าสอบขณะท าข้อสอบได้ ทั้งนี้อุปกรณ์
ทั้งหมดจะต้องเสียบสายชาร์จตลอดการสอบ เนื่องจากการถ่ายทอดสดด้วยกล้องจะท าให้แบตเตอรี่หมดเร็วกว่าปกติ 

3) ไม่แนะน าให้ใช้โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือไอแพด เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้เมื่อเปิดโปรแกรมท าข้อสอบแล้วระบบกล้องจะปิด 
เว้นแต่จะใช้โปรแกรม Multitasking แบ่งหน้าจอเป็น 2 โปรแกรม หรือใช้อุปกรณ์ 2 เครื่องในการท าข้อสอบ โดยใช้เครื่องหนึ่งส าหรบัท า

http://www.afsthailand.org/
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ข้อสอบและอีกเครื่องหนึ่งส าหรับถ่ายทอดสด อย่างไรก็ตามการใช้โทรศัพท์มือถือในการท าข้อสอบจะท าให้นักเรียนเห็นข้อสอบไม่ชัดเจน 
จึงไม่แนะน าให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือในการสอบ  

4) อุปกรณ์ที่ใช้ระหว่างการสอบควรเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียรและมีสัญญาณที่ดี โดยระบบอินเทอร์เน็ตที่แนะน า
ให้ใช้คือระบบ WIFI 

5) สถานท่ีนั่งสอบต้องไม่มีบุคคลอื่นในห้องสอบและจะต้องไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก  
6) ระหว่างการสอบจะต้องปิดโปรแกรมที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทั้งหมด เช่น Line Facebook หรืออ่ืน ๆ   
7) แต่งกายสุภาพ สวมเสื้อผ้าให้มิดชิด เนื่องจากภาพกล้องหน้าจะเห็นการแต่งกายของผู้เข้าสอบอย่างชัดเจน รวมถึงห้ามพกอุปกรณ์

สื่อสารใด ๆ และให้ฟังค าสั่งจากกรรมการคุมสอบด้วยเสียงท่ีมาจากอุปกรณ์ที่ถ่ายทอดสดเท่าน้ัน 
8) เตรียมบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ 
9) ผู้เข้าสอบจะต้องยินยอมให้ระบบท าการบันทึกภาพและเสียงของผู้เข้าสอบในวันสอบจริง เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสอบ 

10) ผู้เข้าสอบจะต้องไม่ใส่หูฟังใด ๆ ระหว่างการสอบ และจะต้องรวบผมให้เห็นใบหูท้ังสองข้าง 
11) ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพนิ่ง แคปเจอร์ภาพหน้าจอ ภาพวีดิโอ ส่วนใดส่วนหน่ึงหรือท้ังหมดของข้อสอบโดยเด็ดขาด หากตรวจพบจะ

ถือว่าท่านละเมิดกฎและจะถูกตัดสิทธ์ิในการสอบครั้งนี้ทันที 

 4. การประกาศผลสอบข้อเขียน 
  ประกาศผลสอบข้อเขียนวันพฤหัสบดีท่ี 23 มิถุนายน 2565 ผ่านทาง www.afsthailand.org (ไม่มีบริการแจ้งผลทางโทรศัพท์) 

การสอบสัมภาษณ์                                              

1. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ 
  1.1 มีชื่อปรากฏในประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านข้อเขียนของมูลนิธิประเภททุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 
  1.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามเกณฑ์ที่มูลนิธิก าหนดไว้ในข้อ 1 

2. การสมัครสอบสัมภาษณ์ 
2.1 เมื่อสอบข้อเข ียนผ ่านแล ้วจะต ้องรายงานต ัวและกรอกใบสม ัครสอบส ัมภาษณ์ผ ่านโปรแกรมออนไลน ์ที่  

www.afsthailand.org ระหว่างวันพฤหัสบดีท่ี 23 มิถุนายน 2565 ถึงวันพุธท่ี 29 มิถุนายน 2565 
2.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและแก้ไขเกรดเฉลี่ย (GPA) ในภาคเรียนสุดท้ายให้เป็นปัจจุบัน แล้วพิมพ์ใบสมัครสอบ

สัมภาษณ์ ติดรูปถ่ายหน้าตรง สีหรือขาวด า ขนาด 1 นิ้ว สวมชุดนักเรียนระดับชั้นปัจจุบัน ไม่สวมแว่นด า ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน  6 
เดือน ทั้ง 2 ส่วน และลงลายมือช่ือผู้สมัครและผู้ปกครอง (นักเรียนตัดส่วนส าหรับผู้สมัครเก็บไว้) พร้อมแนบหลักฐานในการสอบสัมภาษณ์ 
(ดูข้อ 3) 

3. หลักฐานแนบใบสมัครสอบสัมภาษณ์ (ต้องแนบให้ครบตามที่ก าหนด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์) 
3.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาสูติบัตร พร้อมรับรองส าเนา 
3.2 ส าเนาการเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุล (ถ้ามี) 
3.3 ส าเนาแบบรายงานประจ าตัวนักเรียน หรือส าเนาสมุดพก ที่แสดงระดับผลการเรียนทุกรายวิชาและมีระดับผลการเรียน

เฉลี่ย (GPA) ทุกภาคเรียน โดยขณะสมัครเข้าร่วมโครงการและก่อนการเดินทางต้องมีระดบัผลการเรยีนเฉลี่ย (GPA) ในภาคเรียนสุดท้ายไม่
ต ่ากว่าเกณฑ์ที่ประเทศอุปถัมภ์ก าหนด ทั้งนี้ต้องไม่ติด 0, ร, มผ และ มส หรืออ่ืน ๆ ที่แสดงว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน เช่น F, 
I, E เป็นต้น พร้อมรับรองส าเนา ดังน้ี 

3.3.1 นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.3 ให้แนบส าเนาแบบรายงานประจ าตัวนักเรียนหรือส าเนาสมุดพกที่แสดง
ระดับผลการเรียนทุกรายวิชา และมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในทุกภาคเรียนของ ม.1 และ ม.2 รวม 4 ภาคเรียน 

3.3.2 นักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.4 ให้แนบส าเนาแบบรายงานประจ าตัวนักเรยีนหรือส าเนาสมุดพกท่ีแสดง
ระดับผลการเรียนทุกรายวิชา และมีระดับผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) ในทุกภาคเรียนของ ม.2 และ ม.3 รวม 4 ภาคเรยีน 
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3.3.3 นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.5 ให้แนบส าเนาแบบรายงานประจ าตัวนักเรียนหรือส าเนาสมุดพกที่แสดง
ระดับผลการเรียนทุกรายวิชา และมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในทุกภาคเรียนของ ม.3 และ ม.4 รวม 4 ภาคเรียน 

 4. การจัดส่งเอกสารใบสมัครสอบสัมภาษณ์และหลักฐาน 
จัดชุดเอกสารใบสมัครสอบสัมภาษณ์พร้อมหลักฐาน (ข้อ 2 และข้อ 3) ให้เรียบร้อย และส่งเอกสารทั้งหมดด้วยตนเอง หรือทาง

ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือบริษัทขนส่งเอกชน มาที่มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย – นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) 
ส่วนงานคัดเลือก ฝ่ายปฎิบัติการ เลขที่ 31 หมู่ที่ 9 ถนนประชาชื่น ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  11120 ระหว่าง     
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ถึงวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ในกรณีจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS หรือบริษัทขนส่งเอกชนจะถือวนัท่ี
มูลนิธิลงลายมือช่ือรับเอกสารจากไปรษณีย์เป็นส าคัญ (โปรดเก็บหลักฐานการส่งเพื่อใช้ตรวจสอบสถานะของเอกสาร ทางมูลนิธิไม่มีบริการ
ตรวจสอบสถานะของเอกสารที่ท่านส่งมา) 

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ผ่านทาง www.afsthailand.org  

6. การสอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 หรือตามวัน เวลา ที่ทางศูนย์ประสานงานประชาสัมพันธ์และสอบคัดเลือก

ก าหนด ทั้งนีรู้ปแบบการสอบสัมภาษณ์อาจจดัเป็นแบบออนไลน์หรอืจัดสอบ ณ ทางศูนย์ประสานงานประชาสัมพันธ์และสอบคัดเลอืก โดย
ทางศูนย์ประสานงานประชาสัมพันธ์และสอบคัดเลือกจะแจ้งรูปแบบการสอบพร้อมเวลาสอบให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ 

หมายเหตุ ไม่มีการประกาศผลการคัดเลือกส าหรับประเภททุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 

7. การยื่นหลักฐานในการสมัครขอรับทุนรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา  
เมื่อนักเรียนสอบผ่านข้อเขียนและเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เรยีบร้อยแลว้ ขอให้นักเรียนกรอกข้อมูลในใบสมัครขอรับทุนประเภท

ทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนได้ที่ www.afsthailand.org) พร้อมแนบหลักฐานประกอบการขอรับทุน   
โดยแบ่งหลักฐานออกเป็น 2 ชุด ดังนี้  

1) หลักฐานชุด ก  
2) หลักฐานชุด ข (กรุณาแยกหลักฐานชุด ก และชุด ข ออกจากกัน) 

1) หลักฐานชุด ก   

1.1) รูปถ่ายกับครอบครัวและบ้านของนักเรียนท่ีพ านักอยู่ในปัจจุบันตามสภาพจริง อย่างน้อย 2 ภาพ 

1.2) ส าหรับนักเรียนที่มีผู้ปกครองเป็นบิดาหรือมารดา หรือทั้งบิดาและมารดาประกอบอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ ลูกจ้าง
ของหน่วยงานรัฐบาล พนักงานบริษัทเอกชน หรืออื่น ๆ จะต้องแนบส าเนาสลิปเงินเดือนของผู้ปกครอง 2 เดือนย้อนหลัง นับตั้งแต่
เดือนที่ยื่นหลักฐานการขอรับทุน หรือส าเนา ภงด.90 หรือ ภงด.91 หรือส าเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจ าปี หรือใบตอบรับ
แบบฟอร์มการเสียภาษี  ในกรณีที่รายได้ต ่ากว่าเกณฑ์การเสียภาษีและไม่ต้องยื่นแบบ ภงด.90 หรือ ภงด.91 หรือประกอบอาชีพส่วนตัว 
นักเรียนสามารถน าแบบฟอร์มรับรองรายได้ของมูลนิธิ (ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.afsthailand.org) หรือแบบฟอร์มของโรงเรียน โดย
ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือสถานศึกษารับรองรายได้ผู้ปกครอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้อ านวยการโรงเรียนในการลงนามเอกสาร
รับรอง  

1.3) หนังสือรับรองความประพฤติ และเหตุผลสนับสนุนในการขอรับทุนของผู้สมัคร โดยใช้แบบฟอร์มของเอเอฟเอส (ดาวน์
โหลดเอกสารได้ที่ www.afsthailand.org) หรือแบบฟอร์มของโรงเรียน 

ผู้ที่ไม่รายงานตัวทางโปรแกรมออนไลน์ จะไม่มีสิทธ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หรือหากรายงานตัวและเข้าสอบสัมภาษณ์แต่ ไม่ส่งใบสมัคร
พร้อมหลักฐานในการสมัครสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาทีก่ าหนด มูลนิธิขอสงวนสิทธิ์ไม่ท าการตัดสินผลการคัดเลือก 
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1.4) ส าเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กของนักเรียนตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบัน (ตั้งแต่หน้าปกจนถึงหน้าสุดท้าย)                                    

2) หลักฐานชุด ข   
 แฟ้มสะสมผลงาน 1 เล่ม ที่จัดแยกเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบ มีแบบสรุปหรือสารบัญเพื่อความสะดวกในการพิจารณาของ
คณะกรรมการ โดยต้องแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติของนักเรียน ดังนี้ 
  - ความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 
  - ความเป็นผู้ประพฤติดี   
  - ความเสียสละต่อส่วนรวม   
  - ความสามารถในการเผยแพร่ความเป็นไทย 
ในกรณีที่เป็นเกียรติบัตร ประกาศนียบัตร หรือภาพถ่าย ให้ส่งมาเฉพาะฉบับส าเนาเท่าน้ัน  

หมายเหตุ 
1) เอกสารที่เป็นเกียรติบัตร ประกาศนียบัตร หรือภาพถ่าย ให้ส่งมาเฉพาะฉบับส าเนาเท่าน้ัน  
2) ต้องรับรองส าเนาเอกสารทุกฉบับ 
3) มูลนิธิอาจขอเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมจากผู้สมัครในกรณีที่จ าเป็น 
4) หากตรวจพบในภายหลังว่าเอกสารและหลักฐานไม่ตรงกับความเป็นจริง ไม่ชัดเจน เป็นที่สงสัย หรือการด าเนินการของ

ผู้สมัครไม่ถูกต้องตามที่ก าหนด มูลนิธิขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้ทุนแก่ผู้สมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
5) นักเรียนที่สมัครขอรับทุนต้องตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยและถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนด มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการ

พิจารณา 

8. การส่งเอกสารใบสมัครขอรับทุนและหลักฐานประกอบการขอรับทุนประเภททุนรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา  
ผู้สมัครน าเอกสารมาส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ด่วนพิ เศษ (EMS) หรือบริษัทขนส่งเอกชน มาที่มูลนิธิการศึกษาและ

วัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย – นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ส่วนงานคัดเลือก ฝ่ายปฎิบัติการ 31 หมู่ที่ 9 ถนนประชาช่ืน ต าบลบางตลาด 
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ภายในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ในกรณีจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS หรือบริษัทขนส่งเอกชน
จะถือวันท่ีมูลนิธิลงลายมือช่ือรับเอกสารจากไปรษณีย์เป็นส าคัญ) 

9. การประกาศผลการเข้าค่ายคัดเลือกประเภททุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา  
  ทางมูลนิธิจะประกาศผลการเข้าค่ายคัดเลือกช่วงเดือนกันยายน โดยผู้ที่ผ่านการพิจารณาเอกสารและหลักฐานจากจะได้รับ
จดหมายเชิญเข้าค่ายคัดเลือกจากทางมูลนิธิ และคณะกรรมการศูนย์ประสานงานประชาสัมพันธ์โครงการและสอบคัดเลือกจะติดต่อ
นักเรียนเพื่อด าเนินการเยี่ยมครอบครัว ผู้ที่ผ่านการพิจาณาจะต้องเข้าค่ายคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีทีมู่ลนิธิก าหนดเท่าน้ัน หากไม่
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งได้ นักเรียนจะถูกตัดสิทธ์ิการรับทุนดังกล่าว 
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การถูกส่งตัวกลับก่อนก าหนด 

ครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนอุปถัมภ์เป็นอาสาสมัครที่รับอุปถัมภ์และดูแลนักเรียนโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ดังนั้นประเทศอุปถัมภ์
สามารถส่งตัวผู้เข้าร่วมโครงการทุกประเภท ณ ประเทศน้ัน ๆ กลับก่อนครบระยะเวลาที่ก าหนดได้ด้วยสาเหตุต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้

1. ท าผิดกฎหมายของประเทศอุปถัมภ์ 
2. ท าผิดกฎระเบียบของเอเอฟเอส ประเทศไทยและเอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์ 
3. ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตของครอบครัวอุปถัมภ์และสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ ของประเทศอุปถัมภ์ได้ เช่น ไม่สนใจพูดคุยและ

ร่วมกิจกรรมกับครอบครัวอุปถัมภ ์โดยใช้เวลาให้หมดไปกับคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต หรือโทรศัพท์ ไม่ยอมรับครอบครัวมังสวริตัิ 
ไม่ปรับตัวตามสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น 

4. ไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ขาดเรียนเกินก าหนดที่โรงเรียนระบุไวโ้ดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและ/หรือไม่ประพฤติตนตามกฎระเบียบ
ของโรงเรียนอุปถัมภ์ จนเป็นเหตุให้โรงเรียนอุปถัมภ์และครอบครัวอุปถัมภ์ปฏิเสธการรับอุปถัมภ์เยาวชนต่อไป 

5. มีปัญหาสุขภาพท้ังทางร่างกายและจิตใจ โดยประเทศอุปถัมภ์มีความเห็นว่าไม่สามารถเข้าร่วมโครงการต่อไปได้ 
6. การปฏิเสธครอบครัวอุปถัมภ์หรือโรงเรียนอุปถัมภ์ที่เอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์จัดสรรให้ หรือเยาวชนและ/หรือผู้ปกครอง

เยาวชนจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์เอง โดยไม่ได้รับการยินยอมจากเอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์ 
7. การทีผู่้ปกครองเยาวชนและครอบครัว หรือบุคคลที่รู้จักเข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของเยาวชนในขณะเข้าร่วม

โครงการ ณ ประเทศอุปถัมภ์ โดยไม่ผ่านกระบวนการดูแลเยาวชนของเอเอฟเอสประเทศไทยและเอเอฟเอสประเทศอุปถัมภ์ 
8. เอเอฟเอสประเทศอปุถัมภ์พิจารณาไม่จัดสรรครอบครัวและ/หรือโรงเรียนอปุถัมภ์ให้ใหม่ เนื่องจากปัญหาส่วนตัวของเยาวชนเอง 

เยาวชนจะต้องถูกส่งตัวกลับ 

ช่องทางการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

1. ครูผู้ประสานงานเอเอฟเอสของโรงเรียน (กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ งานแนะแนว และ/หรืองานประชาสัมพันธ์โรงเรียน) 
2. ผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตหรือศูนย์ประสานงานประชาสัมพันธ์และสอบคัดเลือกในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
3. มูลนิธ ิเอเอฟเอส ประเทศไทย ส่วนงานคัดเลือก ฝ่ายปฎิบัต ิการ เลขที ่ 31 หมู ่ที ่ 9 ถนนประชาชื ่น ต าบลบางตลาด                        

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หมายเลขโทรศัพท์ 02-574-6197 ต่อ 302 - 304 ในวันและเวลาท าการจันทร์-ศุกร์                          
เวลา 10:00 น. - 12:00 น. หรือ เวลา 13:00 น. - 17:00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

4. เว็บไซต์ www.afsthailand.org 
5. เฟซบุ๊กเพจ www.facebook.com/afsthailandofficial 
6. ที่ตั้งมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย เลขท่ี 31 หมู่ที่ 9 ถนนประชาช่ืน ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

รายชื่อศูนย์ประสานงานการประชาสัมพันธ์และสอบคัดเลือกในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

กรุงเทพมหานคร 

1. “เอเอฟเอสเขตกรุงเทพฯ ธนบุรี” ณ โรงเรียนศึกษานารี   เลขที่ 176 ถนนประชาธิปก แขวงกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600  
เป็นศูนย์ประสานงานการประชาสัมพันธ์และเป็นสนามสอบส าหรับโรงเรียนดังต่อไปนี้  

ศึกษานารี / กสิณธรอาคาเดมี / เขมะสิริอนุสสรณ์  / จินดามณี / จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม / แจงร้อนวิทยา / จิตรลดา / ชิโนรส
วิทยาลัย / ไชยฉิมพลีวิทยาคม / ซางตาครูสคอนแวนต์ / เซนต์คาเบรียล / เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต ์/ ทวีธาภิเศก / ทวีธาภิเศก 
บางขุนเทียน / ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ / ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ / ทิวไผ่งาม / 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) / ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ / วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี / อาชีวศึกษาเสาวภา / นวลนรดิศ
วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก / นานาชาติบริติชโคลัมเบีย / ราชวินิตบางแคปานข า / นานาชาติสาทรใหม่ / นานาชาติอินเตอร์เนช่ันแนล
ไพโอเนียร์ส / บางปะกอกวิทยาคม / บูรณะศึกษา / เบญจมราชาลัย “ในพระบรมราชูถัมภ์” / ปัญญาวรคุณ / พิทยาลงกรณ์พิทยา
คม / โพธิสารพิทยากร / มหรรณพาราม / วัดอินทาราม / บางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" / มัธยมวัดดาวคะนอง / มัธยมวัดดุสิ
ตาราม / มัธยมวัดนายโรง / มัธยมวัดสิงห์ / มัธยมวัดหนองแขม / มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ / มัธยมวัดเบญจมบพิตร / วัดนวลนรดิศ / วิมุต
ยารามพิทยากร / รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน / ราชวินิตบางแคปานข า / ราชินี / ราชินีบน / รุ่งอรุณ / ราชภัฏพาณิชยการเชตุ
พน / โยนออฟอาร์ค / เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก / เลิศหล้าถนนเพชรเกษม / ฤทธิณรงค์รอน / เทคนิคดุสิต / นวมินทราชินูทิศ สตรี
วิทยา พุทธมณฑล / วัดราชโอรส / วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี / วัดบวรมงคล / วัดประดู่ในทรงธรรม / วาสุเทวี / อุบลรัตนราชกัญญา
ราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร / วัดพุทธบูชา / วัดรางบัว / ศึกษานารีวิทยา / เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ / สตรีวัดระฆัง / สตรีวัด
อัปสรสวรรค์ / สวนกุหลาบวิทยาลัย / สวนอนันต์ / สุวรรณารามวิทยาคม / มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / 
สารสาสน์วิเทศบางบอน / สุวรรณพลับพลาพิทยาคม / เสสะเวชวิทยา / แสงอรุณ / สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา / อัสสัมชัญ
ธนบุรี / อิสลามวิทยาลัย แห่งประเทศไทย / เพลินพัฒนา / กรพิทักษ์ศึกษา / ดรุณสิกขาลัย / ปากน ้าวิทยาคม / วัดโพธินิมิตร / วัดบาง
ปะกอก / วัดน้อยนพคุณ / วัดบวรนิเวศ / วัดราชบพิธ / วัดสังเวช / วัดราชาธิวาส / วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน / วิทยาลัย
เทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม / สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร / สารสาสน์วิเทศธนบุรี / สตรีวิทยา  
 

2. “เอเอฟเอสเขตกรุงเทพฯ เหนือ”  ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 40 ซอยรามค าแหง 43/1 ถนนรามค าแหง แขวงวัง
ทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 เป็นศูนย์ประสานงานการประชาสัมพันธ์และเป็นสนามสอบส าหรับโรงเรียนดังต่อไปนี้ 

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) / กุนนทีรุทธารามวิทยาคม / จันทร์หุ ่นบ าเพ็ญ / เซนต์เทเรซา / เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
รัชดาภิเษก / เทพลีลา / นวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา / นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร / นานาชาติบางกอกพัฒนา / นานาชาติ
พระคุณกรุงเทพ / นานาชาติคิซ / บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ / บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 / เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
/ พิบูลประชาสรรค์ / นานาชาติเดอะรีเจนท์ กรุงเทพ / นานาชาติฝรั่งเศสกรุงเทพ / นานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ / นานาชาติเดอะรี
เจ้นท์ กรุงเทพ / มัธยมวัดบึงทองหลาง / ลาซาล / เลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ / วชิรธรรมสาธิต / ศรีพฤฒา / สตรีวิทยา 2 / 
สาธิตพัฒนา / สุรศักดิ์มนตรี / หอวัง / สาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) / สายน ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ / อุดมศึกษา / วัฒน
ศิลป์วิทยาลัย  

3. “เอเอฟเอสเขตกรุงเทพฯ กลาง” ณ มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย 31 หมู่ที่ 9 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 เป็น
ศูนย์ประสานงานการประชาสัมพันธ์และเป็นสนามสอบส าหรับโรงเรียนดังต่อไปนี้ 

สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ / เตรียมอุดมศึกษา / กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย / กุหลาบวิทยาลัย / กว่างเจ้า (สว่างวัฒนา) /  
ไทยคริสเตียน / เจ้าพระยาวิทยาคม / เซนต์ดอมินิก / เซนต์หลุยส์ศึกษา / เซนต์ไมเกิล / ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก (สุขุมวิท) /  
ไตรมิตรวิทยาลัย / ตรอกจันทน์วิทยา / เทพศิรินทร์ / นนทรีวิทยา / นานาชาติเอกมัย / นานาชาติโชรส์เบอรี่ / นานาชาติเซนต์แอนด
รูว์ส / นานาชาติแอ๊ดเวนติสกรุงเทพ / นานาชาติโมเดิร์น กรุงเทพ / นานาชาตินิสท์ / บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล เพรพ แอนด์ เซค
อันเอริ สคูล / นานาชาติทรินีตี้ / นานาชาติใหม่แห่งประเทศไทย / ปทุมคงคา / พุทธจักรวิทยา / พระแม่มารี / แม่พระฟาติมา / 
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พระหฤทัยคอนแวนต์ / พระโขนงพิทยาลัย / พระหฤทัยพัฒนเวศม์ / มักกะสันพิทยา / มัธยมปัญญารัตน์ / มาแตร์เดอีวิทยาลัย / 
ยานนาเวศวิทยาคม / ราชวินิตมัธยม / วัดสระเกศ / วัดสุทธิวราราม /  สาธิต มศว.ปทุมวัน / ศรีอยุธยาในพระบรมราชินูปถัมภ์ / 
สตรีศรีสุริโยทัย / สตรีประเทืองวิทย์ / สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ / สันติราษฎร์วิทยาลัย / สาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) / สารสาสน์พิทยา / สารสาสน์เอกตรา / สีตบุตรบ ารุง /สวนบัว / วัฒนาวิทยาลัย / อัสสัมชัญ / อัสสัมชัญ
คอนแวนต์ / อัสสัมชัญพาณิชยการ / อัสสัมชัญศึกษา / แอ๊ดเวนตีสเอกมัย / อ านวยศิลป์    
 

4. “เอเอฟเอสเขตกรุงเทพฯ ตะวันออก” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เลขท่ี 22/24 ถนนรามค าแหง แขวงสะพานสูง  
      เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 เป็นศูนย์ประสานงานการประชาสัมพันธ์และเป็นสนามสอบส าหรับโรงเรียนดังต่อไปนี้ 

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า / อินเตอร์คิดส์ รามค าแหง / อินเตอร์คิดส์ (นิมิตใหม่) / เทพศิรินทร์ร่มเกล้า / เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ / 
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า / นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย / นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ / พรตพิทยพยัต / 
นานาชาติกรุงเทพ / นานาชาติคริสเตียนกรุงเทพ / นานาชาติเทร็ลล์ / นานาชาติคินเคด / นานาชาตินีวา / อาร์บิสรัศมี นานาชาติ / 
นานาชาติร่วมฤดีวิเทศศึกษา / นานาชาติแอสคอท / นานาชาติแอ๊ดเวนต์รามค าแหง / นานาชาติบรอมส์โกรฟ / นานาชาติเวลล์ส /  
บางกะปิ / นานาชาติชาร์เตอร์ / นานาชาติเบิร์คลีย์ / นานาชาติแพน-เอเชีย / นานาชาติแองโกลสิงคโปร์ / สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ / 
บางกอกวิทยา (มูลนิธิ) / บางกอกศึกษา / หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม / เบญจมินทร์ / โสมาภานุสสรณ์ / ประชาคมนานาชาติ /  
ปัฐวิกรณ์วิทยา / พระมหาไถ่วิเทศศึกษา / พระมารดานิจจานุเคราะห์ / มีนประสาทวิทยา / เทคนิคมีนบุรี / อิสลามสันติชน / มัธยม
วัดหนองจอก / รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง / มาเรียลัย / ราชด าริ / วิทยาลัยช่างศิลป / เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ / สตรีเศรษฐบุตร
บ าเพ็ญ / สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า / สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง / สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ / สิริรัตนาธร / สาธิตนานาชาติพระจอม
เกล้า / วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ  อินเตอร์เนช่ันแนลเกวลี (หทัยราษฎร์)  

 
5.   “เอเอฟเอสเขตกรุงเทพฯ พหลโยธิน” ณ โรงเรียนสารวิทยา เลขที่ 2396 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

10900 เป็นศูนย์ประสานงานการรับสมัคร และเป็นสนามสอบส าหรับโรงเรียนดังต่อไปนี้ 

สารวิทยา / เกษมพิทยา / ฉัตรวิทยา / ช่างฝีมือทหาร / เซนต์จอห์น / นานาชาติเซนต์จอห์น / เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ / เซนต์จอห์นโป
ลีเทคนิค นานาชาติเซนต์สตีเฟ่น / ดอนเมืองจาตุรจินดา / ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง / ดรุณพัฒน์ / เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ / 
เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน / ไผทอุดมศึกษา / ผะดุงศิษย์พิทยา / เพชรรัชต์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า
เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี / นานาชาติกีรพัฒน์ / นานาชาติฮาร์โรว์ / วิทยาลัยพณิชยการบางนา / พระกุมารเยซูวิทยา /   
พระหฤทัยดอนเมือง / ปัญจทรัพย์ / ปัญโญทัย / มัธยมวัดธาตุทอง / ไทยนิยมสงเคราะห์ / มัธยมประชานิเวศน์ / เทคนิคดอนเมือง / 
นานาชาติกีรพัฒน์ / โยธินบูรณะ / รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน / ราชวินิตบางเขน / ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 / ระเบียบ
ศึกษา / ฤทธิยะวรรณาลัย / ยุวทูตศึกษา / ลาดปลาเค้าพิทยาคม / สตรีวรนาถบางเขน / สามเสนวิทยาลัย / สีกัน (วัฒนานันท์
อุปถัมภ์) / สารสาสน์วิเทศสายไหม / ศีลาจารพิพัฒน์ / ศิริวัฒน์วิทยา / วชิราวุธวิทยาลัย / อมาตยกุล / อรรถมิตร / มัธยมสาธิตวัด
พระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร / ศิริวัฒน์วิทยา / สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / สุวรรณสุทธารามวิทยา / 
วิทยาลัยอาชีวะศึกษาสันติราษฏร์ 

 
ภาคกลาง    กาญจนบุรี - กาญจนานุเคราะห์ / จันทบุรี - เบญจมราชูทิศ / ฉะเชิงเทรา - ดัดดรุณี / ชลบุรี - ชลกันยานุกูล / ชัยนาท -
ชัยนาทพิทยาคม / ตราด - ตราษตระการคุณ / นครปฐม - ราชินีบูรณะ / นครนายก - นครนายกวิทยาคม / นนทบุรี - สวนกุหลาบ
วิทยาลัย นนทบุรี / ประจวบคีรีขันธ์ - ประจวบวิทยาลัย / ปราจีนบุรี - ปราจีนกัลยาณี / ปทุมธานี - ธัญบุรี / พระนครศรีอยุธยา - 
ท่าเรือ"นิตยานุกูล" / เพชรบุรี - พรหมานุสรณ์ / ระยอง - ระยองวิทยาคม / ราชบุรี - ราชโบริกานุเคราะห์ / ลพบุรี - พิบูลวิทยาลัย / 
สระบุรี - สระบุรีวิทยาคม / สมุทรสงคราม - ถาวรานุกูล / สมุทรสาคร - สมุทรสาครบูรณะ / สมุทรปราการ - นวมินทราชินูทิศ สวน
กุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ / สระแก้ว - สระแก้ว / สิงห์บุรี - สิงห์บุรี / สุพรรณบุรี - สงวนหญิง / อ่างทอง - สตรีอ่างทอง / 
อุทัยธานี - หนองฉางวิทยาคม  
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ภาคเหนือ    ก าแพงเพชร - ก าแพงเพชรพิทยาคม / เชียงราย - เม็งรายมหาราชวิทยาคม / เชียงใหม่ - วัฒโนทัยพายัพ / ตาก - ผดุง
ปัญญา / นครสวรรค์ - สตรีนครสวรรค ์/ น่าน - สตรีศรีน่าน / พะเยา - พะเยาพิทยาคม / พิษณุโลก - เฉลิมขวัญสตรี / พิจิตร - ตะพาน
หิน / เพชรบูรณ์ - เพชรพิทยาคม / แพร่ - นารีรัตน์ / แม่ฮ่องสอน - ห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ / ล าปาง - ล าปางกัลยาณี ล าพูน - 
จักรค าคณาทร / สุโขทัย - อุดมดรุณี / อุตรดิตถ์ - อุตรดิตถ์  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ - กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ / ขอนแก่น - กัลยาณวัตร / ชัยภูมิ - สตรีชัยภูมิ / นครพนม - ปิยะมหาราชา
ลัย / นครราชสีมา - ราชสีมาวิทยาลัย/ บุรีรัมย์ - บุรีรัมย์พิทยาคม / บึงกาฬ - บึงกาฬ / มหาสารคาม - สารคามพิทยาคม / มุกดาหาร - 
มุกดาหาร / ยโสธร - ยโสธรพิทยาคม / ร้อยเอ็ด - สตรีศึกษา / เลย - เลยพิทยาคม / ศรีสะเกษ – ศรีสะเกษวิทยาลัย / สกลนคร - สกล
ราชวิทยานุกูล / สุรินทร์ - สิรินธร / หนองคาย - ปทุมเทพวิทยาคาร / อุดรธานี - อุดรพิทยานุกูล / อุบลราชธานี -นารีนุกูล / 
หนองบัวล าภู - หนองบัวพิทยาคาร / อ านาจเจริญ - อ านาจเจริญ  

ภาคใต้    กระบี่ - อ ามาตย์พานิชนุกุล / ชุมพร - ศรียาภัย / ตรัง - วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยจังหวัดตรัง / นครศรีธรรมราช  
- เบญจมราชูทิศ / นราธิวาส - นราสิกขาลัย / ปัตตานี - สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / พังงา - ตะกั่วป่า"เสนานุกูล" / พัทลุง - 
สตรีพัทลุง / ภูเก็ต – ภูเก็ตวิทยาลัย / ยะลา - คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา / ระนอง – พิชัยรัตนาคาร / สงขลา - หาดใหญ่วิทยาลัย 
/ สุราษฎร์ธานี - สุราษฎร์ธานี / สตูล - สตูลวิทยา  
 

หากนักเรียนท าการสมัครสอบในระบบออนไลน์แต่ไม่มีช่ือโรงเรียนของนักเรียนในระบบ โปรดติดต่อมลูนิธิ                                    
หมายเลขโทรศัพท์ 02-574-6197 ต่อ 303 - 304 
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ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก 
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพ่ือการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี 

รุ่นที่ 62 (พ.ศ.2566 - 2567) 
วันที ่ กิจกรรม       ช่องทาง/สถานที่ 

จันทร์ที่ 18 เม.ย. -  
จันทร์ที่ 13 มิ.ย. 65 

กรอกใบสมัคร พร้อมช าระเงินค่าสมัคร  ที่ www.afsthailand.org 

จันทร์ที่ 13 มิ.ย. 65                                     ปิดรับสมัคร  

ศุกร์ที่ 17 มิ.ย. 65 ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิสอบข้อเขยีน ที่ www.afsthailand.org 

อาทิตย์ท่ี 19 มิ.ย. 65 สอบข้อเขียน        ระบบออนไลน์ 

พฤหัสบดีท่ี 23 มิ.ย. 65  ประกาศผลการสอบข้อเขียน ที่ www.afsthailand.org 

พฤหัสบดีที่ 23 มิ.ย. -  
พุธที่ 29 มิ.ย. 65 

- รายงานตัว และกรอกใบสมัครสอบสัมภาษณ ์ ที่ www.afsthailand.org 

 

พฤหัสบดีที่ 23 มิ.ย. -  
พุธที่ 6 ก.ค. 65 

ส่งใบสมัครสอบสัมภาษณ์ และหลกัฐานประกอบ  
การสัมภาษณ ์

ที่มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย (ด้วยตนเองหรือทาง
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ หรือบริษัทขนส่งเอกชน) 

ศุกร์ที่ 1 ก.ค. 65 ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ ที่ www.afsthailand.org 
และศูนย์ประสานงานประชาสัมพันธ์และสอบคัดเลือก 

อาทิตย์ท่ี 3 ก.ค. 65 สอบสัมภาษณ์ - ศูนย์ประสานงานประชาสัมพันธ์และสอบคัดเลือก 
- ประเภททุน (CSP) สอบสัมภาษณ์ ณ มูลนิธิเอเอฟเอส 

ประเทศไทย เพียงแห่งเดียวเท่านั้น     

จันทร์ที่ 18 ก.ค. 65 ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
ประกาศผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาประเภททุน
ส าหรับนักเรียนเรียนดีและมจีิตอาสา 

      ที่ www.afsthailand.org 
      และศูนย์ประสานงานประชาสัมพันธ์และสอบคดัเลือก 

จันทร์ที่ 18 ก.ค. -  
จันทร์ที่ 1 ส.ค. 65 

นักเรียนสถานภาพตัวจริงช าระเงินบริจาคสมบทุน
งวดแรก 

ตามค าช้ีแจงใน “คู่มือการช าระเงิน” 

จันทร์ที่ 18 ก.ค. -  
จันทร์ที่ 25 ก.ค. 65 

นักเรียนสถานภาพส ารองลงทะเบยีนรักษาสิทธ์ิ และ
เลือกประเทศครั้งท่ี 2 เพื่อใช้เลื่อนสถานภาพในรอบ
ภาคและประเทศ 

ที่ www.afsthailand.org 
 

จันทร์ที่ 18 ก.ค. -  
ศุกร์ที่ 22 ก.ค. 65 

นักเรียนท่ีได้รับสิทธ์ิในการพิจารณาทุนส่งใบสมัคร            
ขอรับทุน และเอกสารอื่น ๆ 

ส่งใบสมัครขอรับทุนและหลักฐานอื่นๆ มาที่มูลนิธิเอเอฟ
เอส ประเทศไทย (ด้วยวิธี EMS) 

ศุกร์ที ่29 ก.ค. 65 ประกาศผลการคัดเลือกผูไ้ดร้ับทุนเรียนดีและ               
มีจิตอาสา 

ที่ www.afsthailand.org 

ศุกร์ที ่29 ก.ค - 
จันทร์ที่ 1 ส.ค. 65 

ผู้ไดร้ับทุนเรียนดีและมจีิตอาสาช าระเงินบริจาค                     
สมทบทุนงวดแรก (การปฐมนิเทศจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

      ตามค าช้ีแจงใน “คู่มือการช าระเงิน” 

http://www.afsthailand.org/
http://www.afsthailand.org/
http://www.afsthailand.org/
http://www.afsthailand.org/
http://www.afsthailand.org/
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วันที ่ กิจกรรม ช่องทาง/สถานที่ 

กลางสิงหาคมเป็นต้นไป เลื่อนสถานภาพนักเรยีนส ารองเปน็ตัวจริง แจ้งผลทางอีเมลนักเรียน 

ตุลาคม – พฤศจิกายน  2565 ค่ายคัดเลือกนักเรยีนทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (YES) จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

พฤศจิกายน 2565 ประกาศผลการคัดเลือกทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 
(YES) 

ที่ www.afsthailand.org 

 

**การปฐมนิเทศนกัเรียนตัวจริงท่ีผ่านการคัดเลือก ทางมูลนิธิจะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ ให้ทราบภายหลัง** 



 

 

 

 

 

 


