
สถานภาพ ตัวจริง
ลําดับ รหัส คํานํา ชือ นามสกุล โรงเรียน ประเทศ/ภาคพืนทวีป

1 108203457 เด็กหญิง ชนากานต์ พุกพิบูลย์ ดีบุกพังงาวิทยายน อิตาลี / เหนือ
2 108204454 เด็กหญิง ธิดามาศ ใจหลัก ตะกัวป่า "เสนานุกูล" จีน (หอพัก) / เหนือ
3 108204932 เด็กหญิง เพชรนําหนึง ช่วยชัย ตะกัวป่า "เสนานุกูล" สหรัฐอเมริกา / เหนือ
4 108204910 เด็กหญิง ภัทฑิรา แปโค ตะกัวป่า "เสนานุกูล" อาร์เจนตินา / ใต้

รวม  คน   

 หมายเหตุ: . ผู้ทีมีรายชือเป็นตัวจริง และสํารองต้องรายงานตัวและแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมการปฐมนิเทศ 
                      ทาง www.afsthailand.org เท่านัน 
                   2. หากมูลนิธิฯ ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามทีมูลนิธิฯ กําหนด มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ
                      ในการตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทังสิน

ประกาศผลการสอบคัดเลือก
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพือการศึกษาและแลกเปลียนวัฒนธรรมนานาชาติ 

ระยะ  ปี รุ่นที  (พ.ศ. - )
      เขตพังงา (โรงเรียนตะกัวป่า"เสนานุกูล")



สถานภาพ สํารองภาคพืนทวีปเหนือ
ลําดับ รหัส คํานํา ชือ นามสกุล โรงเรียน อันดับสํารอง

1 108204940 เด็กหญิง กชกร จรมาศ ตะกัวป่า "เสนานุกูล" 8
2 108208013 เด็กหญิง กรณิตฐ์ แสงสว่าง ดีบุกพังงาวิทยายน 2
3 108203287 เด็กหญิง กุลธิดา ลาภพูลทวีกุล สตรีพังงา 4
4 108204934 เด็กชาย ทิชานนท์ อนุกูล ตะกัวป่า "เสนานุกูล" 7
5 108208051 เด็กหญิง ปิยะพร บุญสูง ตะกัวป่า "เสนานุกูล" 1
6 108201774 นางสาว วริศรา ไชยผดุงนิรันดร์ ดีบุกพังงาวิทยายน 6
7 108203327 เด็กหญิง วิลาสินี ณ ตะกัวทุ่ง สตรีพังงา 5
8 108204734 เด็กชาย สุรพัศ ศิริบุตร ดีบุกพังงาวิทยายน 3

รวม  คน   

 หมายเหตุ: . ผู้ทีมีรายชือเป็นตัวจริง และสํารองต้องรายงานตัวและแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมการปฐมนิเทศ 
                      ทาง www.afsthailand.org เท่านัน 
                   2. หากมูลนิธิฯ ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามทีมูลนิธิฯ กําหนด มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ
                      ในการตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทังสิน

ประกาศผลการสอบคัดเลือก
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพือการศึกษาและแลกเปลียนวัฒนธรรมนานาชาติ 

ระยะ  ปี รุ่นที  (พ.ศ. - )
      เขตพังงา (โรงเรียนตะกัวป่า"เสนานุกูล")



สถานภาพ สํารองภาคพืนทวีปใต้
ลําดับ รหัส คํานํา ชือ นามสกุล โรงเรียน อันดับสํารอง

1 108206022 นาย ชานน มาดนนท์ ดีบุกพังงาวิทยายน 2
2 108208419 นาย ฐัชขนิช สุรภาพ ตะกัวป่า "เสนานุกูล" 1

รวม  คน   

 หมายเหตุ: . ผู้ทีมีรายชือเป็นตัวจริง และสํารองต้องรายงานตัวและแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมการปฐมนิเทศ 
                      ทาง www.afsthailand.org เท่านัน 
                   2. หากมูลนิธิฯ ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามทีมูลนิธิฯ กําหนด มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ
                      ในการตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทังสิน

ประกาศผลการสอบคัดเลือก
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพือการศึกษาและแลกเปลียนวัฒนธรรมนานาชาติ 

ระยะ  ปี รุ่นที  (พ.ศ. - )
      เขตพังงา (โรงเรียนตะกัวป่า"เสนานุกูล")





 
 
 
 
 

ข้อก ำหนดในกำรเข้ำร่วมกำรปฐมนิเทศ 
1) นักเรียนสามารถรายงานตัวเข้าร่วมการปฐมนิเทศได้เพียง 1 คร้ัง เท่านั้น ถ้านักเรียนต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ  
     กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์  02-574-6197 ต่อ 313 ( คุณชุติญา ) 
 

2) การรายงานตัวจะเสร็จสมบูรณ์ และนักเรียนได้รับการรักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการเอเอฟเอสระยะ 1 ปี รุ่นที่ 59  
    เมื่อนักเรียนและผู้ปกครองมาลงทะเบียนและเข้าร่วมการปฐมนิเทศในวันที่มูลนิธิก าหนด  ถ้ำนักเรียนท่ีรำยงำนตัวและ 
    แจ้งควำมประสงค์เข้ำร่วมกำรปฐมนิเทศผ่ำนเว็บไซต์แล้ว แต่ไม่มำลงทะเบียนและไม่เข้ำร่วมกำรปฐมนิเทศในวันท่ีมูลนิธิ 
    ก ำหนด มูลนิธิถือว่ำนักเรียน "สละสิทธิ์" เข้ำร่วมโครงกำรเอเอฟเอสระยะ 1 ปี รุ่นท่ี 59 
 

3) ในวันปฐมนิเทศนักเรียนต้องสวมเคร่ืองแบบนักเรียน ผู้ปกครองแต่งกายสุภาพ 
 

4) มูลนิธิจะรับลงทะเบียนเฉพำะนักเรียนท่ีมำพร้อมกับผู้ปกครองเท่ำนั้น นักเรียนคนเดียว หรือผู้ปกครองที่มาท่านเดียว  
    มูลนิธิจะไม่รับลงทะเบียนให้ ยกเว้นได้รับอนุญาตเข้ากรณีพิเศษ และขอให้นักเรียน บิดา / มารดา / ผู้ปกครองตามกฎหมาย 
หรือ ผู้แทน แสดงบัตรประชาชนในการลงทะเบียนวันปฐมนิเทศด้วย  
 

5) ในกรณีท่ีบิดำ มำรดำหรือผู้ปกครองตำมกฏหมำยของนักเรียนไม่สำมำรถเข้ำร่วมกำรปฐมนิเทศกับนักเรียนได้ ขอให้ 
    ด ำเนินกำรดังนี้ 

5.1. ท าหนังสือ “เรียน ผู้อ ำนวยกำรใหญ่มูลนิธิ”  แจ้งสาเหตุที่ไม่สามารถมาร่วมการปฐมนิเทศกับนักเรียนได้  และ
ระบุชื่อผู้แทนและความสัมพันธ์  ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีวัยวุฒิที่สูงกว่านักเรียน และเป็นผู้ที่สามารถตัดสินใจแทน
ผู้ปกครองได้ และสามารถถ่ายทอดเน้ือหาในการประชุมให้กับผู้ปกครองของนักเรียนได้ อาทิเช่น ลุง ป้า น้า เป็นต้น  
(นักเรียนไม่สามารถให้ผู้ปกครองของเพื่อน โรงเรียนเดียวกัน ท่ีมาปฐมนิเทศด้วย ประชุมแทนผู้ปกครองของ
นักเรียนได้) โดยหนังสือดังกล่าวผู้ปกครองสามารถเขียนด้วยลายมือ หรือพิมพ์ก็ได้ จากนั้นให้ลงชื่อ หมายเลข
โทรศัพท์ส าหรับการติดต่อกลับ  
   

5.2. ส่งหนังสือพร้อมกับเอกสารหลักฐานอ่ืนๆ มาที่ฝ่ายบริการการศึกษาทาง E-Mail : chutiya.s@afs.org ภำยใน
วันท่ี 16 กรกฎำคม พ.ศ. 2562  (มูลนิธิขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับหนังสือจากทางอีเมลหรือช่องทางอื่นๆ)   
 

5.3. มูลนิธิจะพิจารณาตามความเหมาะสมและตามหลักฐานข้อมูลที่ส่งมาและจะแจ้งผลการพิจารณา อนุญำต /  
ไม่อนุญำต ให้เข้าร่วมการปฐมนิเทศแทน ให้ผู้ปกครองทราบทาง E-Mail  ก่อนวันปฐมนิเทศ 

 

5.4. ผู้ปกครองนักเรียนที่มาแทนจะต้องช าระค่าลงทะเบียนการปฐมนิเทศ 950 บาท (เก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
เช่นเดียวกัน 

 

 
 

ข้อมูลส ำหรับติดประกำศที่ศูนย์สอบ 1 
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6) ในกรณีที่นักเรียนและผู้ปกครองมีเหตุจ าเป็น ไม่สามารถเข้าร่วมการปฐมนิเทศได้ แต่ยังต้องการเข้าร่วมโครงการ ขอให้ 
นักเรียนด าเนินการดังนี้ 
 

6.1. ท าหนังสือ “ เรียน ผู้อ ำนวยกำรใหญ่มูลนิธิ” แจ้งสาเหตุ ที่ไม่สามารถมาร่วมการปฐมนิเทศ และต้องระบุชื่อผู้มา
ประชุมแทนโดยต้องเป็นผู้ที่สามารถตัดสินใจแทนผู้ปกครองได้และสามารถถ่ายทอดเนื้อหาในการประชุมให้กับ
ผู้ปกครองของนักเรียนได้ อาทิเช่น ลุง ป้า น้า เป็นต้น (ถ้ำไม่มีผู้มำปฐมนิเทศแทนนักเรียนและผู้ปกครอง ไม่ว่ำจะมี
เหตุจ ำเป็นใดๆก็ตำม นักเรียนจะไม่สำมำรถรักษำสิทธิ์ ในกำรเป็น “ตัวจริง”  หรือ “ตัวส ำรอง”  ไว้ได้)  โดยหนังสือ
ดังกล่าวผู้ปกครองสามารถเขียนด้วย ลายมือหรือพิมพ์ก็ได้ จากนั้นให้ลงชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ส าหรับการติดต่อ
กลับ  
 

6.2. ส่งหนังสือพร้อมกับเอกสารหลักฐานอ่ืนๆ มาที่ฝ่ายบริการการศึกษาทาง E-Mail : chutiya.s@afs.org ภำยใน
วันท่ี 16  กรกฎำคม พ.ศ. 2562  (มูลนิธิขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับหนังสือจากทางอีเมลหรือช่องทางอื่นๆ)   
 

6.3. มูลนิธิจะพิจารณาตามความเหมาะสมและตามหลักฐานข้อมูลที่ส่งมาและจะแจ้งผลการพิจารณา อนุญำต /  
ไม่อนุญำต ให้เข้าร่วมการปฐมนิเทศแทน ให้ผู้ปกครองทราบทาง E-Mail ก่อนวันปฐมนิเทศ 

 

6.4.  ผู้ปกครองนักเรียนที่มาแทนจะต้องช าระค่าลงทะเบียนการปฐมนิเทศ 950 บาท (เก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
เช่นเดียวกัน 
 
 

หำกมีข้อสงสัยประกำรใด โปรดติดต่อเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ 
หมำยเลขโทรศัพท์  02-574-6197  ต่อ  311  312  313  และ  314    
หมำยเลขโทรสำร   02-574-6830 

 
 

____________________________________________________________________________________________ 
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ข้อปฏิบัติของนักเรียนตัวจริง และตัวส ำรองหลังกำรประกำศผลกำรคัดเลือก 
โครงกำรเยำวชนเอเอฟเอสเพ่ือกำรศึกษำแลกเปล่ียนวัฒนธรรมนำนำชำติ ระยะ 1 ปี รุ่นท่ี 59  (พ.ศ. 2563 – 2564) 

 

มูลนิธิขอเรียนเชิญนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมกับผู้ปกครองของนักเรียน  1 ท่าน เข้าร่วมการปฐมนิเทศ โดย
นักเรียน “ตัวจริง”  มีก ำหนดกำรปฐมนิเทศในวันเสำร์ท่ี  20  กรกฎำคม พ.ศ. 2562  และนักเรียน “ตัวส ำรอง”  ในวัน
อำทิตย์ท่ี  21  กรกฎำคม พ.ศ. 2562 ณ  ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลล์รูม  อำคำรชำเลนเจอร์  อิมแพ็ค  เมืองทองธำนี   จ.นนทบุรี  
เวลำ  07.00 – 18.00 น. 
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกท้ัง “ตัวจริง”และ “ตัวส ำรอง”  ท่ีไม่เข้ำร่วมกำรปฐมนิเทศ ในวันท่ีก ำหนดถือว่ำ“ สละสิทธิ์กำรเข้ำร่วม 
โครงกำรเอเอฟเอส” 
เน่ืองจากการปฐมนิเทศคร้ังนี้มีค่าการด าเนินการต่างๆ ซึ่งมูลนิธิจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าลงทะเบียนในการเข้า
ร่วมการปฐมนิเทศในส่วนของนักเรียน แต่ในส่วนของผู้ปกครองนั้น  มูลนิธิขอให้ผู้ปกครองช ำระค่ำลงทะเบียน จ ำนวน 
950 บำท (เก้ำร้อยห้ำสิบบำทถ้วน) ต่อผู้ปกครอง 1 ท่ำน ถ้าหากผู้ปกครองของนักเรียนคนใดประสงค์จะเข้าร่วมการ
ปฐมนิเทศมากกว่า 1  ท่าน ขอความกรุณาช าระเพิ่มท่านละ 950 บาท (เก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

กำรรำยงำนตัวเข้ำร่วมกำรปฐมนิเทศและรักษำสิทธิ์กำรเข้ำร่วมโครงกำร 
 วันท่ี 10 - 16 กรฎำคม พ.ศ. 2562  นักเรียนที่มีรายชื่อเป็นตัวจริงและตัวส ารอง ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการสามารถ 

รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ ในการเข้า ร่วมโครงกา รและเข้า ร่วมการปฐมนิ เทศผ่านทางเว็ บไซต์ เอเอฟเอส  
www.afsthailand.org  โดยนักเรียน  สำมำรถใช้ชื่อและรหัสเดิมท่ีนักเรียนใช้เข้ำระบบสมัครเข้ำสอบ ตำมตัวอย่ำง 
ดังต่อไปนี้  

1. เข้ำระบบสมัครเข้ำสอบด้วยชื่อและรหัสเดิมท่ีนักเรียนใช้สมัครสอบ  
2.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลส ำหรับติดประกำศที่ศูนย์สอบ 1 

http://www.afsthailand.org/


  

1.1) จำกนั้นนักเรียนจะเห็นประกำศผลกำรคัดเลือก ให้นักเรียนคลิกค ำว่ำ “กรุณำอ่ำน” นักเรียนจะเห็นค าชี้แจงและข้อมูล    
       เกี่ยวกับการปฐมนิเทศ เมื่อนักเรียนอ่านเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนท าแบบฟอร์มรายงานตัวเข้าร่วมการปฐมนิเทศ 
       ถ้านักเรียนต้องการเข้าร่วมโครงการ ให้นักเรียนคลิก   ช่องยินดีเข้าร่วมการปฐมนิเทศ   
       ถ้านักเรียนต้องการสละสิทธิ์ ให้คลิก   ช่องไม่เข้าร่วมการปฐมนิเทศและขอสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 
 
1.2)  ในกรณีท่ีนักเรียน คลิก  “ยินดเีข้ำร่วมกำรปฐมนิเทศ”  จะปรากฏกล่องข้อความเกี่ยวกับผู้ปกครองที่จะมาร่วม 
การปฐมนิเทศและค่าลงทะเบียน ให้นักเรียนเลือกผู้ปกครองที่จะมาร่วมการปฐมนิเทศ   บิดา    มารดา 
 ผู้ปกครองตามกฎหมาย  จากนั้นให้นักเรียนคลิกค าว่า “ ยืนยัน ”  และคลิกค าว่า “ แบบฟอร์มกำรช ำระเงิน ” ซึ่ง 
ระบบจะค านวณจ านวนผู้ปกครองและคิดเป็นจ านวนเงินออกมาในแบบฟอร์มการช าระเงิน  
 

หมำยเหตุ : นักเรียนสำมำรถรำยงำนตัวเข้ำร่วมกำรปฐมนิเทศได้เพียง 1 ครั้ง เท่ำนั้น ถ้ำนักเรียน
ต้องกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ หมายเลขโทรศัพท์  02-574-6197 
ต่อ 313 (คุณชุติญำ) 
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1.3)  พิมพ์บัตรประจ ำตัวเข้ำรับกำรปฐมนิเทศ ผู้สมัครจะต้องเตรียมบัตรประจ าตัวไว้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน

เข้างานในวันปฐมนิเทศ โดยคลิกที่ปุ่ม “พิมพ์บัตรประจ าตัวเข้ารับการปฐมนิเทศ” 

 

 
 

ผู้สมัครจะพบกับหน้าจอแสดงบัตรเข้ารับการปฐมนิเทศ ซึ่งจะประกอบด้วยรายละเอียดของผู้สมัครที่จ าเป็นต่อการ

ตรวจสอบแก่เจ้าหน้าที่ โดยนักเรียนสามารถพิมพ์ บันทึก จัดเก็บหน้าจอนี้ไว้ เช่นการ บันทึกภาพหน้าจอ หรือบันทึก url 

ของบัตรประจ าตัวนี้ไว้ เพื่อแสดงผ่านโทรศัพท์มือถือแก่เจ้าหน้าที่ในวันลงทะเบียนเข้ารับการปฐมนิเทศ 
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1.4)  กรณีท่ี บิดำ/มำรดำหรือผู้ปกครองตำมกฎหมำย ไม่สำมำรถเข้ำร่วมกำรปฐมนิเทศ ได้ จะต้องมอบหมายให้ผู้แทนที่

มีวุฒิภาวะสามารถตัดสินใจแทน บิดา/มารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย  ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศเป็นผู้ปกครองให้

นักเรียนแทน โดยนักเรียนจะต้องกรอกหมายเลขประจ าตัวประชาชน ทั้ งของตนเอง และผู้แทนบิดา/มารดาหรือ

ผู้ปกครองตามกฎหมาย  ใหน้ักเรียน กรอกบุคคล และเลือกสถำนะเป็น“ผู้แทน ของบิดำ/มำรดำ/ผู้ปกครองตำมกฎหมำย” 

ตำมรูป     
 

 

 

แนวทำงปฏิบัติกรณีท่ีบิดำ/มำรดำหรือผู้ปกครองตำมกฎหมำย ขอได้มอบหมำยให้มีผู้แทนมำเข้ำร่วมกำร

ปฐมนิเทศให้ส่งหนังสือถงึ chutiya.s@afs.org  มูลนิธิจะพิจำรณำอนุญำตตำมเหตุผลเป็นกรณีไป 
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1.5) กรณีที่มีผู้ติดตามนอกเหนือจากนักเรียนและ บิดา/มารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ให้กรอกเพียง ชื่อ-นามสกุล

เท่านั้น จากนั้นระบบจะค านวณค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานให้ ซึ่งผู้เข้าร่วมจะต้องช าระในส่วนถัดไป  

  
 

2. วิธีกำรช ำระเงิน 
ช ำระเงินแบบ QR Code และ ช ำระเงินแบบ Bill Payment 

แบบที่ 1 ช าระแบบใช้ QR Payment เหมาะส าหรับผู้ที่มี  Mobile Banking กับ Internet Banking  ท าได้โดยการ 
คลิกที่ปุ่ม  

 
       ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับแสดง QR Code  เพื่อให้ผู้สมัครท าการสแกน QR Code ผ่านแอฟพลิเคชั่นบนมือถือ   
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 กรณีที่ ผ่านระยะเวลา 3 นาที แต่ยังไม่ได้ท าการสแกน QR Code ระบบจะแสดงข้อความให้ผู้ใช้ทราบ 
 เพื่อท าการรับ QR Code ชุดใหม่ 

 

 
 

   เมื่อระบบท าการตรวจสอบข้อมูลการช าระเงินเรียบร้อยแล้ว จะขึ้นหน้าจอแสดงผลลัพธ์ดังรูป และจะพากลับไปยัง 
  หน้าจอลงทะเบียนปฐมนิเทศโดยอัตโนมัติ  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

เมื่อระบบท าการบันทึกข้อมูลส าเร็จ จะพบกับส่วนของ “บันทึกการช าระเงิน” ถัดจากการช าระเงิน 
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แบบที่ 2  ช าระแบบ Bill Payment เหมาะส าหรับผู้ที่ไม่มี Mobile Banking กับ Internet Banking 

ให้เลือกปุ่ม 
 

ผู้สมัครจะได้รับแบบฟอร์ม ซึ่งต้องพิมพ์ และน าไปช าระเงินกับทางธนาคารกรุงเทพ    
  
 

 
 

- เมื่อช าระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพเรียบร้อยแล้ว ใบเสร็จรับเงินจากธนาคารจะต้องปรากฏข้อความดังต่อไปนี้ 
“AFS Intercultural Programs Thailand หรือ มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย” 

 

ตัวอย่ำงใบเสร็จรับเงินจำกธนำคำร

7 ข้อมูลส ำหรับติดประกำศที่ศูนย์สอบ 



 

-เมื่อช าระเงินแล้ว จึงมากรอกวันที่ และสาขาของธนาคารที่ช าระอีกครั้ง ในส่วนของ “ข้อมูลการช าระเงินค่าเข้าร่วม
ปฐมนิเทศผ่านทางธนาคาร” 

  

 

 

 

 

กรณีที่ผู้สมัครยังกรอกข้อมูลไม่เสร็จ แต่ต้องการบันทึกข้อมูลไว้ก่อน ให้กดที่ปุ่ม 

 

เมื่อข้อมูลครบถ้วนแล้ว จึงกดที่ปุ่ม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบต่อไป 

 

 

- ให้นักเรียนกรอกข้อมูลกำรช ำระเงินในเว็บไซต์เพื่อยืนยันกำรตอบรับเข้ำร่วมกำรปฐมนิเทศและกรุณาน าหลักฐาน 
        การช าระเงินไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ในวันปฐมนิเทศด้วย ในกรณีท่ีนักเรียนมีควำมจ ำเป็นและไม่สำมำรถ 
       ช ำระค่ำลงทะเบียนล่วงหน้ำได้ นักเรียนสำมำรถน ำเงินสดมำช ำระใน วันปฐมนิเทศได้  แต่เพื่อควำมสะดวกรวดเร็ว 
       ในกำรลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศ มูลนิธิขอแนะน ำให้นักเรียนช ำระล่วงหน้ำ 
 
 

หมำยเหตุ  :  1. ส าหรับผู้ที่ช าระแบบ Bill Payment ธนาคารจะรายงานการช าระเงินของนักเรียนมายังมูลนิธิ
ในวันถัดไป  ถ้านักเรียนได้รับใบเสร็จจาก ธนาคารและได้ตรวจสอบข้อมูลถูกต้องตามตัวอย่าง
ที่ให้ใน นักเรียนไม่จ าเป็นต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เอเอฟเอสเพื่อยืนยันการช าระเงิน 

         

                2. หากนักเรียนมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อฝ่ายการเงิน หมายเลขโทรศัพท์  02-574-6197  
       หมายเลขโทรสาร 02-574-6277 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ (09.30 – 12.00 น.  และ 13.00 – 17.00 น.)  
           ตามข้อมูลต่อไปนี้  
 

คุณจุรีพร  มัลลิกะนาวิน  ต่อ  207          
คุณรัตนวดี  อินละคร  ต่อ  202           
คุณรวิพร สุขสุทธิ์  ต่อ  204 

      คุณพรทนา  ลักษณประวัติ          ต่อ  203  
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