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ข้อแนะนําในการสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนแลกเปลี�ยน ภาค 3360 โรตารีสากล  
เพื�อเป็นเยาวชนแลกเปลี�ยนออก YE Outbound Students ปี 0101-0103 (รอบที� 0) 

 

 
 

- สโมสรดาํเนินการประกาศรับสมคัร และคดัเลือกเยาวชนที�มีคุณสมบติัเหมาะสมที�สุด เขา้ร่วมสอบคดัเลือก 
ทางสโมสรต้องลงนามในใบสมัครเพื�อขอรับรองมาตรฐาน (MOU) กบัโครงการด้วย  สโมสรที�จะส่ง
เยาวชนเขา้ร่วมโครงการฯ ตอ้งมีความพร้อม และมีคุณสมบติัที�เหมาะสม  และยอมรับในเงื�อนไขการส่ง
เด็ก และรับเลี-ยงดูเยาวชนจากต่างประเทศ ตามกฎระเบียบของโครงการเยาวชนแลกเปลี�ยนที�ไดก้าํหนดไว ้  
 

- หลกัเกณฑเ์พิ�มเติม 
2. คุณสมบติัเพิ�มเติมของสโมสรที�สามารถส่งเยาวชนเขา้ร่วมโครงการฯ  

  ตามธรรมนูญของโรตารีสากล ระบุไวว้า่ สโมสรโรตารี ตอ้งมีสมาชิกสามญัอยา่งนอ้ย �7 คน จึงมี
คุณสมบติัที�สมบูรณ์ของสโมสร และเพื�อให้การบริหารงานของโครงการเยาวชนแลกเปลี�ยน สอดคลอ้งกบัโรตารี
สากล  เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการดูแลเยาวชนแลกเปลี�ยนเขา้-ออก ใหดี้ยิ�งขึ-น  จึงกาํหนดหลกัเกณฑเ์พิ�มเติม ดงันี-  

• สโมสรโรตารีที�มีจาํนวนสมาชิกนอ้ยกวา่ 2: คน ไม่สามารถส่งเยาวชนเขา้ร่วมโครงการ

ได ้

• สโมสรโรตารีที�มีจาํนวนสมาชิก ระหวา่ง 2:-2; คน  สามารถส่งเยาวชนเขา้ร่วมโครงการ

ได ้จาํนวน 2 คน 

• สโมสรโรตารีที�มีจาํนวนสมาชิก ตั-งแต่ �7 คนขึ-นไป สามารถส่งเยาวชนเขา้ร่วมโครงการ

ไดไ้ม่จาํกดัจาํนวน และเป็นไปตามเงื�อนไขของโครงการฯ ในการพิจารณาตามความ

เหมาะสมต่อไป 

หมายเหตุ  โดยการตรวจสอบขอ้มูลจาํนวนสมาชิกที�มีในสโมสรจาก RI Invoice ณ วนัที� D7 มิถุนายน �:E� 

  2. สโมสรตอ้งผา่นการประเมินจากคณะกรรมการโครงการเยาวชนแลกเปลี�ยน 
  คณะกรรมการโครงการเยาวชนแลกเปลี�ยนภาค DDE7 โรตารีสากล จะทาํการประเมินสโมสรจาก
ขอ้มูลในการรับอุปถัมภ์เยาวชนแลกเปลี�ยนจากต่างประเทศ ในปีที�ผ่านๆ มา ประกอบการพิจารณาว่ามีความ
เหมาะสมในการรับ-ส่งเยาวชน หรือไม่  หากสโมสรนั-นไม่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการโครงการ ก็ไม่
สามารถส่งเยาวชนเขา้ร่วมโครงการได ้
 
 

1. กาํหนดการรับสมคัรและการคดัเลอืกเยาวชน 
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- ส่งใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ของเยาวชนที�ผา่นการคดัเลือกจากสโมสร ภายในวนัที� > พฤศจิกายน 0>C0   
มาที�   โครงการเยาวชนแลกเปลี�ยนภาค 3360 โรตารีสากล   

254 ถ.ตลาดเก่า ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลาํปาง 52100   
 

พร้อมโอนเงิน จํานวน 3D,111 บาท (หนึ�งหมื�นสี�พนับาทถ้วน) โดยแบ่งเป็น  
1. ค่าสมคัรสอบ           M,777 บาท 
2. ค่าเขา้ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปรับพฤติกรรม  27,777 บาท 

 

โอนเงิน จาํนวน 2M,777 บาท เขา้บญัชี  
ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาคณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่ ประเภทออมทรัพย ์เลขที�บญัชี :EE-:::D;7-2   
ชื�อบญัชี “นางศิริลกัษณ์ ไชยวงศ/์นายยทุธนา นฤนาทวงศส์กุล/นางฟองจนัทร์ สุขสวสัดิT  ณ อยธุยา”  
 
 

 
 

กรุณาส่งสาํเนาหลกัฐานการชาํระเงิน มาทางอีเมล ์yepd3360@hotmail.com  
หรือทางไลน์ ตาม QR CODE นี- เท่านั-น  

 
 
 
 

 
 

- อายุไม่ตํ�ากว่า 15 ปี และไม่เกนิ 3L ปี      
- มีผลการเรียนดี โดยมี เกรดเฉลี�ยรวม (GPA) ย้อนหลงั 1  ปี ไม่ตํ�ากว่า 2.50   
- ผา่นการสอบทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษ TOEIC (Standard Test) และนาํส่งใบรับรองผลคะแนนฉบบัจริง 

ใหค้ณะกรรมการโครงการเยาวชนแลกเปลี�ยน ในวนัสอบคดัเลือก วนัที� 31 พฤศจิกายน 0>C0   
- ตอ้งมีความประพฤติเรียบร้อย บุคลิกภาพดี และมีมนุษยสมัพนัธ์ดี สามารถทาํหนา้ที�ทูตวฒันธรรมได ้**ไม่

สูบบุหรี�  หรือดื�มเครื�องดื�มแอลกอฮอล*์* 
- มีสุขภาพที�แขง็แรง และไม่มีโรคประจาํตวัซึ� งเป็นอุปสรรคใด ๆ ต่อการใชชี้วิตในต่างประเทศ 

- ทางโครงการฯ และคณะกรรมการ สามารถพิจารณายกเลิกการไปแลกเปลี�ยนไดท้นัที ถา้หากมีพฤติกรรมที�
ไม่เหมาะสม แมจ้ะชาํระเงินเขา้ร่วมโครงการแลว้ 

 
 
 
 

2. คุณสมบัติของผู้สมคัร 
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การสอบคดัเลือกและสอบสัมภาษณ์ วนัอาทติย์ที� 31 พฤศจิกายน 0>C0 ณ จงัหวดัเชียงใหม่ (สถานที�จะแจง้ใหท้ราบ
ต่อไป) 
09.00 – 09.30 น.  ลงทะเบียน และส่งผลสอบ TOEIC 
09.30 – 27.D7 น.  ทดสอบความรู้ทั�วไปเกี�ยวกบัโรตารี (ขอ้เขียน) 
27.D7 เป็นตน้ไป  เริ�มสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการ YE 

 
หมายเหตุ:  ใหน้กัเรียนผูส้มคัรนาํ Portfolio มาแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ดว้ย 

**กาํหนดการ อาจมีการเปลี�ยนแปลง ตามความเหมาะสมของเวลาและสถานที�** 
 

 

 
 

- ใบสมคัร (ชุดภาษาไทย) เป็นเยาวชนแลกเปลี�ยน ที�กรอกขอ้มูลสมบูรณ์ และผูป้กครองลงลายมือชื�อรับรอง 
จาํนวน 2 ชุด และติดรูปถ่ายหนา้ตรงของนกัเรียนในใบสมคัรใหเ้รียบร้อย 
 

- ใบแจง้ผลการเรียนเป็นรายวิชา (Transcript) เป็นภาษาองักฤษ  ย้อนหลงั  1  ปี  
 

- ใบสมคัรเพื�อขอรับรองมาตรฐาน (MOU) จากสโมสรโรตารีอุปถมัภ ์
 

- หนงัสือรับรองจากสโมสรโรตารีอุปถมัภ ์
 

- ใบสมคัรเพื�อขอรับรองมาตรฐาน (MOU) จากผูป้กครอง 
 

- ใบแจง้ความจาํนงรับเป็นครอบครัวอุปถมัภเ์ยาวชนแลกเปลี�ยนจากต่างประเทศ 3 ครอบครัว  
 

- สาํเนาบตัรประชาชนของครอบครัวอุปถมัภทุ์กครอบครัว ทั-งสามีและภรรยา พร้อมรูปถ่ายที�อยูอ่าศยั และ
สมาชิกในครอบครัว 

 

- ใบรับรองการตรวจสอบประวติั จากกรมตาํรวจแห่งชาติ  ของครอบครัวอุปถมัภ ์ทั-ง 3 ครอบครัว (ตอ้งทาํ
การตรวจสอบประวติัทุกครอบครัว)  โดยท่านสามารถยื�นขอตรวจสอบประวติั ไดที้� สถานีตาํรวจใกลบ้า้น  
โดยนาํหนงัสือจากทางโครงการฯ (ตามเอกสารแนบ) เป็นเอกสารประกอบการขอตรวจสอบประวติั 
ดงักล่าว **สาํหรับผลการตรวจสอบประวติั สามารถนาํส่งโครงการฯ ภายในเดือนธนัวาคม �:E�** 
 

 
 
 
 
 
 

3. กาํหนดการสอบคดัเลอืกและสอบสัมภาษณ์ 

4. เอกสารและรูปถ่าย ประกอบการสมคัรสอบ 
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- ผูป้กครองมีความเตม็ใจ และสามารถรับเป็นครอบครัวอุปถมัภเ์ยาวชนแลกเปลี�ยนจากต่างประเทศได ้และ
ร่วมมือกบัสโมสรในการจดัหาครอบครัวอุปถมัภใ์หค้รบอยา่งนอ้ย D ครอบครัว 

 

- ผูป้กครองของเยาวชนที�ผา่นการคดัเลือก และตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ จะตอ้งบริจาคเงินสนบัสนุนใหก้บั
มูลนิธิโรตารีสากล จาํนวน 2 เหรียญ PHF หรือ จาํนวนเงิน 2,777 $ U.S. ภายในวนัที� 28 กุมภาพนัธ์ 0>C] 
โดยการซื-อตั}วแลกเงินธนาคาร (ดร๊าฟ) ขีดคร่อม ส่งจ่ายให ้“The Rotary Foundation of Rotary 
International” เป็นจํานวนเงินบาท ตามอตัราแลกเปลี�ยนที�ทางโรตารีสากลกาํหนด และส่งดร๊าฟดงักล่าว 
มาที�   
โครงการเยาวชนแลกเปลี�ยนภาค ]]C1 โรตารีสากล  0>D ถ.ตลาดเก่า ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลาํปาง >0311 

 

- ผูป้กครองจะตอ้งเขา้ร่วมการปฐมนิเทศเยาวชนแลกเปลี�ยนในวนัสอบคดัเลือก  ซึ� งจดัขึ-นเพื�อรับทราบ
รายละเอียดของโครงการฯ และหนา้ที�ที�จะตอ้งใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือเยาวชนในการเดินทางไป
ต่างประเทศ และการรับเป็นครอบครัวอุปถมัภ ์

 
 

 
 

- การประกาศผลการสอบคดัเลือก ทางโครงการฯ จะแจง้ผลไปที�อีเมลข์องนายกสโมสร ในวนัที� 01 
พฤศจิกายน 0>C0  
 

- นกัเรียนที�สอบผา่นการคดัเลือก และประสงคจ์ะเขา้ร่วมโครงการฯ ใหโ้อนเงินค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
โครงการ  เป็นจํานวนเงิน 311,111 บาท (หนึ�งแสนบาทถ้วน) เขา้บญัชี “มูลนิธิเยาวชนแลกเปลี�ยนภาค 
3360 โรตารีสากล ประเทศไทย” ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนฉตัรไชย ลาํปาง ออมทรัพย ์บญัชีเลขที� M�:-
7���D�-�  ภายในวนัที� 01 ธันวาคม 0>C0 และส่งสาํเนาการโอนเงิน มาที� สาํนกังานโครงการเยาวชน
แลกเปลี�ยนภาค 3360 โรตารีสากล เลขที� 254 ถ.ตลาดเก่า ต.สวนดอก อ.เมือง จ. ลาํปาง 52100  
หรือที�อีเมล ์yepd3360@hotmail.com 
หรือทางไลน์ ตาม QR CODE นี-  

 
 

- นกัเรียนที�เขา้ร่วมโครงการฯ ต้อง ส่งใบสมัครชุดภาษาองักฤษ (Long Term Application Form) จํานวน 0 
ชุด และเอกสารประกอบต่างๆ ใหค้รบถว้น  ภายในวนัที� 20 ธันวาคม 0>C0  มาที� สํานักงานโครงการ
เยาวชนแลกเปลี�ยนภาค 3360 โรตารีสากล เลขที� 254 ถ.ตลาดเก่า ต.สวนดอก อ.เมือง จ. ลาํปาง 52100 
สามารถดาวน์โหลดใบสมคัรดงักล่าว ไดที้� www.ye3360.com  

 

6. การแจ้งผลการสอบ 

5. ความรับผดิชอบของผู้ปกครอง 
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- ค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมโครงการฯ 100,000 บาท (หนึ�งแสนบาทถว้น) โดยโอนเงินเขา้บญัชี “มูลนิธิ
เยาวชนแลกเปลี�ยนภาค 3360 โรตารีสากล ประเทศไทย” ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนฉตัรไชย ลาํปาง   
ออมทรัพย ์บญัชีเลขที� M�:-7���D�-� 
 

รายละเอียดค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมโครงการฯ 
 

3.  ค่าใช้จ่ายสําหรับดูแลเยาวชนแลกเปลี�ยนเข้า (YE Inbound) ประกอบด้วย:     
      1.1 เงินสนบัสนุนค่าใชจ่้ายรายเดือนของเยาวชนแลกเปลี�ยนเขา้   36,000 

                1.2 ค่าใชจ่้ายมอบใหส้โมสรอุปถมัภส์าํหรับเยาวชนแลกเปลี�ยนเขา้      
  (เป็นค่าชุดนกัเรียน, ชุดพละ หรือชุดพื-นเมือง, ค่าต่ออายวุซ่ีา (2,;77 บาท),  

                              ค่าเรียนพิเศษภาษไทยเพิ�มเติม, ค่าของขวญัวนัเกิด, วนัปีใหม่ 

 และของที�ระลึกก่อนกลบับา้น)         12,777 
      1.D ค่าสนบัสนุนกิจกรรมสาํหรับเยาวชนแลกเปลี�ยนเขา้ (YE Inbound)  

(ปฐมนิเทศ และร่วมประชุมใหญ่ของภาค)          8,000 
       1.4 เงินสนบัสนุนกิจกรรมมอบใหโ้รงเรียนอุปถมัภ ์        M,777   
 

2.  ค่าใช้จ่ายในการอบรม และประชุมใหญ่ของภาค 
     สําหรับเยาวชนแลกเปลี�ยนออก (YE Outbound)       8,000 
 

].  เงินสมทบกองทุนศิษย์เก่า          5,000 
     (เพื�อใชส้าํหรับเขา้ร่วมกิจกรรมของโครงการ หลงัจากไปแลกเปลี�ยนกลบัมา) 
 

4.  ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ Accessories          8,000 
     (เสื-อสูท (Blazer), เสื-อยดืคอโปโล, เสื-อยดืคอกลม, เข็มที�ระลึก,  
       ป้ายชื�อนกัเรียน, นามบตัร, ธงของโครงการ, ธงชาติไทย,  
       กระเป๋าเป้ และอื�นๆ)  
 

>.  ค่าใช้จ่ายสนับสนุนคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ      M,777 
 

C.  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานส่วนสํานักงาน     2:,777 
      รวมค่าใช้จ่ายทัqงสิqน             311,111 บาท 
                              (หนึ�งแสนบาทถ้วน) 
 
 
 

7. รายละเอยีดค่าใช้จ่ายสําหรับผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ 



YE Outbound Students 2020-2021  รอบที� �                                                                                                              6 / 6 

 

 
**ค่าใชจ่้ายเขา้ร่วมโครงการฯ จาํนวน 277,777 บาท ดงักล่าว ไม่รวม**  
 1. ค่าทริปต่างประเทศระยะสั-น เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ที�โครงการเยาวชนแลกเปลี�ยนจดัขึ-น 
 

 2. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง, ค่าธรรมเนียมการขอวซ่ีา, ค่าตั}วเครื�องบิน, ค่าประกนัสุขภาพ และประกนั
อุบติัเหตุ, ของฝากและของที�ระลึก ที�จะนาํไปมอบใหค้รอบครัวอุปถมัภ ์หรือเพื�อน ๆ ตลอดจนค่าใชจ่้ายในกิจกรรม
อื�นๆ ที�เกิดขึ-นระหวา่งเป็นเยาวชนแลกเปลี�ยนในต่างประเทศ 
 

 ]. กรณีที�โครงการฯ ได้ดําเนินการตกลงแลกเปลี�ยนกบัต่างประเทศแล้ว และหาที�ให้ได้แล้ว  แต่เยาวชน
ปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการ  ทางโครงการฯ จะไม่คืนเงินจํานวนดังกล่าว และ/หรือ คืนเฉพาะเงินสมทบกองทุน
ศิษย์เก่า จํานวน >,111 บาท  
 

 
 
 

ผูที้�เขา้ร่วมโครงการเยาวชนแลกเปลี�ยนของภาค 3360   ต้อง เขา้ร่วมกิจกรรมที�โครงการฯ จดัขึ-นทุกครั- งดงัต่อไปนี-  
 

- เขา้ร่วมกิจกรรมของสโมสรอุปถมัภอ์ยา่งสมํ�าเสมอก่อนออกเดินทาง อยา่งนอ้ยเขา้ร่วมประชุมเดือนละครั- ง 
- กิจกรรมปฐมนิเทศและการประชุมในการเตรียมความพร้อมทุกครั- ง ที�ทางโครงการฯ แจง้ใหท้ราบ 

(ค่าใชจ่้ายรวมอยูใ่นเงินเขา้ร่วมโครงการฯ) 
o ค่ายเตรียมความพร้อม ครั- งที� 2  เดือน มกราคม �:ED 
o ค่ายเตรียมความพร้อม ครั- งที� � 

- ตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมการอบรมภาคสนามและเตรียมความพร้อมในการเป็นยวุทูตของโรตารี จดัโดย
โครงการฯ (ค่าใชจ่้ายนี-อยูใ่นเงินค่าเขา้ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมเป็นที�เรียบร้อยแลว้) 
 

- ร่วมประชุมใหญ่ของภาค 3360 (District Conference)  ในเดือนมีนาคม �:ED 
 

- ทริปต่างประเทศ (ประเทศใกล้ๆ ) ค่าใชจ่้ายประมาณ DM,777 บาท (ค่าใชจ่้ายนี-ตอ้งชาํระเพิ�มเติมต่างหาก) 
เพื�อใหไ้ดป้ระสบการณ์จริงในการเดินทาง และการเขียนใบสาํคญัต่างๆ ในการเขา้ออกด่านตรวจคนเขา้
เมือง และศุลกากร 

 

- ปัจฉิมนิเทศ (Pre-departure Orientation) ในเดือนกรกฎาคม 2563 และงานเลี-ยงตอ้นรับพี� Rebound 
Students 

 

***เยาวชนที�ไม่เข้าร่วมกจิกรรมดังกล่าว จะถูกพจิารณาตัดสิทธิu การเป็นเยาวชนแลกเปลี�ยนของโครงการฯ 
 

******************************* 

8. กจิกรรมภาคบังคบั สําหรับเยาวชนที�เข้าร่วมโครงการฯ 


