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ระเบียบการ
รับสมัครเยาวชนไทยเดินทางไปแลกเปลี่ยน กับ สโมสรโรตารีในตางประเทศ
ป บริหาร 2019-2020 ( เดินทางป 2020-2021 )
โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน ภาค 3340 โรตารีสากล (District 3340, Rotary Youth Exchange Program)
ใหบริการสโมสรในนาม “มูลนิธิเยาวชนแลกเปลี่ยนโรตารีภาค 3340” เฉพาะ พื้นที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคตะวันออก จะทําการรับสมัครและคัดเลือกเยาวชนไทยเพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยนกับเยาวชนของภาคโรตารีในประเทศตางๆ
ทั่วโลก อาทิเชน ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุน ฝรั่งเศส เยอรมนี แม็กซิโก ใตหวัน และอื่นๆ ซึ่งทั้งสองประเทศที่
ตกลงทําการแลกเปลี่ยนกัน จะออกเดินทางไปพักอาศัยกับครอบครัวชาวตางประเทศ และศึกษาเลาเรียนในโรงเรียนของทั้งสอง
ประเทศเปนการแลกเปลี่ยนกัน โดยออกเดินทาง ในเดือนสิงหาคม 2563 (ป 2020) และกลับประเทศไทยในเดือน สิงหาคม
2564 (ป 2021) จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเปนเยาวชนแลกเปลี่ยนภาค 3340 เดินทางไปพักอาศัย และ
ศึกษาเลาเรียนในประเทศตาง ๆ ดังกลาวขางตน โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1. คุณสมบัติของผูสมัคร
1.1 ตอง พรอมที่จะหยุดพักการเรียนในโรงเรียนที่กาํ ลังศึกษาอยู เปนเวลา 1 ป หรือ 52 สัปดาห โดยเดินทางออกเดือน
สิงหาคม 2563 และเดินทางกลับประเทศไทย เดือนสิงหาคม 2564
1.2 ตอง มีอายุไมนอยกวา 15 ป แตไมเกิน 18 ป (นับถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2563)
1.3 ตองศึกษาอยูในระดับชั้นไมตา่ํ กวามัธยมศึกษาปที่ 4 ปทีเดินทาง(1 สิงหาคม 2663)
1.4 ตองสอบไดคะแนนวิชาภาษาอังกฤษและหรือภาษาตางตางประเทศ อื่น ๆ เฉลี่ยในเกณฑไมนอย 3และสามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษและหรือภาษาตางประเทศอื่น ๆ ได
1.5 ตองมีภูมิลําเนาอยูใน ภาค 3340 สมัครในนามของสโมสรโรตารีในจังหวัดหรืออําเภอตางๆ ของภาค 3340 ที่มี
สโมสรโรตารีตั้งอยู
1.6 ตองไมมีรอยสักและหรือ ทําการเจาะสวนตางๆ ของรางกาย ( ยกเวนสุภาพสตรี เจาะใบหูไดตามประเพณีไทย
1.7 ผูสมัครเขารวมโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนของภาค 3340 จะตองเขารวมกิจกรรม ดังตอไปนี้
1.7.1 เขารวมรับการอบรมผูนําเยาวชน ( RYLA) ซึ่งจัดขึ้นระหวาง 16-20 ตุลาคม 2562 ณ สวนสัตวจังหวัด
นครราชสีมา หากเปลี่ยนแปลงจะแจงใหทราบ
1.7.2 เขารวมประชุมใหญประจําปของโรตารีสากล ภาค 3340 ซึ่งจัดใหมีขึ้นในเดือน มีนาคม 2563 ที่จังหวัด
กาฬสินธุ
1.7.3 กิจกรรมอื่นๆที่โครงการกําหนดเพิ่มเติม โดยคํานึงถึงเยาวชนเปนสําคัญ
1.7.4 การปฐมนิเทศเยาวชน ซึ่งจะจัดใหมีขึ้นในเดือน พฤศจิกายน 2562
1.7.5 การปจฉิมนิเทศเยาวชน ซึ่งจะจัดใหมีขึ้นในเดือน มิถุนายน 2563
2. ใบสมัคร (Application Form)
2.1 ใบสมัครเบื้องตน (Preliminary Application) คือใบสมัครภาษาไทยจํานวน 3 ชุด (สามชุด) พิมพภาษาไทยให
ละเอียด เลือกประเทศเรียงลําดับที่ตองการจะไป พรอมแนบรูปถายสี หนาตรง และยิ้มขณะถาย ไมสวมหมวก
และแวนตา สวมใสชุดนักเรียน หรือสูท เทานั้น ขนาด 2 x 2.5 นิ้ว และตองเปนรูปถายทีถ่ ายในสตูดโิ อของราน
ถายภาพ จํานวน 4 รูป เสร็จแลว ผูสมัคร และบิดามารดา หรือผูปกครองตองลงนามในใบสมัครใหเรียบรอย
2.1.1 ใบแจงความจํานงจากสโมสรอุปถัมภตาม ขอ 3.1 เรื่องการรับอุปถัมภเยาวชนแลกเปลี่ยนโรตารีจากตาง
ประเทศ และลงนามโดยนายกสโมสร เลขานุการสโมสร ที่ปรึกษา ของเยาวชนตางประเทศที่จะเดินทาง
เขามา (inbound) ผูประสานงานเขต (Co-Zone) และ สามี ภรรยา ในฐานะหัวหนาครอบครัวทั้ง 3 ที่จะ
รับอุปถัมภเยาวชนแลกเปลี่ยนโรตารีจากตางประเทศ (host family)
ระเบียบการ
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3.

4.

2.1.2 ใบแจงผลการเรียนเปนรายวิชา หรือTranscript (เปนภาษาอังกฤษ) อยางนอย 1 ปยอ นหลัง (ตนฉบับ)
2.1.3 สูติบัตร (สําเนา) และ ทะเบียนบาน (สําเนา)
ขอผูกพันของสโมสรที่สงผูสมัคร
3.1 ตองรับอุปถัมภเยาวชนแลกเปลีย่ นจากตางประเทศ ทั้งเรื่องการจัดหาที่พักอาศัย อาหาร โรงเรียน อุปกรณการเรียน
ชุดนักเรียน ชุดกีฬาสี รองเทา และอื่นๆ ทีจ่ ําเปน ตลอดระยะเวลา 1 ป เปนการแลกเปลี่ยนโดยไมมีขอจํากัดเรื่อง
ภาษา ศาสนา เพศ และสีผิว ทั้งนี้ ใหกรอกรายละเอียด และลงนามใหครบถวน
3.2 ตองสงเอกสารรับรองประวัตินายกสโมสร ที่ปรึกษาเยาวชน ครอบครัวอุปถัมภทั้งสามีและภรรยาโดยเจาพนักงาน
สอบสวนสถานีตํารวจในเขตทองที่ตามภูมิลําเนา วาไมเคยกระทําผิดเกี่ยวกับการลวงละเมิดทางเพศตาม
ขอกําหนด ของโรตารีสากล ที่ใชบังคับในโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนโรตารี โดยสงพรอมกับใบสมัครภาษาไทย
3.3 ตองสงเอกสารขอมูล Emergency Contacts District 3340 Youth Exchange ในพื้นที่ที่เยาวชนพํานักอาศัยอยู
โดยสงพรอมกับ ใบสมัครภาษาอังกฤษ
การสงใบสมัคร
การสงใบสมัคร (Preliminary Application) และเอกสารประกอบตามขอ 2 ( 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, )
ตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยไปรษณียลงทะเบียน ไปยัง

อผช.มาเรีย สุวัฑฒนา
169/2 หมู 9 ถนน สุขุมวิท
ต.บานสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาคุณสมบัติของผูสมัคร อายุ ระดับชั้นเรียน ผลการเรียน ความพรอมและอื่นๆ
ประกอบการพิจาณา การพิจารณาของคณะการกรรมการถือวาเปนสิ้นสุด การสงใบสมัครภาษาอังกฤษ (Application
Form) จะแจงอีกครั้ง

5.

กําหนดวันสอบคัดเลือกในเดือน 25-27 ตุลาคม 2562 โรงแรมสวอนเล็ค ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
เอกสาร และสิ่งจําเปนที่ผูสมัครจะตองจัดหา โดยผูส มัครเสียคาใชจายเอง
5.1 หนังสือเดินทางตางประเทศ (Passport) และหนังสืออนุญาตเขาประเทศ (VISA) ที่จะเดินทางไป และตลอดเสนทาง
การเดินทาง รวมทั้ง กรณีที่ถูกปฏิเสธหนังสืออนุญาต เขาประเทศ (VISA) ไมวากรณีใดก็ตาม เปนความรับผิดชอบ
ของผูสมัครเอง
5.2 ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ประเทศที่จะเดินทางไป
5.3 การประกันสุขภาพในตางประเทศตลอดระยะเวลา 1 ป ของโครงการ และการประกันการเดินทาง ตามที่ภาคโรตารี
ในตางประเทศกําหนด
5.4 คาใชจายในการเขาคายเยาวชนหรือการปฐมนิเทศของภาค และประเทศที่จะเดินทางไป (แลวแตวา แตละภาค
แตละประเทศ จะกําหนด)
5.5 ชุดสูทเครื่องแบบเยาวชนแลกเปลี่ยนภาค3340 (สีกรมทาประดับดวยเครื่องหมายโครงการ)
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6.

5.6 คาลงทะเบียนเขาประชุมใหญภาค (DC) ภาค 3340 โรตารีสากล คาลงทะเบียนเขาคายเตรียมความพรอมเยาวชน
แลกเปลี่ยนภาค 3340 และคาลงทะเบียนเขารวมการปฐมนิเทศเยาวชนและการประชุมปจฉิมนิเทศเยาวชนที่จะ
เดินทางออกไปตางประเทศ
5.7 คาใชจายในการรวมกิจกรรมของโครงการ ฯ การทองเที่ยว ในตางประเทศ
5.8 อื่น ๆ จะแจงในภายหลัง
ความรับผิดชอบของสโมสรที่ใหความอุปถัมภแกเยาวชนแลกเปลี่ยนชาวตางประเทศ(Inbound)
6.1 จะตองจัดหาครอบครัวอุปถัมภอยางนอย 3 ครอบครัว เพื่อใหที่พักอาศัยและอาหาร 3มื้อตอเยาวชนหนึ่งคน ตลอด
ระยะเวลาของโครงการ 1 ป
6.2 ตองแตงตั้งโรแทเรียนหนึ่งคนเปน “ที่ปรึกษา” (Counselor) ของเยาวชน คนตอคน มีที่พักอาศัยของที่ปรึกษาควร
อยูไมหางไกลมากนักจากครอบครัวอุปถัมภทั้งสาม
6.3 จายเบี้ยเลี้ยง หรือ คาใชจา ยเบ็ดเตล็ดใหแกเยาวชนเดือนละ 2,500 บาท (สองพันหารอยบาทถวน) ตลอดระยะ
เวลา 1 ป (จายจากเงินคาใชจา ยที่โครงการฯ สงใหสโมสร)
6.4 จัดหาโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพสําหรับเยาวชนทีไ่ ดมาตรฐาน
และอยูไมไกลจนเกินไปนักจากที่พักอาศัยของครอบครัวอุปถัมภทั้งสามครอบครัว
6.5 จัดหาชุดนักเรียน ชุดกีฬา รองเทา หนังสือ และอุปกรณการเรียน และอื่น ๆ
6.6 ตองใหความรูเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและการปฏิบัตติ นทั้งในครอบครัวอุปถัมภและชุมชนที่อาศัย ใหแก
เยาวชน และ ใหเยาวชนไดมสี วนรวมในกิจกรรมทางสังคม ประเพณีวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ
6.7 ควรแนะนําเยาวชนใหกับทางราชการ ตลอดจนการดําเนินการตออายุหนังสืออนุญาตเขาประเทศ (VISA) ใหครบ
ระยะเวลา 1 ป ซึ่งเยาวชนที่เดินทางเขาประเทศไทยจะไดรับอนุญาตครั้งแรกเพียง 3 เดือน

ทั้งนี้สโมสรที่ประสงคเขารวมกิจกรรมโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนควรคํานึงถึงศักยภาพการดูแลเยาวชน
แลกเปลี่ยนตางประเทศ ตามระเบียบการแลกเปลี่ยนใน อัตรา 1:1 คน เปนสําคัญ สโมสรจะตองใหผูปกครอง และนักเรียน
แลกเปลี่ยนเขารวมประชุมอบรมตามที่ภาคจัดขึ้นในทุกกิจกรรม และเยาวชนตองใชใบสมัครที่จัดขึ้น โดยโครงการเยาวชน
แลกเปลี่ยนภาค 3340 เทานั้น
ลงชื่อ.......................................................ผูเสนอ
( อผภ.ธงชัย ลอตระกานนท)
ประธานโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน ภาค 3340 โรตารีสากล ป 2019-2020
ลงชื่อ..................................................ผูอนุมัติ
(ผวภ.มารวย จินตบัณฑิตวงศ)
ผูวาการภาค 3340 โรตารีสากล ปบริหาร 2019-2020
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ลงชือ.................................................ผูรับทราบ
(อผภ.ธีรยุทธ วัฒนธีรวุฒิ)
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