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คําแนะนําในการสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนแลกเปลียน
ภาค 3350 โรตารีสากล ประจําปี 2564-2565
โปรดใช้คาํ แนะนําฉบับนีในการกรอกใบสมัครและการสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างเคร่งครัด
(I)

เนืองจากสถานกาณ์โรคระบาดโควิด 19 ทางโครงการฯ ได้เปิ ดโอกาสให้แก่ผสู้ มัครทีจะเข้าร่วมโครงการฯ จะ
เดินทางในเดือนสิงหาคม 2565 ในรูปแบบการแลกเปลียน Virtual Exchange (VE) โดยเปิ ดรับสมัครครังแรก
นี จํานวน 5 คน ส่งใบสมัคร (ตามแนบ) ก่อน การสัมภาษณ์จะมีในกลางเดือนตุลาคม 2564 (ไม่มีสอบข้อเขียน)
โดยโครงการ VE จะเริมในเดือนพฤศจิกายน 2564 ทุกเสาร์-อาทิตย์ เป็ นเวลาประมาณ 13 สัปดาห์ จะมีเยาวชน
จากหลายประเทศเข้าร่วม เช่นสหรัฐอเมริกา อินเดีย บราซิล VE เป็ นการแลกเปลียนทีไม่จาํ เป็ นต้องเดินทางไป
ยังประเทศปลายทาง จะเป็ นการแลกเปลียนผ่านวีดีโอซูม โดยจะมีการแจ้งโปรแกรมของแต่ละสัปดาห์ เช่นการ
แนะนําตัวเอง ครอบครัว การเรียนภาษาของประเทศทีทําการแลกเปลียน วัฒนธรรม และอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ คนละ 3,500 บาท VE อายุ 15-18 ปี

(II) การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ประจําปี 2564-65 มีข้อกําหนดดังนี YE
1. ผูส้ มัครต้องมีอายุไม่ตากว่
ํ า 15 ปี เดือนและไม่เกิน 18 ปี ในวันที 1 สิงหาคม 2565 (เกิดระหว่างวันที 31
กรกฎาคม 2547 ถึงวันที1 กุมภาพันธ์ 2550)
2. ผูส้ มัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีภูมิลาํ เนาอยู่ในภาค 3350 และมีสโมสรโรตารีในภาค 3350 รับเป็ นสโมสร
อุปถัมภ์ (Sponsor Club) โดยสโมสรอุปถัมป์ เป็ นผูส้ มั ภาษณ์และคณะกรรมการสโมสรได้อนุมัติในทีประชุม
สโมสรแล้ว พ่อแม่หรือผูป้ กครองตามกฎหมาย ต้องมีถินทีอยู่ในภาค3350 ณ วันสมัคร จนถึงเดินทาง และต้อง
เรียนในโรงเรียน อยู่ในภาค 3350
3. ทางโครงการไม่จาํ กัดการส่งผูส้ มัคร ต่อ 1 ครอบครัว เพียงแต่ตอ้ งสามารถรับผิดชอบเป็ น Host ได้ ไม่ให้
บกพร่อง คือ ต้องhost ได้ครบคน โดยไม่ให้มาอยู่บา้ นเดียวกัน
4. ตามกฎโรตารี YE Handbook เพือให้โอกาสเด็กทีไม่เคยไปต่างประเทศ ทางโครงการฯ ไม่แนะนําให้ผทู้ ีเคย
ศึกษาในต่างประเทศ มาสมัครไปแลกเปลียน แต่ให้ผทู้ เคยไปโครงการแลกเปลี
ี
ยนฯ ระยะสัน (ไม่เกิน 3 เดือน)
สมัครโครงการแลกเปลียนระยะยาวได้ ทังนี ให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการ YE ในการพิจารณาแต่ละ
กรณี
5. ผูส้ มัคร บิดามารดาหรือผูป้ กครอง และสโมสรอุปถัมภ์ จะต้องปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์และยอมรับข้อผูกพันใน
การรับเป็ นเจ้าภาพให้เยาวชน แลกเปลียนจากต่างประเทศ โดยจัดหาครอบครัวเจ้าภาพ (Host Family) อย่าง
น้อย 3 ครอบครัว ให้ทีพักอาศัย จัดหาโรงเรียน เครืองแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียนและอืนๆ ตลอดระยะเวลา
1 ปี ของการแลกเปลียน
6. ผูป้ กครองและครอบครัวอุปถัมภ์ทกุ ครอบครัวจะต้องยินยอมให้ตรวจสอบประวัติโดยสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ตามกฎระเบียบข้อบังคับของ โรตารีสากล
7. โปรดติดต่อเพือขอรับใบสมัคร ใบสมัครมีทงหมด
ั
27 หน้า เอกสารต้องกรอกเป็ นภาษาอังกฤษ รวม 4 ชุด ติด
รูปถ่ายสีทงั 4 ชุด ใบสมัครทัง 4 ชุดจะต้อง เป็ นตัวจริง โดยมีคาํ รับรองและลายเซ็นลงนามด้วยปากกาสีนาเงิ
ํ น
ทุกชุด พิมพ์ชือผูส้ มัครด้านบนขวาของใบสมัคร :7.1 กรอกรายละเอียดใน Section A: Personal Information พร้อมรูปถ่าย (หน้า 1-3/27)
7.2 ผูส้ มัคร บิดามารดาหรือผูป้ กครอง Section B: Letters and Photos ผูส้ มัครและบิดามารดาหรือ
ผูป้ กครองโปรดตอบคําถามตามหัวข้อทีให้ไว้และติดรูปถ่าย (หน้า 4-10/27)
7.3 แพทย์ผตู้ รวจร่างกาย กรอกรายละเอียดของผูส้ มัครใน Section C: Medical History and
Examination พร้อมลงลายมือชือด้วยหมึกสีนาเงิ
ํ นและประทับตราโรงพยาบาลหรือคลีนิค (หน้า 11-15/27)
7.4 ทันตแพทย์ผตู ้ รวจสุขภาพฟั น กรอกรายละเอียดของผูส้ มัครใน Section D: Dental Health and
Examination พร้อมลงลายมือชือด้วยหมึกสีนาเงิ
ํ นและประทับตราโรงพยาบาลหรือคลินิก (หน้า 16/27)
7.5 ผูส้ มัคร บิดามารดาหรือผูป้ กครองของผูส้ มัคร และนายกสโมสรและโรแทเรียนดูแลเยาวชนแลกเปลียน
ของสโมสรโรตารีอปุ ถัมภ์ กรอกรายละเอียดในหัวข้อ Section E: Endorsements – Sponsor Club;
Guarantees-Student and Parent และลงลายมือชือด้วยปากกาหมึกสีนาเงิ
ํ น (หน้า 17/27)
1

[Type here]

7.6 ไม่ต้องกรอกรายละเอียด Section F (หน้า 18/27) : Host Club, District & School Endorsements
ข้อ (A), (B), (C) และ (D)
7.7 Section G Rules, Attestations, Permissions, Releases & Consents ผูส้ มัคร บิดามารดาหรือผูป้ กครอง
ของผูส้ มัคร และนายกสโมสรหรือโรแทเรียนของสโมสรอุปถัมภ์ ต้องลงลายมือชือด้วยหมึกสีนาเงิ
ํ นในหัวข้อ
พร้อมกรอกรายละเอียดในหัวข้อ (หน้า 19-22/27)
7.8 ผูอ้ าํ นวยการหรืออาจารย์ใหญ่ กรอกรายละเอียดของผูส้ มัครใน Section H-1,H-2: Secondary School
Personal Reference and Secondary School Transcript พร้อมลงลายมือชือด้วยหมึกสีนาเงิ
ํ นและ
ประทับตราโรงเรียนทีนักเรียนกําลังศึกษาอยู่ แนบใบแจ้งผลการเรียน (Transcript) เป็ น ภาษาอังกฤษของปี ที
ผ่านมา และผูส้ มัครจะต้องมีคะแนนเฉลีย (GPA) ไม่ตากว่
ํ า 2.0 (หน้า 23-26/27)
เนืองจากใบสมัครทัง 4 ชุดจะต้องเป็ นตัวจริงทุกชุด
จึงขอแนะนําให้ทาํ ฉบับจริงไว้ 1 ชุด แล้วไป
ถ่ายเอกสารสีกบั เครืองถ่ายเอกสารสีคณ
ุ ภาพดีอีก 3 ชุดก่อน ลงลายมือชือด้วยหมึกสีนาเงิ
ํ นของทุกท่านที
เกียวข้องทัง 4 ชุด เมือเรียบร้อยแล้วโปรดให้ถ่ายเอกสารไว้ 2 ชุดเพือ เก็บไว้เป็ นหลักฐานทีสโมสรอุปถัมภ์ 1 ชุด
และสําหรับผูส้ มัครเอง 1 ชุด
ผูส้ มัครต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครตามความเป็ นจริง และตอบคําถามใน Letters and Photos ด้วย
ตนเองเท่านัน หาก คณะอนุกรรมการพบว่าข้อมูลในใบสมัครไม่ตรงกับความเป็ นจริงและ/หรือผูส้ มัครมิได้ตอบ
คําถามด้วยตนเอง ผูส้ มัครอาจถูกพิจารณาตัดสิทธิจากการเข้าร่วมโครงการฯ
8. ค่าสมัครสําหรับดําเนินการคัดเลือกและติดต่อกับต่างประเทศ จํานวน 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
หลังจากมีสิทธิในการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ โปรดโอนเข้าบัญชี “มูลนิธิเยาวชนแลกเปลียน ภาค
3350 โรตารีสากล” หมายเลขบัญชี 009-2-69884-3 ทีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเอ็มควอเทียร์ แสดงและให้ใบ
โอนเงินในวันสอบข้อเขียนเพือเป็ นหลักฐาน ในการทําสอบข้อเขียน
9. ผูส้ มัครทีได้รบั การคัดเลือกเป็ นเยาวชนแลกเปลียน ต้องเข้าร่วมการอบรมและกิจกรรมทีจัดขึนสําหรับเยาวชน
แลกเปลียน ภาค 3350 และ กิจกรรมของภาคทุกครัง ผูส้ มัครต้องส่งรายงานกลับมายังภาคทุกเดือนระหว่าง
แลกเปลียน
หากผูส้ มัคร (และผูป้ กครอง – ในการอบรมทีทางคณะอนุกรรมการฯ ร้องขอ) ไม่ได้เข้าร่วมอบรม จะถูกพิจารณา
ตัดสิทธิจาก การเข้าร่วมโครงการ รวมทังไม่มีสิทธิขอรับเงินคืนทุกกรณี
สําหรับเงินค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการจํานวน 230,000 บาท (สองแสนสามหมืนบาทถ้วน) จ่าย 5,000
บาทสําหรับดําเนินการ และส่วนต่างแบ่งชําระเป็ น 4 งวด โดยโอนเข้าบัญชี “มูลนิธิเยาวชนแลกเปลียน โรตารี
สากล ภาค 3350” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเอ็มควอเทียร์ หมายเลขบัญชี 009-2-69884-3 ตามเวลากําหนด
ดังนี
งวดที 1 ภายในเดือนมกราคม 2565
จํานวนเงิน
75,000 บาท
งวดที 2 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จํานวนเงิน
50,000 บาท
งวดที 3 ภายในเดือนมีนาคม 2565
จํานวนเงิน
50,000 บาท
งวดที 4 ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 จํานวนเงิน
50,000 บาท
10. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ จํานวน 225,000 บาท (สองแสนสองหมืนห้าพันบาทถ้วน) รวมค่าตัว
เครืองบินไป-กลับ ค่าใช้จ่ายรายเดือนและค่าใช้จ่ายเข้าร่วมกิจกรรม ทีทางภาคจัด เพือเตรียมความพร้อม ทีจัด
โดยคณะอนุกรรมการเยาวชนแลกเปลียน ภาค 3350 และการประกันการเข้าร่วมโครงการเยาวชน
แลกเปลียนฯ ของผูส้ มัครให้ครบตามระยะเวลาทีกําหนดโดยภาคอุปถัมภ์ และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของ
โครงการเป็ นจํานวนเงิน 70,000 บาท (ชําระภายในมิถุนายน 2565) และเงินชดเชยค่าเลียงดูรายเดือนเพิมอีก
เดือนละ 10,000บาท ให้เยาวชนแลกเปลียนต่างชาติ หากมี
หากมิได้ชาํ ระเงินค่าใช้จ่ายตามกําหนดจะถือว่าผูส้ มัครสละสิทธิในการเข้าร่วมโครงการและคณะกรรมการจะไม่จดั
ดําเนินการแลกเปลียน ต่อไป
11. นอกจากค่าใช้จ่ายข้างต้นแล้ว ผูส้ มัครต้องชําระ:11.1 ค่าเบียประกันอุบตั ิเหตุและสุขภาพ ซึงกําหนดโดยภาคทีรับเป็ นเจ้าภาพ/หรือโดยภาค 3350 สําหรับ
ผูส้ มัครระหว่างแลกเปลียนในต่างประเทศ
11.2 ค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บโดยภาคทีรับเป็ นเจ้าภาพ (Host District) ในต่างประเทศ เช่น ค่าเดินทางท่องเทียว
(Bus Trip) และค่าอบรมปฐมนิเทศ (Orientation) ค่าเรียนภาษา (Language course) หรืออืนๆ ถ้ามี
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11.3 ค่าแบบฟอร์มเยาวชนแลกเปลียน ภาค 3350 (YE Blazer) นามบัตร ค่าทําพาสปอร์ต และวีซ่า
11.4 หากเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือโรคระบาดหรือเหตุสุดวิสัย ทําให้ผ้สมัครต้องเดินทาง
กลับก่อนกําหนด ตามแจ้งของสโมสรหรือภาคอุปถัมภ์ และไม่สามารถใช้ตัวเครืองบินโดยสารทีออก
ให้ก่อนแล้วนัน ผู้ปกครองและผู้สมัครจะต้องยินยอมออกค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกิดขึนเอง
11.5 การฉีดวัคซีนป้ องกันโรคระบาดโควิด 19 ตามร้องขอจากภาคทีรับเป็ นเจ้าภาพ หรือจากประเทศ
แลกเปลียนนันๆ ก่อนการเดินทาง
12. การประกาศผลนักเรียนผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเยาวชนแลกเปลียนฯ ในเดือนมกราคม 2565 เป็ น
มติของคณะอนุกรรมการฯ ถือเป็ นข้อยุติ เนืองจากบางประเทศ มีเงือนไขการไม่รบั เด็กอายุ ตํากว่า 15.5 และ/
หรือ เกิน 18 ปี ณ วันเดินทางซึงเกณฑ์นีอาจมีการเปลียนแปลงตามทีประเทศปลายทางกําหนด กรรมการ
จะแจ้งรายการข้อกําหนดดังกล่าวให้ทราบต่อไป และยึดเอาข้อกําหนดนันเป็ นทีสินสุด ผูเ้ ข้าร่วม โครงการจะยก
มาเป็ นข้ออ้างในการไม่ยอมรับการพิจารณาของกรรมการมิได้
13. ติดต่อคุณประภาที email: rotaryye3350@yahoo.co.th เพือขอรับใบสมัครและเอกสารอืน ตังแต่วนั ที 15
สิงหาคม 2564 – 15 ตุลาคม 2564
14. และส่งเอกสารต้นฉบับกลับมาภายใน วันที 22 ตุลาคม 2564 (เอกสารต้องครบทุกหน้าตามทีกําหนด) ทาง
ไปรษณีย ์ EMS ทีศูนย์โรตารีในประเทศไทย คุณประภา วงศ์ดีประสิทธิ ชัน 32 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2
เลขที 75/82-83 สุขุมวิท 21 (แยกซอยวัฒนา) คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร: 02 661 7626 เพือพิจารณา
คุณสมบัติของผูส้ มัคร มี
1. ใบสมัคร,
2. แบบฟอร์ม “หน้าที และ ข้อพึงปฏิบตั ิของสโมสรอุปถัมภ์”,
3. List of Host Families for Inbound (กรอกรายละเอียดให้เรียบร้อยพร้อมลงลายมือชือ และรู ปถ่ายบ้าน
และครอบครัว / แผนทีระหว่างบ้านและโรงเรียนทีจะรับเยาวชนแลกเปลียนต่างชาติ),
4. Host Family Application ทุกครอบครัว
5. จดหมายตอบรับยืนยันในการเก็บเงินประกัน
6. บันทึกข้อตกลงในการเข้าร่วมโครงการฯ
7.สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสโมสรอุปถัมภ์

-

15. คณะอนุกรรมการเยาวชนแลกเปลียนจะประกาศรายชือผูม้ ีสิทธิสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในปลายเดือน
ตุลาคม 2564 ทางอีเมล จะแจ้งทางอีเมล สถานทีสอบ วันสอบข้อเขียน และวันเวลาสัมภาษณ์ซงจะจั
ึ ดใน
เดือนพฤศจิกายน 2564 คณะอนุกรรมการจะประกาศผลการคัดเลือกใน เดือนมกราคม 2565 เพือจัดส่งใบ
สมัครไปให้สโมสรเจ้าภาพในต่างประเทศดําเนินการต่อไป สําหรับปี 2564-2565 คณะอนุกรรมการเยาวชน
แลกเปลียนจะคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการซึงจะเดินทางในราวเดือนสิงหาคม 2565 ประเทศทีคาดว่าจะ
แลกเปลียนมีดงั ต่อไปนี
สหรัฐอเมริกา และแคนาดา
เม็กซิโก บราซิล รวมประเทศอืนๆในบริเวณใกล้เคียง
ประเทศญีปุ่ น ไต้หวัน อินเดีย
ประเทศในทวีปยุโรป รวมเยอรมัน ฝรังเศส สเปน เบลเยียม เดนมาร์ค
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การวางเงินประกันการเลียงดูเยาวชนแลกเปลียน
และการประกันการเข้าร่วมโครงการเยาวชนแลกเปลียน
ของผูส้ มัครให้ครบตามระยะเวลาแลกเปลียนและการปฎิบตั ิตามกฎระเบียบ
ของโครงการเยาวชนแลกเปลียนภาค 3350 ปี 2564-2565
โครงการเยาวชนแลกเปลียน โรตารีสากลภาค 3350 มีวตั ถุประสงค์เพือเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ และการ
แลกเปลียน วัฒนธรรมระหว่างกัน โดยจัดให้มีการแลกเปลียนเยาวชนอายุระหว่าง 15 ปี เดือน -18 ปี ไปศึกษาใช้ชีวิต
ในต่างประเทศและรับเยาวชนต่างชาติเข้า มาศึกษาใช้ชีวิตในประเทศ เพือเรียนรูถ้ ึงความแตกต่างของวัฒนธรรม
ความเชือ การใช้ชีวิต การปรับตัวและอืนๆ ตลอดระยะเวลาการ แลกเปลียน ในขณะเดียวกันก็ช่วยเผยแพร่วฒ
ั นธรรม
อันดีงามชองประเทศตนให้เป็ นทีรับรูด้ ว้ ยความสําเร็จของโครงการย่อมขึนอยู่กบั
องค์ประกอบและปัจจัยแวดล้อม
ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิงตัวเยาวชนแลกเปลียน ครอบครัวเจ้าภาพ และสโมสรเจ้าภาพ ทีเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ ดูแลเยาวชน
แลกเปลียนจากต่างประเทศตลอดระยะเวลาแลกเปลียน
เพือให้โครงการเยาวชนแลกเปลียนประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์
คณะอนุกรรมการ
โครงการเยาวชน
แลกเปลียน ได้จัดให้มี การสัมมนาอบรมแก่เยาวชนแลกเปลียน ครอบครัวเจ้าภาพ สโมสรเจ้าภาพ และผูเ้ กียวข้องกับ
โครงการให้เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับของโครงการเยาวชนแลกเปลียน ภาค 3350 เป็ นประจําอย่างสมํา
เสมอตลอดมา อย่างไรก็ตามยังมีเยาวชนแลกเปลียน และ/หรือ ครอบครัวเจ้าภาพ และ/หรือ สโมสรเจ้าภาพบางราย
มิได้ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อบังคับของโครงการ คณะอนุกรรมการ โครงการ เยาวชนแลกเปลียน ภาค 3350 จึง
จัดให้มีการวางเงินประกันในการเข้าร่วมโครงการฯ เพือเป็ นหลักประกันให้เยาวชนแลกเปลียน ครอบครัว เจ้าภาพ และ
สโมสรเจ้าภาพ ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของโครงการฯ ตามรายละเอียดการวางเงินประกันในการเข้าร่วม
โครงการฯ ดังต่อไปนี
1. เยาวชนแลกเปลียนและครอบครัวต้องวางเงินประกันการเข้าร่วมโครงการ เพือเป็ นหลักประกันในการปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของโครงการฯ เป็ นเงินจํานวน 70,000 บาท (เจ็ดหมืนบาทถ้วน) โดยชําระเงิน
ทังหมดก่อนการเดินทางล่วงหน้าไม่ตากว่
ํ า 1 เดือน
2. เงินประกัน 70,000 บาทนีจะถูกนําเข้าฝากในบัญชีออมทรัพย์ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอโศก
3.หากคณะอนุกรรมการฯพิจารณาเห็นพ้องต้องกันว่าเยาวชนแลกเปลียน
ผูป้ กครองและ/หรือครอบครัว
เจ้าภาพใด (ใน 3 ครอบครัว) และสโมสรเจ้าภาพ ได้ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับของโครงการ เยาวชน
แลกเปลียนและครอบครัวนันจะได้รบั
เงินประกันคืนเต็มตามจํานวนพร้อมดอกเบียอันพึงได้รบั จาก
ธนาคารหลังหักภาษี เมือครบ 1 ปี หรือเมือครบกําหนดกลับ ประเทศบ้านเกิดของเยาวชนต่างประเทศ
4. หากคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาเห็นพ้องต้องกันว่าเยาวชนแลกเปลียน ผูป้ กครอง และ/หรือ ครอบครัว
เจ้าภาพใด
(ใน 3 ครอบครัว) และสโมสรเจ้าภาพมิได้ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของโครงการ
โดยเฉพาะในเรืองการปฏิบตั ิตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของเยาวชนแลกเปลียน การดูแลเยาวชน
แลกเปลียนจากต่างประเทศของครอบครัวเจ้าภาพ หรือสโมสรเจ้าภาพจนเป็ นเหตุให้ คณะอนุกรรมการ
เยาวชนแลกเปลียนต้องจัดหาครอบครัวเจ้าภาพให้เยาวชนแลกเปลียนต่างชาติแทนนัน คณะอนุกรรมการ
เยาวชน แลกเปลียนจะเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิมอีกเดือนละ 10,000 บาท เพือเป็ นการชดเชยให้กบั
ครอบครัวนันๆในการดูแลเยาวชน แลกเปลียนจากต่างประเทศนอกเหนือจากเงินประกันดังกล่าว จํานวน
เงินชดเชยทีคณะอนุกรรมการฯพิจารณาและมีมติแล้วถือว่าเป็ นที สินสุด เงินส่วนทีเหลือของเงินประกัน
(หากมี) จะคืนให้โดยปราศจากดอกเบีย เมือเยาวชนแลกเปลียนผูน้ นเดิ
ั นทางกลับประเทศบ้านเกิดแล้ว
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15 ตุลาคม 2564
เรือง

การวางเงินประกันและเงินชดเชยการเลียงดูเยาวชนแลกเปลียนจากต่างประเทศ
และการประกันการเข้าร่วมโครงการเยาวชนแลกเปลียน ภาค 3350 ของผูส้ มัครให้ครบตามกําหนดระยะเวลา
เรียน ผูป้ กครองทีส่งเยาวชนร่วมโครงการเยาวชนแลกเปลียน ปี 2564-2565
ด้วยคณะอนุกรรมการได้พิจารณาเห็นพ้องต้องกันว่า ในหลายปี ทีผ่านมาโครงการเยาวชนแลกเปลียนโรตารีสากล
ภาค 3350 ได้ประสบปั ญหา ต่างๆ อันสืบเนืองมาจากการเข้าร่วมโครงการฯ ของผูส้ มัคร ตลอดจนการดูแลเลียงดูและการ
ปฏิบตั ิต่อเยาวชนทีมาจากต่างประเทศทีไม่เป็ นไปตาม หลักเกณฑ์และมาตรฐานความสัมพันธ์ของผูป้ กครองต่อบุตรหลานของ
ตน หลายครอบครัวมิได้ดูแลเยาวชนในฐานะสมาชิก หรือมิได้ให้ผสู้ มัครเข้าร่วม โครงการฯอยู่ครบกําหนดเวลาแลกเปลี ยนทํา
ให้ขาดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน และทําให้มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาคทีแลกเปลียน เยาวชน จึงจําเป็ นต้องมี
การเรียกเก็บเงินประกันการเลียงดูเพือเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิตามเงือนไขของโครงการฯ ดังนี
1. วางเงินประกัน 70,000 บาท ภายในเดือนมิถุนายน 2565 โดยนําเข้าบัญชี ”นางสลักจิต นพคุณ และ/หรือ นางสาวนภัสร์
กมล พรหโมปกรณ์ และ/หรือ นายชัยรัตน์ ประเสริฐลํา” หมายเลขบัญชี 032-484852-0 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอโศก
2. เงินประกันจํานวนนีเพือเป็ นหลักประกันสําหรับกรณี ทีคณะอนุกรรมการฯพิจารณาเห็นพ้องต้องกันว่าผูป้ กครองและ/
หรือครอบครัวเจ้าภาพใดใน 3 ครอบครัว มิได้ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับและมิได้ดแู ลเลียงดูนกั เรียนแลกเปลียนทีมา
จากต่างประเทศตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานทีเหมาะสม เป็ นเหตุให้ตอ้ งเปลียนผูด้ แู ลเลียงดูหรือ เปลียนสโมสรเจ้าภาพ
หรือการทีผูส้ มัครไม่แลกเปลียนให้ครบระยะเวลาทีกําหนด หรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับของโครงการ ผูเ้ ข้าร่วม
โครงการตกลงให้คณะอนุกรรมการนํามาหักเป็ นค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนและหากไม่เพียงพอหรือทําให้หลักประกันลดลง
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการตกลงนําเงินมาวางให้ครบจํานวน , บาท
3. นอกจากการนําเงินประกันเป็ นค่าใช้จ่ายตามข้อ คณะอนุกรรมการฯ จะเรียกเก็บเงินค่าเลียงดูเพิมอีกเดือนละ 10,000
บาท เพือนําไปชดเชยเป็ นค่าใช้จ่ายให้กบั ผูป้ กครองหรือสโมสรอืนทีต้องรับภาระหน้าทีดูแลเยาวชนแลกเปลียนต่างชาติ
แทน เงินประกันและเงินชดเชยจํานวนใดทีคณะอนุกรรมการฯพิจารณาและมีมติแล้วถือว่า เป็ นทีสินสุด เงินประกันส่วนที
เหลือ(ถ้ามี) จะคืนให้เมือผูส้ มัครและนักเรียนแลกเปลียนผูน้ นเดิ
ั นทางกลับประเทศบ้านเกิดแล้ว
4. เมือคณะอนุกรรมการฯพิจารณาเห็นพ้องต้องกันว่า ผูป้ กครองและครอบครัวเจ้าภาพทัง 3 ครอบครัวได้ปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบข้อบังคับเรืองการเข้าร่วมโครงการฯ
ของผูส้ มัครให้ครบถ้วนตามระยะเวลาทีกําหนด
และดูแลนักเรียน
แลกเปลียนทีมาจากต่างประเทศตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที เหมาะสม เช่น
1. ดูแลเอาใจใส่เยาวชนแลกเปลียนเป็ นอย่างดี เสมือนเป็ นบุตรหลานของตนเอง
2. ให้ความมันคงปลอดภัยและความเป็ นอยู่ทีดี สะดวกสบายแก่เยาวชนแลกเปลียน
3. ไม่ล่วงละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนขันพืนฐานของเยาวชนแลกเปลียน
4. ไม่ปฏิบตั ิต่อเยาวชนแลกเปลียนในลักษณะทีเป็ นการเลือกปฏิบตั ิ หรือไม่ให้ความเป็ นธรรม เหยียดผิว เหยียดเชือ
ชาติ ดูถกู ดูแคลน หรือ ไม่ให้เกียรติต่อเยาวชนแลกเปลียน
5. ไม่ทาํ ร้ายจิตใจหรือร่างกายเยาวชนแลกเปลียนไม่ว่าจะในลักษณะใด
อนึง หากเกิดเหตุภัยพิบัตทิ างธรรมชาติหรือโรคระบาดหรือเหตุสุดวิสัย ทําให้ผสู้ มัครต้องเดินทางกลับก่อนกําหนด
ตามแจ้งของสโมสรหรือภาคเจ้าภาพ และไม่สามารถใช้ตัวเครืองบินโดยสารทีออกให้ก่อนแล้วนัน ผูป้ กครองและ
ผู้สมัครจะต้องยินยอมออกค่าใช้จา่ ยต่างๆทีเกิดขึนเอง และยินยอมรับการฉีดวัคซีนป้ องกันโรคระบาดโควิด 19 ตาม
ร้องขอของประเทศไทยเจ้าภาพ
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ผูป้ กครองนันจะได้รบั เงินประกันคืนเต็มจํานวน เมือครบกําหนดกลับประเทศของเยาวชนจากต่างประเทศและการกลับ
ประเทศไทยของผูส้ มัคร หากผูป้ กครองใดไม่สามารถปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อบังคับของโครงการและยอมรับในเงือนไข
ของระเบียบข้างต้นนี คณะอนุกรรมการ ขอสงวนสิทธิในการระงับการส่งบุตรหลานของท่านเข้าร่วมโครงการฯนี หรือแม้ว่าบุตร
หลานของท่านได้เข้าร่วมโครงการฯนีแล้ว แต่ท่านและครอบครัว เจ้าภาพยังไม่ได้ปฏิบตั ิตามกฏระเบียบทังทีถูกหักเงินประกัน
ด้วยแล้วก็ตาม ทางคณะอนุกรรมการฯ อาจมีมติเรียกบุตรหลานของท่านกลับประเทศไทย โดยทันทีได้ดว้ ย
โปรดศึกษาและทําความเข้าใจระเบียบดังกล่าวข้างต้นนี หากมีขอ้ สงสัยประการใด โปรดสอบถามเพิมเติมได้ทีประธาน
คณะอนุกรรมการ อผภ ดร.ชัยรัตน์ ประเสริฐลํา 08 1811 3251
ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

รับทราบและยินยอมปฏิบตั ิตาม

อผภ. ดร.ชัยรัตน์ ประเสริฐลํา

____________________ _______________ ________________

ประธานคณะอนุกรรมการ

ลงนาม: บิดา

มารดา

ผูส้ มัคร
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บันทึกข้อตกลงในการเข้าร่วมโครงการโครงการนักเรียนแลกเปลียนของโรตารีภาค 3350
ซึงดําเนินการโดยคณะกรรมการทีทํางานเป็ นจิตอาสาในการบริการสังคมโดยไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ
บันทึกฉบับนีทําขึนระหว่าง มูลนิธิเยาวชนแลกเปลียนโรตารีภาค 3350 ซึงต่อไปในบันทึกฉบับนีเรียกว่า “มูลนิธิ”
กับสโมสรโรตารี............................................... โดย .............................................. นายกสโมสรปี 2564-2565 และ
...................................................... ผูป้ กครองเยาวชน (นาย/นส.)................................................... เยาวชนทีเข้าร่วม
โครงการเยาวชนแลกเปลียนของมูลนิธิ ซึงต่อไปในบันทึกฉบับนีเรียกว่า “ผู้เข้าร่วมโครงการ” ทังสองฝ่ ายได้ตกลง
ทําหนังสือ บันทึกข้อตกลง ดังมีข้อความต่อไปนี
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับทราบนโยบายและมีเข้าใจอย่างชัดแจ้ง ของ มูลนิธิ ปี 2564-2565 และยินดีปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าว อย่างเคร่งครัด
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ จะปฏิบัติตาม และให้ความร่วมมือต่อระเบียบข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ ข้อห้ามต่างๆ ของ มูลนิธิ
หรือ ของ โครงการเยาวชนแลกเปลียน ภาค 3350 ทีทํางานในฐานะ มูลนิธิ ตามเอกสารทีมีอยู่แล้วหรือทีจะมีขึน
ภายภาคหน้า
3. ผู้ร่วมโครงการ ทราบและเข้าใจอย่างแน่ชัดเป็ นอย่างดี ว่า มูลนิธิ เป็ นเพียงผูป้ ระสานงานในการจัดหา สถานที
ให้เยาวชน ผู้ร่วมโครงการ กับภาคต่างประเทศ ทีมีขอ้ ตกลงระหว่างกัน ผู้ร่วมโครงการยอมรับการตัดสินใจในการ
จัดสรรสถานที ให้กับเยาวชน หากผู้ร่วมโครงการ ไม่มีความประสงค์จะไปสถานที ทีจัดสรรให้ผู้ร่วมโครงการ
สามารถสละสิทธิในการเข้าร่วมโครงการได้
4. ผู้ร่วมโครงการ จะไม่เข้าไปก้าวก่าย การดําเนินงานของโครงการเยาวชนแลกเปลียน ภาค 3350 หรือ มูลนิธิ
รวมทังขอรับเงินบริจาคคืนไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน
5. ผู้ร่วมโครงการ ยินดีทจะบริ
ี
จาคเพือการเข้าร่วมโครงการเยาวชนแลกเปลียน ภาค 3350 หรือมูลนิธิ เป็ นจํานวน
ทังสิน 230,000 บาท (สองแสนสามหมืนบาทถ้วน) ซึงรวมค่าตัวเครืองบินไป-กลับ ค่าเดินทาง ท่องเทียว
ภาคเหนือ (Bus Trip) ค่าใช้จ่ายรายเดือนและค่าใช้จ่ายเข้าร่วมกิจกรรม RYLA สําหรับเยาวชนแลกเปลียนจาก
ต่างประเทศ และ ค่าใช้จา่ ยกิจกรรมเตรียมความพร้อม ทีจัดโดยคณะอนุกรรมการเยาวชนแลกเปลียน ภาค 3350
แต่ไม่รวมค่าใช้จา่ ย
5.1 ค่าเบียประกันอุบัตเิ หตุและสุขภาพ ซึงกําหนดโดยภาคทีรับเป็ นเจ้าภาพ/หรือโดยภาค 3350 สําหรับ
ผู้สมัครระหว่างแลกเปลียนในต่างประเทศ
5.2 ค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บโดยภาคทีรับเป็ นเจ้าภาพ (Host District) ในต่างประเทศ เช่น ค่าเดินทางท่องเทียว
(Bus Trip) และค่าอบรมปฐมนิเทศ (Orientation) ค่าเรียนภาษา (Language course) หรืออืนๆ ถ้ามี
5.3 ค่าแบบฟอร์มเยาวชนแลกเปลียน ภาค 3350 (YE Blazer) นามบัตร ค่าทําพาสปอร์ต และวีซ่า
5.4 หากเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือโรคระบาดหรือเหตุสุดวิสยั ทําให้ผ้สมัครต้องเดินทางกลับก่อน
กําหนด ตามทีแจ้งของสโมสรหรือภาคอุปถัมภ์ และไม่สามารถใช้ตัวเครืองบินโดยสารทีออกให้ก่อนแล้วนัน
ผู้ปกครองและผูส้ มัครตกลงยินยอมออกค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกิดขึนเองทังหมด
5.5 การฉีดวัคซีนป้ องกันโรคระบาดโควิด 19 ตามการร้องขอจากภาคทีรับเป็ นเจ้าภาพ หรือจากประเทศ
แลกเปลียนนันๆ ก่อนการเดินทาง
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6. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องวางเงินประกัน 70,000 บาท ภายในเดือนมิถุนายน 2565 โดยนําเข้าบัญชี ”
นางสลักจิต นพคุณ และ/หรือ นางสาวนภัสร์กมล พรหโมปกรณ์ และ/หรือ นายชัยรัตน์ ประเสริฐลํา” หมายเลข
บัญชี 032-484852-0 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอโศก
เงินประกันจํานวนนีเพือเป็ นหลักประกันสําหรับกรณีทีคณะอนุกรรมการฯพิจารณาเห็นพ้องต้องกันว่าผู้ปกครอง
และ/หรือครอบครัวเจ้าภาพใดใน 3 ครอบครัว มิได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและมิได้ดูแลเลียงดูนักเรียน
แลกเปลียนทีมาจากต่างประเทศตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานทีเหมาะสม เป็ นเหตุให้ต้องเปลียนผู้ดแู ลเลียงดู
หรือ เปลียนสโมสรเจ้าภาพ
หรือการทีผู้สมัครไม่แลกเปลียนให้ครบระยะเวลาทีกําหนด หรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อบังคับของโครงการ ผูเ้ ข้าร่วมโครงการตกลงให้คณะอนุกรรมการนํามาหักเป็ นค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
และหากไม่เพียงพอหรือทําให้หลักประกันลดลง ผู้เข้าร่วมโครงการตกลงนําเงินมาวางให้ครบจํานวน 70,000 บาท
7. นอกจากการนําเงินประกันเป็ นค่าใช้จา่ ยตามข้อ คณะอนุกรรมการฯ จะเรียกเก็บเงินค่าเลียงดูเพิมอีกเดือนละ
10,000 บาท เพือนําไปชดเชยเป็ นค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองหรือสโมสรอืนทีต้องรับภาระหน้าทีดูแลเยาวชน
แลกเปลียนต่างชาติแทน เงินประกันและเงินชดเชยจํานวนใดทีคณะอนุกรรมการฯพิจารณาและมีมติแล้วถือว่า
เป็ นทีสินสุด
เงินประกันส่วนทีเหลือ(หากมี) จะคืนให้เมือผูส้ มัครและนักเรียนแลกเปลียนผู้นันเดินทางกลับ
ประเทศบ้านเกิดแล้ว
8. ผู้ร่วมโครงการ จะเป็ นผู้คัดสรรครอบครัวอาสาสมัครเพืออุปถัมภ์เยาวชนแลกเปลียนจากต่างประเทศทีมูลนิธิ
จัดส่งมาให้ โดยผู้รว่ มโครงการเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอุปถัมภ์ ตามข้อแนะนํา ของโครงการเยาวชน
แลกเปลียน และครอบครัวอุปถัมภ์จะต้องเข้ารับการอบรมจากมูลนิธิ หรือ โครงการเยาวชนแลกเปลี ยน ทังนี
ผู้เข้าร่วมโครงการมอบเงินจํานวน 70,000.00 บาท (เจ็ดหมืนบาทถ้วน) ฝากไว้ให้มูลนิธิเป็ นผู้ดูแล เป็ นหลักประกัน
และใช้จ่ายเพือการอุปถัมภ์นักเรียนแลกเปลียนจากต่างประเทศในกรณีผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถดูแลให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้
9. หากผู้ร่วมโครงการ ไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 5 และข้อ 6 ให้ถือว่า ผู้ร่วมโครงการ ปฏิบัติผิดข้อตกลงนี มูลนิธิ หรือ
โครงการเยาวชนแลกเปลียนภาค 3350 สามารถยกเลิกการส่งเยาวชนของผู้ร่วมโครงการ หรือ ดําเนินการให้
เยาวชนของผู้ร่วมโครงการทีอยู่ต่างประเทศ เดินทางกลับประเทศไทยก่อนกําหนดทันที และผู้ร่วมโครงการ ขอสละ
สิทธิในการเรียกร้องในการเรียกคืน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีผู้ร่วมโครงการใช้จ่ายไปแล้ว รวมทังไม่ฟ้องร้องดําเนินคดีทัง
ทางแพ่งและอาญากับ มูลนิธิ หรือคณะกรรมการ โครงการเยาวชนแลกเปลียน ภาค 3350 เป็ นการส่วนตัวกับบุคคล
ทีทํางานให้ มูลนิธิ หรือ โครงการเยาวชนแลกเปลียน ภาค 3350
10.หากเยาวชน ของผู้ร่วมโครงการ ทีอยู่ตา่ งประเทศ ถูกส่งกลับ ก่อนเวลาทีกําหนด ไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม ถือว่า
เป็ นความผิดหรือข้อบกพร่องของเยาวชนของผู้ร่วมโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ต้องละเว้น กระทําการใดๆ ทังทาง
วาจา เอกสาร และทางสือโซเชียลมีเดียต่างๆ เพือสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของมูลนิธิ โครงการเยาวชน
แลกเปลียนภาค 3350 หรือบุคคลอืนทีเกียวข้องทังทางตรงและทางอ้อม ผู้เสียหายตามความในวรรคก่อน มูลนิธิ
สามารถเรียกร้องให้ผู้ร่วมโครงการ ยุติการกระทํานันเสีย และขอสงวนสิทธิในการดําเนินการตามกฎหมาย กับผู้
ร่วมโครงการ ตามทีเห็นสมควร
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11.มูลนิธิ สงวนสิทธิในการไม่อนุญาตให้ผู้รว่ มโครงการทีไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัตผิ ิดข้อตกลง ตามข้อ 1 ถึง 10 หรือ ข้อ
ใดข้อหนึง หรือ หลายข้อ เข้าร่วมโครงการของมูลนิธิ
12. หากมีระเบียบข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ ทีจําเป็ นจะต้องปรับปรุง เปลียนแปลง ให้เหมาะสม ซึงประกาศใช้หลังบันทึก
ข้อตกลงนี โดยมูลนิธิหรือโครงการเยาวชนแลกเปลียนภาค 3350 ผู้ร่วมโครงการตกลงยินยอมให้เป็ นข้อตกลง
เพิมเติมและมีผลผูกพันต่อ ผู้ร่วมโครงการทันที
บันทึกฉบับนี ทําขึน ณ วันที .......เดือน........................พ.ศ..................
ลงชือ..................................................................นายกสโมสรโรตารี.........................ปี ...................
(………………..........................................)
ลงชือ..................................................................นายกรับเลือกสโมสรโรตารี.........................ปี ...................
(………………..........................................)
ลงชือ..................................................................ผู้ปกครองเยาวชนทีเข้าร่วมโครงการ
(………………..........................................)
ลงชือ..................................................................ประธาน/กรรมการโครงการเยาวชนแลกเปลียนฯ สโมสร
(………………..........................................)
ลงชือ.................................................................เลขานุการสโมสร/พยาน
(………………..........................................)
ลงชือ..................................................................ผู้ประสานงานเขต/พยาน
(………………..........................................)
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หน้าทีและข้อพึงปฏิบัติของสโมสรอุปถัมภ์ (Sponsor Club) ทีส่งเยาวชนแลกเปลียนเข้าร่วมโครงการ
ชือเยาวชน ____________________________________(ไทย) สโมสร ______________________ (ไทย)
___________________________________(อังกฤษ) สโมสร ____________________(อังกฤษ)
ข้าพเจ้า __________________________________ นายกสโมสรโรตารี _________________________ สโมสรอุปถัมภ์
(Sponsor Club) ของเยาวชนแลกเปลียน ยินดีรบั เป็ นสโมสรเจ้าภาพ (Host Club) ในการรับเยาวชนแลกเปลียนจาก
ต่างประเทศทีจะเข้ามา ศึกษาแลกเปลียนวัฒนธรรมในประเทศไทยเป็ นเวลา 1 ปี และยินยอมทีจะปฏิบตั ิหน้าทีของสโมสร
เจ้าภาพดังต่อไปนี
1. คัดเลือกครอบครัวเจ้าภาพ (Host Family) ทีเหมาะสมให้เยาวชนแลกเปลียนอย่างน้อย 3 ครอบครัว
2. แจ้งให้เยาวชนแลกเปลียนจากต่างประเทศทีสโมสรจะรับเป็ นเจ้าภาพ (Inbound) ผ่านคณะอนุกรรมการโครง
การเยาวชนแลกเปลียน (YEC) ทราบชือและทีอยู่ของครอบครัวเจ้าภาพครอบครัวแรก ก่อนเยาวชนแลกเปลียนจะเดินทาง
มาถึง อย่างน้อย 1 เดือน
3. ติดต่อและจัดหาโรงเรียนทีเหมาะสมให้เยาวชนแลกเปลียนเข้าศึกษา และเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่ายทังหมดทีเกิดขึน รวมทัง
เครืองแบบนักเรียน ค่าเดินทาง หนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนอืนๆ
4. จัดให้สมาชิกสโมสรอย่างน้อย 1 ท่านทําหน้าทีเป็ นทีปรึกษา (Club Counselor) ของเยาวชนแลกเปลียน ซึงต้องมิใช่
สมาชิกทีรับเป็ นครอบครัวเจ้าภาพ และแจ้งให้คณะอนุกรรมการทราบก่อนเยาวชนแลกเปลียนเดินทางมาถึงอย่างน้อย 1 เดือน
5. แจ้งให้คณะอนุกรรมการโครงการเยาวชนแลกเปลียน (YEC) และสมาชิกสโมสรทราบถึงกําหนดการเดินทางมาถึง (Arrival
Date)
และจัดให้ทีปรึกษาของเยาวชนแลกเปลียนและครอบครัวเจ้าภาพไปรับเยาวชนแลกเปลียนทีสนามบินเมือเดินทาง
มาถึง
6. จัดให้เยาวชนแลกเปลียนเข้าร่วมประชุมปกติประจําสัปดาห์ของสโมสรอย่างน้อย 1 ครังต่อเดือน และร่วมกิจกรรมต่างๆ
ของ สโมสร
7. จัดให้เยาวชนแลกเปลียนแนะนําตัวเองและประเทศอย่างน้อย 1 ครังในรูปแบบของการบรรยายในทีประชุมปกติประจํา
สัปดาห์
8. จัดให้เยาวชนแลกเปลียนเข้าร่วมกิจกรรมทีคณะอนุกรรมการโครงการเยาวชนแลกเปลียน (YEC)
หรือกลุม่ เยาวชน
แลกเปลียน (ROTEX) จัดขึน
9. จัดให้เยาวชนแลกปลียนเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจําปี ของภาค (District Conference) ในเดือนมีนาคม 2565
10. รับผิดชอบในการต่ออายุวีซ่าของเยาวชนแลกเปลียนจากต่างประเทศ (Inbound) โดยประสานงานร่วมกันกับโรงเรียน
และ หน่วยงานทีเกียวข้อง
11. จัดให้เยาวชนแลกเปลียน เข้ารับการอบรมจากทางภาค (Inbound Orientation) ประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2565
และ การอบรมหรือกิจกรรมอืนๆ ทีคณะอนุกรรมการโครงการเยาวชนแลกเปลียนกําหนดทุกครัง
12. จัดให้ครอบครัวเจ้าภาพดูแลรับผิดชอบให้ความปลอดภัยและให้ความอบอุ่นกับเยาวชนแลกเปลียนเสมอเหมือนกับบุตร
ของ ครอบครัวเจ้าภาพ
การเดินทางออกนอกเขตกรุ งเทพมหานครหรือออกนอกจังหวัดของสโมสรเจ้าภาพโดยไม่มี
ครอบครัวเจ้าภาพ หรือสมาชิกสโมสรเจ้าภาพไปด้วยต้องได้รบั คําอนุญาตจากบิดา-มารดาของเยาวชนแลกเปลียน (Natural
Parents)
สโมสรเจ้าภาพ
หรือครอบครัวเจ้าภาพของเยาวชนแลกเปลียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรร่วมกับประธาน
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คณะอนุกรรมการเยาวชนแลกเปลียนของภาค 3350 ทุกครัง
13. ห้ามมิให้เยาวชนแลกเปลียนดืมสุราหรือเครืองดืมทีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์, ใช้สารเสพติด มีสมั พันธภาพกับเพือนต่าง
เพศอย่างใกล้ชิดสมําเสมอ และขับขียานพาหนะทีมีเครืองยนต์ขบั เคลือนทุกชนิด รวมทังเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ทีอาจจะ
ก่อให้เกิด อันตรายได้ (4 Ds)
14. ดูแลให้เยาวชนแลกเปลียนไปโรงเรียนอย่างสมําเสมอและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ยกเว้น กรณีทีต้องเข้าร่วม
กิจกรรมของสโมสร ภาค และโครงการเยาวชนแลกเปลียน
15. ดูแลให้เยาวชนแลกเปลียนปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของโครงการเยาวชนแลกเปลียนทุกประการ ตลอดจนส่งเสริมให้
เยาวชน แลกเปลียนเรียนรูถ้ ึงภาษาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทยให้มากทีสุดเท่าทีจะทําได้ สโมสรควร
กําหนดให้เยาวชน แลกเปลียนบรรยายเป็ นภาษาไทยในการประชุมประจําสัปดาห์ของสโมสร ก่อนเยาวชนแลกเปลียนเดินทาง
กลับ เมือจบโครงการ
16. แจ้งกําหนดการเดินทางกลับของเยาวชนแลกเปลียนให้คณะอนุกรรมการโครงการเยาวชนแลกเปลียน (YEC) ทราบก่อน
ล่วงหน้า การเดินทางกลับต้องเดินทางกลับประเทศของเยาวชนแลกเปลียนโดยตรง ไม่อนุญาตให้แวะประเทศอืนก่อน และ
สโมสร ต้องแจ้งให้คณะอนุกรรมการโครงการเยาวชนแลกเปลียน (YEC) ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเมือเยาวชนแลกเปลียนได้
เดินทางกลับ ถึงประเทศของเยาวชนเรียบร้อยแล้ว ภายในเวลาไม่เกิน 3 วันทําการ
รับทราบและยินดีปฏิบตั ิตามข้อพึงปฏิบตั ิขา้ งต้นทุกประการ
ลงชือ __________________________________ นายกสโมสรโรตารี ________________________________
(
)
ลงชือ __________________________________ นายกรับเลือกสโมสรโรตารี __________________________
(
)
ลงชือ __________________________________ ประธานคณะอนุกรรมการโปรแกรมเยาวชนของสโมสร
(
)
ลงชือ __________________________________ ประธานคณะอนุกรรมการโครงการเยาวชนแลกเปลียนของสโมสร /
(
) ทีปรึกษาเยาวชนแลกเปลียน
วันที ___________________________________
หมายเหตุ : โปรดถ่ายสําเนา 2 ฉบับ เพือให้สโมสรเจ้าภาพและทีปรึกษาประจําสโมสรเก็บไว้เป็ นหลักฐาน และแนบรายงาน
การประชุมคณะกรรมการสโมสร
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Youth Exchange Program – District 3350
รายชือครอบครัวเจ้าภาพ 3 ครอบครัวสําหรับเยาวชนแลกเปลียนต่างชาติ (Inbound)
- กรุณากรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษด้วยตัวพิมพ์ หรือตัวบรรจง
- แนบแผนทีเดินทางระหว่างบ้านครอบครัวเจ้าภาพทัง 3 ครอบครัว และโรงเรียนทีเตรียมให้เยาวชนแลกเปลียนต่างชาติ
- แนบรูปถ่ายทัง 3 บ้าน (แยกในกระดาษ A 4) ต้องมี (1) ห้องนอนทีเตรียมให้เยาวชนแลกเปลียนแลกเปลียน
ต่างชาติ (2) ห้องนํา (3) หน้าบ้าน (4) ภายนอก ภายในบ้าน (5) และรายละเอียดของผูอ้ ยู่อาศัย (พ่อ แม่ ลูก ลุง ป้า น้า
อา และอืนๆ)
- การลงลายมือชือ ครอบครัวอุปถัมภ์โปรดลงลายมือชือ และอีกครังต่อหน้าคณะกรรมการฯ ในวันสัมภาษณ์
ชือเยาวชนผูส้ มัครเข้าร่วมโครงการฯ : ________________________ อุปถัมภ์โดยสโมสรโรตารี____________________
ชือผูป้ กครอง : ______________________________(บิดา) _________________________________________(มารดา)
ทีปรึกษาของสโมสรให้กบั เยาวชนแลกเปลียนต่างชาติ: ___________________________________________________
ชือโรงเรียนเจ้าภาพให้กบั : (โรงเรียนชาย) ______________________________________________________________
เยาวชนแลกเปลียนต่างชาติ:(โรงเรียนหญิง) ___________________________________________________________
First Host Family
ชือ : _______________________________________ (บิดา) _________________________________________(มารดา)
ทีอยู่: __________________________________________________________ โทรศัพท์บา้ น ______________________
โทรศัพท์ทีทํางาน (บิดา) : _________ โทรสาร : ________ มือโทรศัพท์มือถือ: ___________ email _________________
โทรศัพท์ทีทํางาน (มารดา): _________ โทรสาร : ______ มือโทรศัพท์มือถือ: ___________ email _________________
ลงลายมือชือ ________________________________ (บิดา) _____________________________________(มารดา)
Second Host Family
ชือ : _______________________________________ (บิดา) _________________________________________(มารดา)
ทีอยู่: __________________________________________________________ โทรศัพท์บา้ น ______________________
โทรศัพท์ทีทํางาน (บิดา) : _________ โทรสาร : ________ มือโทรศัพท์มือถือ: ___________ email _________________
โทรศัพท์ทีทํางาน (มารดา): _________ โทรสาร : ______ มือโทรศัพท์มือถือ: ___________ email _________________
ลงลายมือชือ ________________________________ (บิดา) _______________________________________(มารดา)
Third Host Family
ชือ : _______________________________________ (บิดา) _________________________________________(มารดา)
ทีอยู่: __________________________________________________________ โทรศัพท์บา้ น ______________________
โทรศัพท์ทีทํางาน (บิดา) : _________ โทรสาร : ________ มือโทรศัพท์มือถือ: ___________ email _________________
โทรศัพท์ทีทํางาน (มารดา): _________ โทรสาร : ______ มือโทรศัพท์มือถือ: ___________ email _________________
ลงลายมือชือ ________________________________ (บิดา) _______________________________________(มารดา)
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HOST FAMILY APPLICATION ใบสมัครการเป็ นครอบครัวอุปถัมภ์ – สัมภาษณ์โดยสโมสรอุปถัมภ์
ครอบครัวอุปถัมภ์ ที ____
ชือ/สกุล บิดา __________________________________ มารดา ___________________________________________
ทีอยู่ _____________________________________________________________________________________________
เบอร์โทรศัพท์บา้ น __________________ มือถือของบิดา _________________ มือถือของมารดา ___________________
อีเมลของบิดา___________________________________ ของมารดา _________________________________________
อาชีพของบิดา __________________________________ ของมารดา _________________________________________
เบอร์โทรศัพท์ทืทํางานของบิดา _______________________ ของมารดา _______________________________________
อายุของบิดา: ________ ของมารดา _______
จํานวนบุตร:
ชือเพศอายุอาศัยด้วยทีบ้าน?
1._________________________________________________________________________________ อยู่
2._________________________________________________________________________________ อยู่
3._________________________________________________________________________________ อยู่
4._________________________________________________________________________________ อยู่

__ ไม่อยู่ __
__ ไม่อยู่ __
__ ไม่อยู่ __
__ ไม่อยู่ __

ญาติทีอาศัยอยู่ดว้ ยกันในบ้านความสัมพันธ์
_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
โปรดแจ้งความสามารถทีพูดภาษาต่างประเทศของผูท้ ีอาศัยอยู่บา้ นนี:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
โปรดแจ้งชือโรงเรียนและทีอยู่ทจะเตรี
ี
ยมให้เยาวชนแลกเปลียนต่างชาติ________________________________________
มีเพือนบ้านหรือญาติทมีี บุตรทีเรียนอยู่ในระดับมัธยมปลาย ________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
โปรดแจ้งงานอดิเรก หรือกิจกรรมทีสนใจ _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
เป็ นสมาชิกขององค์กรหรือสโมสรใด ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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มีสมาชิกใดในครอบครัวทีอาศัยอยู่ในต่างประเทศ หากมี โปรดบอกสมาชิกใดอยู่ต่างประเทศ ชือประเทศ ปี ทีเดินทาง
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
หากมีสตั ว์เลียงใดในบ้าน
___ แมว ___ สุนขั
___ อืนๆ:__________________
โปรดระบุเพศว่าสามารถรับเลียงดูเยาวชนแลกเปลียนต่างชาติ:
___ ชาย ___ หญิง ____ ได้ทงสองเพศ
ั
โปรดระบุหากต้องดูแลเยาวชนแลกเปลียนทีสูบบุหรี :
___รับได้ ____ ไม่ตอ้ งการเยาวชนทีสูบบุหรี แต่สามารถรับดูแลได้ ___ ไม่รบั เยาวชนแลกเปลียนทีสูบบุหรี
เยาวชนแลกเปลียนต่างชาติจะมีหอ้ งนอนส่วนตัว ? ___ มีหอ้ งส่วนตัว ___ ไม่มี ต้องอยู่รวมห้องนอนกับ
_____________________
โปรดแจ้งเหตุผล ความสนใจทีจะให้บุตรหลานเข้าร่วมโครงการฯ :
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
โปรดแจ้งประวัติของการเลียงดูเยาวชนแลกเปลียนต่างชาติทผ่ี านมา :
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
โปรดระบุบคุ คลเพืออ้างอิงสอบถาม รวมถึงทีอยู่และโทรศัพท์ติดต่อ
1. ชือ-สกุล __________________________________________ ความสัมพันธ์ _____________________
ทีอยู่ ________________________________________________________________________________
เบอร์โทรศัพท์บา้ น ____________ โทรศัพท์ทีทํางาน ________________ มือถือ ___________________
2. ชือ-สกุล __________________________________________ ความสัมพันธ์ _____________________
ทีอยู่ ________________________________________________________________________________
เบอร์โทรศัพท์บา้ น _____________ โทรศัพท์ทีทํางาน ________________ มือถือ ___________________
3. ชือ-สกุล __________________________________________ ความสัมพันธ์ _____________________
ทีอยู่ ________________________________________________________________________________
เบอร์โทรศัพท์บา้ น ______________ โทรศัพท์ทีทํางาน ________________ มือถือ __________________
ท่านรูจ้ กั โรตารีหรือการการดูแลเยาวชนแลกเปลียน _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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มีขอ้ คิดเห็นใดเพิมเติมทีจะกล่าวถึง :
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
ท่านรูจ้ กั ครอบครัวอืน ทียินดีรบั เป็ นครอบครัวอุปถัมภ์ หากมี โปรดให้ขอ้ มูล:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
หากได้รบั เลือกเป็ นครอบครัวอุปถัมภ์ ท่านยินดีทีจะดูแลเยาวชนแลกเปลียนต่างชาติ ดังลูกหลานท่าน และยินดีเลียงดู
อย่างเอาใจใส่ ___ Yes____ No

สัมภาษณ์ โดย สโมสรโรตารี ________________________________

วันที ______________________

โรแทเรียนผูส้ มั ภาษณ์ ลงลายมือชือ ____________________________________
ตําแหน่ง____________________
โรแทเรียนผูส้ มั ภาษณ์ ลงลายมือชือ ____________________________________
ตําแหน่ง____________________
โรแทเรียนผูส้ มั ภาษณ์ ลงลายมือชือ ____________________________________
ตําแหน่ง____________________
โรแทเรียนผูส้ มั ภาษณ์ ลงลายมือชือ ____________________________________
ตําแหน่ง____________________
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