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คาํแนะนาํในการสมคัรเขา้ร่วมโครงการเยาวชนแลกเปลียน 

ภาค 3350 โรตารีสากล  ประจาํปี 2564-2565 

โปรดใชค้าํแนะนาํฉบบันีในการกรอกใบสมคัรและการสมคัรเขา้รว่มโครงการอย่างเคร่งครดั 

(I)   เนืองจากสถานกาณโ์รคระบาดโควิด 19  ทางโครงการฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหแ้ก่ผูส้มคัรทีจะเขา้ร่วมโครงการฯ จะ
เดินทางในเดือนสิงหาคม 2565  ในรูปแบบการแลกเปลียน Virtual Exchange (VE) โดยเปิดรบัสมคัรครงัแรก
นี จาํนวน 5 คน ส่งใบสมคัร (ตามแนบ) ก่อน   การสมัภาษณจ์ะมใีนกลางเดือนตลุาคม 2564 (ไมม่ีสอบขอ้เขียน)  
โดยโครงการ VE จะเรมิในเดือนพฤศจิกายน  2564 ทกุเสาร-์อาทิตย ์เป็นเวลาประมาณ 13 สปัดาห ์จะมีเยาวชน
จากหลายประเทศเขา้ร่วม เช่นสหรฐัอเมรกิา อินเดีย บราซิล    VE เป็นการแลกเปลียนทไีม่จาํเป็นตอ้งเดินทางไป
ยงัประเทศปลายทาง จะเป็นการแลกเปลียนผ่านวีดีโอซูม โดยจะมีการแจง้โปรแกรมของแต่ละสปัดาห ์ เช่นการ
แนะนาํตัวเอง ครอบครวั  การเรียนภาษาของประเทศทีทาํการแลกเปลียน วฒันธรรม และอืนๆ 

ค่าใชจ่้ายเขา้รว่มโครงการ คนละ 3,500 บาท VE อายุ 15-18 ปี 

(II)     การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ประจาํปี 2564-65  มีข้อกาํหนดดังนี YE 
1.  ผูส้มคัรตอ้งมีอายไุมต่าํกว่า 15 ปี  เดือนและไมเ่กิน 18 ปี ในวนัท ี 1 สิงหาคม 2565 (เกิดระหว่างวนัที 31 

กรกฎาคม 2547  ถงึวนัที1 กมุภาพนัธ ์ 2550) 
2. ผูส้มคัรเขา้รว่มโครงการจะตอ้งมีภูมิลาํเนาอยู่ในภาค 3350 และมีสโมสรโรตารีในภาค 3350  รบัเป็นสโมสร

อปุถมัภ ์ (Sponsor Club) โดยสโมสรอปุถมัป์เป็นผูส้มัภาษณแ์ละคณะกรรมการสโมสรไดอ้นมุัติในทีประชมุ
สโมสรแลว้ พ่อแม่หรือผูป้กครองตามกฎหมาย  ตอ้งมีถินทอียู่ในภาค3350 ณ วนัสมคัร จนถึงเดินทาง และตอ้ง
เรียนในโรงเรียน อยู่ในภาค 3350 

3. ทางโครงการไม่จาํกดัการสง่ผูส้มคัร  ต่อ 1 ครอบครวั เพียงแต่ตอ้งสามารถรบัผิดชอบเป็น Host ได ้ ไม่ให้
บกพรอ่ง คือ ตอ้งhost ไดค้รบคน โดยไม่ใหม้าอยู่บา้นเดียวกนั   

4. ตามกฎโรตารี YE Handbook เพือใหโ้อกาสเด็กทีไม่เคยไปต่างประเทศ ทางโครงการฯ ไม่แนะนาํใหผู้ท้ีเคย
ศึกษาในต่างประเทศ มาสมคัรไปแลกเปลียน  แตใ่หผู้ท้เีคยไปโครงการแลกเปลียนฯ ระยะสนั (ไม่เกิน 3 เดือน) 
สมคัรโครงการแลกเปลียนระยะยาวได ้ ทงันี ใหอ้ยู่ในดลุยพินิจ ของคณะกรรมการ YE ในการ พิจารณาแต่ละ
กรณี  

5. ผูส้มคัร   บิดามารดาหรือผูป้กครอง  และสโมสรอปุถมัภ ์   จะตอ้งปฏิบตัิตามกฎเกณฑแ์ละยอมรบัขอ้ผูกพนัใน
การรบัเป็นเจา้ภาพใหเ้ยาวชน แลกเปลียนจากต่างประเทศ    โดยจดัหาครอบครวัเจา้ภาพ (Host Family) อย่าง
นอ้ย 3 ครอบครวั ใหท้ีพกัอาศยั   จดัหาโรงเรยีน  เครืองแบบนกัเรียน  อปุกรณก์ารเรียนและอืนๆ ตลอดระยะเวลา 
1 ปี ของการแลกเปลียน  

6. ผูป้กครองและครอบครวัอปุถมัภท์กุครอบครวัจะตอ้งยินยอมใหต้รวจสอบประวตัิโดยสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 
ตามกฎระเบียบขอ้บงัคับของ โรตารีสากล  

7. โปรดติดต่อเพือขอรบัใบสมคัร ใบสมคัรมีทงัหมด 27 หนา้  เอกสารตอ้งกรอกเป็นภาษาองักฤษ รวม 4  ชดุ  ติด
รูปถ่ายสีทงั  4  ชดุ ใบสมคัรทงั  4  ชุดจะตอ้ง เป็นตวัจรงิ โดยมีคาํรบัรองและลายเซ็นลงนามดว้ยปากกาสีนาํเงนิ
ทกุชดุ พิมพชื์อผูส้มคัรดา้นบนขวาของใบสมคัร :-  
7.1  กรอกรายละเอียดใน Section A: Personal Information พรอ้มรูปถ่าย (หนา้ 1-3/27) 
7.2  ผูส้มคัร  บิดามารดาหรือผูป้กครอง  Section  B:  Letters  and  Photos  ผูส้มคัรและบิดามารดาหรือ
ผูป้กครองโปรดตอบคาํถามตามหวัขอ้ทีใหไ้วแ้ละติดรูปถ่าย (หนา้ 4-10/27) 
7.3  แพทยผ์ูต้รวจร่างกาย กรอกรายละเอียดของผูส้มคัรใน Section C: Medical History and 
Examination  พรอ้มลงลายมือชือดว้ยหมึกสีนาํเงินและประทบัตราโรงพยาบาลหรือคลีนิค (หนา้ 11-15/27) 
7.4   ทนัตแพทยผ์ูต้รวจสขุภาพฟัน กรอกรายละเอียดของผูส้มคัรใน Section D: Dental Health and 
Examination  พรอ้มลงลายมือชือดว้ยหมึกสีนาํเงินและประทบัตราโรงพยาบาลหรือคลินิก  (หนา้ 16/27) 
7.5  ผูส้มคัร  บิดามารดาหรือผูป้กครองของผูส้มคัร และนายกสโมสรและโรแทเรียนดแูลเยาวชนแลกเปลียน
ของสโมสรโรตารีอปุถมัภ ์  กรอกรายละเอียดในหวัขอ้  Section  E:  Endorsements – Sponsor Club; 
Guarantees-Student and  Parent  และลงลายมือชือดว้ยปากกาหมึกสีนาํเงิน  (หนา้ 17/27) 
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7.6  ไม่ต้องกรอกรายละเอียด  Section F (หน้า 18/27)  :  Host Club, District & School Endorsements  
ขอ้ (A), (B), (C) และ (D)  
7.7 Section G Rules, Attestations, Permissions, Releases & Consents ผูส้มคัร  บิดามารดาหรือผูป้กครอง
ของผูส้มคัร  และนายกสโมสรหรือโรแทเรียนของสโมสรอปุถมัภ ์ ตอ้งลงลายมือชือดว้ยหมึกสีนาํเงินในหวัขอ้ 
พรอ้มกรอกรายละเอียดในหัวขอ้ (หนา้ 19-22/27) 
7.8 ผูอ้าํนวยการหรืออาจารยใ์หญ่ กรอกรายละเอยีดของผูส้มคัรใน Section H-1,H-2: Secondary School 
Personal Reference and Secondary School Transcript  พรอ้มลงลายมือชือดว้ยหมึกสีนาํเงนิและ
ประทบัตราโรงเรียนทนีกัเรียนกาํลงัศึกษาอยู่    แนบใบแจง้ผลการเรียน  (Transcript)  เป็น ภาษาองักฤษของปีที
ผ่านมา   และผูส้มคัรจะตอ้งมีคะแนนเฉลีย (GPA) ไม่ตาํกว่า 2.0 (หนา้ 23-26/27) 

เนืองจากใบสมคัรทงั   4    ชุดจะตอ้งเป็นตวัจรงิทกุชุด        จึงขอแนะนาํใหท้าํฉบบัจรงิไว ้ 1 ชุด แลว้ไป
ถ่ายเอกสารสีกบัเครืองถ่ายเอกสารสีคณุภาพดีอีก 3 ชุดก่อน ลงลายมือชือดว้ยหมึกสีนาํเงินของทุกท่านที
เกียวขอ้งทงั 4 ชุด    เมือเรียบรอ้ยแลว้โปรดใหถ้่ายเอกสารไว ้2 ชดุเพือ เก็บไวเ้ป็นหลกัฐานทีสโมสรอปุถมัภ ์1 ชุด
และสาํหรบัผูส้มคัรเอง 1 ชุด  

ผูส้มคัรตอ้งกรอกขอ้มลูในใบสมัครตามความเป็นจรงิ  และตอบคาํถามใน Letters  and  Photos  ดว้ย
ตนเองเท่านนั  หาก คณะอนกุรรมการพบว่าขอ้มลูในใบสมคัรไม่ตรงกบัความเป็นจริงและ/หรือผูส้มคัรมิไดต้อบ
คาํถามดว้ยตนเอง  ผูส้มคัรอาจถกูพิจารณาตดัสิทธิจากการเขา้รว่มโครงการฯ  

8. ค่าสมคัรสาํหรบัดาํเนินการคดัเลือกและติดต่อกบัต่างประเทศ  จาํนวน 5,000.00 บาท (หา้พนับาทถว้น)  
หลงัจากมีสิทธิในการสอบขอ้เขียน และสอบสมัภาษณ ์ โปรดโอนเขา้บญัชี “มลูนิธิเยาวชนแลกเปลียน ภาค 
3350 โรตารีสากล” หมายเลขบญัชี 009-2-69884-3 ทีธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาเอ็มควอเทียร ์แสดงและใหใ้บ
โอนเงนิในวันสอบขอ้เขียนเพือเป็นหลกัฐาน ในการทาํสอบขอ้เขียน  

9. ผูส้มคัรทไีดร้บัการคดัเลือกเป็นเยาวชนแลกเปลียน   ตอ้งเขา้ร่วมการอบรมและกิจกรรมทีจดัขึนสาํหรบัเยาวชน
แลกเปลียน ภาค 3350 และ กิจกรรมของภาคทกุครงั     ผูส้มคัรตอ้งสง่รายงานกลบัมายงัภาคทกุเดือนระหว่าง
แลกเปลียน  
หากผูส้มคัร (และผูป้กครอง – ในการอบรมทีทางคณะอนุกรรมการฯ รอ้งขอ) ไม่ไดเ้ขา้รว่มอบรม จะถูกพิจารณา
ตดัสิทธิจาก การเขา้ร่วมโครงการ รวมทงัไม่มีสิทธิขอรบัเงินคืนทุกกรณี 
สาํหรบัเงินค่าใชจ่้ายในการเขา้รว่มโครงการจาํนวน  230,000 บาท  (สองแสนสามหมืนบาทถว้น)   จ่าย 5,000 
บาทสาํหรบัดาํเนินการ  และส่วนต่างแบ่งชาํระเป็น   4 งวด  โดยโอนเขา้บญัชี “มลูนิธิเยาวชนแลกเปลียน โรตารี
สากล ภาค 3350” ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาเอ็มควอเทียร ์หมายเลขบญัชี 009-2-69884-3 ตามเวลากาํหนด
ดงันี 
 งวดที 1    ภายในเดือนมกราคม 2565   จาํนวนเงิน   75,000  บาท   
 งวดที 2    ภายในเดือนกมุภาพนัธ ์2565   จาํนวนเงิน  50,000  บาท   
 งวดที 3    ภายในเดือนมีนาคม 2565   จาํนวนเงิน  50,000  บาท   
 งวดที 4    ภายในเดือนพฤษภาคม 2565   จาํนวนเงิน   50,000  บาท  

10.  ค่าใชจ้่ายในการเขา้ร่วมโครงการ  จาํนวน  225,000  บาท  (สองแสนสองหมืนหา้พนับาทถว้น)  รวมค่าตวั
เครอืงบินไป-กลบั   ค่าใชจ่้ายรายเดือนและค่าใชจ้่ายเขา้รว่มกิจกรรม ทีทางภาคจดั  เพือเตรียมความพรอ้ม ทีจดั
โดยคณะอนกุรรมการเยาวชนแลกเปลียน ภาค 3350     และการประกนัการเขา้รว่มโครงการเยาวชน
แลกเปลียนฯ    ของผูส้มคัรใหค้รบตามระยะเวลาทีกาํหนดโดยภาคอปุถมัภ ์  และปฏิบติัตามกฎระเบียบของ
โครงการเป็นจาํนวนเงิน   70,000 บาท (ชาํระภายในมิถุนายน 2565)   และเงินชดเชยค่าเลียงดรูายเดือนเพิมอีก
เดือนละ 10,000บาท ใหเ้ยาวชนแลกเปลียนต่างชาติ หากมี  

หากมิไดช้าํระเงินค่าใชจ่้ายตามกาํหนดจะถือว่าผูส้มคัรสละสิทธิในการเขา้ร่วมโครงการและคณะกรรมการจะไมจ่ดั
ดาํเนินการแลกเปลียน ต่อไป  

 
11.  นอกจากค่าใชจ้่ายขา้งตน้แลว้ ผูส้มคัรตอ้งชาํระ:-   

11.1  ค่าเบียประกนัอบุตัิเหตุและสขุภาพ  ซงึกาํหนดโดยภาคทีรบัเป็นเจา้ภาพ/หรือโดยภาค  3350  สาํหรบั
ผูส้มคัรระหว่างแลกเปลียนในต่างประเทศ  
11.2  ค่าใชจ่้ายทีเรียกเก็บโดยภาคทีรบัเป็นเจา้ภาพ (Host District) ในต่างประเทศ เช่น ค่าเดินทางท่องเทียว 
(Bus Trip) และค่าอบรมปฐมนิเทศ (Orientation) ค่าเรียนภาษา (Language course) หรืออนืๆ ถา้มี     
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11.3  ค่าแบบฟอรม์เยาวชนแลกเปลียน ภาค 3350 (YE Blazer) นามบตัร ค่าทาํพาสปอรต์ และวีซ่า  
11.4  หากเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือโรคระบาดหรือเหตุสุดวิสัย ทาํให้ผ้สมัครต้องเดินทาง
กลบัก่อนกําหนด ตามแจ้งของสโมสรหรือภาคอุปถัมภ ์ และไม่สามารถใช้ตัวเครอืงบินโดยสารทอีอก
ให้ก่อนแล้วนัน ผู้ปกครองและผู้สมัครจะต้องยินยอมออกค่าใช้จ่ายต่างๆทีเกิดขนึเอง 
11.5 การฉีดวัคซีนป้องกนัโรคระบาดโควิด 19 ตามร้องขอจากภาคทรัีบเป็นเจ้าภาพ หรอืจากประเทศ
แลกเปลยีนนันๆ ก่อนการเดินทาง 
 

12. การประกาศผลนกัเรียนผูไ้ดร้บัการคดัเลือกเขา้รว่มโครงการเยาวชนแลกเปลียนฯ ในเดือนมกราคม 2565 เป็น
มติของคณะอนกุรรมการฯ ถือเป็นขอ้ยุติ  เนืองจากบางประเทศ มีเงือนไขการไม่รบัเด็กอายุ ตาํกว่า 15.5 และ/
หรือ เกิน 18 ปี ณ วนัเดินทางซงึเกณฑน์ีอาจมีการเปลียนแปลงตามทีประเทศปลายทางกาํหนด    กรรมการ
จะแจง้รายการขอ้กาํหนดดงักลา่วใหท้ราบต่อไป  และยึดเอาขอ้กาํหนดนันเป็นทีสินสดุ  ผูเ้ขา้ร่วม โครงการจะยก
มาเป็นขอ้อา้งในการไม่ยอมรบัการพิจารณาของกรรมการมิได ้

 
13. ติดต่อคณุประภาที email: rotaryye3350@yahoo.co.th  เพือขอรบัใบสมคัรและเอกสารอืน ตงัแต่วนัที 15 

สิงหาคม 2564 – 15 ตลุาคม 2564 
 

14. และสง่เอกสารตน้ฉบบักลบัมาภายใน วนัที 22 ตลุาคม 2564 (เอกสารตอ้งครบทุกหนา้ตามทีกาํหนด) ทาง
ไปรษณีย ์EMS  ทีศนูยโ์รตารีในประเทศไทย คุณประภา วงศดี์ประสิทธิ  ชนั 32  อาคารโอเชียนทาวเวอร ์  2  
เลขที 75/82-83 สขุุมวิท 21 (แยกซอยวฒันา)  คลองเตย  กรุงเทพฯ  10110  โทร: 02 661  7626  เพือพิจารณา
คณุสมบติัของผูส้มคัร  มี  

 1. ใบสมคัร,   
 2. แบบฟอรม์ “หนา้ที และ ขอ้พงึปฏิบตัิของสโมสรอปุถมัภ”์,   
 3. List of Host Families for Inbound   (กรอกรายละเอียดใหเ้รียบรอ้ยพรอ้มลงลายมือชือ  และรูปถ่ายบา้น 
 และครอบครวั / แผนทีระหว่างบา้นและโรงเรียนทีจะรบัเยาวชนแลกเปลียนต่างชาติ),    
 4. Host Family Application ทกุครอบครวั   
 5. จดหมายตอบรบัยืนยันในการเก็บเงินประกนั   
 6. บนัทึกขอ้ตกลงในการเขา้รว่มโครงการฯ 
 7.สาํเนารายงานการประชมุคณะกรรมการสโมสรอปุถมัภ ์

 

15. คณะอนุกรรมการเยาวชนแลกเปลียนจะประกาศรายชือผูมี้สิทธิสอบขอ้เขียนและสมัภาษณใ์นปลายเดือน
ตลุาคม 2564 ทางอีเมล   จะแจง้ทางอเีมล สถานทีสอบ วนัสอบขอ้เขียน และวนัเวลาสมัภาษณซ์งึจะจดัใน
เดือนพฤศจิกายน 2564  คณะอนกุรรมการจะประกาศผลการคัดเลือกใน เดือนมกราคม 2565 เพือจดัสง่ใบ
สมคัรไปใหส้โมสรเจา้ภาพในต่างประเทศดาํเนินการต่อไป สาํหรบัปี 2564-2565 คณะอนุกรรมการเยาวชน
แลกเปลียนจะคดัเลือกเยาวชนเขา้รว่มโครงการซึงจะเดินทางในราวเดือนสิงหาคม 2565  ประเทศทีคาดว่าจะ
แลกเปลียนมีดงัต่อไปน ี  

-  สหรฐัอเมรกิา และแคนาดา   
-  เม็กซิโก บราซิล รวมประเทศอืนๆในบรเิวณใกลเ้คียง  
-  ประเทศญีปุ่ น  ไตห้วนั   อินเดีย 
-   ประเทศในทวีปยโุรป รวมเยอรมนั ฝรงัเศส สเปน เบลเยียม เดนมารค์    
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การวางเงินประกนัการเลียงดเูยาวชนแลกเปลียน  

และการประกนัการเขา้ร่วมโครงการเยาวชนแลกเปลียน  

ของผูส้มคัรใหค้รบตามระยะเวลาแลกเปลียนและการปฎิบตัิตามกฎระเบียบ  

ของโครงการเยาวชนแลกเปลียนภาค 3350 ปี 2564-2565 

โครงการเยาวชนแลกเปลียน โรตารีสากลภาค 3350 มีวตัถปุระสงคเ์พือเสรมิความเขา้ใจอนัดีระหว่างประเทศ และการ

แลกเปลียน วฒันธรรมระหว่างกัน โดยจดัใหม้ีการแลกเปลียนเยาวชนอายรุะหว่าง 15 ปี  เดือน -18 ปี ไปศกึษาใชช้ีวิต

ในต่างประเทศและรบัเยาวชนต่างชาติเขา้ มาศึกษาใชชี้วิตในประเทศ เพือเรียนรูถ้ึงความแตกต่างของวฒันธรรม 

ความเชือ การใชชี้วิต การปรบัตวัและอืนๆ ตลอดระยะเวลาการ แลกเปลียน   ในขณะเดียวกนัก็ช่วยเผยแพรว่ฒันธรรม

อนัดีงามชองประเทศตนใหเ้ป็นทีรบัรูด้ว้ยความสาํเร็จของโครงการย่อมขึนอยู่กบั องคป์ระกอบและปัจจยัแวดลอ้ม

ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิงตวัเยาวชนแลกเปลียน ครอบครวัเจา้ภาพ และสโมสรเจา้ภาพ ทีเป็นผูร้บัผิดชอบ ดแูลเยาวชน

แลกเปลียนจากต่างประเทศตลอดระยะเวลาแลกเปลียน   

เพือใหโ้ครงการเยาวชนแลกเปลียนประสบความสาํเรจ็ตามวตัถุประสงค ์ คณะอนุกรรมการ โครงการเยาวชน

แลกเปลียน ไดจ้ัดใหม้ี การสมัมนาอบรมแก่เยาวชนแลกเปลียน ครอบครวัเจา้ภาพ สโมสรเจา้ภาพ และผูเ้กียวขอ้งกบั

โครงการใหเ้ป็นไปตามกฎ ระเบียบ และ ขอ้บงัคบัของโครงการเยาวชนแลกเปลียน ภาค 3350 เป็นประจาํอย่างสมาํ

เสมอตลอดมา   อยา่งไรก็ตามยงัมีเยาวชนแลกเปลียน และ/หรือ ครอบครวัเจา้ภาพ และ/หรือ สโมสรเจา้ภาพบางราย 

มิไดป้ฏิบตัิตามกฎระเบียบและขอ้บงัคับของโครงการ  คณะอนกุรรมการ โครงการ เยาวชนแลกเปลียน ภาค 3350 จึง

จดัใหมี้การวางเงินประกนัในการเขา้ร่วมโครงการฯ เพือเป็นหลกัประกันใหเ้ยาวชนแลกเปลียน ครอบครวั เจา้ภาพ และ

สโมสรเจา้ภาพ ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัของโครงการฯ ตามรายละเอียดการวางเงินประกนัในการเขา้รว่ม

โครงการฯ ดงัต่อไปนี   

1. เยาวชนแลกเปลียนและครอบครวัตอ้งวางเงินประกนัการเขา้รว่มโครงการ เพือเป็นหลกัประกนัในการปฏิบตัิ

ตามกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของโครงการฯ เป็นเงินจาํนวน 70,000 บาท (เจ็ดหมืนบาทถว้น) โดยชาํระเงิน

ทงัหมดก่อนการเดินทางล่วงหนา้ไม่ตาํกว่า 1 เดือน 

  2.  เงินประกนั 70,000  บาทนีจะถกูนาํเขา้ฝากในบญัชีออมทรพัย ์ ณ ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาอโศก 

3.หากคณะอนุกรรมการฯพิจารณาเห็นพอ้งตอ้งกนัว่าเยาวชนแลกเปลียน ผูป้กครองและ/หรือครอบครวั

เจา้ภาพใด (ใน 3 ครอบครวั) และสโมสรเจา้ภาพ ไดป้ฏิบตัิตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของโครงการ เยาวชน

แลกเปลียนและครอบครวันนัจะไดร้บั เงินประกนัคืนเต็มตามจาํนวนพรอ้มดอกเบียอนัพงึไดร้บัจาก

ธนาคารหลงัหกัภาษีเมือครบ 1 ปีหรือเมือครบกาํหนดกลบั ประเทศบา้นเกิดของเยาวชนต่างประเทศ   

4. หากคณะอนกุรรมการฯ พิจารณาเห็นพอ้งตอ้งกนัว่าเยาวชนแลกเปลียน ผูป้กครอง และ/หรือ ครอบครวั

เจา้ภาพใด            (ใน 3 ครอบครวั)   และสโมสรเจา้ภาพมิไดป้ฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของโครงการ 

โดยเฉพาะในเรืองการปฏิบตัิตนตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของเยาวชนแลกเปลียน การดแูลเยาวชน

แลกเปลียนจากต่างประเทศของครอบครวัเจา้ภาพ หรือสโมสรเจา้ภาพจนเป็นเหตใุห ้ คณะอนุกรรมการ

เยาวชนแลกเปลียนตอ้งจัดหาครอบครวัเจา้ภาพใหเ้ยาวชนแลกเปลียนต่างชาติแทนนนั   คณะอนุกรรมการ

เยาวชน แลกเปลียนจะเรียกเก็บเงินค่าใชจ่้ายต่างๆ   เพิมอีกเดือนละ 10,000 บาท เพือเป็นการชดเชยใหก้บั

ครอบครวันนัๆในการดแูลเยาวชน แลกเปลียนจากต่างประเทศนอกเหนือจากเงินประกนัดงักล่าว  จาํนวน

เงินชดเชยทีคณะอนกุรรมการฯพิจารณาและมีมติแลว้ถือว่าเป็นที สินสดุ  เงินสว่นทีเหลือของเงินประกนั 

(หากมี) จะคืนใหโ้ดยปราศจากดอกเบีย เมือเยาวชนแลกเปลียนผูน้นัเดินทางกลบัประเทศบา้นเกิดแลว้  
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15 ตลุาคม 2564 

 
เรือง      การวางเงนิประกนัและเงินชดเชยการเลียงดเูยาวชนแลกเปลียนจากต่างประเทศ  

และการประกนัการเขา้รว่มโครงการเยาวชนแลกเปลียน ภาค 3350 ของผูส้มคัรใหค้รบตามกาํหนดระยะเวลา 

เรียน      ผูป้กครองทีสง่เยาวชนร่วมโครงการเยาวชนแลกเปลียน ปี 2564-2565 

 

ดว้ยคณะอนุกรรมการไดพิ้จารณาเห็นพอ้งตอ้งกนัว่า ในหลายปีทีผ่านมาโครงการเยาวชนแลกเปลียนโรตารีสากล 

ภาค 3350  ไดป้ระสบปัญหา ต่างๆ อนัสืบเนืองมาจากการเขา้ร่วมโครงการฯ ของผูส้มคัร ตลอดจนการดแูลเลียงดแูละการ

ปฏิบตัิต่อเยาวชนทีมาจากต่างประเทศทีไม่เป็นไปตาม หลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานความสมัพนัธข์องผูป้กครองต่อบุตรหลานของ

ตน หลายครอบครวัมิไดดู้แลเยาวชนในฐานะสมาชิก   หรือมไิดใ้หผู้ส้มคัรเขา้รว่ม โครงการฯอยู่ครบกาํหนดเวลาแลกเปลียนทาํ

ใหข้าดความเขา้ใจอนัดีระหว่างกนั   และทาํใหม้ีผลกระทบต่อความสมัพนัธร์ะหว่างภาคทีแลกเปลียน เยาวชน  จึงจาํเป็นตอ้งมี

การเรียกเก็บเงินประกนัการเลียงดเูพือเป็นหลกัประกนัการปฏิบตัิตามเงือนไขของโครงการฯ   ดงันี   

1. วางเงินประกนั  70,000 บาท  ภายในเดือนมิถุนายน 2565 โดยนาํเขา้บญัชี ”นางสลกัจิต นพคุณ และ/หรือ นางสาวนภสัร ์

กมล พรหโมปกรณ ์และ/หรือ นายชยัรตัน ์ประเสรฐิลาํ”  หมายเลขบญัชี 032-484852-0   ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาอโศก  

2. เงินประกนัจาํนวนนีเพือเป็นหลกัประกนัสําหรับกรณีทีคณะอนกุรรมการฯพิจารณาเห็นพอ้งตอ้งกนัว่าผูป้กครองและ/

หรือครอบครวัเจา้ภาพใดใน 3 ครอบครวั มไิดป้ฏิบตัิตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัและมิไดด้แูลเลียงดนูกัเรียนแลกเปลียนทมีา

จากต่างประเทศตามหลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานทีเหมาะสม  เป็นเหตใุหต้อ้งเปลียนผูด้แูลเลียงดหูรือ เปลียนสโมสรเจา้ภาพ  

หรือการทีผูส้มคัรไม่แลกเปลียนใหค้รบระยะเวลาทีกาํหนด หรือไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของโครงการ ผูเ้ขา้รว่ม

โครงการตกลงใหค้ณะอนกุรรมการนาํมาหกัเป็นค่าใชจ้่ายทีเกิดขึนและหากไม่เพียงพอหรือทาํใหห้ลกัประกนัลดลง 

ผูเ้ขา้รว่มโครงการตกลงนาํเงินมาวางใหค้รบจาํนวน ,  บาท      

3. นอกจากการนาํเงินประกนัเป็นค่าใชจ่้ายตามขอ้  คณะอนกุรรมการฯ จะเรียกเก็บเงินค่าเลียงดเูพมิอีกเดือนละ 10,000 

บาท เพอืนาํไปชดเชยเป็นค่าใชจ่้ายใหก้บัผูป้กครองหรือสโมสรอืนทีตอ้งรบัภาระหนา้ทดีแูลเยาวชนแลกเปลียนต่างชาติ

แทน  เงินประกนัและเงินชดเชยจาํนวนใดทีคณะอนุกรรมการฯพิจารณาและมีมติแลว้ถือว่า เป็นทีสินสดุ  เงินประกนัสว่นที

เหลือ(ถา้มี) จะคืนใหเ้มือผูส้มคัรและนกัเรียนแลกเปลียนผูน้นัเดินทางกลบัประเทศบา้นเกิดแลว้  

4. เมอืคณะอนกุรรมการฯพิจารณาเห็นพอ้งตอ้งกนัว่า ผูป้กครองและครอบครวัเจา้ภาพทัง 3 ครอบครวัไดป้ฏิบติัตาม

กฎระเบียบขอ้บงัคบัเรืองการเขา้ร่วมโครงการฯ ของผูส้มคัรใหค้รบถว้นตามระยะเวลาทีกาํหนด และดแูลนกัเรียน

แลกเปลียนทมีาจากต่างประเทศตามหลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานที เหมาะสม เช่น  

1.   ดแูลเอาใจใส่เยาวชนแลกเปลียนเป็นอย่างดี เสมือนเป็นบุตรหลานของตนเอง  

2.   ใหค้วามมนัคงปลอดภยัและความเป็นอยู่ทีดี สะดวกสบายแก่เยาวชนแลกเปลียน  

  3.   ไม่ล่วงละเมิดต่อสิทธิมนษุยชนขนัพนืฐานของเยาวชนแลกเปลียน  

4.   ไม่ปฏิบติัต่อเยาวชนแลกเปลียนในลกัษณะทเีป็นการเลือกปฏิบติั หรือไม่ใหค้วามเป็นธรรม เหยียดผิว เหยียดเชือ

ชาติ ดถูกู ดแูคลน หรือ ไม่ใหเ้กียรติต่อเยาวชนแลกเปลียน  

5. ไม่ทาํรา้ยจิตใจหรือรา่งกายเยาวชนแลกเปลียนไม่ว่าจะในลกัษณะใด  

อนึง หากเกดิเหตุภัยพิบัตทิางธรรมชาติหรอืโรคระบาดหรอืเหตุสุดวิสัย ทาํใหผู้ส้มัครต้องเดินทางกลับก่อนกาํหนด 

ตามแจ้งของสโมสรหรือภาคเจ้าภาพ และไมส่ามารถใช้ตัวเครืองบินโดยสารทอีอกให้ก่อนแลว้นนั ผูป้กครองและ

ผู้สมคัรจะตอ้งยินยอมออกค่าใช้จา่ยตา่งๆทีเกิดขึนเอง และยินยอมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดโควิด 19 ตาม

ร้องขอของประเทศไทยเจา้ภาพ 
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ผูป้กครองนนัจะไดร้บัเงินประกนัคืนเต็มจาํนวน เมือครบกาํหนดกลบัประเทศของเยาวชนจากต่างประเทศและการกลบั

ประเทศไทยของผูส้มคัร หากผูป้กครองใดไม่สามารถปฏิบตัิตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของโครงการและยอมรบัในเงือนไข

ของระเบียบขา้งตน้นี  คณะอนกุรรมการ ขอสงวนสิทธิในการระงบัการส่งบตุรหลานของท่านเขา้ร่วมโครงการฯนี  หรือแมว่้าบุตร

หลานของท่านไดเ้ขา้ร่วมโครงการฯนีแลว้  แต่ท่านและครอบครวั เจา้ภาพยงัไม่ไดป้ฏิบตัิตามกฏระเบียบทังทถีูกหกัเงินประกนั

ดว้ยแลว้ก็ตาม ทางคณะอนุกรรมการฯ อาจมีมติเรียกบุตรหลานของท่านกลบัประเทศไทย โดยทนัทีไดด้ว้ย  

 

            โปรดศกึษาและทาํความเขา้ใจระเบียบดงักล่าวขา้งตน้นี หากมีขอ้สงสยัประการใด โปรดสอบถามเพิมเติมไดท้ีประธาน 

คณะอนุกรรมการ อผภ ดร.ชยัรตัน ์ประเสริฐลาํ  08 1811 3251   

 

ดว้ยไมตรีจิตแห่งโรตาร ี รบัทราบและยินยอมปฏิบติัตาม  

 

อผภ. ดร.ชยัรตัน ์ประเสรฐิลาํ   ____________________     _______________   ________________ 

 ประธานคณะอนุกรรมการ ลงนาม: บิดา                      มารดา                    ผูส้มคัร 
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บันทกึขอ้ตกลงในการเขา้ร่วมโครงการโครงการนักเรียนแลกเปลียนของโรตารีภาค 3350 

ซงึดาํเนินการโดยคณะกรรมการททีาํงานเป็นจิตอาสาในการบรกิารสังคมโดยไม่ไดรั้บผลตอบแทนใดๆ 

 

บันทกึฉบับนีทาํขึนระหว่าง มูลนิธิเยาวชนแลกเปลียนโรตารีภาค 3350 ซึงต่อไปในบันทกึฉบบันีเรียกวา่ “มลูนิธิ” 

กับสโมสรโรตารี...............................................  โดย  .............................................. นายกสโมสรปี 2564-2565 และ

...................................................... ผูป้กครองเยาวชน (นาย/นส.)................................................... เยาวชนทเีข้าร่วม

โครงการเยาวชนแลกเปลียนของมูลนิธ ิซึงต่อไปในบันทกึฉบบันีเรียกวา่ “ผู้เขา้ร่วมโครงการ”  ทงัสองฝ่ายได้ตกลง

ทาํหนังสือ บันทกึข้อตกลง ดังมีข้อความต่อไปนี   

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับทราบนโยบายและมเีขา้ใจอย่างชัดแจ้ง ของ มลูนิธิ ปี2564-2565 และยินดีปฏิบัติตาม

นโยบายดังกลา่ว อย่างเคร่งครัด   

2. ผู้เข้าร่วมโครงการ จะปฏบิัติตาม และให้ความร่วมมือต่อระเบียบข้อบังคบั ขอ้ปฏิบัติ ข้อหา้มต่างๆ ของ มูลนิธิ 

หรือ ของ โครงการเยาวชนแลกเปลียน ภาค 3350 ททีาํงานในฐานะ มลูนิธิ ตามเอกสารทีมีอยู่แล้วหรอืทจีะมีขึน

ภายภาคหน้า   

3. ผู้ร่วมโครงการ ทราบและเข้าใจอย่างแน่ชัดเป็นอย่างดี ว่า มูลนิธ ิ เป็นเพียงผูป้ระสานงานในการจดัหา สถานที

ให้เยาวชน ผู้ร่วมโครงการ กับภาคต่างประเทศ ทีมีขอ้ตกลงระหว่างกัน ผู้ร่วมโครงการยอมรบัการตัดสินใจในการ

จัดสรรสถานท ี ใหก้ับเยาวชน หากผู้ร่วมโครงการ ไม่มีความประสงคจ์ะไปสถานที ทจีัดสรรให้ผู้ร่วมโครงการ 

สามารถสละสทิธิในการเขา้ร่วมโครงการได้   

4. ผู้ร่วมโครงการ จะไมเ่ขา้ไปกา้วก่าย การดาํเนินงานของโครงการเยาวชนแลกเปลียน ภาค 3350 หรอื มูลนิธิ

รวมทงัขอรับเงนิบรจิาคคนืไม่ว่ากรณีใดๆทังสนิ   

5.  ผู้ร่วมโครงการ ยินดีทจีะบริจาคเพือการเข้าร่วมโครงการเยาวชนแลกเปลียน ภาค 3350 หรอืมูลนิธิ เป็นจาํนวน

ทงัสนิ 230,000  บาท   (สองแสนสามหมนืบาทถ้วน)  ซึงรวมค่าตัวเครืองบินไป-กลบั  คา่เดินทาง ท่องเทยีว

ภาคเหนือ (Bus Trip) ค่าใช้จ่ายรายเดือนและค่าใช้จ่ายเข้าร่วมกจิกรรม RYLA สาํหรับเยาวชนแลกเปลียนจาก

ต่างประเทศ  และ ค่าใช้จา่ยกิจกรรมเตรียมความพร้อม ทีจัดโดยคณะอนุกรรมการเยาวชนแลกเปลียน ภาค 3350 

แต่ไม่รวมค่าใช้จา่ย 

5.1  ค่าเบียประกนัอุบัตเิหตุและสุขภาพ  ซึงกาํหนดโดยภาคทรัีบเป็นเจา้ภาพ/หรอืโดยภาค  3350  สาํหรับ

ผู้สมคัรระหวา่งแลกเปลียนในต่างประเทศ  

5.2  ค่าใช้จ่ายทเีรยีกเกบ็โดยภาคทรัีบเป็นเจ้าภาพ (Host District) ในต่างประเทศ เช่น ค่าเดินทางทอ่งเทียว 

(Bus Trip) และค่าอบรมปฐมนิเทศ (Orientation) คา่เรียนภาษา (Language course) หรอือนืๆ ถ้าม ี    

5.3  คา่แบบฟอรม์เยาวชนแลกเปลียน ภาค 3350 (YE Blazer) นามบัตร ค่าทาํพาสปอรต์ และวีซ่า  

5.4  หากเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือโรคระบาดหรอืเหตุสุดวิสยั ทาํใหผ้้สมัครต้องเดินทางกลบัก่อน

กาํหนด ตามทแีจ้งของสโมสรหรือภาคอุปถัมภ ์และไม่สามารถใช้ตัวเครอืงบนิโดยสารทอีอกให้ก่อนแลว้นัน 

ผู้ปกครองและผูส้มัครตกลงยินยอมออกค่าใช้จ่ายตา่งๆทีเกิดขนึเองทงัหมด 

5.5 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดโควิด 19 ตามการร้องขอจากภาคทรัีบเป็นเจ้าภาพ หรือจากประเทศ

แลกเปลยีนนันๆ ก่อนการเดินทาง 
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6. ผู้สมัครเขา้ร่วมโครงการฯ  ต้องวางเงินประกัน  70,000 บาท    ภายในเดือนมถิุนายน 2565     โดยนาํเขา้บัญชี  ”

นางสลักจติ นพคุณ และ/หรอื นางสาวนภัสรก์มล พรหโมปกรณ ์และ/หรือ นายชัยรัตน ์ประเสริฐลํา”  หมายเลข

บัญชี 032-484852-0   ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาอโศก  

เงนิประกันจาํนวนนีเพือเป็นหลกัประกันสาํหรับกรณีทีคณะอนุกรรมการฯพิจารณาเห็นพ้องต้องกันวา่ผู้ปกครอง

และ/หรือครอบครัวเจา้ภาพใดใน 3 ครอบครัว มไิด้ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอ้บังคับและมิได้ดูแลเลียงดูนักเรียน

แลกเปลยีนทมีาจากต่างประเทศตามหลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานทีเหมาะสม  เป็นเหตุใหต้้องเปลียนผู้ดแูลเลียงดู

หรือ เปลยีนสโมสรเจ้าภาพ  หรือการทผีู้สมคัรไม่แลกเปลียนใหค้รบระยะเวลาทกีาํหนด หรือไมป่ฏิบัติตาม

กฎระเบียบข้อบังคับของโครงการ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการตกลงให้คณะอนุกรรมการนํามาหกัเป็นค่าใช้จ่ายทเีกิดขนึ

และหากไม่เพียงพอหรอืทาํให้หลกัประกันลดลง ผู้เขา้ร่วมโครงการตกลงนาํเงนิมาวางให้ครบจาํนวน 70,000 บาท         

7. นอกจากการนาํเงินประกนัเป็นค่าใช้จา่ยตามขอ้  คณะอนุกรรมการฯ จะเรยีกเกบ็เงินค่าเลียงดูเพมิอกีเดือนละ 

10,000 บาท เพือนาํไปชดเชยเป็นคา่ใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองหรือสโมสรอืนทตี้องรับภาระหน้าทีดแูลเยาวชน

แลกเปลยีนต่างชาติแทน  เงนิประกันและเงนิชดเชยจาํนวนใดทีคณะอนุกรรมการฯพิจารณาและมีมตแิล้วถือว่า 

เป็นทสีนิสุด  เงนิประกันส่วนทเีหลือ(หากมี) จะคืนให้เมือผูส้มคัรและนักเรียนแลกเปลียนผู้นันเดนิทางกลบั

ประเทศบ้านเกิดแลว้  

8. ผู้ร่วมโครงการ จะเป็นผู้คัดสรรครอบครัวอาสาสมัครเพืออุปถัมภเ์ยาวชนแลกเปลียนจากตา่งประเทศทีมูลนิธิ

จัดส่งมาให ้ โดยผู้รว่มโครงการเป็นผู้รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการอปุถัมภ ์ ตามขอ้แนะนํา ของโครงการเยาวชน

แลกเปลยีน และครอบครัวอุปถัมภจ์ะต้องเขา้รับการอบรมจากมูลนิธิ หรือ โครงการเยาวชนแลกเปลียน ทงันี

ผู้เขา้ร่วมโครงการมอบเงนิจาํนวน 70,000.00 บาท (เจ็ดหมนืบาทถ้วน) ฝากไว้ให้มูลนิธิเป็นผู้ดูแล เป็นหลักประกัน

และใช้จ่ายเพือการอปุถัมภนั์กเรียนแลกเปลียนจากต่างประเทศในกรณีผู้เข้าร่วมโครงการไมส่ามารถดูแลให้

เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องโครงการได้ 

9. หากผู้ร่วมโครงการ ไมป่ฏิบัติตาม ขอ้ 5 และข้อ 6 ให้ถือว่า ผู้ร่วมโครงการ ปฏิบัติผิดข้อตกลงนี มลูนิธิ หรือ

โครงการเยาวชนแลกเปลียนภาค 3350 สามารถยกเลกิการส่งเยาวชนของผู้ร่วมโครงการ หรือ ดาํเนินการให้

เยาวชนของผู้ร่วมโครงการทอียู่ต่างประเทศ เดินทางกลับประเทศไทยกอ่นกาํหนดทันท ีและผู้ร่วมโครงการ ขอสละ

สิทธิในการเรียกร้องในการเรียกคืน คา่ใช้จ่ายต่างๆ ทีผู้ร่วมโครงการใชจ้่ายไปแล้ว รวมทังไม่ฟ้องร้องดาํเนินคดีทัง

ทางแพง่และอาญากับ มูลนิธิ หรอืคณะกรรมการ โครงการเยาวชนแลกเปลียน ภาค 3350 เป็นการสว่นตวักบับุคคล

ททีาํงานให้ มูลนิธิ หรอื โครงการเยาวชนแลกเปลียน ภาค 3350  

10.หากเยาวชน ของผู้ร่วมโครงการ ทีอยู่ตา่งประเทศ ถูกส่งกลับ ก่อนเวลาทีกาํหนด ไม่วา่ด้วยเหตุใดกต็าม ถือวา่

เป็นความผิดหรือข้อบกพร่องของเยาวชนของผู้ร่วมโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ต้องละเว้น กระทาํการใดๆ ทังทาง

วาจา เอกสาร และทางสอืโซเชียลมีเดียตา่งๆ เพือสร้างความเสียหายต่อภาพลกัษณข์องมูลนิธิ โครงการเยาวชน

แลกเปลยีนภาค 3350 หรอืบุคคลอนืทเีกียวขอ้งทังทางตรงและทางอ้อม  ผู้เสยีหายตามความในวรรคก่อน มูลนิธิ 

สามารถเรียกร้องให้ผู้ร่วมโครงการ ยตุิการกระทาํนันเสีย และขอสงวนสทิธิในการดาํเนินการตามกฎหมาย กับผู้

ร่วมโครงการ ตามทเีหน็สมควร   
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11.มูลนิธิ สงวนสิทธิในการไม่อนุญาตให้ผู้รว่มโครงการทีไมป่ฏิบัติหรอืปฏิบัตผิิดข้อตกลง ตามขอ้ 1 ถึง 10 หรือ ข้อ

ใดข้อหนึง หรือ หลายข้อ เข้ารว่มโครงการของมูลนิธ ิ    

12. หากมีระเบียบขอ้บังคับ ข้อปฏิบัต ิทีจาํเป็นจะต้องปรับปรุง เปลียนแปลง ให้เหมาะสม ซึงประกาศใช้หลังบันทกึ

ข้อตกลงนี โดยมูลนิธิหรือโครงการเยาวชนแลกเปลียนภาค 3350 ผู้ร่วมโครงการตกลงยินยอมให้เป็นข้อตกลง

เพิมเตมิและมผีลผูกพนัต่อ ผู้ร่วมโครงการทนัท ี  

 

บันทกึฉบบันี ทาํขึน ณ วนัท ี.......เดือน........................พ.ศ..................   

 
             ลงชือ..................................................................นายกสโมสรโรตารี.........................ปี................... 

                     (………………..........................................)    

ลงชอื..................................................................นายกรับเลือกสโมสรโรตาร.ี........................ปี...................         

        (………………..........................................)    

 

ลงชอื..................................................................ผู้ปกครองเยาวชนทีเขา้ร่วมโครงการ   

                    (………………..........................................)   

 

ลงชอื..................................................................ประธาน/กรรมการโครงการเยาวชนแลกเปลียนฯ สโมสร  

      (………………..........................................)   

 

ลงชอื.................................................................เลขานุการสโมสร/พยาน   

      (………………..........................................)     

 

ลงชอื..................................................................ผู้ประสานงานเขต/พยาน 

      (………………..........................................)   
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หน้าทแีละข้อพึงปฏิบัติของสโมสรอุปถัมภ ์(Sponsor Club) ทสี่งเยาวชนแลกเปลียนเข้าร่วมโครงการ  

ชือเยาวชน ____________________________________(ไทย) สโมสร ______________________ (ไทย)  

___________________________________(องักฤษ) สโมสร ____________________(องักฤษ)  

ขา้พเจา้ __________________________________ นายกสโมสรโรตารี _________________________ สโมสรอปุถมัภ ์

(Sponsor Club) ของเยาวชนแลกเปลียน ยินดีรบัเป็นสโมสรเจา้ภาพ (Host Club)   ในการรบัเยาวชนแลกเปลียนจาก

ต่างประเทศทีจะเขา้มา ศกึษาแลกเปลียนวฒันธรรมในประเทศไทยเป็นเวลา 1 ปี     และยินยอมทีจะปฏิบติัหนา้ทีของสโมสร

เจา้ภาพดงัต่อไปนี  
  

1.  คดัเลือกครอบครวัเจา้ภาพ (Host Family) ทีเหมาะสมใหเ้ยาวชนแลกเปลียนอย่างนอ้ย 3 ครอบครวั  

2.    แจง้ใหเ้ยาวชนแลกเปลียนจากต่างประเทศทีสโมสรจะรบัเป็นเจา้ภาพ (Inbound) ผ่านคณะอนกุรรมการโครง  

การเยาวชนแลกเปลียน (YEC) ทราบชือและทีอยู่ของครอบครวัเจา้ภาพครอบครวัแรก ก่อนเยาวชนแลกเปลียนจะเดินทาง

มาถึง อย่างนอ้ย 1 เดือน   

3.  ติดต่อและจดัหาโรงเรียนทีเหมาะสมใหเ้ยาวชนแลกเปลียนเขา้ศึกษา และเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ่้ายทงัหมดทเีกิดขึน   รวมทงั 

เครืองแบบนกัเรียน  ค่าเดินทาง หนงัสือเรียนและอปุกรณก์ารเรียนอืนๆ  

4.  จดัใหส้มาชิกสโมสรอย่างนอ้ย 1 ท่านทาํหนา้ทีเป็นทีปรกึษา (Club Counselor) ของเยาวชนแลกเปลียน  ซึงตอ้งมิใช่

สมาชิกทีรบัเป็นครอบครวัเจา้ภาพ และแจง้ใหค้ณะอนกุรรมการทราบก่อนเยาวชนแลกเปลียนเดินทางมาถึงอย่างนอ้ย 1 เดือน  

5.  แจง้ใหค้ณะอนกุรรมการโครงการเยาวชนแลกเปลียน (YEC) และสมาชิกสโมสรทราบถึงกาํหนดการเดินทางมาถึง (Arrival 

Date)  และจดัใหที้ปรกึษาของเยาวชนแลกเปลียนและครอบครวัเจา้ภาพไปรบัเยาวชนแลกเปลียนทสีนามบินเมือเดินทาง

มาถึง  

6.  จดัใหเ้ยาวชนแลกเปลียนเขา้รว่มประชมุปกติประจาํสปัดาหข์องสโมสรอย่างนอ้ย 1 ครงัต่อเดือน  และร่วมกิจกรรมต่างๆ

ของ สโมสร  

7.  จดัใหเ้ยาวชนแลกเปลียนแนะนาํตวัเองและประเทศอย่างนอ้ย 1 ครงัในรูปแบบของการบรรยายในทีประชมุปกติประจาํ 

สปัดาห ์ 

8.  จดัใหเ้ยาวชนแลกเปลียนเขา้รว่มกิจกรรมทีคณะอนกุรรมการโครงการเยาวชนแลกเปลียน (YEC)  หรือกลุม่เยาวชน 

แลกเปลียน (ROTEX) จดัขึน  

9.  จดัใหเ้ยาวชนแลกปลียนเขา้รว่มการประชมุใหญ่ประจาํปีของภาค (District Conference) ในเดือนมีนาคม 2565   

10.  รบัผิดชอบในการต่ออายวุีซ่าของเยาวชนแลกเปลียนจากต่างประเทศ (Inbound)    โดยประสานงานรว่มกนักบัโรงเรียน

และ หน่วยงานทีเกียวขอ้ง     

11.   จดัใหเ้ยาวชนแลกเปลียน เขา้รบัการอบรมจากทางภาค (Inbound Orientation)     ประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2565   

และ การอบรมหรือกิจกรรมอืนๆ ทีคณะอนุกรรมการโครงการเยาวชนแลกเปลียนกาํหนดทุกครงั  

12.  จดัใหค้รอบครวัเจา้ภาพดแูลรบัผิดชอบใหค้วามปลอดภยัและใหค้วามอบอุ่นกบัเยาวชนแลกเปลียนเสมอเหมือนกบับุตร

ของ ครอบครวัเจา้ภาพ       การเดินทางออกนอกเขตกรุงเทพมหานครหรือออกนอกจงัหวัดของสโมสรเจา้ภาพโดยไม่มี

ครอบครวัเจา้ภาพ หรือสมาชิกสโมสรเจา้ภาพไปดว้ยตอ้งไดร้บัคาํอนุญาตจากบิดา-มารดาของเยาวชนแลกเปลียน (Natural 

Parents) สโมสรเจา้ภาพ หรือครอบครวัเจา้ภาพของเยาวชนแลกเปลียนเป็นลายลกัษณอ์กัษรรว่มกบัประธาน
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คณะอนกุรรมการเยาวชนแลกเปลียนของภาค 3350 ทกุครงั  

13.  หา้มมิใหเ้ยาวชนแลกเปลียนดืมสรุาหรือเครืองดืมทีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล,์ ใชส้ารเสพติด มีสมัพนัธภาพกบัเพอืนต่าง 

เพศอย่างใกลชิ้ดสมาํเสมอ และขบัขียานพาหนะทมีีเครืองยนตข์บัเคลือนทุกชนิด     รวมทงัเขา้รว่มกิจกรรมใดๆ  ทอีาจจะ

ก่อใหเ้กิด อนัตรายได ้  (4 Ds)  

14.  ดแูลใหเ้ยาวชนแลกเปลียนไปโรงเรียนอย่างสมาํเสมอและเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ยกเวน้ กรณีทีตอ้งเขา้ร่วม 

กิจกรรมของสโมสร ภาค และโครงการเยาวชนแลกเปลียน  

15.    ดูแลใหเ้ยาวชนแลกเปลียนปฏิบตัิตามกฎระเบียบของโครงการเยาวชนแลกเปลียนทุกประการ ตลอดจนสง่เสรมิให ้ 

เยาวชน แลกเปลียนเรยีนรูถ้ึงภาษาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมไทยใหม้ากทีสดุเท่าทีจะทาํได ้สโมสรควร

กาํหนดใหเ้ยาวชน แลกเปลียนบรรยายเป็นภาษาไทยในการประชมุประจาํสัปดาหข์องสโมสร ก่อนเยาวชนแลกเปลียนเดินทาง

กลบั เมือจบโครงการ  

16.   แจง้กาํหนดการเดินทางกลบัของเยาวชนแลกเปลียนใหค้ณะอนุกรรมการโครงการเยาวชนแลกเปลียน (YEC) ทราบก่อน 

ลว่งหนา้  การเดินทางกลบัตอ้งเดินทางกลบัประเทศของเยาวชนแลกเปลียนโดยตรง ไม่อนญุาตใหแ้วะประเทศอืนก่อน   และ

สโมสร ตอ้งแจง้ใหค้ณะอนกุรรมการโครงการเยาวชนแลกเปลียน (YEC) ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรเมือเยาวชนแลกเปลียนได้

เดินทางกลบั ถึงประเทศของเยาวชนเรียบรอ้ยแลว้ ภายในเวลาไม่เกิน 3 วนัทาํการ  
   
รบัทราบและยินดีปฏิบตัิตามขอ้พงึปฏิบตัิขา้งตน้ทุกประการ  
  
  
    
ลงชอื __________________________________  นายกสโมสรโรตารี ________________________________  

(  )  
  
    
ลงชอื __________________________________  นายกรบัเลือกสโมสรโรตารี __________________________  

(  )  

ลงชอื __________________________________  ประธานคณะอนุกรรมการโปรแกรมเยาวชนของสโมสร  

(  )  
  
    
ลงชอื __________________________________  ประธานคณะอนุกรรมการโครงการเยาวชนแลกเปลียนของสโมสร / 

(           )   ทีปรึกษาเยาวชนแลกเปลียน  

วนัที ___________________________________  
  
    
หมายเหต ุ: โปรดถ่ายสาํเนา 2 ฉบบั    เพอืใหส้โมสรเจา้ภาพและทีปรกึษาประจาํสโมสรเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน และแนบรายงาน

การประชมุคณะกรรมการสโมสร 
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Youth Exchange Program – District 3350  

รายชือครอบครัวเจ้าภาพ 3 ครอบครัวสาํหรับเยาวชนแลกเปลียนต่างชาติ (Inbound)  

-  กรุณากรอกรายละเอียดเป็นภาษาองักฤษดว้ยตวัพิมพ ์หรือตัวบรรจง 

-  แนบแผนทีเดินทางระหว่างบา้นครอบครวัเจา้ภาพทงั 3 ครอบครวั และโรงเรียนทีเตรียมใหเ้ยาวชนแลกเปลียนต่างชาติ 

-   แนบรูปถ่ายทงั 3 บา้น (แยกในกระดาษ A 4)   ตอ้งมี    (1) หอ้งนอนทีเตรียมใหเ้ยาวชนแลกเปลียนแลกเปลียน

ต่างชาติ (2) หอ้งนาํ  (3) หนา้บา้น  (4) ภายนอก ภายในบา้น   (5) และรายละเอียดของผูอ้ยู่อาศยั (พ่อ แม่ ลกู ลงุ ป้า นา้ 

อา และอนืๆ)  

-  การลงลายมือชือ ครอบครวัอปุถมัภโ์ปรดลงลายมือชือ และอีกครงัต่อหนา้คณะกรรมการฯ ในวนัสมัภาษณ ์ 
    
ชือเยาวชนผูส้มคัรเขา้รว่มโครงการฯ : ________________________ อปุถมัภโ์ดยสโมสรโรตารี____________________ 
ชือผูป้กครอง : ______________________________(บิดา)  _________________________________________(มารดา)  
    
ทีปรกึษาของสโมสรใหก้บัเยาวชนแลกเปลียนต่างชาติ: ___________________________________________________ 

ชือโรงเรียนเจา้ภาพใหก้บั : (โรงเรียนชาย) ______________________________________________________________  

เยาวชนแลกเปลียนต่างชาติ:(โรงเรียนหญิง)    ___________________________________________________________ 

First Host Family  
ชือ : _______________________________________ (บิดา) _________________________________________(มารดา)  
ทีอยู่: __________________________________________________________ โทรศพัทบ์า้น ______________________ 
โทรศพัทท์ีทาํงาน (บิดา) : _________ โทรสาร : ________  มือโทรศพัทม์ือถือ: ___________ email _________________ 
โทรศพัทท์ีทาํงาน (มารดา): _________ โทรสาร : ______  มอืโทรศพัทมื์อถือ: ___________ email _________________ 
  
 ลงลายมือชือ  ________________________________ (บิดา)   _____________________________________(มารดา)  
 
Second Host Family 
ชือ : _______________________________________ (บิดา) _________________________________________(มารดา)  
ทีอยู่: __________________________________________________________ โทรศพัทบ์า้น ______________________ 
โทรศพัทท์ีทาํงาน (บิดา) : _________ โทรสาร : ________  มือโทรศพัทม์ือถือ: ___________ email _________________ 
โทรศพัทท์ีทาํงาน (มารดา): _________ โทรสาร : ______  มอืโทรศพัทมื์อถือ: ___________ email _________________ 
  
ลงลายมือชือ  ________________________________ (บิดา)   _______________________________________(มารดา)  
 
Third Host Family 
ชือ : _______________________________________ (บิดา) _________________________________________(มารดา)  
ทีอยู่: __________________________________________________________ โทรศพัทบ์า้น ______________________ 
โทรศพัทท์ีทาํงาน (บิดา) : _________ โทรสาร : ________  มือโทรศพัทม์ือถือ: ___________ email _________________ 
โทรศพัทท์ีทาํงาน (มารดา): _________ โทรสาร : ______  มอืโทรศพัทมื์อถือ: ___________ email _________________ 
    
ลงลายมือชือ  ________________________________ (บิดา)   _______________________________________(มารดา)  
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HOST FAMILY APPLICATION ใบสมัครการเป็นครอบครัวอุปถัมภ ์– สัมภาษณโ์ดยสโมสรอุปถัมภ ์

 

ครอบครวัอปุถมัภ ์ที ____ 
ชือ/สกลุ บิดา  __________________________________   มารดา ___________________________________________ 

ทีอยู่ _____________________________________________________________________________________________ 

เบอรโ์ทรศัพทบ์า้น  __________________ มือถือของบิดา _________________ มือถือของมารดา ___________________ 

อีเมลของบิดา___________________________________  ของมารดา _________________________________________ 

อาชีพของบิดา  __________________________________ ของมารดา _________________________________________ 

เบอรโ์ทรศัพทท์ืทาํงานของบิดา _______________________ ของมารดา  _______________________________________ 

อายขุองบิดา:  ________    ของมารดา _______ 

 

จาํนวนบุตร: 

ชือ เพศอายุอาศยัดว้ยทีบา้น? 

1._________________________________________________________________________________ อยู่   __ ไมอ่ยู่ __ 

2._________________________________________________________________________________ อยู่   __ ไมอ่ยู่ __ 

3._________________________________________________________________________________ อยู่   __ ไมอ่ยู่ __ 

4._________________________________________________________________________________ อยู่   __ ไมอ่ยู่ __ 
 
ญาติทีอาศยัอยู่ดว้ยกนัในบา้น ความสมัพนัธ ์

_________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

โปรดแจง้ความสามารถทีพดูภาษาต่างประเทศของผูท้ีอาศยัอยู่บา้นนี: 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

โปรดแจง้ชือโรงเรียนและทีอยู่ทจีะเตรียมใหเ้ยาวชนแลกเปลียนต่างชาติ________________________________________ 

มีเพือนบา้นหรือญาติทมีีบุตรทีเรียนอยู่ในระดบัมธัยมปลาย  ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

โปรดแจง้งานอดิเรก หรือกิจกรรมทีสนใจ    _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

เป็นสมาชิกขององคก์รหรือสโมสรใด  ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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มีสมาชิกใดในครอบครวัทีอาศยัอยู่ในต่างประเทศ หากมี โปรดบอกสมาชิกใดอยู่ต่างประเทศ ชือประเทศ ปีทีเดินทาง  

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

หากมีสตัวเ์ลียงใดในบา้น            ___ แมว  ___ สนุขั       ___  อืนๆ:__________________ 

โปรดระบเุพศว่าสามารถรบัเลียงดเูยาวชนแลกเปลียนต่างชาติ:         ___  ชาย      ___ หญิง ____ ไดท้งัสองเพศ 

โปรดระบหุากตอ้งดูแลเยาวชนแลกเปลียนทสีบูบหุรี : 

___รบัได ้   ____ ไม่ตอ้งการเยาวชนทีสบูบหุรี แต่สามารถรบัดแูลได ้       ___ ไม่รบัเยาวชนแลกเปลียนทีสบูบหุรี 

เยาวชนแลกเปลียนต่างชาติจะมีหอ้งนอนส่วนตวั ?   ___ มีหอ้งสว่นตวั   ___ ไม่มี ตอ้งอยู่รวมหอ้งนอนกบั 

_____________________ 

โปรดแจง้เหตผุล ความสนใจทีจะใหบุ้ตรหลานเขา้รว่มโครงการฯ : 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

โปรดแจง้ประวตัิของการเลียงดเูยาวชนแลกเปลียนต่างชาติทผี่านมา : 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

โปรดระบุบคุคลเพืออา้งองิสอบถาม รวมถึงทีอยู่และโทรศพัทต์ิดต่อ 

1. ชือ-สกลุ __________________________________________  ความสมัพนัธ์ _____________________ 

   ทีอยู ่________________________________________________________________________________ 

   เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น ____________ โทรศพัทที์ทาํงาน ________________ มือถือ ___________________ 

2. ชือ-สกลุ __________________________________________  ความสมัพนัธ์ _____________________ 

   ทีอยู ่________________________________________________________________________________ 

   เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น _____________ โทรศพัทท์ีทาํงาน ________________ มือถือ ___________________ 

3. ชือ-สกลุ __________________________________________  ความสมัพนัธ์ _____________________ 

   ทีอยู ่________________________________________________________________________________ 

   เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น ______________ โทรศพัทท์ีทาํงาน ________________ มือถือ __________________ 

 

ท่านรูจ้กัโรตารีหรือการการดแูลเยาวชนแลกเปลียน _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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มีขอ้คิดเห็นใดเพิมเติมทีจะกลา่วถึง : 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

ท่านรูจ้กัครอบครวัอืน ทียินดีรบัเป็นครอบครวัอปุถมัภ ์หากมี โปรดใหข้อ้มลู: 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

หากไดร้บัเลือกเป็นครอบครวัอุปถมัภ ์ท่านยินดีทีจะดแูลเยาวชนแลกเปลียนต่างชาติ ดงัลกูหลานท่าน และยินดีเลียงดู

อยา่งเอาใจใส่   ___ Yes____ No 

 

 

สมัภาษณ ์โดย สโมสรโรตารี   ________________________________             วนัที ______________________ 

 

โรแทเรียนผูส้มัภาษณ ์ลงลายมือชือ ____________________________________ 

ตาํแหน่ง____________________ 

 

โรแทเรียนผูส้มัภาษณ ์ลงลายมือชอื ____________________________________ 

ตาํแหน่ง____________________ 

 

โรแทเรียนผูส้มัภาษณ ์ลงลายมือชือ ____________________________________ 

ตาํแหน่ง____________________ 

 

โรแทเรียนผูส้มัภาษณ ์ลงลายมือชือ ____________________________________ 

ตาํแหน่ง____________________ 

 

 

 
 


