ข้อแนะนําในการสมัครเข้าร่ วมโครงการเยาวชนแลกเปลียน ภาค 3360 โรตารีสากล
เพือเป็ นเยาวชนแลกเปลียนออก YE Outbound Students ปี 2023-2024
1. กําหนดการรับสมัครและการคัดเลือกเยาวชน

- สโมสรดําเนินการประกาศรับสมัคร และคัดเลือกเยาวชนที มีคุณสมบัติเหมาะสมทีสุ ด เข้าร่ วมสอบคัดเลือกทาง
สโมสรสามารถส่งเยาวชนเข้าร่ วมในการสอบได้ไม่จาํ กัดจํานวน (สองคนแรกของสโมสรทีมีคะแนนสู งสุ ดจะได้
พิจารณาไปยังประเทศทีเลือกเป็ นลําดับที 1 ก่อน) สโมสรต้ องลงนามในใบสมัครเพือขอรั บรองมาตรฐาน (MOU)
กับโครงการด้วย สโมสรทีจะส่ งเยาวชนเข้าร่ วมโครงการฯ ต้องมีความพร้อม และมีคุณสมบัติทีเหมาะสม และ
ยอมรั บ ในเงื อนไขการส่ ง เด็ ก และรั บ เลี ยงดู เ ยาวชนจากต่ า งประเทศ ตามกฎระเบี ย บของโครงการเยาวชน
แลกเปลียนทีได้กาํ หนดไว้
- หลักเกณฑ์ เพิมเติม
1. คุณสมบัติเพิมเติมของสโมสรทีสามารถส่ งเยาวชนเข้ าร่ วมโครงการฯ
ตามธรรมนู ญของโรตารี ส ากล ระบุไ ว้ว่า สโมสรโรตารี ต้องมี ส มาชิ กสามัญอย่างน้อย 20 คน จึ งมี
คุณสมบัติทีสมบูรณ์ของสโมสร และเพือให้การบริ หารงานของโครงการเยาวชนแลกเปลียน สอดคล้องกับโรตารี สากล
เพือเพิมประสิ ทธิภาพในการดูแลเยาวชนแลกเปลียนเข้า-ออก ให้ดียงขึ
ิ น จึงกําหนดหลักเกณฑ์เพิมเติม ดังนี
 สโมสรโรตารี ทีมีจาํ นวนสมาชิ กน้อยกว่า 15 คน ไม่สามารถส่ งเยาวชนเข้าร่ วมโครงการได้
 สโมสรโรตารี ทีมีจาํ นวนสมาชิ ก ระหว่าง 15-19 คน สามารถส่งเยาวชนเข้าร่ วมโครงการได้
จํานวน 1 คน
 สโมสรโรตารี ทีมีจาํ นวนสมาชิ ก ตังแต่ 20 คนขึนไป สามารถส่ งเยาวชนเข้าร่ วมโครงการได้ไม่
จํากัดจํานวน และเป็ นไปตามเงือนไขของโครงการฯ ในการพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป
หมายเหตุ โดยการตรวจสอบข้อมูลจํานวนสมาชิกทีมีในสโมสรจาก RI Invoice ณ วันที 30 มิถุนายน 2565
2. สโมสรต้ องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการโครงการเยาวชนแลกเปลียน
คณะกรรมการโครงการเยาวชนแลกเปลียนภาค 3360 โรตารี สากล จะทําการประเมินสโมสรจากข้อมูล
ในการรับอุปถัมภ์เยาวชนแลกเปลียนจากต่างประเทศ ในปี ทีผ่านๆ มา ประกอบการพิจารณาว่ามีความเหมาะสมในการรับส่ งเยาวชน หรื อไม่ หากสโมสรนันไม่ ผ่านการประเมิ นจากคณะกรรมการโครงการ ก็ไ ม่ส ามารถส่ งเยาวชนเข้า ร่ ว ม
โครงการได้
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ส่ งใบสมัครและเอกสารต่ าง ๆ ของเยาวชนทีผ่านการคัดเลือกจากสโมสร ภายในวันที 31 สิงหาคม 2565
มาที โครงการเยาวชนแลกเปลียนภาค 3360 โรตารีสากล
186/93 หมู่ 1 หมู่บา้ นกรี นวัลเล่ย์ ถนนโชตนา
ตําบลแม่สา อําเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ 50180
พร้อมโอนเงิน จํานวน 15,000 บาท (หนึงหมืนห้ าพันบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็ น
1. ค่าสมัครสอบ
5,000 บาท
2. ค่าเข้าร่ วมกิจกรรมเตรี ยมความพร้อมและปรับพฤติกรรม
10,000 บาท

โอนเงิน จํานวน 15,000 บาท เข้าบัญชี
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั เชี ยงใหม่ ประเภทออมทรัพย์ เลขทีบัญชี 436-123808-1
ชือบัญชี นางศิริลกั ษณ์ ไชยวงศ์ และ/หรื อ นางพิมพ์ประไพ พรรณาภพ
กรุ ณาส่ งสําเนาหลักฐานการชําระเงิน มาทางอีเมล์ yepd3360@hotmail.com
หรื อทางไลน์ ตาม QR CODE นีเท่านัน
กลุ่มไลน์ : สมัครสอบ YE 2023-24

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

- อายุไม่ ตํากว่ า 15 ปี และไม่ เกิน 17 ปี หรื อเกิดภายในปี พ.ศ. 2548 – 2550
- มีผลการเรี ยนดี โดยมี เกรดเฉลียรวม (GPA) ย้อนหลัง 1 ปี ไม่ตํากว่า 2.50
- ผ่านการสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ TOEIC (Standard Test) และนําส่งใบรับรองผลคะแนนฉบับจริ ง
ให้คณะกรรมการโครงการเยาวชนแลกเปลียน **ในวันสอบคัดเลือก** หากไม่นาํ ใบผลคะแนนสอบมา
ด้วย ถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน และไม่มีสิทธิในการสอบคัดเลือก
- ต้องมีความประพฤติเรี ยบร้อย บุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทําหน้าทีทูตวัฒนธรรมได้ **ไม่
สู บบุหรี หรื อดืมเครื องดืมแอลกอฮอล์**
มีสุขภาพทีแข็งแรง และไม่มีโรคประจําตัวซึ งเป็ นอุปสรรคใด ๆ ต่อการใช้ชีวิตในต่างประเทศ
- ทางโครงการฯ และคณะกรรมการ สามารถพิจารณายกเลิกการไปแลกเปลียนได้ทนั ที ถ้าหากมีพฤติกรรมที
ไม่เหมาะสม แม้จะชําระเงินเข้าร่ วมโครงการแล้ว
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3. กําหนดการสอบคัดเลือกและสอบสั มภาษณ์

การสอบคัดเลื อกและสอบสัมภาษณ์
สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ในวันที 24 - 25 กันยายน 2565
ที จังหวัดเชียงใหม่ **สําหรับสถานทีทางโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป**
คะแนนการทดสอบแบ่ งออกเป็ น 4 ส่ วน:
1. ผลคะแนนสอบทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC)** (40 คะแนน)
**ให้เยาวชนทุกคนทีจะสมัครสอบคัดเลือก สอบทักษะภาษาอังกฤษ TOEIC** และนําใบผลคะแนนการสอบ
TOEIC ฉบับจริ ง ส่งมอบให้คณะกรรมการ **ในวันสอบคัดเลือก** (สามารถสอบได้หลายครังและนําคะแนนทีดี
ทีสุ ดมายืน) **ถ้ าจะไปประเทศทีใช้ ภาษาอังกฤษในการสื อสาร เยาวชนจะต้ องได้ ผลการสอบ TOEIC ไม่ ตํากว่า 550
คะแนน**
สามารถทําการสอบ TOEIC ได้ทีศูนย์สอบกรุ งเทพมหานคร และเชียงใหม่
TOEIC Services Suite ศูนย์ สอบกรุ งเทพ
ศูนย์สอบ TOEIC สาขา เชียงใหม่
อาคาร BB Tower (Bangkok Business Building) ชัน 19
ห้อง 1907 เลขที 54 ถ.อโศกมนตรี (ซอยสุขมุ วิท 21)
กรุ งเทพ 10110
โทร. 02-260-7061, 02-260-3990

4/11 ชัน 3 อาคารนวรัฐ 4/6 ถนนแก้วนวรัฐ
ซอย 3 อ.เมือง จ.เชี ยงใหม่ 50000
โทร. 053-248208, 053-306600

2. ทดสอบความรู ้ทวไปเกี
ั
ยวกับโรตารี และคําศัพท์เกียวกับโรตารี (30 คะแนน)
3. คะแนนพิเศษสําหรับผูป้ กครองทีเป็ นสมาชิกสโมสรโรตารี ครบ 1 ปี ขึนไป (10 คะแนน)
**โดยแจ้งเลข Rotary ID และเดือนปี ทีเข้ามาเป็ นสมาชิ ก**
4. สอบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ (10 คะแนน)
5. การสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ YE, สมาชิกโรแทเรี ยน และศิษย์เก่าเยาวชนแลกเปลียน
(ROTEX) ทีเคยไปแลกเปลียนและกลับมาแล้ว (10 คะแนน)
โดยมีเกณฑ์การประเมินดังต่อไปนี
- บุคลิกภาพ
- ความพร้อมในการสัมภาษณ์
- ความสามารถในการสื อสาร
- ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
- ความสามารถในการแสดงออก
- ความเชือมันในตัวเอง/ความเป็ นผูน้ าํ
- ความสามารถในการปรับตัว
- การเข้าร่ วมในกิจกรรมของโรตารี
- ความเหมาะสมในการเป็ นทูตวัฒนธรรม
หมายเหตุ: ให้ ผ้ สู มัครนํา Portfolio มาแสดงในวันสอบด้ วย
YE Outbound Students 2023-2024
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กําหนดการสอบคัดเลือกและสอบสั มภาษณ์
วันเสาร์ ที 24 กันยายน 2565
08.00 – 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น.
แนะนําโครงการฯ และชีแจงเกียวกับการสอบ **(จับเบอร์ คิวในการเข้าสัมภาษณ์)**
09.00 – 10.30 น.
- นักเรี ยนเริ มทําการทดสอบความรู ้ทวไปเกี
ั
ยวกับโรตารี และคําศัพท์โรตารี
- ผูป้ กครองเข้ารับฟั งคําชีแจงในการเข้าร่ วมโครงการฯ
จากคณะกรรมการโครงการฯ
11.00 – 12.00 น.
นักเรี ยนและผูป้ กครอง เตรี ยมพร้อมเข้าสอบสัมภาษณ์
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง)
13.00 – 17.00 น.
เข้าสอบสัมภาษณ์ (ต่อ)
วันอาทิตย์ที 25 กันยายน 2565
08.00 – 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30 – 10.00 น.
ชีแจงกิจกรรมสําหรับเยาวชนทีเข้าร่ วมโครงการฯ
10.00 – 12.00 น.
ชีแจง เรื องการเขียนใบสมัครภาษาอังกฤษ Long Term Application Form
และจดหมายแนะนําตนเอง (Introduction Letter) ของนักเรี ยน และผูป้ กครอง
**เพือตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไขไปพร้อมกัน ก่อนทําฉบับจริ ง**
ประธานกล่าวปิ ดการอบรม
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง)
เดินทางกลับภูมิลาํ เนาโดยสวัสดิภาพ
**กําหนดการ อาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสมของเวลาและสถานที**

4. เอกสารและรู ปถ่ าย ประกอบการสมัครสอบ

**จํานวน 9 รายการ**

1. ใบสมัครสอบคัดเลือก (ชุดภาษาไทย) จํานวน 1 ชุด โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และผูป้ กครองลงลายมือชือ
รับรอง และติดรู ปถ่ายหน้าตรงของนักเรี ยนในใบสมัครให้เรี ยบร้อย พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนของนักเรี ยน
2. ใบแจ้ งผลการเรียนเป็ นรายวิชา (Transcript) เป็ นภาษาอังกฤษ ย้อนหลัง 1 ปี
3. ใบสมัครเพือขอรับรองมาตรฐาน (MOU) จากสโมสรโรตารีอุปถัมภ์ **ผูท้ ีเกียวข้องลงลายมือชือครบทุกคน**
4. หนังสื อรับรองจากสโมสรโรตารีอุปถัมภ์ **ผูท้ ีเกียวข้องลงลายมือชือครบทุกคน**
5. ใบสมัครเพือขอรับรองมาตรฐาน (MOU) จากผู้ปกครอง **ผูท้ ีเกียวข้องลงลายมือชือครบทุกคน**
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6. ใบแจ้ งความจํานงรับเป็ นครอบครัวอุปถัมภ์ เยาวชนแลกเปลียนจากต่างประเทศ จํานวน 3 ครอบครัว **ต้องเป็ น
ครอบครัวทีสามารถรับอุปถัมภ์เยาวชนได้จริ ง**
7. สํ าเนาบัตรประชาชนของครอบครัวอุปถัมภ์ ทุกครอบครัว ทังสามีและภรรยา พร้อมรู ปถ่ายทีอยูอ่ าศัย และสมาชิก
ในครอบครัว
8. ใบรับรองการตรวจสอบประวัติ จากกรมตํารวจแห่งชาติ ของครอบครัวอุปถัมภ์ ทัง 3 ครอบครัว (ต้องทําการ
ตรวจสอบประวัติทุกครอบครัว) โดยท่านสามารถยืนขอตรวจสอบประวัติ ได้ที สถานีตาํ รวจใกล้บา้ น โดยนํา
หนังสื อจากทางโครงการฯ (ตามเอกสารแนบ) เป็ นเอกสารประกอบการขอตรวจสอบประวัติ ดังกล่าว **สําหรับ
ผลการตรวจสอบประวัติ สามารถนําส่งโครงการฯ ภายในเดือนกันยายน 2565**
9. ใบสมัครชุดภาษาอังกฤษ (Long Term Application Form) จํานวน 1 ชุด
***สิ งทีต้ องทํา***
 กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน
 ติดรู ปถ่าย ในหน้า Page 1 of 27 (Section A: Personal Information) **เห็นใบหน้าชัดเจน ยิมแย้มแจ่มใส
เลือกรู ปทีสวย ทีหล่อทีสุด**
 นักเรี ยนและผูป้ กครอง เขียนจดหมายแนะนําตัวเอง ในรู ปแบบของ Essay โดยให้ครอบคลุม คําถามใน
หน้า Page 4 of 27 (Section B: Letters & Photos)
 ติดรู ปถ่าย ในหน้า Page 10 of 27 **รู ปภาพต้องชัดเจน**
 แนบสําเนา Passport ของนักเรี ยน (ถ้ามี) ในหน้า Page 26 of 27 (Section P: Passport)
 **Print เอกสารทุกหน้าส่งให้กบั โครงการฯ**
***สิ งทียังไม่ ต้องทํา***
 ยังไม่ตอ้ งไปโรงพยาบาล เพือตรวจสุ ขภาพ และตรวจฟั น (Section C และ Section D)
 ยังไม่ตอ้ ง กรอกข้อมูลในหน้า Page 18 of 27 (Section F: Endorsements-Host Club, District & School)
ในส่วนของ (A) (B) (C) และ (D)
 ยังไม่ตอ้ ง ให้อาจารย์แสดงความคิดเห็นใน Page 23 of 27 (Section H-1: Secondary School Personal
Reference)
 ยังไม่ตอ้ ง ให้ผทู ้ ีเกียวข้อง ลงลายมือชือในใบสมัครชุดภาษาอังกฤษ

YE Outbound Students 2023-2024

Page 5 of 8

5. ความรับผิดชอบของผู้ปกครอง

1. ผูป้ กครองมีความเต็มใจ และสามารถรับเป็ นครอบครัวอุปถัมภ์เยาวชนแลกเปลียนจากต่างประเทศได้ และ
ร่ วมมือกับสโมสรในการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ให้ครบอย่างน้อย 3 ครอบครัว
2. ผูป้ กครองจะต้องเข้าร่ วมการปฐมนิเทศเยาวชนแลกเปลียนในวันสอบคัดเลือก ซึ งจัดขึนเพือรับทราบ
รายละเอียดของโครงการฯ และหน้าทีทีจะต้องให้การสนับสนุนช่วยเหลือเยาวชนในการเดิ นทางไป
ต่างประเทศ และการรับเป็ นครอบครัวอุปถัมภ์
3. ผูป้ กครองต้องสนับสนุนและส่ งบุตรหลานเข้าร่ วมกิจกรรมทุกกิจกรรมทีทางโครงการจัดขึนทุกครัง
4. ทางโครงการฯ ขอเชิ ญชวนและร่ วมรณรงค์ให้ผปู ้ กครองช่วยบริ จาคเงิ นสนับสนุนให้กบั มูลนิธิโรตารี สากล
จํานวน 1 เหรี ยญ PHF หรื อ จํานวนเงิน 1,000 $ U.S. โดยสามารถร่ วมบริ จาคผ่านสโมสรของท่าน

6. การแจ้ งผลการสอบ

1. การประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที 1 ตุลาคม 2565 ทางโครงการฯ จะแจ้งผลไปทีอีเมล์ของนายก
สโมสร และประกาศผลในเว็บไซค์ของโครงการฯ (www.ye3360.com)
2. นักเรี ยนทีสอบผ่านการคัดเลื อก และประสงค์จะเข้าร่ วมโครงการฯ ให้โอนเงินค่ าใช้ จ่ายในการเข้ าร่ วม
โครงการ เป็ นจํานวนเงิน 120,000 บาท (หนึงแสนสองหมืนบาทถ้ วน)
เข้าบัญชี “มูลนิธิเยาวชนแลกเปลียนภาค 3360 โรตารีสากล ประเทศไทย”
ธนาคารกรุ งเทพ สาขาถนนฉัตรไชย ลําปาง ออมทรัพย์ บัญชีเลขที 425-072238-8
**ภายในวันที 20 ตุลาคม 2565**
และส่ งสําเนาการโอนเงิน มาที

สํานักงานโครงการเยาวชนแลกเปลียนภาค 3360 โรตารี สากล
186/93 หมู่ 1 หมู่บา้ นกรี นวัลเล่ย์ ถนนโชตนา
ตําบลแม่สา อําเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ 50180
หรื อทีอีเมล์ : yepd3360@hotmail.com
หรื อทีกลุ่มไลน์ : สมัครสอบ YE 2023-24
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7. รายละเอียดค่ าใช้ จ่ายสําหรั บผู้ประสงค์ เข้ าร่ วมโครงการฯ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่ วมโครงการฯ 120,000 บาท (หนึงแสนสองหมืนบาทถ้วน) โดยโอนเงินเข้าบัญชี “มูลนิธิเยาวชน
แลกเปลียนภาค 3360 โรตารี สากล ประเทศไทย” ธนาคารกรุ งเทพ สาขาถนนฉัตรไชย ลําปาง ออมทรัพย์ บัญชีเลขที 425072238-8
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่ วมโครงการฯ
1. ค่ าใช้ จ่ายสํ าหรับดูแลเยาวชนแลกเปลียนเข้ า (YE Inbound) ประกอบด้ วย:
1.1 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนของเยาวชนแลกเปลียนเข้า
1.2 ค่าใช้จ่ายมอบให้สโมสรอุปถัมภ์สาํ หรับเยาวชนแลกเปลียนเข้า
(เป็ นค่าชุดนักเรี ยน, ชุดพละ หรื อชุดพืนเมือง, ค่าต่ออายุวีซ่า 1,900 บาท, ค่าเรี ยนพิเศษ
ภาษไทยเพิมเติม, ค่าของขวัญวันเกิด, วันปี ใหม่ และของทีระลึกก่อนกลับบ้าน)
1.3 ค่าสนับสนุนกิจกรรมสําหรับเยาวชนแลกเปลียนเข้า (YE Inbound)
(ปฐมนิเทศ และร่ วมประชุมใหญ่ของภาค)
1.4 เงินสนับสนุนกิจกรรมมอบให้โรงเรี ยนอุปถัมภ์
2. ค่ าใช้ จ่ายในการอบรม และประชุมใหญ่ ของภาคสํ าหรั บเยาวชนแลกเปลียนออก (YE Outbound)
3. ค่ าอุปกรณ์ ต่าง ๆ Accessories
(เสื อสูท (Blazer), เสื อแจ๊คเก็ต, เสื อยืดคอโปโล, เสื อยืดคอกลม, Pin ของโครงการ, ป้ ายชือ
นักเรี ยน, นามบัตร, ธงของโครงการ, ธงชาติไทย, กระเป๋ าเป้, กระเป๋ าสะพายข้าง และอืนๆ)
4. ค่ าใช้ จ่ายสนับสนุนการดําเนินงานมูลนิธิฯ และค่ าใช้ จ่ายในการบริหารงานโครงการฯ
รวมค่ าใช้ จ่ายทังสิ น (หนึงแสนสองหมืนบาทถ้ วน)

36,000
12,000

9,000
5,000
9,000
10,000

39,000
120,000 บาท

**ค่ าใช้ จ่ายจํานวนนีไม่ รวม**
1. ค่าทริ ปต่างประเทศระยะสัน เตรี ยมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ทีโครงการเยาวชนแลกเปลียนจัดขึน
2. ค่าทําหนังสื อเดินทาง, ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า, ค่าตัวเครื องบิน, ค่าประกันสุ ขภาพ และประกันอุบตั ิเหตุ, ของฝากและ
ของที ระลึก ที จะนําไปมอบให้ครอบครัวอุปถัมภ์ หรื อเพือน ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในกิ จกรรมอืนๆ ที เกิ ดขึนระหว่างเป็ นเยาวชน
แลกเปลียนในต่างประเทศ
3. ค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชือโควิด-19, การฉีดวัคซีนป้ องกันโควิด-19 และวัคซีนอืนๆ ทีทางต่างประเทศได้กาํ หนดมาว่า
เยาวชนต้องฉี ดก่อนเดินทางไปแลกเปลียน
4. กรณีทโครงการฯ
ี
ได้ ดาํ เนินการตกลงแลกเปลียนกับต่ างประเทศแล้ ว และหาทีให้ ได้ แล้ ว แต่ เยาวชนปฏิเสธการเข้ าร่ วม
โครงการ ทางโครงการฯ จะไม่คืนเงินจํานวนดังกล่าว
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8. กิจกรรมภาคบังคับ สํ าหรับเยาวชนทีเข้ าร่ วมโครงการฯ

ผูท้ ีเข้าร่ วมโครงการเยาวชนแลกเปลียนของภาค 3360 ต้ อง เข้าร่ วมกิจกรรมทีโครงการฯ จัดขึนทุกครังดังต่อไปนี
1. เข้าร่ วมกิจกรรมของสโมสรอุปถัมภ์อย่างสมําเสมอก่อนออกเดินทาง อย่างน้อยเข้าร่ วมประชุมเดือนละครัง
2. กิจกรรมปฐมนิเทศและการประชุมในการเตรี ยมความพร้อมทุกครัง ทีทางโครงการฯ แจ้งให้ทราบ (ค่าใช้จ่าย
รวมอยูใ่ นเงินเข้าร่ วมโครงการฯ)
3. ต้องเข้าร่ วมกิจกรรมการอบรมภาคสนามและเตรี ยมความพร้อมในการเป็ นยุวทูตของโรตารี จัดโดยโครงการฯ
(ค่าใช้จ่ายนีอยูใ่ นเงินค่าเข้าร่ วมกิจกรรมเตรี ยมความพร้อมเป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว)
4. ร่ วมประชุมใหญ่ของภาค 3360 (District Conference) ในเดือนมีนาคม 2566
5. ทริ ปต่างประเทศ (ประเทศใกล้ๆ) ค่าใช้จ่ายประมาณ 35,000 บาท **ค่าใช้จ่ายนีต้องชําระเพิมเติมต่างหาก**
เพือให้ได้ประสบการณ์จริ งในการเดินทาง และการเขียนใบสําคัญต่างๆ ในการเข้าออกด่านตรวจคนเข้าเมือง และ
ศุลกากร
6. ปัจฉิ มนิเทศ (Pre-departure Orientation) ในเดือนกรกฎาคม 2566
***เยาวชนทีไม่ เข้ าร่ วมกิจกรรมดังกล่ าว จะถูกพิจารณาตัดสิ ทธิ การเป็ นเยาวชนแลกเปลียนของโครงการฯ
9. ข้ อมูลเพิมเติม

ประเทศทีดําเนิ นกิจกรรมโครงการแลกเปลียนกับ ภาค 3360 มีดงั ต่อไปนี
1. Australia
2. Argentina
3. Belgium
4. Brazil
5. Canada (ต้องมีอายุไม่เกิน 17 ปี ในวันเดิ นทาง และต้องมีคะแนน TOEIC 550 คะแนนขึนไป)
6. Denmark
7. France (ต้องมีอายุไม่เกิน 16 ปี 6 เดือน ในวันเดินทาง)
8. Germany
9. Mexico
10. Spain
11. Taiwan
12. USA (ต้องมีอายุไม่เกิน 17 ปี ในวันเดินทาง และต้องมีคะแนน TOEIC 550 คะแนนขึนไป)
หมายเหตุ : โควต้าประเทศแลกเปลียนอาจจะมีการเปลียนแปลง ถ้าหากไม่มี YE Inbound Student เข้ามา
*******************************
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