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ข้อแนะนําในการสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนแลกเปลยีน ภาค 3360 โรตารีสากล  

เพือเป็นเยาวชนแลกเปลยีนออก YE Outbound Students ปี 2023-2024  
 

 
 

- สโมสรดาํเนินการประกาศรับสมคัร และคดัเลือกเยาวชนทีมีคุณสมบติัเหมาะสมทีสุด เขา้ร่วมสอบคดัเลือกทาง

สโมสรสามารถส่งเยาวชนเขา้ร่วมในการสอบไดไ้ม่จาํกดัจาํนวน (สองคนแรกของสโมสรทีมีคะแนนสูงสุดจะได้

พิจารณาไปยงัประเทศทีเลือกเป็นลาํดบัที 1 ก่อน)  สโมสรต้องลงนามในใบสมัครเพือขอรับรองมาตรฐาน (MOU) 

กบัโครงการดว้ย  สโมสรทีจะส่งเยาวชนเขา้ร่วมโครงการฯ ตอ้งมีความพร้อม และมีคุณสมบติัทีเหมาะสม  และ

ยอมรับในเงือนไขการส่งเด็ก และรับเลียงดูเยาวชนจากต่างประเทศ ตามกฎระเบียบของโครงการเยาวชน

แลกเปลียนทีไดก้าํหนดไว ้  

 

- หลักเกณฑ์เพมิเติม 

1. คุณสมบัติเพมิเติมของสโมสรทีสามารถส่งเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ  

  ตามธรรมนูญของโรตารีสากล ระบุไวว้่า สโมสรโรตารี ต้องมีสมาชิกสามญัอย่างน้อย 20 คน จึงมี

คุณสมบติัทีสมบูรณ์ของสโมสร และเพือให้การบริหารงานของโครงการเยาวชนแลกเปลียน สอดคลอ้งกบัโรตารีสากล  

เพอืเพิมประสิทธิภาพในการดูแลเยาวชนแลกเปลียนเขา้-ออก ใหดี้ยงิขึน  จึงกาํหนดหลกัเกณฑเ์พิมเติม ดงันี 

 สโมสรโรตารีทีมีจาํนวนสมาชิกนอ้ยกวา่ 15 คน ไม่สามารถส่งเยาวชนเขา้ร่วมโครงการได ้

 สโมสรโรตารีทีมีจาํนวนสมาชิก ระหวา่ง 15-19 คน  สามารถส่งเยาวชนเขา้ร่วมโครงการได ้

จาํนวน 1 คน 

 สโมสรโรตารีทีมีจาํนวนสมาชิก ตงัแต่ 20 คนขึนไป สามารถส่งเยาวชนเขา้ร่วมโครงการไดไ้ม่

จาํกดัจาํนวน และเป็นไปตามเงือนไขของโครงการฯ ในการพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป 

หมายเหตุ  โดยการตรวจสอบขอ้มูลจาํนวนสมาชิกทีมีในสโมสรจาก RI Invoice ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 

  2. สโมสรต้องผ่านการประเมนิจากคณะกรรมการโครงการเยาวชนแลกเปลยีน 

  คณะกรรมการโครงการเยาวชนแลกเปลียนภาค 3360 โรตารีสากล จะทาํการประเมินสโมสรจากขอ้มูล

ในการรับอุปถมัภเ์ยาวชนแลกเปลียนจากต่างประเทศ ในปีทีผา่นๆ มา ประกอบการพิจารณาว่ามีความเหมาะสมในการรับ-

ส่งเยาวชน หรือไม่  หากสโมสรนนัไม่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการโครงการ ก็ไม่สามารถส่งเยาวชนเข้าร่วม

โครงการได ้

 

 

 

1. กาํหนดการรับสมัครและการคดัเลือกเยาวชน 
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- ส่งใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ของเยาวชนทีผา่นการคดัเลือกจากสโมสร ภายในวนัท ี31 สิงหาคม 2565     

มาที   โครงการเยาวชนแลกเปลียนภาค 3360 โรตารีสากล   

186/93 หมู่ 1 หมู่บา้นกรีนวลัเล่ย ์ถนนโชตนา  

ตาํบลแม่สา  อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 50180   

 

พร้อมโอนเงิน จํานวน 15,000 บาท (หนึงหมืนห้าพันบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็น  

1. ค่าสมคัรสอบ           5,000 บาท 

2. ค่าเขา้ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปรับพฤติกรรม  10,000 บาท 

 

โอนเงิน จาํนวน 15,000 บาท เขา้บญัชี  

ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ ประเภทออมทรัพย ์เลขทีบญัชี 436-123808-1 

ชือบญัชี  นางศิริลกัษณ์ ไชยวงศ ์และ/หรือ นางพิมพป์ระไพ พรรณาภพ  

 
 

กรุณาส่งสาํเนาหลกัฐานการชาํระเงิน มาทางอีเมล์ yepd3360@hotmail.com  

หรือทางไลน์ ตาม QR CODE นีเท่านนั 

กลุ่มไลน ์: สมัครสอบ YE 2023-24  

 
 
 
 
 

 
 

- อายุไม่ตํากว่า 15 ปี และไม่เกนิ 17 ปี หรือเกิดภายในปี พ.ศ. 2548 – 2550      

- มีผลการเรียนดี โดยมี เกรดเฉลยีรวม (GPA) ย้อนหลงั 1  ปี ไม่ตํากว่า 2.50   

- ผา่นการสอบทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษ TOEIC (Standard Test) และนาํส่งใบรับรองผลคะแนนฉบบัจริง 

ใหค้ณะกรรมการโครงการเยาวชนแลกเปลียน **ในวนัสอบคดัเลือก** หากไม่นาํใบผลคะแนนสอบมา

ดว้ย ถือวา่คุณสมบติัไม่ครบถว้น และไม่มีสิทธิในการสอบคดัเลือก 

- ตอ้งมีความประพฤติเรียบร้อย บุคลิกภาพดี และมีมนุษยสมัพนัธ์ดี สามารถทาํหนา้ทีทูตวฒันธรรมได ้**ไม่

สูบบุหรี หรือดืมเครืองดืมแอลกอฮอล*์* 

- มีสุขภาพทีแข็งแรง และไม่มีโรคประจาํตวัซึงเป็นอุปสรรคใด ๆ ต่อการใชชี้วิตในต่างประเทศ 

- ทางโครงการฯ และคณะกรรมการ สามารถพิจารณายกเลิกการไปแลกเปลียนไดท้นัที ถา้หากมีพฤติกรรมที

ไม่เหมาะสม แมจ้ะชาํระเงินเขา้ร่วมโครงการแลว้ 

 

 

 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
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การสอบคดัเลือกและสอบสัมภาษณ์  

สอบคดัเลือกและสอบสัมภาษณ์ ในวนัท ี24 - 25 กนัยายน 2565 

ที จังหวดัเชียงใหม่ **สาํหรับสถานทีทางโครงการฯ จะแจง้ใหท้ราบต่อไป** 
 

คะแนนการทดสอบแบ่งออกเป็น 4 ส่วน: 
 

1. ผลคะแนนสอบทกัษะภาษาองักฤษ (TOEIC)**  (40 คะแนน) 

**ใหเ้ยาวชนทุกคนทีจะสมคัรสอบคดัเลือก สอบทกัษะภาษาองักฤษ TOEIC** และนาํใบผลคะแนนการสอบ 

TOEIC ฉบบัจริง ส่งมอบให้คณะกรรมการ **ในวนัสอบคดัเลือก** (สามารถสอบไดห้ลายครังและนาํคะแนนทีดี

ทีสุดมายนื) **ถ้าจะไปประเทศทใีช้ภาษาองักฤษในการสือสาร เยาวชนจะต้องได้ผลการสอบ TOEIC ไม่ตํากว่า 550 

คะแนน**  

สามารถทาํการสอบ TOEIC ไดท้ีศูนยส์อบกรุงเทพมหานคร และเชียงใหม่  

TOEIC Services Suite ศูนย์สอบกรุงเทพ 

อาคาร BB Tower (Bangkok Business Building) ชนั 19 

หอ้ง 1907 เลขที 54 ถ.อโศกมนตรี (ซอยสุขมุวิท 21) 

กรุงเทพ 10110 

โทร. 02-260-7061, 02-260-3990 

ศูนย์สอบ TOEIC สาขา เชียงใหม่ 

4/11 ชนั 3 อาคารนวรัฐ 4/6 ถนนแกว้นวรัฐ  

ซอย 3 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  

โทร. 053-248208, 053-306600 

 

2. ทดสอบความรู้ทวัไปเกียวกบัโรตารี และคาํศพัทเ์กียวกบัโรตารี (30 คะแนน) 

3. คะแนนพิเศษสาํหรับผูป้กครองทีเป็นสมาชิกสโมสรโรตารี ครบ 1 ปีขึนไป (10 คะแนน) 

**โดยแจง้เลข Rotary ID และเดือนปีทีเขา้มาเป็นสมาชิก** 

4. สอบสัมภาษณ์ โดยอาจารยช์าวต่างประเทศ (10 คะแนน) 

5. การสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ YE, สมาชิกโรแทเรียน และศิษยเ์ก่าเยาวชนแลกเปลียน 

(ROTEX) ทีเคยไปแลกเปลียนและกลบัมาแลว้ (10 คะแนน)  

โดยมีเกณฑก์ารประเมินดงัต่อไปนี       

-  บุคลิกภาพ    -  ความพร้อมในการสัมภาษณ์ 

-  ความสามารถในการสือสาร  -  ความสามารถในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 

-  ความสามารถในการแสดงออก  -  ความเชือมนัในตวัเอง/ความเป็นผูน้าํ 

-  ความสามารถในการปรับตวั  -  การเขา้ร่วมในกิจกรรมของโรตารี 

-  ความเหมาะสมในการเป็นทูตวฒันธรรม 

 

หมายเหตุ:   ให้ผู้สมัครนํา Portfolio มาแสดงในวันสอบด้วย 

 

3. กาํหนดการสอบคดัเลือกและสอบสัมภาษณ์ 
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กาํหนดการสอบคดัเลือกและสอบสัมภาษณ์ 

 

วนัเสาร์ที 24 กนัยายน 2565 

08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน 

08.30 – 09.00 น.  แนะนาํโครงการฯ และชีแจงเกียวกบัการสอบ **(จบัเบอร์คิวในการเขา้สัมภาษณ์)** 

09.00 – 10.30 น.  - นกัเรียนเริมทาํการทดสอบความรู้ทวัไปเกียวกบัโรตารี และคาํศพัทโ์รตารี 

   - ผูป้กครองเขา้รับฟังคาํชีแจงในการเขา้ร่วมโครงการฯ 

     จากคณะกรรมการโครงการฯ 

11.00 – 12.00 น.  นกัเรียนและผูป้กครอง เตรียมพร้อมเขา้สอบสัมภาษณ์ 

12.00 – 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั (ขา้วกล่อง) 

13.00 – 17.00 น.  เขา้สอบสัมภาษณ์ (ต่อ) 

 

วนัอาทิตยท์ี 25 กนัยายน 2565 

08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน 

08.30 – 10.00 น.  ชีแจงกิจกรรมสาํหรับเยาวชนทีเขา้ร่วมโครงการฯ 

10.00 – 12.00 น.  ชีแจง เรืองการเขียนใบสมคัรภาษาองักฤษ Long Term Application Form 

   และจดหมายแนะนาํตนเอง (Introduction Letter) ของนกัเรียน และผูป้กครอง 

   **เพอืตรวจสอบความถูกตอ้ง และแกไ้ขไปพร้อมกนั ก่อนทาํฉบบัจริง** 

   ประธานกล่าวปิดการอบรม  

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั (ขา้วกล่อง) 

   เดินทางกลบัภูมิลาํเนาโดยสวสัดิภาพ 

 

**กาํหนดการ อาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสมของเวลาและสถานที** 

 

 

 

 

1. ใบสมัครสอบคัดเลือก (ชุดภาษาไทย) จํานวน 1 ชุด โดยกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น และผูป้กครองลงลายมือชือ

รับรอง และติดรูปถ่ายหนา้ตรงของนกัเรียนในใบสมคัรใหเ้รียบร้อย พร้อมแนบสาํเนาบตัรประชาชนของนกัเรียน 
 

2. ใบแจ้งผลการเรียนเป็นรายวชิา (Transcript) เป็นภาษาองักฤษ  ย้อนหลงั  1  ปี  
 

3. ใบสมัครเพือขอรับรองมาตรฐาน (MOU) จากสโมสรโรตารีอุปถัมภ์ **ผูที้เกียวขอ้งลงลายมือชือครบทุกคน** 
 

4. หนังสือรับรองจากสโมสรโรตารีอุปถัมภ์ **ผูที้เกียวขอ้งลงลายมือชือครบทุกคน** 
 

5. ใบสมัครเพือขอรับรองมาตรฐาน (MOU) จากผู้ปกครอง **ผูที้เกียวขอ้งลงลายมือชือครบทุกคน** 

 

4. เอกสารและรูปถ่าย ประกอบการสมัครสอบ **จาํนวน 9 รายการ** 
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6. ใบแจ้งความจาํนงรับเป็นครอบครัวอุปถัมภ์เยาวชนแลกเปลียนจากต่างประเทศ จาํนวน 3 ครอบครัว **ตอ้งเป็น

ครอบครัวทีสามารถรับอุปถมัภเ์ยาวชนไดจ้ริง** 
 

7. สําเนาบัตรประชาชนของครอบครัวอุปถมัภ์ทุกครอบครัว ทงัสามีและภรรยา พร้อมรูปถ่ายทีอยูอ่าศยั และสมาชิก

ในครอบครัว 
 

8. ใบรับรองการตรวจสอบประวัต ิจากกรมตาํรวจแห่งชาติ  ของครอบครัวอุปถมัภ ์ทงั 3 ครอบครัว (ตอ้งทาํการ

ตรวจสอบประวติัทุกครอบครัว)  โดยท่านสามารถยนืขอตรวจสอบประวติั ไดที้ สถานีตาํรวจใกลบ้า้น  โดยนาํ

หนงัสือจากทางโครงการฯ (ตามเอกสารแนบ) เป็นเอกสารประกอบการขอตรวจสอบประวติั ดงักล่าว **สาํหรับ

ผลการตรวจสอบประวติั สามารถนาํส่งโครงการฯ ภายในเดือนกนัยายน 2565** 
 

 

9. ใบสมัครชุดภาษาอังกฤษ (Long Term Application Form) จาํนวน 1 ชุด   

***สิงทีต้องทํา*** 

 กรอกขอ้มูลในใบสมคัรใหค้รบถว้น 

 ติดรูปถ่าย ในหนา้ Page 1 of 27 (Section A: Personal Information) **เห็นใบหนา้ชดัเจน ยมิแยม้แจ่มใส 

เลือกรูปทีสวย ทีหล่อทีสุด**  

 นกัเรียนและผูป้กครอง เขียนจดหมายแนะนาํตวัเอง ในรูปแบบของ Essay โดยใหค้รอบคลุม คาํถามใน

หนา้ Page 4 of 27 (Section B: Letters & Photos) 

 ติดรูปถ่าย ในหนา้ Page 10 of 27 **รูปภาพตอ้งชดัเจน**  

 แนบสาํเนา Passport ของนกัเรียน (ถา้มี) ในหนา้ Page 26 of 27 (Section P: Passport) 

 **Print เอกสารทุกหนา้ส่งใหก้บัโครงการฯ**   

 
 

***สิงทียงัไม่ต้องทํา***  

 ยงัไม่ตอ้งไปโรงพยาบาล เพือตรวจสุขภาพ และตรวจฟัน (Section C และ Section D) 

 ยงัไม่ตอ้ง กรอกขอ้มูลในหนา้ Page 18 of 27  (Section F: Endorsements-Host Club, District & School) 

ในส่วนของ (A) (B) (C) และ (D) 

 ยงัไม่ตอ้ง ใหอ้าจารยแ์สดงความคิดเห็นใน Page 23 of 27 (Section H-1: Secondary School Personal 

Reference) 

 ยงัไม่ตอ้ง ใหผู้ที้เกียวขอ้ง ลงลายมือชือในใบสมคัรชุดภาษาองักฤษ 
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1. ผูป้กครองมีความเตม็ใจ และสามารถรับเป็นครอบครัวอุปถมัภเ์ยาวชนแลกเปลียนจากต่างประเทศได ้และ

ร่วมมือกบัสโมสรในการจดัหาครอบครัวอุปถมัภใ์หค้รบอยา่งนอ้ย 3 ครอบครัว 
 

2. ผูป้กครองจะตอ้งเขา้ร่วมการปฐมนิเทศเยาวชนแลกเปลียนในวนัสอบคดัเลือก  ซึงจดัขึนเพือรับทราบ

รายละเอียดของโครงการฯ และหนา้ทีทีจะตอ้งใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือเยาวชนในการเดินทางไป

ต่างประเทศ และการรับเป็นครอบครัวอุปถมัภ ์
 

3. ผูป้กครองตอ้งสนบัสนุนและส่งบุตรหลานเขา้ร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมทีทางโครงการจดัขึนทุกครัง 
 

4. ทางโครงการฯ ขอเชิญชวนและร่วมรณรงคใ์หผู้ป้กครองช่วยบริจาคเงินสนบัสนุนใหก้บัมูลนิธิโรตารีสากล 

จาํนวน 1 เหรียญ PHF หรือ จาํนวนเงิน 1,000 $ U.S. โดยสามารถร่วมบริจาคผา่นสโมสรของท่าน 
 

 

 

 

1. การประกาศผลการสอบคดัเลือก วนัท ี1 ตุลาคม 2565 ทางโครงการฯ จะแจง้ผลไปทีอีเมล์ของนายก

สโมสร และประกาศผลในเวบ็ไซคข์องโครงการฯ (www.ye3360.com)  
 

2. นกัเรียนทีสอบผา่นการคดัเลือก และประสงคจ์ะเขา้ร่วมโครงการฯ ใหโ้อนเงินค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม

โครงการ  เป็นจํานวนเงิน 120,000 บาท (หนึงแสนสองหมืนบาทถ้วน)  

เขา้บญัชี “มูลนิธิเยาวชนแลกเปลยีนภาค 3360 โรตารีสากล ประเทศไทย” 

ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนฉตัรไชย ลาํปาง ออมทรัพย ์บญัชีเลขที 425-072238-8 

**ภายในวันท ี20 ตุลาคม 2565** 

 

และส่งสาํเนาการโอนเงิน มาที สาํนกังานโครงการเยาวชนแลกเปลียนภาค 3360 โรตารีสากล  

186/93 หมู่ 1 หมู่บา้นกรีนวลัเล่ย ์ถนนโชตนา  

ตาํบลแม่สา  อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 50180 

หรือทีอีเมล ์: yepd3360@hotmail.com   

หรือทีกลุ่มไลน์ : สมคัรสอบ YE 2023-24  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. การแจ้งผลการสอบ 

5. ความรับผดิชอบของผู้ปกครอง 
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ค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมโครงการฯ 120,000 บาท (หนึงแสนสองหมืนบาทถว้น) โดยโอนเงินเขา้บญัชี “มูลนิธิเยาวชน

แลกเปลียนภาค 3360 โรตารีสากล ประเทศไทย” ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนฉตัรไชย ลาํปาง ออมทรัพย ์บญัชีเลขที 425-

072238-8 
 

รายละเอียดค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมโครงการฯ 

 

**ค่าใช้จ่ายจํานวนนไีม่รวม**  

 1. ค่าทริปต่างประเทศระยะสนั เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ทีโครงการเยาวชนแลกเปลียนจดัขึน 

 2. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง, ค่าธรรมเนียมการขอวซ่ีา, ค่าตวัเครืองบิน, ค่าประกนัสุขภาพ และประกนัอุบติัเหตุ, ของฝากและ

ของทีระลึก ทีจะนาํไปมอบให้ครอบครัวอุปถมัภ์ หรือเพือน ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอืนๆ ทีเกิดขึนระหว่างเป็นเยาวชน

แลกเปลียนในต่างประเทศ 

 3. ค่าใชจ่้ายในการตรวจหาเชือโควดิ-19, การฉีดวคัซีนป้องกนัโควิด-19 และวคัซีนอืนๆ ทีทางต่างประเทศไดก้าํหนดมาวา่

เยาวชนตอ้งฉีดก่อนเดินทางไปแลกเปลียน 

 4. กรณีทโีครงการฯ ได้ดาํเนินการตกลงแลกเปลยีนกับต่างประเทศแล้ว และหาทีให้ได้แล้ว แต่เยาวชนปฏิเสธการเข้าร่วม

โครงการ  ทางโครงการฯ จะไม่คืนเงนิจํานวนดงักล่าว 

 

 

 

 

1.  ค่าใช้จ่ายสําหรับดูแลเยาวชนแลกเปลยีนเข้า (YE Inbound) ประกอบด้วย:   

 1.1 เงินสนบัสนุนค่าใชจ่้ายรายเดือนของเยาวชนแลกเปลียนเขา้ 36,000  

 1.2 ค่าใชจ่้ายมอบใหส้โมสรอุปถมัภส์าํหรับเยาวชนแลกเปลียนเขา้  

          (เป็นค่าชุดนกัเรียน, ชุดพละ หรือชุดพืนเมือง, ค่าต่ออายวีุซ่า 1,900 บาท, ค่าเรียนพิเศษ 

           ภาษไทยเพิมเติม, ค่าของขวญัวนัเกิด, วนัปีใหม่ และของทีระลึกก่อนกลบับา้น) 

12,000  

 1.3 ค่าสนบัสนุนกิจกรรมสาํหรับเยาวชนแลกเปลียนเขา้ (YE Inbound) 

           (ปฐมนิเทศ และร่วมประชุมใหญ่ของภาค) 

9,000  

 1.4 เงินสนบัสนุนกิจกรรมมอบใหโ้รงเรียนอุปถมัภ ์ 5,000  

2.  ค่าใช้จ่ายในการอบรม และประชุมใหญ่ของภาคสําหรับเยาวชนแลกเปลยีนออก (YE Outbound) 9,000  

3.  ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ Accessories 10,000  

 (เสือสูท (Blazer), เสือแจ๊คเกต็, เสือยืดคอโปโล, เสือยืดคอกลม, Pin ของโครงการ, ป้ายชือ

นกัเรียน, นามบตัร, ธงของโครงการ, ธงชาติไทย, กระเป๋าเป้, กระเป๋าสะพายขา้ง และอืนๆ) 

  

4.  ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดําเนินงานมูลนิธิฯ และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานโครงการฯ 39,000  

 

 รวมค่าใช้จ่ายทังสิน (หนึงแสนสองหมืนบาทถ้วน) 120,000 บาท 

7. รายละเอยีดค่าใช้จ่ายสําหรับผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ 
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ผูที้เขา้ร่วมโครงการเยาวชนแลกเปลียนของภาค 3360   ต้อง เขา้ร่วมกิจกรรมทีโครงการฯ จดัขึนทุกครังดงัต่อไปนี 
 

1. เขา้ร่วมกิจกรรมของสโมสรอุปถมัภอ์ยา่งสมาํเสมอก่อนออกเดินทาง อยา่งนอ้ยเขา้ร่วมประชุมเดือนละครัง 

2. กิจกรรมปฐมนิเทศและการประชุมในการเตรียมความพร้อมทุกครัง ทีทางโครงการฯ แจง้ใหท้ราบ (ค่าใชจ่้าย

รวมอยูใ่นเงินเขา้ร่วมโครงการฯ) 

3. ตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมการอบรมภาคสนามและเตรียมความพร้อมในการเป็นยุวทูตของโรตารี จดัโดยโครงการฯ 

(ค่าใชจ่้ายนีอยูใ่นเงินค่าเขา้ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมเป็นทีเรียบร้อยแลว้) 

4. ร่วมประชุมใหญ่ของภาค 3360 (District Conference) ในเดือนมีนาคม 2566 

5. ทริปต่างประเทศ (ประเทศใกล้ๆ ) ค่าใชจ่้ายประมาณ 35,000 บาท **ค่าใชจ่้ายนีตอ้งชาํระเพมิเติมต่างหาก**  

เพอืใหไ้ดป้ระสบการณ์จริงในการเดินทาง และการเขียนใบสาํคญัต่างๆ ในการเขา้ออกด่านตรวจคนเขา้เมือง และ

ศุลกากร 

6. ปัจฉิมนิเทศ (Pre-departure Orientation) ในเดือนกรกฎาคม 2566  
 

***เยาวชนทีไม่เข้าร่วมกจิกรรมดงักล่าว จะถูกพจิารณาตดัสิทธิ การเป็นเยาวชนแลกเปลยีนของโครงการฯ 

 

 

 

ประเทศทีดาํเนินกิจกรรมโครงการแลกเปลียนกบั ภาค 3360 มีดงัต่อไปนี 

1. Australia 

2. Argentina 

3. Belgium 

4. Brazil 

5. Canada (ตอ้งมีอายไุม่เกิน 17 ปี ในวนัเดินทาง และตอ้งมีคะแนน TOEIC 550 คะแนนขึนไป) 

6. Denmark 

7. France (ตอ้งมีอายไุม่เกิน 16 ปี 6 เดือน ในวนัเดินทาง) 

8. Germany 

9. Mexico 

10. Spain 

11. Taiwan 

12. USA (ตอ้งมีอายไุม่เกิน 17 ปี ในวนัเดินทาง และตอ้งมีคะแนน TOEIC 550 คะแนนขึนไป) 
 

หมายเหตุ : โควตา้ประเทศแลกเปลียนอาจจะมีการเปลียนแปลง ถา้หากไม่มี YE Inbound Student เขา้มา 

 

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

8. กจิกรรมภาคบังคับ สําหรับเยาวชนทเีข้าร่วมโครงการฯ 

9. ข้อมูลเพมิเติม 


