
     ที ภบ. / -2561  สิงหาคม   เรือง  โครงการค่ายและแลกเปลียนเยาวชน ปีบริหาร -2561  เรียน  ประธานเขต, ประธานภูมิภาค และนายกสโมสรฯ  สิงทีส่งมาดว้ย .  แบบฟอรม์การรบัสมคัรเยาวชน และ แบบฟอรม์การรบัสมคัรครอบครวัอุปถัมภ ์.  แผนทีสาํนักงานสโมสรไลออนส ์(สถานทีสมัภาษณ์เยาวชนภายในเดือนพฤศจิกายน )   ดว้ยโครงการแลกเปลียนเยาวชนฯ ปีบริหาร 2560-2561 ไดก้าํหนดโครงการแลกเปลียนเยาวชนกบัประเทศต่างๆ ดงันี 1. โครงการค่ายและแลกเปลียนเยาวชน ไทย-ญีปุ่น   - คดัเลือกเยาชนไทยจาํนวน 18 คน (ภาคละ  คน) กาํหนดเดินทางวนัที 28 มีนาคม-20 เมษายน 2561ค่าใชจ้า่ยการเดินทางคนละ ,  บาท  - รบัเยาวชนจากประเทศญีปุ่น (ครอบครวัอุปถัมภภ์าคละ  คน) ซึงเดินทางมาประเทศไทย มีนาคม –เมษายน  จาํนวน  คน  2. โครงการคา่ยและแลกเปลียนเยาวชน ไทย-ไตห้วนั   - คดัเลือกเยาวชนไทยจาํนวน 1 คน กาํหนดเดินทางภายในเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม  (ประมาณ  วนั) ค่าใชจ้า่ยคนละ ,  บาท ไม่รวมค่าลงทะเบียนเขา้ค่าย  USD.  - รบัเยาวชนจากประเทศไตห้วนั (ครอบครวัอุปถมัภ)์ ซึงเดินทางมาประเทศไทย ในเดือนกรกฎาคม- สิงหาคม  จาํนวน 2 คน 3. โครงการแลกเปลียนเยาวชน ไทย-มาเลเซีย (รฐัซาราวคั หมู่เกาะบอรเ์นียว)  - คดัเลือกเยาวชนไทยจาํนวน 12 คน (ภาคละ  คน) กาํหนดเดินทางภายในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม  (ประมาณ 14 วนั) ค่าใชจ้า่ยคนละ 20,  บาท  - รบัเยาวชนจากประเทศมาเลเซีย (ครอบครวัอุปถัมภ)์ จาํนวน  คน ซึงเดินทางมาถึงประเทศไทยเดือนธันวาคม 2560 (ไม่เกิน  วนั) 4. โครงการแลกเปลียนเยาวชน ไทย-สวิสเซอรแ์ลนด ์ - คดัเลือกเยาวชนไทยจาํนวน  คน กาํหนดเดินทางภายในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม  (ประมาณ  วนั) ค่าใชจ้่ายคนละ ,  บาท  - รบัเยาวชนจากประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์ (ครอบครวัอุปถมัภ)์ ซึงเดิทางมาประเทศไทยเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม  (ประมาณ  วนั) 5. โครงการค่ายและแลกเปลียนเยาวชน ไทย-อิตาลี  - คดัเลือกเยาวชนไทยจาํนวน 1-2 คน เดินทางภายในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม  อยูก่บั  ครอบครวัอุปถัมภ ์  วนั และเขา้ค่ายเยาวชน -  วนั (รวม  –  วนั) ค่าใชจ้า่ยคนละ ,  บาท ยงัไม่รวมค่าลงทะเบียนเขา้ค่าย (ถา้มี) 



- รบัเยาวชนจากประเทศอิตาลี (ครอบครวัอุปถมัภ)์ ซึงเดินทางมาประเทศไทยเดือนกรกฎาคม –  สิงหาคม  (ประมาณ  วนั) 
 กาํหนดการสาํหรบัทุกโครงการฯ   1.   ส่งใบสมคัรภายในวนัที  พฤศจกิายน  (โดยสามารถส่งใบสมคัรพรอ้มหลกัฐานต่างๆ ไดที้ประธานฝ่ายโครงการแลกเปลียนเยาวชนแต่ละภาคฯ หรือ ส่งไปรษณียม์ายงัสาํนักเลขาธิการไลออนส์สากลภาครวมฯ เลขที  ซ.พงษ์เวชอนุสรณ์  สุขุมวิท  แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260)  2. นัดสมัภาษณ์เพือคดัเลือกเยาวชนทุกโครงการฯ ในวนัเสารที์    พฤศจิกายน  และประกาศผลวนัที  ธนัวาคม   3.   ชาํระค่าใชจ้า่ยครงัแรก %  ภายในวนัที  ธนัวาคม 2560 (เพือจองตวัเครืองบิน)  4.   ชาํระค่าใชจ้า่ยส่วนทีเหลือ  ภายในวนัที 30 มกราคม 2561 (วีซ่า, ประกนัฯ และอืนๆ)  5.  การปฐมนิเทศเยาวชนทีผ่านการคดัเลือก (จะมีจดหมายแจง้วนั/เวลา/สถานที ต่อไป) 
 คุณสมบติั 1. เยาวชนทีจะร่วมโครงการตอ้งมีอายุ -  ปี ผลการเรียนเฉลียไม่ตาํวา่ .  2. เยาชนทีจะร่วมโครงการไป สวสิเซอรแ์ลนด ์และอิตาลี อายุ -  ปี ผลการเรียนเฉลีย .    3. มีความรูใ้นดา้นภาษาต่างประเทศเป็นอยา่งดี โดยเฉพาะโครงการฯ สวสิเซอรแ์ลนดแ์ละอิตาลี ตอ้งพูด-อ่าน-เขียน ภาษาองักฤษไดเ้ป็นอยา่งดี และเยาวชนสามารถวา่ยนําได ้4. มีความรูพ้ืนฐานเกียวกบัองคก์รไลออนส ์ มีความเป็นผูนํ้า มีศักยภาพในการเป็นฑูตวฒันธรรม สรา้งความสมัพนัธอ์นัดีในต่างแดน  5. สามารถปรบัตัวเขา้กบัสิงแวดลอ้มใหม่ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี มีมนุษยส์มัพนัธ ์รา่เริง เชือมนั กลา้แสดงออก 6. ผูป้กครองใหก้ารสนับสนุน โดยผูป้กครองจะตอ้งผ่านการสมัภาษณ์ จากคณะกรรมการดว้ย 7. ครอบครวัของเยาวชนทีผ่านการคดัเลือกและไดเ้ขา้รว่มโครงการใดๆ ก็ตามตอ้งพรอ้มและยนิดีทีรบัเป็นครอบครวัอุปถัมภใ์หก้บัเยาวชนทีเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือช่วยปัจจยัอืนๆ 8. ยนิดีเขา้ร่วมกิจกรรมทงัก่อนเดินทางและหลงัการเขา้ร่วมโครงการฯ 9. เยาวชนทีเคยเดินทางเขา้ร่วมโครงการไปแลว้ และยงัมีคุณสมบติัครบถว้น สามารถสมคัรเขา้รว่มโครงการอืนๆ ได ้โดยไม่ซาํกบัประเทศทีเคยเดินทางไปแลว้ 10. การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ถา้สละสิทธิ ไม่สามารถโอนสิทธิใหผู้อ้ืนได ้11. กรณีทีโครงการไดด้าํเนินการซือตวัเดินทางแลว้ และเยาวชนขอสละสิทธิภายหลงั ทางโครงการจะไม่คืนเงินใหไ้ม่วา่เหตุผลใดๆ 12. เยาวชนทีผ่านการคดัเลือกจะตอ้งเดินทางไป-กลบัภายในกาํหนดเท่านัน ไม่สามารถขยายเวลาอยูต่่อได ้13. หากเกิดเหตุสุดวิสยัทีไม่สามารถใหเ้ยาวชนไปแลกเปลียนไดต้ามกาํหนดของโครงการ จะยงัคงรกัษาสิทธิใหก้บัเยาวชนจนกวา่จะสามารถเดินทางไดต้่อไป และหากมีความจาํเป็นตอ้งยกเลิกการเดินทางของโครงการใด ทางโครงการจะคืนเงินใหก้บัเยาวชนหลงัจากทีไดห้กัค่าใชจ้า่ยต่างๆ ทีไดด้าํเนินการไปแลว้ (ภยัธรรมชาติ อุบติัภยั เหตุการณ์บา้นเมือง ผลกระทบอืนฯ) 14. ตอ้งไม่มีโรคประจาํตวัทีเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง ( คนต่อ  สโมสรไลออนส ์(อุปถมัภ)์ เท่านัน 15. โครงการไม่มีการเรียกเก็บเงินเพือการใดๆ จนกวา่เยาวชนผูส้มคัรจะผ่านการคดัเลือกแลว้ โดยจะแจง้ให้ผูส้มคัรหรือผูป้กครองทราบโดยตรง 
 
 
 



เอกสารแนบประกอบการสมคัรมีดงันี  1. ใบสมคัรเขา้ร่วมโครงการแลกเปลียนเยาวชน และใบสมคัรการรบัเป็นครอบครวัอุปถัมภเ์พือรบัเยาวชนจากต่างประเทศ (กรอกรายละเอียดเป็นภาษาองักฤษ) 2. สาํเนาบตัรประชาชนของเยาวชนผูส้มคัร และผูป้กครอง 3. สาํเนาหนังสือเดินทางของเยาวชนผูส้มคัร (เหลืออายุไม่น้อยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง) 4. สาํเนาทะเบียนบา้นของผูส้มคัร และผูป้กครอง 5. รูปถ่ายหน้าตรงของผูส้มคัร ขนาด 2 นิว 2 ใบ (ตามทีสถานทูตกาํหนด และเป็นปัจจุบนั) 6. รูปถ่ายของผูส้มคัรพรอ้มกบัสมาชิกในครอบครวั จาํนวน 1-3 รูป 7. สาํเนาผลการเรียน/การศึกษา (เทอมล่าสุด) 8. ใบรบัรองแพทย ์ โครงการค่ายและแลกเปลียนเยาวชนฯ หวงัเป็นอย่างยงิวา่จะไดร้บัความร่วมมือจากท่านเป็นอยา่งดี และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ ทีนี 
 ขอแสดงความนับถือ 
 (ไลออน พล.ต.ต.สมพงษ์  ขอนแก่น) ประธานคณะกรรมการฝ่ายโครงการแลกเปลียนเยาวชน ปีบริหาร 2560-2561                     



                                        



                                        



                                        



                             


