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รายละเอียด 
โครงการแลกเปล่ียนเยาวชนนักแสดงกับเมืองพ่ีเมืองนองของกรุงเทพมหานคร ประจําป 2563 

 
หนวยงานรับผิดชอบ: สํานักงานการตางประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 
 
วัตถุประสงค: เปดพ้ืนท่ีใหเยาวชนท่ีมีความสามารถหลากหลายไดแสดงออกอยางสรางสรรคในเวทีตางประเทศ 
อันเปนการสรางเสริมประสบการณ เพ่ิมพูนทักษะใหแกเยาวชน และสงเสริมภาพลักษณใหแกกรุงเทพมหานคร 
 

เมือง กรุงโซล นครปูซาน นครเฉิงต ู
ช่ืองาน  Seoul Friendship Festival Busan Global Gathering 

Festival  
Chengdu International 
Sister Cities Youth Music 
Festival   

จํานวนคน สมาชิก 14 - 16 คน สมาชิก 9 คน 
 

สมาชิก 12 คน 

จํานวนวัน 5 วัน 3 วัน 7 วัน 
ชวงเวลา 
(รอยนืยันจากเมือง) 

เดือนสิงหาคม หรือ 
เดือนกันยายน 

เดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม 

กิจกรรม -การแสดงเวทีหลัก 1 - 2 วัน 
-การแสดงเวทียอย 1 - 2 วัน 
-ซอมและทัศนศึกษา 1 วัน 

-การแสดงเวทีใหญ 1 - 2 วัน 
-ซอมและทัศนศึกษา ครึ่งวัน 

-ซอมและการแสดงเวทีตาม
เมืองตาง ๆ 2 - 3 วัน 
-ซอมและการแสดง 
ในพิธีเปดหรือปด 1 - 2 วัน 
-ทัศนศึกษา 2 วัน 

คุณสมบัติ กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย – ปริญญาตรี 

กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย – ปริญญาตร ี

กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายเทานั้น  

จํานวนสมาชิกวง สมาชิก 14 - 16 คน  
ตอ 1 ทีม 

สมาชิก 9 คน ตอ 1 ทีม วงดนตรไีทยและ/หรอืสากล 
สมาชิก 12 คน ตอ 1 ทีม 

การคัดเลือก 
การแสดง มีดังนี้ 

1. การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ศิลปะการตอสู นาฏศิลปประยุกต 
จินตลีลา เตน Cover ฯลฯ  
**2. การเตน/รํา ประกอบ
เพลง เนนความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน  
3. สามารถนําเครื่องดนตรีมาเลน
ประกอบได 

1. การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ศิลปะการตอสู นาฏศิลปประยุกต 
จินตลีลา เตน Cover ฯลฯ  
**2. การเตน/รํา ประกอบ 
เพลง เนนความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน  
3. สามารถนําเครื่องดนตรีมาเลน
ประกอบได 

**1. การแสดงความสามารถ
ดานดนตรเีปนหลัก 
2. ในทีมสามารถประกอบดวย
นักดนตรี นักรอง นักแสดง 
3. เนนความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน 
 

หมายเหตุ:  1. สมาชิกทุกคนมีสัญชาติไทย มีภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานครและ/หรือศึกษาอยูในกรุงเทพมหานคร 
     2. ทุกการแสดงตองสามารถสื่อสารความเปนไทย วิถีไทย งดใชเพลงสากลในการแขงขัน 
     3. ทีมตองไมเคยไดรับรางวัลระดับชาติมากอนและ/หรือไมเคยเปนตัวแทนประกวดในตางประเทศมากอน 

*4. ทีมท่ีชนะการประกวด ขอสงวนสิทธิ์การเดินทางสําหรับนักแสดงเทานั้น (ผูดูแลทีมหรือผูจัดการจะ
ไมไดรับสิทธิ์ในการเดินทางดวย เวนแตจะเปนหนึ่งในคณะแสดง) 
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ระเบียบการสมัคร 
 1. สมัครเขารวมแสดงไดเพียงหนึ่งเมืองเทานั้น 
 2. กรอกขอมูลในใบสมัครใหสมบูรณ รายละเอียดลิงคปรากฏทางเว็บไซตของสํานักงานการตางประเทศ 
 3. นําเอกสารตามท่ีกําหนดมาตามวัน เวลา และสถานท่ี ตามประกาศตอไป 

เกณฑการคัดเลือก 
 1. ความสวยงาม ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน     
 2. ความกลมกลืนและความพรอมเพรียง และการจัดองคประกอบ  
 3. ความคิดสรางสรรคและความสามารถ     
 4. สามารถสื่อถึงเอกลักษณความเปนไทยได     
 * คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการแสดงท่ีเหมาะสมสอดคลองกับงานและวัตถุประสงคของเมือง 

คาใชจาย  

หมายเหตุ: ไมมีคาใชจายในการสมัคร (ผูสมัครตองรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึนระหวางทําการแขงขัน) 

 

การดําเนินงาน 
วันเวลา กิจกรรม 

ปจจุบัน ประชาสัมพันธโครงการและรับสมัครผานอีเมลโครงการตามแจง 
21 มกราคม 2563 หมดเขตการรับสมัคร 
24 มกราคม 2563   ประกาศรายชื่อทีมท่ีมีสิทธิเขาแขงขัน 
4 - 6 กุมภาพันธ 2563 
(รอการยืนยัน) 

ตรวจเอกสาร ประกวดแขงขัน และสัมภาษณเยาวชน 

28 กุมภาพันธ 2563 (รอการยืนยัน) ประกาศรายชื่อทีมท่ีผานการคัดเลือกทุกโครงการ 
10 - 13 มีนาคม 2563 (รอยืนยัน) รายงานตัวและเขาอบรมเตรียมความพรอมกอนเดินทาง 

หมายเหตุ:  กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กรุณาติดตามรายละเอียดไดท่ีเว็บไซตและ Facebook 
ของสํานักงานการตางประเทศ กรุงเทพมหานคร (International Affairs Office) และอีเมล 
bangkokyouthexchange@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

คาใชจาย ผูรับผิดชอบ 
บัตรโดยสารเครื่องบิน ไป - กลับ  
กรุงเทพฯ – เมืองในตางประเทศ ชั้นประหยัด และคาตรวจลงตรา (VISA) 

กรุงเทพมหานคร 

ท่ีพัก อาหาร คาพาหนะ  
(การจัดสรรข้ึนอยูกับเมืองเจาภาพตามความเหมาะสม) 

เมืองเจาภาพ 
 

คาหนังสือเดินทาง คาประกันเดินทาง และคาใชจายสวนตัว เยาวชนผูเขารวมโครงการ 

mailto:bangkokyouthexchange@gmail.com
mailto:bangkokyouthexchange@gmail.com
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หมายเหต:ุ  
  1. ผลการคัดเลือกถือเปนสิทธิ์ขาดของคณะกรรมการ ซ่ึงพิจารณาตามความเหมาะสมและ
ภาพลักษณของกรุงเทพมหานครเปนสําคัญ 
  2. เนื่องจากนักแสดงเยาวชนท่ีไดรับการคัดเลือกเปรียบเสมือนยุวทูตจากกรุงเทพมหานคร จึงไม
อนุญาตใหเยาวชนเขารวมโครงการเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน หากพบวาการเขารวมโครงการฯ ของบุคคลนั้นมีวัตถุประสงคอ่ืน
แอบแฝง กรุงเทพมหานครขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเขารวมโครงการของบุคคลนั้น ๆ 
  3. ผูท่ีผานการพิจารณาคัดเลือกใหเขารวมโครงการจะตองไดรับการยินยอมจากผูปกครองและ
สถานศึกษาโดยตองยื่นเอกสารสําคัญเปนหลักฐานแสดงตอไป 
  4. ผูจัดไมรับผิดชอบหากเกิดอุบัติเหตุใด ๆ ระหวางการประกวด 
  5. ทีมท่ีชนะการประกวดจะตองเตรียมเอกสารใหพรอมกอนเดินทาง หากเอกสารไมครบถวนหรือถูก
ปฏิเสธการเดินทาง จะไมถือวาเปนความรับผิดชอบของผูจัด 
  6. การเขารวมในกิจกรรมการแสดงทุกเมืองอาจมีการเปล่ียนแปลงตามท่ีแตละเมือง 
แจงกรุงเทพมหานคร กรณีมีการเปล่ียนแปลงหรือแจงยกเลิก จะไมเปนเหตุใหนํามาเรียกรองสิทธิใด ๆ ตาม
กฎหมายตอหนวยงานหรือกรุงเทพมหานคร 

 
---------------------------------------------------------- 

 
  



ภาพตัวอยางการแสดง 
 

กรุงโซล       นครปูซาน 

 
นครเฉิงต ู

 


