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รายละเอียด  
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้องกรุงเทพมหานคร ประจ าปี 2560 

(เป็นข้อความส าคัญ กรุณาอ่านให้ละเอียด) 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านต่าง ๆ  และสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างเยาวชน 
 2. ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานครให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวต่างประเทศ โดยเยาวชนที่เข้าร่วม 
   โครงการเปรียบเสมือนยุวทูตให้แก่กรุงเทพมหานคร  
 3. ส่งเสริมความสัมพันธ์กบัเมืองพี่เมอืงนอ้งและเมืองตา่ง ๆ ให้แน่นแฟน้ยิ่งขึ้น 
 

คุณสมบัติทั่วไปของเยาวชน 
 1. มภีูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยมทีี่อยู่ตามทะเบยีนบ้านในกรุงเทพมหานครเท่านั้น 
 2. ไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนของกรงุเทพมหานคร 
 3. มีทัศนคติทีด่ีต่อสังคมไทยและสามารถสง่เสริมเอกลักษณ์ของชาตไิด้ 
 4. มีมนุษยสัมพันธด์ี มคีวามกระตือรือรน้ในการท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านต่าง ๆ  และกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค ์
 5. สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
 6. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกบักรุงเทพมหานครได้ตลอดโครงการ 
หมายเหต:ุ  กรุงเทพมหานครขอสงวนสิทธ์ิในการก าหนดสัดส่วนผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างสถาบัน 
   การศึกษาในสงักัดกรุงเทพมหานคร และสถาบันการศึกษาในสังกดัอืน่ 
 

ขั้นตอนการพจิารณาคัดเลือก  
 1. ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสามภาคการศึกษาย้อนหลังไม่ต่ ากว่า 3.00 หรือ ร้อยละ 70 โดยสแกน 
ผลการเรียน (สมุดพก) สามภาคการศึกษาแนบพร้อมการสมัคร 
 2. ผู้สมัครต้องเขียนเรยีงความด้วยตนเองตามโจทย์ที่ก าหนดทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ข้อละไม่เกิน  
200 ค า โจทย์ค าถามท้ังสองภาษาจะมใีห้ตอบค าถามอย่างละหนึ่งข้อ ขอให้ผู้สมัครพิจารณาค าถามกอ่นตอบ 
ให้รอบคอบ และเรียบเรียงให้ได้ไมเ่กินทีก่ าหนด โดยจะมีคะแนนจากการส่งเรียงความนี ้
    3. พิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ข้อก าหนดของแต่ละเมือง 
 4. เมื่อพิจารณาจากใบสมัครและการเขยีนเรียงความแลว้ จึงจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสัมภาษณ์ 
และการทดสอบอื่น ๆ ตามคุณสมบัตท่ีิแต่ละเมืองก าหนด 
 

การสมัครเข้าร่วมโครงการ  

 1. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครเข้าร่วมโครงการได้เพียงเมอืงเดียวเท่านัน้ 
 2. เอกสารและการสมัคร 
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   2.1 กรอกข้อมูลให้สมบูรณ์พร้อมรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน หน้าตรง 
   2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
   2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียน นิสิต นกัศึกษา 
   2.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ปกครอง โดยกรอกข้อความลงหน้าส าเนาฉบับนี้ว่า “ส าเนา
ถูกต้อง ....(ชื่อผู้ปกครอง)................ยินยอมให้นาย/นางสาว/เดก็หญิง/เดก็ชาย................... สมัครเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมือง............”  
การรบัสมัคร 
  รับสมัครทางเว็บไซตก์องการต่างประเทศเท่านั้นโดยสแกนเอกสารต่าง ๆ ตามข้อ 2.1-2.4 ส่งพร้อมการสมัคร 

ค่าใช้จ่าย *ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 
 ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ 

บัตรโดยสารเครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพฯ - เมืองในต่างประเทศ 
ชั้นประหยัด/ ค่าประกันชวีิต 

กรุงเทพมหานคร 

ที่พัก อาหาร คา่พาหนะในต่างประเทศ 
และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ในต่างประเทศตามโครงการ 

เมืองเจ้าภาพ 
 

ค่าหนังสือเดินทาง/ค่าการตรวจลงตรา (Visa) และค่าใชจ้่ายส่วนตัว เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ 
กรณีผู้สมัครยกเลิกการเดินทางเองจะต้องรับผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้น  
เช่น ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน  ค่าประกันการเดินทาง เป็นต้น 

เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ 

เมืองและรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ 
เมืองเจ้าภาพ ประเทศ ก าหนดการ (โดยสังเขป) 

1. กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหล ี กรกฎาคม หรอืกันยายน 2560 
2. นครเซ่ียงไฮ ้ สาธารณรัฐประชาชนจนี 18-28 กรกฎาคม 2560 
3. จังหวัดไอจ ิ ประเทศญี่ปุ่น ปลายตุลาคม หรือต้นพฤศจกิายน 2560 
4. กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจนี ปลายตุลาคม 2560 

 หมายเหตุ – ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเมืองเจ้าภาพเปน็ผู้ก าหนด  

(ร่าง )กิจกรรม ในต่างประเทศที่เมืองเจ้าภาพก าหนด 
1. พิธีการ เช่น การพบผู้บริหารเมือง การเยีย่มชมศาลาว่าการเมือง โรงเรียน มหาวิทยาลัย หนว่ยงานราชการ 
2. ทัศนศึกษา เช่น การเยี่ยมชมสถานที่ส าคัญต่าง ๆ และสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเดน่ของเมือง  
3. กิจกรรม เชน่ การเรียนรู้ศลิปวัฒนธรรมของเมือง งานศิลปหัตถกรรม การท ากิจกรรมกลุ่ม รายงาน    
4 .การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยในงานเลี้ยงเพื่อขอบคุณเมอืงเจ้าภาพ  
5. การเข้าร่วมชั้นเรียนกับนกัเรียนท้องถิ่น 
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การด าเนินงาน 

วันเวลา กิจกรรม 
ปัจจุบัน ประชาสัมพันธ์โครงการ  
10-20 กุมภาพนัธ ์2560 รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการทุกโครงการ 

(กรอกข้อมูลให้ครบ และเขยีนเรียงความตามโจทย์ที่ก าหนด)  
3 มีนาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธทิดสอบกลุ่มและสอบสัมภาษณ ์

(ไม่มีการสอบข้อเขียน พิจารณาคุณสมบัติรอบแรกจากการสมัคร) 
13 มีนาคม 2560 (รอการยืนยัน) เซี่ยงไฮ้ – ทดสอบการเข้ากลุ่มกิจกรรมและสัมภาษณ์ (ทัง้วัน) 

(คะแนนสองส่วนรวมกัน) 
14 มีนาคม 2560 (รอการยืนยัน) ไอจิ – สัมภาษณ์กลุ่ม    
15 มีนาคม 2560 (รอการยืนยัน) โซล – ทดสอบการเข้ากลุ่มกิจกรรมและสมัภาษณ์ (ทั้งวัน) 

(คะแนนสองส่วนรวมกัน) 
20 มีนาคม 2560 (รอการยืนยัน) ปักกิ่ง – สอบสัมภาษณ ์
31 มีนาคม 2560 ประกาศผลทุกโครงการ 
ต้นเดือนเมษายน 2560 
(3-5 เมษายน 2559 รอการยืนยัน) 

รายงานตัว อบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางทุกโครงการ 

หมายเหตุ – ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และกองการตา่งประเทศมีสิทธิ์ขาดในการพจิารณา
โปรดตดิตามประกาศได้ทีเ่ว็บไซต์ และ facebook (Facebook: กองการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร International 
Affairs Division) 

รายละเอียดโครงการ 

ล าดับ
ท่ี 

เมือง คุณสมบัต ิ
เยาวชน 

จ านวน 
(วัน) 

จ านวนเยาวชน  กิจกรรม 

    นักเรียน 
สังกัด กทม. 

ทั่วไป  

1 กรุงโซล 1) อายุระหว่าง  
15-19 ปี  
(เกิดป ี2541-2545) 
2) สื่อสาร 
ภาษาอังกฤษได ้

5 วัน 15 คน 15 คน การแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่าง 
กรุงเทพฯ - กรุงโซล เรียนรู ้
ประสบการณ์ร่วมกันผ่านการ 
ท ากิจกรรมต่างๆ เหมาะสม
ส าหรับเยาวชนที่ชอบท า       
กิจกรรม และกล้าแสดงออก 
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ล าดับ
ท่ี 

เมือง คุณสมบัต ิ
เยาวชน 

จ านวน 
(วัน) 

จ านวนเยาวชน 
 

 กิจกรรม 

    นักเรียน 
สังกัด กทม. 

ทั่วไป  

2 นครเซี่ยงไฮ ้ 1) ก าลังศึกษาอยู่ 
ชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 
2) อายุระหว่าง  
15-18 ปี  
(เกิดระหว่างวันที่   
18 กรกฎาคม 2542-
31 กรกฎาคม 2545) 
3) สื่อสารภาษา 
อังกฤษได้ดี  

11 วัน 2 คน 3 คน กิจกรรมกับเยาวชน 
นานาชาต ิกว่า 20 เมือง 
ทั่วโลก เหมาะสมกับ 
เยาวชนที่สนใจใน 
วัฒนธรรมจีนและเปิดรับ 
วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 
มีการพักค้างกบัครอบครัว 
อุปถัมภ์ สื่อสารภาษาจีน 
ได้จะได้รับการพิจารณา  
เป็นพิเศษ 

3 จังหวดัไอจ ิ 1) ก าลังศึกษาอยู่ 
ชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 
2) อายุ 15-18 ปี  
(เกิดปี 2542- 2545)  
3) สื่อสารภาษา 
อังกฤษได้ด ี

7 วัน 10 คน 10 คน เรียนรู้ประสบการณ ์
ในห้องเรียนรว่มกับ   
นักเรียนชาวญีปุ่่น 
สนทนาเป็นภาษาอังกฤษ 
มีพักค้างกับครอบครัว 
อุปถัมภ์ สือ่สารภาษาญี่ปุ่น 
ได้จะได้รับการพิจารณา  
เป็นพิเศษ 

4 กรุงปักกิ่ง 1) ศึกษาอยู่ในระดับ 
อุดมศึกษา 
2) อายุ 18-23 ปี 
(เกิดระหว่างป ี 
พ.ศ. 2537-2542) 
3) สื่อสารภาษา 
อังกฤษได้ด ี

7 วัน - 4 คน กิจกรรมกับเยาวชนนานา 
ชาติกว่า 30 เมอืงทั่วโลก 
เหมาะส าหรับเยาวชนที่สนใจ
เรื่องบริหารพัฒนาเมืองของ 
จีน สังคม วัฒนธรรมจีนและ 
การด าเนินชีวติของชาวปักกิง่ 
สามารถเปิดรับวัฒนธรรม 
ใหม่ ๆ ได ้
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หมายเหตุ:  
  1. ผลการคัดเลือกถือเป็นสิทธ์ิขาดของคณะกรรมการ ซ่ึงพิจารณาตามคณุสมบัติที่เหมาะสมของ
เยาวชนแต่ละโครงการ โดยค านึงถึงประโยชน์ที่เยาวชนจะได้รับและภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครเป็นส าคัญ 
  2. กองการต่างประเทศจะประกาศเรยีกรายชื่อล าดับส ารองกรณีเยาวชนที่คัดเลือกไม่สามารถ      
เข้าร่วมโครงการได้  
  3. เนื่องจากเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเปรียบเสมือนยวุทูตจากกรุงเทพมหานคร จึงไม่อนุญาตให้
เยาวชนเข้ารว่มโครงการเพื่อวัตถุประสงค์อืน่ หากพบว่าการเดินทางของบุคคลนั้นมีวัตถุประสงค์อืน่แอบแฝง 
กรุงเทพมหานครขอสงวนสิทธ์ิในการปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการของบุคคลนั้น ๆ 
  4. ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารว่มโครงการจะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองและ
สถานศึกษาโดยต้องยื่นเอกสารส าคัญเป็นหลักฐานแสดงพร้อมใบรับรองแพทย์ต่อไป  
 
หน่วยงานรับผิดชอบ  
  กองการต่างประเทศ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
 ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  เลขที่ 173 ถนนดินสอ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

Facebook: กองการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร International Affairs Division 
www.bangkok.go.th/iad 

 

http://www.bangkok.go.th/iad

