ประกาศสานักงานการต่ างประเทศ สานักปลัดกรุ งเทพมหานคร
เรื่อง ประกาศรายชื่ อผู้ผ่านการคัดเลือก
โครงการแลกเปลีย่ นเยาวชนกับ กรุ งโซล กรุ งอูลานบาตอร์ นครเซี่ยงไฮ้
เมืองแตกู กรุ งปักกิง่ และจังหวัดฟูกูโอกะ
*****************************
รายชื่ อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการแลกเปลีย่ นเยาวชนกับ กรุ งโซล (จานวน 30 คน)
เลขประจาตัว

ชื่อ – นามสกุล

SEO 1

นายบุลากร หลิวนาชัย

SEO 5

นางสาวกิตตยา ปานทอง

SEO 9

นางสาวนัฐพร อินทนา

SEO 21

นางสาวชวิศา ทรัพย์พว่ ง

SEO 22

นางสาวณัฐวรา โลหะประดิษฐกร

SEO 24

นายวิกร ขาใจ

SEO 25

นางสาวพรพรรณ คาสิ งห์

SEO 28

นางสาววริ ศรา ปฏิภาณปรี ชาวุฒิ

SEO 32

นางสาวอภัทชา พังชาลี

SEO 34

นางสาวหทัยกานต์ ต้นสวรรต์

SEO 41

นางสาวศุภชั ฌา พงศ์พฒั นหยก

SEO 50

นางสาวชุติภาดา เศรษฐสุ ข

SEO 51

นางสาวธรี ยาพร พูลศักดิ์

SEO 53

นางสาวรัตติยา ใจเลิศ

SEO 55

นายรชานนท์ มาใจหาญ
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SEO 57

นายอัคนียทุ ธ โถน้อย

SEO 60

นางสาวสนิทพิมพ์ แสนทวี

SEO 62

นางสาวอภิชญา ศรี นิธิชญานนท์

SEO 66

นางสาวลลิกานต์ เจิมจารู ญ

SEO 67

นางสาวนวรจน์ วงษ์ศิลป์

SEO 68

นางสาวรัญชิดา สุ ขใจ

SEO 69

นางสาวภรไพลิน เปี่ ยมสอาด

SEO 72

นางสาวกุลณัฐ แสงมาน

SEO 82

นายวนิชคุณ สระทองมี

SEO 84

นางสาวประภัสสร ตับไหว

SEO 85

นางสาวสมฤดี ดอเลาะ

SEO 86

นายตรี เพชร รุ่ งเจริ ญประสิ ทธิ์

SEO 93

นางสาวเสาวลักษณ์ ยอดคาตัน

SEO 96

นางสาวชนิกานต์ มาลาวงษ์

SEO 98

นายณัฐฐา ศรี จูมพล

รายชื่อสารอง
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
หมายเหตุ:

เลขที่
SEO 2
SEO 64
SEO 99
SEO 80
SEO 6
SEO 23

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวนิชานันท์ แย้มสี บวั
นางสาวแพรวพรรณ นครขวาง
นางสาวปวีณ์ธิดา ธรรมาชีพ
นางสาวลภัสรดา ด้วงพิบูลย์
นางสาวพุทธิมา เดชคานิล
นางสาวชุตินนั ท์ แย้มนัดดา

สั งกัดโรงเรียน
โรงเรี ยนทัว่ ไป
โรงเรี ยนทัว่ ไป
โรงเรี ยนทัว่ ไป
โรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร
โรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร
โรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร

กรณี รายชื่อตัวจริ งของแต่ละสังกัดสละสิ ทธิ์ เยาวชนรายชื่อสารองของแต่ละสังกัดจะได้รับ
การเข้าร่ วมโครงการเป็ นตัวจริ งตามลาดับต่อไป

-3รายชื่ อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการแลกเปลีย่ นเยาวชนกับ กรุ งอูลานบาตอร์ (จานวน 10 คน)
เลขประจาตัว

รายชื่อสารอง
ลาดับที่
เลขที่
1
UB 9
2
UB 17
3
UB 3
4
UB 21
หมายเหตุ:

ชื่อ – นามสกุล

UB 1

นายธนายุทธ ราชมณี

UB 2

นายสุ รเดช อานวยศิล

UB 5

นายธนพล หาญมนัสเวทย์

UB 8

นางสาวรวีวรรณ ซอมอ

UB 10

นางสาวเบญจมาภรณ์ วงศ์เสนา

UB 11

นางสาวพิมพ์นิยม นันตยุ

UB 14

นางสาวกัลยา บุญเสนอ

UB 16

นายพัฑฒิชนญ์ พงษ์ประภาพันธ์

UB 18

นางสาวริ นรดา พุทธพงษ์

UB 23

นางสาวจันทกานต์ ไชยฤกษ์

ชื่อ-นามสกุล
ด.ญ.บุณยานุช ชัยบริ พนั ธ์
ด.ญ.มาเรี ยม อะห์เหม็ด มาห์มดู๊
นางสาวศศิธร บุษดี
นางสาวเบญจรัตน์ อ่อนนาค

สั งกัดโรงเรียน
โรงเรี ยนทัว่ ไป
โรงเรี ยนทัว่ ไป
โรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร
โรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร

กรณี รายชื่อตัวจริ งของแต่ละสังกัดสละสิ ทธิ์ เยาวชนรายชื่อสารองของแต่ละสังกัดจะได้รับ
การเข้าร่ วมโครงการเป็ นตัวจริ งตามลาดับต่อไป

-4รายชื่ อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการแลกเปลีย่ นเยาวชนกับ นครเซี่ยงไฮ้ (จานวน 5 คน)
เลขประจาตัว

รายชื่อสารอง
ลาดับที่
1
หมายเหตุ:

ชื่อ – นามสกุล

SH 1

นางสาววันวิสา ทะเกิงลาภ

SH 3

นางสาววัชนี เสื อสมิง

เลขที่
SH 6

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวพนิดา เทียมสุ ข

สั งกัดโรงเรียน
โรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร

เนื่องจากยังขาดเยาวชน (สังกัดโรงรี ยนทัว่ ไป) ที่มีคุณสมบัติตรงตามกาหนด โปรดติดตาม
ประกาศรับสมัครเพิม่ เติมจากเว็บไซต์สานักงานการต่างประเทศ

รายชื่ อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการแลกเปลีย่ นเยาวชนกับ เมืองแตกู (จานวน 4 คน)
เลขประจาตัว

ชื่อ – นามสกุล

DG 1

นางสาวภัทรภรณ์ ศรี สุภวาณิ ช

DG 2

นางสาวพริ มทิพย์ นุตจรัส

DG 3

นางสาวณิ ชาภัทร กฤติเดช

DG 4

นางสาวหัทยา เตชะธีรปัญญา

รายชื่อสารอง
เลขที่
DG 5

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวสิ ริพิชชา ปรุ งเลิศบัวทอง

-5รายชื่ อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการแลกเปลีย่ นเยาวชนกับ กรุ งปักกิง่ (จานวน 3 คน)
เลขประจาตัว

ชื่อ – นามสกุล

BJ 1

นางสาวมนัสวี สง่าโฉม

BJ 2

นางสาวธนพร เอื้ออรชรพงศ์

BJ 4

นางสาวณัฎฐนิช บุญเรื อง

รายชื่อสารอง
เลขที่
BJ 6
BJ 3

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวนรี กานต์ เล้า
นางสาวณฐิตา เมฆสุ ริเยนทร์

รายชื่ อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการแลกเปลีย่ นเยาวชนกับ จังหวัดฟูกูโอกะ (จานวน 5 คน)
เลขประจาตัว

หมายเหตุ:

ชื่อ – นามสกุล

FUKU 2

นางสาววลัยพรรณ จันทร์เรื อง

FUKU 3

นางสาวนัชชา ทองธราดล

เนื่องจากยังขาดเยาวชนที่มีคุณสมบัติตรงตามกาหนด โปรดติดตามประกาศรับสมัครเพิ่มเติมจาก
เว็บไซต์สานักงานการต่างประเทศ

-6การรายงานตัวและกิจกรรมเตรียมความพร้ อม
โครงการแลกเปลีย่ นเยาวชนเมืองพีเ่ มืองน้ องของกรุ งเทพมหานคร ประจาปี 2561 (ทุกโครงการ)
ข้ อปฏิบัติ
กาหนดให้ผทู ้ ี่ผา่ นการคัดเลือกยืนยันการเข้าร่ วมโครงการฯ โดยจะต้องเข้าร่ วมกิจกรรมเตรี ยมความ
พร้อมเยาวชนเพื่อแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้อง ในวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561 และส่ งเอกสารให้แก่
เจ้าหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
1. ใบอนุญาตจากผู้ปกครอง โดยสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซด์ที่แนบมานี้
2. สาเนาบัตรประชาชนของผูป้ กครองที่ลงนามในใบอนุญาตผูป้ กครอง โดยกรอกข้อความลงหน้าสาเนา
ฉบับนี้วา่ “สาเนาถูกต้อง .......(ชื่อผูป้ กครอง)................ยินยอมให้นาย/นางสาว/เด็กหญิง/เด็กชาย................... เข้าร่ วม
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมือง............”
3. ใบรับรองแพทย์ (มีอายุไม่เกิน 1 เดือน โดยครอบคลุมถึงวันสุ ดท้ายของการเข้าร่ วมโครงการ)
4. กรณี ที่มีหนังสื อเดินทางแล้ว (Passport) ให้ถ่ายสาเนาหน้าหนังสื อเดินทางแนบมาด้วย 1 ชุด (ห้ามขีด
เขียนข้อความใด ๆ ลงบนหน้าสาเนาเนื่องจากรายละเอียดบนหน้าหนังสื อเดินทางเป็ นข้อมูลที่จาเป็ นในการสารอง
บัตรโดยสารเครื่ องบินและแจ้งแก่เมืองเจ้าภาพ) โดยหนังสื อเดินทางต้องมีอายุไ ม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ณ วันสุ ดท้ายของ
การเข้าร่ วมโครงการ
* กรณี ไม่มีหนังสื อเดินทาง ให้ดาเนินการทาหนังสื อเดินทางด้วยตนเอง และส่ งให้เจ้าหน้าที่ก่อน
เดินทางอย่างน้อย 1 เดือน หรื อตามที่เจ้าหน้าที่กาหนด
- เยาวชนที่ผา่ นการคัดเลือกเข้าร่ วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับ กรุ งโซล ให้ส่งเอกสารในข้อ 1 - 4
มาทาง bangkokyouthexchange@gmail.com ภายในวันที่ 22 เมษายน 2561 และส่ งเอกสารฉบับจริ งในวันที่เข้าร่ วม
กิจกรรมเตรี ยมความพร้อมฯ
เยาวชนที่ผา่ นการคัดเลือกเข้าร่ วมโครงการอื่นๆ ให้ ส่งเอกสารในข้อ 1-2 ในวันแรกของการเตรี ยม
ความพร้อมฯ สาหรับเอกสารข้อ 3-4 สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อส่ งเอกสารในภายหลัง (อย่างน้อย 1 เดือนก่อน
เดินทางหรื อตามที่เจ้าหน้าที่กาหนด)
หมายเหตุ: 1. ผูท้ ี่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกทุกคนต้องเข้าร่ วมกิจกรรมเตรี ยมความพร้อมฯ
การเป็ นผูแ้ ทนเยาวชนกรุ งเทพมหานครก่อนเดินทางไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ **มิฉะนั้นถือว่าสละสิ ทธิ์ การเข้า
ร่ วมโครงการ
2. ผูท้ ี่มีรายชื่อสารอง ไม่ตอ้ งส่ งเอกสารใดๆ และโดยความสมัครใจจะเข้าร่ วมหรื อ
ปฏิเสธการเข้าร่ วมกิจกรรมเตรี ยมความพร้อมฯ วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561 ได้ ซึ่งสานักงานการต่างประเทศจะรักษา
สิ ทธิ์ ตามลาดับรายชื่อสารองที่ประกาศไว้โดยไม่มีเงื่อนไข
3. หากผูท้ ี่ผา่ นการคัดเลือกตัวจริ งสละสิ ทธิ์ หรื อไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบของโครงการฯ
สานักงานการต่างประเทศขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปฏิเสธการเข้าร่ วมโครงการและจะพิจารณาเรี ยกรายชื่อสารอง
ตามลาดับ

-7กาหนดการเดินทาง
กรุ งโซล
เมืองแตกู
นครฉงชิ่ง
นครเซี่ยงไฮ้
กรุ งอูลานบาตอร์
กรุ งปั กกิ่ง
จังหวัดฟูกโู อกะ

17 – 22 พฤษภาคม 2561
1 – 6 กรกฎาคม 2561
8 – 22 กรกฎาคม 2561
17 – 26 กรกฎาคม 2561
23 – 30 กรกฎาคม 2561
ตุลาคม 2561
พฤศจิกายน 2561

(ร่ าง) กาหนดการกิจกรรมเตรี ยมความพร้อมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน ประจาปี 2561
วัน / เวลา
กิจกรรม
วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 (ห้ องเจ้ าพระยา)
ลงทะเบียน (ทุกโครงการ) และรายงานตัวพร้อมยืน่ เอกสาร
 08.30 – 10.00
บรรยายความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกรุ งเทพมหานคร
 10.00 – 10.45
พัก
 10.45 – 11.00
บรรยายเรื่ องการท่องเที่ยวของกรุ งเทพมหานคร
 11.00 – 12.00
พักกลางวัน
ซักซ้อมพิธีการรับโอวาท
 13.00 – 14.00
ผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานครให้โอวาทแก่เยาวชนฯ
 14.00 – 14.30
พัก
 14.30 – 14.45
การเตรี ยมเอกสารการเดินทางต่างๆ
 14.45 – 16.00
วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 (แยกห้ อง)
ลงทะเบียนพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสานักงานการต่างประเทศ ชั้น 5
 08.30 – 09.00
ห้องที่ 1 - การบรรยายให้ความรู ้เกี่ยวกับประเทศจีน การเมือง การปกครอง ภาษาจีน
เบื้องต้น เน้นเมืองฉงชิ่ง ปั กกิ่งและเซี่ ยงไฮ้ (ห้องบุรีรมย์ ชั้น 5)
ห้องที่ 2 – การบรรยายให้ความรู ้เกี่ยวกับประเทศมองโกเลีย วัฒนธรรมการดาเนิน
 09.00 – 12.00
ชีวติ (ห้องประชุมสานักงานการต่างประเทศ ชั้น 5)
ห้องที่ 3 – การบรรยายให้ความรู ้เกี่ยวกับประเทศเกาลีใต้ เน้นกรุ งโซล และเมืองแตกู
(ห้องสุ ทศั น์ ชั้น 2)
พักกลางวัน

-8ทั้ง 3 ห้อง - แบ่งปั นประสบการณ์จากเยาวชนที่เคยไปแลกเปลี่ยนเมืองนั้นๆ
- วิธีการเตรี ยมตัว (เสื้ อผ้า + ของใช้ + ของที่ระลึก)
 13.30 – 16.30
- เรื่ องค่าใช้จ่าย
(กลับมาห้องเดิม)
- เตรี ยมการแสดงของแต่ละเมือง
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 (ห้ องสุ ทศั น์ ชั้ น 2)
ลงทะเบียน
 08.30 – 09.00
ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ โดยเน้น Conversation เป็ นหลัก
 09.00 – 10.15
พัก
 10.15 – 10.30
ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ โดยเน้น Conversation เป็ นหลัก (ต่อ)
 10.30 – 12.00
พักกลางวัน
เตรี ยมเอกสารต่างๆให้เรี ยบร้อย
 13.00 – 16.00
การแต่งกาย: ชุดนักเรี ยน นิสิต นักศึกษา
หมายเหตุ: กาหนดการและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
สานักงานการต่างประเทศ สานักปลัดกรุ งเทพมหานคร
ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุ งเทพมหานคร เลขที่ 173 ถนนดินสอ เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร 10200
Facebook: สานักงานการต่างประเทศ กรุ งเทพมหานคร International Affairs Office
www.bangkok.go.th/iad
E-mail: bangkokyouthexchange@gmail.com

ใบอนุญาตจากผู้ปกครอง
วันที่…..……………………...
เรื่ อง อนุญาตการเข้าร่ วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุ เทพมหานคร
เรี ยน ผูป้ กครอง ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว................................................................................................
ด้วยสานักงานการต่างประเทศ สานักปลัดกรุ งเทพมหานครดาเนินกิจกรรมส่ ง เสริ มความสัมพันธ์
ระหว่างเมืองในระดับเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้องของกรุ งเทพมหานคร ประจาปี 2561 ซึ่งบุตรหลานของท่าน
ได้รับคัดเลือกให้เป็ นหนึ่งในผูแ้ ทนเยาวชนกรุ งเทพมหานคร ทาหน้าที่ส่งเสริ มภาพลักษณ์ให้แก่กรุ งเทพมหานคร
ร่ วมเดินทางเยือน
( ) กรุ งโซล 17 – 22 พฤษภาคม 2561
( ) เมืองแตกู 1 – 6 กรกฎาคม 2561
( ) นครฉงชิ่ง 8 – 22 กรกฎาคม 2561
( ) นครเซี่ยงไฮ้ 17 – 26 กรกฎาคม 2561
( ) กรุ งอูลานบาตอร์ 23 – 30 กรกฎาคม 2561 ( ) กรุ งปั กกิ่ง ประมาณตุลาคม 2561
( ) จังหวัดฟูกโู อกะ ประมาณพฤศจิกายน 2561
สานักงานการต่างประเทศจึงขออนุญาตท่าน นาเยาวชนที่มีรายชื่อข้างต้นเข้าร่ วมกิจกรรม
ตามโครงการฯ ต่อไป
หนังสื ออนุญาตของผูป้ กครอง
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว........................................................................................
ผูป้ กครองของ ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว......................................................................................................
จาก (ชื่อสถานศึกษา).................................................................................................................................
 อนุญาต  ไม่อนุญาตให้ ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว.............................................................
เดินทางเยือน (ชื่อเมือง )................................................................
ตามโครงการ
ดังกล่าว หากบุตรหลานในปกครองของข้าพเจ้ามีความประพฤติไม่เหมาะสมหรื อสร้างความเสื่ อมเสี ยแก่
กรุ งเทพมหานครระหว่างการทากิจกรรมเตรี ยมความพร้อมที่กรุ งเทพมหานคร และกิจกรรม
ณ
(ชื่อเมือง).............................................................. ตลอดจนกรณี ที่บุต รหลานของข้าพเจ้า ยกเลิกการเดินทาง
โดยกะทันหันก่อนเดินทางไปต่างประเทศสองสัปดาห์ ข้าพเจ้ายินดี รับผิดชอบ ต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้น รวมถึง
ค่าปรับกรณี คืนบัตรโดยสารเครื่ องบินที่ทางราชการออกไปก่อนหน้านั้นแล้วโดย ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของ
ข้าราชการกรุ งเทพมหานครซึ่งรับผิดชอบโครงการในครั้งนี้
(ลงชื่อ).........................................................ผูป้ กครอง
(...................................................)
วันที่...................เดือน.................................พ.ศ.............
โปรดกรอกข้อความข้างต้นให้ครบถ้วน แล้วนาส่งคืนในวันรายงานตัว พร้อมสาเนาบัตรประชาชนผูป้ กครองที่ลงนามในใบอนุญาต
โทรศัพท์ 0-2224-8175 โทรสาร 0-2224-4686

