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รายละเอยีด  

โครงการแลกเปลีย่นเยาวชนกบัเมืองพีเ่มืองน้องกรุงเทพมหานคร ประจําปี 2561 

(เป็นขอ้ความสาํคญั กรุณาอ่านใหล้ะเอียด) 
 

วตัถุประสงค์ 

 1. เพื่อสร้างโอกาสใหแ้ก่เยาวชนในการแลกเปล่ียนประสบการณ์ดา้นต่าง ๆ  และสร้างความเขา้ใจท่ีดีระหวา่งเยาวชน 

 2. ส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีของกรุงเทพมหานครใหเ้ป็นท่ีประจกัษแ์ก่ชาวต่างประเทศ โดยเยาวชนท่ีเขา้ร่วม 

   โครงการเปรียบเสมือนยวุทูตใหแ้ก่กรุงเทพมหานคร  

 3. ส่งเสริมความสมัพนัธ์กบัเมืองพี่เมืองนอ้งและเมืองต่าง ๆ ใหแ้น่นแฟ้นยิง่ข้ึน 

 4. ส่งเสริมศกัยภาพเยาวชนและเป็นการเปิดวสิยัทศันแ์ห่งการเรียนรู้ 
 

คุณสมบัติทัว่ไปของเยาวชน 

 1. มีภูมิลาํเนาอยูใ่นกรุงเทพมหานคร โดยมีท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้นในกรุงเทพมหานครเท่านั้น 

 2. ไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศตามโครงการแลกเปล่ียนเยาวชนของกรุงเทพมหานคร 

หรือไดรั้บทุนไปต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร 

 3. มีทศันคติท่ีดีต่อสงัคมไทยและสามารถส่งเสริมเอกลกัษณ์ของชาติได ้

 4. มีมนุษยสมัพนัธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการทาํกิจกรรมแลกเปล่ียนดา้นต่าง ๆ  และกลา้แสดงออกอยา่งสร้างสรรค ์

 5. สุขภาพร่างกายแขง็แรง 

 6. สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมกบักรุงเทพมหานครไดต้ลอดโครงการ 

หมายเหตุ:  กรุงเทพมหานครขอสงวนสิทธ์ิในการกาํหนดสดัส่วนผูเ้ขา้ร่วมโครงการระหวา่งสถาบนั 

   การศึกษาในสงักดักรุงเทพมหานคร และสถาบนัการศึกษาในสงักดัอ่ืน 
 

ขั้นตอนการพจิารณาคดัเลือก  

 1. ผูส้มคัรตอ้งมีผลการเรียนเฉล่ียสามภาคการศึกษายอ้นหลงัไม่ตํ่ากวา่ 3.00 หรือ ร้อยละ 70 ของ ผลการเรียน (สมุดพก) 

 2. ผูส้มคัรตอ้งเขียนเรียงความดว้ยตนเองตามโจทยท่ี์กาํหนดทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ ขอ้ละไม่เกิน  

200 คาํ โจทยค์าํถามทั้งสองภาษาจะมีใหต้อบคาํถามอยา่งละหน่ึงขอ้ ขอใหผู้ส้มคัรพิจารณาคาํถามก่อนตอบ 

ใหร้อบคอบ และเรียบเรียงใหไ้ดไ้ม่เกินท่ีกาํหนด โดยจะมีคะแนนจากการส่งเรียงความน้ี 

    3. พิจารณาเฉพาะผูท่ี้มีคุณสมบติัตรงตามเกณฑข์อ้กาํหนดของแต่ละเมือง 

 4. เม่ือพิจารณาจากใบสมคัรและการเขียนเรียงความแลว้ จึงจะประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้รับการสมัภาษณ์ และการ

ทดสอบอ่ืน ๆ ตามคุณสมบติัท่ีแต่ละเมืองกาํหนด 
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การสมัครเข้าร่วมโครงการ  

 1. ผูส้มคัรสามารถเลือกสมคัรเขา้ร่วมโครงการไดเ้พยีงเมืองเดียวเท่านั้น 

 2. เอกสารประกอบการสมคัร 

   2.1 กรอกขอ้มูลใหส้มบูรณ์พร้อมรูปถ่ายหนา้ตรงไม่เกิน 6 เดือน 

   2.2 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  

   2.3 สาํเนาบตัรประจาํตวันกัเรียน นิสิต นกัศึกษา 

   2.4 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนผูป้กครอง โดยกรอกขอ้ความลงหนา้สาํเนาฉบบัน้ีวา่ “สาํเนา

ถูกตอ้ง ................(ช่ือผูป้กครอง)...............ยนิยอมใหน้าย/นางสาว/เดก็หญิง/เดก็ชาย............... สมคัรเขา้ร่วมโครงการ

แลกเปล่ียนเยาวชนกบัเมือง.................”  

   2.5 ผลการเรียน (สมุดพก) 3 ภาคการศึกษารยอ้นหลงั 

   2.6 ผลการสอบ (ถา้มี) HSK / TOPIK ข้ึนอยูก่บัเมืองท่ีเลือก 

การรับสมัคร: ทางเวบ็ไซตส์าํนกังานการต่างประเทศเท่านั้นโดยสแกนเอกสารต่าง ๆ ตามขอ้ 2.1-2.4 ส่งพร้อมการสมคัร 

                       สาํหรับเอกสารใน 2.5 และ 2.6 ใหถื้อมาพร้อมกนัในวนัสมัภาษณ์หากมีรายช่ือในประกาศ 

ค่าใช้จ่าย *ไม่มีค่าใชจ่้ายในการสมคัร 

 ค่าใชจ่้าย ผูรั้บผดิชอบ 

บตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป - กลบั กรุงเทพฯ - เมืองในต่างประเทศ 

ชั้นประหยดั/ ค่าประกนัชีวติ 

กรุงเทพมหานคร 

ท่ีพกั อาหาร ค่าพาหนะในต่างประเทศ 

และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีในต่างประเทศตามโครงการ 

เมืองเจา้ภาพ 

 

ค่าหนงัสือเดินทาง/ค่าการตรวจลงตรา (Visa) และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เยาวชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

กรณีผูส้มคัรยกเลิกการเดินทางเองจะตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน  

เช่น ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน  ค่าประกนัการเดินทาง เป็นตน้ 

เยาวชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

เมืองและรายละเอยีดการเข้าร่วมโครงการ 

เมืองเจา้ภาพ ประเทศ กาํหนดการ (โดยสงัเขป) 

1. กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี พฤษภาคม-มิถุนายน 2561 (รอยนืยนั) 

2. กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย กรกฎาคม 2561 

3. นครเซ่ียงไฮ ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน กรกฎาคม 2561 

4. เมืองแตก ู สาธารณรัฐเกาหลี กรกฎาคม 2561 

5. กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ตุลาคม 2561 

6. จงัหวดัฟูกโูอกะ ประเทศญ่ีปุ่น พฤศจิกายน 2561 
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 หมายเหตุ – กาํหนดการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัเมืองเจ้าภาพเป็นผู้กาํหนด  

กจิกรรม (ร่าง) ในต่างประเทศทีเ่มืองเจ้าภาพกาํหนด 

1. พิธีการ เช่น การพบผูบ้ริหารเมือง การเยีย่มชมศาลาวา่การเมือง โรงเรียน มหาวิทยาลยั หน่วยงานราชการ 

2. ทศันศึกษา เช่น การเยีย่มชมสถานท่ีสาํคญัต่าง ๆ และสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโดดเด่นของเมือง  

3. กิจกรรม เช่น การเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมของเมือง งานศิลปหตัถกรรม การทาํกิจกรรมกลุ่ม รายงาน    

4 . การแสดงศิลปวฒันธรรมไทยในงานเล้ียงเพื่อขอบคุณเมืองเจา้ภาพ  

5. การเขา้ร่วมชั้นเรียนกบันกัเรียนทอ้งถ่ิน 

 

แผนการดาํเนินงาน 

วนัเวลา กิจกรรม 

ปัจจุบนั ประชาสมัพนัธ์โครงการ  

10-25 กมุภาพนัธ์ 2561 รับสมคัรผูเ้ขา้ร่วมโครงการทุกโครงการ 

(กรอกขอ้มูลใหค้รบ และเขียนเรียงความตามโจทยท่ี์กาํหนด)  

5 มีนาคม 2561 (รอการยนืยนั) ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิทดสอบกลุ่มและสอบสมัภาษณ์ 

20-22 มีนาคม 2561 (รอการยนืยนั) -ทดสอบการเขา้กลุ่มกิจกรรมและสมัภาษณ์โครงการกรุงโซล 

กรุงอูลานบาตอร์ และนครเซ่ียงไฮ ้

2-4 เมษายน 2561 (รอการยนืยนั) -ทดสอบและสมัภาษณ์สาํหรับนกัศึกษาโครงการกรุงปักก่ิง เมืองแตก ู

และจงัหวดัฟกูโูอกะ 

10 เมษายน 2561 (รอการยนืยนั) ประกาศผลทุกโครงการ 

23-25 เมษายน 2561 (รอการยนืยนั) รายงานตวั อบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางทุกโครงการ 

*พฤษภาคม – มิถุนายน 2561 

(รอกรุงโซลแจง้ยนืยนักาํหนดการท่ี

แน่นอน) 

เยาวชนกรุงเทพมหานครเดินทางเยอืนกรุงโซล 

กรกฎาคม 2561 เยาวชนกรุงเทพมหานครเดินทางเยอืนนครเซ่ียงไฮ ้  

23-30 กรกฎาคม 2561 เยาวชนกรุงเทพมหานครเดินทางเยอืนกรุงอูลานบาตอร์ 

กรกฎาคม 2561 เยาวชนกรุงเทพมหานครเดินทางเยอืนเมืองแตก ู

ตุลาคม 2561 เยาวชนกรุงเทพมหานครเดินทางเยอืนกรุงปักกก่ิง 

พฤศจิกายน 2561 เยาวชนกรุงเทพมหานครเดินทางเยอืนจงัหวดัฟูกโูอกะ 

***หมายเหตุ – กาํหนดการอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม และสาํนกังานการต่างประเทศมีสิทธ์ิขาดในการพิจารณา 

โปรดติดตามประกาศไดท่ี้เวบ็ไซต ์และ facebook (Facebook: สาํนกังานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร International 

Affairs Office) 
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รายละเอยีดโครงการ 

 

ลาํดบั

ท่ี 

เมือง คุณสมบติั 

เยาวชน 

จาํนวน 

(วนั) 

 จาํนวนเยาวชน 

 

 กิจกรรม 

    นกัเรียน 

สงักดั 

กทม. 

ทัว่ไป  

1 กรุงโซล 1)อายรุะหวา่ง 15-19 ปี 

(เกิดระหวา่งปี 2542 – 2546 

และควรเป็นนกัเรียนมธัยม- 

ศึกษาตอนปลาย) 

2) ส่ือสารภาษาองักฤษได ้

5 วนั 20 คน 10 คน เป็นโครงการต่างตอบแทน 

โดยผลดักนัเยอืนเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต 

เยาวชนและมีประสบการณ์ร่วมกนั

ผา่นกิจกรรมต่างๆในลกัษณะ 

Interactive 

(เยีย่มคารวะผูบ้ริหารเมือง) 

เหมาะสาํหรับเยาวชนท่ีชอบทาํ   

กิจกรรมและกลา้แสดงออก 

2 กรุงอูลาน-

บาตอร์ 

 

1) อายรุะหวา่ง 15-17 ปี 

2) ส่ือสารภาษา 

องักฤษไดดี้  

7 วนั 5 คน 5 คน เป็นโครงการท่ีจะมีการทาํกิจกรรม 

ร่วมกบัเยาวชนจากเมืองอ่ืน ๆ 

เพื่อเรียนรู้วฒันธรรมประเทศ 

มองโกเลีย 

เหมาะสาํหรับเยาวชนท่ีชอบทาํกิจ-

กรรมและกลา้แสดงออก 

3 นครเซ่ียงไฮ ้ 1) กาํลงัศึกษาอยู ่

ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

2) อายรุะหวา่ง 15-18 ปี 

(**เกิดระหวา่ง 17 กรกฎาคม 

2543 – 17 กรกฎาคม 2546)  

3) ส่ือสารภาษา 

องักฤษไดใ้นระดบัดีมาก 

4)ส่ือสารภาษาจีนไดจ้ะได ้

รับพิจารณาเป็นพิเศษ 

11 วนั 2 คน 3 คน ทาํกิจกรรมร่วมกบัเยาวชนนานา 

ชาติกวา่ 20 เมืองทัว่โลก 

เรียนรู้วฒันธรรมจีน 

การบริหารเมืองของมหา 

นครเซ่ียงไฮ ้

และพกัคา้งกบัครอบครัวอุปถมัภ ์

ชาวจีน 2 วนั 

 

เหมาะสาํหรับเยาวชนท่ีสนใจใน 

วฒันธรรมจีนและเปิดรับวฒันธรรม

ท่ีหลากหลาย 
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4 เมืองแตก ู 1)กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบั 

อุดมศึกษา 

2) ส่ือสารภาษาองักฤษไดดี้ 

3) ส่ือสารภาษาเกาหลีได ้

5 วนั - 4 คน เรียนรู้วฒันธรรม K-POP 

และร่วมทาํกิจกรรมต่างๆกบันกัศึก

ษาจากชาติอ่ืนๆท่ีพดูภาษาเกาหลีได ้

 

เหมาะสาํหรับนกัศึกษาท่ีสนใจใน 

วฒันธรรมเกาหลีรวมไปถึงสนใจ 

การแลกเปล่ียนวฒันธรรมกบั 

นกัศึกษาต่างชาติ 

5 กรุงปักก่ิง 1) ศึกษาอยูใ่นระดบั 

อุดมศึกษา 

2) ส่ือสารภาษา 

องักฤษไดใ้นระดบัดีมาก 

3) ส่ือสารภาษาจีนไดจ้ะรับ 

พิจารณาเป็นพเิศษ 

7 วนั - 3 คน ทาํกิจกรรมร่วมกบัเยาวชนนานา 

ชาติกวา่ 30 เมืองทัว่โลก 

ทั้งเขา้ร่วมสมัมนา 

เรียนรู้วฒันธรรมและวิถีชีวิตต่างๆ 

ของชาวจีน 

 

เหมาะสาํหรับเยาวชนท่ีสนใจเร่ือง 

บริหารพฒันาเมืองของจีน สงัคม 

วฒันธรรมจีนและการดาํเนินชีวิต 

ของชาวปักก่ิง 

6 จงัหวดั   

ฟูกโูอกะ 

1)กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบั 

อุดมศึกษา ดา้น Digital 

Content หรือดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) ส่ือสารภาษาองักฤษไดดี้ 

3) เคยมีผลงานมาก่อนจะ 

พิจารณาเป็นพเิศษ 

5 วนั - 5 คน โครงการต่างตอบแทนท่ีนกัศึกษา 

ไทยและญ่ีปุ่นจะไดส้ร้างผลงานร่วม

กนัพร้อมทั้งไดเ้รียนรู้เทคโนโลย ี

ใหม่ ๆ 

 

เหมาะสาํหรับนกัศึกษาท่ีสนใจดา้น 

Digital Content, Animation 

และงานเบ้ืองหลงัต่างๆโดยตรง 

รวมถึงมีความสใจในเทคโนโลย ี

ใหม่ๆเป็นพเิศษ 
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สาํนกังานการต่างประเทศ สาํนกัปลดักรุงเทพมหานคร 
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Bangkok Metropolitan Administration (BMA) 

Tel: 0 2224 8175-7 Fax: 0 22224 4686 www.bangkok.go.th/iad  
Email address: bangkokyouthexchange@gmail.com 

 
 
 

หมายเหตุ:  

  1. ผลการคดัเลือกถือเป็นสิทธ์ิขาดของคณะกรรมการ ซ่ึงพิจารณาตามคุณสมบติัท่ีเหมาะสมของเยาวชนแต่

ละโครงการ โดยคาํนึงถึงประโยชน์ท่ีเยาวชนจะไดรั้บและภาพลกัษณ์ของกรุงเทพมหานครเป็นสาํคญั 

  2. สาํนกังานการต่างประเทศจะประกาศเรียกรายช่ือลาํดบัสาํรองกรณีเยาวชนท่ีคดัเลือกไม่สามารถเขา้ร่วม

โครงการได ้ 

  3. เน่ืองจากเยาวชนท่ีไดรั้บการคดัเลือกเปรียบเสมือนยวุทูตจากกรุงเทพมหานคร จึงไม่อนุญาตใหเ้ยาวชนเขา้

ร่วมโครงการเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์น หากพบวา่การเดินทางของบุคคลนั้นมีวตัถุประสงคอ่ื์นแอบแฝง กรุงเทพมหานครขอสงวน

สิทธ์ิในการปฏิเสธการเขา้ร่วมโครงการของบุคคลนั้น ๆ 

  4. ผูท่ี้ผา่นการพิจารณาคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมโครงการจะตอ้งไดรั้บการยนิยอมจากผูป้กครองและสถานศึกษา

โดยตอ้งยืน่เอกสารสาํคญัเป็นหลกัฐานแสดงพร้อมใบรับรองแพทยต่์อไป  

 

หน่วยงานรับผดิชอบ  

  สาํนกังานการต่างประเทศ สาํนกัปลดักรุงเทพมหานคร 

 ชั้น 5 ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร  เลขท่ี 173 ถนนดินสอ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

Facebook: สาํนกังานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร International Affairs Office 

www.bangkok.go.th/iad 
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