
 
รายละเอียด 

การประชุมเยาวชนนานาชาติเพื่อสันติภาพในอนาคต  
(International Youth Conference for Peace in the Future : IYCPF) 

ระหว่างวันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2566 ณ เมืองฮันโนเวอร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
 

คุณสมบัตขิองเยาวชนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
1. มีอายุระหว่าง 18 - 23 ปี (ภายในวันที่สมัคร) 
2. มีสัญชาติไทย และมีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น 
3. ไม่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนของกรุงเทพมหานคร หรือได้รับทุนของกรุงเทพมหานคร 

ไปต่างประเทศ 
4. มีทัศนคติที่ดีต่อสังคมไทยและสามารถส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติได้ 
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้นในการทำ                                                                                          

กิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านต่าง ๆ และกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
6. สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งโครงการ 
7. มีความสนใจด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการสร้างสันติภาพโลก  
8. สามารถอภิปรายเรื่องการสร้างสันติภาพในอนาคตเป็นภาษาอังกฤษได้ 

หมายเหตุ : กรุงเทพมหานครขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัคร การคัดเลือก การกำหนดจำนวนผู้สมัคร
และสัดส่วนผู้ผ่านการคัดเลือก ตลอดจนการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้าร่วม
โครงการฯ 

 
รายละเอียดโครงการ 
 การประชุมเยาวชนนานาชาติเพื่อสันติภาพในอนาคต (International Youth Conference for Peace 
in the Future หรือ IYCPF) จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2548 ณ เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นการรำลึก
ครบรอบ 60 ปี เหตุการณ์ที่สหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณูถล่มเมืองฮิโรชิมา ในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีให้เยาวชนนานาชาติได้หารือเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพโลกในมุมมองของแต่ละประเทศ
ทำความรู้จักเพื่อนจากต่างชาติต่างวัฒนธรรม และทำกิจกรรมเพื่อสร้างสันติภาพร่วมกัน โดยหลังจากการทำ
กิจกรรม การอภิปราย การศึกษาดูงาน การทำกิจกรรมกลุ่มย่อยเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้าง
สันติภาพแล้ว จะมีการออกแถลงการณ์ร่วมในนามเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

การประชุมเยาวชนนานาชาติเพื่อสันติภาพในอนาคต ( IYCPF) ประจำปี 2566 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่  
21 - 27 พฤษภาคม 2566 ณ เมืองฮันโนเวอร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ในการนี้ เมืองฮันโนเวอร์ ขอเชิญ
เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 18-23 ปี จำนวน 3 คน เข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร 
เข้าร่วมการประชุมฯ 

  
 
 
 

 
ขั้นตอนการ.. 
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ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก 
 1. พิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ข้อกำหนดของโครงการ  
 2. พิจารณาจากการสอบขอเขียน และการสอบสัมภาษณ์ 
 3. ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566  
 
การสมัครเข้าร่วมโครงการ 
 1. การรับสมัคร 
     1.1 กรอกสมัครผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร https://iao.bangkok.go.th/ 
เท่านั้นโดยผู้สมัครจะต้องดำเนินการสมัครภายในระยะเวลาที่สำนักงานการต่างประเทศกำหนด 
     1.2 กรอกรายละเอียดใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์เอกสาร (แต่ละไฟล์ขนาดไม่เกิน 2 MB) ดังนี้ 
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
  - สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
  - สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง โดยกรอกข้อความลงหน้าสำเนาฉบับนี้ว่า  
“รับรองสำเนาถูกต้อง....(ชื่อผู้ปกครอง).....ยินยอมให้นาย/นางสาว..........สมัครเข้าร่วมการประชุมเยาวชน
นานาชาติเพ่ือสันติภาพในอนาคต” พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
  - ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาเยอรมัน (ถ้ามี)  
              1.3 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครเข้าร่วมโครงการได้เพียง 1 โครงการ เท่านั้น 
     2. สำนักงานการต่างประเทศจะดำเนินการตรวจคุณสมบัติและเอกสารที่แนบก่อนประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ โดยสำนักงานการต่างประเทศจำกำหนดวัน เวลา และสถานที่ให้ทราบ 
ในลำดับต่อไป 
 
ค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ 
การสมัครและการสอบคัดเลือก ไม่มีค่าใช้จ่าย 
บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ระหว่างกรุงเทพฯ-ฮันโนเวอร์ 
และค่าธรรมการตรวจลงตรา (VISA) 

กรุงเทพมหานคร 
*เยาวชนต้องดำเนินการขอรบั
การตรวจลงตราด้วยตนเอง* 

ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร ค่าพาหนะในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เมืองเจ้าภาพ 
ค่าหนังสือเดินทาง ค่าประกันการเดินทางหรือประกันชีวิต และค่าใช้จ่าย
ส่วนตัวอ่ืนๆ 

เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ 

กรณีผู้สมัครยกเลิกการเดินทางจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน  
เช่น ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนชื่อหรือคืนบัตรโดยสารเครื่องบิน   
ค่าท่ีพักในต่างประเทศ 

เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
 
 

ร่างกำหนดการ... 
 
 
 

https://iao.bangkok.go.th/
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ร่างกำหนดการคัดเลือกเยาวชน  

*ร่างกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยสำนักงานการต่างประเทศจะแจง้ให้ทราบ  
ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดติดต่อด้านล่าง* 

การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ : ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เลขที ่173 ถนนดินสอ เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 (รอยืนยันสถานที่) 

ติดต่อสอบถาม : นางสาววีรนุช เนาวศักดิ์ (อุ๋ย) นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานการต่างประเทศ  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02 224 8177  
      

........................................................... 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

วันเวลา กิจกรรม 
วันนี้ - 19 กุมภาพันธ์ 2566 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการประชุมฯ 

วันนี้ - 19 กุมภาพันธ์ 2566 รับสมัครผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ผ่านเว็บไซต์สำนักงาน 
การต่างประเทศ https://iao.bangkok.go.th/  

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 

วันที่ 3 มีนาคม 2566 สอบข้อเขียน (ช่วงเช้า) และสอบสัมภาษณ์ (ช่วงบ่าย) 

วันที่ 9 มีนาคม 2566 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เยาวชนรายงานตัวเพ่ือยืนยันสิทธิการเข้าร่วมโครงการ 

วันที่ 18 มีนาคม 2566  ประชุมครั้งที่ 1 (online) 

ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 เยาวชนยื่นคำร้อง schengen visa ผ่าน VFS Global 
(เยาวชนดำเนินการด้วยตนเอง) 

วันที่ 22 เมษายน 2566 ประชุมครั้งที่ 2 (online) 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 (รอยืนยัน) อบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง (Orientation) 

วันที่ 20 - 28 พฤษภาคม 2566 เยาวชนกรุงเทพมหานครเดินทางเข้าร่วมการประชุมฯ 

https://iao.bangkok.go.th/

