
 
รายละเอียด 

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนของกรุงเทพมหานครกับเมืองพ่ีเมืองน้อง ประจำปี 2566 
 

คุณสมบัติท่ัวไปของเยาวชน 
 1. มีสัญชาติไทย และมีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น 

2. ไม่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนของกรุงเทพมหานคร หรือได้รับทุนของกรุงเทพมหานครไป 
   ต่างประเทศ 
3. มีทัศนคติที่ดีต่อสังคมไทยและสามารถส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติได้ 
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม และกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
5. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับกรุงเทพมหานครได้ตลอดโครงการ 
หมายเหตุ: กรุงเทพมหานครขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัคร การคัดเลือก และกำหนดสัดส่วนผู้เข้าร่วม
โครงการระหว่างสถาบันการศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร และสถาบันการศึกษาในสังกัดอ่ืน 

 
รายละเอียดโครงการ 

 
 

ลำดับที่ 

 
 

เมือง 

 
 

คุณสมบัติเยาวชน 

 
 

จำนวน 
(วัน) 

จำนวนเยาวชน  
 

กิจกรรม 
นักเรียน 
สังกัด 
กทม. 

นักเรียน 
สังกัด 
ทั่วไป 

1 กรุงโซล 
สาธารณรัฐเกาหลี 

- อายุระหว่าง 15 – 18 ป ี
ในวันที่สมัคร 
- มีความกระตือรือร้นและ 
สนใจในวัฒนธรรมของ   
สาธารณรัฐเกาหลี 
- สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม 
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
ในเบื้องต้น 

5 วัน 15 คน 15 คน เป็นโครงการต่างตอบแทน 
โดยผลัดกันเดินทางเยือนเพื่อเรียนรู้
วิถีชีวิตและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ร่วมกันผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 
ในลักษณะ Interactive 
โดยจะเน้นการทำกิจกรรมกลุ่ม 
ร่วมกับเยาวชนกรุงโซล 

2 จังหวัดไอจิ 
ประเทศญี่ปุ่น 

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับ 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 ใน 
วันที่สมัคร 
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
ในระดับดี 
- สนใจเรื่องการพัฒนา 
เมืองภายใต้หัวข้อ Good 
Environment 

7 วัน 6 คน 7 คน เป็นโครงการต่างตอบแทนโดยผลัด
กันเดินทางเยือนเพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิต
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยจะเน้น 
การเข้าชั้นเรียนและทำกิจกรรม  
ร่วมกับเพ่ือนนักเรียนที่โรงเรียนและ
กับครอบครัวชาวญี่ปุ่น นอกจากนี้ 
ยังสนใจเรื่องการพัฒนา 
เมืองภายใต้หัวข้อ Good 
Environment 

 
 

ขั้นตอนการ... 
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ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก  

1. พิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ข้อกำหนดของโครงการแต่ละเมือง 
2. พิจารณาจากการสอบข้อเขียน โดยผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนจึงมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต่อไป 
3. ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 19 กุมภาพันธ์ 2566 
4. สำนักงานการต่างประเทศจะกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์ 
   และจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์และ Facebook ของสำนักงานการต่างประเทศ 

การสมัครเข้าร่วมโครงการ 
 1. การรับสมัคร 

   1.1 สมัครผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานการต่างประเทศเท่านั้น โดยสำนักงานการต่างประเทศจะกำหนด
ระยะเวลาการรับสมัคร ซึ่งผู้สมัครจะต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด 

   1.2 กรอกรายละเอียดใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 
- รูปถ่ายหน้าตรง 
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
- สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
- สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง โดยกรอกข้อความลงหน้าสำเนาฉบับนี้ว่า “รับรอง
สำเนาถูกต้อง........(ชื่อผู้ปกครอง).........ยินยอมให้นาย/นางสาว/เด็กหญิง/เด็กชาย.........สมัคร
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมือง.....................” พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

- ผลการสอบ (ถ้ามี) HSK / TOPIK / NJLPT ขึ้นอยู่กับเมืองที่เลือก 
**แต่ละเอกสารแนบจะต้องมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 2MB 

   1.3 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครเข้าร่วมโครงการได้เพียง 1 โครงการ เท่านั้น 
2. สำนักงานการต่างประเทศจะดำเนินการตรวจคุณสมบัติและเอกสารที่แนบก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 
    สอบข้อเขียนต่อไป 
3. ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยสำนักงานการต่างประเทศจะ 
    กำหนดวัน เวลา และสถานที่ให้ทราบต่อไป 
4. เมื่อทำการสมัครแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงการหรือรายละเอียดได้ 

และหากพบว่ามีการสมัครซ้ำ สำนักงานการต่างประเทศจะทำการตัดสิทธิ์ทุกกรณี 

ค่าใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ 

การสมัครและการสอบคัดเลือก ไม่มีค่าใช้จ่าย 
บัตรโดยสารเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างกรุงเทพฯ - เมืองในต่างประเทศ 
ชั้นประหยัด และค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (VISA) 

กรุงเทพมหานคร 

ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าพาหนะในต่างประเทศ 
และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ในต่างประเทศตามโครงการ 

เมืองเจ้าภาพ 
 

ค่าหนังสือเดินทาง ค่าประกันการเดินทางและประกันชีวิต 
และค่าใช้จ่ายส่วนตัว 

เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ 

กรณีผู้สมัครยกเลิกการเดินทางจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน  
เช่น ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าที่พักในต่างประเทศ เป็นต้น 

เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ 

กำหนดการ 
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กำหนดการ 
วันที่ กิจกรรม 

วันนี้ - 19 กุมภาพันธ์ 2566 ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการทุกโครงการ 
22 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 
(รอการยืนยัน) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 

27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2566 
(รอการยืนยัน) 

สอบข้อเขียน 

3 - 4 เมษายน 2566 
(รอการยืนยัน) 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 
และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 

5 หรือ 7 เมษายน 2566 
(รอการยืนยัน)   

สอบสัมภาษณ์ 

12 เมษายน 2566 (รอการยืนยัน) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุกโครงการ 
20 หรือ 21 เมษายน 2566 
(รอการยืนยัน) 

รายงานตัวและเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง 
ทุกโครงการ 

12 - 18 พฤษภาคม 2566 เยาวชนกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนจังหวัดไอจิ 
สิงหาคม 2566 (รอการยืนยัน) เยาวชนกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนกรุงโซล 

หมายเหตุ:  1. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี โดยผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่สามารถโต้แย้งได้ และไม่เป็นเหตุให้นำมาดำเนินคดีทางกฎหมายกับกรุงเทพมหานครได้ในภายหลัง 

      2. กรุงเทพมหานครขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานและกำหนดการเดินทาง 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความพร้อมของเมืองเจ้าภาพและกรุงเทพมหานคร 

    3. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหรือแจ้งยกเลิกจะไม่เป็นเหตุให้นำมาเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ตามกฎหมาย  
    ต่อหน่วยงานหรือกรุงเทพมหานคร 
 
หน่วยงานรับผิดชอบ  
สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร  
ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)  
173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 เบอร์โทรศัพท์ 02-224-8175 
Facebook: สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร (International Affairs Office)  
https://iao.bangkok.go.th 


