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รายงานประจ�าปี 2555-2556

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) และองค์กรในเครือข่าย

PEACE



สังคมใดก็ตามจะเกิด “สันติภาพ” ขึ้นได้ ก็ด้วยการไม่เบียดเบียนเอารัดเอา

เปรียบซึ่งกันและกัน ทั้งจักต้องร่วมมือร่วมใจกันสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน และท�า

ในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย สังคมนั้นจึงจะเกิด “สันติภาพ” ซึ่งจะก่อให้

เกิดความเห็นอกเห็นใจ ความผูกพัน ความเอื้ออาทร ความห่วงใย ให้ความเกื้อหนุน

ซึง่กนัและกนั ในทีส่ดุกจ็ะเกดิความรูส้กึเป็นความรกัใคร่ปรองดองฉนัท์พี ่ฉนัท์น้อง มี

อะไรก็จับเข่าคุยกันด้วยความรักความปรารถนาดี “สันติภาพ” ก็จะบังเกิดขึ้นอย่าง

ถาวร และ “สันติสุข” ซึ่งเป็นยอดปรารถนาของมนุษย์ทุกคนก็จะตามมา

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) เป็นองค์กรการกุศลที่ได้ด�าเนิน

กิจการต่างๆ เพื่อก่อให้เกิด “สันติภาพ” ข้ึนในมวลหมู่พี่น้องประชาชนทุกเชื้อชาติ 

ศาสนา และผิวพรรณ โดยไม่เลือกชั้นวรรณะ มีหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ร่มของมูล

นิธิฯ หลายสหพันธ์ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีวัตถุประสงค์มุ่งไปสู่ การสร้าง “สันติภาพ” ให้

บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในแนวทางเดียวกัน  นอกจากจะเป็นการปฏิบัติงานตาม

นโยบายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือรัฐบาลอีกทางหนึ่ง ทั้ง

เป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรของเราได้เป็นที่

ปรึกษาพิเศษขององค์การสหประชาชาติ ในด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วย

ประเทศไทยของเราได้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาถึง 774 ปี แล้ว 

ซึ่งกว่าจะถึงวันนี้ บรรพบุรุษของเรา ท่านได้เอาเลือด เอาเนื้อ เอา

ชีวิต และความล�าบากยากเข็ญเข้าแลกไว้ พวกเราจึงได้มีแผ่นดิน

อาศัยอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารอัน

ประเสริฐมาจนทุกวันนี้

ดังนั้นเราซ่ึงเป็นลูกไทยหลานไทย จึงจ�าเป็นต้องรักษา

มรดกนีไ้ว้ด้วยเลอืดเนือ้ และชวีติเช่นกนั หากเราไม่สามคัคกีนัมวั

แต่ทะเลาะเบาะแว้งสร้างความแตกแยกอย่างไม่เคยมมีาแต่ก่อน

แล้ว เราก็คงจะไม่สามารถรักษา “สันติภาพ” และ “สันติสุข” 

ไว้ได้ ท้ายทีส่ดุกอ็าจไม่สามารถรกัษาผนืแผ่นดนิไทยนีไ้ว้ได้อกีต่อ

ไป ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ ผู้เสียสละ ก็คงจะไม่มีความสุข 

ซึ่งนั่นก็คือเราขาดความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ ซึ่งแน่นอน

ย่อมจะหาความสขุ ความเจรญิ ไม่ได้ ไม่ว่าจะไปอยู ่ณ แห่งหนใด 

จงึเป็นการสมควรอย่างยิง่ทีเ่ราจะหันหน้าเข้าหากนั ด้วยความรกั

ความสามัคคี เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีที่ถูกต้องต่อกัน เพื่อความ

เจริญ และวัฒนาสถาพรของชาติประเทศของเรา ตามพระบรม

ราโชวาททีไ่ด้พระราชทานไว้ซึง่เป็นประโยชน์อย่างสงูสดุในเวลา

ปัจจุบัน นั่นก็คือ “รู้ รัก สามัคคี”

“รู้” ทุกคนจะคิด จะพูด จะท�าอะไร จะต้องรู้ถูกรู้ผิด รู้

ดี รู้ชอบ รู้ควร รู้เท่าทัน และจะต้องรู้จริงถ้ารู้ไม่จริงก็จะก่อให้

เกิดปัญหา

“รกั” ก่อให้เกดิความปรารถนาด ีความห่วงใย ความเอือ้

อาทร ความผูกพัน และพร้อมที่จะเป็นผู้ให้ ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่

ใดมีความรัก ที่นั่นมีความสุข เราจะต้องท�าจิตใจให้รักผู้อื่นได้จึง

จะมีความสุข

“สามัคคี” เมื่อมนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ เป็นชุมชน 

และประเทศ ย่อมจะต้องมีกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย 

เพื่อให้ทุกคนได้ปฏิบัติตาม เพื่อรักษาความถูกต้อง ความเท่า

เทียม ความสงบสุข ความปลอดภัย ฯลฯ เพื่อความเจริญรุ่งเรือง

ของตนเอง และส่วนรวม นั่นก็คือ ความมีวินัยของคนในชาติ  ที่

ต้องร่วมมือร่วมใจกันยึดถือ และปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ 

และกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยพร้อมเพรียงและพร้อมใจกัน 

เพื่อให้เกิดความสามัคคีของหมู่คณะ ซึ่งเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะ

น�าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง และความส�าเร็จในทุกเรื่อง

ดังนั้น พระบรมราโชวาท “รู้ รัก สามัคคี” นี้จึงมีความ

เหมาะสมอย่างยิ่งที่พวกเราจะเทิดทูนไว้เหนือเกล้า เหนือ

กระหม่อม และน�าไปปฏบิตัใิห้บังเกิดผลเป็นรปูธรรมอย่างจรงิจงั 

เพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสุข และความเจรญิต่อตนเอง สงัคม และ

ประเทศชาติ ทั้งเป็นสรรพศิริมงคลกับผู้ปฏิบัติทุกเมื่อ

ผมขอส่งความรกั และความปรารถนาดมีายงัทตูสนัตภิาพ 

กรรมการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนของมูลนิธิฯ พร้อมทั้งครอบครัว 

ขอขอบพระคณุผู้ทีไ่ด้กรณุาให้การสนบัสนนุทกุองค์กรและหน่วย

งานขออ�านวยพรให้ทุกท่านจงประสพแต่ความสุข ความเจริญ 

ความก้าวหน้า และความมั่งคั่ง สัมฤทธ์ิผลในสิ่งที่พึงปรารถนา

โดยทั่วกัน 

พลเอก

(พลเอกเทอดศักดิ์  มารมย์)

ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)

สารจากประธาน
มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)
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คณะกรรมการ คณะกรรมการ

นายอัษฎา ชัยนาม

นางพนิดา ดวงจินดา

นายวันชัย สนธิ์ชัยสกุล

นางสังคม เนตรโสภา

ดร. สุทิน นพเกตุ

นายปรีดี หิรัญพฤกษ์

นายสมยศ เกษศรีสังข์

นพ. เล็ก ทวีเติมสกุล

เลขาธิการ

นางเดเลีย ชวนะสุนทร

กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ

ดร. นฤมล โชติเวช

พล.ต.ท.ทวีศักดิ์ ตู้จินดา

นายวสันต์ อยู่สุข

นายภาษิต ศิริมาลัย

กรรมการและรองเลขาธิการ

นายอรรณพ ตั้งคณากุล

กรรมการและเหรัญญิก

ม.ร.ว. จิยากร เสสะเวช

นายสุเมธ เตชะไกรศรี

นายศุภกิจ ชวนะสุนทร

นายกมล ธนะนพวรรณ

กรรมการและรองเลขาธิการ

คณะกรรมการที่ปรึกษา

ศ. กระมล ทองธรรมชาติศ.ดร. กระแส ชนะวงศ์ นายพลวัฒน์ นัยโกวิท

พลเอกสายหยุด  เกิดผล
ประธาน

คณะกรรมการบริหาร

ศ. กีรติ บุญเจือ

รองประธาน

นางกมลทิพ พยัฆวิเชียร

รองประธาน

พลเอกเทอดศักดิ์  มารมย์
ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)



ความเป็นมามูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)
เมือ่วนัที ่18 ตลุาคม 2535 นกัวชิาการของสถาบนัอาจารย์อดุมศกึษาเพือ่สนัตภิาพโลก (ประเทศไทย) ได้มีการประชมุ

และเหน็ว่าควรมีองค์กรนิตบิุคคลที่สนับสนุนการด�าเนนิงานและประสานงานในดา้นต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ของประเทศและโลก จึงได้มีการประชุมคณะเตรียมการเพื่อจัดตั้ง “มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ” ขึ้น ต่อมา เมื่อวันที่ 

22 มีนาคม 2536 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ ได้รับอนุญาตให้ด�าเนินการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ จากส�านักงานคณะ

กรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2542   คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ จัดประชุมโดยมี   พล.อ. สายหยุด เกิด

ผล เป็นประธาน มีมติเห็นสมควรให้มีการด�าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งส�านักงานกรรมการและด�าเนินงานซึ่งมี

หลายด้าน อาทิ ด้านครอบครัว ด้านสตรี ด้านเยาวชน ด้านวิชาการ ด้านศาสนาสัมพันธ์ เพื่อก่อให้เกิด “บูรณาการแห่งการ

พัฒนา” บนพื้นฐานของหลักการเดียวกัน คือ “องค์รวมแห่งความรู้ สู่การพัฒนาการที่ยั่งยืน” วันที่ 13 สิงหาคม 2551 คณะ

กรรมการมูลนิธิฯ จัดประชุมโดยมี ศ.เกียรติคุณ ประดิษฐ์  เจริญไทยทวี เป็นประธาน มีมติที่ประชุมเห็นสมควรให้ด�าเนิน

การเปลี่ยนแปลง ชื่อและตราสัญลักษณ์ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ เป็นมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)

ปัจจุบันมีองค์กรในเครือข่ายมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ดังนี้

1. สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย)

2. สมาคมอาจารย์อุดมศึกษาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)

3. สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)

4. สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)

5. สมาคมเวิลด์คาร์พ (ประเทศไทย)

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)
Universal Peace Federation (Thailand)

วิสัยทัศน์
เราเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มุ่งมั่นในการเสริมสร้างสันติภาพ เสรีภาพ มิตรภาพ 

ภราดรภาพ คุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

ด้วยความยั่งยืนด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยไม่จ�ากัดเชื้อชาติและศาสนา ให้ทุก

คนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเสมือนครอบครัวเดียวกัน

พันธกิจ
มลูนธิสิหพนัธ์สนัตภิาพสากล (ประเทศไทย) เป็นองค์กรพฒันาเอกชนทีม่เีครอืข่าย

กว่า 180 ประเทศท่ัวโลก และอยู่ในสถานะท่ีปรึกษาพิเศษในคณะมนตรีเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งสหประชาชาติ (UNECOSOC) มีเป้าหมาย ดังนี้

1. สร้างความร่วมมอืกบัองค์กรภาครฐั ภาคการศาสนา และภาคประชาสงัคมใน

การส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาบนพื้นฐานของคุณค่าสากล

2. ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งสันติภาพโดยผ่านการศึกษา การให้บริการรับใช้ และ

การยึดมั่นในธรรมาภิบาล

3. สร้างเครือข่ายและเวทีส�าหรับการเสวนาและความร่วมมือระหว่างนานา

ศาสนา

4. สนบัสนนุการปฏริปูองค์การสหประชาชาตแิละการก่อตัง้สภานานาศาสนาขึน้

ภายในระบบการท�างานขององค์การสหประชาชาติ

5. การป้องกันความขัดแย้ง การสร้างความปรองดองและสันติภาพ

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)
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โครงการ “สานสายใยน�้าใจให้น้อง”
มลูนธิสิหพนัธ์สนัตภิาพสากลฯ ร่วมกบัชมรมเพยีวเลฟิแห่งประเทศไทย เครอืข่ายอาสาสมคัรเพือ่สนัตภิาพ จดัโครงการ 

“สานสายใยน�้าใจให้น้อง” เพือ่ช่วยเหลอืเดก็และเยาวชนกลุม่ต่างๆ ทีป่ระสบปัญหาในการด�าเนนิชวีติ อาท ิเดก็ถกูทอดทิง้ เดก็

ก�าพร้า เด็กขาดแคลน เป็นต้น โดยจัดกิจกรรมสันทนาการ เลี้ยงอาหาร มอบทุนการศึกษาและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จ�าเป็น

กับเด็ก ในปี 2555 มีการจัดกิจกรรม 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 2 มิถุนายน 2555 ณ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น มีเด็กร่วมโครงการฯ 26 

คน ครั้งที่ 2 วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ณ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น กรุงเทพฯ มีเด็กร่วมโครงการฯ 25 คน

พิธีร�าลึกครบรอบ 1 ปี การสถาปนาสภา
นานาศาสนาเพื่อสันติภาพ ในประเทศไทย

พิธีร�าลึกครบรอบ 1 ปี การสถาปนาสภานานาศาสนา

เพื่อสันติภาพในประเทศไทย 6 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมบีพี 

สมิหลา จังหวัดสงขลา ได้จัดขึ้นในงานประชุมผู้น�านานาชาติ

เพื่อสันติภาพ ณ จ.สงขลา โดยมี ผู้แทนคณะกรรมการด�าเนิน

งานสภานานาศาสนาจากศาสนา พทุธ อสิลาม ครสิต์ ฮนิด ูและ

ซิกข์ ร่วมกบั พลเอกเทอดศกัดิ ์มารมย์  ประธานมลูนธิสิหพนัธ์

สันตภิาพสากลฯ ดร. โทมสั จ ีวอลช์ ประธานสหพนัธ์สนัตภิาพ

สากลนานาชาต ิดร. ยง จอง ชกิ ผูอ้�านวยการสหพนัธ์สนัตภิาพ

สากล ภมูภิาคเอเชยี และคณะผูร่้วมงานประชมุผูน้�านานาชาติ 

350 คน จาก 21 ประเทศ ร่วมพิธีร�าลึกและแสดงความยินดี

เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี หลังจากที่ได้มีการประชุมและ

ท�างานอย่างต่อเนื่อง จนสามารถผลักดันให้เกิดความร่วมมือ

กันระหว่างศาสนาหลัก และสถาปนาสภานานาศาสนาเพื่อ

สันติภาพขึ้นส�าเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันท่ี 21 

กันยายน 2554 ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ประชุมคณะแกนน�าสนทนาสันติภาพ
ครั้งที่ 2/2555

การประชุมคณะแกนน�าสนทนาสันติภาพ ครั้งที่ 

2/2555 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 มี รศ.ดร. ภิรมย์ 

จัน่ถาวร แกนน�าสนทนาสนัตภิาพ เป็นประธานการประชมุ 

ทีป่ระชมุได้ร่วมกนัแสดงความคดิเหน็ และข้อเสนอแนะใน

การท�าโครงการชุมชนต้นกล้าสันติภาพ กรณีศึกษาชุมชน

เอื้ออาทรฯ (คู้บอน) และการเตรียมจัดสนทนาสันติภาพ

ในครั้งต่อไป มีทูตสันติภาพ และผู้แทนองค์กรเครือข่าย

เข้าร่วมประชุมจ�านวน 17 คน

การประชุมคณะกรรมการด�าเนินงานสภา
นานาศาสนาฯ

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ได้

สนับสนุนและอ�านวยการจัดการประชุมคณะกรรมการ

ด�าเนินงานสภานานาศาสนาฯ เพือ่วางแนวทางการด�าเนนิ

งานให้สภานานาศาสนาฯ สามารถด�าเนินงานให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามปฏิญญาว่าด้วยการสถาปนาสภานานา

ศาสนาเพื่อสันติภาพ ในปี 2555 ได้จัดการประชุม 3 ครั้ง 

ซ่ึงขณะนีก้ารด�าเนนิงานของสภานานาศาสนาฯอยูร่ะหว่าง

การพจิารณาและปรบัปรงุโครงสร้างของสภาฯ และ เตรยีม

ความพร้อมเพื่อเปิดการประชุมคณะกรรมการสภานานา

ศาสนาฯ ครั้งแรกอย่างเป็นทางการ

กิจกรรมปี 2555 กิจกรรมปี 2555

ทูตสันติภาพสัญจร ครั้งที่ 5
กิจกรรมทูตสันติภาพสัญจร ครั้งที่ 5 วันที่ 12 มีนาคม 2555 ณ โรงเรียนท่าอิฐศึกษา อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี มูลนิธิ

สหพันธ์สันติภาพสากลฯ ได้น�าหนังสือสารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชน หนังสือภาษาอังกฤษ ฯลฯ อุปกรณ์กีฬา และบอร์ด

แนะน�าการอ่านไปมอบให้ห้องสมุดโรงเรียนท่าอิฐศึกษา อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมี ดร. เลิศลักษณ์ สังขวรรณ ทูตสันติภาพ

เป็นตัวแทนทูตสันติภาพ และนางสาวกัณณ์เกชาลัทธ์ ครูศากยวงศ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการทูตสันติภาพเป็น

ผู้แทนมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลเป็นผู้มอบให้แก่นายอิมรอน เสมสายัณห์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนท่าอิฐศึกษา และคณะเด็ก

นักเรียนเป็นผู้รับมอบ 
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ทูตสันติภาพสัญจร ครั้งที่ 6
กิจกรรมทูตสันติภาพสัญจร ครั้งที่ 

6 วันที่ 18-19 มีนาคม 2555 ณ โรงเรียน

บ้านดาดทองเจริญ ต.อ่างทอง อ.เมือง 

จ.ก�าแพงเพชร มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสา

กลฯ ได้จัดกิจกรรมทูตสันติภาพสัญจร ครั้ง

ที่ 6 ไปร่วมกิจกรรมค่ายอาสายุวศาสนิก

สมัพนัธ์ (RYS) ครัง้ท่ี 19 ณ โรงเรยีนบ้านดาด

ทองเจรญิ ต.อ่างทอง อ.เมอืง จ.ก�าแพงเพชร 

โดยมีคณะทูตสันติภาพ ไปร่วมและเป็นผู้

แทนมูลนิธิสหพันธ์สนัติภาพสากลฯ มอบทนุ

การศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน 

กิจกรรมปี 2555 กิจกรรมปี 2555

สนทนาสันติภาพ ครั้งที่ 5
สนทนาสันติภาพ ครั้งที่ 5 หัวข้อ “สันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน” 

วันที่ 18 มิถุนายน 2555 ณ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม รับฟังการบรรยาย และร่วมแลก

เปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับการน�ากระบวนการสร้างเมล็ดพันธุ์สันติวิธี 

และการขยายกล้าเมล็ดพันธุ์สันติวิธี มีผู้เข้าร่วมจ�านวน 62 คน 

สนทนาสันติภาพ ครั้งที่ 6
12 กรกฏาคม 2555 ณ ห้องประชุม 

ช้ัน 4 อาคารยูซีเอฟ หัวหมาก บางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร โดยได ้รับเกียรติจาก

นายอัษฎา ชัยนาม อดีตเอกอัครราชทูตผู้

แทนถาวรประจ�าองค์การสหประชาชาติ เป็น

วิทยากรพิเศษมาถ่ายทอดองค์ความรู้ “การ

เป็นทูต” ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ทูตใน

ประเทศต่างๆ มีผู้เข้าร่วมจ�านวน 135 คน

สนทนาสันติภาพ ครั้งที่ 7
24 กรกฎาคม 2555 สนทนาสันติภาพ ครั้งที่ 7 หัวข้อ (Open Forum for Peace) “สนทนาสันติภาพสู่ต้นกล้า

เยาวชน” ณ ร้านนิตยาไก่ย่าง สาขานวมินทร์ โดยมีเยาวชนจากโครงการเยาวชนคนต้นแบบ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และ

ถ่ายทอดความรู้สึกในการท�ากิจกรรมจิตอาสา มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น จ�านวน 118 คน
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สนทนาสันติภาพ ครั้งที่ 8
สนทนาสันติภาพ ครั้งที่ 8 หัวข้อ “สันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน” วันที่ 15 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 

และจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะแกนน�าสนทนาสันติภาพ ไปเยี่ยมชมโครงการการน�าปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่สถานศึกษา และร่วมสนทนาสันติภาพแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับสันติภาพ ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา มี

นักเรียนร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 200 คน

จากนัน้ เดนิทางไปเยีย่มชมเพือ่ให้ก�าลงัใจ และตดิตามความก้าวหน้าของโครงการบ้านหลงัเลกิเรยีน ณ จวนผูว่้าราชการ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับการน�ากระบวนการมีส่วนร่วมของเด็กและผู้ที่

เกี่ยวข้องมาใช้ในการจัดการและแก้ไขปัญหาของเด็กเยาวชน

กิจกรรมปี 2555 กิจกรรมปี 2555

การร่วมประชุมนานาชาติในต่างประเทศ
ในปี 2555 คณะกรรมการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพ

สากล (ประเทศไทย) และทตูสนัติภาพ ได้ไปร่วมงานประชุม

นานาชาติ ดังนี้

1. การประชุม ILC “Toward an Era of Interfaith 

Cooperation and Universal Peace” วันที่ 21-25 

มกราคม 2555 ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จ�านวน 

11 คน 

2. การประชุม “Universal Peace Federation Special 

Consultation” วันที่ 22-25 มีนาคม 2555 ณ ประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลี จ�านวน 1 คน

3. การประชุม 2nd Asia Security Conference “Se-

curity Cooperation for Asia Peacebuilding” วัน

ที่ 16-18 สิงหาคม 2555 ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

จ�านวน 1 คน

4. การประชุม ILC “The Role of Interfaith Harmony 

and Good Governance in Peace and Develop-

ment” วันท่ี 28 มีนาคม -1 เมษายน 2555 ณ เมือง

มินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ จ�านวน 16 คน

5. การประชมุ ILC “Innovative Approaches to Peace, 

Sustainable Development and Poverty Alle-

viation” วันที่ 31 สิงหาคม-3 กันยายน 2555 ณ เมือง

กาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล จ�านวน 6 คน 

6. ร่วมงาน MEMORIAL AND ASCENSION CEREMONY 

FOR REV. DR. SUN MYUNG MOON วันที่ 14-16 

กนัยายน 2555 ณ ประเทศสาธารณรฐัเกาหล ีจ�านวน 8 คน

โครงการ Generation Peace Academy in Thailand
มลูนธิสิหพนัธ์สนัตภิาพสากลฯ ร่วมกบัสหพนัธ์สนัตภิาพสากล ประเทศสหรฐัอเมรกิา น�าเยาวชน Generation Peace 

Academy และเยาวชนจากประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย จ�านวน 25 คน จัดกิจกรรมเรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับ “human 

trafficking” ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2555 โดยได้ไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน พร้อมทั้ง

ท�ากจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์ทีศ่นูย์พฒันาการศกึษาเพือ่ลกูหญงิและชมุชน จ.เชยีงราย, มลูนธิปิวณีา หงสกลุเพือ่เดก็และสตรี 

จ.ปทุมธานี, ท�ากิจกรรมปลูกปะการัง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ เกาะหวาย จ.ตราด และร่วมงานเสวนาหัวข้อ “Human Traf-

ficking : A Crime against Human Dignity” เนื่องในวันสตรีสากล (International Women’s Day) ซึ่งจัดโดยสมาคม

สหพนัธ์สตรเีพือ่สนัตภิาพโลก (ประเทศไทย) ณ องค์การวทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาต ิ(UNESCO) กรงุเทพฯ

การอบรม “การเขียนหนังสือติดต่อราชการ”
16 พฤษภาคม 2555 มลูนธิสิหพนัธ์สันตภิาพสากลฯ จดักจิกรรมแบ่งปันประสบการณ์ ครัง้ที ่5 ในหวัข้อ “การเขยีนหนงัสอื

ติดต่อราชการ” ครั้งที่ 2 เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ โดย นางสาวกัณณ์เกชาลัทธ์ ครูศากยวงศ์ เป็นวิทยากรบรรยาย 

มีผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัย

มหิดล จ�านวน 4 คน ณ ห้องประชุมมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ 
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วางพวงมาลาในพิธีระลึกถึงดวง
วิญญาณทหารผ่านศึกเวียดนาม

21 กรกฎาคม 2555 คณะผูแ้ทนจากมลูนธิสิหพนัธ์

สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ประกอบด้วย นายแพทย์

เล็ก ทวีเติมสกุล, นางวิภา ทวีเติมสกุล, นายจักริน เอี่ยม

ส�าอางค์ และนางสาวนิภาพรรณ สอนเทศ ได้เข้าร่วม

พิธีระลึกถึงดวงวิญญาณทหารผ่านศึกเวียดนาม ณ ลาน

อนุสาวรีย์ทหารผ่านศึก กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ 

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

การสัมมนาเรื่อง 
“ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมน�าสนัตสิขุ
สู่ประชาคมอาเซียน”

17 ธนัวาคม 2555 คณะทูตสนัตภิาพมลูนธิสิหพนัธ์

สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมการสัมมนา เรื่อง 

“ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมน�าสันติสุขสู่ประชาคม

อาเซยีน” จดัโดย สถาบนัพระปกเกล้า (นกัศกึษาหลกัสตูร

ประกาศนยีบตัรชัน้สงูการเสรมิสร้างสงัคมสนัตสิขุ รุน่ 39) 

ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

และคณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ 

ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

คณะทูตสันติภาพร่วมงาน “พิธีร�าลึกแด่
ท่านสาธุคุณ ดร.ซัน เมียง มูน”

13 กันยายน 2555 คณะทูตสันติภาพเข้าร่วมพิธี

ร�าลึกแด่ท่านสาธุคุณ ดร. ซันเมียง มูน ณ ห้องประชุม

ใหญ่ ชั้น 4 อาคารUCF มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล 

(ประเทศไทย) มีผู้ร่วมงานจ�านวน 49 คน

การอบรม “การพัฒนาบุคลิกภาพ”
12-13 มิถุนายน 2555 ส�านักงานเลขานุการทูต

สันติภาพ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ ร่วมกับสมาคม

สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลกฯ จัดอบรมการพัฒนา

บุคลิกภาพ ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน เวลา 14.00-

16.00 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ 

ซอยรามค�าแห่ง 24 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ โดยมี

นางพนิดา ดวงจินดา อุปนายกสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อ

สันติภาพโลกฯ เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมจ�านวน 23 คน

ถวายพระพรแด่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
และ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 26 ธันวาคม 2555 พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ 

ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) พร้อม

ท้ังคณะกรรมการ ทูตสันติภาพ เจ้าหน้าท่ี และอาสาสมัคร 

รวมทั้งสิ้น 27 คน ไปร่วมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรม

ราชนินีาถ เพือ่เป็นการแสดงออกถงึความจงรกัภกัดแีละส�านกึ

ในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาล

ศิริราช จากนั้นได้เดินทางไปร่วมถวายพระพรแด่สมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์

14 | Annual Report 2013 Universal Peace Federation (Thailand) รายงานประจำาปี 2556 มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) | 15

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) กิจกรรมมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประทศไทย) ปี 2555 - 2556



โครงการ

สงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพ
เนื่องในวันสันติภาพสากล 2555
United Nations September 21
INTERNATIONAL DAY OF PEACE

21 กันยายน 2555 เวลา 08.00 น. มูลนิธิสหพันธ์

สนัตภิาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมมอืกบั กระทรวงศกึษาธกิาร

และกรุงเทพมาหานคร จัดโครงการสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน

และอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล 2555 โดยมี 

ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็น

ผู้แทนรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธานอ่านสาร

สันติภาพ ฯพณฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ณ โรงเรียน

มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ถนนราชด�าเนินนอก กรุงเทพมหานคร 

เนื่องในวันสันติภาพสากล ภายใต้โครงการ “โครงการสงบนิ่ง

ร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพ

สากล 2555” และ Mr. Etienne Clément รองผู้อ�านวยการ

ส�านักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ อ่านสารสันติภาพของเลขาธิการ 

UN ต่อจากนัน้ได้มกีจิกรรมสงบนิง่และอธษิฐานเพือ่สนัตภิาพ 1 

นาที พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อระลึกถึงคุณค่าและความหมาย

ของสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล พร้อมท้ังเปิดโอกาส

ให้ประชาชนและเยาวชนทั่วไป ได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรัก

ภักดี ด้วยการสร้างพลังแห่งสันติภาพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา 85 พรรษา

ในวันเวลาเดียวกัน โรงเรียนต่างๆ ทั่วทั้งประเทศได้

จัดกิจกรรมในรูปแบบเดียวกัน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ให้

เกียรติมาเป็นประธานอ่านสารสันติภาพ ฯพณฯ ยิ่งลักษณ์ 

ชินวัตร นายกรัฐมนตรี อาทิ จังหวัดยะลา จังหวัดกาญจนบุรี 

จังหวัดขอนแก่น จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัด

อ�านาจเจริญ ฯลฯ พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีคณะครู อาจารย์ 

นักเรียน นักศึกษาเข้า ร่วมกิจกรรมนี้ กว่า 1 ล้านคน

ผลของการจัดกิจกรรมในปีนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นในการ

ขยายพลงัแห่งสนัตภิาพ ความสามคัค ีปรองดอง ให้เกดิขึน้ในทกุ

พื้นที่ของ สังคมไทย ร่วมกับประชาชนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

เนือ่งด้วยในวันที ่21 กนัยายนของทกุปี องค์การสหประชาชาติ

ก�าหนดให้เป็นวันสันติภาพสากล มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล 

(ประเทศไทย) เป็นองค์กรที่ด�าเนินงานเพื่อส่งเสริมสันติภาพที่

อยู ่ในฐานะที่ปรึกษาพิเศษของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม

แห่งองค์การสหประชาชาติ (UNECOSOC) มีความตระหนักและ

ปรารถนาเป็นอย่างยิง่ในการสร้างกจิกรรมและความร่วมมอืกนัเพือ่

น�ามาซึ่ง “สันติภาพ” ได้จัดกิจกรรมร�าลึกและรณรงค์เนื่องในวัน

สันติภาพสากลขึ้นอย่างต่อเนื่องกว่า 8 ปี และได้เริ่มโครงการสงบ

นิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพในโรงเรียน เพ่ือรณรงค์

และสร้างจติส�านกึแห่งสนัตภิาพให้กบันกัเรยีนในสถานศกึษาตัง้แต่

ปี 2552 โดยในปี 2554 ได้รบัการสนบัสนนุจากกระทรวงศกึษาธกิาร

และกรุงเทพมหานครในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ 

เข้าร่วมโครงการฯ

cc คณะครู นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ร่วมกิจกรรมโครงการสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล 2555 หน้าเสาธง
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ดร. สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ 
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อ่านสารสันติภาพ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

Mr. Etienne Clement
รองผู้อ�านวยการ ส�านักงาน
ยูเนสโก กรุงเทพฯ อ่านสารสันติภาพของเลขาธิการ UN
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พล.อ. เทอดศักดิ์  มารมย์
ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ
กล่าวถึงความเป็นมาวันสันติภาพสากล
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**ภาพกิจกรรมบางส่วนจากโครงการสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล 2555 จากทั่วประเทศ**

จ�านวนโรงเรียนและหน่วยงานที่เข้าร่วม

จ�านวนผู้เข้าร่วม

1,250,000

หนึ่งนาที
หนึ่งล้านคน
ล้านดวงใจ
สานสันติภาพ
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โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
1. โรงเรียนกสิณธรวิทยา เขตบางแค
2. โรงเรียนโกลบอลอินเดียนนานาชาติ 

จ.ปทุมธานี
3. โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เขตบางพลัด
4. โรงเรียนจันทศิริวิทยา เขตหนองแขม
5. โรงเรียนจิตรลดา เขตดุสิต
6. โรงเรียนโชคชัย เขตลาดพร้าว
7. โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนต์ เขตธนบุรี
8. โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล เขตสาทร
9. โรงเรียนเด็กสากลนิมิตใหม่ เขตมีนบุรี
10. โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา เขตบางซื่อ 
11. โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ จ.ปทุมธานี
12. โรงเรียนบ้านนายผล เขตบางบอน
13. โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 

เขตประเวศ
14. โรงเรียนประชานุกูล(ข�าสนิทอนุเคราะห์) 

เขตสายไหม
15. โรงเรียนประชินนุสรณ์ จ.สมุทรสาคร
16. โรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ เขต

พระนคร
17. โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ เขตคลองเตย
18. โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค เขตบางแค
19. โรงเรียนมหาสวัสดิ์(ราษฎรบ�ารุง) จ.นนทบุรี
20. โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ เขตพระนคร
21. โรงเรียนแม่พระฟาติมา ดินแดง เขตดินแดง
22. โรงเรียนแย้มสอาด เขตจตุจักร
23. โรงเรียนโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ เขต

ดุสิต
24. โรงเรียนราชินีบน เขตดุสิต
25. โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา เขตพญาไท
26. โรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา เขตจอมทอง
27. โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก เขต

บางบอน
28. โรงเรียนวรรณสว่างจิต เขตบางขุนเทียน
29. โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย (ระดับประถม

ศึกษา) เขตวัฒนา
30. โรงเรียนวัดแจงร้อน เขตราษฏร์บูรณะ
31. โรงเรียนวัดเชิงกระบือ จ.นนทบุรี
32. โรงเรียนวัดเวฬวนาราม จ.นนทบุรี
33. โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่
34. โรงเรียนศรีรัตโนภาศ จ.นนทบุรี
35. โรงเรียนศรีวิกรม์ เขตคลองเตย
36. โรงเรียนสตรีบูรณวิทย์ เขตบางพลัด
37. โรงเรียนสมาหารศึกษา เขตพระโขนง
38. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.ปทุมธานี
39. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
เขตวัฒนา

40. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
ศึกษา เขตจตุจักร

41. โรงเรียนสายน�้าทิพย์ เขตคลองเตย
42. โรงเรียนสายอักษร เขตบึงกุ่ม
43. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 

จ.สมุทรปราการ
44. โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เขตพญาไท
45. โรงเรียนอนุบาลสาริน เขตดุสิต
46. โรงเรียนอันนาลัย จ.สมุทรสาคร
47. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม เขต

บางรัก
48. วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เขต

บางเขน
49. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชด�าเนิน 

เขตบางกอกใหญ่
50. วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชด�าเนิน 

เขตบางกอกใหญ่

โรงเรียนสังกัดสำานักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร
1. โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ เขตประเวศ
2. โรงเรียนคลองต้นไทร เขตทวีวัฒนา
3. โรงเรียนคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
4. โรงเรียนคลองปักหลัก เขตประเวศ
5. โรงเรียนคลองมะขามเทศ เขตประเวศ
6. โรงเรียนคลองรางจาก เขตทุ่งครุ
7. โรงเรียนคลองสอง เขตหนองจอก
8. โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น เขตมีนบุรี
9. โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 เขตหลักสี่
10. โรงเรียนฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
11. โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เขตคลองเตย
12. โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ เขต

ทุ่งครุ
13. โรงเรียนทุ่งสองห้อง(คุปตัษเฐียรอุทิศ) 

เขตหลักสี่
14. โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง
15. โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา เขต

บางขุนเทียน

16. โรงเรียนบางเชือกหนัง(พูนบ�าเพ็ญอนุสรณ์) 
เขตบางแค

17. โรงเรียนบางไผ่(บ้านนายพันแก้วขาว) 
เขตบางแค

18. โรงเรียนบึงขวาง เขตมีนบุรี
19. โรงเรียนประชาบ�ารุง เขตหนองแขม
20. โรงเรียนประชาภิบาล เขตบางเขน
21. โรงเรียนประชาราษฎร์บ�าเพ็ญ เขตห้วยขวาง
22. โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ เขตบางบอน
23. โรงเรียนพูนสิน(เพชรสุขอุปถัมภ์) เขต

พระโขนง
24. โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เขต

ประเวศ
25. โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ เขตราษฎร์บูรณะ
26. โรงเรียนราชบพิธ เขตพระนคร 
27. โรงเรียนราษฎร์บูรณะ(มูฮ�าหมัดอุทิศ) 

เขตทุ่งครุ 
28. โรงเรียนล�าสาลี(ราษฏร์บ�ารุง) เขตบางกะปิ
29. โรงเรียนวัดกก เขตบางขุนเทียน
30. โรงเรียนวัดกระจับพินิจ เขตธนบุรี
31. โรงเรียนวัดกระโจมทอง เขตตลิ่งชัน
32. โรงเรียนวัดก�าแพง เขตบางขุนเทียน
33. โรงเรียนวัดก�าแพง เขตภาษีเจริญ
34. โรงเรียนวัดขุมทอง เขตลาดกระบัง
35. โรงเรียนวัดคลองภูมิ เขตยานนาวา
36. โรงเรียนวัดโคนอน เขตภาษีเจริญ
37. โรงเรียนวัดชนะสงคราม เขตพระนคร
38. โรงเรียนวัดช่องนนทรี เขตยานนาวา
39. โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี เขตภาษีเจริญ
40. โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา (นนทสิริราษฏร์

บ�าเพ็ญ) เขตตลิ่งชัน
41. โรงเรียนวัดดวงแข เขตปทุมวัน
42. โรงเรียนวัดดิสานุการาม เขต

ป้อมปราบศัตรูพ่าย 
43. โรงเรียนวัดดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย
44. โรงเรียนวัดใต้(ราษฎรนิรมิต) เขตสวนหลวง
45. โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม(ชื่นชูใจ

ราษฎร์อุทิศ) เขตบางเขน
46. โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร เขตหนองจอก
47. โรงเรียนวัดทิพพาวาส เขตลาดกระบัง
48. โรงเรียนวัดทุ่งครุ(พึ่งสายอนุสรณ์) เขตทุ่งครุ
49. โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร เขตดุสิต
50. โรงเรียนวัดไทร เขตบางคอแหลม
51. โรงเรียนวัดธรรมมงคล(หลวงพ่อวิริยังค์

อุปถัมภ์) เขตพระโขนง
52. โรงเรียนวัดนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
53. โรงเรียนวัดนาคนิมิตร เขตจอมทอง
54. โรงเรียนวัดนินสุขาราม เขตบางบอน
55. โรงเรียนวัดบัวแก้ว เขตคลองสามวา
56. โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก เขตจอมทอง
57. โรงเรียนวัดบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย
58. โรงเรียนวัดบางบอน(พิมพ์ อันแต้อุปถัมภ์) 

เขตบางบอน
59. โรงเรียนวัดบางสะแกนอก เขตธนบุรี
60. โรงเรียนวัดบ�ารุงรื่น เขตลาดกระบัง
61. โรงเรียนวัดบุคคโล เขตธนบุรี
62. โรงเรียนวัดบุญยประดิษฐ์ เขตบางแค
63. โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร เขตดุสิต
64. โรงเรียนวัดประชาบ�ารุง(ลูกวัว) เขต

บางขุนเทียน
65. โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต
66. โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี เขตบางกอกใหญ่
67. โรงเรียนวัดประดู่บางจาก(พ่วงอุทิศ) เขต

ภาษีเจริญ 
68. โรงเรียนวัดประยุรวงศ์ เขตธนบุรี
69. โรงเรียนวัดประสาท เขตตลิ่งชัน
70. โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง เขตจอมทอง
71. โรงเรียนวัดภาษี เขตวัฒนา
72. โรงเรียนวัดมกุฎกษัตริยาราม เขตพระนคร
73. โรงเรียนวัดมงคลวราราม เขตจอมทอง
74. โรงเรียนวัดม่วงแค เขตบางรัก
75. โรงเรียนวัดมหรรณพ์ เขตพระนคร
76. โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร
77. โรงเรียนวัดราชนัดดา เขตพระนคร
78. โรงเรียนวัดราชผาติการาม เขตดุสิต
79. โรงเรียนวัดราชสิทธาราม เขตบางกอกใหญ่
80. โรงเรียนวัดราษฎร์บ�ารุง เขตหนองจอก
81. โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เขต

พระโขนง
82. โรงเรียนวัดลานบุญ เขตลาดกระบัง
83. โรงเรียนวัดเลา(คณะศิษย์เทพสิทธิอุทิศ) เขต

บางขุนเทียน
84. โรงเรียนวัดวิมุตยาราม เขตบางพลัด
85. โรงเรียนวัดสน เขตราษฎร์บูรณะ
86. โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร เขตดุสิต
87. โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม เขตดุสิต
88. โรงเรียนวัดสะพาน เขตคลองเตย
89. โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม(หนู-บุตรอุปถัมภ์) 

เขตวังทองหลาง
90. โรงเรียนวัดแสมด�า เขตบางขุนเทียน

91. โรงเรียนวัดหนองแขม(สหราษฎร์บูรณะ) 
เขตหนองแขม

92. โรงเรียนวัดหนองใหญ่ เขตสายไหม
93. โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย เขตธนบุรี
94. โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 

เขตดินแดง
95. โรงเรียนสุโขทัย เขตดุสิต
96. โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เขตประเวศ
97. โรงเรียนสุเหร่าคลองสี่ เขตคลองสามวา
98. โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมถ์) 

เขตประเวศ
99. โรงเรียนสุเหร่าทางควาย เขตประเวศ
100. โรงเรียนสุเหร่านาตับ เขตหนองจอก
101. โรงเรียนสุเหร่าบางชัน เขตมีนบุรี
102. โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า เขตประเวศ
103. โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว(อามีนเซ็น

อุปถัมภ์) เขตวังทองหลาง
104. โรงเรียนสุเหร่าสนามกลางล�า เขต

หนองจอก
105. โรงเรียนสุเหร่าสามวา เขตคลองสามวา
106. โรงเรียนสุเหร่าส�านายโส เขตลาดกระบัง
107. โรงเรียนสุเหร่าอิรั้ว เขตหนองจอก
108. โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ เขต

หนองจอก

สำานักงานเขตในกรุงเทพมหานคร
1. ส�านักงานเขตคันนายาว
2. ส�านักงานเขตคลองสามวา
3. ส�านักงานเขตคลองเตย
4. ส�านักงานเขตดุสิต
5. ส�านักงานเขตธนบุรี
6. ส�านักงานเขตบางขุนเทียน
7. ส�านักงานเขตบึงกุม
8. ส�านักงานเขตบางกะปิ
9. ส�านักงานเขตบางกอกน้อย
10. ส�านักงานเขตบางพลัด
11. ส�านักงานเขตปทุมวัน
12. ส�านักงานเขตพญาไท
13. ส�านักงานเขตภาษีเจริญ
14. ส�านักงานเขตราชเทวี
15. ส�านักงานเขตราชบูรณะ
16. ส�านักงานเขตวังทองหลาง
17. ส�านักงานเขตสะพานสูง
18. ส�านักงานเขตหนองแขม
19. ส�านักงานเขตห้วยขวาง

โรงเรียนในเขตภาคกลางและภาค
ตะวันออก
1. โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี
2. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอด

พิการซ�้าซ้อน ลพบุรี จ.ลพบุรี
3. โรงเรียนโคกส�าโรง จ.ลพบุรี
4. โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 

จ.พระนครศรีอยุธยา
5. โรงเรียนจุฑาทิพย์ จ.ฉะเชิงเทรา
6. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

ศรีนครินทร์ กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
7. โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น จ.ลพบุรี
8. โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น จ.ลพบุรี
9. โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ จ.นครนายก
10. โรงเรียนชุมชนวัดทับมา จ.ระยอง
11. โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท จ.อ่างทอง
12. โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ จ.นครนายก
13. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ จ.ฉะเชิงเทรา
14. โรงเรียนเซนต์แอนโทนี จ.ฉะเชิงเทรา
15. โรงเรียนตลาดบางบ่อ จ.ฉะเชิงเทรา
16. โรงเรียนตากสินศึกษา จ.จันทบุรี
17. โรงเรียนนิคมล�านารายณ์ จ.ลพบุรี
18. โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง
19. โรงเรียนบ้านขลอด จ.ชลบุรี 
20. โรงเรียนบ้านเขาบายศรี จ.ชลบุรี
21. โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม จ.สระแก้ว
22. โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด จ.ระยอง
23. โรงเรียนบ้านคลอง 1 จ.นครนายก
24. โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร จ.ลพบุรี
25. โรงเรียนบ้านชะวึก จ.ระยอง
26. โรงเรียนบ้านช�าขวาง จ.ฉะเชิงเทรา
27. โรงเรียนบ้านซับตะแบก จ.เพชรบูรณ์
28. โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี จ.สมุทรสาคร
29. โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 

จ.พระนครศรีอยุธยา
30. โรงเรียนบ้านทัพหลวง จ.สระแก้ว
31. โรงเรียนบ้านท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
32. โรงเรียนบ้านเนินดินแดง จ.จันทบุรี
33. โรงเรียนบ้านบ่อขม จ.เพชรบุรี
34. โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต จ.สระแก้ว
35. โรงเรียนบ้านพุพลู จ.เพชรบุรี
36. โรงเรียนบ้านมาบตาพุด จ.ระยอง
37. โรงเรียนบ้านมาบนาดี จ.ฉะเชิงเทรา

38. โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย จ.ระยอง
39. โรงเรียนบ้านมาบยางพร จ.ระยอง
40. โรงเรียนบ้านยางโทน จ.ลพบุรี
41. โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม จ.สุพรรณบุรี
42. โรงเรียนบ้านโรงเข้ จ.สมุทรสาคร
43. โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ จ.ลพบุรี
44. โรงเรียนบ้านวังไม้แดง จ.จันทบุรี
45. โรงเรียนบ้านสระไม้แดง จ.ฉะเชิงเทรา
46. โรงเรียนบ้านสามเรือน จ.เพชรบุรี
47. โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา จ.จันทบุรี
48. โรงเรียนบ้านหนองกระบอก จ.ระยอง
49. โรงเรียนบ้านหนองคอก จ.ฉะเชิงเทรา
50. โรงเรียนบ้านหนองจอก จ.ระยอง
51. โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น จ.สระแก้ว
52. โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ จ.เพรชบูรณ์
53. โรงเรียนบ้านหนองยาว จ.สุพรรณบุรี
54. โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม จ.สิงห์บุรี
55. โรงเรียนบ้านหนองสรวง จ.สุพรรณบุรี
56. โรงเรียนบ้านหลุมข้าว จ.ลพบุรี
57. โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง จ.สระแก้ว
58. โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม จ.ชลบุรี
59. โรงเรียนบุญสมวิทยา จ.จันทบุรี
60. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
61. โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา
62. โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ จ.เพรชบุรี
63. โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม จ.ฉะเชิงเทรา
64. โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี
65. โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา จ.กาญจนบุรี
66. โรงเรียนพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา
67. โรงเรียนเพิ่มวิทยา จ.นครปฐม
68. โรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี จ.อ่างทอง
69. โรงเรียนมารีวิทยา จ.ปราจีนบุรี
70. โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 

จ.พระนครศรีอยุธยา
71. โรงเรียนยอแซฟวิทยา จ.จันทบุรี
72. โรงเรียนราษฎร์บ�ารุงศิลป์ 

จ.พระนครศรีอยุธยา
73. โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา จ.ฉะเชิงเทรา
74. โรงเรียนวัดก�ามะเทียร จ.สุพรรณบุรี
75. โรงเรียนวัดกุดตะเคียน จ.นครนายก
76. โรงเรียนวัดเกาะกลอย จ.ระยอง
77. โรงเรียนวัดเกาะโตนด จ.จันทบุรี
78. โรงเรียนวัดเขาดิน จ.ฉะเชิงเทรา
79. โรงเรียนวัดคลองเม่า จ.ลพบุรี
80. โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ จ.สุโขทัย
81. โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม จ.สิงห์บุรี
82. โรงเรียนวัดจรเข้ตาย จ.ฉะเชิงเทรา
83. โรงเรียนวัดช�าป่างาม(สายรัฐประชาสรรค์) 

จ.ฉะเชิงเทรา
84. โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 

จ.พระนครศรีอยุธยา
85. โรงเรียนวัดดาว จ.สุพรรณบุรี
86. โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 

จ.นครนายก
87. โรงเรียนวัดท่าทอง จ.สุพรรณบุรี
88. โรงเรียนวัดท่าเรือ จ.ระยอง
89. โรงเรียนวัดธรรมปัญญา จ.นครนายก
90. โรงเรียนวัดนาคสโมสร(โบราณกานบ�ารุง) 

จ.พระนคนศรีอยุธยา
91. โรงเรียนวัดนาพรม จ.เพชรบุรี
92. โรงเรียนวัดเนินกระปรอก จ.ระยอง
93. โรงเรียนวัดในไร่ จ.ระยอง
94. โรงเรียนวัดบางเคียน จ.พระนครศรีอยุธยา
95. โรงเรียนวัดบางแสม จ.ฉะเชิงเทรา
96. โรงเรียนวัดบ้านค่าย จ.ระยอง
97. โรงเรียนวัดบ้านฉาง จ.ระยอง
98. โรงเรียนยอแซฟวิทยา จ.จันทบุรี
99. โรงเรียนวัดบ้านทราย จ.ลพบุรี
100. โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 

จ.พระนครศรีอยุธยา
101. โรงเรียนวัดพระธาตุ จ.สุพรรณบุรี
102. โรงเรียนวัดพังม่วง จ.สุพรรณบุรี
103. โรงเรียนวัดมาบข่า จ.ระยอง
104. โรงเรียนวัดราษฎ์บ�ารุง จ.สุพรรณบุรี
105. โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 

จ.สมุทรสาคร
106. โรงเรียนวัดร�าพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์) 

จ. จันทบุรี
107. โรงเรียนวัดลาดชะโด(ประกาศวิทยาคาร) 

จ.พระนครศรีอยุธยา
108. โรงเรียนวัดลาดชิด(ลาดชิดวิทยาคาร) 

จ.พระนครศรีอยุธยา
109. โรงเรียนวัดลาดบัวขาว จ.ฉะเชิงเทรา
110. โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง(สหมิตรศึกษา) 

จ.พระนครศรีอยุธยา
111. โรงเรียนวัดวังกะจะ จ.ฉะเชิงเทรา
112. โรงเรียนวัดวังคัน จ.สุพรรณบุรี
113. โรงเรียนวัดวังจิก จ.สุพรรณบุรี
114. โรงเรียนวัดสง่างาม จ.พระนครศรีอยุธยา
115. โรงเรียนวัดสวนแตง จ.สุพรรณบุรี

116. โรงเรียนวัดสะแกงาม (จีรศฤงฆ์อุทิศ) 
จ.ฉะเชิงเทรา

117. โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ จ.ฉะเชิงเทรา
118. โรงเรียนวัดหวังทิน จ.ระยอง
119. โรงเรียนวัดอรุณรังษี จ.นครนายก
120. โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครู

ราษฎร์รังสรรค์) จ.สมุทรสาคร
121. โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จ.เพชรบูรณ์
122. โรงเรียนวินัยนุกูล จ.กาญจนบุรี
123. โรงเรียนวินิตศีกษา จ.ลพบุรี
124. โรงเรียนสาธิตพิบูลบ�าเพ็ญ มหาวิทยาลัย

บูรพา จ.ชลบุรี
125. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 

จ.นครปฐม
126. โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 

จ.สุพรรณบุรี  
127. โรงเรียนสามพรานวิทยา จ.นครปฐม
128. โรงเรียนสิงห์สมุทร จ.ชลบุรี
129. โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ จ.อุทัยธานี
130. โรงเรียนหนองฉางวิทยา จ.อุทัยธานี
131. โรงเรียนอนุบาลนครนายก จ.นครนายก
132. โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์ 

จ.นครสวรรค์
133. โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จ.สระบุรี
134. โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 

จ.สุพรรณบุรี
135. โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ จ.เพชรบุรี
136. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 

จ.ลพบุรี
137. โรงเรียนเอกชัย จ.สมุทรสาคร
138. โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์ จ.นครสวรรค์
139. 139 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 

จ.ลพบุรี
140. 140 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริ

หารธุรกิจ จ.พระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนในเขตภาคเหนือ
1. โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
2. โรงเรียนเกอเดชประชานุสรณ์ จ.อุตรดิตถ์
3. โรงเรียนโกวิทธ�ารง เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
4. โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา จ.พิษณุโลก
5. โรงเรียนจรัสศิลป์ จ.อุตรดิตถ์
6. โรงเรียนเจริญวิทยา จ.อุตรดิตถ์
7. โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ จ.เชียงใหม่
8. โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง จ.เชียงใหม่
9. โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ จ.ตาก
10. โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จ.เชียงใหม่
11. โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จ.เชียงราย
12. โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จ.ตาก
13. โรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
14. โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 

จ.เพชรบูรณ์
15. โรงเรียนดอนชัยวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน
16. โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
17. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ 

จ.พิษณุโลก
18. โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชิงราย) จ.ล�าปาง
19. โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก จ.พิษณุโลก
20. โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม จ.เพชรบูรณ์
21. โรงเรียนนาบุญโหล่งขอด จ.เชียงใหม่
22. โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จ.แพร่
23. โรงเรียนนิธิวิทย์ จ.น่าน
24. โรงเรียนบ้านกลาง จ.แม่ฮ่องสอน
25. โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 

จ.แม่ฮ่องสอน
26. โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน จ.ตาก
27. โรงเรียนบ้านขอม จ.อุตรดิตถ์
28. โรงเรียนบ้านขุนสาใน จ.แม่ฮ่องสอน
29. โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 

จ.สุโขทัย
30. โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 

จ.พิจิตร
31. โรงเรียนบ้านค้างภิบาล จ.ตาก
32. โรงเรียนบ้านซับเปิป จ.เพชรบูรณ์
33. โรงเรียนบ้านซ�าหวาย จ.พิษณุโลก
34. โรงเรียนบ้านดงย่าปา จ.สุโขทัย
35. โรงเรียนบ้านตากประมวิทยา จ.ตาก
36. โรงเรียนบ้านท่าช้าง จ.อุตรดิตถ์
37. โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง จ.แม่ฮ่องสอน
38. โรงเรียนบ้านท่าสะแก จ.พิษณุโลก
39. โรงเรียนบ้านท่าสัก จ.อุตรดิตถ์
40. โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย จ.เชียงใหม่
41. โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่78 

จ.แม่ฮ่องสอน
42. โรงเรียนบ้านนาจลอง จ.แม่ฮ่องสอน
43. โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด จ.เชียงใหม่
44. โรงเรียนบ้านน�้าพี้มิตรภาพที่ 214 

จ.อุตรดิตถ์
45. โรงเรียนบ้านน�้าริน จ.แม่ฮ่องสอน
46. โรงเรียนบ้านเนินสะอาด จ.พิษณุโลก

47. โรงเรียนบ้านบ่อไทย จ.เพชรบูรณ์
48. โรงเรียนบ้านบุ่ง จ.อุทัยธานี
49. โรงเรียนบ้านปงต�า จ.เชียงใหม่
50. โรงเรียนบ้านปางปอย จ.เชียงใหม่
51. โรงเรียนบ้านเปียงหลวง จ.เชียงใหม่
52. โรงเรียนบ้านผารังหมี จ.พิษณุโลก
53. โรงเรียนบ้านผาลาด จ.พะเยา
54. โรงเรียนบ้านโพซอ จ.แม่ฮ่องสอน
55. โรงเรียนบ้านเมืองปอน จ.แม่ฮ่องสอน
56. โรงเรียนบ้านแม่เกาะ จ.แม่ฮ่องสอน
57. โรงเรียนบ้านแม่เงา จ.อุตรดิตถ์
58. โรงเรียนบ้านแม่ปุ้น จ.แม่ฮ่องสอน
59. โรงเรียนบ้านแม่เย็น จ.ล�าปาง
60. โรงเรียนบ้านแม่แว จ.เชียงใหม่
61. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า จ.พิษณุโลก
62. โรงเรียนบ้านร้องลึก จ.อุตรดิตถ์
63. โรงเรียนบ้านวังดิน จ.อุตรดิตถ์
64. โรงเรียนบ้านวังตอสามัคคี จ.อุทัยธานี
65. โรงเรียนบ้านวังธาร จ.สุโขทัย
66. โรงเรียนบ้านวังปรากฏ จ.อุตรดิตถ์
67. โรงเรียนบ้านเวียงแหง จ.เชียงใหม่
68. โรงเรียนบ้านสบแพม จ.แม่ฮ่องสอน
69. โรงเรียนบ้านสันทราย จ.เชียงใหม่
70. โรงเรียนบ้านหนองเขียว จ.แม่ฮ่องสอน
71. โรงเรียนบ้านหนองพระ จ.พิจิตร
72. โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง จ.นครสวรรค์
73. โรงเรียนบ้านหมอแปง จ.แม่ฮ่องสอน
74. โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ จ.แม่ฮ่องสอน
75. โรงเรียนบ้านห้วยใต้ จ.อุตรดิตถ์
76. โรงเรียนบ้านห้วยทราย จ.อุตรดิตถ์
77. โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง จ.แม่ฮ่องสอน
78. โรงเรียนบ้านหว้ยมะเขือส้ม จ.แม่ฮ่องสอน
79. โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 

จ.สุโขทัย
80. โรงเรียนใบบุญล�าพูน จ.ล�าพูน
81. โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

จ.เชียงใหม่
82. โรงเรียนปรีชาญาณศึกษา พบพระ จ.ตาก
83. โรงเรียนป่ากั้งวิทยา จ.อุตรดิตถ์
84. โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
85. โรงเรียนพลูหลวงวิทยา (วัดโคกพลู) จ.ตาก
86. โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ จ.พิจิตร
87. โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จ.พิษณุโลก
88. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 

จ.เชียงใหม่
89. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 

จ.เชียงใหม่
90. โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

จ.พิษณุโลก
91. โรงเรียนมารดาอุปถัมป์ จ.แพร่
92. โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครสวรรค์
93. โรงเรียนแม่แตง จ.เชียงใหม่
94. โรงเรียนแม่สอด จ.ตาก
95. โรงเรียนแม่สุขใน จ.แพร่
96. โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา จ.เชียงใหม่
97. โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายประถม จ.เชียงใหม่
98. โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ จ.เชียงใหม่
99. โรงเรียนวัดขะจาว จ.เชียงใหม่
100. โรงเรียนวัดเจ็ดยอด จ.เชียงใหม่
101. โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า จ.สุพรรณบุรี
102. โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อย จ.พิษณุโลก
103. โรงเรียนวัดบ้านกล้วย จ.สุพรรณบุรี
104. โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันออก 

จ.สุพรรณบุรี
105. โรงเรียนวัดป่ามะคา (สามัคคีพิทยาคาร) 

จ.พิจิตร
106. โรงเรียนวัดเมืองสาตร จ.เชียงใหม่
107. โรงเรียนวัดล�าชะล่า จ.พิจิตร
108. โรงเรียนวัดวรจันทร์ จ.สุพรรณบุรี
109. โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์

อุปถัมป์) จ.พิษณุโลก
110. โรงเรียนวัดสันคะยอม จ.ล�าพูน
111. โรงเรียนวัดเสนาสน์ จ.พิษณุโลก
112. โรงเรียนวัดเสาหิน จ.สุโขทัย
113. โรงเรียนวัดหนองหลวง จ.พิจิตร
114. โรงเรียนวัดห้วยหม้าย จ.แพร่
115. โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัด

น่าน จ.น่าน 
116. โรงเรียนสวนหลวงสาธิต จ.อุตรดิตถ์
117. โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 จ.สุโขทัย
118. โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา จ.เชียงราย
119. โรงเรียนสันติศึกษา จ.เชียงใหม่
120. โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ จ.เชียงใหม่
121. โรงเรียนสุนทรศึกษา จ.ล�าปาง
122. โรงเรียนเสรีวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน
123. โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 

จ.เชียงใหม่
124. โรงเรียนแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี) 

จ.อุตรดิตถ์
125. โรงเรียนอนุชนวัฒนา จ.นครสวรรค์
126. โรงเรียนอนุบาลขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
127. โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) จ.สุโขทัย
128. โรงเรียนอนุบาลเชียงค�า จ.พะเยา
129. โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ จ.แม่ฮ่องสอน
130. โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
131. โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)

จ.แม่ฮ่องสอน

132. โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) 
จ.แม่ฮ่องสอน

133. โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
134. โรงเรียนอนุบาลวชิร จ.พิจิตร
135. โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า จ.ตาก
136. โรงเรียนอรุโณทัย จ.ล�าปาง
137. โรงเรียนอาชีวศึกษาแม่สาย จ.เชียงราย
138. โรงเรียนเอื้อวิทยา จ.เชียงใหม่
139. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่อง

สอนจ.แม่ฮ่องสอน
140. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ 

จ.เชียงใหม่
141. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
142. วิทยาลัยเทคโลโลยีเมโทร จ.เชียงใหม่

โรงเรียนในเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
1. โรงเรียนกระจ่างวิทย์ จ.อุดรธานี
2. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาสินธุ์
3. โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จ.ชัยภูมิ
4. โรงเรียนขนงพระใต้ จ.นครราชสีมา
5. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น
6. โรงเรียนขุขันธ์ราษฏร์บ�ารุง จ.ศรีษะเกษ
7. โรงเรียนเข็นคอนยางกล้วยส�าโรง จ.ยโสธร
8. โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา จ.ร้อยเอ็ด
9. โรงเรียนค�าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
10. โรงเรียนจ้อก้อแมดมัดเหลืองวิทยา 

จ.ร้อยเอ็ด
11. โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ 

จ.ร้อยเอ็ด
12. โรงเรียนชลประทานบ้านคอโจด 

จ.นครราชสีมา
13. โรงเรียนชุมชนกู่จาน จ.ยโสธร
14. โรงเรียนชุมชนบ้านค�าพระ จ.อ�านาจเจริญ
15. โรงเรียนชุมชนบ้านน�้าปลีก จ.อ�านาจเจริญ
16. โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ จ.ร้อยเอ็ด
17. โรงเรียนชุมชนบ้านส�าโรง จ.ยโสธร
18. โรงเรียนชุมชนเปือยหัวตง จ.อ�านาจเจริญ
19. โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย จ.หนองคาย
20. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร จ.สกลนคร
21. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร จ.สกลนคร
22. โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา จ.ยโสธร
23. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
24. โรงเรียนไตรราษฏร์วิทยา จ.ร้อยเอ็ด
25. โรงเรียนถนนมิตรภาพ จ.นครราชสีมา
26. โรงเรียนท่าไร่วิทยา จ.บึงกาฬ
27. โรงเรียนเทียนนครวิทยา จ.นครราชสีมา
28. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา87 (นิคมสร้างต้นเอง1) 

จ.อุบลราชธานี
29. โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ จ.นครราขสีมา
30. โรงเรียนไทรทอง จ.นครราชสีมา
31. โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 4 จ.หนองบัวล�าภู
32. โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร จ.ร้อยเอ็ด
33. โรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูง จ.ร้อยเอ็ด
34. โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง จ.ศรีสะเกษ
35. โรงเรียนบ้านกอกวิทยา จ.นครราชสีมา
36. โรงเรียนบ้านก่อนาดี จ.อ�านาจเจริญ
37. โรงเรียนบ้านโกรกส�าโรง จ.นครราชสีมา
38. โรงเรียนบ้านข่อย จ.ร้อยเอ็ด
39. โรงเรียนบ้านขามป้อม จ.ร้อยเอ็ด
40. โรงเรียนบ้านขีหนองจิก จ.มหาสารคาม
41. โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง จ.ศรีสะเกษ
42. โรงเรียนบ้านคอนแดง จ.อ�านาจเจริญ
43. โรงเรียนบ้านค�ากลิ้ง จ.อุดรธานี
44. โรงเรียนบ้านค�าแคนค�าเจริญ จ.ขอนแก่น
45. โรงเรียนบ้านค�าโพน จ.อ�านาจเจริญ
46. โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503) จ.ร้อยเอ็ด
47. โรงเรียนบ้านโคกกลาง จ.อ�านาจเจริญ
48. โรงเรียนบ้านโคกจักจั่น จ.อ�านาจเจริญ
49. โรงเรียนบ้านโคกพระ จ.นครราชสีมา
50. โรงเรียนบ้านโคกสว่าง จ.ขอนแก่น
51. โรงเรียนบ้านโคกสะอาด จ.บึงกาฬ
52. โรงเรียนบ้านโค้งอร่าม จ.อ�านาจเจริญ
53. โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี จ.อ�านาจเจริญ
54. โรงเรียนบ้านโจดนาหอมเดื่อ จ.ศรีสะเกษ
55. โรงเรียนบ้านชุมเหล็ก จ.อ�านาจเจริญ
56. โรงเรียนบ้านเชียงยืน จ.อุดรธานี
57. โรงเรียนบ้านเชือก จ.อ�านาจเจริญ
58. โรงเรียนบ้านดงเจริญ จ.หนองคาย
59. โรงเรียนบ้านดงมัน จ.ร้อยเอ็ด
60. โรงเรียนบ้านดงสวาง จ.อ�านาจเจริญ
61. โรงเรียนบ้านดอนแคน จ.ร้อยเอ็ด
62. โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ จ.บุรีรัมย์
63. โรงเรียนบ้านดอนไร่ จ.อ�านาจเจริญ
64. โรงเรียนบ้านดอนหม่วย จ.ร้อยเอ็ด
65. โรงเรียนบ้านด้ามพร้า จ.อุบลราชธานี
66. โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ จ.ร้อยเอ็ด
67. โรงเรียนบ้านตลาดพัฒนา จ.ศรีสะเกษ
68. โรงเรียนบ้านตะโก จ.นครราชสีมา
69. โรงเรียนบ้านตับเต่า จ.ยโสธร
70. โรงเรียนบ้านตาอุด จ.ร้อยเอ็ด
71. โรงเรียนบ้านท่าลี่ จ.นครราชสีมา
72. โรงเรียนบ้านทุ่งมน จ.ยโสธร
73. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง จ.อ�านาจเจริญ
74. โรงเรียนบ้านนกเหาะ จ.นครพนม

75. โรงเรียนบ้านนา จ.ร้อยเอ็ด
76. โรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง จ.ร้อยเอ็ด
77. โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา 

จ.ร้อยเอ็ด
78. โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ จ.นครพนม
79. โรงเรียนบ้านนาถ่ม จ.ยโสธร
80. โรงเรียนบ้านนาผาง จ.อ�านาจเจริญ
81. โรงเรียนบ้านนายูง จ.อ�านาจเจริญ
82. โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ จ.ยโสธร
83. โรงเรียนบ้านนาสีดา จ.อ�านาจเจริญ
84. โรงเรียนบ้านนาสีนวน จ.อ�านาญเจริญ
85. โรงเรียนบ้านนาห่อม จ.ยโสธร
86. โรงเรียนบ้านนาฮ�า จ.หนองคาย
87. โรงเรียนบ้านน�้าด�าน้อย จ.ยโสธร
88. โรงเรียนบ้านโนนค้อ จ.ยโสธร
89. โรงเรียนบ้านโนนศิลา จ.ร้อยเอ็ด
90. โรงเรียนบ้านโนนส�าราญ จ.นครราชสีมา
91. โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา 

จ.นครราชสีมา
92. โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก จ.ยโสธร
93. โรงเรียนบ้านบก จ.อ�านาจเจริญ
94. โรงเรียนบ้านบ่อบึงโหนจาน จ.ยโสธร
95. โรงเรียนบ้านปรางค์ จ.นครราชสีมา
96. โรงเรียนบ้านป่อแดงโคกสะอาด จ.ยโสธร
97. โรงเรียนบ้านปิง จ.นครราชสีมา
98. โรงเรียนบ้านเป้า จ.อ�านาจเจริญ
99. โรงเรียนบ้านโปง(ประชาสามัคคี) จ.ร้อยเอ็ด
100. โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ จ.ขอนแก่น
101. โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ จ.นครราชสีมา
102. โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา 

จ.นครพนม
103. โรงเรียนบ้านโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
104. โรงเรียนบ้านโพนโพธิ์หว้างาม จ.ร้อยอ็ด
105. โรงเรียนบ้านโพนสา จ.หนองคาย
106. โรงเรียนบ้านภูเขาขาม จ.อ�านาจเจริญ
107. โรงเรียนบ้านยอกขาม จ.นครราชสีมา
108. โรงเรียนบ้านยางค�า จ.อ�านาจเจริญ
109. โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย จ.ร้อยเอ็ด
110. โรงเรียนบ้านยางจ้องหนองแวงน้อย 

จ.ร้อยเอ็ด
111. โรงเรียนบ้านแยหนองแคน จ.อ�านาจเจริญ
112. โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา จ.นครราชสีมา
113. โรงเรียนบ้านไร่ขี จ.อ�านาจเจริญ
114. โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ จ.อ�านาจเจริญ
115. โรงเรียนบ้านลือนาค�า จ.อ�านาจเจริญ
116. โรงเรียนบ้านวังชัย จ.ขอนแก่น
117. โรงเรียนบ้านวังรี จ.สระแก้ว
118. โรงเรียนบ้านสงเปือย จ.ยโสธร
119. โรงเรียนบ้านสงยาง จ.ยโสธร
120. โรงเรียนบ้านสดอ จ.สุรินทร์
121. โรงเรียนบ้านสมสะอาดหนองเขวง 

จ.ยโสธร
122. โรงเรียนบ้านส้มโฮง จ.ร้อยเอ็ด
123. โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง จ.อุบลราชธานี
124. โรงเรียนบ้านสวายสอ จ.บุรีรัมย์
125. โรงเรียนบ้านสองคร จ.นครราชสีมา
126. โรงเรียนบ้านสองชั้น จ.ร้อยเอ็ด
127. โรงเรียนบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ 

จ.อุดรธานี
128. โรงเรียนบ้านสามัคคี จ.นครพนม
129. โรงเรียนบ้านสารภี จ.นครราชสีมา
130. โรงเรียนบ้านสาหร่าย จ.ร้อยเอ็ด
131. โรงเรียนบ้านส�าราญ จ.ยโสธร
132. โรงเรียนบ้านหนองกก จ.นครราชสีมา
133. โรงเรียนบ้านหนองคอน จ.หนองคาย
134. โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า 

จ.ศรีสะเกษ
135. โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน 

จ.มหาสารคาม
136. โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร 

จ.มหาสารคาม
137. โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 

จ.นครราชสีมา
138. โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง 

จ.ยโสธร
139. โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก จ.นครราชสีมา
140. โรงเรียนบ้านหนองนกเขา จ.นครราชสีมา
141. โรงเรียนบ้านหนองนา จ.นครราชสีมา
142. โรงเรียนบ้านหนองบง จ.นครราชสีมา
143. โรงเรียนบ้านหนองบอน จ.นครราชสีมา
144. โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง จ.นครราชสีมา
145. โรงเรียนบ้านหนองบึง จ.นครพนม
146. โรงเรียนบ้านหนองเป้า จ.ยโสธร
147. โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ จ.นครราชสีมา
148. โรงเรียนบ้านหนองยาง จ.ร้อยเอ็ด
149. โรงเรียนบ้านหนองเรือ จ.อ�านาจเจริญ
150. โรงเรียนบ้านหนองแสง จ.อ�านาจเจริญ
151. โรงเรียนบ้านหนองหัวแขด จ.นครราชสีมา
152. โรงเรียนบ้านหนุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 

จ. ร้อยเอ็ด
153. โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย จ.อุดรธานี
154. โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 

จ.มหาสารคาม
155. โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว จ.หนองคาย
156. โรงเรียนบ้านหว้า จ.บุรีรัมย์
157. โรงเรียนบ้านหัวดอน(ส�านักงานสลากฯ) 

จ.นครพนม

158. โรงเรียนบ้านหัวตะพาน จ.อ�านาจเจริญ
159. โรงเรียนบ้านหัวสะพาน จ.นครราชสีมา
160. โรงเรียนบ้านหัวหนองกุดหลด จ.ร้อยเอ็ด
161. โรงเรียนบ้านหินกอง(นามน) 

จ.อ�านาจเจริญ
162. โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง จ.อ�านาจเจริญ
163. โรงเรียนบ้านหินขัน จ.อ�านาจเจริญ
164. โรงเรียนบ้านหินสิ่ว จ.อ�านาจเจริญ
165. โรงเรียนบ้านเหล่ายางชุมสามัคคี 

จ.อ�านาจเจริญ
166. โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น จ.ยโสธร
167. โรงเรียนบ้านใหม่สันติ จ.นครราชสีมา
168. โรงเรียนบ้านอุนยางค�า จ.นครพนม
169. โรงเรียนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
170. โรงเรียนปทุมวิทยากร จ.อุบลราชธานี
171. โรงเรียนประชาบ�ารุง จ.หนองคาย
172. โรงเรียนประชารัฐสามัคคี จ.นครราชสีมา
173. โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา จ.สุรินทร์
174. โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา จ.ขอนแก่น
175. โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ จ.รอยเอ็ด
176. โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
177. โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า จ.อ�านาจเจริญ
178. โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา จ.นครพนม
179. โรงเรียนม่วงโป้หนองน�้าขุ่น จ.อ�านาจเจริญ
180. โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ จ.ขอนแก่น
181. โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา จ.ร้อยเอ็ด
182. โรงเรียนเมืองอ�านาจเจริญ จ.อ�านาจเจริญ
183. โรงเรียนยางวิทยาคม จ.มหาสารคาม
184. โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร จ.ร้อยเอ็ด
185. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ 

จ.หนองคาย
186. โรงเรียนโรซารีโอวิทยา จ.หนองคาย
187. โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร7 

จ.นครราชสีมา
188. โรงเรียนวัดบ้านยาง(ช้อยคุรุราษฎร์บ�ารุง) 

จ.บุรีรัมย์
189. โรงเรียนวัดหนองนา จ.นครราชสีมา
190. โรงเรียนวัดเหมสูง จ.นครราชสีมา
191. โรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยา จ.ร้อยเอ็ด
192. โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพ

บริหารธุรกิจ(บี-เทค) จ.ขอนแก่น
193. โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก

เฉียงเหนือสกลนคร จ.สกลนคร
194. โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ จ.อ�านาจเจริญ
195. โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์ 

จ.ยโสธร
196. โรงเรียนศรีสกลกิจการกุศลวัดศรีสุมังล์ 

จ.สกลนคร
197. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี
198. โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม จ.กาฬสินธุ์
199. โรงเรียนสวนหม่อน จ.นครราชสีมา
200. โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม จ.นครราชสีมา
201. โรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชาลัย 

จ.ร้อยเอ็ด
202. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่าย

มัธยม (ศึกษาศาสตร์) จ.ขอนแก่น
203. โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ จ.อ�านาจเจริญ
204. โรงเรียนหนองข่าป่าหวาย จ.อ�านาจเจริญ
205. โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 

จ.อ�านาจเจริญ
206. โรงเรียนหนองส�าโรงวิทยา จ.อุดรธานี
207. โรงเรียนห้วยแคนโนนสูง จ.มหาสารคาม
208. โรงเรียนห้วยหินลาด จ.ร้อยเอ็ด
209. โรงเรียนเหรียญทองวิทยา จ.นครราชสีมา
210. โรงเรียนอนุบาลค้อวัง จ.ยโสธร
211. โรงเรียนอนุบาลนครพนม จ.นครพนม
212. โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

จ.นครราชสีมา
213. โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์

อนุสรณ์) จ.บุรีรัมย์
214. โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
215. โรงเรียนอนุบาลพนา (อุดมวิทยากร) 

จ.อ�านาจเจริญ
216. โรงเรียนอนุบาลวังน�้าเย็นมิตรภาพที่ 179 

จ.สระแก้ว
217. โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ จ.บุรีรัมย์
218. โรงเรียนอนุบาลอาภาพัชร จ.อุดรธานี
219. โรงเรียนอนุบาลอ�านาจเจริญ 

จ.อ�านาจเจริญ
220. โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี จ.อุดรธานี
221. โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 

จ.อุบลราชธานี
222. โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

จ.นครราชสีมา
223. โรงเรียนอาเวมารีอาอ�านาจเจริญ 

จ.อ�านาจเจริญ
224. โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา จ.อุดรธานี

โรงเรียนในเขตภาคใต้
1. โรงเรียนเกตุชาติศึกษา จ.นครศรีธรรมราช
2. โรงเรียนคณะราษฎรบ�ารุง จ.ยะลา
3. โรงเรียนจุลสมัย จ.สงขลา
4. โรงเรียนเจริญศรีศึกษา จ.ปัตตานี
5. โรงเรียนชาตรีวิทยา จ.สงขลา
6. โรงเรียนชุมชนบ้านถ�้าสิงห์ จ.ชุมพร
7. โรงเรียนชุมชนประชานิคม จ.ชุมพร

8. โรงเรียนชูศิลป์วิทยา จ.นครศรีธรรมราช
9. โรงเรียนดรุณศึกษา จ.นครศรีธรรมราช
10. โรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล จ.พังงา
11. โรงเรียนตันติวัตร จ.นครศรีธรรมราช
12. โรงเรียนเทพอ�านวยหาดใหญ่ จ.สงขลา
13. โรงเรียนธารแร่ จ.ยะลา
14. โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จ.สงขลา
15. โรงเรียนบ้านกือลอง จ.ยะลา
16. โรงเรียนบ้านกูบู จ.นราธิวาส
17. โรงเรียนบ้านเกะรอ จ.ยะลา
18. โรงเรียนบ้านเกาะนาคา จ.ภูเก็ต
19. โรงเรียนบ้านเกียรติ จ.ยะลา
20. โรงเรียนบ้านเขาโอน จ.ตรัง
21. โรงเรียนบ้านคลองทราย จ.ยะลา
22. โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว จ.ตรัง
23. โรงเรียนบ้านคูวอ จ.ยะลา
24. โรงเรียนบ้านโฉลง จ.ยะลา
25. โรงเรียนบ้านด่าน จ.ระนอง
26. โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ จ.นราธิวาส
27. โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย จ.ชุมพร
28. โรงเรียนบ้านท่าสาป จ.ยะลา
29. โรงเรียนบ้านท่าหมอไชย จ.สงขลา
30. โรงเรียนบ้านนาข่อย จ.ยะลา
31. โรงเรียนบ้านนาท่อม จ.นครศรีธรรมราช
32. โรงเรียนบ้านในทอน จ.ภูเก็ต
33. โรงเรียนบ้านบางเหียน จ.กระบี่
34. โรงเรียนบ้านบาโงย จ.ยะลา
35. โรงเรียนบ้านบาตู มิตรภาพที่ 66 

จ.นราธิวาส
36. โรงเรียนบ้านบ�ารุงวิทย์ จ.นราธิวาส
37. โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้ จ.นราธิวาส
38. โรงเรียนบ้านเบญญา(บุญชอบ สาคริ

นทร์) จ.ยะลา
39. โรงเรียนบ้านแบหอ จ.ยะลา
40. โรงเรียนบ้านปากน�้า(เผดิมจีนนาวา

สงเคราะห์) จ.ชุมพร
41. โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ จ.นราธิวาส
42. โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ จ.นราธิวาส
43. โรงเรียนบ้านพรุ จ.ยะลา
44. โรงเรียนบ้านมะยูง จ.นราธิวาส
45. โรงเรียนบ้านไม้แก่น จ.ยะลา
46. โรงเรียนบ้านย่านตาขาว จ.ตรัง
47. โรงเรียนบ้านยาบี จ.ปัตตานี
48. โรงเรียนบ้านร้านตัดผม จ.ชุมพร
49. โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ 

จ.นครศรีธรรมราช
50. โรงเรียนบ้านสะโต จ.ยะลา
51. โรงเรียนบ้านสาคู จ.ภูเก็ต
52. โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม จ.ตรัง
53. โรงเรียนบ้านห้วยบอน จ.สงขลา
54. โรงเรียนบ้านห้วยเสียด จ.ระนอง
55. โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ จ.ชุมพร
56. โรงเรียนบ้านแหลม จ.ตรัง
57. โรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์ จ.ชุมพร
58. โรงเรียนบูรณะร�าลึก จ.ตรัง
59. โรงเรียนประชาอุทิศ จ.ยะลา
60. โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช 

จ.นครศรีธรรมราช
61. โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา จ.สตูล
62. โรงเรียนพัทลุง จ.พัทลุง
63. โรงเรียนพาณิชยการหาดใหญ่ แผนก

มัธยมศึกษา จ.สงขลา
64. โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ จ.สุราษฎร์ธานี
65. โรงเรียนเมืองนราธิวาส(สพฐ) จ.นราธิวาส
66. โรงเรียนยุวศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี
67. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 

จ.นครศรีธรรมราช
68. โรงเรียนวงศ์วิทย์ จ.สงขลา
69. โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย จ.สงขลา
70. โรงเรียนวัดเขาน้อย จ.นครศรีธรรมราช
71. โรงเรียนวัดควนสระบัว จ.นครศรีธรรมราช
72. โรงเรียนวัดบางตะพาน จ.นครศรีธรรมราช
73. โรงเรียนวัดพระเพรง จ.นครศรีธรรมราช
74. โรงเรียนวัดพิชัยยาราม จ.ชุมพร
75. โรงเรียนวัดมุขธารา จ.นครศรีธรรมราช
76. โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว จ.ชุมพร
77. โรงเรียนวิเชียรชม จ.สงขลา
78. โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่

อ�านวยวิทย์ จ.สงขลา
79. โรงเรียนวิทยาสาธิต จ.ภูเก็ต
80. โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 

จ.นครศรีธรรมราช
81. โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ จ.สงขลา
82. โรงเรียนสหมิตรบ�ารุง จ.นครศรีธรรมราช
83. โรงเรียนส่องแสงพณิชยการ จ.สงชลา
84. โรงเรียนสันติวิทยา จ.ยะลา
85. โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม จ.สตูล
86. โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นคร

อุทิศ จ.นครศรีธรรมราช
87. โรงเรียนอนุบาลวัดเสมาเมือง 

จ.นครศรีธรรมราช
88. โรงเรียนอารียาศึกษา จ.พัทลุง
89. โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา จ.สุราษฎร์ธานี
90. โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม จ.สุราษฎร์ธานี
91. วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร 

จ.นครศรีธรรมราช
92. วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา จ.สงขลา

โรงเรียนและหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพ
เนื่องในวันสันติาพสากล วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2555
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งานเสวนาเพื่อสันติภาพเนื่องในสัปดาห์ความกลมเกลียวระหว่างนานาศาสนา

กิจกรรมปี 2556 กิจกรรมปี 2556

งานฉลองรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ
6 มกราคม 2556 มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล 

(ประเทศไทย) ร่วมกับ สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคี

และสันติภาพโลก (ประเทศไทย) และเทศบาลนครหาดใหญ่ 

จัดงานฉลองรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ ณ 

หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีคู่

สามีภรรยา คู่สมรส เข้าร่วมจ�านวน 500 คู่ การจัดงานฉลอง

รับพรมงคลสมรสฯ เพื่อส่งเสริมคุณค่าของการแต่งงานและ

ความรักของสามีภรรยา คู่สมรสซึ่งเป็นแหล่งแห่งความรัก 

ความมัน่คง และความผาสกุ โดยการร่วมให้ค�ามัน่สญัญาทีจ่ะ

รกัเดยีวใจเดยีวชัว่นจินรินัดร์และกลายเป็นพ่อแม่ สามภีรรยา

ทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่งีาม งานฉลองรบัพรมงคลสมรสฯ ครัง้นีไ้ด้

รับเกียตริจาก พล.อ.เทอดศักด์ิ มารมย์ ประธานมลูนธิสิหพนัธ์

สันติภาพสากล (ประเทศไทย) เป็นผู้กล่าวให้การต้อนรับ 

และได้รับเกียตริจาก นายถาวร เสนเนียม รองหัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สงขลา และอดีต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้กล่าวเปิดงาน จาก

นั้นเป็นกิจกรรม “สานสายใยรัก ฟื้นฟูความสัมพันธ์ความ

รักในครอบครัว” โดยมี นายสมยศ เกษศรีสังข์ เป็นผู้ด�าเนิน

กจิกรรมให้คูส่ามีภรรยา และคู่สมรสทีเ่ข้าร่วมงานฉลองรบัพร

มงคลสมรสฯ ดื่มน�้าองุ่นที่เป็นสัญลักษณ์แทนความรัก ความ

ผูกพัน ความมั่นคง และความผาสุกของชายและหญิง โดยได้

รับเกียตริจาก ศ.กีรติ บุญเจือ รองประธานมูลนิธิฯ และภริยา 

เป็นคู่ตัวอย่างน�ากิจกรรม ต่อจากนั้นเป็นการสวดอธิษฐาน

อ�านวยพรโดยผูแ้ทนจาก 4 ศาสนา ประกอบด้วย พทุธ อสิลาม 

คริสต์ และพราหมณ์-ฮินดู เมื่อเสร็จจากการอ�านวยพรของผู้

แทน 4 ศาสนา ก็เข้าสู่ช่วงกิจกรรมหลักของงานรับพรมงคล

สมรสฯ โดยมี นายแพทย์เล็ก ทวีเติมสกุล เลขาธิการมูลนิธิฯ 

และภรยิา เป็นประธานผูป้ระกอบกจิกรรมรบัพรมงคลสมรสฯ 

และเป็นผู้กล่าวน�าค�ามั่นสัญญาแห่งพร 4 ข้อ ให้กับคู่สามี

ภรรยา และคู่สมรสภายในงาน ซึ่งใจความส�าคัญของค�ามั่น

สัญญามุ่งเน้นการรักเดียวใจเดียวและทุ่มเทความรักให้ซึ่งกัน

และกันระหว่างสามีกับภรรยาตราบชั่วนิจนิรันดร์ มีชีวิตท่ี

เสียสละเพื่อส่วนรวม ทุ่มเทความรักและสอนให้ลูกเป็นคน

ดีและรักษาความบริสุทธิ์ทางเพศก่อนแต่งงาน เมื่อกล่าวจบ 

ประธานผู้ประกอบกิจกรรมได้ให้การอธิษฐานอ�านวยพรแด่

คู่สามีภรรยา และคู่สมรส เมื่อจบการอธิษฐานอ�านวยพรก็

เป็นการแลกเปลี่ยนแหวนระหว่างคู่สามีภรรยา และคู่สมรส 

ต่อด้วยบทเพลงแสดงความยนิดขีบัร้องโดยศลิปินนกัร้อง นาย

สรัลภณ วรรณศรียพงศ์ (กอล์ฟ) และต่อด้วยการกล่าวแสดง

ความยินดีแก่คู่สามีภรรยา คู่สมรส โดยได้รับเกียตริจาก นาย

สมัฤทธิ ์บุญรตัน์ รองนายกเทศมนตรนีครหาดใหญ่, นางพนดิา 

ดวงจินดา อุปนายกสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลกฯ 

และ พ.ต.อ. ด�ารัส วิริยะกุล รองผู้บังคับการ ฝ่ายอ�านวยการ 

ต�ารวจภูธรภาค 9 

“รวมพลังศาสนธรรม...น�าครอบครัวไทยเข้มแข็ง”
7 กุมภาพันธ์ 2556 มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล 

(ประเทศไทย) จัดเสวนาสันติภาพ เนื่องใน “สัปดาห์ความ

กลมเกลียวระหว่างนานาศาสนาสหประชาชาติ” หนุน

ใช้ศาสนธรรมในการพัฒนาจิตใจคน และเสนอทางออกใน

การแก้ไขและป้องกันปัญหาครอบครัวอย่างยั่งยืน โดยมี 

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพ

สากล (ประเทศไทย) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมี 

นายสนัตศกัย์ จรญูงามพเิชษฐ์ ประธานคณะกรรมาธกิารการ

ศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม สภาผูแ้ทนราษฎร กล่าวปาฐกถา

พิเศษ การเทน�้าบริสุทธิ์แทนน�้าใจและความปรารถนาดีร่วม

กันระหว่างนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ และการสวดอธิษฐาน

เพื่อ “ความกลมเกลียวระหว่างนานาศาสนาและสันติภาพ

โลก” โดยมพีระครพูทิกัษ์นมิพเขต เจ้าคณะอ�าเภอสะเดา วดั

พงัลา จ.สงขลา นายสเุทพ เลาะลาเมาะ ผูแ้ทนจฬุาราชมนตรี 

ศาสนาจารย์สุรพล บุญประถัมภ์ ศิษยาภิบาลอาวุโส องค์กร

คริสตจักรองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแห่งประเทศไทย คุณสถิตย์ 

กุมาร ปาวา ผู้แทนพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ (ชวิน 

รังสิพราหมณกุล) นายประเสริฐ ศรีคุรุวาฬ ที่ปรึกษาสมาคม

นามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนศาสนาหลักใน

ประเทศไทยในการเทน�้าบริสุทธิ์แทนน�้าใจ และการสวด

อธิษฐานนานาศาสนา

หลังจากนั้นมีการเสวนาในหัวข้อ “รวมพลังศาสน

ธรรม...น�าครอบครัวไทยเข้มแข็ง” โดยมี นายแพทย์เล็ก 

ทวีเติมสกุล เลขาธิการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ เป็นผู้

ด�าเนินการเสวนา และผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย พลตรีหญิง

อุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา รองประธานสมาคมสภาองค์กร

พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, ดร.วิศรุต เลาะวิถี รอง

ประธานคณะกรรมการกลางอิสลาม กรุงเทพฯ และผู้อ�านวย

การหลักสูตรอิสลามศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รังสิต, ศ.เกียรติคุณ ศจ.ดร. นิรุทธิ์ จันทร์ก้อน ประธาน

และผู้ก่อตั้งองค์กรคริสตจักรร่วมนิมิต และมูลนิธิหทัยทิพ, 

นายอมรินทร์ ปิยะสัจจะเดช สมาคมนามธารีสังคัตแห่ง

ประเทศไทย, และนายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ�านวยการ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
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กิจกรรมปี 2556 กิจกรรมปี 2556

มอบทุนโครงการ “อาหารเช้าเพื่อน้อง”
27 กุมภาพันธ์ 2556 มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับสโมสรไลออนส์ชลบุรี และมูลนิธิไลออนส์ใน

ประเทศไทย มอบทุนจ�านวน 200,000 บาท ให้กับ “โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง” จ.อยุธยา โดยมี พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ 

ประธานมลูนิธสิหพันธ์สนัติภาพสากลฯ สโมสรไลออนส์ชลบุร ีและมลูนธิไิลออนส์ในประเทศไทย เป็นผูม้อบทนุให้กบั ดร.วทิยา 

ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ก่อตั้งโครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง เพื่อเป็นการสนับสนุนการท�ากิจกรรม

การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2556
26 เมษายน 2556 มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล 

(ประเทศไทย) และองค์กรเครือข่ายภายใต้มูลนิธิฯ ได้จัดการ

ประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2555 ณ ห้องประชมุใหญ่มลูนธิฯิ 

ชั้น 4 อาคาร UCF หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ โดยมีคณะ

ที่ปรึกษา คณะกรรมการมูลนิธิฯ กรรมการและอาสาสมัคร

องค์กรในเครือข่ายมูลนิธิฯ คณะกรรมการด�าเนินงานสภา

นานาศาสนาเพื่อสันติภาพ และทูตสันติภาพ รวมจ�านวน 61 

คน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบรายงานผลการด�าเนินงาน 

ในปี 2555 และแผนการด�าเนินงานในปี 2556 ของมูลนิธิ

สหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) และองค์กรเครือข่าย

ภายใต้มูลนิธิฯ โดยก่อนเริ่มการประชุม พล.อ.สายหยุด เกิด

ผล ประธานผูก่้อตัง้และทีป่รกึษามลูนธิฯิ ได้อ�านวยพรเนือ่งใน

โอกาสวนัปีใหม่ไทย และต่อด้วยการอ�านวยพรจากนายสเุทพ 

เลาะลาเมาะ ผูแ้ทนศาสนาอสิลาม และนายสถิตย์ กมุาร ปาวา 

ผู้แทนจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ที่มาร่วมประชุม จากนั้นผู้

เข้าร่วมประชมุได้ร่วมกนัเสนอแนะแนวทางในการด�าเนนิงาน

ของมูลนิธิฯ ในปี 2556 ซึ่งการประชุมเป็นไปด้วยบรรยากาศ

ทีอ่บอุน่และเหน็ถงึการทุม่เทและเสยีสละของคณะกรรมการ 

ทูตสันติภาพ อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ทุกคนเพื่องานสร้าง

สันติภาพอย่างแท้จริง

อบรมแกนน�าเยาวชน โครงการค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ (RYS) ครั้งที่ 3
มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ได้จัด

โครงการ “แกนน�าเยาวชน ค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ 

(RYS)” ครั้งที่ 3 ขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2556 ณ 

วนอุทยานปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นค่าย

อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยน�าเยาวชนนานาศาสนามาเข้าร่วม

ค่ายท�ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ เสริมสร้างความเข้าใจอัน

ดี และความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนต่างศาสนาและ

ต่างวัฒนธรรม โดยมีเยาวชนเข้าร่วมค่ายจากภาคใต้ 17 คน 

ภาคเหนือ 8 คน ภาคกลาง 6 คน รวมทั้งสิ้น 31 คน แยกเป็น

เยาวชนพุทธ 11 คน คริสต์ 1 คน และอิสลาม 19 คน การจัด

ค่ายในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ร่วมเข้าใจ เข้าถึง 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการค่ายอาสายุวศาสนิก

สัมพันธ์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพจากผู้ร่วมค่ายให้เป็นแกนน�าใน

การจัดกิจกรรมค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ในอนาคต อีกทั้ง

ผู้ร่วมค่ายยังสามารถน�าเนื้อหาการบรรยาย กิจกรรมระดม

สมอง เทคนิคการสร้างการท�างานร่วมกันในทีมที่ได้เรียนรู้

ในค่าย ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการด�าเนินชีวิตของ

เยาวชนเองในครอบครัว ชุมชนและสังคมอีกด้วย

กิจกรรมในค่ายประกอบด้วย กิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ศาสนพิธีของแต่ละศาสนา เช่น ศาสนาอิสลามและ

ศาสนาพทุธ การปลกูป่าชายเลน และ การเรยีนรูว้ถิชีวีติชาวเล

ในน่านน�้าบริเวณปากอ่าวของเขตวนอุทยาน

28 | Annual Report 2013 Universal Peace Federation (Thailand) รายงานประจำาปี 2556 มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) | 29

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) กิจกรรมมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประทศไทย) ปี 2555 - 2556



กิจกรรม “ทูตสันติภาพสัญจร” ครั้งที่ 9
คณะแกนน�าสนทนาสันติภาพ ทูตสันติภาพ มูลนิธิ

สหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) จัดกิจกรรม “ทูต

สนัตภิาพสญัจร” ครัง้ท่ี 9 เยีย่มชมสถาบนัการจดัการปัญญา

ภิวัฒน์ (PIM) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยได้รับ

เกียรติจากนายพรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีฝ่าย

บรหิารและรกัษาการรองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการ กล่าวต้อนรบั

และแนะน�ารปูแบบ “Work-based Learning” และเข้าร่วม

การสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างสัมพันธภาพอันดี

ระหว่างทูตสันติภาพกับผู้ท�าหน้าที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการ

ศกึษา อนัจะน�าไปสูก่ารสร้างเครอืข่ายความร่วมมอื พฒันาวธิี

การสร้างสนัตภิาพให้มคีวามแขง็แกร่งมัน่คงยิง่ขึน้ จากนัน้พล

เอกเทอดศกัดิ ์มารมย์ ประธานมลูนธิสิหพนัธ์สนัตภิาพสากลฯ 

ได้กล่าวแนะน�าองค์กร และมอบโล่และของทีร่ะลกึแด่นายพร

วิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล จากนั้นคณะทูตสันติภาพ ได้เดินเยี่ยม

ชมสถาบันฯ โดยมีนางสาวกันย์อักษร ชื่นชมภู ผู้จัดการฝ่าย

ส�านักสื่อสารองค์กร ให้การแนะน�าสถาบันการจัดการปัญญา

ภิวัฒน์ (PIM) กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจ�านวน 30 คน

กิจกรรมปี 2556 กิจกรรมปี 2556

พิธีวางพวงมาลาและพิธีท�าบุญอุทิศส่วนกุศล (ค่ายสุรสีห์ กาญจนบุรี)
18 กรกฎาคม 2556 ได้มีการจัดพิธีวางพวงมาลา

และพิธีท�าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ดวงวิญญาณนักรบไทยที่สละ

ชวีติในสมรภมูเิวยีดนาม ณ อนสุาวรย์ีทหารผ่านศกึเวยีดนาม 

กองพลทหารราบท่ี 9 ค่ายสุรสีห์ ต�าบลลาดหญ้า อ�าเภอ

เมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ฯพณฯ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุก 

องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ วางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ และพล.อ.เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิ

สหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) และนายกสมาคม

ทหารผ่านศึกเวียดนาม เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและ

พิธีท�าบุญอุทิศส่วนกุศล โดยมีคณะผู้แทนจากมูลนิธิสหพันธ์

สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ประกอบด้วย นายแพทย์เล็ก 

ทวีเติมสกุล เลขาธิการมูลนิธิฯ นายจักริน เอ่ียมส�าอางค์ ผู้

ช่วยเลขาธิการมูลนิธิฯ น.ส.งามศิริ แซ่อึ้ง เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ 

และผู้แทนจากองค์กรเครือข่ายภายใต้มูลนิธิฯ ประกอบด้วย 

นางพนดิา ดวงจนิดา อปุนายกสมาคมสหพนัธ์สตรฯี นางวภิา 

ทวีเติมสกุล กรรมการสมาคมสหพันธ์สตรีฯ นายเสน่ห์ ศรี

ตองอ่อน เลขาธิการสมาคมอาจารย์อุดมศึกษาฯ นายวรกต 

ทูนพุธ เลขาธิการสหพันธ์เยาวชนฯ นายวราวุธ ลาชโรจน์ ผู้

แทนจากสหพนัธ์ครอบครวัฯ เข้าร่วมในพธิวีางพวงมาลาและ

พิธีท�าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ดวงวิญญาณนักรบไทยที่สละชีวิต

ในสมรภูมิเวียดนาม

นายพรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

และรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

เวทีสนทนาสันติภาพ (Open Forum for Peace ครั้งที่ 7)
19 กรกฏาคม 2556 คณะอนุกรรมการทูตสันติภาพ

ฝ่ายวิชาการและการศึกษา มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล 

(ประเทศไทย) ได้จดัเวทสีนทนาสนัตภิาพ (Open Forum for 

Peace) ครั้งที่ 7 ในหัวขัอ “แบ่งปันประสบการณ์ : การเป็น

ทตู ภาค 2” ณ ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 4 อาคารยซูเีอฟ หัวหมาก 

บางกะปิ กรุงเทพฯ โดยมี พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธาน

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) เป็นประธาน

กล่าวเปิดงาน และได้รบัเกยีรตอิย่างสงูจาก นายอษัฎา ชยันาม 

อดตีเอกอคัรราชทูตผู้แทนถาวรประจ�าองค์การสหประชาชาติ 

เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู ้จาก

ประสบการณ์ท่ีสะสมมาตลอดชีวิตการท�างานให้ผู้เข้าร่วมงาน

ได้รับทักษะ “การเป็นทูต” เพื่อประโยชน์ในการน�าไปใช้ใน

การสื่อสาร เจรจาต่อรอง แก้ปัญหาต่างๆ รวมทั้งสามารถอยู่

ร่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่างมคีวามสขุ ซึง่นับว่าเป็นประโยชน์แก่ผูเ้ข้า

ร่วมและเยาวชนคนรุน่ใหม่ทีส่ามารถเสรมิสร้างทกัษะความรู้ 

เพือ่น�าไปใช้พฒันาวธิกีารสร้างสนัตภิาพ ต่อยอดในการท�างาน

โดยไม่ต้องเร่ิมต้นนับหนึ่งใหม่ จากน้ันเป็นการเปิดเวทีเพื่อ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขยายแนวร่วม และสร้างเครือข่าย

คนท�างานด้านสันติภาพ การจัดเวทีสนทนาสันติภาพในครั้ง

นี้มีผู้เข้าร่วมจาก คณะทูตสันติภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ 

ผูน้�าจากนานาศาสนา เยาวชนและนักศึกษาจากมหาวิทยาลยั

ต่างๆ และผูท้�าหน้าทีเ่กีย่วข้องกบัการเจรจาและแก้ไขปัญหา

ความขัดแย้ง รวมจ�านวน 85 คน
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กิจกรรมปี 2556

โครงการสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพเพื่อสันติภาพสากล 2556
20 กันยายน 2556 มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล 

(ประเทศไทย) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพ

มาหานคร จัดโครงการสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่าน

สารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล 2556 ณ โรงเรียน

ราชวนิิตมธัยม ถนนพษิณโุลก เขตดสุติ กรงุเทพมหานคร โดย

มี ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

เป็นผู้แทนรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานอ่าน

สารสันติภาพ ฯพณฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 

และ Mr. Etienne Clément รองผู้อ�านวยการส�านักงาน

ยูเนสโก กรุงเทพฯ อ่านสารสันติภาพของเลขาธิการ UN และ 

พล.อ.เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพ

สากลฯ กล่าวถึงวันสันติภาพสากลและความเป็นมาของ

โครงการฯ ต่อจากนั้นได้มีกิจกรรมสงบนิ่งและอธิษฐานเพื่อ

สันติภาพ 1 นาที พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อระลึกถึงคุณค่า

และความหมายของสันติภาพ ทั้งเป็นการแสดงให้เห็นความ

ส�าคัญของการสร้างพลังแห่งสันติภาพร่วมกันทั้งประเทศ

เพื่อให้เกิดสันติสุขในทุกพื้นท่ี และยังเปิดโอกาสให้เด็กและ

เยาวชน รวมท้ังข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท้ังภาค

รัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมแสดงความจงรัก

ภกัดเีพือ่เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เนือ่ง

ในวโรกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 

ธันวาคม 2556

และในวนัเวลาเดยีวกนั ทางส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ

และสถานตี�ารวจทัว่ประเทศ ได้ร่วมจดักจิกรรมโครงการสงบ

นิง่ร่วมจติอธษิฐานและอ่านสารสนัตภิาพเนือ่งในวนัสนัตภิาพ

สากล 2556 รวมทัง้โรงเรยีนต่างๆ ทัว่ทัง้ประเทศพร้อมเพรยีง

กัน ซึ่งการจัดกิจกรรมในปีนี้มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน 

คณะคร ูอาจารย์ นกัเรยีน นสิติ และนกัศกึษา เข้าร่วมกจิกรรม

กว่า 1 ล้านคน ผลของการจดักจิกรรมในปีนีจ้ะเป็นจดุเริม่ต้น 

ในการขยายพลังแห่งสันติภาพ ความสามัคคี ปรองดอง ให้

เกดิข้ึนในทุกพืน้ท่ีของสงัคมไทย ร่วมกบัประชาชนในประเทศ

ต่างๆ ทั่วโลก

กิจกรรมปี 2556

cc พล.อ.เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) และผู้เข้าร่วมงานประชุม “Asian Women Leaders 
Conference” จ�านวน 250 คน ร่วมยืนสงบนิ่งและตั้งจิตอธิษฐานเพื่อสันติภาพ ณ องค์การสหประชาชาติ กรุงเทพฯ 13 กันยายน 2556
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ค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ ครั้งที่ 20
22 สิงหาคม 2556 มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ได้จัดพิธีเปิดค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ณ 

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา โดยมี นายศักดิ์ชัย สัมทับ ผู้อ�านวยการฝ่ายการศึกษา RYS กล่าว

รายงานกิจกรรม กล่าวต้อนรับโดยนายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอ�าเภอสทิงพระ ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และพลเอกเท

อดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) เป็นประธานเปิดกิจกรรมและกล่าวให้โอวาท ซึ่งได้รับ

เกียรติจาก นายชม ยุพยงค์ นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลชุมพล, นางพนิดา ดวงจินดา อุปนายกสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อ

สันติภาพโลก (ประเทสไทย), นายพึ่ง วิเชียรบุตร ผู้อ�านวยการโรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ, นายชรัตน์ รักขาว ก�านัน ต.ชุมพล, 

ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดประเจียก ผู้อ�านวยการโรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220, ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดกลาง, ผู้

อ�านวยการโรงเรียนบ้านท่าคุระ, ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดประดู่หอม, ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดดีหลวง, ผู้ใหญ่บ้าน, คณะครู

และนักเรียนโรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ เข้าร่วมพิธีเปิดค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ในครั้งนี้

กจิกรรมค่ายอาสายวุศาสนกิสมัพนัธ์ ครัง้ที ่20 มเียาวชนเข้าร่วมจาก มหาวทิยาลยัทกัษณิ, มหาวทิยาลยัอสิลามยะลา, 

มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวทิยาลยัศรปีทมุ, มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปัตตาน,ี มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบรุ,ี 

โรงเรียนท่าอิฐ รวมจ�านวน 50 คน

กิจกรรมค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ประกอบด้วย

• การบรรยาย ในหัวข้อ “Pure Love รักบริสุทธิ์ หยุดปัญหา พัฒนาสังคม และคุณค่าของครอบครัว” โดย

นายจักริน เอี่ยมส�าอางค์ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ต่อด้วยการบรรยาย ใน

หัวข้อ “กลยุทธ์การขับเคลื่อนกลุ่มเยาวชนเพื่อร่วมดูแลชุมชนให้มีความสุข” โดยส�านักงานป้องกันและปราบ

ปรามยาเสพตภิาค 9 และการเสวนา ในหวัข้อ “การอยูร่่วมกนัอย่างสนัตสิขุและมคีณุธรรมของประชาชนนานา

ศาสนา” โดยมีนายศักดิ์ชัย สัมทับ เป็นผู้ด�าเนินการเสวนา และผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย พระครูสิริญาณวิมล 

(อุดม) ประชาสัมพันธ์คณะสงฆ์ จังหวัดสงขลา, ศาสนาจารย์ค�าแหง เต็มพระสิริ ศิยาภิบาลคริสตจักรสงขลา, และ

นายหร่อหมาน เจะพงค์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา

• กจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์ การปลกูต้นเขม็บรเิวณสวนหย่อมหน้าป้ายโรงเรยีนสมเดจ็เจ้าพะโค ปรบัปรงุและทาสี 

บริเวณฐานเสาธงและปลูกต้นเข็ม ทาสีเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น และทาสีบริเวณด้านหลังอาคารเรียน

• กิจกรรมเรียนรู ้วิถีชุมชน การท�าผลิตภัณฑ์จากตาลโตนดของชาวชุมชม ต.ชุมพล และการท�าผลิตภัณฑ์

เครื่องปั้นดินเผาจากศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบก

• กิจกรรมเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสนสัมพันธ์ วัดพะโคะ วัดพระแม่ประจักษ์เมืองลูร์ด และมัสยิดบ้านเหนือ 

และทัศนศึกษา ณ สถาบันทักษิณศึกษาคดี

• การแสดงวัฒนธรรมสัมพันธ์ มีการแสดงกลองยาวของนักเรียนโรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ การสาธิตท�าขนมลา 

จากกลุ่มแม่บ้านและนักเรียนโรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ และการแสดงวัฒนธรรมจากเยาวชนในโครงการฯ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทั้งเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะที่ให้ความ

สะดวกในเรื่องสถานที่จัดกิจกรรม และคณะวิทยากรในทุกๆ ภาคส่วน ร่วมทั้ง ผู้ใหญ่ในชุมชนที่ให้ความร่วมมือในการ

ด�าเนินกิจกรรม

กิจกรรมปี 2556 กิจกรรมปี 2556
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วิสัยทัศน์
สหพันธ ์ครอบครั ว เพื่ อความสามัคคีและสันติภาพโลก 

(ประเทศไทย) เป็นเครอืข่ายของครอบครวัแบบอย่างนานาชาต ิทีป่ฏบิตัิ

ความรักท่ีแท้จริง เพื่อสร้างโลกให้ท่ีเป็นครอบครัวหนึ่งเดียว แห่งความ

สามัคคีและสันติภาพอันถาวรของมวลมนุษยชาติ

พันธกิจ
สหพันธ ์ครอบครั ว เพื่ อความสามัคคีและสันติภาพโลก 

(ประเทศไทย) มุ่งส่งเสริมและขยายเครือข่ายครอบครัวแห่งความรัก

ที่แท้จริง เป็นแบบอย่างของการด�าเนินชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น โดยไม่มีกรอบ

จ�ากัดทางเชื้อชาติ ศาสนา ผิวสี และวัฒนธรรม และเน้นให้การศึกษา

อบรมเรือ่งคณุค่าของ ครอบครวั ความรกัทีแ่ท้จรงิ ความซือ่สตัย์ระหว่าง

สามภีรรยาโดยไม่หย่าร้าง การไม่มเีพศสมัพนัธ์นอกสมรส การอบรมเลีย้ง

ดบูตุรหลานให้เข้าใจคณุค่าของความรกัทีแ่ท้จรงิ การรกัษาความบริสุทธ์ิ

ทางเพศจนกว่าจะแต่งงาน รวมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมชีวิตการ

แต่งงานและครอบครัวให้มั่นคง เข้มแข็ง อันจะเป็นรากฐานของชุมชน 

สังคม ชาติ และโลกแห่งความสามัคคีและสันติภาพ

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
ประธานรักษาการ
สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย)

สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
Family Federation for World Peace and Unification - Thailand

24 มนีาคม 2555 สหพนัธ์ครอบครวัเพือ่ความสามคัคี

และสันตภิาพโลกนานาชาต ิได้จดังาน “พธิรีบัพรมงคลสมรส

นานาศาสนาเพื่อสันติภาพ” “Blessing Ceremony in 

the Era to Open the Gate to the Victory, Liberation 

and Completion of the True Parents of Heaven, 

Earth and Humankind” ณ หอประชุมอาคาร Cheong 

Pyeong Peace World Center เมืองชองเพียง ประเทศ

เกาหลีใต้ โดยมีท่านสาธุคุณ ดร. ซันเมียง มูน และ ดร. ฮัก

จาฮัน มูน ภริยา ประธานผู้ก่อตั้งสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความ

สามัคคีและสันติภาพโลกนานาชาติ เป็นประธานประกอบ

พิธี ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 195 ประเทศจากทั่วโลก และงานครั้งนี้

สหพนัธ์ครอบครวัฯ ประเทศไทย น�าโดยนางสงัคม เนตรโสภา 

เลขาธกิารสหพนัธ์ครอบครวัฯ ได้น�าคณะและตวัแทนเดนิทาง

ไปร่วมงานที่ประเทศเกาหลีจ�านวน 15 คน

และในวนัเวลาเดยีวกนั สหพนัธ์ครอบครวัเพือ่ความสา

มคัรคแีละสนัตภิาพโลก (ประเทศไทย) ได้ร่วมจดังาน “พธิรีบั

พรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ” ณ ห้องประชุม

ชั้น 4 อาคารยูซีเอฟ โดยการรับสัญญาณถ่ายทอดทางอินเต

อร์เน็ทพร้อมพิธีหลักที่ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีนายภาษิต ศิริ

มาลัย รองประธานสหพันธ์ครอบครวัฯ และภรยิา เป็นตวัแทน

ประธานประกอบพิธี และได้รับเกียรติจาก ท่านพลเอกเทอด

ศักดิ์ มารมย์ ประธานรักษาการสหพันธ์ครอบครัวฯ และนาง

กมลทิพ พยัฆวิเชียร นายกสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพ

โลก (ประเทศไทย) กล่าวแสดงความยินดีแด่คู่สมรส งานครั้ง

นีม้คู่ีสมรสทัง้ในประเทศไทยและจากต่างประเทศ เข้าร่วมพธิี

จ�านวน 250 คน

“ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”

กิจกรรมปี 2555

งานพิธีรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ

ท่านสาธุคุณ ดร. ซันเมียง มูน
และ ดร. ฮักจาฮัน มูน ภริยา

ประธานผู้ก่อตั้งสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคี
และสันติภาพโลก นานาชาติ 

cc บรรยากาศงานรับพรมงคลสมรสฯ ประเทศไทยcc บรรยากาศงานรับพรมงคลสมรสฯ ประเทศเกาหลีใต้
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กิจกรรมปี 2555กิจกรรมปี 2555

การอบรม “ครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ”
สหพนัธ์ครอบครวัเพือ่ความสามคัคีและสนัติภาพโลก (ประเทศไทย) ร่วมกบัมลูนธิสิหพนัธ์สนัตภิาพสากล (ประเทศไทย) 

และองค์การส่วนบริหารจังหวัดสงขลา จัดโครงการสัมมนา “ครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ” ขึ้นในเขต

พื้นที่ 16 อ�าเภอ, 29 เทศบาลต�าบลในจังหวัดสงขลา และเทศบาลนครหาดใหญ่ ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม - เดือนตุลาคม 

2555 เพื่อให้การศึกษา ฟื้นฟูความรักความสัมพันธ์ในครอบครัว สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว ที่จะมีความยึด

มัน่ในประเพณ ีรกัเดยีวใจเดยีวในคูค่รองของตน อบรมลกูหลานให้รกัษาความบรสิทุธิท์างเพศก่อนการแต่งงาน โดยมวีทิยากร

และทีมงานจากสหพันธ์ครอบครัวฯ ให้การบรรยายอบรม มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งหมด 4,375 คน

งานฉลองรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อ
สันติภาพ

7 ตลุาคม 2555 สหพนัธ์ครอบครวัเพือ่ความสามคัคแีละ

สนัตภิาพโลก (ประเทศไทย) ร่วมกบัมลูนธิสิหพนัธ์สนัตภิาพสากล 

(ประเทศไทย) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และเทศบาล

นครหาดใหญ่ จดังาน “Interfaith Peace Blessing Festival” 

“งานฉลองรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ” ณ 

หอประชมุศนูย์กฬีาและกจิการนกัศกึษา มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
การลงนามข้อตกลง ร่วมกับส�านักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัครคีและสันติภาพ

โลก (ประเทศไทย) ร่วมกับส�านักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ ในการลงนามข้อตกลง “รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อ

เดก็สตรแีละความรนุแรงในครอบครวั” ทีส่วนวชริเบญทศัน์ 

(สวนรถไฟ) ในวนัที ่25 พฤศจกิายน 2555 โดย ศ.กรีต ิบญุเจอื 

รองประธานสหพันธ์ครอบครัวฯ ได้เป็นตัวแทนร่วมลงนาม 

พร้อมผู้แทนองค์กรภาครัฐและเอกชน จ�านวน 40 องค์กร
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กิจกรรมปี 2555กิจกรรมปี 2555

งานร�าลึกผู้ก่อตั้ง SMM The True Parents of Heaven Earth & 
Humankind Universal Seung Hwa Ceremony (Thailand)

กิจกรรมวันครอบครัวสากล
เนือ่งในโอกาสทีอ่งค์การสหประชาชาต ิ(UN) ได้ประกาศให้ทกุวนัที ่15 พฤษภาคม ของทกุปีเป็น “วันครอบครัวสากล” 

ในปีนี ้มลูนธิิสหพันธ์สันตภิาพสากลฯ ร่วมกบัสหพันธ์ครอบครัวเพ่ือความสามคัคีและสันตภิาพโลกฯ จดัสมัมนาในหวัข้อ “สร้าง

ความสมดลุในหน้าทีก่ารงานและชวีติครอบครวั” (Ensuring Work Family Balance) ตามค�าขวัญของวันครอบครวัสากล

ที่สหประชาชาติก�าหนดขึ้นในปีนี้ กิจกรรมวันครอบครัวสากลนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม

ทีท่�าการชมุชนรุ่งมณีพัฒนา ซอยเทพลีลา 3 เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ กจิกรรมเร่ิมจาก ประธานชมุชนรุง่มณพีฒันากล่าวต้อนรบั

ผู้เข้าร่วมกจิกรรม จากนัน้ นางสังคม เนตรโสภา เลขาธิการสหพันธ์ครอบครัวเพ่ือความสามคัคีและสนัตภิาพโลก(ประเทศไทย) 

กล่าวเปิดงาน และนายกมล ธนะนพวรรณ รองเลขาธกิารมลูนธิสิหพนัธ์สนัตภิาพสากล (ประเทศไทย) กล่าวปาฐกถา ในหวัข้อ 

“ครอบครวัคอืโรงเรยีนแห่งรกัและสนัตภิาพ” ปิดท้ายด้วยกจิกรรมพันธสัญญาครอบครัวร่วมใจ โดยผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมทกุคน

ร่วมกนัปฏญิาณค�ามัน่สญัญาทีจ่ะสร้างครอบครวัทีเ่ข้มแขง็ ตามหลกัการรกับรสิทุธิ ์สามภีรรยารกัเดยีวใจเดยีวและอบรมบตุร

หลานให้เป็นคนดมีจีริยธรรม ละเว้นการมเีพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน กจิกรรมคร้ังนีม้ปีระชาชนในชมุชนเข้าร่วมทัง้สิน้ 60 คน

สาธุคุณ ดร. ซันเมียงมูน ประธานผู้ก่อตั้งสหพันธ์ครอบครัว

เพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลกนานาชาติ ที่ได้ถึงแก่อสัญกรรม 

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 สหพันธ์ครอบครัวฯ และองค์กรเครือ

ข่ายทั่วโลก ได้ร่วมกันจัดงานเพื่อเป็นการร่วมร�าลึกและไว้อาลัยแด่

ท่าน ในช่วงวันที่ 3-12 กันยายน 2555 พิธีหลักของงานร�าลึกผู้ก่อ

ตั้งฯ จัดในวันที่ 15 กันยายน 2555 หอประชุม ชองชิม พีซ เวิลด์ 

เซ็นเตอร์ เมืองชองเพียง ประเทศเกาหลีใต้ มีผู้น�าและบุคคลส�าคัญ

จากประเทศต่างๆ ทั่วโลกเดินทางไปร่วมงานที่ประเทศเกาหลี ครั้งนี้

มตีวัแทนสมาชกิจากประเทศไทยเดนิทางไปร่วมงานจ�านวน 140 คน 

ในส่วนของประเทศไทย จัดที่ห้องประชุมใหญ่ อาคารยูซีเอฟ

cc พิธีหลักของงานร�าลึกผู้ก่อตั้งฯ จัดในวันที่ 15 กันยายน 2555 หอประชุม ชองชิม 
พีซ เวิลด์ เซ็นเตอร์ เมืองชองเพียง ประเทศเกาหลีใต้

cc จัดงานร�าลึกผู้ก่อตั้ง ห้องประชุมใหญ่ อาคารยูซีเอฟ ประเทศไทย
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กิจกรรมปี 2555กิจกรรมปี 2555

Asia Parents Matching Convocation
สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนา เพื่อให้สมาชิกของ

สหพันธ์ครอบครัว ในภูมิภาคเอเชีย ได้มีโอกาสประชุมพบปะแลกเปลี่ยนส�าหรับการดูแล ให้ค�าแนะน�าลูกที่เป็นวัยหนุ่มสาว

เพ่ือก้าวย่างสูก่ารเป็นคนหนุม่สาวทีจ่ะสามารถสร้างครอบครวัทีอ่บอุน่และประสบความส�าเรจ็ อกีทัง้เพือ่เปิดโอกาสให้พ่อ-แม่ 

แต่ละครอบครวัในภูมภิาค ได้มโีอกาสสร้างปฏสิมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนัเพือ่เปิดโอกาสให้ลกูๆ ได้รูจ้กัแลกเปลีย่นวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง

ในอนาคต ที่ห้องประชุมโรงแรมไดนาสตี้ กรุงเทพ ในช่วงวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2555 มีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศต่างๆ ดังนี้ 

สหรัฐอเมริกา 2 คน,  ฟิลิปปินส์ 16 คน, ไต้หวัน 8 คน, ญี่ปุ่น 1 คน, เกาหลี 2 คน, เนปาล 1 คน, อินโดนีเชีย 1 คน, กัมพูชา 

3 คน, มาเลเซีย 12 คน, สิงคโปร์ 6 คน, ประเทศไทย 50 คน, รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 102 คน

การสัมมนาส�าหรับทูตสันติภาพ 
“สร้างโลกด้วยรักแท้”

สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและ

สันติภาพโลก (ประเทศไทย) ร ่วมกับมูลนิธิ

วฒันธรรมและการศกึษานานาชาต ิจดัสมัมนาเรือ่ง 

“สร้างโลกด้วยรักแท้” ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 

2555 ณ ห้องประชุมอาคารยูซีเอฟ อ.สมยศ เกษ

ศรีสังข์ ผู้อ�านวยการฝ่ายการศึกษา สหพันธ์ครอบ

ครัวฯ เป็นวิทยากรบรรยาย มีผู้เข้าร่วมสัมมนา

จ�านวน 25 คน

การอบรมส�าหรับเยาวชนคนหนุ่มสาว
สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพ

โลก (ประเทศไทย) จัดสัมมนาส�าหรับเยาวชนคนหนุ่ม

สาว เพื่อเตรียมตัวส�าหรับการแต่งงานที่ประสบความ

ส�าเร็จ ประจ�าปี 2555 ณ ห้องประชุมอาคารยูซีเอฟ นาย

สมยศ เกษศรีสังข์ ผู้อ�านวยการฝ่ายการศึกษา สหพันธ์

ครอบครัวฯ นางอัมรา แมคลัคแลนด์ ผู้อ�านวยการแผนก

ครอบครัวรับพรเขตเอเชีย เป็นวิทยากรบรรยาย ครั้งที่ 1 

ในวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2555 มีเยาวชนหนุ่มสาวเข้า

ร่วมสัมมนาจ�านวน 25 คน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 ธันวาคม 

2555 มเียาวชนหนุม่สาวเข้าร่วมสมัมนาจ�านวน 18 คน ครัง้

ที่ 3 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2555 มีเยาวชนหนุ่มสาวเข้าร่วม

สัมมนาจ�านวน 30 คน

การอบรมการเตรียมตัวเพื่อสร้างครอบครัวที่ประสบความส�าเร็จ
สหพนัธ์ครอบครวัเพือ่ความสามคัรคแีละสนัตภิาพโลก (ประเทศไทย) จดัสมัมนาส�าหรบัเยาวชนคนหนุม่สาว คูร่กั เพือ่

เตรียมตัวส�าหรับการสร้างครอบครัวที่ประสบความส�าเร็จ ประจ�าปี 2555 ณ ห้องประชุมอาคารยูซีเอฟ โดยมี นายสมยศ เกษ

ศรีสังข์ ผู้อ�านวยการฝ่ายการศึกษา และ นายวรากร ส�าอางค์ รองผู้อ�านวยการฝ่ายการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย ปีนี้มีการ

จัด 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1-4 มิถุนายน 2555 มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจ�านวน 13 คน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 8-10 ธันวาคม 2555 มี

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจ�านวน 5 คน
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พันธกิจ
สมาคมอาจารย์อุดมศึกษาเพื่อสันติภาพโลก เป็นองค์กรศูนย์

รวมของนักวิชาการ จากหลากหลายศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีสาขา

ในประเทศต่าง ๆ กว่าร้อยประเทศ ส�าหรับสมาคมอาจารย์อุดมศึกษา

เพื่อสันติภาพโลก ในประเทศไทย ด�าเนินการภายใต้เครือข่ายของมูลนิธิ

สหพันธ์สันติภาพสากล

สมาคมอาจารย์อุดมศึกษาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) 

สนับสนุนด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมการสร้างสันติภาพ ความยั่งยืน ความ

เจรญิรุง่เรอืงร่วมกนัของชุมชนโลก ด้วยการจดัประชุมสมัมนาทางวชิาการ 

จัดพิมพ์หนังสือทางวิชาการ และออกวารสารวิชาการที่ส่งเสริมสันติภาพ

โลก

ศ.กีรติ  บุญเจือ
นายกสมาคมอาจารย์อุดมศึกษาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)

สมาคมอาจารย์อุดมศึกษาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
Professors World Peace Academy Association - Thailand

กิจกรรมปี 2555

การประชุมสมาคมฯ ในปี 2555 ได้มีการประชุมสมาคมฯ รวม 4 ครั้งดังนี้
วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 มีผู้เข้าร่วมประชุม จ�านวน 5 คน

วันที่ 5 มิถุนายน 2555 มีผู้เข้าร่วมประชุม จ�านวน 6 คน

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 มีผู้เข้าร่วมประชุม จ�านวน 12 คน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2555 เป็นการประชุมใหญ่สามัญสมาคมฯ ประจ�าปี 2554 

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมศพ รศ.ดร.ณรงค์ เทียนส่ง
28 กันยายน 2555 สมาคมอาจารย์อุดมศึกษาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) และมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล 

(ประเทศไทย) ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอภธิรรมศพ รศ.ดร.ณรงค์ เทยีนส่ง อดตีนายกสมาคมอาจารย์อดุมศกึษาเพือ่สนัตภิาพ

โลก (ประเทศไทย) และอดีตรองประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)
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 ประวัติความเป็นมา
สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ก่อตั้งขึ้นในปี 2536 

ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคม โดย

เป็นสาขาของสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลกนานาชาติ ซึ่งก่อตั้งข้ึนใน

ปี 2535 และในขณะนี้มีสาขามากกว่า 150 ประเทศท่ัวโลก จากการ

ด�าเนนิกจิกรรมเพือ่พฒันาสนัตใินโลกอย่างต่อเนือ่ง และเข้มแข็ง องค์การ

สหประชาชาตจิงึได้ให้เกยีรตอิย่างสงูแก่สหพนัธ์สตรเีพือ่สนัตภิาพโลก โดย

ให้มสีถานภาพในฐานะองค์กรเอกชน ทีป่รกึษาของคณะกรรมาธกิารเพือ่

เศรษฐกิจและสังคมในล�าดับสูงสุด (UNESCOSOC/DPI/NGO General 

Consultative Status) เมื่อปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา

ส�าหรับในประเทศไทย สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลกฯ 

ด�าเนินการภายใต้ร่มธงของมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) 

โดยมวีตัถุประสงค์หลกัเพือ่พฒันาสตร ีซ่ึงเป็นหลกัส�าคญัของครอบครวัทกุ

ช่วงอาย ุรวมท้ังเยาวชนและคนชรา ท้ังในด้านวชิาการ คณุธรรม จรยิธรรม 

โดยใช้ความรักความอบอุ่นของเพศแม่ในบทบาทการสร้างสันติภาพใน

ครอบครัว ชุมชน ประเทศ และโลก

นางกมลทิพ  พยัฆวิเชียร
นายกสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)

สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
Women’s Federation for World Peace-Thailand (Association)

กิจกรรมปี 2555

โครงการ “ใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ” ครั้งที่ 7
18 กุมภาพันธ์ 2555 ณ UNESCO กรุงเทพมหานคร สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ได้จัดงาน

มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดวาดภาพในโครงการ “ใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ” ครั้งที่ 7 (7th Color My Heart with Peace 

Project) ในงานมีการจัดนิทรรศการ การเสวนา และการมอบรางวัลพร้อมทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะการประกวด อายุระหว่าง 

4-10 ปี จ�านวน 14 รางวัล ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช นายกก่อตั้งสมาคมติดตามการพัฒนาสตรี เป็น

ประธานในงาน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก พล.อ.เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) 

และ Mrs. Lilly Chen รองประธานสหพันธ์สตรีเขตเอเชีย เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย และมีผู้เข้าร่วมจากองค์กรต่าง ๆ รวม

ทั้งคณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมทั้งหมด 130 คน

cc ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช นายกก่อตั้งสมาคมติดตามการพัฒนาสตรี ประธานในพิธีชมนิทรรศการผลงานภาพวาด

cc กล่าวต้อนรับโดย : ดร. แดเรียล เมเช่อร์ ผู้เชี่ยวชาญแผนกสังคมและมนุษยศาสตร์แห่งภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค องค์การยูเนสโก 
กล่าวรายงานโดย : นางกมลทิพ พยัฆวิเชียร ประธานโครงการและนายกสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) 
กล่าวเปิดงานโดย : ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช นายกก่อตั้งสมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย 
พิธีกรโดย : นางอรนิศวร์ เพชรวงศ์ศิริ ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
ผู้ด�าเนินรายการเสวนา : ดร. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ปี 2554 (สาขาจิตกรรม)

cc ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติปี 2554 สาขาจิตรกรรม พร้อมด้วยกลุ่มศิลปิน นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกันวาดภาพภายใต้หัวข้อ 
“อิสระภาพแห่งจินตนาการ” และได้มอบภาพดังกล่าวให้กับองค์การยูเนสโก ไว้เพื่อเป็นที่ระลึก
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วันสตรีสากล (International Women’s Day)
6 มีนาคม 2555 ณ UNESCO กรุงเทพมหานคร สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ร่วมกับองค์

การยูเนสโก จัดงานเสวนาหัวข้อ “Human Trafficking : A Crime against Human Dignity” เนื่องในวันสตรีสากล 

(International Women’s Day) ในงานปาฐกถาพิเศษโดย นายเอเตี้ยน คลีมองค์ รองผู้อ�ำนวยกำรองค์กำรยูเนสโก และ

นางนภาเพ็ญ เวชชาชีวะ รองเลขำธิกำรสภำสตรีแห่งชำติในพระบรมรำชินูปถัมภ์ ฝ่ำยต่ำงประเทศ ช่วงเสวนาได้รับเกียรติ

จากนายแดเรี่ยล เมเช่อร์ ผู้เชี่ยวชำญแผนกสังคมและมนุษยศำสตร์แห่งภำคพื้นเอเซียแปซิฟิค องค์กำรยูเนสโก, นางปวีณา 

หงสกุล ประธำนมูลนิธิปวีณำหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี, พ.ต.อ.ปัญญา ปิ่นสุข ผู้บังคับกำร 5 กองบังคับกำรปรำบปรำมกำรก

ระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับกำรค้ำมนุษย์ กรมต�ำรวจ และนางสาวเอไลซ่า อัลเลน ผู้ประสำนงำนโครงกำร International Gen-

eration Peace Academy (GPA) และด�าเนินรายการโดย ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศโครงการ International Generation 

Peace Academy (GPA) ในการสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 120 คน

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อพัฒนาอาชีพ
24 พฤษภาคม 2555 ณ ต.หนิตก อ.ร่อนพบิลูย์ จ.นครศรธีรรมราช สมาคมสหพนัธ์สตรเีพือ่สนัตภิาพโลก(ประเทศไทย) 

ได้บริจาคแพะนมให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์

เศรษฐกิจเพื่อพัฒนาอาชีพ ณ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง จ.นครศรีธรรมราช ในปีที่ผ่านมา ขณะนี้แพะนม

ดังกล่าวได้ขยายพันธุ์ และให้ก�าเนิดลูก เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนมดังกล่าวได้มอบลูกแพะนมให้กับโรงเรียนต�ารวจตระเวนชาย

แดนฯ จ�านวน 2 ตัว เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะการเลี้ยงดูในเชิงปฏิบัติจริง ทั้งการเลี้ยงดู การรีดนม และการน�า

นมแพะไปผ่านกระบวนการก่อนบริโภค โดยสมาคมสหพันธ์สตรีฯ ได้บริจาคเงินเพิ่มเติม เพื่อสร้างคอกแพะถาวรขนาด 3x2.5 

เมตร จ�านวน 1 คอก ให้กับนักเรียน โดยสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงแพะนมร่วมเป็นแรงงานในการด�าเนินการสร้างคอกแพะ นอกจาก

นี้จากโครงการข้างต้นโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศล�าดับที่ 2 ด้านการปศุสัตว์ดีเด่น

ของประเทศไทย

เข้าพบประธานสภาสตรีแห่งชาติใน
พระบรมราชินูปถัมภ์

5 มิถุนายน 2555 ณ หอประชุมบ้านมนังค

ศิลา บ้านมนังคศิลา กรุงเทพฯ นางกมลทิพ พยัฆ

วิเชยีร นายกสมาคมสหพนัธ์สตรเีพือ่สนัตภิาพโลก 

(ประเทศไทย) และคณะได้เข้าพบคุณหญิงณัฐิกา 

วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสภาสตรีแห่งชาติ

ในพระบรมราชนิปูถมัภ์ เพือ่ร่วมกนัจดังานภายใต้

โครงการ “เทอดไท้องค์ราชินี 10 ปี วันสตรีไทย 

ไถ่ชวีติโค-กระบอื” เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลมิ

พระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม มหา

ราชินี โดยจะมอบกระบือดังกล่าวให้กับเกษตรกร

เพื่อในไปใช้ในการเกษตร 
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โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพ
30 พฤษภาคม 2555 ณ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) กรุงเทพฯ สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพ

โลก (ประเทศไทย) ร่วมกับโรงพยาบาลเพชรเกษม 2 จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจ�าปีส�าหรับผู้สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ประกอบไปด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม ความดัน และเบาหวาน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม 30 คน

โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพ
16 มถินุายน 2555 ณ อาคารยซูเีอฟ มลูนธิสิหพนัธ์สนัตภิาพสากล (ประเทศไทย) กรงุเทพมหานคร สมาคมสหพนัธ์สตรี

เพ่ือสันตภิาพโลก (ประเทศไทย) ร่วมกบั โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 จดักจิกรรมตรวจสขุภาพประจ�าปีส�าหรบัผูส้นใจโดยไม่เสยี

ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย การตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกู มะเรง็เต้านม ความดนั โดยมผีูส้นใจเข้าร่วมกจิกรรมทัง้หมด 50 คน

โครงการใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 8
สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ได้จัดงานประกวดวาดภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาทั่วประเทศ 

เพือ่ส่งเสรมิให้เยาวชน ทีม่ใีจรกัในงานศลิปะ หรอืสนใจการวาดภาพ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อนัจะยงัมส่ีวนช่วยในการ

ฝึกให้มีสมาธิ ท�าให้จิตใจอ่อนโยน ลดพฤติกรรมก้าวร้าว และลดปัญหาของสังคมลงได้ ทางคณะกรรมการสมาคมสหพันธ์สตรี

เพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) และกลุ่มศิลปินไทยที่มีชื่อเสียงได้ริเริ่มโครงการ “ใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ” และได้ด�าเนินการ

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยมุ่งเน้นและส่งเสริมให้มีการพัฒนาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของเยาวชนในด้านศิลปะให้เกิดมีคุณภาพ

และทัศนคติที่ถูกต้องในการใช้ชีวิตอย่างมีสันติสุขตั้งแต่ช่วงเยาว์วัยของทุกคน เพื่อที่จะได้ค้นหาความถนัด ความเชี่ยวชาญ

ของตนเองเพื่อสร้างความมั่นใจ มั่นคงในอนาคตต่อไปอย่างมีสันติสุข รวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงคุณธรรมอันดีงามโดยผ่าน

งานศิลปะด้วยความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก และเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันเด็กสากล (Universal Children’s Day) 

ซึ่งก�าหนดโดยองค์การสหประชาชาติ

โดยมีการจัดประกวดตามภาคดังนี้

ภาค วันเวลาสถานที่ จ�านวนผู้เข้าร่วม

ภาคกลาง 22 กันยายน 2555
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง (ฝ่ายประถม)

190 คน

ภาคเหนือ 29 กันยายน 2555 ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ 60 คน

ภาคใต้ 29 กันยายน 2555
ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

50 คน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 ตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนโยธินนุกูล จ.นครราชสีมา
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งานมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดวาดภาพ
เนื่องในวันเด็กสากล 24 พฤศจิกายน 2555 สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ได้จัดงานมอบรางวัลผู้ชนะ

การประกวดวาดภาพ โครงการ “ใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ” ครั้งที่ 8 (8th Color My Heart With Peace) ณ ห้องประชุมชั้น 5 

องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

cc กล่าวต้อนรับโดย : ดร. แดเรียล เมเช่อร์ ผู้เชี่ยวชาญแผนกสังคมและมนุษยศาสตร์ 
   แห่งภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค องค์การยูเนสโก 
กล่าวรายงานโดย : นางกมลทิพ พยัฆวิเชียร ประธานโครงการและนายกสมาคม 
   สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) 
กล่าวเปิดงานโดย : พลตรีหญิงคุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ 
   แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

cc กิจกรรมวาดภาพโดยกลุ่มศิลปินผู้มีเกียรติ  นักเรียน และผู้เข้าร่วมงาน โดยภาพดังกล่าวได้
มอบไว้ให้เป็นที่ระลึกแก่องค์การยูเนสโก

cc การเสวนาในหัวข้อ “ลูกอยากวาด แม่อยากช่วย” (Kids 
love to draw  Moms love to Support)

วิสัยทัศน์
สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) เป็นองค์กรของคนหนุ่มสาวที่เป็นผู้น�าใน

การเสริมสร้างความสุข สามัคคี และสันติภาพในประเทศไทย ตั้งแต่ระดับบุคคลถึงระดับโลก ด้วยความรักที่แท้

จริง และการมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น

พันธกิจ
1. พฒันาศกัยภาพความเป็นผูน้�าด้วยการฝึกอบรมวถิทีางแห่ง การสร้างเครอืข่ายการพฒันาคณุลกัษณะ

ที่ดี และการสร้างความกลมกลืนระหว่างจิตใจกับร่างกาย

2. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมให้เป็นเสมือนเสาหลัก ในการสร้างสันติภาพ เน่ืองจากครอบครัว 

คือ โรงเรียนแห่งความรัก สหพันธ์ เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก จึงด�าเนินการรักษาความ

บริสุทธ์ิก่อนแต่งงานในช่วงของวัยหนุ่มสาวและยึดถือความซื่อสัตย์ต่อคู่ครอง ตลอดการแต่งงาน 

และชีวิตครอบครัว

3. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสาเพื่อเสริมสร้างสันติภาพ โดยเชื่อว่า สันติภาพสามารถเกิดขึ้นได้ 

จากความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการอาสาบริการ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

หลักการเสริมสร้างสันติภาพ
1. ส่งเสริมให้มนุษยชาติ ตระหนักถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน เสมือนกับครอบครัวเดียวกัน

2. พื้นฐานอันทรงคุณค่าของมนุษย์ คือ การมีจิตวิญญาณที่ประกอบไปด้วยคุณธรรม

3. โรงเรียนที่ดีที่สุดในการสั่งสอนอบรมเกี่ยวกับความรักและสันติภาพ คือ “ครอบครัว”

4. “การมีชีวิคอยู่เพื่อผู้อื่น” คือ วิธีทางการสร้างความสามัคคี และขจัดการแบ่งแยก

5. “สนัตภิาพ” เกดิจากความร่วมมอืกนั โดยไร้ข้อขดีค่ันหรือข้อจ�ากดัใดๆ ทัง้ทางเชือ้ชาต ิและศาสนา

ดร. ณพงศ์  นพเกตุ
ประธานสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)

สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
Youth Federation for World Peace (Thailand)
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เสวนาเยาวชน “รักนี้ไม่มีเม้ม” เนื่องในเทศกาลวันวาเลนไทน์
เสวนาเยาวชน “รักนี้ไม่มีเม้ม” เนื่องในเทศกาลวันวาเลนไทน์ วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น 

เดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา จัดโดยศูนย์อนามัยส�านักงานสาธารณะสุข เขต 5 จังหวัดนครราชสีมา

ประชุมคณะท�างานโครงการศูนย์เรียนรู้
ชุมชน จังหวัดอยุธยา

ประชุมคณะท�างานโครงการศูนย์เรียนรู ้ชมชน 

จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้อง

ประชุม องค์การบริหารส่วนต�าบลดอนหญ้านาง อ.ภาชี 

จ.พระนครศรีอยธุยา เพือ่สร้างความเข้าใจในโครงการ และ

ตัง้คณะท�างานของโครงการขึน้ในพืน้ที ่โดยมเีจ้าหน้าทีฝ่่าย

กิจกรรมของสหพันธ์เยาวชนฯ และผู้น�าชุมชน อบต.ดอก

หญ้านางเข้าร่วมประชุม

ร่วมเสวนา “เกาะกระแสอาเซียน เรียนรู้
วัฒนธรรม”

ร ่วมเสวนา “เกาะกระแสอาเซียน เรียนรู ้

วัฒนธรรม” วันที่  1 มีนาคม 2555 จัดโดย คณะ

นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก เพื่อให้ความรู้ ความ

เข้าใจ และเตรียมตัวในการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน ผู้

ร่วมเสวนา : รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี (มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์) ผอ.บุศรา กาญจนาลัย (กระทรวงการต่าง

ประเทศ) นายวรกต ทนูพธุ (สหพนัธ์เยาวชนคนหนุม่สาวฯ) 

และ ดร.บุญอยู่ ชจรประเสริญ์ (มหาวิทยาลัยเกริก) เป็นผู้

ด�าเนินรายการ

ร่วมงานตักบาตรหนังสือดี
เนื่องในวันมาฆบูชา ในวันที่ 6 มีนาคม 2555 ณ ลานอัมรินทร์พลาซ่า  กรุงเทพมหานคร

ค่ายเยาวชนต้นกล้าแห่งความหวัง
กจิกรรมค่ายเยาวชนต้นกล้าแห่งความหวงั โครงการ 

“ห้องสมุดมีชีวิตเพื่อน้อง” ในวันท่ี 3-4 เมษายน 2555 

ณ ส�านักงานป่าไม้ อุทยานภูฝอยลม จ.อุดรธานี จัดโดย 

สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ และ องค์การบริหารส่วน

ต�าบลเชียงยืน จ.อุดรธานี

มอบเงินกองทุนสนับสนุนกิจกรรมใน
ชุมชน

10 พฤษภาคม 2555 นายวรกต ทูนพุธ เลขาธิการ

สหพนัธ์เยาวชนคนหนุม่สาวเพือ่สนัตภิาพโลก (ประเทศไทย) 

มอบเงินจ�านวน 100,000 บาท ให้กับนายสุรกิจ สุวรรณ

แกม นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลดอกหญ้านาง อ.ภาชี 

จ.อยุธยา พร้อมทั้งประชุมวางแผนการท�างานร่วมกับคณะ

ท�างาน และอาสาสมัครเยาวชน ในการก่อสร้างและจัด

กิจกรรมในชุมชน ต.ดอนหญ้านาง โดยการก่อสร้างและ

กิจกรรมต่างๆ จะเร่ิมด�าเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง 

เดือนกันยายน นี้
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กิจกรรม “สัมพุทธยันตี ตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่12”
1 มิถุนายน 2555 สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อนันติภาพโลก (ประเทศไทย) เข้าร่วมกิจกรรม “สัมพุทธยันตี 

ตักบาตรหนังสือดี” ครั้งที่12 ณ ตึกอัมรินทร์พลาซ่า เนี่องในวันวิสาขบูชา เพื่อรณรงค์การตักบาตรหนังสือถวายแด่พระสงฆ์

จ�านวน 199 รูป และน�าหนังสือไปยังโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ โดยมี พ.ต.อ.พีระพงศ์ ช่างสุวรรณ ผู้ก�ากับ

การฝ่ายอ�านวยการ 7 กองบงัคบัการต�ารวจตระเวนชายแดนรบัมอบ ซึง่การท�าบญุตกับาตรหนงัสอืครัง้นี ้เยาวชนจากสหพนัธ์

เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ ต่างก็อิ่มบุญกันถ้วนหน้าที่ได้ร่วมกิจกรรมดีๆ ถึงแม้จะเป็นกิจกรรมที่มีช่วงเวลาสั้นๆ แต่ท�าให้เยาวชนรู้

ว่าความสุขจากการเป็นผู้ให้ท�าได้ง่ายนิดเดียว

ค่ายพัฒนาเยาวชนต่อต้านยาเสพติด
3-4 มิถุนายน 2555 สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาว

เพ่ือนันติภาพโลก (ประเทศไทย) จัดค่ายพัฒนาเยาวชน

ต่อต้านยาเสพติด โครงการ “ห้องสมุดมีชีวิตเพื่อน้อง” ณ 

องค์การบริหารส่วนต�าบลเชียงยืน จ.อุดรธานี เพื่อพัฒนา

เยาวชนในท้องถิน่ ให้เข้าใจปัญหาและการจัดการกบัยาเสพ

ตดิในชมุชน มีเยาวชนเข้าร่วมทัง้สิน้ 35 คน คณะท�างาน 10 

คน รวมทั้งหมด 45 คน

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ผู้น�าเยาวชน

23-24 มิถุนายน 2555 สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่ม

สาวฯ ร่วมกับสโมสรโรตารี่คุณหญิงโมและองค์การสวน

สตัว์นครราชสมีา จดัโครงการค่ายพฒันาศกัยภาพเครอืข่าย

ผู้น�าเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแกนน�าเยาวชน

ในการขบัเคลือ่นกจิกรรมห้องสมดุมชีวีติใน จ.นครราชสมีา 

และร่วมเป็นแกนน�าโครงการเยาวชน “กล้าดี”

วิสัยทัศน์
เวิลด์คาร์พ เป็นองค์กรแนวหน้าของผู้น�าเยาวชน คนหนุม่

สาวระดับนานาชาติ ที่มีจิตวิญญาณในการสร้างสรรค์สังคมและ

โลกให้กลายเป็นเสมือนหนึ่ง “พี่น้องครอบครัวเดียวกัน”

พันธกิจ
• เวิลด์คาร์พ คือ องค์กรของนักศึกษานานาชาติ ที่

ฝึกฝนอบรมผู้น�าเยาวชนที่มีชีวิตอยู่ เพื่อความดี

งามที่สูงส่งกว่าและสร้างวัฒนธรรมแห่งความรัก

ที่แท้จริง

• เราแสวงหาความเป็นเลิศระดับบุคคลโดยผ่านการ

ท้าทาย ขอบเขตจ�ากัดต่างๆ ของเราและการด�าเนิน

ชีวิตตามหลักการ

• เราเช่ือว่าสายสัมพันธ์อันยั่งยืน ตามแบบอย่างของ

ครอบครวัทีแ่ท้จรงิ จะช่วยสร้างสนัตภิาพทีย่ัง่ยนืให้

เกิดขึ้นในชุมชนโลกได้

• เราสนับสนุนการพัฒนาสายสัมพันธ ์  ที่มีศีล

ธรรมจรรยาขึ้น เพื่อเตรียมตัวสู่ความส�าเร็จในชีวิต

ครอบครัวและหน้าที่การงานโดยการบริการรับใช้

ชุมชน

นายกมล  ธนะนพวรรณ
นายกสมาคมเวิล์ดคาร์พ (ประเทศไทย)

สมาคมเวิลด์คาร์พ (ประเทศไทย)
World Collegiate Association for the Research of Principle 

Thailand

คุณค่าแกนหลัก
เรายดึมัน่ในการปฏบิตัคิณุค่าแกนหลกัเพือ่ทีจ่ะกลายเป็น

วิถีชีวิตของสมาชิกเวิลด์คาร์พ

1. การมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น

2. การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบ

3. การท�างานร่วมกันเป็นทีม

4. มีความฝันที่ยิ่งใหญ่และท�าให้กลายเป็น

เป้าหมายของเวิลด์คาร์พ
1. เพ่ือเสริมสร้างผู้น�าคุณธรรมที่แท้จริงมีจิตอาสา มี

ชีวิตเพื่อผู้อื่น ส่งเสริมคุณค่าของจริยธรรม พัฒนา

ความเป็นผู้น�าแห่งบุคลิกภาพที่ถูกต้องดีงาม

2. เพื่อเสริมสร้างครอบครัวอุดมคติ รักษาความรักที่

บรสิทุธิ ์เพือ่เตรยีมตวัไปสูช่วีติการแต่งงานทีป่ระสบ

ความส�าเร็จ มีความสุข ความอบอุ่น

3. เพ่ือเสริมสร้างสังคมและโลกด้วย ความสามคัค ีและ

สันตภิาพ ความรัก ความเข้าใจทีไ่ปเกนิกว่าขอบเขต

ของ เชื่อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ด้วย

ความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวและสมานฉันท์
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ค่าย SMART Leaders Camp 2012
สมาคมเวิล์ดคาร์พ (ประเทศไทย) ศูนย์ประสานงานรามค�าแหง 1 โดยกลุ่มนักศึกษาเพื่อสันติภาพมหาวิทยาลัย

รามค�าแหงร่วมกบักลุม่ศลิปป้องกนัตัวทงอลิมโูดมหาวทิยาลยัรามค�าแหงได้จดัโครงการแนะแนวการศกึษาเพือ่การชวีติทีด่งีาม

ในรั้วมหาวิทยาลัย ค่าย SMART Leaders Camp 2012 เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้

เข้าไปเรยีนต่อในระดบัอดุมศกึษาโดยจะเป็นการคดัเอาเดก็นกัเรยีนทีม่คีวามประพฤตดิ ีเรยีนด ีมชีวีติทีบ่รสิทุธิแ์ละมจีติอาสา 

เพ่ือโครงการจะได้พฒันาพวกเขาให้เป็นผูน้�าเยาวชนคนรุน่ใหม่แห่งสนัตภิาพ และสร้างคนดอีอกสูส่งัคม โดยปีนีไ้ด้จดักจิกกรม

ใน 6 จังหวัด ดังนี้ จ.สระแก้ว จ.สุรินทร์ จ.ยโสธร จ.กาฬสินธุ์ จ.สกลนคร และ จ.ชัยภูมิ

กิจกรรม “สานฝันวันเด็ก”55
14 มกราคม 2555 สมาคมเวิล์ดคาร์พ (ประเทศไทย) ศูนย์ประสานงานรามค�าแหง 2 บางนา ได้จัดกิจกรรม “สานฝัน

วันเด็ก” 55 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2555 โดยได้จัดขึ้น ณ ชุมชนกระทุ่มเสือป่า เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยครั้งนี้

ทางองค์กรได้อาสาเข้ามาท�ากิจกรรมให้เด็กๆ ร่วมเล่นเกมส์ มอบของรางวัลให้เด็กๆ โดยมีผู้ปกครองร่วมเล่นด้วยกันท�าให้มี

บรรยากาศที่สนุกสนานเป็นอย่างมากแก่ผู้เข้าร่วมทุกคน กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 120 คน

กิจกรรมศิลปป้องกันตัวทงอิลมูโด
สมาคมเวิล์ดคาร์พ (ประเทศไทย) ได้จัดกิจกรรม 

ฝึกศิลปป้องกันตัวทงอิลมูโดขึ้น ในวันที่ 6-12 กุมภาพันธ์ 

2555 ณ ศูนย์ฝึกศิลปะป้องกันรามค�าแหง 1 โดยมีอาจารย์

รวีทิวัตถ์ ศรีสุทธิสอาด ทงอิลมูโดสายด�าดั้ง 4 เป็นผู้สอน 

เพื่อฝึกให้แก่เยาวชน นักศึกษาจากทั่วประเทศ โดยทั้งนี้มี

ผู้เข้าร่วมฝึกที่มีพื้นฐานการฝึกมาแล้ว (สายสี) และผู้ที่ไม่มี

พื้นฐาน (สายขาว) โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 30 คน 

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาและสร้าง
ห้องน�้าให้เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วย
สลักวิทยา 

22-23 มีนาคม  2555 สมาคมเวิล ์ดคาร ์พ 

(ประเทศไทย) จ.เชยีงราย ได้จดักจิกรรมมอบทนุการศึกษา

และสร้างห้องน�า้ให้เดก็นกัเรยีนโรงเรยีนบ้านห้วยสลักวทิยา 

อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 15 คน

โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุ ณ. สถาน
สงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี

5 มีนาคม 2555 สมาคมเวิลด์คาร์พ (ประเทศไทย) 

ศูนย์ประสานงานรามค�าแหง 2 บางนา จัดโครงการเยี่ยมผู้

สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบัานจันทบุรี จ.จันทบุรี 

เพื่อให้นักศึกษาได้ดูแลและมอบความรักแก่ผู้สูงอายุ และ

ยังท�าให้ผู้สูงอายุรู้สึกผ่อนคลายต่อความตึงเครียดซ่ึงเป็น

สาเหตุท�าให้เจ็บป่วยและพึงตระหนักถึงการใส่ใจดูแลผู้สูง

อายุในครอบครัวของตนเองมากยิ่งขึ้น โดยครั้งนี้มีอาสา

สมัครไปร่วมทั้งสิ้น 12 คน

กิจกรรม “สานฝันวันเด็ก”55
21 มิถุนายน 2555 สมาคมเวิลด์คาร์พ จ.เชียงราย 

ได้จดัอบรมเพยีวเลฟิแนวคดิของความรกัทีบ่รสิทุธิ ์โครงการ 

“หนุ่มสาวก้าวสวย” ให้กับตัวแทนนักเรียนในโรงเรียน

มัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในเขตจังหวัดเชียงราย เพื่อที่

นักเรียนได้เข้ารับฟังการอบรมในครั้งนี้จะได้เป็นแกนน�า

ของโครงการในโรงเรียนตนเอง และน�าเอาเนื้อหาที่ได้รับ

ไปเตือนแก่เพ่ือนๆ และน้องๆ ของนักเรียนมากขึ้นต่อไป 

เพ่ือป้องกนัและลดปัญหาเพศสมัพนัธ์ในวยัเรยีนและปัญหา

ท้องโดยไม่พร้อม
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โครงการ “ปันน�้าใจสู่โรงเรียนของน้อง” ครั้งที่ 1
25-26 สิงหาคม 2555 สมาคมเวิล์ดคาร์พ (ประเทศไทย) จ.พิษณุโลก

และชมรมเวิลด์คาร์พ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับกลุ่มเยาวชน

สร้างสรรค์ จดักจิกรรมค่ายอาสาพฒันาชนบท โครงการ “ปันน�า้ใจสูโ่รงเรยีน

ของน้อง” ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านคลองท�าเนียบ ต.วังวน อ.พรหมพิราม 

จ.พิษณุโลก ได้ร่วมพัฒนาห้องสมุด จัดหนังสือ ท�าสื่อการเรียนการสอน โดย

มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 70 คน

กิจกรรม “ปลูกป่าเพื่อพ่อ”
29-30 กนัยายน 2555 สมาคมเวลิด์คาร์พ (ประเทศไทย) อบุลราชธานี

และกลุ่มเยาวชนเพาะรักจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรม “ปลูกป่าเพื่อ

พ่อ” ร่วมกับจ่าจินต์ ณ สวนป่าภูวีรย์ เพชรบูรณ์ ร่วมปลูกป่าถวายพ่อหลวง 

84 พรรษา ด้วยแนวคิดและความฝันที่ว่า “หนึ่งคนหนึ่งต้น ช่วยโลกนี้ได้” 

โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 60 คน

ค่ายแนะแนวการศึกษาต่อสู่รั้วมหาวิทยาลัย 
7 พฤศจิกายน 2555 สมาคมเวิล ์ดคาร ์พ 

(ประเทศไทย) จ.นครราชสีมาได้จัดค่ายแนะแนวการ

ศึกษาต่อสู่รั้วมหาวิทยาลัยแก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 

โดยเป็นการแนะน�าโครงการหนุ่มสาวก้าวสวยแนวคิดแห่ง

ความรกัทีบ่ริสทุธิเ์พือ่เป็นทกัษะในการด�าเนนิชวีติในระดบั

อุดมศึกษา และรับสมัครผู้สนใจเข้ามาเป็นอาสาสมัครของ

องค์กร 

โครงการ “ปันน�้าใจสู่โรงเรียนของน้อง” 
ครั้งที่ 2

7 ธันวาคม 2555สมาคมเวิลด์คาร์พ พิษณุโลกและ

ชมรมเวิลด์คาร์พ มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบลูสงคราม ร่วมกบั 

กลุม่เยาวชนสร้างสรรค์ โครงการ “ปันน�า้ใจสูโ่รงเรยีนของ

น้อง” ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนวัดจุฬามณี อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

โดยมกีารเล่นเกมส์ แจกของรางวลั เลีย้งขนม และไอศครมี

ให้แก่น้องๆเด็กนักเรียน โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 100 คน 

โครงการ “แบ่งฝันปันน�้าใจจากพี่สู่
น้อง” ครั้งที่ 13

10-12 ธันวาคม 2555 สมาคมเวิล ์ดคาร ์พ 

(ประเทศไทย) จ.นครราชสีมา จัดโครงการ “แบ่งฝันปัน

น�้าใจจากพี่สู่น้อง” ครั้งที่ 13 ณ โรงเรียนบ้านกอก ต.โนน

ส�าราญ อ.แก่งสนามนาง จ.นครราชสีมา ร่วมกับ นักศึกษา

มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา ชมรมพฒันาผูน้�า (NRRU 

CARP) โดยร่วมกันสร้างห้องน�้า 3 ห้อง ทาสีสนามเด็กเล่น

ห้องเรยีน เพือ่ให้เยาวชนนกัศกึษาฝึกฝนการมชีวีติเพือ่ผูอ้ืน่ 

การเป็นผู้น�าท่ีเสียสละและการท�างานเป็นทีม และเพื่อให้

นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

โครงการ “น�้าใจนี้พี่ให้น้อง” ครั้งที่ 14
27-30 กรกฎาคม 2555 สมาคมเวิลด์คาร์พ ศูนย์

ประสานงานหัวหมาก จดัโครงการ “น�า้ใจนีพ้ีใ่ห้น้อง” คร้ัง

ที ่14 ณ. โรงเรยีนบ้านตะกรบ อ. ไชยา จ.สรุาษฎร์ธาน ีโดย

โครงการได้ไปช่วยปรับปรุงทาสีรั้วโรงเรียน ทาสีปรับปรุง

ห้องน�้า ทาสีเคร่ืองเล่นในสนามเด็กเล่น โดยมีผู้เข้าร่วม

ค่ายทั้งสิ้น 70 คน
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มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)
4 อาคารยูซีเอฟ ซอยรามค�าแหง 24 แยก 2 (ถาวรธวัช 1)
หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
โทร : 02-718-7766 ต่อ 210, 220, 221
โทรสาร : 02-716-2248
E-mail: upfthai@gmail.com

www.upf.or.th

หมายเลขภายใน

ส�านักงานเลขานุการทูตสันติภาพ 02-718-7766 ต่อ 230 e-mail : afpthai@gmail.com

โครงการค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ 02-718-7766 ต่อ 210 e-mail : rysthailand@gmail.com

โครงการสงบนิ่งร่วมจิตอธิฐาน

และอ่านสารสนัตภิาพเนือ่งในวนัสนัตภิาพสากล

02-718-7766 ต่อ 221 e-mail : peacedey.upf@gmail.com, 

peacedey.upf@hotmail.com

โครงการสภานานาศาสนาเพื่อสันติภาพ 02-718-7766 ต่อ 210 e-mail : upfthai@gmail.com

โครงการ Peace Volunteer 02-718-7766 ต่อ 210 e-mail : volunteerpeace@gmail.com

มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
Family Federation for World Peace and Unification (Thailand)

สมาคมอาจารย์อุดมศึกษาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
Family Federation for World Peace and Unification (Thailand)

สมาคมเวิลด์คาร์พ (ประเทศไทย)
World Collegiate Association for the Research of Principle (Thailand)

สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
Youth Federation for World Peace (Thailand)

สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
Women’s Federation for World Peace (Thailand) Association

องค์กรในเครือข่าย
มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)

w w w.upf.or.th
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