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Girls worldwide say   “We Can Save Our Planet” 
 
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2556 

 ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2556  
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2556 ของสมาคม              

ผู้บ าเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เม่ือวัน
เสาร์ท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2557 ท่ีผา่นมา 

 ในการประชุมในปีนีน้อกจากสมาชิกจะได้รับทราบผลการ
ด าเนินงานตลอดระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมาของกิจกรรม ผู้ บ าเพ็ญ
ประโยชน์แล้ว สมาชิกยังได้ร่วมกันทบทวนค าปฏิญาณ  ร่วมกิจกรรม
วนัร าลึก และในการประชุมครัง้นี ้สมาชิกร่วมเลือกตัง้คณะกรรมการ
อ านวยการชุดใหม่ เข้ามาเป็นตวัแทนในการบริหารงานของสมาคมฯ 

ซึ่งมีวาระคราวละ 3 ปี (กมุภาพนัธ์ 2557- กมุภาพนัธ์ 2560) 
จากกิจกรรมวันร าลึกท่ีจัดขึน้ ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกทุกคน  ร่วมกันบริจาคเงินสมทบกองทุน        

วนัร าลึก รวมได้รับยอดบริจาคถึง 35,796 บาท ซึ่งเงินสมทบกองทุนวันร าลึกในปีนีจ้ะส่งไปยัง    องค์การผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์โลก  เพ่ือน าไปช่วยเหลือประเทศท่ียากจนและเดือดร้อน จ านวน 5 ประเทศ คือ ประเทศอียิปต์, ประเทศบงัคลา
เทศ, ประเทศอเมเนีย, ประเทศเซนวนิเซนและเกรนาดีน และ ประเทศเบนิน  

 

 
 
 
 

 
 
 

ทักทาย  

Salamas Datang... สวสัดีค่ะ ขอทกัทายสมาชิกสารสีฟ้าทกุทา่นด้วย ภาษาบรูไน จะได้เกาะกระแส AEC ฟีเวอร์ กบัเค้าบ้าง สารสีฟ้าฉบบันีป้รับรูปแบบใหม่
และใช้กระดาษชนิดถนอมสายตา เพือ่สขุภาพตาที่ดขีองสมาชิก ด้วยความห่วงใย จากสารสีฟ้าค๊า....  

และในอีกไม่นานนี ้สมาคมผู้บ าเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินปูถมัภ์ก าลงัจดัท าWebsite เพื่อเป็นอีกช่องทางในการติดต่อส่ือสารกบัสมาชิก 
สมาชิกจะได้รับรู้ข่าวสาร และติดตอ่กบัสมาคมฯได้สะดวกและรวดเร็วมากขึน้ Coming Soon….. Salamas Tingkal 



หน้า 2 
 ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

เปิดประชมุเวลา 9.00 น. รศ.ดร.วดี เขียวอไุร นายกสมาคมฯ ท าหน้าทีแ่ทนนายทะเบียน แจ้งทีป่ระชมุ

มีผู้ เข้าร่วมประชมุ รวม 485 คนจากจงัหวดั เชียงใหม่ ล าพนู พิจิตร ล าปาง พะเยา น่าน พิษณโุลก  กรุงเทพฯ 

สมทุรปราการ นนทบุรี ปทมุธานี กาญจนบุรี สิงห์บุรี นครปฐม ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง ประจวบคีรีขนัธ์ สริุนทร์ 

ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ชมุพร นครราชสีมา ยโสธร มกุดาหาร สรุาษฎร์ธานี สงขลา นครศรีธรรมราช     

บงึกาฬ เชียงราย ตรัง  

 รศ.ดร.วดี เขียวอไุร นายกสมาคม น าสมาชิกกล่าวทบทวนค าปฏิญาณ และกล่าวเปิดการประชมุใหญ่

สามญัประจ าปี 2556 จากนัน้ น.ส.ศิริลกัษณ์ เทศวิศาล ผู้จดัการด าเนินกิจกรรมวนัร าลกึ ซึง่ในปี 2014 Theme คือ 

MDG2 : Achieve universal primary education (การประถมศกึษาที่เปิดโอกาสให้เด็กทกุคน)  

ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ดเีด่น ประจ าปี พ.ศ.2556 

นางแจ่มจนัทร์ ทองเสริม เลขาธิการแจ้งที่ประชมุใหญ่ว่า ในปี 2556 มีสมาชิกผู้บ าเพ็ญประโยชน์ได้รับการประกาศเกียรติคณุใน

ด้านต่าง ๆ ดงันี ้

- รศ.ดร.วดี เขียวอไุร ได้รับรางวลั นิสิตเก่าอกัษรศาสตร์จฬุาฯดเีด่น ประจ าปี2556 จากสมาคมนิสิตเก่าอกัษรศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ดร.ลซูี่  ตนัอติชาติ ประธานฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์  ได้รับรางวลัศษิย์เก่าดีเด่น จากมหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- นางหอมหวล กนกนาก ที่ปรึกษาประธานกรรมการผู้บ าเพ็ญประโยชน์จงัหวดัสริุนทร์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคณุใน

ฐานะที่เป็นอาสาสมคัรดีเด่นแหง่ชาติ ประจ าปี2556 ของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย ์

- นางรัชนีนาฎ ทินราช ประธานฝ่ายสมาชิกภาพ บพ.จงัหวดันครราชสีมา ได้รับรางวลั OBEC AWARDS เหรียญเงิน

ระดบัประเทศ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ได้เข้าร่วมกบัจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็นครูอาสาสอนวิชานาฎศิลป์ที่ประเทศออสเตรเลีย 

- นางสภุาวดี โส้สมนั ผู้ ฝึกจากโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก จงัหวดันครศรีธรรมราช ได้รับรางวลั OBEC AWARDS ประเภท

ครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านวิชาการ ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น สาขากิจกรรมพฒันาผู้ เรียน จากส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

กระทรวงศกึษาธิการ 

- โรงเรียนค าเข่ือนแก้วชนปูถมัภ์ จงัหวดัยโสธร ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั1 ในการแข่งขันกิจกรรม “Be Prepared 

Quest 2013” ณ ประเทศสิงคโปร์ 

- นางลาวลัย์ เอือ้ศิริพรฤทธ์ิ ผู้ ฝึกจากโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม จงัหวดันครศรีธรรมราช  ได้รับรางวลั OBEC AWARDS 

ชนะเลิศเหรียญทองประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมด้านนวตักรรมและเทคโนโลยี ระดบั

มธัยมศกึษาตอนต้น จากส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ     

- นางผจงจิต โห้วงษ์ หวัหน้าหมวด บพ.โรงเรียนหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขันธ์ ได้รับคดัเลือกจากส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ให้เป็นตวัแทนประเทศไทยไปน าเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจดัการเรียนการสอนผลิตภณัฑ์  OTOP 

ณ ประเทศภฏูาน           

- นางนฤมล  จทุอง  ผู้ ฝึกของสมาคมฯ จากโรงเรียนสภาราชินี จงัหวดัตรัง ได้รับรางวลั “ครูดีในดวงใจ” ระดบัเขต จาก

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

จากนัน้เป็นการเสนอผลงานจากฝ่ายต่างๆ ในปี 2556 ที่ผ่านมา  การประชมุใหญ่ครัง้นีปิ้ดท้ายด้วยเลือกตัง้คณะกรรมการ
อ านวยการชดุใหม่   
  



 ผลการเลือกตัง้คณะกรรมการอ านวยการชดุที่ 25 จะมีวาระการท างานตัง้แต่เดือน,มีนาคม 2557 – เดือนกมุภาพนัธ์ 2560 
จากการเลือกตัง้ และแต่งตัง้ท าให้มีคณะกรรมการอ านวยการชดุใหม่ ดงันี ้

1. นางแจ่มจนัทร์  ทองเสริม   นายกสมาคมฯ  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วลัย์  สมทุรักษ์  อปุนายกคนที่ 1 และประธานฝ่ายหาทนุ 

3. พลเรือตรีหญิงศิริมา กริชติทายาวธุ               อปุนายกคนที่ 2 เหรัญญิกและประธานฝ่ายการเงนิและทรัพย์สิน 

4. นางสาวระเบียบ  ก่อเกียรติคณุ  เลขาธิการ และประธานฝ่ายโครงสร้างและการบริหารงาน 

5. นางสาวดารณี  เวณจุนัทร์   ประธานฝ่ายการฝึก 

6. นางสาวเบ็ญจา ถาวรอนกุลูกิจ  ประธานฝ่ายโปรแกรม 

7. นางสาวธันยพร  กริชติทายาวธุ  ประธานฝ่ายเสริมสร้าง และประธานฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์  

8. นางปิยะมาศ   เจริญวงศานนท ์ ประธานฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 

9. นางสาวกาญจนา  แสงปลัง่   ประธานฝ่ายสมาชิกภาพ 

10. นางกาญจนา  เติมประยรู   ประธานฝ่ายผลิตภณัฑ์และบริการ 

11. นางอจัฉรา ณ ล าพนู   ประธานภาคเหนือ 

12. นางมารยาท อปุมา   ประธานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

13. นางวรรณา   ชาวนา   ประธานภาคใต้ 

14. นางสาวปฏิมา   พนูทรัพย ์  ประธานภาคกลาง 

15. นางนิตยาพนัธ์   ปาณช ู  รองประธานฝ่ายการฝึก 

16. นางอารียา  กลีบเมฆ   รองประธานฝ่ายการฝึก  

17. นางสาวกลัยารัตน์  เมธีวีรวงศ ์ รองประธานฝ่ายโปรแกรม 

18. นางประภาพรรณ  วงศ์บ้านฉาง  รองประธานฝ่ายผลิตภณัฑ์และบริการ 

19. นางสาวกรพินธุ์  เลิศกิตติสขุ  กรรมการรุ่นเยาว์  

20. ทนัตแพทยห์ญิงชนาทิพย ์   ชเูวสศิริรพร กรรมการรุ่นเยาว์ 

21. นางสาวรัชณฏัฐ์  แสงศรี   กรรมการรุ่นเยาว์  
ในเดือนธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา สมาคมผู้บ าเพ็ญประโยชน์แหง่ประเทศไทยฯ จดัให้มีการเลือกตัง้ประธานกรรมการผู้บ าเพ็ญ - 

ประโยชน์จงัหวดั ทัง้ 12 จงัหวดั วาระการด ารงต าแหน่ง เดือนมนีาคม  2557- เดือนกมุภาพนัธ์ 2560  รายนามผู้ที่ได้รับการเลือกตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งเป็นประธานกรรมการผู้บ าเพ็ญประโยชน์จงัหวดั ดงันี ้

ภาคเหนือ  -  จงัหวดัเชียงใหม ่ ได้แก ่ นางผ่องพรรณ  ปาละพงศ ์

- จงัหวดัพิษณโุลก  ได้แก ่ นางพรรณนภา   ปีตะนีละผลิน 

- จงัหวดัล าพนู  ได้แก ่ นางอจัฉรา ณ ล าพนู 

ภาคกลาง  -  จงัหวดักาญจนบุรี  ได้แก ่ นางศิวาภรณ์  ชชัวาลานนท ์

- จงัหวดัสมทุรปราการ ได้แก ่ น.ส.ปฏิมา  พนูทรัพย ์

ภาคใต้  - จงัหวดัตรัง  ได้แก ่ นางวรรณา  โนรี 

- จงัหวดันครศรีธรรมราช ได้แก ่ นางละวิม เอกมาตฤกลุ 

- จงัหวดัปัตตานี  ได้แก ่ น.ส.จริญญา  สนัตตินบีวงศ์ 

- จงัหวดัสงขลา  ได้แก ่ นางวรรณา  ชาวนา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - จงัหวดันครราชสีมา ได้แก ่ นางศิริพร ทบัทิมธงไชย 

- จงัหวดัมหาสารคาม  ได้แก ่ นางเบญจพร  พลเสนา 

- จงัหวดัสริุนทร์  ได้แก ่ นางมารยาท   อปุมา 



ฝ่ายวเิทศสัมพันธ์ 
1. WAGGGS Free Being Me (Dove) Project 

องค์การผู้บ าเพญ็ประโยชน์แห่งโลก เชิญชวนสมาคมผู้บ าเพญ็ประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ ให้สง่ตวัแทนเข้า 
ร่วมอบรมโครงการ “Free Being Me” ท่ี Sangam World Center, India ระหวา่งวนัท่ี 13 – 16 มถินุายน 2557 หลงัจาก
การอบรมองค์การโลกจะสนบัสนนุให้ผู้บ าเพญ็ประโยชน์ไทย ท ากิจกรรมโครงการ Free Being Me ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับ 
Dove (บริษัทยนูิลเิวอร์) เพ่ือสง่เสริมความเช่ือมัน่และความมัน่ใจในตนเองให้แก่เดก็ผู้หญิงทัว่โลก  

บ.พ.ไทย เป็นหนึ่งใน 16 องค์กรสมาชิกท่ีองค์การโลกและ Dove คดัเลือกให้เข้าร่วมโครงการนี ้ร่วมกบั 
ประเทศในภมูภิาคเอเชียแปซิฟิก 6 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย ฮ่องกง อินเดีย ญ่ีปุ่ น ไต้หวนั และประเทศไทย ได้คดัเลือก
โดยคณะกรรมการอ านวยการ เสนอให้มีผู้แทนเข้าร่วมอบรม 2 คน ได้แก่ 

 1. นางนิตยาพนัธ์ ปาณช ู รองประธานฝ่ายฝึก 
 2. นางมารยาท อปุมา ประธานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

  กิจกรรมท่ีต้องท าหลงัจากรับการอบรมเรียบร้อยแล้ว คือการกลบัมาขยายเครือขา่ย โดยจดัอบรม
เผยแพร่กิจกรรมให้แก่หัวหน้าหมวดและเยาวสมาชิกทั่วประเทศ โดยมีภารกิจเป้าหมายให้สมาชิกผู้บ าเพญ็ประโยชน์อายุ
ระหวา่ง 7 – 10 ปี และ 11-14 ปี เข้าร่วมโครงการ จ านวน 23,637 คน ภายในระยะเวลา 3 ปี โครงการนีส้ิน้สดุในเดือน
มีนาคม 2559 

 เยาวสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการนี ้ จะได้ร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้มีความเช่ือมัน่ในตวัเองและมีความมัน่ใจมากขึน้ 
รวมทัง้จะได้รับเคร่ืองหมายแสดงความสามารถอีกด้วย ทราบรายละเอียดเพิม่เติมได้ท่ี http://www.free-being-me.com/ 

 
2.  35th World Conference, Hongkong 5 – 9 July 2014  
 องค์การผู้บ าเพญ็ประโยชน์โลก จดัประชมุองค์การโลกครัง้ท่ี 35 ท่ีประเทศฮ่องกง 
เพ่ือร่วมกนัก าหนดนโยบายวางแผนงานและเลือกตัง้กรรมการใหมแ่ทนคนเก่าท่ีหมดวาระ  
ระหวา่งวนัท่ี 5 – 9 กรกฎาคม 2557 ประเทศไทยได้สง่ผู้แทนเข้าร่วมประชมุ ดงันี  ้

1. นางสาวดารณี เวณจุนัทร์ ประธานฝ่ายการฝึก 
2.  นางสาวธนัยพร กริชตทิายาวธุ ประธานฝ่ายวเิทศสมัพนัธ์/ประธานฝ่ายเสริมสร้าง 
3. นางสาวกรพนิธุ์ เลศิกิตตสิขุ กรรมการรุ่นเยาว์ 

และผู้สงัเกตการณ์ 1 คน คือนางเพญ็ศริิ   คณารีย์    หวัหน้าฝ่ายพฒันากิจกรรม  
ทราบรายละเอียดเพิม่เตมิได้ท่ีhttp://www.wagggs.org/en/35worldconference 
 

3. Asia Pacific Region Conference for Leaders of Girls 2014 
 ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคจะจัดการประชุม  Asia Pacific Region Conference for Leaders of Girls 2014 ขึน้ท่ี
เมือง Melbourne, Australia ระหว่างวันท่ี 30 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม  2557 เพ่ือให้หัวหน้าหมวดได้เรียนรู้และ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ใหม่ ๆ ตลอดจน เพิ่มพนูทักษะน าไปปรับใช้ในหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ให้มีคุณภาพมากขึน้ 
สมาคมผู้บ าเพญ็ประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ สง่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครัง้นี ้รวม 6 คน โดยแต่ละภาค ส่งผู้แทน ภาคละ 1 คน 
และจากกรรมการอ านวยการฝ่ายโปรแกรม ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมนีต้้องมีคณุสมบัติเป็นหัวหน้าหมวดท่ีเคยสอนกิจกรรม          
ผู้บ าเพญ็ประโยชน์ รุ่นนกน้อย -  นกสีฟ้า, รุ่นกลางและรุ่นใหญ่ มาแล้วอย่างน้อย 3 ปี และมีอายไุมเ่กิน 30 ปี 2 คน 
 

http://www.free-being-me.com/


ฝ่ายฝึก  
อบรมหัวหน้าหมวด 
 ฤดกูาลของการอบรมหัวหน้าหมวดผู้บ าเพญ็ประโยชน์ของสมาคมได้เร่ิมขึน้แล้ว ปี 2557 นี ้เร่ิมการอบรมรุ่นท่ี 1 
ท่ีจงัหวดัพษิณโุลก รุ่นท่ี 2 จงัหวดัร้อยเอ็ด   ท่านใดสนใจเข้ารับการอบรมหัวหน้าหมวดประจ าปี 2557 ตดิตามได้ในตาราง
การอบรมคะ่ 

การอบรมรุ่นที่ 1 อบรมหวัหน้าหมวดขัน้พืน้ฐาน รุ่นนกน้อย - นกสีฟ้า เม่ือวนัท่ี 11 - 14 มี.ค. 57 ณ สาธิต
มหาวทิยาลยัราชภฎัพบิลูสงคราม   จ.พษิณโุลก  มีผู้ เข้ารับการอบรม จ านวน 51 คน  จากมหาวทิยาลยัราชภฎัพบิลู
สงคราม ขอขอบคณุวทิยากร  

- นางมาลีรัตน์  ก าแพงแก้ว   ผู้ฝึก โรงเรียนบ้านน า้ริน จ.เชียงใหม่ 
- นางนิตยาพนัธ์   ปาณช ู   ผู้ฝึก จ.สรุาษฎร์ธานี 
- นางสาวพณิลกัษณ์  สมสขุ  ผู้ฝึก โรงเรียนโรจนวทิย์มาลาเบ่ียง จ.พษิณโุลก 
- นางเพญ็ศริิ  คณารีย์, นางสาววไิลวรรณ  ตนัศริิล า้  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายพฒันากิจกรรม สมาคมผู้บ าเพญ็ 

ประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ กรุงเทพฯ 
 

 
 

 
 
 
 
การอบรมรุ่นที่ 2 อบรมหวัหน้าหมวดขัน้พืน้ฐาน รุ่นกลาง – รุ่นใหญ่  เม่ือวนัท่ี 19-22 มี.ค. 57 ณ โรงเรียน     

เสลภมู ิจ.ร้อยเอ็ด มีผู้เข้ารับการอบรม จากจงัหวดั นครศรีธรรมราช อบุลราชธานี ร้อยเอ็ด หนองคาย หนองบวัล าภ ู
กาฬสนิธุ์ มหาสารคาม มกุดาหาร และอ านาจเจริญ  รวมทัง้สิน้ 32 คน ขอขอบคณุวทิยากรดงันี ้
 -  นางศศธิร ไวทย์ยางกรู  ผู้ฝึก โรงเรียนกลัยาณวตัร  จ.ขอนแก่น 
 -  นางศริิรัตน์ ศรีธรรมมา ผู้ฝึก โรงเรียนเสลภูมพิทิยา จ.ร้อยเอ็ด 
 -  นางสาวอ าภา  ขอดค า, นางสาวกลัยา  ไศลบาท, นายสริุยา   ลขิสทิธ์, นางเพญ็ศริิ    คณารีย์, นางสาว         
วไิลวรรณ   ตนัศริิล า้   เจ้าหน้าท่ีฝ่ายพฒันากิจกรรม   สมาคมผู้บ าเพญ็ประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ 
 

  
 



ก าหนดการอบรมหัวหน้าหมวดประจ าปี 2557  
 ตารางการอบรมหัวหน้าหมวดผู้บ าเพญ็ประโยชน์ ประจ าปี 2557 
รุ่นที่ วันที่ อบรมรุ่น สถานที่ 

3 23 – 26 เมษายน 2557 นกน้อย – นกสีฟ้า, รุ่นกลาง – รุ่นใหญ่ 
ศนูย์ฝึกภาคเหนือ 

สมาคมผู้บ าเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ จ.เชียงใหม ่

4 1 – 4 พฤษภาคม 2557 รุ่นกลาง – รุ่นใหญ่ 
ศนูย์ฝึกภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

สมาคมผู้บ าเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ จ.สริุนทร์ 

5 2 – 5 พฤษภาคม 2557 นกน้อย – นกสีฟ้า , รุ่นกลาง – รุ่นใหญ่ 
ส านักงานใหญ่ 

สมาคมผู้บ าเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ กรุงเทพฯ 

6. 7 – 10 พฤษภาคม 2557 รุ่นกลาง – รุ่นใหญ่ 
ส านักงานใหญ่ 

สมาคมผู้บ าเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ กรุงเทพฯ 

7. 7 – 10 พฤษภาคม 2557 รุ่นกลาง – รุ่นใหญ่ 
ศนูย์ฝึกภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

สมาคมผู้บ าเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ จ.สริุนทร์ 

8. 9 – 12 พฤษภาคม 2557 รุ่นกลาง – รุ่นใหญ่ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
สาขาภาคใต้ จ.สงขลา 

9. 3 – 6 มิถนุายน 2557 รุ่นกลาง – รุ่นใหญ่ 
ส านักงานใหญ่ 

สมาคมผู้บ าเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ กรุงเทพฯ 
10. 21 – 24 ตลุาคม 2557 รุ่นกลาง – รุ่นใหญ่ จ. นครราชสีมา 

 สอบถามรายละเอียดการรับสมคัรเพิม่เติมได้ท่ี 02-2453599 ตอ่ 12,31 ฝ่ายพฒันากิจกรรม สมาคมผู้บ าเพญ็
ประโยชน์ฯ  
 
ฝ่ายโปรแกรม 

1. Save Our Pool Project 
Asia Pacific Friends of Sangam Pool Project Challenge 2014-2015 
เป็นโครงการของ friends of Sangam สง่เสริมให้เยาวสมาชิกร่วมกนัท ากิจกรรมเพ่ือระดมทนุ เพ่ือปรับปรุงสระ 

วา่ยน า้ท่ีศนูย์ขององค์การโลก (Sangam) ท่ีประเทศอินเดีย ระยะเวลาด าเนินโครงการระหวา่งปี 2014 – 2015 โครงการ 
Save Our Pool เป็นการจดักิจกรรมให้สมาชิกท ากิจกรรมตามกลุม่ของตนเอง หากหมวดใดระดมเงินทนุได้ถึง 100 ปอนด์ 
(6000 บาท) จะมีช่ือของหมวดตนเองตดิท่ีกระเบือ้งท่ีใช้ในการปรับปรุงสระวา่ยน า้ กิจกรรมท่ีจดัให้กบัสมาชิก ได้แก่  

   
กิจกรรมหาทนุ ซือ้กระเบือ้ง , กิจกรรมเรียนรู้เก่ียวกบั , Sangam, 

Water Fun, Experience  a little of India และ Saving our resources 
and our environment   ทราบรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเตมิได้ท่ี
http://www.sangamworldcentre.org/en/friends/pool โดยจะมีตวัอย่าง 

กิจกรรมท่ีแตล่ะประเทศสามารถน าไปจดัได้ ส าหรับหมวดผู้บ าเพญ็ประโยชน์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ
เคร่ืองหมายแสดงความสามารถหรือเกียรตบิตัรมอบให้  รายละเอียดการจดักิจกรรม จะน ามาแจ้งให้กบัสมาชิกสารสีฟ้า
ทราบในโอกาสตอ่ไป  
 
 



2. ค่าย Olave International Camp 
คา่ย   :  Olave International Camp 
สถานท่ี  :  Blackland  Farm, East  Grinstead, UK. 
วนัท่ี  :  1 – 8 สงิหาคม 2015 
สมาชิกคา่ย : หวัหน้าหมวด 2 คน สมาชิกผู้บ าเพญ็ประโยชน์ อาย ุ10 – 17 ปี  10 คน 
ราคา  : 325 ปอนด์ [คา่ลงทะเบียนเข้าร่วมค่าย, คา่ใช้จ่ายในการอยู่ท่ีประเทศองักฤษ  

(ไมร่วมคา่เคร่ืองบนิและคา่ใช้จ่ายสว่นตวั)] 
อาย ุ :  สมาชิกผู้บ าเพญ็ประโยชน์ อาย ุ10 – 17 ปี 
หมดเขตสมคัร : 31 สงิหาคม 2557 
รายละเอียดเพิ่มเตมิ: https://www.girlguiding.org.uk 

 
 
เกร็ดความรู้จากฝ่ายโปรแกรม 
Thinking day 2014 
 การจัดกิจกรรมวันร าลึกในแต่ละปี จะมี Theme ที่ต่างกันไป ตามหัวขอของ องค์การสหประชาชาต ิที่
ก าหนดให้ ซึ่งจะมีทัง้หมด 8 หัวข้อ หรือที่ รู้จักกันใน MDG 1-8 ( Millennium Development Goals (MDGs) ดังนี ้

1. การขจดัความยากจนและความหิวโหย  Eradicate extreme poverty and hunger 
2. การพฒันาการศกึษาขัน้ประถม  Achieve universal primary education 
3. การสง่เสริมความเท่าเทียมกนัระหวา่งหญิง-ชาย และการพฒันาศกัยภาพสตรี 

 Promote gender equality and empowering women 
4. การลดอตัราการตายของเดก็   Reduce child mortality rates 
5. การพฒันาสขุภาพของแม่    Improve maternal health 
6. การป้องกนัโรคเอดส์ มาลาเรีย และโรคตดิตอ่อ่ืน ๆ   Combat HIV/AIDS, malaria, and other diseases 
7. การรักษาสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยืน   Ensure environmental sustainability 
8. การสง่เสริมความเป็นหุ้นส่วนการพฒันาในโลก   Develop a global partnership for development 

และในปีนี ้วนัร าลกึในปี 2014 มี Theme คือ MDG2 : Achieve universal primary 
education “การประถมศกึษาท่ีเปิดโอกาสให้เดก็ทกุคน”  ขา่วสารส าหรับปี2014 : 
Education opens doors for all girls and boys  (การศกึษาเปิดประตใูห้แก่เดก็หญิงและ
เดก็ชายทกุคน)  

เส้นทางการเรียนรู้ 4 เส้นทาง (Four different learning journeys) ได้แก่ 

1. การศกึษาท่ีมีคณุภาพ (Quality education) 

2. การขจดัอปุสรรคท่ีกีดขวางการได้รับการศกึษา (No barriers to education) 

3. การเรียนรู้เพ่ือชีวติท่ีดีขึน้  (Learn for life) 

4. การเรียนรู้กิจกรรมผู้บ าเพญ็ประโยชน์ฯ (Learning at Girl Guides and Girl Scouts)  

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%99
http://en.wikipedia.org/wiki/Extreme_poverty
http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_primary_education
http://en.wikipedia.org/wiki/Gender_equality
http://en.wikipedia.org/wiki/Empowerment
http://en.wikipedia.org/wiki/Child_mortality
http://en.wikipedia.org/wiki/Maternal_health
http://en.wikipedia.org/wiki/HIV/AIDS
http://en.wikipedia.org/wiki/Malaria
http://en.wikipedia.org/wiki/Sustainability


เร่ืองเล่าจากเพ่ือนสมาชกิ 

 เม่ือเดือนมกราคม 2557 ท่ีผา่นมาศนูย์ฝึกภาคตะวนัออกเฉียงเหนือได้จดักิจกรรมขึน้หลายกิจกรรมดงันี  ้
1. 10  มกราคม  2557 นางสาวดารณี  เวณจุนัทร์ ประธานฝ่ายเสริมสร้าง น าคณะกรรมการผู้บ าเพญ็ประโยชน์ 

จงัหวดัสริุนทร์ เจ้าหน้าท่ี เข้ากราบสวสัดีปีใหม ่นางหอมหวล  กนกนาก, นางจารีต  เนตรดี, นางมารยาท  อปุมา  
กรรมการผู้บ าเพญ็ประโยชน์จงัหวดัสริุนทร์ และ นายสมเกียรต ิ พาณิชย์กิจเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียน สริินธร และ
ในวนัเดียวกนัได้น าของขวญัปีใหม ่และของขวญัวนัเด็กไปมอบให้โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท  เทศบาล ต าบล
นิคมปราสาท  และมอบให้ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองปราสาทเพ่ือน าไปจดักิจกรรมให้กบัเดก็ๆตอ่ไป 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. 2  ธันวาคม 2556 - 15 กุมภาพันธ์  2557  จดัคา่ยผู้บ าเพญ็ประโยชน์จ านวน 5 คา่ย ให้กบัโรงเรียนหมวด             
ผู้บ าเพญ็ประโยชน์จ านวน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบญุวฒันา จงัหวดันครราชสีมา  โรงเรียนประสาทวทิยาคาร โรงเรียน
ตานีวทิยา  โรงเรียนสริินธร  โรงเรียนพนมดงรักวทิยา จงัหวดัสริุนทร์  โรงเรียนปทมุวทิยากร  จงัหวดัอบุลราชธานี  และ
โรงเรียนหนองบวัระเหววทิยาคาร จงัหวดัชยัภมู ิมีสมาชิกท่ีมาเข้าค่ายเป็นเยาวสมาชิก จ านวน 1,105 คน  หวัหน้าหมวด 
87  คน และ พ่ีเลีย้ง  63  คน   

3.  22  มกราคม 2557  โรงเรียนนารีอนกุลู ๒ จงัหวดัอบุลราชธานี  น าสมาชิกผู้บ าเพญ็ประโยชน์ และลกูเสือ      
มาศกึษาดงูาน ท่ีศนูย์ฯ  เพ่ือเรียนรู้งานด้านการเกษตร และประมง ฯลฯ จ านวน 50 คน 

  
 
 
 
 

. 
4.  22 มกราคม  2557  เย่ียมหมวดผู้บ าเพญ็ประโยชน์  โรงเรียนท่าตมูประชาเสริมวทิย์ จงัหวดัสริุนทร์ 

 
 
 



5.  4  กุมภาพันธ์  2557   จดักิจกรรมวนัร าลกึ ร่วมกับหมวดผู้บ าเพญ็ประโยชน์โรงเรียนสริินธรมีสมาชิกผู้บ าเพ็ญ 

ประโยชน์จาก โรงเรียนรัตนบรีุ  โรงเรียนส าโรงทาบวทิยาคม โรงเรียนศีขรภูมพิสิยั  โรงเรียนจารย์วทิยาคาร  โรงเรียนตาคง
วทิยา รัชมงัคลาภิเภษ  โรงเรียนศรีณรงค์วทิยาคาร โรงเรียนสริุนทร์พทิยาคม  โรงเรียนสริุนทร์ราชมงคล โรงเรียนนาดีวทิยา 
โรงเรียนอนบุาลสริุนทร์  จงัหวดัสริุนทร์ ประมาณ 600 คน  ได้รับเงินบริจาคจ านวน 14,456 บาท โดยมีนางภทัิรา  เสง่ียม
ศกัดิ ์อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนสริิธรมาเป็นประธาน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

6.  6  มีนาคม  2557  ร่วมคา่ยกลางวนัสมาชิกผู้บ าเพญ็ประโยชน์ จ.สริุนทร์ มีฐานกิจกรรมตา่ง ๆ มากมายและท่ี 

น่าสนใจ โรงเรียนสริุนทร์พทิยาคม สมาชิกได้ฝึกท าท่ีแขวนผ้าเช็ดมือ ด้วยตนเอง และปิดท้ายกิจกรรมคา่ยกลางวนัด้วย 

พธีิปฏิญาณตนสมาชิกผู้บ าเพญ็ประโยชน์ ชัน้ม.1 – 3 

 

7. ผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ขณะนี ้ศนูย์ฝึกภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สมาคมผู้บ าเพญ็ประโยชน์แห่งประเทศไทย ฯ  จ.สริุนทร์   
ผลติและจัดท า ผลิตภัณฑ์จากฝีมือของเจ้าหน้าท่ี – กลุ่มชาวบ้านท่ีรวมกลุ่มกันฝึกอาชีพเพ่ือหารายได้ โดย
จ าหน่ายในราคาย่อมเยา  เช่น  ข้าวหอมมะลแิท้ 100% 35.- / กิโลกรัม,  ข้าวกล้อง 35.-/กิโลกรัม, ข้าวกล้อง
งอก 100.-/กิโลกรัม, น า้ยาล้างจาน 10.-, ถ่านไม้มหัศจรรย์ 20.- , น า้ส้มควนัไม้ 50.- , น า้เสาวรส น า้ข้าว
กล้องงอก และน า้สมนุไพร 15.-  จดัเป็นกระเช้าราคา 399 .- (ราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามผลิตภัฑณ์ท่ีเลือก
จดัตามตกลง)  รับจดัน า้สมนุไพรสง่งานเลีย้งตา่งๆ ให้ความรู้เร่ืองผลติ และประโยชน์ของผลิตภัณฑ์บางชนิด 
เช่น น า้ส้มควนัไม้ ข้าวกล้องงอก ถ่านไม้มหัศจรรย์ เป็นต้น ท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์หรือเรียนรู้วิธีการผลิต 
สามารถตดิตอ่สอบถามได้ท่ี 044-146011, 093-0594419 (จดัสง่ทัว่ประเทศ) 

 
 
 



ข่าวจากฝ่ายสินค้า 
โรงเรียนท่ีมีหมวดผู้บ าเพญ็ประโยชน์ ท่ีต้องการจะสัง่ซือ้สนิค้าของสมาคมผู้บ าเพญ็ประโยชน์ฯ  สามารถขอรับ

แบบฟอร์มการสัง่ซือ้และสัง่ซือ้สนิค้าได้ดงันี ้
1. ส านกังานใหญ่ สมาคมผู้บ าเพญ็ประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

โทร.02-2453599, 02-2450641, 02-2464324 ตอ่ 35 โทรสาร 02-2464699 หรือ 
Email: ggat.thailand@gmail.com 

2. ศนูย์ฝึกภาคเหนือ สมาคมผู้บ าเพญ็ประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม ่50100 
โทร/โทรสาร. 053-274125 

3. ศนูย์ฝึกภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สมาคมผู้บ าเพญ็ประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ นิคมสร้างตนเองปราสาท 
อ.ปราสาท จ.สริุนทร์ 32140 โทร/โทรสาร 044-146011 

4. ตวัแทนจ าหน่ายเคร่ืองแบบ 14 จงัหวดัภาคใต้ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั บญุญา ยนูิฟอร์ม  
เลขท่ี 1395/6  ถ.เนรมติ ต.คลงั อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 
 โทร/โทรสาร 075-315750, 075-356216 

สมาคมฯ มีสว่นลดเม่ือสัง่ซือ้อปุกรณ์เคร่ืองแบบ ตัง้แต ่5,000 บาทขึน้ไป จะได้รับสว่นลด ดงันี ้
- ลด 5% ส าหรับสนิค้าท่ีสมาคมฯ จดัสง่ให้โดยไมค่ดิค่าขนสง่ 
- ลด 7 % ส าหรับผู้ ท่ีมาซือ้เคร่ืองแบบด้วยตวัเอง 
** สนิค้าบางรายการไมส่ามารถลดราคาได้ จะระบไุว้ในแบบฟอร์มการสัง่ซือ้สนิค้า 

สมาคมฯ ได้จดทะเบียนลขิสทิธ์ิตราสญัลกัษณ์เคร่ืองหมายของสมาคมฯ กบักรมทรัพย์สนิทางปัญญา 
โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสง่เสริมเยาวสตรีชนบทให้มีรายได้เพิม่ขึน้ โดย 

1. มอบหมายให้เยาวสตรีจงัหวดัเชียงราย และจงัหวดัสริุนทร์ ด าเนินการตดัเย็บเสือ้เคร่ืองแบบสีฟ้า และการปักบัง้
ตา่ง ๆ เพ่ือให้กลุ่มเยาวสตรีมีรายได้เลีย้งตนเองและครอบครัวได้มีงานท า อยู่กบัครอบครัว ไมต้่องออกมาท างาน
นอกท่ีอยู่อาศยั 

2. สัง่ผลติวสัด ุอปุกรณ์ส าหรับผลติเคร่ืองแบบจากโรงงานโดยตรง  จ าหน่ายให้กบัสมาชิกผู้บ าเพญ็ประโยชน์ใน
ราคาย่อมเยา 

จึงขอเชิญชวนสมาชิกช่วยกนัสง่เสริมให้เยาวสตรีได้มีรายได้และได้รับสินค้าท่ีถกูต้องตามลขิสทิธ์ิ มา ณ ท่ีนี ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ggat.thailand@gmail.com


ปกหลัง 
มารู้จัก “กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ” ของไทยกันเถอะ   

  ปี 2558 ก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพ่ือให้การท างาน

ประสบความส าเร็จตามท่ีประเทศสมาชิกตัง้ไว้ จึงต้องมีการแบง่

โครงสร้างหน้าท่ีในการท างาน ประกอบด้วยส่วนส าคญั คือ ส านัก

เลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ซึ่งท าหน้าท่ีประสานงาน 

และด าเนินงานตามโครงการ และกิจกรรมตา่ง ๆ  ของสมาคมอาเซียน 

รวมทัง้เป็นศนูย์กลางในการตดิตอ่ระหว่างสมาคมอาเซียน 

คณะกรรมการ ตลอดจนสถาบนัตา่ง ๆ และรัฐบาลของประเทศสมาชิก 

          ทัง้นี ้ส านกัเลขาธิการอาเซียนตัง้อยู่ท่ีกรุงจาการ์ตา ประเทศ

อินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม ได้มีการจดัตัง้ส านกังานอาเซียนแห่งชาต ิ

หรือ กรมอาเซียน (ASEAN National Secretariat) เป็นหน่วยงานระดบักรมในกระทรวงการตา่งประเทศของประเทศ

สมาชิกอาเซียน เพ่ือท าหน้าท่ีประสานกิจการอาเซียน รวมถึงตดิตามผลการ

ด าเนินงานตา่ง ๆ ในประเทศสมาชิกด้วย และส าหรับในประเทศไทยนัน้ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบในเร่ืองดงักลา่ว ได้แก่ กรมอาเซียน สงักดักระทรวงการตา่งประเทศ 

 ภารกิจของกรมอาเซียน 

          กรมอาเซียน สงักดักระทรวงการตา่งประเทศ มีภารกิจเก่ียวกบัการด าเนินงาน 

และการสง่เสริมความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ในฐานะส านกั

เลขาธิการอาเซียนแห่งชาต ิเพ่ือด าเนินงานความร่วมมือของอาเซียนให้ส าเร็จ และบรรลผุลตามท่ีตัง้เป้าหมายไว้ ตลอดจน

เพิม่อ านาจตอ่รองของประเทศไทยในกรอบความร่วมมือระหวา่งประเทศ โดยกรมอาเซียนมีอ านาจหน้าท่ีดงัต่อไปนี  ้

1. ด าเนินงานในฐานะส านกัเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ 

2. ด าเนินงาน และสง่เสริมความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัแนวนโยบายของรัฐบาล

ภายใต้กรอบความร่วมมือของอาเซียน 

 3. ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของ  

ขอขอบคณุข้อมลูจาก กรมอาเซียน กระทรวงการตา่งประเทศ  กระทรวงการต่างประเทศ  

ที่มา : http://hilight.kapook.com/view/76372  

 

เรียนสมาชกิที่รัก 

สมาชิกท่านใดท่ีต้องการสง่ขา่วประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบักิจกรรมผู้บ าเพญ็ประโยชน์ในหมวดของท่าน มีเร่ืองราวท่ี
เป็นเกร็ดความรู้  มีข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสยัต่างๆ ติดต่อมายังสมาคมฯ ได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศพั ท์      
02-2450242 โทรสาร  Email    Facebook   และในอีกไม่นานเกินรอ เราจะสามารถติดตามข่าวสาร  และข้อมลูต่างๆ           
ของกิจกรรมผู้บ าเพญ็ประโยชน์ในประเทศไทยได้จาก Website ของสมาคมฯ  ซึ่งขณะนีก้ าลงัด าเนินการปรับปรุงอยู่คะ่   
 

http://www.mfa.go.th/asean/
http://www.mfa.go.th/main/th/organize/107/15332-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.html
http://hilight.kapook.com/view/76372


บรรณาธิการที่ปรึกษา   
 นางแจ่มจนัทร์  ทองเสริม  นายกสมาคมฯ 

 ผศ.ทิพย์วลัย์   สมทุรักษ์   อปุนายก 

 พลเรือตรีหญิงศริิมา  กริชตทิายาวธุ  อปุนายกท่ี2 และเหรัญญิกประธานฝ่ายการเงินและทรัพย์สนิ 

 น.ส.ระเบียบ   ก่อเกียรตคิณุ  เลขาธิการและประธานฝ่ายโครงสร้าง 

บรรณาธิการบริหาร 
 น.ส.ธนัยพร  กริชตทิายาวธุ  ประธานฝ่ายเสริมสร้างและประธานฝ่ายวเิทศสมัพนัธ์ 

 น.ส.ดารณี  เวณจุนัทร์   ประธานฝ่ายการฝึก 

 น.ส.เบญ็จา   ถาวรอนกุลูกิจ   ประธานฝ่ายโปรแกรม 

 น.ส.กาญจนา  แสงปลัง่   ประธานฝ่ายสมาชิกภาพ 

 นางปิยะมาศ เจริญวงศานนท์  ประธานฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 

กองบรรณาธิการ 
 น.ส.ศริิลกัษณ์  เทศวศิาล 

 นางเพญ็ศริิ  คณารีย์ 

 นางน า้เพช็ร  พนันิทา 

 น.ส.วไิลวรรณ  ตนัศริิล า้ 

ออกแบบโดย 

  (ช่ือคณุปุ้ ยหรือช่ือบริษัท) 
 


