
ภาพรวมผลงานประจ าปี 2562

"Young Ambassadors of Virtue Foundation"



โครงการและกิจกรรม
กรกฎาคม 2562 – พฤศจิกายน 2562



โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี
ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี



•  มูลนิธยิุวทูตความดี ร่วมกับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (SCG) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
• ด าเนินการตั้งแต่  วันที่ 22 กรกฎาคม – 27 กันยายน 2562  
•  มีเส้นทางการเรียนรู้ครอบคลุม 3 ภูมิภาค ใน 14 จังหวัด 
•  ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 37,455 คน จาก 337 โรงเรียน 

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ปี 2562



ภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
จังหวัดสุโขทัย โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)

ภาคกลาง
จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
จังหวัดสิงห์บุรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
จังหวัดลพบุรี โรงเรียนโคกส าโรง
จังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
จังหวัดสมุทรสงคราม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสาคร โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดหนองคาย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
จังหวัดอุดรธานี โรงเรียนหนองส าโรงวิทยา
จังหวัดหนองบัวล าภู โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
จังหวัดมุกดาหาร โรงเรียนมุกดาลัย
จังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง



โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)
ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2562
โดยมนีายชัยสิริ อนะมาน  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการฯ 
โรงเรียนภาคีเข้าร่วมจ านวน 8 โรงเรียน
นักเรียนเข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น 1,105 คน

จังหวัดเชียงใหม่





โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 
ระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม  2562
โดยมีนายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการมูลนิธิฯ
ร่วมกับนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด
โครงการฯ 
โรงเรียนภาคีเข้าร่วมจ านวน 30 โรงเรียน
นักเรียนเข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น 2,671 คน

จังหวัดเชียงใหม่





โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลีย่ม (บ้านเหมืองนา)  
ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม  2562
โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ 
ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อ านวยการมูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานเปิดโครงการฯ 
โรงเรียนภาคีเขา้ร่วมจ านวน 18 โรงเรียน
นักเรียนเข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น 1,900 คน

จังหวัดสุโขทัย





โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค ์  
ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2562
โดยมีนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและกรรมการบริหารมูลนิธิฯ
ร่วมกับนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ 
โรงเรียนภาคีเขา้ร่วมจ านวน 6 โรงเรียน
นักเรียนเข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น 2,630 คน

จังหวัดนครสวรรค์





โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 
ระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2562
โดยมีนายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ อธิบดีกรมยุโรป  ร่วมกับ
นายณัฐพล ธานีรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ 
โรงเรียนภาคีเขา้ร่วมจ านวน 33 โรงเรียน
นักเรียนเข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น 4,096 คน

จังหวัดสิงห์บุรี





โรงเรียนโคกส าโรง 
ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2562
โดยมีนางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดโครงการฯ 
โรงเรียนภาคีเขา้ร่วมจ านวน 24 โรงเรียน
นักเรียนเข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น 1,553 คน

จังหวัดลพบุรี





โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 
ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2562
โดยมีนายอภิชาติ ชินวรรโณ อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการมูลนิธิ 
ร่วมกับนายธีรชัย  ทศรฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ 
โรงเรียนภาคีเขา้ร่วมจ านวน 25 โรงเรียน
นักเรียนเข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น 3,213 คน

จังหวัดสุพรรณบุรี





โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 
ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2562
โดยมีนายเจษฎา   กตเวทิน  อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ร่วมกับ
นางสุกานดา  วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการฯ 
โรงเรียนภาคีเขา้ร่วมจ านวน 22 โรงเรียน
นักเรียนเข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น 1,613 คน

จังหวัดสมุทรสงคราม





โรงเรียนวัดป้อมวเิชียรโชติการาม 
ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2562
โดยมีคุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา  กรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ                  
นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานเปิดโครงการฯ 
โรงเรียนภาคีเขา้ร่วมจ านวน 27 โรงเรียน
นักเรียนเข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น 2,687 คน

จังหวัดสมุทรสาคร 





โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 
ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน  2562
โดยมีนายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ร่วมกับ 
นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการฯ 
โรงเรียนภาคีเขา้ร่วมจ านวน 21 โรงเรียน
นักเรียนเข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น 2,515 คน

จังหวัดหนองคาย





โรงเรียนหนองส าโรงวิทยา 
ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน  2562
โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์  รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการบริหารมูลนิธิฯ
ร่วมกับนายวัฒนา พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการฯ 
โรงเรียนภาคีเขา้ร่วมจ านวน 17 โรงเรียน
นักเรียนเข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น 1,835 คน

จังหวัดอุดรธานี





โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 
ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน  2562
โดยมีนางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อ านวยการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ 
นายเกรียงวิทย์ เตชะวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู  เป็นประธานเปิดโครงการฯ 
โรงเรียนภาคีเขา้ร่วมจ านวน 14 โรงเรียน
นักเรียนเข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น 1,995 คน

จังหวัดหนองบัวล าภู





โรงเรียนมุกดาลัย 
ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน  2562
โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมกับ 
นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  เป็นประธานเปิดโครงการฯ 
โรงเรียนภาคีเขา้ร่วมจ านวน 30 โรงเรียน
นักเรียนเข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น 2,187 คน

จังหวัดมุกดาหาร





โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2562
โดยมีนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ 
นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการฯ 
โรงเรียนภาคีเขา้ร่วมจ านวน 18 โรงเรียน
นักเรียนเข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น 4,425 คน

จังหวัดร้อยเอ็ด 





โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง 
ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2562
โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
เป็นประธานเปิดโครงการฯ 
โรงเรียนภาคีเข้าร่วมจ านวน 29 โรงเรียน
นักเรียนเข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น 3,030 คน

จังหวัดบุรีรัมย์ 





โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ปี 2562

ภาคเหนือ มีคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนรวมทั้งสิน้ 5,676 คน จากโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเครือขา่ย 59  โรงเรียน 
ภาคกลาง มีคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนรวมทั้งสิน้ 15,792 คน จากโรงเรียนหลัก และโรงเรียนภาคีเครือขา่ย 143 โรงเรียน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนรวมทั้งสิ้น 15,987 คน จากโรงเรียนหลัก และโรงเรียนภาคเีครือข่าย 135  โรงเรียน 

สรุป ในการด าเนินการโครงการฯ ในพ้ืนที่ 3 ภาค จ านวน 14 จังหวัด  มีคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน รวมทั้งสิ้น 37,455 คน 
จากโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเครือข่าย 337  โรงเรียน ได้เข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์บนเวที





งานครบรอบ 20 ปี 
ยุวทูตความดี ก้าวไกล ทันโลก



งานครบรอบ 20 ปี ยุวทูตความดี ก้าวไกล ทันโลก

มูลนิธิยุวทูตความดี จัดงานครบรอบ 20 ปี ยุวทูตความดี ภายใต้ชื่อ “20 ปี ยุวทูตความดี ก้าวไกล ทันโลก”

เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ที่กระทรวงการต่างประเทศ 



นายดอน   ปรมัตถ์วินัย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและประธานโครงการ        

ยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายรายงานพัฒนาการการด าเนินงานของมูลนิธิยุวทูตความดีฯ                   

ท่ีด าเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีท่ี 20

เด็กหญิงธนภร  เล่นวารี และเด็กชายภูริต จิตปัญญา  

ผู้แทนยุวทูตความดี  ถวายรายงานความภาคภูมิใจในการเป็นยุวทูตความดี



คณะยุวทูตความดี จ านวน  156  คน จาก 116 โรงเรียน ใน 68 จังหวัด  ที่ได้รับคัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์ใน 6 ประเทศ                     

คือ กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม สปป.ลาว  จีน และฟิลิปปินส์ ได้ร่วมกล่าวปณิธานยุวทูตความดีและแสดงการขับร้องเพลงภาษาไทย 

เวียดนาม กัมพูชา  เมียนมา ลาว  อินเดีย  จีน และฟิลิปปินส์



สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติและโล่เกียรติคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อุปถัมภ์ 
และหน่วยงานที่ประกอบคุณความดีแก่มูลนิธิยวุทูตความดี รวมทั้งกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นอย่างปฏบิัติที่ดี จ านวนรวมทั้งสิ้น 28 ราย 









สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี  ทรงมีพระราชด ารัสแก่คณะผู้เข้าเฝ้าฯ
ทรงวาดภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ “ช้างออมสิน หยอดเหรียญออมความด”ี

พระราชทานแก่มูลนิธิฯ 



สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ ๒๐ ปี ยุวทูตความดี ก้าวไกล ทันโลก

ประกอบด้วย ความเป็นมาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ – ปัจจุบัน โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี  

โครงการค่ายอบรม โครงการเหย้า – เยือน  เพื่อพลังแผ่นดิน  โครงการพัฒนาโลกทัศน์ และโครงการผู้อุปถัมภ์ 







สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระปฏิสันถารกับ ฯพณฯ นาง Ana Lucy  Gentil
Cabral Petersen เอกอัครราชทูตบราซิล ฯพณฯ นาย Christian Rehren Argetto เอกอัครราชทูตชิลี และฯพณฯ นาง Mary Jo A. 
Bernardo - Aragon เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นคณะทูตที่ร่วมโครงการและกิจกรรมของมูลนิธิฯ และได้มาตั้งนิทรรศการเกี่ยวกับประเทศ
ของตนภายในงาน 



สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตรนิทรรศการฐานการเรียนรู้ จาก
กรมต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ  อาทิ กรมยุโรป  กรมองค์การระหว่างประเทศ  กรมอาเซียน  กรมการกงสุล 
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ  และสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ



สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชด าเนินไปทอดพระเนตร นิทรรศการสมทบจาก 
ส านักงาน กปร. และรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ 



สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                  
ทรงมีพระปฏิสันถารกับศิษย์เก่ายุวทูตความดี 















นายดอน  ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ประธานก่อตั้งยุวทูตความดี ได้มอบเข็มเชิดชเูกียรติแก่ผูท้รงคณุวฒุิของกระทรวงการต่างประเทศ 
ผูบ้รหิารโรงเรยีนและครูโรงเรยีนในเครอืข่ายมลูนิธิยวุทตูความดี













โครงการพัฒนาโลกทัศน์



• ระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤศจิกายน 2562

• มีคณะจ านวน 37 คน 
• น าโดย ม.ล. สุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประทศ  และผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล 

ผู้อ านวยการมูลนิธิยุวทูตความดี
• ยุวทูตฯ จ านวน 24 คน
• ครู 6 คน ผู้บริหารโรงเรียน 2 คน เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ 1 คน
• นักการทูตอาสาสมัคร 2 คน

• คณะยุวทูตฯ ได้รับการคัดเลือกจาก ค่ายอบรมศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนา ที่ยั่งยืน

คณะยุวทูตความดีเยือน
บรูไนดารุสซาลาม 

คณะฯ เข้าเย่ียมคารวะ นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล 

เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน



เข้าเยี่ยมคาราวะ นาย Aliuddin bin Hj Abdul Rahman 
รักษาการปลัด กระทรวงศึกษาธิการบรูไน



โรงเรียนประถมศึกษา ลัมบัก กานัน จาลัน 49 (Lambak Kanan Primary School Jalan 49)

o ผู้อ านวยการโรงเรียน : นางฮาจา นูรเ์ลีย ฮาจี อัสปาร์ (HAJAH NOORLIAH BINTI HAJI ASPAR)
o จ านวนนักเรียน : 506 คน
o โรงเรียนแบบเรียนรวม (Model Inclusive School) ศูนย์ดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กปัญญาเลศิ







โรงเรียนประถมศึกษาฮัจญี ตารีฟ (Haji Tarif Primary School)
o ผู้อ านวยการโรงเรียน : นางฮาจา นอรอ์ิสมาวาตี บินดี ฮัญจี อาห์มัด (Hajah Norismawati binti Haji Ahmad)
o จ านวนนักเรียน : 86 คน 
o โรงเรียนตั้งอยู่ที่หมู่บ้านกลางน้ า ตามอย เติงงาห์
o สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือนโรงเรียนเมื่อตุลาคม พ.ศ. 2561 







โรงเรียนประถมศึกษายายาซัน สุลต่าน ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ (Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah Primary School)

o ผู้อ านวยการโรงเรียน : นางดายัง ฮาจาห์ มาเรียม บิน ฮัญจี ลาดี (Dayang Hajah Mariam bint Haji Ladi) 
o จ านวนนักเรียน : 442 คน 
o โรงเรียนเอกชนชั้นน าขนาดใหญ่ของบรูไน ได้รับการอุปถัมภ์จากมูลนิธิยายาซัน สุลต่าน ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์









โครงการมอบทุนอุดหนุนและ
ทุนการศึกษาให้กับโรงเรียน
ในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี



นายภาสกร  ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี  
มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรยีนวัดหนองเปา้ 
จ. พระนครศรีอยุธยา 

• วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

• มอบทุนการศึกษาจ านวน 20 ทุน ทุนละ 2,500 บาท รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท 


