รายงาน
การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓

ฝ่ายนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

คำนำ
สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการตามพระราชดาริฯ ที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร
เข้าเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนเหล่านั้น ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น และพระราชทานค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จาเป็นในระหว่างการศึกษา ไปจนกว่านักเรียน
เหล่านี้จะสาเร็จการศึกษาตามความรู้ความสามารถ ทรงพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพระราชานุ เคราะห์ฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๑ – ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๖,๘๘๙ คน
โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดทารายงานการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อสรุปการดาเนินงาน
โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ รวมทั้งการพัฒนาศักยกภาพของนักเรียน
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยใช้รูปแบบออนไลน์ โดยในปีที่ผ่าน
มาได้จั ดกิ จ กรรมพัฒ นาศักยภาพนั กเรี ย นจ านวน ๙ หลั กสู ตร ผ่ านระบบออนไลน์ ๘ หลั กสู ตร และจั ด
กิจกรรมปกติสาหรับนักเรียนที่ศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๑ หลักสูตร

โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

สารบัญ
หน้า

 โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑

 โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓

๓

๑. การปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ ๑

๓

๒. การปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

๔

๓. การปฐมนิเทศสามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

๕

๔. การอบรมพัฒนาและการทดสอบความรู้ทักษะความเป็นครูสาหรับนักเรียน
ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อสมัครเป็นข้าราชการครูรุ่นที่ ๖ ปี ๒๕๖๓

๖

๕. การแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

๗

๖. การเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสาหรับนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

๘

๗. การแนะแนวการศึกษาต่อสาหรับนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๙

๘. การเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

๑๐

๙. การปฐมนิเทศนักเรียนระดับปริญญาตรี ที่ศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

๑๒

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก

ข้อมูลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่สาเร็จการศึกษา
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑๓

ภาคผนวก ข

ข้อมูลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่สาเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑๕

การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการตามพระราชดาริฯ ที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร
เข้าเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ และพระราชทานค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จาเป็นในระหว่ าง
การศึ ก ษา ไปจนกว่ า นั ก เรี ย นเหล่ า นี้ จ ะส าเร็ จ การศึ ก ษาตามความรู้ ค วามสามารถ ทรงพระราชทาน
ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๑ – ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๖,๘๘๙ คน
 โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีข้อมูลการดาเนินงาน ดังนี้
๑. ข้อมูลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑.๑ รับเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ใหม่ จานวน ๒๖๗ คน จาก ๓ ระดับ ดังนี้
- จบ ป. ๖ เข้าเรียน ม.๑
จานวน ๒๓๖ คน
- จบ ม. ๓ เข้าเรียน ม.๔
จานวน ๑ คน
- จบ ม.๖ เข้าเรียน ปริญญาตรี
จานวน ๓๐ คน
๑.๒ นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กาลังศึกษาอยู่ จานวน ๑,๘๕๙ คน
- ประถมศึกษา
จานวน ๓ คน
- มัธยมศึกษาตอนต้น
จานวน ๖๓๓ คน
- มัธยมศึกษาตอนปลาย
จานวน ๕๖๗ คน
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
จานวน ๔๘ คน
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
จานวน ๕๘ คน
- ปริญญาตรี
จานวน ๕๕๐ คน
๒. ข้อมูลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่สาเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒.๑ สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จานวน ๓๐ คน
- ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
จานวน ๙ คน
- ประกอบอาชีพ
จานวน ๒๑ คน
(ข้าราชการตารวจ (ครู ตชด.) ข้าราชการทหาร ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ พนักงานบริษัทเอกชน)
๒.๒ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน ๑๑๐ คน
- ประกอบอาชีพแล้ว
จานวน ๖๗ คน
(แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล ข้าราชการครู ข้าราชการตารวจ (ครู ตชด.) ลูกจ้างหน่วยงานราชการ วิศวกร พนักงานบริษัทเอกชน)
- ศึกษาต่อเนติบัณฑิต
จานวน ๒ คน
- อยู่ระหว่างติดตามข้อมูลการประกอบอาชีพ จานวน ๔๑ คน
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลการประกอบอาชีพของนักเรียนที่สาเร็จการศึกษา
๑

๓. ค่าใช้จ่ายโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๓.๑ ทุนการศึกษาพระราชทาน จานวน ๔๖,๑๔๓,๑๗๕ บาท (สี่สิบหกล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพัน
หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
๓.๒ การพัฒนาศักยภาพนักเรียน จานวน ๓๓๑,๐๗๙.๒๐ บาท (สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบ
เก้าบาทยี่สิบสตางค์)
๔. การสนับสนุนการดาเนินงานจากหน่วยงานภายนอก
๔.๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนโปรแกรมการศึกษาออนไลน์ระบบ
CourseVille
๔.๒ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนบทเรียนออนไลน์การพัฒนาทักษะความเป็นครู
และการจัดทดสอบความรู้ทักษะความเป็นครู
๔.๓ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สนับสนุนบทเรียนออนไลน์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน ๕ วิชา และหลักสูตรแนะแนวการศึกษาต่อ
๔.๔ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) สนับสนุน ชุดสื่อบทเรียนออนไลน์ ชั้น ม.๓ และม.๕-๖
จานวน ๑๖๐ บทเรียน และหนังสือแบบฝึกหัดจานวน ๓๖๓ ชุด รวมมูลค่า ๑,๓๙๔,๑๘๑ บาท
(หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน)

๒

 การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซี่งเป็นมาตั้งแต่เดือนมกราคม
๒๕๖๓ การพัฒนาศักยภาพนั กเรี ยนจึ งใช้ รู ปแบบออนไลน์ โดยในปีที่ผ่ านมาได้จัด กิจกรรมพัฒ นาศักยภาพ
นักเรียนจานวน ๙ หลักสูตร ผ่านระบบออนไลน์ ๘ หลักสูตร และจัดกิจกรรมปกติสาหรับนักเรียนที่ศึกษา
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๑ หลักสูตร มีผลการดาเนินนงานดังนี้
๑. การปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ ๑
กลุ่มเป้าหมาย นักเรี ย นในพระราชานุเคราะห์ ฯ ชั้นปริญญาตรีปีที่ ๑ (รุ่นที่ 33 เริ่มรับทุนปีการศึกษา ๒๕๖๓)
จานวน ๓๐ คน ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ๑๕ แห่ง
วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบข้อปฏิบัติ บทบาทหน้าที่ และการเตรียม
ความพร้อมในการศึกษาระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

ระยะเวลา

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

สถานที่

โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ประชุมทางไกล ไปยังนักเรียนจานวน 30 จุด

วิธีการ

การประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom

เนื้อหา

๑. พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. ระเบียบข้อปฏิบัติ บทบาทหน้าที่ คุณธรรมจริยธรรม นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
๓. การเตรียมความพร้อมในการศึกษาระดับอุดมศึกษา

๓

๒. การปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ (รุ่นที่ ๓๓ เริ่มรับทุนปีการศึกษา ๒๕๖๓) จานวน ๒๑๙ คน
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จานวน ๒๑๘ คน
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จานวน ๑ คน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจระเบียบข้อปฏิบัติ บทบาทหน้าที่ และการเตรียม
ความพร้อมในการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา ของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
ระยะเวลา

วันที่ ๑๘ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

สถานที่

โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประชุมทางไกลผ่าน Video conference ไปยัง
- กองกากับการตารวจตระเวนชายแดน ๑๖ แห่ง
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน ๑๐ แห่ง
- องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ๒ แห่ง

วิธีการ

การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video conference โปรแกรม Scopia Desktop

เนื้อหา

๑. พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. ระเบียบข้อปฏิบัติ บทบาทหน้าที่ คุณธรรมจริยธรรม นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
๓. การเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยรุ่นพี่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
๔. การทดสอบความรู้จากการฟังบรรยาย

งบประมาณ เงินพระราชทาน จานวน ๑๐๐,๘๙๐.๒๐ บาท (หนึ่งแสนแปดร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบสตางค์)
(ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าจัดทาเอกสาร และค่าจัดส่งเอกสาร)
หน่วยงาน

กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตาบล และบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

๔

๓. การปฐมนิเทศสามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
กลุ่มเป้าหมาย สามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ จานวน ๑๑๓ รูป
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เริ่มรับทุนปีการศึกษา ๒๕๖๓ จานวน ๓๒ รูป
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เริ่มรับทุนปีการศึกษา ๒๕๖๒ จานวน ๔๑ รูป
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เริ่มรับทุนปีการศึกษา ๒๕๖๑ จานวน ๔๐ รูป
วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบข้อปฏิบัติ บทบาทหน้าที่ และการเตรียม
ความพร้อมในการศึกษาของสามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

ระยะเวลา

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

สถานที่

โครงการส่วนพระองค์ฯ ประชุมทางไกล ไปยังโรงเรียนพระปริยัติธรรม ที่มีสามเณรนักเรียน
ในพระราชนุเคราะห์ฯ เข้าศึกษาใหม่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จานวน ๒๔ แห่ง

วิธีการ

การประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom

เนื้อหา

๑. พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. ระเบียบข้อปฏิบัติ บทบาทหน้าที่ สามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
๓. การเตรียมความพร้อมในการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
๔. บทบาทหน้าที่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในการดูแลสามเณร

๕

๔. การอบรมพัฒนาและการทดสอบความรู้ทักษะความเป็นครูสาหรับนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
เพื่อสมัครเป็นข้าราชการครูรุ่นที่ ๖ ปี ๒๕๖๓
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ (รุ่นที่ ๒๒ เริ่มรับทุนปีการศึกษา ๒๕๕๒) จานวน ๒๔ คน
วัตถุประสงค์

เพื่อทบทวนความรู้และพัฒนาทักษะความเป็นครู อีกทั้งเป็นการทดสอบความรู้และ
ความพร้อมในการเป็นครู

ระยะเวลา

- อบรม วันที่ ๒๐ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
- ทดสอบ วันที่ ๔ – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

สถานที่

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กระบวนการ

- การอบรมโดยศึกษาด้วยตนเอง
- การทดสอบโดยสอบข้อเขียน และการสอนแบบจุลภาค

โปรแกรม

การศึกษาออนไลน์ระบบ CourseVille โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร

๑. การพัฒนาทักษะความเป็นครู จานวน ๑๖ ชัว่ โมง ๓๕ นาที
๒. การสอบข้อเขียน จานวน ๑๒๐ ข้อ แบ่งเป็นหัวข้อดังนี้ การพัฒนาหลักสูตร การวัด
และประเมินผลการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา ภาษาและเทคโนโลยีสาหรับครู
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ จิตวิทยาสาหรับครู
๓. การสอนแบบจุลภาค คนละ ๒๕ นาที
โดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งบประมาณ

เงินพระราชทาน จานวน ๑๖๓,๔๙๗ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)
(ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าจัดทาเอกสาร ค่าวิทยากร และค่าดาเนินการจัดสอบ)

๖

๕. การแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ จานวน ๓๗๓ คน
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (รุ่นที่ 31 เริ่มรับทุนปีการศึกษา 2561) จานวน ๑๙๔ คน
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (รุ่นที่ 28 เริ่มรับทุนปีการศึกษา 2558) จานวน ๑๗๙ คน
วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ด้านการศึกษาต่อ อาชีพ และสามารถวางแผนการศึกษาต่อ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การประกอบอาชี พ ที่ เ หมาะสม ตามความสนใจ ความถนั ด และ
ความสามารถของตน

ระยะเวลา

เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๓

สถานที่

สถานศึกษาปัจจุบันที่นักเรียนกาลังศึกษาอยู่ จานวน ๑๖๒ แห่ง

กระบวนการ

ศึกษาด้วยตนเอง

โปรแกรม

การศึกษาออนไลน์ระบบ CourseVille โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร

๑. แนะแนวการศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จานวน ๓ บทเรียน เวลา ๑ ชั่วโมง ๔๐ นาที
๒. แนะแนวการศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จานวน ๔ บทเรียน เวลา ๓ ชั่วโมง ๔๐ นาที
๓. ประเมินแนวทางการศึกษา โดยการทดสอบค้นหาตนเอง
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ผลการดาเนินงาน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วนร้อยละ ๑๐๐ จานวน ๑๓๘ คน ทดสอบผ่าน
และได้รับประกาศนียบัตร จานวน ๖๓ คน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วนร้อยละ ๑๐๐ จานวน ๑๐๘ คน ทดสอบผ่าน
และได้รับประกาศนียบัตร จานวน ๕๘ คน

๗

๖. การเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสาหรับนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ จานวน ๕๕๓ คน
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (รุ่นที่ ๓๐ เริ่มรับทุนปีการศึกษา ๒๕๖๐) จานวน ๑๗๓ คน
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ (รุ่นที่ ๒๙ เริ่มรับทุนปีการศึกษา ๒๕๕๙) จานวน ๒๐๑ คน
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (รุ่นที่ ๒๘ เริ่มรับทุนปีการศึกษา ๒๕๕๘) จานวน ๑๗๙ คน
วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

ระยะเวลา

เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ๒๕๖๔

สถานที่

สถานศึกษาปัจจุบันที่นักเรียนกาลังศึกษาอยู่ จานวน ๑๖๒ แห่ง

กระบวนการ

ศึกษาด้วยตนเอง

โปรแกรม
หลักสูตร

การศึกษาออนไลน์ระบบ CourseVille โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑. บทเรียนออนไลน์วิชาพื้นฐาน จานวน ๕ วิชา ได้แก่
- วิชาวิทยาศาสตร์ จานวน ๓๓ บทเรียน เวลา ๖๓ ชั่วโมง
- วิชาคณิตศาสตร์
จานวน ๑๒ บทเรียน เวลา ๑๕ ชั่วโมง
- วิชาภาษาไทย
จานวน ๑๖ บทเรียน เวลา ๒๑ ชั่วโมง
- วิชภาษาอังกฤษ
จานวน ๖ บทเรียน เวลา ๑๑ ชั่วโมง
- วิชาสังคมศึกษา
จานวน ๑๑ บทเรียน เวลา ๑๒ ชั่วโมง
โดยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
๒. โจทย์ข้อสอบโอเน็ต วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ วิชาละ ๕ ชุด ๆ ละ ๕๐ ข้อ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒

๘

๗. การแนะแนวการศึกษาต่อสาหรับนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (รุ่นที่ ๓๑ เริ่มรับทุนปีการศึกษา ๒๕๖๑)
จานวน ๑๙๘ คน
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ นั กเรี ย นมีความรู้ ความเข้าใจและมีแนวทางในการเลื อกศึกษาต่อให้ เหมาะสมกั บ
ความรู้ ความสามารถ และการวางแผนการประกอบอาชีพในอนาคต

ระยะเวลา

วันที่ ๒๖ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

สถานที่

โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ประชุมทางไกล ไปยังสถานศึกษา จานวน ๑๓๙ โรงเรียน

วิธีการ

การประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom

เนื้อหา

๑. การรู้จักตนเอง
๒. ทางเลือกในการศึกษาต่อเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และการศึกษาที่สัมพันธ์กับอาชีพ
๓. ระเบียบปฏิบัติด้านด้านการศึกษาต่อของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
๔. ทดสอบความรู้หลังจากการแนะแนว

ผลการดาเนินงาน
นักเรียนเข้าร่วมโครงการจานวน ๑๘๘ คน นักเรียนส่วนมากมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเลือกศึกษา
ต่อเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากผลการทดสอบได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๕๐ จานวน ๑๘๒ คน โดยได้
คะแนนเต็มร้อยละ ๑๐๐ จานวน ๓๕ คน เป็นนักเรียนจากพื้นที่ภาคใต้มากที่สุด

๙

๘. การเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ จานวน ๓๖๓ คน
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (รุ่นที่ ๓๑ เริ่มรับทุนปีการศึกษา ๒๕๖๑) จานวน ๑๖๒ คน
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ (รุ่นที่ ๒๙ เริ่มรับทุนปีการศึกษา ๒๕๕๙) จานวน ๒๐๑ คน
วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่จะศึกษาต่อสายสามัญเตรียมความพร้อมในการศึกษา
ต่อชั้น มัธ ยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนชั้นมั ธ ยมศึกษาปีที่ ๕ เตรียมความพร้อมใน
การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

ระยะเวลา

วันที่ ๑๙ เมษายน – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สถานที่

สถานศึกษาก่อนรับทุนจานวน ๒๑๙ แห่ง ในสังกัดกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
จานวน ๑๖๙ แห่ง และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน ๕๐ แห่ง

กระบวนการ

ศึกษาด้วยตนเอง

โปรแกรม

๑. การปฐมนิเทศแนะนาการศึกษาด้วยตนเองและการสอบออนไลน์ โดยการประชุมทางไกล
ผ่านโปรแกรม Zoom ไปยังสถานศึกษาจานวน ๒๑๙ โรงเรียน วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔
๒. การทดสอบออนไลน์ผ่านระบบ CourseVille โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จานวน ๒ ครั้ง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๖๖๔ และ วันที่ ๖ พฤษภาคม
๒๕๖๔

หลักสูตร

๑. บทเรียนออนไลน์วิชาพื้นฐาน จานวน ๕ วิชา ได้แก่
- วิชาคณิตศาสตร์
ชั้น ม.๓ และ ม.๕ ระดับชั้นละ ๑๖ บทเรียน เวลา ๘ ชัว่ โมง
- วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.๓ และ ม.๕ ระดับชั้นละ ๑๖ บทเรียน เวลา ๘ ชัว่ โมง
- วิชาภาษาไทย
ชั้น ม.๓ จานวน ๑๖ บทเรียน และ ม.๕ จานวน ๑๑ บทเรียน
ระดับชั้นละ ๘ ชั่วโมง
- วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.๓ และ ม.๕ ระดับชั้นละ ๑๖ บทเรียน เวลา ๘ ชัว่ โมง
- วิชาสังคมศึกษา
ชั้น ม.๓ และ ม.๕ ระดับชั้นละ ๑๖ บทเรียน เวลา ๘ ชัว่ โมง
๒. หนังสือแบบฝึกหัด จานวน ๕ วิชา ชั้นม. ๓ และ ม. ๕ ชุดละ ๑๕ เล่ม รวมจานวน ๓๖๓ ชุด
โดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

งบประมาณ

เงินพระราชทาน จานวน ๖๖,๖๙๒ บาท (หกหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)
(ค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล Flash Drive และค่าจัดส่งหนังสือพระราชทาน)

๑๐

รูปภาพ กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

๑๑

๙. การปฐมนิเทศนักเรียนระดับปริญญาตรี ที่ศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ - ๕ ที่ศึกษาอยู่ในกรุงเทพฯ
และเขตปริมณฑล จานวน ๖๒ คน
วัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ และกิจกรรมเครือข่ายนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

ระยะเวลา

วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓

สถานที่

โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วิธีการ

การประชุม

เนื้อหา

๑. ถ่ายทอดประสบการณ์การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการเรียน กิจกรรม
โดยรุ่นพี่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่ศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปี ๔-๕
๒. เครือข่ายนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ พบปะรุ่นพี่รุ่นน้องในสถาบัน คณะสาขาวิชาเดียวกัน
๓. กิจกรรมรับขวัญน้องใหม่

๑๒

ภาคผนวก ก
ข้อมูลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่สาเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ปีการศึกษา 2562
ที่

ชื่อ-สกุล

รร.ก่อนรับทุน

สถาบันการศึกษา
ที่สาเร็จ ระดับ ปวส.
ว.อาชีวศึกษาเชียงใหม

ประกอบอาชีพ

สถานทีท่ างาน

รับราชการตารวจ

ฝึกอบรมที่ กฝ.2
จ.ฉะเชิงเทรา (ครุทายาท)

1 น.ส.นิภา หมื่นแลกู่

ตชด.เจ้าพ่อหลวง
อุปถัมภ์ 2

2 นายทองสุข ชอบเดินดง

ตชด.บ้านทิไล่ป้า สาขา
ร.ร.ตชด.สุนทรเวช

ว.เทคนิคนนทบุรี

รับราชการทหาร

มณฑลทหารบกที่ 17
ต.ลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี

3 นายชัยวัฒน์ เสาวัง

ตชด.บ้านคาสะอาด

ว.เทคนิคอุบลราชธานี

รับราชการทหาร
(ทหารเกณฑ์)

ค่ายนาวิกโยธิน จ.ชลบุรี

4 น.ส.ดลนภา
ดาราคลองธรรม

อุ้มผางวิทยาคม

ว.เทคนิคแม่สอด

ผู้ช่วยทันตกรรม

รพ.อุ้มผาง จ.ตาก

5 นายเกียรติศักดิ์ สายแวว ตชด.บ้านเขาสารภี

ว.เกษตรและเทคโนโลยี พี่เลี้ยงดูแลเด็ก
เพชรบุรี

ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชน
เกษตร จ.เพชรบุรี

6 นายทนงศักดิ์ ใจปิง

ตชด.พีระยานุเคราะห์
มูลนิธิ ในพระอุปถัมภ์ฯ
บ้านสว่าง

ว.สารพัดช่างน่าน

ลูกจ้างป่าไม้

โครงการพัฒนาเพื่อความ
มั่นคงพื้นทีล่ ุ่มน้าน่าน อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
พื้นที่ที่ 4 จ.น่าน

7 นายสมนึก กมุทพิมาน

ตชด.บ้านทิไล่ป้า สาขา
ร.ร.ตชด.สุนทรเวช

ว.เทคนิคราชบุรี

พนักงานบริษัท

บริษัทแฮลเซี่ยน
เทคโนโลยีจากัด มหาชน
นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

8 น.ส.จรัสวรรณ คาพันธ์

ตชด.บ้านท่าแสนคูณ

ว.เทคนิคเดชอุดม

พนักงานฝ่ายผลิต
อะไหล่รถยนต์

บริษัท โฟเรอเซีย อีมิสชัน
คอนโทรล เทคโนโลยีส์
(ประเทศไทย) จากัด
จ.ระยอง

9 นายเอกรัตน์ บัวเหล็ก

ตชด.เฉลิมฉลองครบรอบ ว.การอาชีพปัว
100 ปี ฯ บ้านสะไล

ผู้ช่วยควบคุม
ก่อสร้าง

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
จ.น่าน

10 น.ส.วิภาพร ฝางเกตุ

ตชด.สิริราษฎร์

ว.อาชีวศึกษาชุมพร

พนักงานการเงิน

บริษัทอรุณชุมพร

11 น.ส.ศิริพร แซ่จาง

ตชด.บ้านหนองแขม

ว.อาชีวศึกษาเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่การเงิน

ร้านเกม สันผีเสื้อ
จ.เชียงใหม่

๑๓

ที่

ชื่อ-สกุล

รร.ก่อนรับทุน

สถาบันการศึกษา
ที่สาเร็จ ระดับ ปวส.

ประกอบอาชีพ

สถานทีท่ างาน

12 นายธนากร ฮังคา

บ้านสบปืน

ว.การอาชีพปัว

ลูกจ้าง

ศูนย์อะไหล่รังสิต
จ.ปทุมธานี

13 นายมงคล ทบหา

ตชด.บ้านหนองดู่

ม.นครพนม

ผู้รับเหมาติดตั้ง
นั่งร้าน

ธุรกิจรับเหมาของ
ครอบครัว จ.ระยอง

14 น.ส.ทอฝัน สุจิตจูล

ตชด.บ้านทุ่งกบินทร์

ว.เทคนิควังน้าเย็น

ค้าขาย

อ.ทุ่งกบินทร์ จ.สระแก้ว

15 นายนิรันดร์
คุณานุสรณ์กูล

ตชด.บ้านใหม่พัฒนาสันติ ว.เทคนิคเชียงใหม่

เกษตรกร

ภูมิลาเนา จ.เชียงใหม่

16 นายวีรภาพ วนาอาทิตย์

ศกร.ตชด.บ้านแม่หละคี

17 น.ส.วรนาถ พันธุ์ปลาโด

ตชด.การท่าอากาศยานฯ ว.เทคนิคเขาวง จ.
(บ้านถาวรพนา)
กาฬสินธุ์

รับจ้างทั่วไป

กรุงเทพฯ

18 นายกิตติ สมบุตร

ตชด.มิตรมวลชน 2

ว.เทคนิคกาญจนบุรี

รับจ้างทั่วไป

กรุงเทพฯ

19 นายเฉลิม วนานิเวศ

ศกร.ตชด.บ้านเลโพเด

ว.เกษตรและเทคโนโลยี รับจ้างทั่วไป
อุทัยธานี

กรุงเทพฯ

ว.เกษตรและเทคโนโลยี เกษตรกร
ตาก

อยู่ภูมิลาเนา จ.ตาก

๑๔

ภาคผนวก ข
ข้อมูลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่สาเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
ที่

ชื่อ - สกุล

ร.ร.ก่อนรับทุน

1 น.ส.ขนิษฐา ต๊ะชู้

อมก๋อยวิทยาคม

สถาบันการศึกษา
ประกอบอาชีพ
ที่สาเร็จระดับปริญญาตรี
ม.พะเยา
นายแพทย์

สถานทีท่ างาน

2 น.ส.กัญญาภัค มินรินทร์

อุ้มผางวิทยาคม

ม.พะเยา

นายแพทย์

รพ. สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาช จ.ตาก

3 นายสถิตย์ ศรีชัยยนต์

แม่ตื่นวิทยาคม

ม.พะเยา

ทันตแพทย์

รพ. มหาชนาชัย จ.ยโสธร

4 น.ส.รุ่งฤดี เลายี่ปา

ตชด.เบญจมะ 1

ม.แม่โจ้

ข้าราชการตารวจ ศกร.ตชด.บ้านน้าบ่อสะเป่
หน้าที่ครู
จ.แม่ฮ่องสอน

5 น.ส.วราภรณ์
อนุรักษ์วนภูมิ

ตชด.บ้านแม่ลอง

มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ ข้าราชการครู

6 นายมีชัย ไทรสังขธิติสนิ

ตชด.สหธนาคารกรุงเทพ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง

ข้าราชการครู

ร.ร.อุดมสิทธิศึกษา
จ.กาญจนบุรี

7 น.ส.ปภาวรินทร์
วนาวิวฒ
ั น์กุล

ตชด.นเรศวรห้วยโสก

มรภ.เพชรบุรี

ข้าราชการครู

ร.ร.วัดบ่อบุญ จารุราษฎร์
บารุง จ.เพชรบุรี

8 นายวีรวัฒน์ ทองเกิด

ตชด.บ้านโป่งลึก สาขา มรภ.เพชรบุรี
ร.ร.ตชด.นเรศวรห้วยโสก

ข้าราชการครู

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์
47 จ.เพชรบุรี

9 น.ส.เจนจิรา อาญาเมือง

ตชด.บ้านตาแตรว

มรภ.ธนบุรี

ข้าราชการครู

ร.ร.สังขะ จ.สุรินทร์

10 น.ส.สุภาวดี แก้วดี

ตชด.บ้านศรีสวัสดิ์

ม.นครพนม

ข้าราชการครู

ร.ร.บ้านส้มผ่อ จ.ยโสธร

11 นายภาณุวิชญ์ ฉิมศรี

ตชด.บ้านนุชเทียน

มรภ.อุตรดิตถ์

ข้าราชการครู

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์
23 จ.พิษณุโลก

12 น.ส.ธนพร พรมสุ้ม

ตชด.ยอดโพธิ์ทอง 1

มรภ.เชียงใหม่

ข้าราชการครู

ร.ร.วัดวังสัมพันธ์
จ.อุตรดิตถ์

13 น.ส.อรวรรณ แซ่หมื่อ

ตชด.บารุงที่ 87

มรภ.เชียงราย

ข้าราชการครู

14 น.ส.ทารินทร์ ยอดอ่อน

ตชด.พีระยานุเคราะห์
มูลนิธิ ในพระอุปถัมภ์ฯ
บ้านสว่าง

มรภ.อุตรดิตถ์

ข้าราชการครู

ร.ร.บ้านแม่จัน(เชียงแสน
ประชานุสาสน์)
จ.เชียงราย
ร.ร.บ้านน้าตวง จ.น่าน

รพ. นครพิงค์ จ.เชียงใหม่

ร.ร.บ้านขุนแปะ
จ.เชียงใหม่

๑๕

ที่

ชื่อ - สกุล

ร.ร.ก่อนรับทุน

สถาบันการศึกษา
ที่สาเร็จระดับปริญญาตรี

ประกอบอาชีพ

สถานทีท่ างาน

15 นายเกียรติศักดิ์ วู่ยื่อ

ตชด.เจ้าพ่อหลวง
อุปถัมภ์ 2

ม.การกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตเชียงใหม่

ข้าราชการครู

ร.ร.พร้าววิทยาคม
จ.เชียงใหม่

16 น.ส.ศุภลักษณ์ หลีเส็ม

ตชด.สื่อมวลชนกีฬา

ม.สงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี

ข้าราชการครู

ร.ร.สะเดา "ขรรค์ชัยกัมพ
ลานนท์อนุสรณ์" จ.สงขลา

17 น.ส.อรัญญา หอมดอก

บ้านปางหก

มรภ.อุตรดิตถ์

ข้าราชการครู

ร.ร.มัธยมพระราชทาน
เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

18 น.ส.ณัฐณิชา ขันหลวง

บ้านสว้า

ม.เกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน

ข้าราชการครู

ร.ร.บ่อเกลือ จ.น่าน

19 น.ส.สุดารัตน์
ตระการนาวิน

อุ้มผางวิทยาคม

มมร. นครปฐม

ข้าราชการครู

ร.ร.อรุณเมธา จ.ตาก

20 น.ส.ทัศนีย์ ศิริพร

อุ้มผางวิทยาคม

มมร. นครปฐม

ข้าราชการครู

รร.ท่านผู้หญิงวิไล
อมาตยกุล จ.ตาก

21 น.ส.รัชนี วนาบุปผา

อุ้มผางวิทยาคม

มมร. นครปฐม

ข้าราชการครู

ร.ร.ป่าไม้อุทิศ 4 จ.ตาก

22 นายธงชัย ทรัพย์พนาเวศ อุ้มผางวิทยาคม

มรภ.กาแพงเพชร

ข้าราชการครู

ร.ร.บ้านร่มเกล้า 2 จ.ตาก

23 นายประภาส
สัมพันธ์ชนะโชติ

อุ้มผางวิทยาคม

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
นครปฐม

ข้าราชการครู

รร.ชุมชนบ้านพบพระ
จ.ตาก

24 น.ส.วิภา คีรีแดนชัย

อุ้มผางวิทยาคม

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
นครปฐม

ข้าราชการครู

รร.บ้านนุเซะโปล้ จ.ตาก

25 น.ส.ณัฐสินี คงทน

ตชด.บ้านปากลา

มรภ.อุบลราชธานี

ครูอัตราจ้าง

ร.ร.บ้านเทพา
จ.อุบลราชธานี

26 น.ส.ลลิตา พุฒโสม

บ้านโหง่นขาม

ม.กาฬสินธุ์

ครูอัตราจ้าง

ร.ร.บ้านโหง่นขาม
จ.อุบลราชธานี

27 นายจักรพันธ์ ชานุชติ

ตชด.ค็อกนิสไทย

มทร.อิสาน วข.สกลนคร

ครูอัตราจ้าง

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
จ.สกลนคร

28 น.ส.ศิริรักษ์ กันพุช

ตชด.บ้านท่ากุ่ม

มทร.ตะวันออก
วข.จันทบุรี

เจ้าหน้าที่แนะ
แนว

วิทยาลัยเทคนิคตราด
จ.ตราด

29 น.ส.พัชรา
ลาภประสานยิ่ง

ตชด.บ้านตุน ชมรม 9
สมาคมจีนแห่งประเทศ
ไทยอุปถัมภ์

ม.แม่โจ้

ผู้ช่วยนักวิจัย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จ.เชียงใหม่

๑๖

ที่

ชื่อ - สกุล

ร.ร.ก่อนรับทุน

30 นายณภัทรพงศ์ ปรุงนิยม ตชด.การบินไทย

สถาบันการศึกษาที่
สาเร็จระดับปริญญาตรี
ม.บูรพา

31 น.ส.ชาลิสา พอแฮ่ว

ตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง

32 น.ส.ศศิภา ราชอาสา

ประกอบอาชีพ

สถานทีท่ างาน

ครูปฏิบัติการ
สอน

ร.ร.เซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา
จ.ฉะเชิงเทรา

ม.มหิดล

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

ตชด.บ้านเขาจ้าว

วพ.พระจอมเกล้า
จ.เพชรบุรี

พยาบาลวิชาชีพ

รพ. ปราณบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์

33 น.ส.รัตติกา เสนคราม

ตชด.บ้านคาสะอาด

วพ.บรมราชชนนี พะเยา พยาบาลวิชาชีพ

รพ. ส่งเสริมสุขภาพ
จ.อุบลราชธานี

34 น.ส.ราตรี แสงอุดม

ตชด.บ้านแม่จันทะ

มรภ.เพชรบุรี

พยาบาลวิชาชีพ

รพ. อุ้มผาง จ.ตาก

35 นายอนุชา พงษ์วีระพัฒน์ อุ้มผางวิทยาคม

ม.พะเยา

พยาบาลวิชาชีพ

รพ. พบพระ จ.ตาก

36 น.ส.มิ่งสมร พุทธะ

ตชด.บ้านแก่งศรีโคตร

วพ.บรมราชชนนี สรรพ
สิทธิประสงค์

พยาบาลวิชาชีพ

รพ. สิรินธร
จ.อุบลราชธานี

37 น.ส.ขนิษฐา ปุนณภา

อมก๋อยวิทยาคม

ม.พะเยา

นักโภชนากร

รพ. อมก๋อย จ.เชียงใหม่

38 นายพลวัฒน์ ชัยพิลา

ตชด.บ้านวังชมภู

ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตระยอง

วิศวกร

โรงไฟฟ้าชีวมวล
จ.อุบลราชธานี

39 นายกฤษณ์ บัวกล้า

บ้านบ่อหยวก

ม.บูรพา

วิศวกร

บ. โซนี่ เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) นิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้
จ.ชลบุรี

40 นายภัทรินทร์ ถิ่นนาสวน ตชด.มิตรมวลชน 2

ม.เกษตรศาสตร์
วข.กาแพงแสน

วิศวกร

บ. ปทุมธานี คอนกรีต
(โรงงาน 2) จ.ปทุมธานี

41 น.ส.กนกอร เทพจันทร์

ตชด.บ้านลีนานนท์

มทร.ศรีวิชัย จ.สงขลา

วิศวกร

ห้างหุ้นส่วนจากัด
เพชรศรียา จ.พัทลุง

42 น.ส.ศศิวิมล คาโกแก้ว

ตชด.บ้านวังชมภู

มรภ.เลย

Technical
support

ศูนย์กระจายสินค้า
บิ๊กซี ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

มรภ.ศรีสะเกษ

ผู้แทนขาย

บริษัท เบทาโกร เกษตร
และอุตสาหกรรม จากัด
จ.อุบลราชธานี

43 นายพรพินิต แสนสัมฤทธิ์ ตชด.บ้านห้วยฆ้อง

๑๗

ที่

44 นายทนงศักดิ์ ผลบุษบา

อมก๋อยวิทยาคม

สถาบันการศึกษาที่
สาเร็จระดับปริญญาตรี
ม.พะเยา

45 น.ส.ปิยนุช เก่งรุ่งชัย

ศกร.ตชด.บ้านแม่ละนา

มรภ.กาแพงเพชร

ฝ่ายตรวจสอบ
คุณภาพ

46 น.ส.เจนจิรา ศรีฟ้า

ตชด.บ้านน้าอ้อม

ม.เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี

Technician

47 น.ส.กาญจนา ยะอื่อ

ตชด.เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ บ้านแกน้อย

ม.แม่โจ้

เจ้าหน้าที่ฝา่ ย
บุคคล

48 น.ส.ทิพย์อักษร ก้อนดินจี่ ท่านผู้หญิงจันทิมา
พึ่งบารมี

มรภ.สกลนคร

พนักงานประจา

บริษัท AIS สาขา Big C
จ.มุกดาหาร

49 นายอนุชา สีสด

ตชด.บ้านคลองมะลิ
ประเวศน์วิทยาฯ

มทร.ตะวันออก วิทยา
เขตจันทบุรี

ค้าขาย

อ.มะขาม จ.จันทบุรี

50 น.ส.กัญญ์วรา แซ่ว้าง

อุ้มผางวิทยาคม

มรภ.เชียงใหม่

ขายผัก/ครูอาสา

บ้านแม่กลองน้อย จ.ตาก

51 น.ส.ทอฝัน บรรพตผล

อมก๋อยวิทยาคม

ม.พะเยา

มูลนิธิรักไทย จ.เชียงใหม่

52 นายสมพร โคสินธิ์

ตชด.บ้านป่าหมาก
(สาขาบ้านเขาจ้าว)

มรภ.เพชรบุรี

NGO ผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่
ภาคสนาม
เขียนภาพศิลปะ

53 น.ส.อภิฤดี วัชรสกุลโชติ

ตชด.เบญจมะ 1

มรภ.เชียงใหม่

ขายน้าผลไม้

ภูมิลาเนา ต เวียง
อ เวียงป่าเป้า จ เชียงราย

54 น.ส.วรุณี กานต์มณีกุล

ตชด.ชนัตถ์ปิยะอุย

ม.เกษตรศาสตร์
วข.กาแพงแสน

พนักงานขาย

ร้านนาฬิกาชานนไทม์
อ.เเม่สาย จ.เชียงราย

ที่

ชื่อ - สกุล

ชื่อ - สกุล

ร.ร.ก่อนรับทุน

ร.ร.ก่อนรับทุน

สถาบันการศึกษาที่
สาเร็จระดับปริญญาตรี

ประกอบอาชีพ

สถานทีท่ างาน

เจ้าหน้าทีป่ ระจา
ศูนย์ USO Net

ร.ร.บ้านแม่ลานหลวง
จ.เชียงใหม่
บริษัท ไชโย ไปป์แอนด์ฟิต
ติ้ง จากัด
จ.สมุทรสาคร
บ. ซันโย พรีซชิ ั่น
(ไทยแลนด์) จากัด
จ.ปราจีนบุรี
บ. พูนทรัพย์เทเลคอม
เซลส์แอนด์เซอร์วิสเซส
จากัด จ.เชียงใหม่

ประกอบอาชีพ

พื้นที่ จ.เพชรบุรี

สถานทีท่ างาน

55 นางสาวรัติยา
ลักขณาอาไพ

อุ้มผางวิทยาคม

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
นครปฐม

พนักงานขาย

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
ศาลายา จ.นครปฐม

56 น.ส.กัลยา
เพลินพัฒนาชัย

แม่ตื่นวิทยาคม

ม.พะเยา

ดูแลเด็ก

อบต.ม่อนจอง จ.เชียงใหม่
๑๘

ที่

ชื่อ - สกุล

ร.ร.ก่อนรับทุน

57 น.ส.นงนุช วัฒนาอนุรักษ์ ตชด.ชมรมอนุรักษ์พุทธ
ศิลปไทยอนุสรณ์ 2

สถาบันการศึกษาที่
สาเร็จระดับปริญญาตรี
ม.แม่โจ้

ประกอบอาชีพ

สถานทีท่ างาน

เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป

ศาลากลาง จ.แม่ฮ่องสอน

58 น.ส.สุวนันท์ แปงอุด

บ้านกิ่วจันทร์
(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์)

มรภ.เชียงราย

พนักงานจ้าง
เหมาบริการ

อบต.ขุนน่าน จ.น่าน

59 นายวิเชียร
พานผ่องเจริญ

ตชด.เบ็ตตี้ดูเมน

ม.แม่โจ้

ลูกจ้างเหมา
บริการ

ที่ว่าการอาเภอปง
จ.พะเยา

60 น.ส.สุมาลี ต้นน้าเพชร

ตชด.บ้านโป่งลึก

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
(องครักษ์)

ลูกจ้างรับเหมา
เก็บข้อมูล

อบต.ห้วยแม่เพรียง
จ.เพชรบุรี

61 นายธนวัฒน์ วรรณดี

ตชด.เจ้าพ่อหลวง
อุปถัมภ์ 2

ม.เชียงใหม่

ลูกจ้างเหมา
บริการ

มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่

62 น.ส.ปราณี อุ่นถิน่

บ้านห้วยฟอง

มรภ.ลาปาง

อบต. ขุนน่าน จ.น่าน

63 น.ส.กมลา พงศ์เมธา

อุ้มผางวิทยาคม

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
นครปฐม
ม.แม่โจ้-แพร่
เฉลิมพระเกียรติ

ลูกจ้างเหมา
บริการ
ลูกจ้างเหมา
บริการ
ลูกจ้างเหมา
บริการฝ่ายพัสดุ
ลูกจ้างเหมา
บริการผู้ช่วย
นักวิจัย
ลูกจ้างเหมา
บริการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร
จ.พิษณุโลก

ลูกจ้าง
(เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมงาน
พระราชดาริ)
เรียนเนติบัณฑิต

สานักจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ท6ี่ สาขานครพนม

เรียนเนติบัณฑิต

สถาบันเนติบัณฑิต
กรุงเทพฯ

64 น.ส.กรรณิการ์ เพชรฉาย บ้านน้ารีพฒ
ั นา
65 นายไชโย -

อุ้มผางวิทยาคม

ม.นเรศวร

66 น.ส.นันทิกานต์
สุทธิกุลมาศ

อุ้มผางวิยาคม

ม.พะเยา

67 นายสุรเชษฐ์ พรมหากุล

ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่ง
บารมี

มรภ.สกลนคร

68 น.ส.วินิธา เขื่อนเมือง

บ้านสว้า

ม.พะเยา

69 นายนพอนันต์ ปฏิทนิ

ตชด.บ้านเขาฉลาด

มรภ.บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

อบต. ดอนไก่ดี
จ.สมุทรสาคร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่
เฉลิมพระเกียรติ จ.แพร่

ที่ว่าการอาเภออุ้มผาง
จ.ตาก

สถาบันเนติบัณฑิต
กรุงเทพฯ

๑๙

