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โดย นางสาวทัศยา  แจ่มจันทร์

ฝ่ายเผยแพร่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงติดตามการดำ เนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

ตามพระราชดำ ริ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 
ระหว่างวันที่ ๗ กรกฎาคม - ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดดังนี้

วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ
ลง ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำาเนินงานโครงการตาม 
พระราชดำาริ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนพีระยานุ
เคราะห์ฯ ๒ อำาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ทอดพระเนตร
การสาธติการสอนวชิาคณิตศาสตร ์นกัเรยีนช้ันประถมศกึษา
ปีที่ ๒ เรื่อง จำานวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ โดยใช้ส่ือบัตรแสดง
ตัวเลขและตัวหนังสือมาช่วยสอน ทำาใหน้กัเรยีนมคีวามรู ้ความ
เขา้ใจเพิม่มากข้ึน โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั กจิกรรม
ฝกึอาชพีนกัเรยีน “การซ่อมจกัรยาน” และกจิกรรมหอ้งเรยีน
อัจฉริยะด้านภาษาไทย มีฐานเรียนรู้และใช้สื่อหลากหลาย 
ทำาให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ดียิ่งขึ้น

เวลา ๑๓.๐๐ น. ทรงติดตามงานโครงการตามพระราชดำาริ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง อำาเภอ
พนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โดยใช้เกมส์ทาง
คณิตศาสตร์มาช่วยในการสอน ทำาให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและมีผลการทดสอบดีขึ้น กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน 
ไดแ้ก ่การทำาทีร่องแกว้จากกก และการซ่อมเครือ่งใชไ้ฟฟา้ในครวัเรอืน การดำาเนินงานกลุม่เศรษฐกิจพอเพยีง จังหวดัสรุนิทร ์
ซึง่ดำาเนนิกจิกรรมตา่งๆ อาท ิปลูกพชืผัก ไม้ผล ทำาปศสุตัว ์ประมง แปรรปูผลผลติทางการเกษตร รวมทัง้ผลติงานหตัถกรรม 
และนำาผลผลิตท่ีได้ไปจำาหน่ายในชุมชน รวมท้ังจำาหน่ายผ่านระบบออนไลน์ ทำาให้สมาชิกมีรายได้และพ่ึงพาตนเองได้ดีย่ิงข้ึน 
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วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ
ลง ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำาเนินงานโครงการตาม 
พระราชดำาริ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว 
อำาเภอสงัขะ จังหวัดสรุนิทร ์ทอดพระเนตรการสาธติการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เรื่องหน้าที่
ของรากและลำาตน้ โครงการนำารอ่งการแปรรปูผลผลติทางการ
เกษตรในโรงเรยีน การทำากลว้ยกรอบ โดยจัดทำาเปน็หลกัสตูร
การสอนนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่๕ มาต้ังแตป่กีารศึกษา 
๒๕๖๒ มนัีกเรยีนจบหลกัสตูรแลว้จำานวน ๒ รุน่ รวม ๔๒ คน 
ทัง้น้ีโรงเรยีนไดร้บังบประมาณพระราชทานในการจดัทำาหอ้ง
ปฏิบัติการการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและจัดซื้อวัสดุ
อปุกรณ ์กจิกรรมฝกึอาชพีนกัเรยีน ไดแ้ก ่การประดษิฐด์อกไม้
จากรงัไหม การทอผา้ไหม และทอเสือ่กก และทอดพระเนตร
การแสดง เพลงอายยัลำาแบ ซ่ึงมปีราชญช์าวบา้นมาชว่ยสอน
นักเรียน เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

เวลา ๑๓.๓๐ น. ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตาม 
พระราชดำาริ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุม 
อำาเภอสงัขะ จงัหวดัสรุนิทร ์ทอดพระเนตรการสาธติการสอน
วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง มาตราตัว
สะกดแมก่น โดยใชส้ือ่บัตรคำามาช่วยในการสอน กจิกรรมฝกึ
อาชพีนกัเรยีน ได้แก่ การจบัจบีผา้ และการทำาเจลแอลกอฮอล์
ลา้งมอื การสาธติการสอนห้องคอมพวิเตอร ์โดยฝึกให้นกัเรยีน
ใช้โปรแกรมฝึกการพิมพ์สัมผัส ทำาให้นักเรียนมีทักษะการ
พิมพ์ที่ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น 

วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ
ลง ณ วังสระปทุม ทรงติดตามงานโครงการตามพระราชดำาริ 
โรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนบา้นรนุ อำาเภอบวัเชด จงัหวดั
สุรินทร์ ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เรื่องการลบจำานวนนับไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ โดยใชก้ระดานตัวเลขและบัตรตัวเลข ทำาใหน้กัเรยีน
สนใจ เขา้ใจการลบและมผีลทดสอบดขีึน้ กิจกรรมสง่เสรมิรกั
การอ่าน กิจกรรมห้องพยาบาลและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่
บ้านในชุมชน 
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เวลา ๑๓.๐๐ น. ทรงติดตามงานโครงการตามพระราชดำาริ 

โรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนบา้นชำาปะโต อำาเภอบวัเชด จงัหวดั
สุรินทร์ ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เรื่อง การใช้ Verb to be โครงการเกษตร
เพือ่อาหารกลางวนั กจิกรรมประกอบเลีย้งอาหารกลางวัน กิจกรรม
อนุรักษ์ดินและนำา และกิจกรรมสวนสมุนไพร ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้แก่คนในชุมชน และต่อยอดให้นักเรียนทำาเป็นสบู่สูตรสมุนไพร 
สร้างรายได้

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๕ น. เสด็จ
ลง ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำาเนินงานโครงการตาม 
พระราชดำาริ โรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนชา่งกลปทมุวนั
อนสุรณ ์๘ อำาเภอนาทม จังหวัดนครพนม ทอดพระเนตรการ
สาธิตการสอนวิชาภาษาไทย โดยใช้สื่อ DLTV เรื่องการอ่าน
ออกเสียงคำาควบกลำา กิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมการส่ง
เสรมิรกัการอ่าน กิจกรรมสหกรณนั์กเรยีน กิจกรรมฝกึอาชพี
นกัเรยีน ไดแ้ก่ การทำาไมก้วาดทางมะพรา้ว และการทำาเหรยีญ
โปรยทาน  

เวลา ๑๕.๕๐ น. ทรงติดตามการดำาเนินงานโครงการ
ตามพระราชดำาริ ศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
บ้านนากระเสริม อำาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ทอด
พระเนตรการสาธิตการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง ชนิดของคำา กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหาร
กลางวนัและอาหารเสรมินม โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลาง
วัน ได้แก่ กิจกรรมปลูกพืชผัก ไม้ผล เพาะเห็ด ทำาประมง 
เลี้ยงปลาในกระชัง กิจกรรมปศุสัตว์ มีการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ไก่
ประดู่หางดำา โดยนำาผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จำาหน่ายใน
ชุมชนและผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียน
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วันท่ี ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
เสดจ็ลง ณ วงัสระปทมุ ทรงติดตามงานโครงการตาม 
พระราชดำาริ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน         
การทา่อากาศยานแหง่ประเทศไทยฯ อำาเภอดงหลวง 
จังหวัดมุกดาหาร ทอดพระเนตรการสาธิตการสอน
ทางไกล ร่วมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราช
วิทยาลัย วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องโครงสร้างเซลล์เยื่อ
หอม โดยการใช้กล้องจุลทรรศน์ ของนักเรียนระดับ
ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่๑ กจิกรรมโครงการนำารอ่งแปรรปู
ผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ การทำากล้วยอบม้วน 
กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ การเลี้ยงไหม การ
ทอผ้าไหม และการซ่อมเครื่องยนต์เล็ก  

เวลา ๑๓.๓๑ น. ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตาม    
พระราชดำาร ิโรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนค็อกนสิไทยฯ 
อำาเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ทอดพระเนตรการ
สาธิตการสอนปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓ เร่ืองเพลง
ประสมคำา กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ การทำาไม้กวาด
จากขวดพลาสตกิ ผลติภณัฑข์องกลุม่แมบ่า้นในชมุชน กจิกรรม
ประกอบเลีย้งอาหารกลางวนัและอาหารเสรมินม และกจิกรรม
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียน การทำาหน่อ
ไม้ดองไอโอดีน บรรจุขวด ส่งจำาหน่ายผ่านระบบสหกรณ์
โรงเรียน 

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ
ลง ณ วังสระปทมุ ทรงตดิตามงานโครงการตามพระราชดำาร ิ
โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล อำาเภอ
โพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม ทอดพระเนตรกจิกรรมประกอบ
เลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม โดยนำาผลผลิตจาก
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมาประกอบอาหารตาม
หลักโภชนาการให้แก่นักเรียน กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม
และภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ได้แก ่การทำาบายศร ีการจกัสาน และ
การทอเสื่อกก โดยมีปราชญ์ชุมชนมาช่วยสอน 
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เวลา ๑๓.๐๐ น. ทรงติดตามการดำาเนนิงานโครงการตาม   
พระราชดำาริ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู ่
อำาเภอโพนสวรรค ์จงัหวัดนครพนม ทอดพระเนตรการสาธติ
การสอนบูรณาการวิชาภาษาไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่าน
ไมอ่อกเขยีนไมไ่ด ้โอกาสนีท้รงกดปุม่เปิดแพรคลุมปา้ย “อาคาร
เกษตรสิริสุข” ซึ่งใช้ในการเรียนการสอนด้านการเกษตรให้
นกัเรยีนฝกึปฏบัิติการจัดการผลผลิตและแปรรปูถนอมอาหาร
รวมทั้งให้ประชาชนมาใช้ประโยชน์ในการจัดการผลผลิต
ทางการเกษตร

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ วังสระปทุม 
ทรงตดิตามการดำาเนินงานโครงการพฒันาคณุภาพชีวิตสามเณร ตาม พระราชดำาร ิ
โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา อำาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ทอดพระเนตรการ
สาธิตการสอนวิชาภาษาบาลี ชั้นประโยค ๑-๒ การสาธิตการสอนวิชาเทคโนโลยี 
(วิทยาการคำานวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ การนำาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี “สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” และกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ได้แก่ การทำาธุงใยแมงมุม การทำาอาสนะ และการทำาพรมเช็ดเท้า

เวลา ๑๓.๐๐ น. ทรงติดตามการดำาเนินงานโครงการตามพระราชดำาร ิ โรงเรียน
พระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา อำาเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 
ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ เรื่องการ
อ่านและการเขียนสะกดคำาไม่ตรงตามมาตรา แม่กด เป็นการสอนแบบเชิงรุก ใช้
บัตรคำาภาษาในการสอน กิจกรรมการงานอาชีพนักเรียน ได้แก่ การทำาปุ๋ยหมัก
จากมูลม้า การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ ผลิตภัณฑ์การแปรรูปข้าวไรซ์เบอร์รี่ (ข้าวแต๋น
และสบู่) 

วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ
ลง ณ วังสระปทุม ทรงติดตามงานโครงการตามพระราชดำาร ิ
โรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนฮลิมารพ์าเบลิ อำาเภอปากชม 
จงัหวดัเลย ทอดพระเนตรการสาธติการสอนวชิาคณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เรื่องเศษส่วน กิจกรรมการงานอาชีพ
นกัเรยีน “การทำาชาใบหม่อน” และกจิกรรมของกลุ่มสมาชกิ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำาริ พื้นที่
จังหวัดเลย 
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เวลา ๑๓.๐๐ น. ทรงตดิตามการดำาเนนิงานโครงการ
ตาม พระราชดำาริ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
บ้านนานกปีด อำาเภอปากชม จังหวัดเลย ทอดพระเนตร
กิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ได้แก่ การทำาพานบายศรีสู่ขวัญ การสานชะลอม และ
การสานตะกร้าพลาสติก โครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน อาทิ กิจกรรมปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ กิจกรรม
การเพาะเหด็ โครงการนำารอ่งการแปรรปูผลผลติทางการ
เกษตร “เห็ดปรุงรส” และกิจกรรมของกลุ่มสมาชิก
โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำาริ พื้นที่
จังหวัดเลย 

วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ
ลง ณ วังสระปทุม ทรงติดตามงานโครงการตามพระราชดำาริ 
โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก อำาเภอ
ชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ทอดพระเนตรการสาธิตการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เรื่องการออกเสียง
ตัวอักษรที่ถูกต้อง แบบโฟนิคส์ กิจกรรมของกลุ่มอาชีพ
ประชาชน ตามพระราชดำาริ “บ้านคลองบนใต้” ซึ่งทำา
ผลิตภัณฑต์า่งๆ จากภมูปิญัญาทอ้งถิน่และใชส้จีากธรรมชาติ
ในการทำา อาทิ หมอน เสื่อ กระเป๋าแก้วเยติ เป็นต้น 

เวลา ๑๓.๐๐ น. ทรงติดตามการดำาเนินงานโครงการตามพระราชดำาริ  
โรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนอาทรอทุศิ อำาเภอนครไทย จังหวดั
พิษณุโลก ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๕-๖ วิชาคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 
กจิกรรมห้องสมดุ กิจกรรมหอ้งสหกรณนั์กเรยีน กจิกรรมประกอบ
เลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม กิจกรรมการงานอาชีพ
นักเรียน  ไดแ้ก่ การทำาไมก้วาดดอกหญา้ และผลติภัณฑ์การแปรรปู
เห็ดนางฟ้าและขนมโดนัท (ใช้หญ้าหวานแทนนำาตาล) 

วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ
ลง ณ วังสระปทุม ทรงติดตามงานโครงการตามพระราชดำาริ 
โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน อำาเภอ
ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ทอดพระเนตรการสาธิตการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เรื่องคำาศัพท์
เกีย่วกบัอาชพี กิจกรรมโครงการสง่เสรมิพฒันาการเดก็ปฐมวัย 
กจิกรรมศาลาไอโอดนี และกจิกรรมอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่องการเพาะชำากล้าไม้
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เวลา ๑๓.๐๐ น. ทรงติดตามการดำาเนินงานโครงการตาม  
พระราชดำาริ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ 
อำาเภอชาตติระการ จงัหวดัพษิณโุลก ทอดพระเนตรการสาธิต
การสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เรื่องการแจก
ลูกสะกดคำา ผลิตภัณฑ์ชุมชน “การทอผ้าและการแปรรูป
อาหาร” และกิจกรรมสหกรณน์กัเรยีน มกีจิกรรมรา้นค้า ออม
ทรัพย์และส่งเสริมการเกษตร โดยนำาผลผลิตทางการเกษตร
ในโรงเรียนมาจำาหน่าย ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำาบัญชี
รายรบัรายจา่ย และฝกึปฏบิตักิารขายสนิคา้ลงบญัชกีารขาย
ประจำาวัน

เวลา ๑๓.๐๐ น. ทรงติดตามการดำาเนนิงานโครงการตาม  
พระราชดำาร ิโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนยอดโพธิท์อง 
๑ อำาเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ทอดพระเนตรการสาธิต
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เรื่องการ
บอกทิศทาง กิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
กจิกรรมประมง มกีารเลีย้งปลาดุกในบอ่ดินและกบในบอ่ปนู 
แลว้นำาผลผลติทีไ่ด้ไปประกอบอาหารกลางวันใหแ้ก่นกัเรยีน 

วันท่ี ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ วังสระปทุม 
ทรงตดิตามงานโครงการตามพระราชดำาร ิโรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดน
บ้านตืองอ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๓ อำาเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 
นกัเรยีนในพระราชานุเคราะหฯ์ ทีก่ำาลงัศกึษาอยู ่เรยีนผา่นระบบออนไลน ์
และบางสว่นไดร้บัพระราชทานคอมพวิเตอร์โนต๊บุค๊ ทำาใหน้กัเรียนสามารถ
เรียนออนไลน์ได้สะดวกมากขึ้น โรงเรียนยังได้รับพระราชทานตู้หนังสือ
พรอ้มหนงัสอืเรยีนระดบัมธัยมศกึษา เพือ่ใหนั้กเรยีนในพระราชานเุคราะห์
ที่กำาลังศึกษาได้มีหนังสืออ่านควบคู่ไปกับการเรียนออนไลน์ รวมทั้งให้
บริการยืมหนังสือแก่ผู้ที่สนใจด้วย 

วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ วังสระปทุม 
ทรงติดตามการดำาเนินงานโครงการตามพระราชดำาร ิโรงเรยีนตำารวจตระเวน
ชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง อำาเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ทอดพระเนตร
การสาธติการสอนวชิาภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่๕ เรือ่งการเขยีนประโยค 
กิจกรรมการดำาเนินงานของกลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชดำาริ “กลุ่ม
พัฒนาอาชีพหัตถกรรมบ้านห้วยไผ่” กิจกรรมการงานอาชีพนักเรียน ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์หน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ  
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เวลา ๑๓.๐๐ น. ทรงตดิตามการดำาเนินงานโครงการตาม  
พระราชดำาริ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ 
อำาเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ทอดพระเนตรการสาธิต
การสอนวิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ เร่ือง คำาควบกลำาแท้ 
ซึง่ใช้สือ่การสอนเป็นเพลงและบตัรคำาควบกลำา ทำาใหนั้กเรยีน
สามารถอา่นและสะกดคำาควบกลำาได้ การดำาเนนิงานสขุศาลา
พระราชทาน ด้านการให้บริการการรักษาทางไกล ทำาให้      
ผูป้ว่ยไดร้บัการรกัษาจากแพทยส์ะดวกมากขึน้ กิจกรรมการ
ประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม กิจกรรม
การเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมปลูกพืชผัก ไม้ผล 
การสาธิตการปักชำาผักหวาน กิจกรรมปศุสัตว์ และกิจกรรม
ประมง 

วันท่ี ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง 
ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำาเนินงานโครงการตาม         
พระราชดำาริ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านสำานักเอาะ 
อำาเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ทอดพระเนตรการสาธิตการ
สอนวิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เรื่องการแปรงฟัน
อย่างถูกวิธี กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องสมุด โดย
ในชว่งการแพรร่ะบาดของโรคโควิด ๑๙  มีการให้บริการหอ้ง
สมดุเคลือ่นที ่ครนูำาหนงัสอืใหน้กัเรยีนยมือา่นท่ีบา้น เปน็การ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน

เวลา ๑๓.๐๐ น. ทรงตดิตามการดำาเนินงานโครงการตาม 
พระราชดำาริ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนมหาราช ๑ 
อำาเภอสะบา้ยอ้ย จังหวัดสงขลา ทอดพระเนตรการสาธติการ
สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ เร่ืองการคูณ
แบบเวทคณิต โดยใช้ตารางการคูณแบบเวทคณิต ทำาให้
นักเรียนมีทักษะการคูณที่ดีขึ้น และสนุกสนานในการเรียน 
ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรของนักเรียน ได้แก่ การทำา
กล้วยฉาบเค็ม กิจกรรมการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การทำาขนมเจาะหู ซึ่งเป็นขนมพื้น
บ้านโดยมีปราชญ์ชาวบ้านมาช่วยสอน กิจกรรมของกลุ่ม      
อาชพีบา้นนำาเชีย่ว ในโครงการสง่เสรมิอาชพีประชาชน ตาม  
พระราชดำาริ โดยกลุ่มทำาผลิตภัณฑ์นำามันมะพร้าวสกัดเย็น 
ส่งจำาหน่ายที่ร้านภูฟ้าและในชุมชน 
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วันท่ี ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ
ลง ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำาเนินงานโครงการตาม  
พระราชดำาริ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านประกอบ
ออก อำาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ทอดพระเนตรการสาธิต
การสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เรื่องการอ่าน
จบัใจความสำาคญั โดยใช้ส่ือผัง star และบัตรภาพในการสอน 
ทำาใหน้กัเรยีนมคีวามสนใจและเขา้ใจเนือ้หาเร็วยิง่ขึน้ กจิกรรม
การงานอาชีพนักเรียน ได้แก่ การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และ
กิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริม
นม โรงเรยีนได้นำาข้าวกลอ่ง นมผง และผลผลติทางการเกษตร
แจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน รวมทั้งอาหารกลางวันใส่ปิ่นโต
พระราชทานไปให้นักเรียน 

เวลา ๑๓.๐๖ น. ทรงตดิตามการดำาเนินงานโครงการตาม 
พระราชดำาริ  โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนเชิญ พิศลย
บุตร อำาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ทอดพระเนตรการสาธิต
การสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง การ
บวกลบระคน โดยใช้สื่อประสม ทำาให้นักเรียนหาผลลัพธ์ได้
ถูกต้อง กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ซึ่งมีกิจกรรมร้านค้า ออม
ทรัพย์และส่งเสริมการผลิต กิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวนั ไดแ้ก่ กิจกรรมปลกูพชืผกั ไมผ้ล การสาธติการผลติ
เชื้อราไตรโคเดอร์มา กิจกรรมปศุสัตว์ และกิจกรรมประมง 
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โดย นายนรัญจ์ โกศลเวช 
แผนกปฏิบัติการ ๑

การจัดบริการอาหารกลางวัน
โรงเรียนตำ รวจตระเวนชายแดนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(โควิด ๑๙)

จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควดิ ๑๙ โรงเรยีน
ตำารวจตระเวนชายแดนจึงได้ปรับแนวทาง การจัดการเรียน
การสอนจากแบบ ON-SITE คือการจัดการเรียนการสอนที่
สถานศึกษาตามปกติ เป็นแบบ ON-HAND คือการจัดการ
เรยีนการสอนทีค่รจัูดทำาเอกสารใบงาน หรอืแบบเรียนสำาเรจ็รปู 
มอบหมายให้กับนักเรยีน ซ่ึงครูผูส้อนจะออกไปตดิตามนกัเรียน
เป็นครั้งคราว หรือแบบ ONLINE ตามบริบทของพื้นที่ และ
ความพร้อมของสถานศึกษา โดยคำานึงถึงการเรียนรู้ และ
ความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก

โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน ดำาเนินงานโดยการสลับ
วันใหนั้กเรยีนมารบัเอกสารทีโ่รงเรยีน ซ่ึงการทีนั่กเรยีนมารบั
เอกสารสปัดาหล์ะครัง้ ทำาใหไ้มส่ามารถจดับรกิารอาหารกลาง
วัน และอาหารเสริมนมให้แก่นักเรียนทุกวันเรียนได้ จึงได้
ปรับแนวทางการจัดบริการอาหารกลางวัน ดังนี้

๑. วนัทีน่กัเรยีนมารบัเอกสารใบงานทีโ่รงเรยีน ทางโรงเรยีน
จดัทำาอาหารกลางวนัเปน็ขา้วกล่องมอบใหก้บันกัเรยีน สัปดาห์
ละ ๑ ครั้ง

๒. วันที่ครูผู้สอนออกไปติดตามนักเรียน ทางโรงเรียนจัด
ทำาอาหารกลางวันเปน็ขา้วกลอ่ง ใหค้รผููส้อนนำาไปมอบให้กบั
นักเรียนตามบ้านหรือจุดนัดพบในชุมชน

นอกจากน้ีทางโรงเรียนยังนำานมผงและผลผลิตทางการ
เกษตรไปมอบให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อจัดอาหาร
กลางวันให้แก่นักเรียนที่บ้าน โดยครูผู้สอนแนะนำาแนวทาง
ในการจดัอาหารกลางวนัให้แก่ผูป้กครองเกีย่วกบัความสำาคญั
ของอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาด และปลอดภัย
สำาหรับบุตรหลาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ พระราชทาน
ปิ่นโต ให้แก่โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมการจัดบริการอาหารกลางวัน ลดการใช้โฟม และ  
ถุงพลาสติกในการบรรจุอาหาร เป็นการลดจำานวนขยะใช้แล้วท้ิง 
และปลอดภัยจากสารเคมีจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน

จากพระมหากรณุาธคิณุดังกลา่ว และการดำาเนนิงานของ
โรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดน สง่ผลใหเ้ดก็และเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดาร ได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้ และทักษะ
ทางวิชาการ รวมทั้งการพัฒนาทางด้านโภชนาการ และ
สขุภาพอนามยัอยา่งตอ่เน่ืองเปน็อยา่งด ีแมจ้ะมสีถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ก็ตาม 
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หนังสือพระราชทาน
สำ หรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดย นางสาวอุบลรัตน์ มั่นฤกษ์

ฝ่ายนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงห่วงใยนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ในเร่ืองการเรียนเน่ืองจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้สถานศึกษาต้องปรับรูป
แบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ มีพระราชกระแส ให้จัดหาหนังสือเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ไว้ท่ีห้องสมุดโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน เพ่ือให้นักเรียนใน
พระราชานุเคราะห์ฯ และนักเรียนตามพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ใช้ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม และ
เตรียมความพร้อมในการเรียนท่ีสูงข้ึน 

 “ ...ท่ีมอบหนังสือไว้ท่ีโรงเรียนเพ่ือจะให้นักเรียนท่ีเรียนต่อระดับมัธยม ไม่ใช่เฉพาะนักเรียนทุน คนอ่ืนด้วย 

...เพราะฉะนั้นนอกจากนักเรียนแล้วคุณครูที่อยากจะหาความรู้เพิ่มเติมก็อ่านได้ ได้ลองอ่านดูแล้วก็สนุก

ได้ความรู้ดี นักเรียนก็อ่านแล้วน่าจะทำาโน้ตย่อในส่ิงท่ีสำาคัญหรือสนใจ จะใช้ได้ในการศึกษาต่อไป..”

พระราชดำารัส 

ณ  โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านประกอบออก อำาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔

หนังสือท่ีพระราชทาน เป็นแบบเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ๕ วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ
สังคมศึกษา โรงเรียนละ ๒ ชุดๆ ละ ๙๔ เล่ม จำานวน ๑๙๖ โรงเรียน พร้อมตู้หนังสือ 
โดยนักเรียนสามารถยืมหนังสืออ่านได้ท่ีห้องสมุดและยืมกลับไปอ่านท่ีบ้านได้
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                                                                                                                  โดย นางสาวศิริวิมล  บุญยัง
แผนกปฏิบัติการ ๑

ก่อนจะเป็นกลุ่มอาชีพประชาชน
ตามพระราชดำ ริฯ            

จดหมายข่าวฉบับน้ี ขอนำาเสนอแนวทางการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ
ประชาชนตามพระราชดำาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า           
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
เนื่องจากประชาชนหลายพื้นที่มีความสนใจการพัฒนาด้าน
อาชพีจำานวนมาก โดยเฉพาะดา้นการตลาด เพือ่ใหห้น่วยงาน
พี่เลี้ยง ที่ปรึกษาประจำากลุ่ม และผู้สนใจ เข้าใจกระบวนการ 
การจดัตัง้กลุม่อาชพี สามารถประเมินตนเอง และเตรยีมความ
พรอ้มเพือ่จดัต้ังกลุม่อาชีพไดด้ยีิง่ขึน้ จงึจะนำาเสนอภาพรวม
ก่อนจะเป็นกลุ่มอาชีพประชาชนตามพระราชดำาริ ให้ทราบ
ดังต่อไปนี้

คุณลักษณะเบื้องต้น
๑. เป็นกลุ่มประชาชนในโครงการตามพระราชดำาริ หรือพื้นที่

พิเศษที่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ช่วยเหลือ 
๒. รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำารงชีพ
๓. ขาดโอกาสทางการตลาด 
๔.  ผลติภณัฑม์เีอกลักษณ์ของภูมปัิญญาท้องถ่ิน และมคีวามเปน็

ไปได้ในด้านการตลาด
๕.  สมาชิกมีความสมัครใจ ยอมรับแนวทางการพัฒนา และ

สามารถตรวจสอบได้  

ขั้นตอนการจัดตั้ง
ประชาชนแสดงความจำานงที่จะขอรับพระราชทานความ                

ช่วยเหลอื หรอืทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหช้ว่ยเหลอื โครงการ
ส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเร่ิมดำาเนินการตาม             
ขั้นตอน ดังนี้ 
๑.  ศกึษาความเปน็ไปไดใ้นการสง่เสรมิอาชพี โดยการเขา้ไปพบปะ

แลกเปลี่ยนข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย มีการเชิญแกนนำาชุมชน
หรือปราชญ์ชาวบ้านมาร่วมหารือ เจ้าหน้าท่ีจะประเมิน
ศกัยภาพเบือ้งตน้เพือ่กำาหนดรปูแบบการสง่เสรมิและพัฒนา
อาชีพ

๒.  อบรมทกัษะวชิาชพีหรือทดลองทำาผลติภัณฑ์ตน้แบบ ประเมนิ
ศักยภาพของสมาชิกและผลิตภัณฑ์

๓. จัดทำาข้อมูลพื้นฐานของสมาชิก ต้องมีจำานวนสมาชิกตั้งแต่ 
๑๐ คนขึ้นไป และมีที่ปรึกษาประจำากลุ่ม

๔.  กลุ่มเริ่มกำาหนดระเบียบการบริหาร ดังนี้
     ๔.๑  กำาหนดชื่อกลุ่มที่เป็นทางการสำาหรับจดทะเบียน
   ๔.๒  กำาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
     ๔.๓  กำาหนดสถานทีท่ำาการ เพือ่ใชท้ำากจิกรรมกลุม่ และตดิตอ่
  จากบุคคลภายนอก
 ๔.๔ เงินทุน แบ่งเป็นการระดมทุนจากมูลค่าหุ้นของสมาชิก 
  ทุนสมทบ ได้แก่ทุนจากกิจกรรมหรือการหักรายได้เข้า
  กลุ่ม เงินพระราชทาน เงินบริจาค 
 ๔.๕ กำาหนดวิธีรับสมาชิก และการขาดออกจากการเป็น
  สมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก   
 ๔.๖  กำาหนดหนา้ที ่และจำานวนคณะกรรมการ บริหารจัดการ
  กลุ่ม วธิกีารเลือกต้ัง การดำารงตำาแหนง่ และการพน้จาก
  ตำาแหน่งของกรรมการ
 ๔.๗  การลงมติและการยอมรับมติของกลุ่ม
 ๔.๘  กำาหนดแนวทางการบริหารงาน  ด้านการผลิต การเงิน 
  การบัญชี การตลาด และการจัดสรรรายได้  ตามลำาดับ 
  (เมื่อกลุ่มเข้มแข็งขึ้นจะเพิ่มเรื่องทุนสำารอง การปันผล 
  คา่ตอบแทนคณะกรรมการ และทนุสาธารณประโยชน)์ 
      หากผา่นการพจิารณาตามขอ้ ๑ – ๔ จงึจะขอพระราชทาน
  จดัตัง้เปน็กลุม่อาชพีประชาชนตามพระราชดำารฯิ กรณี
  ไม่ผ่านเกณฑ์จะยังคงได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่และ
  ยงัมโีอกาสได้รบัพระราชทานความชว่ยเหลอืเชน่เดยีวกนั 
  จนกว่ากลุ่มจะมีความพร้อมหรือพัฒนาอยู่ในจุดท่ีเหมาะสม
  แล้ว ปัจจุบันมีกลุ่มอาชีพประชาชนตามพระราชดำาริ ฯ 
  กระจายอยูท่กุภมิูภาคจำานวน ๑๓๒ กลุม่ และมีสมาชิก
  รวม ๓,๐๑๗ คน



จดหมายข่าวโครงการตามพระราชดำ ริ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ๑๔

โดย นายธีรวุธ  ปัทมาศ 
ฝ่ายโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ

การส่งเสริมการปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ 
แก่เกษตรกรในพื้นที่อำ เภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ตำาบลภูฟ้า อำาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เริ่ม
ดำาเนินงานโครงการมาตั้งแต่ ปี ๒๕๔๒ เพื่อเป็นศูนย์ศึกษา
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม สง่เสริมใหเ้กษตรกรใชพ้ื้นทีใ่หคุ้้มคา่ ไมห่มุนเวยีน
พืน้ท่ี จัดทำาแนวระดบัในการปลกูพชื เปน็การอนุรกัษดิ์นและ
นำา พฒันาการปลกูพชืสรา้งรายได ้เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติ
ของราษฎรบนพื้นที่สูงให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ ได้ศึกษาทดลอง
หาพืชทีเ่หมาะสมกบัพ้ืนที ่พบว่า หม่อน 
หรือ มัลเบอร์รี่(Mulberry) “ พันธุ์ 
เชียงใหม่ ๖๐ ” ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ที่
เหมาะกับการปลูกบนพื้นที่สูงได้เป็น
อย่างดี มีคุณค่าทางสารอาหารสูง ทน
แล้ง สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกร
ในฤดูแล้งได้ จึงเป็นพืชที่ศูนย์นำามาส่งเสริมให้เกษตรกร และในปี ๒๕๕๙ ได้รับ
การรับรอง GAP (Good Agricultural        Practices) จากศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติน่าน กรมหม่อนไหม ปัจจุบันมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๔๘ 
คน พื้นที่ปลูกรวม ๕๓ ไร่ ๓ งาน 

ศนูยภ์ฟูา้พัฒนาฯ ไดร้บัซือ้ผลผลติจากเกษตรกรเฉลีย่ปลีะ ๒๐,๐๐๐ กิโลกรมั 
นำาผลติผลทีไ่ด้รับมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ ผลหม่อนสดแช่แข็ง นำาหม่อน
พร้อมด่ืม แยมหม่อน ผ่านโรงงานแปรรูปของศูนย์ฯ ที่ได้มาตรฐาน 

นำาหม่อนพร้อมดื่ม ตราภูฟ้า ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ประเภทการประกวดผลิตภัณฑ์จากหม่อน ระดับ
มอือาชพี ในงาน “ ตรานกยงูพระราชทาน สบืสาน
ตำานานไหมไทย ครัง้ที ่๑๐ ประจำาป ี๒๕๕๘ ” จดั
โดย กรมหม่อนไหม ณ ศูนย์การแสดงสินค้าอิม
แพ็ค เมืองทองธานี 



จดหมายข่าวโครงการตามพระราชดำ ริ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔๑๕

กระดานข่าว
โดย นายกฤษณะ   สิงหชาญกิจ

ฝ่ายเผยแพร่

 โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์
ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ อำาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจาก          
พระราชดำารฯิอำาเภออมกอ๋ย จงัหวัดเชียงใหม ่โครงการอทุยานธรรมชาตวิทิยาอนัเน่ืองมาจากพระราชดำารฯิ อำาเภอสวนผึง้ 
จังหวัดราชบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรมบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์ เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

วนัที ่๑๑ กันยายน ๒๕๖๔  สสท. จดัพธีิปฐมนเิทศนกัเรยีน
ในพระราชานเุคราะห ์สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็
พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีระดบัอดุมศกึษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำานวน ๗๘ คน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์ เพื่อช้ีแจงระเบียบ และข้อปฏิบัติของนักเรียนใน
พระราชานุเคราะห์ ทั้งด้านการศึกษา ความประพฤติ และ
การใช้จ่ายเงินพระราชทาน รวมทั้งแนะแนวทางการศึกษา
ให้ประสบความสำาเร็จ 



วัตถุประสงค์  : เพื่อเผยแพร่ข่าวสารการดำาเนินงานโครงการตามพระราชดำาริ

    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ผู้สนับสนุน 

    และประชาชนทั่วไป มีกำาหนดเผยแพร่ปีละ ๔ ครั้ง

จัดทำาโดย  : โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

    สำานักพระราชวัง สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓

    โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๑๑   ๐ ๒๒๘๑ ๓๙๒๑  โทรสาร  ๐ ๒๒๘๑ ๓๙๒๓

พิมพ์ที่     : หจก.แสงเทียนการพิมพ์

 วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ สสท. จัดปฐมนิเทศสามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำานวน ๔๒ รูป รวม ๒๙ โรงเรียน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เพื่อชี้แจงระเบียบ และข้อ
ปฏิบัติของสามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ทั้งด้านการศึกษา ความประประพฤติ และการใช้จ่ายเงินพระราชทาน 
รวมทั้งแนะแนวทางการศึกษาให้ประสบความสำาเร็จ

ขอเชิญตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นจดหมายข่าวโครงการ
ตามพระราชดำาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาจดหมายข่าวให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
โดยเข้าแอปพลิเคชัน Line และ สแกน QR CODE นี้
หรือทาง  https://forms.gle/9UAFkbxVeKJACraEA

ปฐมนิเทศสามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ


