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วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ
ลง ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำ�เนินงานโครงการตาม
พระราชดำ�ริ โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนพีระยานุ
เคราะห์ฯ ๒ อำ�เภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ทอดพระเนตร
การสาธิตการสอนวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ ๒ เรื่อง จำ�นวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ โดยใช้สอ่ื บัตรแสดง
ตัวเลขและตัวหนังสือมาช่วยสอน ทำ�ให้นกั เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจเพิม่ มากขึน้ โครงการเกษตรเพือ่ อาหารกลางวัน กิจกรรม
ฝึกอาชีพนักเรียน “การซ่อมจักรยาน” และกิจกรรมห้องเรียน
อัจฉริยะด้านภาษาไทย มีฐานเรียนรู้และใช้สื่อหลากหลาย
ทำ�ให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ดียิ่งขึ้น

เวลา ๑๓.๐๐ น. ทรงติดตามงานโครงการตามพระราชดำ�ริ โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง อำ�เภอ
พนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โดยใช้เกมส์ทาง
คณิตศาสตร์มาช่วยในการสอน ทำ�ให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและมีผลการทดสอบดีข้ึน กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน
ได้แก่ การทำ�ทีร่ องแก้วจากกก และการซ่อมเครือ่ งใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน การดำ�เนินงานกลุม่ เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสุรนิ ทร์
ซึง่ ดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ ปลูกพืชผัก ไม้ผล ทำ�ปศุสตั ว์ ประมง แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร รวมทัง้ ผลิตงานหัตถกรรม
และนำ�ผลผลิตทีไ่ ด้ไปจำ�หน่ายในชุมชน รวมทัง้ จำ�หน่ายผ่านระบบออนไลน์ ทำ�ให้สมาชิกมีรายได้และพึง่ พาตนเองได้ดยี ง่ิ ขึ้น
จดหมายข่าวโครงการตามพระราชดำ�ริ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔

๒

วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ
ลง ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำ�เนินงานโครงการตาม
พระราชดำ�ริ โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว
อำ�เภอสังขะ จังหวัดสุรนิ ทร์ ทอดพระเนตรการสาธิตการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เรื่องหน้าที่
ของรากและลำ�ต้น โครงการนำ�ร่องการแปรรูปผลผลิตทางการ
เกษตรในโรงเรียน การทำ�กล้วยกรอบ โดยจัดทำ�เป็นหลักสูตร
การสอนนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ มาตัง้ แต่ปกี ารศึกษา
๒๕๖๒ มีนกั เรียนจบหลักสูตรแล้วจำ�นวน ๒ รุน่ รวม ๔๒ คน
ทัง้ นีโ้ รงเรียนได้รบั งบประมาณพระราชทานในการจัดทำ�ห้อง
ปฏิบัติการการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ การประดิษฐ์ดอกไม้
จากรังไหม การทอผ้าไหม และทอเสือ่ กก และทอดพระเนตร
การแสดง เพลงอายัยลำ�แบ ซึง่ มีปราชญ์ชาวบ้านมาช่วยสอน
นักเรียน เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

เวลา ๑๓.๓๐ น. ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตาม
พระราชดำ�ริ โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุม
อำ�เภอสังขะ จังหวัดสุรนิ ทร์ ทอดพระเนตรการสาธิตการสอน
วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง มาตราตัว
สะกดแม่กน โดยใช้สอื่ บัตรคำ�มาช่วยในการสอน กิจกรรมฝึก
อาชีพนักเรียน ได้แก่ การจับจีบผ้า และการทำ�เจลแอลกอฮอล์
ล้างมือ การสาธิตการสอนห้องคอมพิวเตอร์ โดยฝึกให้นกั เรียน
ใช้โปรแกรมฝึกการพิมพ์สัมผัส ทำ�ให้นักเรียนมีทักษะการ
พิมพ์ที่ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น

๓

วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ
ลง ณ วังสระปทุม ทรงติดตามงานโครงการตามพระราชดำ�ริ
โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านรุน อำ�เภอบัวเชด จังหวัด
สุรินทร์ ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาคณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เรื่องการลบจำ�นวนนับไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ โดยใช้กระดานตัวเลขและบัตรตัวเลข ทำ�ให้นกั เรียน
สนใจ เข้าใจการลบและมีผลทดสอบดีขนึ้ กิจกรรมส่งเสริมรัก
การอ่าน กิจกรรมห้องพยาบาลและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่
บ้านในชุมชน
จดหมายข่าวโครงการตามพระราชดำ�ริ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔

เวลา ๑๓.๐๐ น. ทรงติดตามงานโครงการตามพระราชดำ�ริ
โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านชำ�ปะโต อำ�เภอบัวเชด จังหวัด
สุรินทร์ ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เรื่อง การใช้ Verb to be โครงการเกษตร
เพือ่ อาหารกลางวัน กิจกรรมประกอบเลีย้ งอาหารกลางวัน กิจกรรม
อนุรักษ์ดินและนำ� และกิจกรรมสวนสมุนไพร ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้แก่คนในชุมชน และต่อยอดให้นักเรียนทำ�เป็นสบู่สูตรสมุนไพร
สร้างรายได้
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๕ น. เสด็จ
ลง ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำ�เนินงานโครงการตาม
พระราชดำ�ริ โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวัน
อนุสรณ์ ๘ อำ�เภอนาทม จังหวัดนครพนม ทอดพระเนตรการ
สาธิตการสอนวิชาภาษาไทย โดยใช้สื่อ DLTV เรื่องการอ่าน
ออกเสียงคำ�ควบกลำ� กิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมการส่ง
เสริมรักการอ่าน กิจกรรมสหกรณ์นกั เรียน กิจกรรมฝึกอาชีพ
นักเรียน ได้แก่ การทำ�ไม้กวาดทางมะพร้าว และการทำ�เหรียญ
โปรยทาน
เวลา ๑๕.๕๐ น. ทรงติดตามการดำ�เนินงานโครงการ
ตามพระราชดำ � ริ ศูนย์การเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
บ้านนากระเสริม อำ�เภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ทอด
พระเนตรการสาธิตการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง ชนิดของคำ� กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหาร
กลางวันและอาหารเสริมนม โครงการเกษตรเพือ่ อาหารกลาง
วัน ได้แก่ กิจกรรมปลูกพืชผัก ไม้ผล เพาะเห็ด ทำ�ประมง
เลี้ยงปลาในกระชัง กิจกรรมปศุสัตว์ มีการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ไก่
ประดู่หางดำ� โดยนำ�ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จำ�หน่ายใน
ชุมชนและผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียน
จดหมายข่าวโครงการตามพระราชดำ�ริ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔

๔

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
เสด็จลง ณ วังสระปทุม ทรงติดตามงานโครงการตาม
พระราชดำ � ริ โรงเรี ย นตำ � รวจตระเวนชายแดน
การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยฯ อำ�เภอดงหลวง
จังหวัดมุกดาหาร ทอดพระเนตรการสาธิตการสอน
ทางไกล ร่วมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราช
วิทยาลัย วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องโครงสร้างเซลล์เยื่อ
หอม โดยการใช้กล้องจุลทรรศน์ ของนักเรียนระดับ
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ กิจกรรมโครงการนำ�ร่องแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ การทำ�กล้วยอบม้วน
กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ การเลี้ยงไหม การ
ทอผ้าไหม และการซ่อมเครื่องยนต์เล็ก

เวลา ๑๓.๓๑ น. ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตาม
พระราชดำ�ริ โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ
อำ�เภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ทอดพระเนตรการ
สาธิตการสอนปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓ เรื่องเพลง
ประสมคำ� กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ การทำ�ไม้กวาด
จากขวดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ของกลุม่ แม่บา้ นในชุมชน กิจกรรม
ประกอบเลีย้ งอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม และกิจกรรม
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียน การทำ�หน่อ
ไม้ดองไอโอดีน บรรจุขวด ส่งจำ�หน่ายผ่านระบบสหกรณ์
โรงเรียน
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ
ลง ณ วังสระปทุม ทรงติดตามงานโครงการตามพระราชดำ�ริ
โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล อำ�เภอ
โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ทอดพระเนตรกิจกรรมประกอบ
เลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม โดยนำ�ผลผลิตจาก
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมาประกอบอาหารตาม
หลักโภชนาการให้แก่นักเรียน กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม
และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ได้แก่ การทำ�บายศรี การจักสาน และ
การทอเสื่อกก โดยมีปราชญ์ชุมชนมาช่วยสอน

๕

จดหมายข่าวโครงการตามพระราชดำ�ริ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔

เวลา ๑๓.๐๐ น. ทรงติดตามการดำ�เนินงานโครงการตาม
พระราชดำ�ริ โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่
อำ�เภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ทอดพระเนตรการสาธิต
การสอนบูรณาการวิชาภาษาไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่าน
ไม่ออกเขียนไม่ได้ โอกาสนีท้ รงกดปุม่ เปิดแพรคลุมป้าย “อาคาร
เกษตรสิริสุข” ซึ่งใช้ในการเรียนการสอนด้านการเกษตรให้
นักเรียนฝึกปฏิบตั กิ ารจัดการผลผลิตและแปรรูปถนอมอาหาร
รวมทั้งให้ประชาชนมาใช้ประโยชน์ในการจัดการผลผลิต
ทางการเกษตร

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ วังสระปทุม
ทรงติดตามการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ สามเณร ตาม พระราชดำ�ริ
โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา อำ�เภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ทอดพระเนตรการ
สาธิตการสอนวิชาภาษาบาลี ชั้นประโยค ๑-๒ การสาธิตการสอนวิชาเทคโนโลยี
(วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ การนำ�เสนอโครงงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี “สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” และกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ได้แก่ การทำ�ธุงใยแมงมุม การทำ�อาสนะ และการทำ�พรมเช็ดเท้า
เวลา ๑๓.๐๐ น. ทรงติดตามการดำ�เนินงานโครงการตามพระราชดำ�ริ โรงเรียน
พระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา อำ�เภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เรื่องการ
อ่านและการเขียนสะกดคำ�ไม่ตรงตามมาตรา แม่กด เป็นการสอนแบบเชิงรุก ใช้
บัตรคำ�ภาษาในการสอน กิจกรรมการงานอาชีพนักเรียน ได้แก่ การทำ�ปุ๋ยหมัก
จากมูลม้า การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ ผลิตภัณฑ์การแปรรูปข้าวไรซ์เบอร์รี่ (ข้าวแต๋น
และสบู่)
วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ
ลง ณ วังสระปทุม ทรงติดตามงานโครงการตามพระราชดำ�ริ
โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล อำ�เภอปากชม
จังหวัดเลย ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาคณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เรื่องเศษส่วน กิจกรรมการงานอาชีพ
นักเรียน “การทำ�ชาใบหม่อน” และกิจกรรมของกลุม่ สมาชิก
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำ�ริ พื้นที่
จังหวัดเลย
จดหมายข่าวโครงการตามพระราชดำ�ริ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔

๖

เวลา ๑๓.๐๐ น. ทรงติดตามการดำ�เนินงานโครงการ
ตาม พระราชดำ�ริ โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
บ้านนานกปีด อำ�เภอปากชม จังหวัดเลย ทอดพระเนตร
กิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้แก่ การทำ�พานบายศรีสู่ขวัญ การสานชะลอม และ
การสานตะกร้าพลาสติก โครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน อาทิ กิจกรรมปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ กิจกรรม
การเพาะเห็ด โครงการนำ�ร่องการแปรรูปผลผลิตทางการ
เกษตร “เห็ดปรุงรส” และกิจกรรมของกลุ่มสมาชิก
โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำ�ริ พื้นที่
จังหวัดเลย

วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ
ลง ณ วังสระปทุม ทรงติดตามงานโครงการตามพระราชดำ�ริ
โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก อำ�เภอ
ชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ทอดพระเนตรการสาธิตการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เรื่องการออกเสียง
ตัวอักษรที่ถูกต้อง แบบโฟนิคส์ กิจกรรมของกลุ่มอาชีพ
ประชาชน ตามพระราชดำ�ริ “บ้านคลองบนใต้” ซึ่งทำ�
ผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ จากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และใช้สจี ากธรรมชาติ
ในการทำ� อาทิ หมอน เสื่อ กระเป๋าแก้วเยติ เป็นต้น
เวลา ๑๓.๐๐ น. ทรงติดตามการดำ�เนินงานโครงการตามพระราชดำ�ริ
โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนอาทรอุทศิ อำ�เภอนครไทย จังหวัด
พิษณุโลก ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่
๕-๖ วิชาคอมพิวเตอร์พน้ื ฐาน การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint
กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมห้องสหกรณ์นกั เรียน กิจกรรมประกอบ
เลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม กิจกรรมการงานอาชีพ
นักเรียน ได้แก่ การทำ�ไม้กวาดดอกหญ้า และผลิตภัณฑ์การแปรรูป
เห็ดนางฟ้าและขนมโดนัท (ใช้หญ้าหวานแทนนำ�ตาล)
วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ
ลง ณ วังสระปทุม ทรงติดตามงานโครงการตามพระราชดำ�ริ
โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน อำ�เภอ
ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ทอดพระเนตรการสาธิตการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เรื่องคำ�ศัพท์
เกีย่ วกับอาชีพ กิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
กิจกรรมศาลาไอโอดีน และกิจกรรมอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่องการเพาะชำ�กล้าไม้

๗

จดหมายข่าวโครงการตามพระราชดำ�ริ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔

เวลา ๑๓.๐๐ น. ทรงติดตามการดำ�เนินงานโครงการตาม
พระราชดำ�ริ โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ
อำ�เภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ทอดพระเนตรการสาธิต
การสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เรื่องการแจก
ลูกสะกดคำ� ผลิตภัณฑ์ชุมชน “การทอผ้าและการแปรรูป
อาหาร” และกิจกรรมสหกรณ์นกั เรียน มีกจิ กรรมร้านค้า ออม
ทรัพย์และส่งเสริมการเกษตร โดยนำ�ผลผลิตทางการเกษตร
ในโรงเรียนมาจำ�หน่าย ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำ�บัญชี
รายรับรายจ่าย และฝึกปฏิบตั กิ ารขายสินค้าลงบัญชีการขาย
ประจำ�วัน

วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ วังสระปทุม
ทรงติดตามการดำ�เนินงานโครงการตามพระราชดำ�ริ โรงเรียนตำ�รวจตระเวน
ชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง อำ�เภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ทอดพระเนตร
การสาธิตการสอนวิชาภาษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ เรือ่ งการเขียนประโยค
กิจกรรมการดำ�เนินงานของกลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชดำ�ริ “กลุ่ม
พัฒนาอาชีพหัตถกรรมบ้านห้วยไผ่” กิจกรรมการงานอาชีพนักเรียน ได้แก่
ผลิตภัณฑ์หน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
เวลา ๑๓.๐๐ น. ทรงติดตามการดำ�เนินงานโครงการตาม
พระราชดำ�ริ โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนยอดโพธิท์ อง
๑ อำ�เภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ทอดพระเนตรการสาธิต
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เรื่องการ
บอกทิศทาง กิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
กิจกรรมประมง มีการเลีย้ งปลาดุกในบ่อดินและกบในบ่อปูน
แล้วนำ�ผลผลิตทีไ่ ด้ไปประกอบอาหารกลางวันให้แก่นกั เรียน
วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ วังสระปทุม
ทรงติดตามงานโครงการตามพระราชดำ�ริ โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
บ้านตืองอ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๓ อำ�เภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ทีก่ �ำ ลังศึกษาอยู่ เรียนผ่านระบบออนไลน์
และบางส่วนได้รบั พระราชทานคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ ทำ�ให้นกั เรียนสามารถ
เรียนออนไลน์ได้สะดวกมากขึ้น โรงเรียนยังได้รับพระราชทานตู้หนังสือ
พร้อมหนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษา เพือ่ ให้นกั เรียนในพระราชานุเคราะห์
ที่กำ�ลังศึกษาได้มีหนังสืออ่านควบคู่ไปกับการเรียนออนไลน์ รวมทั้งให้
บริการยืมหนังสือแก่ผู้ที่สนใจด้วย
จดหมายข่าวโครงการตามพระราชดำ�ริ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔

๘

เวลา ๑๓.๐๐ น. ทรงติดตามการดำ�เนินงานโครงการตาม
พระราชดำ�ริ โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ
อำ�เภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ทอดพระเนตรการสาธิต
การสอนวิชาภาษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ ี ๒ เรือ่ ง คำ�ควบกล�ำ แท้
ซึง่ ใช้สอื่ การสอนเป็นเพลงและบัตรคำ�ควบกล�ำ ทำ�ให้นกั เรียน
สามารถอ่านและสะกดคำ�ควบกล�ำ ได้ การดำ�เนินงานสุขศาลา
พระราชทาน ด้านการให้บริการการรักษาทางไกล ทำ�ให้
ผูป้ ว่ ยได้รบั การรักษาจากแพทย์สะดวกมากขึน้ กิจกรรมการ
ประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม กิจกรรม
การเกษตรเพือ่ อาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมปลูกพืชผัก ไม้ผล
การสาธิตการปักชำ�ผักหวาน กิจกรรมปศุสัตว์ และกิจกรรม
ประมง

วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง
ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำ�เนินงานโครงการตาม
พระราชดำ�ริ โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านสำ�นักเอาะ
อำ�เภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ทอดพระเนตรการสาธิตการ
สอนวิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เรื่องการแปรงฟัน
อย่างถูกวิธี กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องสมุด โดย
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ มีการให้บริการห้อง
สมุดเคลือ่ นที่ ครูน�ำ หนังสือให้นกั เรียนยืมอ่านทีบ่ า้ น เป็นการ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
เวลา ๑๓.๐๐ น. ทรงติดตามการดำ�เนินงานโครงการตาม
พระราชดำ�ริ โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนมหาราช ๑
อำ�เภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ทอดพระเนตรการสาธิตการ
สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เรื่องการคูณ
แบบเวทคณิต โดยใช้ตารางการคูณแบบเวทคณิต ทำ�ให้
นักเรียนมีทักษะการคูณที่ดีขึ้น และสนุกสนานในการเรียน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรของนักเรียน ได้แก่ การทำ�
กล้วยฉาบเค็ม กิจกรรมการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การทำ�ขนมเจาะหู ซึ่งเป็นขนมพื้น
บ้านโดยมีปราชญ์ชาวบ้านมาช่วยสอน กิจกรรมของกลุ่ม
อาชีพบ้านน�ำ เชีย่ ว ในโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน ตาม
พระราชดำ�ริ โดยกลุ่มทำ�ผลิตภัณฑ์นำ�มันมะพร้าวสกัดเย็น
ส่งจำ�หน่ายที่ร้านภูฟ้าและในชุมชน

๙

จดหมายข่าวโครงการตามพระราชดำ�ริ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔

วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ
ลง ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำ�เนินงานโครงการตาม
พระราชดำ�ริ โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านประกอบ
ออก อำ�เภอนาทวี จังหวัดสงขลา ทอดพระเนตรการสาธิต
การสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เรื่องการอ่าน
จับใจความสำ�คัญ โดยใช้สอื่ ผัง star และบัตรภาพในการสอน
ทำ�ให้นกั เรียนมีความสนใจและเข้าใจเนือ้ หาเร็วยิง่ ขึน้ กิจกรรม
การงานอาชีพนักเรียน ได้แก่ การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และ
กิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริม
นม โรงเรียนได้น�ำ ข้าวกล่อง นมผง และผลผลิตทางการเกษตร
แจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน รวมทั้งอาหารกลางวันใส่ปิ่นโต
พระราชทานไปให้นักเรียน

เวลา ๑๓.๐๖ น. ทรงติดตามการดำ�เนินงานโครงการตาม
พระราชดำ�ริ โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนเชิญ พิศลย
บุตร อำ�เภอนาทวี จังหวัดสงขลา ทอดพระเนตรการสาธิต
การสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง การ
บวกลบระคน โดยใช้สื่อประสม ทำ�ให้นักเรียนหาผลลัพธ์ได้
ถูกต้อง กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ซึ่งมีกิจกรรมร้านค้า ออม
ทรัพย์และส่งเสริมการผลิต กิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน ได้แก่ กิจกรรมปลูกพืชผัก ไม้ผล การสาธิตการผลิต
เชื้อราไตรโคเดอร์มา กิจกรรมปศุสัตว์ และกิจกรรมประมง
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๑๐

การจัดบริการอาหารกลางวัน
โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(โควิด ๑๙)

โดย นายนรัญจ์ โกศลเวช
แผนกปฏิบัติการ ๑

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ โรงเรียน
ตำ�รวจตระเวนชายแดนจึงได้ปรับแนวทาง การจัดการเรียน
การสอนจากแบบ ON-SITE คือการจัดการเรียนการสอนที่
สถานศึกษาตามปกติ เป็นแบบ ON-HAND คือการจัดการ
เรียนการสอนทีค่ รูจดั ทำ�เอกสารใบงาน หรือแบบเรียนสำ�เร็จรูป
มอบหมายให้กบั นักเรียน ซึง่ ครูผสู้ อนจะออกไปติดตามนักเรียน
เป็นครั้งคราว หรือแบบ ONLINE ตามบริบทของพื้นที่ และ
ความพร้อมของสถานศึกษา โดยคำ�นึงถึงการเรียนรู้ และ
ความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก
โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน ดำ�เนินงานโดยการสลับ
วันให้นกั เรียนมารับเอกสารทีโ่ รงเรียน ซึง่ การทีน่ กั เรียนมารับ
เอกสารสัปดาห์ละครัง้ ทำ�ให้ไม่สามารถจัดบริการอาหารกลาง
วัน และอาหารเสริมนมให้แก่นักเรียนทุกวันเรียนได้ จึงได้
ปรับแนวทางการจัดบริการอาหารกลางวัน ดังนี้
๑. วันทีน่ กั เรียนมารับเอกสารใบงานทีโ่ รงเรียน ทางโรงเรียน
จัดทำ�อาหารกลางวันเป็นข้าวกล่องมอบให้กบั นักเรียน สัปดาห์
ละ ๑ ครั้ง
๒. วันที่ครูผู้สอนออกไปติดตามนักเรียน ทางโรงเรียนจัด
ทำ�อาหารกลางวันเป็นข้าวกล่อง ให้ครูผสู้ อนนำ�ไปมอบให้กบั
นักเรียนตามบ้านหรือจุดนัดพบในชุมชน
นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังนำ�นมผงและผลผลิตทางการ
เกษตรไปมอบให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อจัดอาหาร
กลางวันให้แก่นักเรียนที่บ้าน โดยครูผู้สอนแนะนำ�แนวทาง
ในการจัดอาหารกลางวันให้แก่ผปู้ กครองเกีย่ วกับความสำ�คัญ
ของอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาด และปลอดภัย
สำ�หรับบุตรหลาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ปิ่นโต ให้แก่โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมการจัดบริการอาหารกลางวัน ลดการใช้โฟม และ
ถุงพลาสติกในการบรรจุอาหาร เป็นการลดจำ�นวนขยะใช้แล้วทิง้
และปลอดภัยจากสารเคมีจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน
จากพระมหากรุณาธิคณ
ุ ดังกล่าว และการดำ�เนินงานของ
โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน ส่งผลให้เด็กและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดาร ได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้ และทักษะ
ทางวิชาการ รวมทั้งการพัฒนาทางด้านโภชนาการ และ
สุขภาพอนามัยอย่างต่อเนือ่ งเป็นอย่างดี แม้จะมีสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ก็ตาม

๑๑
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หนังสือพระราชทาน

สำ�หรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

โดย นางสาวอุบลรัตน์ มั่นฤกษ์
ฝ่ายนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

“ ...ทีม่ อบหนังสือไว้ทโ่ี รงเรียนเพือ่ จะให้นกั เรียนทีเ่ รียนต่อระดับมัธยม ไม่ใช่เฉพาะนักเรียนทุน คนอืน่ ด้วย
...เพราะฉะนั้นนอกจากนักเรียนแล้วคุณครูที่อยากจะหาความรู้เพิ่มเติมก็อ่านได้ ได้ลองอ่านดูแล้วก็สนุก
ได้ความรูด้ ี นักเรียนก็อา่ นแล้วน่าจะทำ�โน้ตย่อในสิง่ ทีส่ �ำ คัญหรือสนใจ จะใช้ได้ในการศึกษาต่อไป..”
พระราชดำ�รัส
ณ โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านประกอบออก อำ�เภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงห่วงใยนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ในเรือ่ งการเรียนเนือ่ งจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้สถานศึกษาต้องปรับรูป
แบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ มีพระราชกระแส ให้จดั หาหนังสือเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ไว้ทห่ี อ้ งสมุดโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน เพือ่ ให้นกั เรียนใน
พระราชานุเคราะห์ฯ และนักเรียนตามพืน้ ทีอ่ น่ื ๆ ใช้ศกึ ษาหาความรูเ้ พิม่ เติม และ
เตรียมความพร้อมในการเรียนทีส่ งู ขึน้

หนังสือทีพ่ ระราชทาน เป็นแบบเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ๕ วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ
สังคมศึกษา โรงเรียนละ ๒ ชุดๆ ละ ๙๔ เล่ม จำ�นวน ๑๙๖ โรงเรียน พร้อมตูห้ นังสือ
โดยนักเรียนสามารถยืมหนังสืออ่านได้ทห่ี อ้ งสมุดและยืมกลับไปอ่านทีบ่ า้ นได้
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๑๒

ก่อนจะเป็นกลุ่มอาชีพประชาชน
ตามพระราชดำ�ริฯ

โดย นางสาวศิริวิมล บุญยัง
แผนกปฏิบัติการ ๑

จดหมายข่าวฉบับนี้ ขอนำ�เสนอแนวทางการจัดตัง้ กลุม่ อาชีพ
ประชาชนตามพระราชดำ�ริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องจากประชาชนหลายพื้นที่มีความสนใจการพัฒนาด้าน
อาชีพจำ�นวนมาก โดยเฉพาะด้านการตลาด เพือ่ ให้หน่วยงาน
พี่เลี้ยง ที่ปรึกษาประจำ�กลุ่ม และผู้สนใจ เข้าใจกระบวนการ
การจัดตัง้ กลุม่ อาชีพ สามารถประเมินตนเอง และเตรียมความ
พร้อมเพือ่ จัดตัง้ กลุม่ อาชีพได้ดยี งิ่ ขึน้ จึงจะนำ�เสนอภาพรวม
ก่อนจะเป็นกลุ่มอาชีพประชาชนตามพระราชดำ�ริ ให้ทราบ
ดังต่อไปนี้

คุณลักษณะเบื้องต้น

๑. เป็นกลุ่มประชาชนในโครงการตามพระราชดำ�ริ หรือพื้นที่
พิเศษที่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ช่วยเหลือ
๒. รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำ�รงชีพ
๓. ขาดโอกาสทางการตลาด
๔. ผลิตภัณฑ์มเี อกลักษณ์ของภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และมีความเป็น
ไปได้ในด้านการตลาด
๕. สมาชิกมีความสมัครใจ ยอมรับแนวทางการพัฒนา และ
สามารถตรวจสอบได้

ขั้นตอนการจัดตั้ง

ประชาชนแสดงความจำ�นงที่จะขอรับพระราชทานความ
ช่วยเหลือ หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชว่ ยเหลือ โครงการ
ส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเริ่มดำ�เนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้
๑. ศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมอาชีพ โดยการเข้าไปพบปะ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย มีการเชิญแกนนำ�ชุมชน
หรือปราชญ์ชาวบ้านมาร่วมหารือ เจ้าหน้าที่จะประเมิน
ศักยภาพเบือ้ งต้นเพือ่ กำ�หนดรูปแบบการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ
๒. อบรมทักษะวิชาชีพหรือทดลองทำ�ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ ประเมิน
ศักยภาพของสมาชิกและผลิตภัณฑ์
๓. จัดทำ�ข้อมูลพื้นฐานของสมาชิก ต้องมีจำ�นวนสมาชิกตั้งแต่
๑๐ คนขึ้นไป และมีที่ปรึกษาประจำ�กลุ่ม

๔. กลุ่มเริ่มกำ�หนดระเบียบการบริหาร ดังนี้
๔.๑ กำ�หนดชื่อกลุ่มที่เป็นทางการสำ�หรับจดทะเบียน
๔.๒ กำ�หนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
๔.๓ กำ�หนดสถานทีท่ �ำ การ เพือ่ ใช้ท�ำ กิจกรรมกลุม่ และติดต่อ
		 จากบุคคลภายนอก
๔.๔ เงินทุน แบ่งเป็นการระดมทุนจากมูลค่าหุ้นของสมาชิก
		 ทุนสมทบ ได้แก่ทุนจากกิจกรรมหรือการหักรายได้เข้า
		 กลุ่ม เงินพระราชทาน เงินบริจาค
๔.๕ กำ�หนดวิธีรับสมาชิก และการขาดออกจากการเป็น
		 สมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
๔.๖ กำ�หนดหน้าที่ และจำ�นวนคณะกรรมการ บริหารจัดการ
		 กลุม่ วิธกี ารเลือกตัง้ การดำ�รงตำ�แหน่ง และการพ้นจาก
		 ตำ�แหน่งของกรรมการ
๔.๗ การลงมติและการยอมรับมติของกลุ่ม
๔.๘ กำ�หนดแนวทางการบริหารงาน ด้านการผลิต การเงิน
		 การบัญชี การตลาด และการจัดสรรรายได้ ตามลำ�ดับ
		 (เมื่อกลุ่มเข้มแข็งขึ้นจะเพิ่มเรื่องทุนสำ�รอง การปันผล
		 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และทุนสาธารณประโยชน์)
		 หากผ่านการพิจารณาตามข้อ ๑ – ๔ จึงจะขอพระราชทาน
		 จัดตัง้ เป็นกลุม่ อาชีพประชาชนตามพระราชดำ�ริฯ กรณี
		 ไม่ผ่านเกณฑ์จะยังคงได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่และ
		 ยังมีโอกาสได้รบั พระราชทานความช่วยเหลือเช่นเดียวกัน
		 จนกว่ากลุม่ จะมีความพร้อมหรือพัฒนาอยูใ่ นจุดทีเ่ หมาะสม
		 แล้ว ปัจจุบันมีกลุ่มอาชีพประชาชนตามพระราชดำ�ริ ฯ
		 กระจายอยูท่ กุ ภูมภิ าคจำ�นวน ๑๓๒ กลุม่ และมีสมาชิก
		 รวม ๓,๐๑๗ คน

๑๓
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การส่งเสริมการปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่
แก่เกษตรกรในพื้นที่อำ�เภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

โดย นายธีรวุธ ปัทมาศ
ฝ่ายโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ตำ�บลภูฟ้า อำ�เภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เริ่ม
ดำ�เนินงานโครงการมาตั้งแต่ ปี ๒๕๔๒ เพื่อเป็นศูนย์ศึกษา
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พนื้ ทีใ่ ห้คมุ้ ค่า ไม่หมุนเวียน
พืน้ ที่ จัดทำ�แนวระดับในการปลูกพืช เป็นการอนุรกั ษ์ดนิ และ
น�ำ พัฒนาการปลูกพืชสร้างรายได้ เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ
ของราษฎรบนพื้นที่สูงให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ ได้ศึกษาทดลอง
หาพืชทีเ่ หมาะสมกับพืน้ ที่ พบว่า หม่อน
หรือ มัลเบอร์รี่(Mulberry) “ พันธุ์
เชียงใหม่ ๖๐ ” ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ที่
เหมาะกับการปลูกบนพื้นที่สูงได้เป็น
อย่างดี มีคุณค่าทางสารอาหารสูง ทน
แล้ง สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกร
ในฤดูแล้งได้ จึงเป็นพืชที่ศูนย์นำ�มาส่งเสริมให้เกษตรกร และในปี ๒๕๕๙ ได้รับ
การรับรอง GAP (Good Agricultural
Practices) จากศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติน่าน กรมหม่อนไหม ปัจจุบันมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๔๘
คน พื้นที่ปลูกรวม ๕๓ ไร่ ๓ งาน
ศูนย์ภฟู า้ พัฒนาฯ ได้รบั ซือ้ ผลผลิตจากเกษตรกรเฉลีย่ ปีละ ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม
นำ�ผลิตผลทีไ่ ด้รบั มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ อาทิ ผลหม่อนสดแช่แข็ง น�ำ หม่อน
พร้อมดืม่ แยมหม่อน ผ่านโรงงานแปรรูปของศูนย์ฯ ที่ได้มาตรฐาน
นำ�หม่อนพร้อมดื่ม ตราภูฟ้า ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ประเภทการประกวดผลิตภัณฑ์จากหม่อน ระดับ
มืออาชีพ ในงาน “ ตรานกยูงพระราชทาน สืบสาน
ตำ�นานไหมไทย ครัง้ ที่ ๑๐ ประจำ�ปี ๒๕๕๘ ” จัด
โดย กรมหม่อนไหม ณ ศูนย์การแสดงสินค้าอิม
แพ็ค เมืองทองธานี
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๑๔

กระดานข่าว

โดย นายกฤษณะ สิงหชาญกิจ
ฝ่ายเผยแพร่

โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์
ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริฯ อำ�เภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจาก
พระราชดำ�ริฯอำ�เภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โครงการอุทยานธรรมชาติวทิ ยาอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริฯ อำ�เภอสวนผึง้
จังหวัดราชบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรมบำ�เพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ สสท. จัดพิธปี ฐมนิเทศนักเรียน
ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับอุดมศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำ�นวน ๗๘ คน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์ เพื่อชี้แจงระเบียบ และข้อปฏิบัติของนักเรียนใน
พระราชานุเคราะห์ ทั้งด้านการศึกษา ความประพฤติ และ
การใช้จ่ายเงินพระราชทาน รวมทั้งแนะแนวทางการศึกษา
ให้ประสบความสำ�เร็จ
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ปฐมนิเทศสามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ สสท. จัดปฐมนิเทศสามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำ�นวน ๔๒ รูป รวม ๒๙ โรงเรียน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เพื่อชี้แจงระเบียบ และข้อ
ปฏิบัติของสามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ทั้งด้านการศึกษา ความประประพฤติ และการใช้จ่ายเงินพระราชทาน
รวมทั้งแนะแนวทางการศึกษาให้ประสบความสำ�เร็จ

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

วัตถุประสงค์
		
		
จัดทำ�โดย
		
		
พิมพ์ที่ 		

: เพื่อเผยแพร่ข่าวสารการดำ�เนินงานโครงการตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ผู้สนับสนุน
และประชาชนทั่วไป มีกำ�หนดเผยแพร่ปีละ ๔ ครั้ง
: โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สำ�นักพระราชวัง สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๑๑ ๐ ๒๒๘๑ ๓๙๒๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๓๙๒๓
: หจก.แสงเทียนการพิมพ์

