
โครงการ

“สง่เสริมและสนบัสนนุการพฒันาการเรียนรู้

เด็กนกัเรียนและเยาวชนในถ่ินทรุกนัดาร”



พระราชกระแสรับสัง่
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี

ด้านการพฒันาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกนัดาร



การประชุม
คณะกรรมการสภากาชาดไทย  

คร้ังที ่388
วนัศุกร์ที ่4 กนัยายน 2563

“.........ห่วงใยเด็กเหล่านี้ที่อยู่ในถ่ินทุรกันดาร โดยเฉพาะ
ในช่วงระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส           
โคโรนา เด็กเหล่านี้แม้จะได้เรียนพอสมควร แต่มีปัญหา 
เพราะโรงเ รียนนอกสังกัดโรงเ รียน ตชด . อยู่ ในเขต
ทุรกันดาร เม่ือโรงเรียนปิด เด็กเหล่านี้จะไม่ได้รับการศึกษา
เท่าที่ควร เน่ืองจากขาดการเรียนการสอน แม้ว่าจะมีครู
อาสาสมัครเดินทางไปสอนบ้าง แต่กไ็ม่เพยีงพอ...................
.........คนที่มีความรู้ก็จะมีทางเลือกในชีวิตมากขึ้น ดังน้ัน 
หากสภากาชาดไทย โดย เหล่ากาชาดจังหวัด ส านักงาน     
ยุวกาชาด หรืออาสากาชาด สามารถด าเนินการตามแนวทาง
ที่เสนอได้ น้ัน เป็นโครงการที่ดี และจะเป็นประโยชน์แก่เด็ก
ในถ่ินทุรกนัดารอย่างมาก”



การบรรยายพเิศษ
เร่ือง

“40 ปี การพฒันาเดก็และเยาวชนในถิ่นทุรกนัดาร”
19 ตุลาคม 2563

ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรต ิจังหวดัสกลนคร

“.........โรงเรียน กพด. ไม่มีคอมพิวเตอร์และทีว ี
จึงนึกถึงถุงยังชีพ ให้ใช้ “ถุงยังชีพเพ่ือการศึกษา” 
เหมือนตอนน ้าท่วม แต่ในถุงมีหนังสือที่จะสอน            
มีการสอนเร่ืองบัญชี สหกรณ์ มีเมล็ดถั่ วเขียว               
มีหน้ากากอนามัย  มีส บู่ ล้างมือมี เจลล้างมือ             
ข้าว น ้ามัน แชมพูสระผม เมล็ดผักส าหรับปลูก
รับประทานเองและเอามาแบ่งเพ่ือน หากเหลือ            
ก็ เอาไปขาย และให้มีการลงบัญชีครัวเ รือน                 
หรือใส่กระปุกออมสินไว้ ได้น าถุงยังชีพนี้ไปแจก
นักเรียนในพืน้ทีห่่างไกล........................................
.........การท าถุงยังชีพนี้ยากเพราะไม่สามารถ
ให้ทุกคนได้ มีหลายคนช่วยบริจาคซ่ึงก็ถือว่าเป็น
งานทีเ่ราได้ช่วยกนั.........”
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พืน้ทีโ่รงเรยีนโครงการพระราชด ารฯิ 748 แหง่

พืน้ทีโ่รงเรยีนเนน้หนกั
10 จงัหวดั

พืน้ทีโ่รงเรยีนรอง 50 จงัหวดั

1. กาญจนบรุี
2. ราชบรุี
3. เพชรบรุี
4. ประจวบครีขีนัธ์
5. ตาก
6. น่าน
7. เชยีงราย
8. เชยีงใหม่
9. พะเยา
10.แมฮ่อ่งสอน

ภาค 1 : พระนครศรอียธุยา ปทมุธาน ี 

ภาค 2 : นครนายก  

ภาค 2 : จันทบรุี ฉะเชงิเทรา ตราด สระแกว้

ภาค 4 : ประจวบครีขีนัธ์ กาญจนบรุี เพชรบรุี ราชบรุี

ภาค 5 : บรุรีัมย์ ศรสีะเกษ สรุนิทร์

ภาค 6 : เลย หนองบวัล าภู อดุรธานี ขอนแกน่ บงึกาฬ  สกลนคร หนองคาย

ภาค 7 : อบุลราชธานี นครพนม มกุดาหาร ยโสธร อ านาจเจรญิ

ภาค 8 : ตาก

ภาค 9 : พษิณุโลก เพชรบรูณ์ แพร่ น่าน อดุรดติถ์

ภาค 10 : เชยีงราย เชยีงใหม่ ล าปาง พะเยา แมฮ่อ่งสอน

ภาค 11 : ชมุพร ระนอง กระบี่ นครศรธีรรมราช พังงา สรุาษฎรธ์านี

ภาค 12 : ปัตตานี พัทลงุ สงขลา  ตรัง นราธวิาส ยะลา สตลู

จ านวน 560 โรงเรยีนจ านวน 188 โรงเรยีน
(สพฐ. และ ตชด.)

นกัเรยีน
ท ัง้หมด

กลุม่เรง่รดั

ปรบัปรงุ LD รวม

18,101 3,025 840 3,865

ข้อมูล ณ วันที ่8 ธันวาคม 2563

นกัเรยีนท ัง้หมด กลุม่เรง่รดั

ปรบัปรงุ LD รวม

31,756 4,438 1,125 5,563

ข้อมูล ณ วันที ่8 ธันวาคม 2563



พืน้ทีโ่รงเรยีนโครงการพระราชด ารฯิ สงักดั สพฐ. 
ใน 25 จงัหวดั มจี านวน 200 โรงเรยีน

นกัเรยีนท ัง้หมด
กลุม่เรง่รดั

ปรบัปรงุ LD รวม

23,350 3,478 1,545 5,023

ข้อมูล ณ วันที ่1 มีนาคม 2564

ภาค 1 : พระนครศรอียธุยา ปทมุธาน ี 

ภาค 2 : นครนายก  

ภาค 2 : สระแกว้

ภาค 4 : ประจวบครีขีนัธ์ กาญจนบรุี

ภาค 5 : บรุรัีมย์ ศรสีะเกษ

ภาค 6 : หนองบัวล าภู อดุรธานี ขอนแกน่ บงึกาฬ  สกลนคร หนองคาย

ภาค 7 : อบุลราชธานี อ านาจเจรญิ

ภาค 8 : ตาก

ภาค 9 : แพร่ น่าน

ภาค 10 : เชยีงราย เชยีงใหม่ แมฮ่อ่งสอน

ภาค 11 : นครศรธีรรมราช

ภาค 12 : ปัตตานี นราธวิาส










