ข้อมูลทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์
ชื่อทุนการศึกษา
หน่วยงานที่ให้ทุน
ลักษณะทุน
คุณสมบัติ

จานวนทุนที่ได้/ปี
จานวนเงินทุน
วิธีการคัดเลือก

: ทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์
: สานักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร 10303
โทรศัพท์ 02-282-6511, 02-281-3921
: ทุนต่อเนือ่ งจนสาเร็จการศึกษา (ตามระยะเวลาของหลักสูตรทุกระดับ)
: 1. เป็นนักเรียนที่ศึกษาอย่างต่อเนื่องของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน หรือ โรงเรียน
ในถิน่ ทุรกันดาร สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้รับการ
พิจารณาให้อยู่ในโครงการตามพระราชดาริ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
2. เป็นผู้ที่ขาดโอกาสในการศึกษาต่อ เนื่องจากสภาพทางครอบครัวยากจน และสภาพ
ทางภูมิศาสตร์ไกลคมนาคม
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6
ไม่ต่ากว่า 2.50 หรือ 62.5 คะแนน
4. มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
5. มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
6. มีความประพฤติดี ขยัน และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
7. ผู้ปกครองมีความเต็มใจสนับสนุนและยินยอมให้ศึกษาต่อในสายสามัญ
หรือสายอาชีพในระดับสูง
8. มีสุขภาพพลานามัยไม่เป็นอุปสรรคในการศึกษา
9. สามารถไปศึกษาและอยู่โรงเรียนประจา หรือโรงเรียนรัฐบาลทุกสังกัด
ที่ห่างไกลภูมิลาเนาได้
: ต่อเนื่องมาจากการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
: ได้ในระดับระดับอุดมศึกษา ประมาณ 48,000 บาท (ข้อมูล ปี พ.ศ. 2556)
: 1. ผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ตามระเบียบที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็น
นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
2. ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม มีความขยันหมั่นเพียร มีกิริยาวาจาสุภาพ
มีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักประหยัด อดออม
3. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ปฏิบัติตนให้สมควรกับการที่ได้รับพระราชทานพระมหา
กรุณาธิคุณ
4. ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ภาคเรียนปกติ ในสถานศึกษาของรัฐบาล
และศึกษาในประเภทวิชาที่สามารถนากลับไปพัฒนาท้องถิ่นตนเองได้เท่านั้น
5. มีผลการเรียน โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00 ทุกภาคเรียน

* ศึกษารายละเอียดทุนการศึกษา จากคู่มือทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สานักงานโครงการสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สานักพระราชวัง*
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ความเป็นมาของทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุ มารี โดยเสด็จ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบทห่างไกลและทุรกันดารทั่วประเทศมาตั้งแต่ยังเยาว์
พระชันษา ได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ทาให้ทรงทราบปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ความยากจน ความขาดแคลนอาหารและปัจจัยต่างๆ การขาดบริการสาธารณสุขและการศึกษา จึงมีพระราชหฤทัย
มุ่ ง มั่ นที่ จ ะทรงช่ วยเหลือ เด็ก เยาวชน และประชาชนที่ ด้อยโอกาสในถิ่นทุ ร กั นดารเหล่านี้ สมเด็จ พระเทพรัต น
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริ่มงานพัฒนาในปีพุทธศักราช 2523 โดยทรงทดลองทาโครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวันในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จานวน 3 โรง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดอาหารและพัฒนาภาวะ
โภชนาการและสุขภาพของเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร หลังจากนั้นได้ทรงขยายงานพัฒนาในด้านอื่นๆ อีกเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น พร้อมทั้งขยายพื้นที่การดาเนินงานมากขึ้นด้วย โดยโปรดเกล้าฯ ให้สานักงานโครงการ
ส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุ มารี ร่วมกั บหน่วยงานต่างๆ รับ ผิดชอบดาเนินงาน
โครงการตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมารี มีพระราชหฤทัยมุ่งมั่ น ที่จะช่วยเหลือราษฎร โดยเฉพาะ
เด็ก และเยาวชนที่ ขาดโอกาสในการศึก ษาหรืออยู่ในท้ องถิ่ นทุ ร กั นดาร ให้มี ชีวิตความเป็นอยู่ที่ ดีขึ้น ดัง นั้นจาก
ประสบการณ์ ที่ ท รงได้ รั บ ในระหว่ า งการตามเสด็ จ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว และสมเด็ จ พระนางเจ้ า
พระบรมราชินีนาถ ไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภาคของประเทศ และจากการทรงปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณ
ทรงเห็นว่าหากคนมีสุขภาพไม่ดีเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่แข็งแรง จะไม่สามารถปฏิบัติงานได้ดีและถ้าเป็นเด็กนักเรียนก็ไม่
สามารถเรียนหนัง สือได้ดี ดัง นั้นในการเริ่ มต้นงานพัฒ นาโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒ นาคุ ณภาพชีวิตของเด็กและ
เยาวชนในถิ่ นทุ ร กั นดารทั้ ง ด้านโภชนาการ สุขภาพอนามั ย การศึก ษา อาชีพ ความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อ ม
พระองค์จึงทรงเริ่มงานด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัยเป็นอัน ดับแรก โดยทรงเลือกใช้พื้นที่ของโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน ตัง้ แต่ พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา การดาเนินงานได้แบ่งออกเป็นโครงการใหญ่ ๆ รวม 9 โครงการ คือ
1. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2523 โดยมุ่งเน้นให้ครูผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกัน
ทาการเกษตรในโรงเรียนแล้วนาผลผลิตที่ได้นามาประกอบเป็นอาหารกลางวัน ทั้งทาให้นักเรียนได้รับความรู้และ
ทักษะด้านการเกษตรแผนใหม่ด้วย
2. โครงการส่ ง เสริม คุณภาพการศึก ษา เริ่ ม ขึ้นในปี พ.ศ. 2526 เพื่อส่ง เสริม คุณ ภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน อีกทั้งการสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่ตามโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
3. โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ทรงมีพระราชดาริเป็นการเริ่ มต้นโครงการเมื่อปี พ.ศ. 2530
โดยปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นให้กับนักเรียนและประชาชน เพื่อความอุดมสมบูรณ์ และความสมดุลของ
ธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่า และทรัพยากรในท้องถิ่น
4. โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เริ่มดาเนินการ
เมื่อ ปี พ.ศ. 2531 ส่งเสริมให้นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับแต่ขาดโอกาสในการศึกษาต่อ เนื่องจากครอบครัวมี
ฐานะยากจนได้มีโอกาสศึกษาในระดับสูงขึ้นเพื่อให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์สาหรับใช้ในการประกอบอาชีพ
และนากลับไปพัฒนาท้องถิ่น
5. โครงการฝึกอาชีพ ดาเนินการในปี การศึกษา 2531 ให้การฝึกอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่มีโอกาสศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น โดยเน้นอาชีพที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
6. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2533 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน
ให้กับนักเรียน และชุมชนในท้องถิ่นทุรกันดาร
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7. โครงการส่งเสริมสหกรณ์ เริ่ม ดาเนินการเมื่ อปี พ.ศ. 2534 เพื่อส่งเสริม ให้นัก เรียนได้มีความรู้เ กี่ยวกั บ
หลักการ วิธีการสหกรณ์ และส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นในชุมชนที่มีความพร้อม
8. โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน ในวโรกาสที่เสด็จพระราชดาเนินทรงเยี่ยมโครงการตามพระราชดาริใน
พื้นที่ทุรกันดาร โปรดเกล้าฯ ให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทาน เพื่อบริการตรวจรักษาราษฎรในถิ่นทุรกันดาร ควบคู่ไป
กับการเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ทางด้านสุขภาพ โดยเริ่มจัดตัง้ ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536
9. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก เริ่มต้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2539 ส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์
หญิงให้นมบุตร และเด็กทารกตั้ งแต่แรกเกิดได้รับบริการที่เหมาะสม และได้รับความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ
เพื่อช่วยให้แม่มีภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยที่ดี เด็กเกิดรอดมีการเจริญเติบโต และพัฒนาการได้มีศักยภาพ
โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร เปิดทาการสอนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบกับนักเรียนมีฐานะทางบ้าน
ยากจน และไม่มีโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับสูงในท้องถิ่น ทาให้เด็กนักเรียนเมื่อจบการศึกษาแล้วส่วนใหญ่จะไม่มี
โอกาสศึกษาต่อ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการคัดเลือกนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีฐานะยากจน
แต่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี พอที่จะสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้ ให้เป็น “นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ”
ซึ่งต้องผ่านการคัดเลือกตามลาดับขั้นที่กาหนด โดยจะพระราชทานค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จาเป็นในระหว่าง
การเรียนไปจนกว่านักเรียนเหล่านี้จะสาเร็จการศึกษา ตามความสามารถ และความเหมาะสมปัจจุบันมีการดาเนิน
โครงการตามพระราชดาริในท้อ งถิ่นทุ รกันดารและในพื้ นที่โครงการตามพระราชดาริ จานวน 216 หมู่บ้านใน 47
จังหวัด โปรดเกล้าฯ รับนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน สังกัด
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนในพื้นที่จัง หวัดอุบลราชธานี และจังหวัดน่าน สังกั ดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2531 ถึงปัจจุบัน มีนักเรียนใน
พระราชานุเคราะห์ฯ จานวนมากขึ้นตามลาดับ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนจากโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารได้มีโอกาสศึกษาต่อสูงขึ้น ตามความสามารถและความ
เหมาะสมตามระดับสติปัญญา
2. เพื่อให้นักเรียนจากถิ่นทุรกันดาร สามารถนาความรู้ไปพัฒนาท้องถนิ่ ของตนเอง ให้มีความเจริญก้าวหน้า
ต่อไป
3. เพื่อปลูกฝังและพัฒนานักเรียนโรงเรียนในถนิ่ ทุรกันดารให้เห็นคุณค่าของการศึกษาความสานึกในความเป็น
คนไทยมีความรักถิ่นฐาน รักประเทศ และรักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระ
ประมุข
4. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักเรียนตามโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารให้มี
ความเจริญก้าวหน้าทั่วกัน
ข้อปฏิบัติของสถานศึกษา
1. กาหนดให้สถานศึกษาเปิดบัญชี เงินฝากออมทรัพย์เป็นของสถานศึกษาเอง เพื่อรองรับการโอนเงินค่าใช้จ่าย
พระราชทานสาหรับนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ กับธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) หรือธนาคารออมสิน
ในสาขาที่ใกล้สถานศึกษามากที่สุด แล้วแจ้งเลขที่บัญชี ชื่อบัญชี และสาขาธนาคารของบัญชีเงินฝาก ไปยังสานักงาน
โครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อความสะดวกในการโอนเงินค่าใช้จ่ายพระราชทาน
โดยวิธี On Line และสถานศึกษากรุณาแต่งตั้งอาจารย์ เพี่อทาหน้าที่ดูแลการใช้จ่ายเงินของนักเรียนในพระราชานุ
เคราะห์ฯ ด้วย
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2. เมื่อสานักพระราชวัง จัดส่งเงิน โดย On Line เข้าบัญชีของสถานศึกษา และมีหนังสือแจ้งสถานศึกษา
ทราบแล้ว ขอความกรุณาผู้บริหารสถานศึกษาลงลายชื่อในใบสาคัญรับเงิน และส่งคืนสานักงานโครงการสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา เขตดุสิตกรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
3. ให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ลงลายมือชื่อในเอกสารโดยครบถ้วน และส่งคืนสานักงานโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
4. กรุณาจัดอาจารย์ที่ปรึกษาสาหรับนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อดูแลในด้านการศึกษาความประพฤติ
และควบคุมการใช้จ่ายเงินพระราชทาน
5. ในกรณีที่ไม่มีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ตามรายชื่อที่แจ้งมา หรือนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
ถูกลงโทษขั้นร้ายแรง หรือให้พ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษาแล้วขอให้สถานศึกษาส่งเงินพระราชทาน
ส่วนที่เหลือคืนไปยัง สานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สานักพระราชวัง ด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติด้านการเรียนของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
1. นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่ศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถ
เลือกเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเ คราะห์ โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาสทาง
การศึกษา) และโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนรัฐบาล
2. นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ทุกคนจะต้องสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดทั้งปีการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.00
3. ต้องแจ้งผลการเรียนทุกภาคเรียนตามความเป็นจริง โดยใช้แบบรายงานผลการเรียนที่สานักพระราชวังจัดทา
ให้แจ้งผ่านสถานศึกษาไปยังสานักพระราชวัง เพื่อประกอบการพิจารณาภายในสัปดาห์ที่สองของภาคการศึกษาถัดไป
4. เมื่อจบการศึกษาแต่ละหลักสูตร นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ต้องรายงานผลการจบการศึกษาพร้อม
สาเนาใบระเบียนผลการศึกษา และรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จานวน 1 ภาพ
5. นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่สาเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมีความประสงค์จะศึกษา
ต่ อ ในระดั บ สู ง จะได้ รั บ การพิ จ ารณาให้ รั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยพระราชทาน ต่ อ เมื่ อ มี ร ะดั บ คะแนน เฉลี่ ย สะสมตั้ ง แต่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ไม่ต่ากว่า 2.00 และจะต้องสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อได้ในภาคเรียนปกติของสถานศึกษา
ของรัฐบาล ตามเกณฑ์คะแนน ต่อไปนี้
(1) ระดับ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.90 ขึ้ นไป และมี คะแนนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์ , ภาษาอัง กฤษ,
ภาษาไทย และสัง คมศึก ษา ต้อ งไม่ ต่ากว่า 3.00 สามารถเลือกศึก ษาต่อในสายสามั ญ แผนการเรียนวิท ย์ -คณิต,
ศิลป์-คานวณ, ศิลป์-ภาษาและสายอาชีวศึกษาทุกสาขา
(2) ระดั บ คะแนะเฉลี่ ย สะสม 2.70 – 2.89 ขึ้ นไป และมี ค ะแนนเฉลี่ ย สะสมรายวิ ช าคณิ ตศาสตร์ ,
ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคมศึกษา ต้องไม่ต่ากว่า 3.00 สามารถเลือกศึกษาต่อในสายสามัญ แผนการเรียน
ศิลป์-คานวณ, ศิลป์-ภาษา และสายอาชีวศึกษาทุกสาขา
(3) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 – 2.69 ขึ้นไป และมีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์
ต้องไม่ต่ากว่า 2.50 และคะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา ต้องไม่ต่ากว่า 3.00 สามารถเลือก
ศึกษาต่อในสายสามัญ แผนการเรียนศิลป์-ภาษา ศิลป์ทัว่ ไป และสายอาชีวศึกษาทุกสาขา
(4) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.50 ให้ศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาเท่านั้น
(5) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.00 พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
6. นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง หรือระดับอนุปริญญา ที่ประสงค์จะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาจะต้องมี
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ระดับ คะแนนเฉลี่ย สะสมเมื่ อ จบหลัก สู ตร ไม่ ต่ ากว่ า 2.50 และสอบคัดเลือกเข้า ศึก ษาต่อในภาคเรี ยนปกติใ น
มหาวิทยาลัยของรัฐ (ระบบปิด) หรือสถานบันการศึกษาของรัฐบาลเท่านั้น
7. นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญา
โท จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี แต่ละภาคเรียนไม่ต่ากว่า 3.00 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อจบ
หลักสูตรปริญญาตรี ไม่ต่ากว่า 3.00 โดยเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ขาดแคลน และสามารถนากลับไปพัฒนาท้องถิ่ น
ในพื้นที่ทุรกันดารได้
8. เมื่อนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ สอบเข้าศึกษาต่อหลักสูตรใหม่ได้ ให้รายงานผลการสอบคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อ ตามแบบใบแจ้งผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อฯ พร้อมหนังสือรับรองการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อของ
นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ จากสถานศึกษาที่สอบคัดเลือกทันทีที่ประกาศผลการสอบ (ภายในเดือนเมษายน)
ไปยังสานักพระราชวัง พร้อมที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกในระหว่างปิดภาคเรียน
9. นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ต้องเขียนจดหมาย เพื่อรายงานความเป็นอยู่ต่างๆ ไปยังสานักงานโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทราบโดยสม่าเสมอ 2 เดือน/ฉบับและหากมีปัญหาใดสามารถ
ติดต่อขอคาแนะนาได้ทันที
10. นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานศึกษาหรือแนวการศึกษา จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักพระราชวังก่อน มิฉะนั้น ถือว่าสละสิทธิ์การเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
11. นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่เปลี่ยนแปลงหรือย้ายที่อยู่ใหม่ ต้องแจ้งให้สานักพระราชวังทราบทันที
เพื่อสะดวกในการติดต่อ
12. นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เมื่อสาเร็จการศึกษา และต้องการออกไปประกอบอาชีพ ให้ส่งสาเนาใบ
ระเบียนแสดงผลการเรียนที่สมบูรณ์ และแจ้งให้สานักพระราชวังทราบ พร้อมระบุสถานที่ที่ติดต่อได้สะดวก เพื่อการ
ติดตามต่อไป
หลักเกณฑ์การปฏิบัติตนของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ตั้งใจเรียน เป็นตัวอย่างที่ดีที่ผู้อื่นสามารถใช้
เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนได้ สานักพระราชวัง จึงกาหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของนักเรียนในพระราชานุ
เคราะห์ฯ เพื่อให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ใช้เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติ หากนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่
ไม่ปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จนกระทั่งทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียง จะต้องโทษขั้นสูงสุด คือการพิจารณาให้พ้นสภาพ
นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ มีข้อปฏิบัติดังนี้
1. นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ต้องเป็นผู้มีระเบี ยบวินัย ประพฤติดีมีคุณธรรม ตั้ งใจศึกษาเล่าเรียน
เคารพครู อาจารย์ มีสัมมาคารวะ ไม่แสดงกิริยาวาจาก้าวร้าว หรือลบหลู่ดูหมนิ่ ต่อครู อาจารย์ และเข้าร่วมกิจกรรม
ของสถานศึกษา
2. นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ต้องไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา และไม่เสพยาเสพติดให้โทษ
ทุกชนิด ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
3. นั ก เรี ยนในพระราชานุ เ คราะห์ฯ ต้ อ งไม่ เ ล่ นการพนั น หรื อมั่ ว อบายมุ ข ทั้ ง ภายในและภายนอก
สถานศึกษา
4. ห้ามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เที่ยวเร่ร่อนในที่สาธารณสถาน หรือเที่ยวเตร่ในเวลากลางคืน
ระหว่างเวลา 23.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่การไปในสถานที่ดังกล่าวนั้นมีบิดามารดา หรือผู้ที่ได้รับอนุญาต
จากสถานศึกษาไปด้วย และห้ามทางานลายสาธารณะสมบัติ
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5. ห้ามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เข้าไปในสถานที่อันไม่ควรแก่สภาพการเป็นนักเรียน ได้แก่
(1) สถานค้าประเวณี
(2) สมาคมหรือสโมสรที่มีการเล่นสนุกเกอร์ หรือการพนัน ที่บริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
ในระหว่างเวลาที่เปิดให้บริการ เว้นแต่เป็นผู้อยู่อาศัย หรือเข้าไปเยี่ยมญาติที่อาศัยในสถานที่นั้น
(3) สถานที่จาหน่ายอาหาร สุรา เครื่องดื่ มที่ มีการเต้นรา มีหญิง บริการ เว้นแต่ว่าเป็นผู้ป ระกอบ
อาชีพ หรือพักอาศัย หรือผู้ปกครองประกอบอาชีพเท่านั้น
(4) สถานที่บริการอาบอบนวด เว้นแต่ผู้ปกครองประกอบอาชีพและพักอาศัยในสถานที่นั้น
(5) สถานที่จัดงานเริงรมย์สัง สรรค์ มี การเต้นรา และพฤติก รรมที่ ไม่ เหมาะสมกั บสภาพเยาวชน
เว้นแต่ไปกับบิดามารดา หรือผู้ปกครอง หรืองานนั้นผู้ปกครองหรือบิดามารดาเป็นผู้จัด
(6) โรงแรมที่ไม่ได้ใช้เป็นที่พักแรมระหว่างการเดินทาง กับบิดามารดา หรือผู้ปกครองเว้นแต่บิดา
มารดาและประกอบอาชีพในสถานที่ดังกล่าว
6. นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ต้องไม่ประพฤติตนเป็นอันธพาล มั่วสุม ชุมนุม สร้างความราคาญเดือดร้อน
ให้แก่บุคคลอื่น
7. ห้ามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ แอบอ้างเอาสภาพความเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ หรือชื่อ
ของสถานศึกษาไปดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยไม่ได้รับอนุญาตจนเกิดความเสียหาย หรืออาจเสียหายแก่ชื่อเสียง
ของสถานศึกษา และโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
8. นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ จะต้องไม่แสดงพฤติกรรมอันเป็นการส่อให้เห็นว่า เป็นการก่อความไม่สงบ
ซึ่งหมายถึง การกระทาไม่ว่าจะเป็นการเขียน การโฆษณา การพูด การแสดงออกซึ่งขัดต่อระเบียบวินัยของสถานศึกษา
ขัดต่อประเพณีศีลธรรมอันดีงามและเป็นผู้ก่อให้เกิดการแตกความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นผลเสียต่อความสงบ
เรียบร้อยต่อสังคมและประเทศชาติ
9. นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ต้องไม่ลักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่น หรือของสถานศึกษา
10. ห้ ามนั ก เรีย นในพระราชานุ เ คราะห์ ฯ พกพาอาวุ ธ ใดๆ หรื อสภาพสิ่ ง นั้ น ใช้เ ป็ น อาวุ ธ ได้ ทั้ ง ในและ
นอกสถานศึกษา และห้ามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ นาสงิ่ ผิดกฎหมายใดๆ เข้ามาในสถานศึกษาหรือมีสิ่งผิด
กฎหมายไว้ในครอบครอง
11. นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ต้องไม่ประพฤติในทางชู้สาวซึ่งขัดต่อศีลธรรมอันดีงามและสภาพนักเรียน
12. นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ต้องไม่ขาดเรียนติดต่อกันเกิน 3 วัน โดยไม่แจ้งเหตุผลให้ทางสถานศึกษา
หรือสานักพระราชวัง ทราบ

