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โครงการด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
 

วัตถุประสงค์ : การพัฒนาโรงเรียน 
 

 ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา การศึกษานอกระบบ 
รัชกาลที่ 10       
รัชกาลที่ 9       
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่ 9 (902) 

      

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา  
สิริวัฒนาพรรณวดี (903) 

      

สมเด็จพระเทพรตันสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี(905) 

  ส่งเสริมและสนับสนุน 
(โรงเรียนวัฒนธรรมเด็กก าพร้าแขวง

เวียงจนัทน์ สปป.ลาว หรือ โรงเรียนหลัก 67) 

   

  วิจัยพัฒนาโรงเรยีนน าร่อง  
(โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว) 

   

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลักษณ์ 
อัครราชกุมาร ี

      

สมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนน ี(สมเด็จย่า) 
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โครงการด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
 

วัตถุประสงค์ : ทุนการศึกษา 
 

 ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา การศึกษานอกระบบ 
รัชกาลที่ 10       
รัชกาลที่ 9       
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่ 9 (902) 

      

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (903) 

      

สมเด็จพระเทพรตันสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี(905) 

    สนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับครูในโครงการพระราชด าริฯ  
(โรงเรียนพระปรยิัติธรรม โรงเรียน ตชด.  

และโรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดาร) 

 

    ทุนโอลิมปิกโอลิมปิกวิชาการสมเดจ็พระเจ้า 
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราช

นครินทร์ (ทนุโอลิมปิก) (ปีละ 32 ทุน) 

 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

      

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนน ี(สมเด็จย่า) 
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โครงการด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
 

วัตถุประสงค์ : สื่อการเรียน/ศูนย์การเรียน 
 

 ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา การศึกษานอกระบบ 
รัชกาลที่ 10       
รัชกาลที่ 9 สนับสนุนสื่อการเรียนวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ในโรงเรียนไกลกังวล    
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
(902) 

      

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (903) 

      

สมเด็จพระเทพรตันสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี(905) 

 จัดกิจกรรมการเรียนรู ้
Mini Phaenomenta  

(ทดลองใช้ 17 โรงเรียน) 

    

 จัดท าสื่อเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 60 พรรษา 
- ชุดการจดัการเรยีนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ ส าหรบัโรงเรยีนขนาดเล็ก                                     

ที่มีครไูมค่รบช้ัน (ระดับประถมศกึษา) 
- หนังสือเรยีนอเิลก็ทรอนิกส์วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ (ระดับประถมศึกษาถึงมธัยมศึกษา) 

   

 มหาวิทยาลยัเด็ก ประเทศไทย (สสวท. สวทช. มหาวิทยาลยั 18 แห่ง และ Chevron Enjoy Science)    
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

(โรงเรียนเข้าร่วมในเครือข่าย สสวท. 1,574 โรงเรียน) 
    

  สนับสนุนสื่อการเรียนให้โรงเรียนวฒันธรรมเด็กก าพร้าแขวง
เวียงจันทน์ สปป.ลาว หรือ โรงเรยีนหลัก 67) 

   

  สนับสนุนสื่อการเรียนให้โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว    
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 ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา การศึกษานอกระบบ 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลยัลักษณ์ อัครราช
กุมาร ี

      

สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนน ี(สมเด็จย่า) 
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โครงการด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
 

วัตถุประสงค์ : การพัฒนาครู 
 

 ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา การศึกษานอกระบบ 
รัชกาลที่ 10       
รัชกาลที่ 9 พัฒนาครูในโรงเรยีนไกลกังวลด้านวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์    
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่ 9 (902) 

      

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (903) 

      

สมเด็จพระเทพรตันสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (905) 

 พัฒนาครูโรงเรียนพระปริยตัิธรรม โรงเรียน ตชด. และโรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดาร 
(375 โรงเรียน) 

   

 พัฒนาครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่สอนสายสามัญ 6 จังหวัด 
ชายแดนภาคใต ้(60 โรงเรียน) 

   

 พัฒนาศักยภาพครูในประเทศติมอร์ ตะวันออก    
  พัฒนาครูโรงเรียนวัฒนธรรมเด็กก าพร้าแขวง

เวียงจันทน์ สปป.ลาว หรือ โรงเรยีนหลัก 67 
   

  พัฒนาครูโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว    
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลยัลักษณ์ อัครราช
กุมาร ี

      

สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนน ี(สมเด็จย่า) 
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โครงการด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
 

วัตถุประสงค์ : การสร้างพลเมือง 
 

 ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา การศึกษานอกระบบ 
รัชกาลที่ 10       
รัชกาลที่ 9       
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ 9 (902) 

      

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี (903) 

      

สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี(905) 

  เจ้าภาพจดัการแข่งขันคณติศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งท่ี 56 

(4 - 16 ก.ค. 2558) 

   

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลักษณ์ 
อัครราชกุมาร ี

  เจ้าภาพจดัการแข่งขันเคมโีอลิมปกิ
ระหว่างประเทศ ครั้งท่ี 49 

(6 - 15 ก.ค. 2560) 

   

สมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนน ี(สมเด็จย่า) 
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โครงการด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
 

วัตถุประสงค์ : การศึกษานอกระบบ/ฝึกอาชีพ 
 

 ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา การศึกษานอกระบบ 
รัชกาลที่ 10       
รัชกาลที่ 9       
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
(902) 

      

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวดี (903) 

      

สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี(905) 

      

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

      

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
(สมเดจ็ย่า) 
 

      

หมายเหตุ : 
1. โครงการที่เป็นส่วนหน่ึงของโครงการพระราชด าร/ิอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ใช้ตัวอักษรสีแดง) 
2. โครงการที่เป็นส่วนหน่ึงของโครงการพระราชด าร/ึอันเนื่องมาจากพระราชด ารึ (ใช้ตัวอักษรสีน้ าเงิน) 
3. โครงการที่หน่วยงานจดัตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ (ใช้ตัวอักษรสีด า) 


