สรุปพระราชกรณียกิจและพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในคราวเสด็จพระราชดาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
พื้นทีจ่ ังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดสงขลา
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดสตูล
ระหว่างวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2558

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงปฏิบัติพระราช
กรณียกิจในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดสงขลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา
และจังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2558 สรุปได้ดงั นี้

วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
1. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ หมู่ที่ 16 บ้านสระขาว ตาบลละแม อาเภอ
ละแม จังหวัดชุมพร โดยมีห ม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. นายดนุชา สินธวานนท์
รองเลขาธิการ กปร. ผู้บัญชาการตารวจตระเวนชายแดน พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ เปิดทาการสอนเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2531
อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 41 ปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมด 15 ไร่
3 งาน 80 ตารางวา โดยเปิ ด ท าการเรี ย นการสอนตั้ ง แต่ ร ะดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษาและระดั บ
ประถมศึกษา มีนักเรียนจานวน 204 คน เป็นนักเรียนชาย 96 คน หญิง 108 คน มีครูตารวจตระเวน
ชายแดน 8 นาย และผู้ดูแลเด็กเล็ก 2 คน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จ
พระราชดาเนิ น ทรงเยี่ยมและทรงติด ตามผลการดาเนินงานที่โรงเรียนแห่งนี้เป็นครั้งแรกเมื่อวัน ที่
9 กันยายน 2539 ครั้งที่ 2 วันที่ 19 สิงหาคม 2548 และครั้งที่ 3 วันที่ 24 มิถุนายน 2553
สาหรับการเสด็จพระราชดาเนินในครั้งนี้ ทรงรับฟังการบรรยายสรุป ตลอดจนทอดพระเนตร
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ได้แ ก่ การสาธิต การเรียนการสอนชั้ นอนุ บ าล และโครงการอนุ รัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ โครงการฝึกอาชีพนักเรียน โครงการหม่อนไหมและผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน การ
แปรรูปและการถนอมอาหาร และการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวั นแก่นักเรียน ห้องพยาบาล ทรง
เยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและทรงเยี่ยมราษฎร และกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน และห้องสมุด

2
ในการนี้ พระราชทานพระราชดาริ ความว่า
1) ให้กรมชลประทานและสานักงาน กปร. พิจารณาจัดหาน้าช่วยเหลือโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ และราษฎรบริเวณใกล้เคียง ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้า
เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร
2) การพิ จ ารณาจั ด หาน้ า ต้ อ งแน่ ใจว่ า ราษฎรต้ อ งการจริ งๆ แต่ ต้ อ งให้ ช่ ว ยกั น จ่ า ย
ช่วยกันดูแลไม่ใช่ให้ กปร.จ่ายอย่างเดียว และต้องคุยกับชาวบ้าน ต้องให้ อบต.ช่วยกัน
ดูแลด้วย
3) อ้าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ยังขุดลอกไม่เสร็จแล้วไม่มีใครท้าต่อ
4) ชาวบ้ านที่ น ราธิวาสอยากได้ข้ าวพั น ธุ์ซี บู กั น ตั ง กั บ ชั ยนาท 1 (กข 29 ดั ด แปลง)
แต่ชัยพัฒนาบอกว่าไม่มี ข้าวพันธุ์พืนเมืองน่าจะสนับสนุนให้ชาวบ้าน

2. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร หมู่ที่ 15 บ้านคลองกลาง ตาบลละแม
อ าเภอละแม จั ง หวั ด ชุ ม พร โดยมี นายดนุ ช า สิ น ธวานนท์ รองเลขาธิ ก าร กปร. และคณะ
รองผู้บัญชาการตารวจตระเวนชายแดน พร้อมด้วยข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร เปิดทาการสอนเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2532
อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 41 ปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมด 20 ไร่
โดยเปิดทาการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจานวน 104 คน เป็น
นักเรียนชาย 49 คน หญิง 55 คน มีครูตารวจตระเวนชายแดน 7 นาย และผู้ดูแลเด็กเล็ก 2 คน โดย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดาเนินทรงเยี่ยมและทรงติดตาม
ผลการดาเนินงานที่โรงเรียนแห่งนี้เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2540 ครั้งที่ 2 วันที่ 19 สิงหาคม 2548
ครั้งที่ 3 วันที่ 24 มิถุนายน 2553 และครั้งที่ 4 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
สาหรับการเสด็จพระราชดาเนินในครั้งนี้ ทรงรับฟังการบรรยายสรุป ตลอดจนทอดพระเนตร
กิ จ กรรมต่ างๆ ของโรงเรี ย น ได้ แ ก่ ห้ อ งพยาบาล การสาธิต การเรีย นการสอนวิช าคอมพิ วเตอร์
โครงการฝึกอาชีพและผลิตภัณ ฑ์ท้องถิ่น การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันเลี้ยงนักเรียน ห้องครัว
ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารและการถนอมอาหาร ห้องสมุด โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การสาธิต
การเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและ
ทรงเยี่ยมราษฎร และกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

3
ในการนี้ พระราชทานพระราชดาริ ความว่า
1) ให้เร่งด้าเนินการขุด ลอกหน้าฝายบ้านตรอกล่าง ต้าบลตูม อ้าเภอปรางค์กู่ จังหวัด
ศรีสะเกษ
ทั้ งนี้ นายดนุ ช า สิ น ธวานนท์ รองเลขาธิก าร กปร. ได้ก ราบบั งคมทู ลฯว่าจะใช้
งบประมาณจากเงิ น กองทุ น พระราชทานไปด าเนิ น การโดยเร่ งด่ ว นก่ อ น แล้ ว จะน า
งบประมาณ กปร. มาคืน
2) โรงเรียนนีไม่ค่อยเพาะเห็ดฟางจากทะลายปาล์ม การเพาะเห็ดฟางจากทะลายปาล์ม
ถึงแม้จะให้ผลผลิตไม่ดีและยุ่งยาก แต่ก็เป็นการได้เรียนรู้ และรสชาติเห็ดฟางที่ได้จาก
การเพาะจากทะลายปาล์มนี ยังรสชาติดีอีกด้วย
3. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี หมู่ที่ 13 บ้านควนสามัคคี ตาบลครน
อาเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยมี หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. และคณะ พร้อมด้วย
ข้าราชการ เฝ้า ฯ รับเสด็จ
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร เปิดทาการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2536
อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 41 ปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมด 6 ไร่
3 งาน 80 ตารางวา โดยเปิดทาการเรียนการสอนตั้งแต่ ชั้นอนุ บาล-ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีนักเรียน
จานวน 39 คน เป็นนักเรียนชาย 15 คน หญิง 24 คน มีครูตารวจตระเวนชายแดน 6 นาย และผู้ดูแล
เด็กเล็ก 1 คน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดาเนินทรง
เยี่ยมและทรงติดตามผลการดาเนินงานที่โรงเรียนแห่งนีเ้ ป็นครัง้ แรกเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2540 ครั้งที่
2 วันที่ 19 สิงหาคม 2548 และครั้งที่ 3 วันที่ 24 มิถุนายน 2553
สาหรับการเสด็จพระราชดาเนินในครั้งนี้ ทรงรับฟังการบรรยายสรุป ตลอดจนทอดพระเนตร
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ได้แก่ ห้องพยาบาล ห้องเรื่องเล่าท้องถิ่นผ่านมโนราห์ การสาธิตการเรียน
การสอนชั้ น อนุ บ าล โครงการฝึ ก อาชี พ นั ก เรี ย น โครงการเกษตรเพื่ อ อาหารกลางวั น ห้ อ งสมุ ด
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ปรรูป อาหารและการถนอมอาหาร การประกอบเลี้ ย งอาหารกลางวั น เลี้ ย งนั ก เรี ย น
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและทรงเยี่ยมราษฎร

วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

4
1. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน (ทุ่งไม้ด้วน 2) หมู่ที่ 4 ตาบลปาดังเบซาร์
อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. และคณะ นายเอกรัฐ
หลี เส็ น รองผู้ ว่ า ราชการจั งหวั ด สงขลา ผู้ บั งคั บ การต ารวจตระเวนชายแดนภาค 4 พร้ อ มด้ ว ย
ข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน (ทุ่งไม้ด้วน 2) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2520 อยู่ใน
ความรับ ผิด ชอบของกองก ากั บ การต ารวจตระเวนชายแดนที่ 43 มี พื้ น ที่ ทั้ งหมด 6 ไร่ ปั จจุ บั น มี
นักเรียน 118 คน เป็นชาย 58 คน หญิง 60 คน ครูตารวจตระเวนชายแดน 7 นาย และครูอัตราจ้าง
3 คน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดาเนินทรงเยี่ยมและ
ทรงติดตามผลการดาเนินงานที่โรงเรียนแห่งนี้เป็นครั้งแรกเมื่ อวันที่ 8 ตุลาคม 2539 ครั้งที่ 2 วันที่ 25
กันยายน 2541 ครั้งที่ 3 วันที่ 31 มกราคม 2548 และครั้งที่ 4 วันที่ 1 มกราคม 2553
สาหรับการเสด็จพระราชดาเนินในครั้งนี้ ทรงรับฟังการบรรยายสรุป ตลอดจนทอดพระเนตร
กิ จ กรรมต่ า งๆ ของโรงเรี ย น ได้ แ ก่ ห้ อ งพยาบาล ห้ อ งสมุ ด การสาธิ ต การเรี ย นการสอนวิ ช า
คอมพิวเตอร์ชั้นอนุบาล และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการฝึกอาชีพนักเรียน ผลิตภัณฑ์
จากการแปรรูป อาหาร การถนอมอาหาร และการเตรียมอาหารกลางวัน ทรงเยี่ยมหน่ วยแพทย์
พระราชทานและทรงเยี่ยมราษฎร
2. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ หมู่ที่ 6 ตาบลทุ่งหมอ อาเภอสะเดา
จัง หวั ด สงขลา โดยมี หม่ อ มหลวงจิ รพั น ธุ์ ทวีว งศ์ เลขาธิก าร กปร. พร้อ มด้ วยข้ าราชการเฝ้า ฯ
รับเสด็จ
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2522 อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 43 มีพื้นที่ 14 ไร่ 1 งาน ปัจจุบันมีนักเรียน 92 คน เป็นชาย
46 คน หญิง 46 คน ครูตารวจตระเวนชายแดน 7 นาย และครูอัตราจ้าง 2 คน โดยสมเด็จพระเทพ
รั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ได้ เสด็ จ พระราชด าเนิ น ทรงเยี่ ย มและทรงติ ด ตามผลการ
ดาเนินงานที่โรงเรียนแห่งนี้เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2537 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 มิถุนายน 2545
ครั้งที่ 3 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 และครั้งที่ 4 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
สาหรับการเสด็จพระราชดาเนินในครั้งนี้ ทรงตัดแถบแพรเปิดอาคาร “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และทรง
รับฟังการบรรยายสรุป ตลอดจนทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ได้แก่ การสาธิตการเรียน
การสอนระดั บ ชั้ น อนุ บ าล และโครงการเกษตรเพื่ อ อาหารกลางวั น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารแปรรู ป
การถนอมอาหาร และการเตรียมอาหารกลางวัน ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพยาบาล ห้องฝึก
อาชีพนักเรียน ผลิตภัณฑ์ฝีมือนักเรียน ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ทรงเยี่ยมหน่วย
แพทย์พระราชทานและทรงเยี่ยมราษฎร
ในการนี้ พระราชทานพระราชดาริกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปความว่า
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...ขอให้เพิ่มเติมการอบรมเรื่องการจัดท้าฐานข้อมูลของผลการด้าเนินงานโครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนในพืนที่ เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่ครบถ้วน
และต่อเนื่อง...

วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ห้องประชุม 2 ตาบลกะลุวอเหนือ
อ าเภอเมื อ งนราธิว าส จั ง หวั ด นราธิว าส โดยมี หม่ อ มหลวงจิ รพั น ธุ์ ทวีว งศ์ เลขาธิ ก าร กปร.
นายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. นายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นางสาว
อุศนี ย์ ธูปทอง ผู้อานวยการสานั กประสานงานโครงการ 4 สานักงาน กปร. นางสายหยุด เพ็ชรสุข
รักษาการผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับฟังการบรรยายสรุป ดังนี้
- ผลการดาเนินงานโครงการวิจัยจุลินทรีย์ในพื้นที่พรุ และแนวทางการศึกษา ทดลอง วิจัย
การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในพื้นที่พรุทางด้านการแพทย์ในระยะต่อไป
- การจัดทาเขตเหมาะสมสาหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจของประเทศ และพื้นที่ภาคใต้
- การใช้งานระบบการปลูกผักเสมือนจริง
ในการนี้ พระราชทานพระราชดาริ สรุปความว่า
...ให้พิจารณาเก็บตัวอย่างดินในพื นที่พรุโต๊ะแดงเพิ่มเติม เพื่อน้า ตัวอย่างดินดังกล่าว
มาศึกษาและทดลองเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในพืนที่พรุเพิ่มเติม...
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2. โรงเรียนบ้านทาเนียบ หมูที่ 6 ตาบลลาภู อาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ
โรงเรียนบ้านทาเนียบ เดิมชื่อ สะนียะ ภาษาไทยเรียกว่า ทาเนียบ เปิดทาการเรียนการสอน
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2501 โดยใช้ศาลาพักร้อนเป็นอาคารเรียน ต่อมาปี 2505 ราษฎรได้ร่วมกัน
สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึน้ 1 หลัง มีพื้นที่ 2 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา ปัจจุบันมีนักเรียน 135 คน เป็น
ชาย 72 คน หญิง 63 คน ครู 10 คน พนังงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน ลูกจ้างประจา 1 คน
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน และนักการภารโรง 1 คน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้เสด็จพระราชดาเนินทรงเยี่ยมและทรงติดตามผลการดาเนินงานที่โรงเรียนแห่ง นี้เป็นครั้งแรกเมื่อ
วันที่ 6 ตุลาคม 2536 และครั้งที่ 2 วันที่ 16 มกราคม 2551
สาหรับการเสด็จพระราชดาเนินในครั้งนี้ ทรงรับฟังการบรรยายสรุป ตลอดจนทอดพระเนตร
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ได้แก่ การสาธิตการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ การเตรียมอาหาร
กลางวันสาหรับนักเรียน ห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ห้องสมุด โครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน และทรงเยี่ยมราษฎร
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3. สวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ โดยมี หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. นายดนุชา สินธวานนท์
รองเลขาธิการ กปร. นายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง ผู้อานวยการ
สานั ก ประสานงานโครงการ 4 สานั ก งาน กปร. นางสายหยุ ด เพ็ ช รสุ ข รั ก ษาการผู้ อ านวยการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ
สมเด็ จพระเทพรัต นราชสุด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงรับ ฟั งรายงานการจัด สร้างสวน
ทรงติดแผ่น ตัวเลข 60 ที่ แผ่นป้ายชื่อสวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
ทรงปลู ก ต้ น อิ น ทนิ ล น้ า จ านวน 1 ต้ น ทรงโรยเมล็ ด พั น ธุ์ ผั ก พระราชทาน จ านวน 3 ชนิ ด และ
ทอดพระเนตรพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
ในการนี้ พระราชทานพระราชดาริ สรุปความว่า
...ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ด้าเนินการทดสอบการปลูกข้าวซีบูกันตัง ซึ่งเป็น
ข้าวพืนเมือง ในพืนที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ...

วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
1. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์ หมู่ที่ 6 ตาบลสุคิริน อาเภอสุคิริน จังหวัด
นราธิวาส โดยมี หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนราธิวาส รองผู้บัญชาการตารวจตระเวนชายแดน พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2536 อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 44 มีพื้นที่ 19 ไร่ 81 ตารางวา ปัจจุบันมี
นักเรียนทั้งหมด 62 คน เป็นชาย 31 คน เป็นหญิง 31 คน ครูตารวจตระเวนชายแดน 8 นาย และ
ผู้ดูแ ลเด็ก 1 คน โดยสมเด็จพระเทพรัต นราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดาเนิ น
ทรงเยี่ยมและทรงติดตามผลการดาเนิ นงานที่ โรงเรียนแห่งนี้เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2537
ครั้งที่ 2 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2544 ครั้งที่ 3 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548 และครั้งที่ 4 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553
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สาหรับการเสด็จพระราชดาเนินในครั้งนี้ ทรงรับฟังการบรรยายสรุป ตลอดจนทอดพระเนตร
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ได้แก่ การสาธิตการเรียนการสอน แปลงผักสวนครัว โครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวัน ห้ องพยาบาล ห้องฝึกอาชีพตัดผมชาย กิจกรรมสหกรณ์ นักเรียน ทรงเยี่ยมหน่วย
แพทย์พระราชทานและทรงเยี่ยมราษฎร
ในการนี้ พระราชทานพระราชดาริ สรุปความว่า
1. ขอให้จังหวัดนราธิวาสและกองทัพภาคที่ 4 เข้ามาช่วยดูแลและร่วมกันบริหารจัดการ
เรื่องรถรับส่งผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรในอ้าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ซึ่ง
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพืนที่ห่างไกล และประสบปัญหาเรื่องความไม่สงบในพืนที่ จึงท้าให้
พ่อค้าคนกลางไม่กล้าเข้ามารับซือผลผลิตของราษฎร
2. ขอให้สาธารณสุขจังหวัด เข้ามาดูแลและให้ค้าแนะน้าเกี่ยวกับการพัฒนาผลผลิตของ
กลุ่มเครื่องแกงในพืนที่ให้ได้รับมาตรฐานของส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) เพื่อให้ได้คุณภาพที่จะสามารถน้าไปจ้าหน่ายในท้องตลาดได้มากยิ่งขึน

2. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านปาโจแมเราะ หมู่ที่ 8 ตาบลแม่หวาด อาเภอธารโต
จังหวัดยะลา โดยมี หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. รองผู้บัญชาการตารวจตระเวน
ชายแดน พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านปาโจแมเราะ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2531 อยู่ใน
ความรับผิด ชอบของกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 44 มีพื้ นที่ 6 ไร่ ปัจจุบัน มี นักเรียน
ทั้งหมด 180 คน เป็นชาย 100 คน เป็นหญิง 80 คน ครูตารวจตระเวนชายแดน 5 นาย ครูอาสา
3 คน และผู้ดูแลเด็ก 2 คน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราช
ดาเนินทรงเยี่ยมและทรงติดตามผลการดาเนินงานที่โรงเรียนแห่งนี้เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2540
ครั้งที่ 2 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2548 และครั้งที่ 3 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553
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สาหรับการเสด็จพระราชดาเนินในครั้งนี้ ทรงรับฟังการบรรยายสรุป ตลอดจนทอดพระเนตร
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ได้แก่ การสาธิตการเรียนการสอน ห้องพยาบาล โครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวัน ทรงเยี่ยมหน่ วยแพทย์พระราชทาน หน่วยทันตกรรมพระราชทาน และทรงเยี่ยม
ราษฎร
3. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนสังวาลวิท 4 หมู่ที่ 2 บ้ านวังไทร ต าบลแม่ห วาด
อ าเภอธารโต จั งหวั ด ยะลา โดยมี หม่ อ มหลวงจิ รพั น ธุ์ ทวี วงศ์ เลขาธิก าร กปร. นายกู้ เกี ย รติ
วงศ์กระพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รองผู้บัญชาการตารวจตระเวนชายแดน นางสาวอุศนีย์
ธูปทอง ผู้อานวยการสานักประสานงานโครงการพื้นที่ 4 สานักงาน กปร. พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าฯ
รับเสด็จ
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนสังวาลวิท 4 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2510 อยู่ในความ
รับผิดชอบของกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 44 มีพื้นที่ 26 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา ปัจจุบัน
มีนั กเรียนทั้ งหมด 42 คน เป็น ชาย 27 คน เป็น หญิ ง 15 คน ครูต ารวจตระเวนชายแดน 6 นาย
โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดาเนินทรงเยี่ยมและทรง
ติดตามผลการดาเนินงานที่โรงเรียนแห่งนี้เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2540 ครั้งที่ 2 วันที่ 3
กุมภาพันธ์ 2548 และครั้งที่ 3 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553
สาหรับการเสด็จพระราชดาเนินในครั้งนี้ ทรงรับฟัง การบรรยายสรุป ตลอดจนทอดพระเนตร
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุด การสาธิตการเรียนการสอน โครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวั น ห้ อ งพยาบาล โครงการฝึ ก อาชี พ กิ จ กรรมสหกรณ์ นั ก เรี ย น ทรงเยี่ ย มหน่ ว ยแพทย์
พระราชทาน และทรงเยี่ยมราษฎร
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วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ หมู่ที่ 4 บ้านลาปาด ตาบลควน
กาหลง จังหวัดสตูล โดยมี หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง
ผู้อานวยการสานักประสานงานโครงการพื้นที่ 4 สานักงาน กปร. ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 43
พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2529
อยู่ในความรับ ผิ ด ชอบของกองกากับ การต ารวจตระเวนชายแดนที่ 43 มีพื้ น ที่ 10 ไร่ ปั จจุ บั น มี
นักเรียนทั้งหมด 122 คน เป็นชาย 63 คน เป็นหญิง 59 คน ครูตารวจตระเวนชายแดน 11 นาย และ
ผู้ดูแ ลเด็ก 2 คน โดยสมเด็จพระเทพรัต นราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดาเนิ น
ทรงเยี่ยมและทรงติดตามผลการดาเนินงานที่โรงเรียนแห่งนี้เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2538
ครั้งที่ 2 วันที่ 31 มกราคม 2548 และครั้งที่ 3 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553
สาหรับการเสด็จพระราชดาเนินในครั้งนี้ ทรงรับฟังการบรรยายสรุป ตลอดจนทอดพระเนตร
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ได้แก่ การสาธิตการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ กิจกรรมสหกรณ์
นักเรียน ห้องสมุด ห้องพยาบาล โครงการฝึกอาชีพตัดผมชาย การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม โครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และทรงเยี่ยมราษฎร
ในการนี้ พระราชทานพระราชดาริ สรุปความว่า
1. ให้ พิ จ ารณาจั ด หาแหล่ งน้ าเพื่ อ สนั บ สนุ น โรงเรีย นต้ า รวจตระเวนชายแดนยู งทอง
รัฐประชาสรรค์ และชุมชนโดยรอบ
2. น้าที่ได้จากโครงการฯ ต้องน้าไปใช้ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด และใช้อย่างประหยัด ด้วย
ซึ่งกรมชลประทานผู้รับผิดชอบโครงการฯ มีแผนการจัดตังกลุ่มผู้ใช้น้าร่วมในการบริหารจัดการน้า
อยู่แล้ว
3. ไข่ ไก่ ที่ ผ ลิ ต ภายในโรงเรี ย นต้ า รวจตระเวนชายแดน ควรผลิ ต ให้ ได้ จ้ านวนเท่ ากั บ
นักเรียนภายในโรงเรียน

