
การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 

๔.๑.๑.๑  โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. 
        (ผู้ถวายรายงาน:  นายมนู อรดีดลเชษฐ)์ 

 
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ประสานความร่วมมือกับ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การ
สื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ ในกลุ่มโรงเรียน 
ทสรช.” ขึ้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง  และสามารถประยุกต์ใช้
ไอซีทีในการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าของโรงเรียนหรือชุมชน  เกิดการสร้างรายได้ให้แก่โรงเรียน และ/หรือนักเรียน ครอบครัว ชุมชน 
ได้ต่อไป 
 กิจกรรมเริ่มดำเนินงานปีที่ ๑  (ปี ๒๕๕๙)  มีโรงเรียนนำร่องเข้าร่วมโครงการ ๕ แห่ง ต่อมา ปี ๒๕๖๐ ได้จึงขยายผลการ
ดำเนินงานไปยังโรงเรียนต่าง ๆ  ใน ๔ ภูมิภาค มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่ม  ๑๒ แห่ง  ต่อมาในปี ๒๕๖๑  มีโรงเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่ม ๑๕ แห่ง และในปี ๒๕๖๒ มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่ม ๗ แห่ง รวมเป็น ๓๙ แห่ง และกรมราชฑัณฑ์ส่งเจ้าหน้าที่จาก
กรมราชทัณฑ์และ คัดเลือกเรือนจำ/ทัณฑสถานเข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๓ แห่ง สรุปผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒ ดังนี ้
 
๑.  จำนวนโรงเรียน และเรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
           ในปี ๒๕๖๒ เพื่อให้เกิดการขยายผลในวงกว้าง โครงการฯ ได้เปิดโอกาสให้โรงเรียน และเรือนจำ/ทัณฑสถาน สมัครเข้าร่วม
โครงการ  โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี้ 

• มีกิจกรรมการส่งเสริมดา้นอาชีพ และส่งเสรมิการผลติสินคา้ที่หลากหลายภายในโรงเรียน และเรือนจำ/ทัณฑสถาน
อยู่แล้ว 

• ที่ตั้ง ของโรงเรียน และเรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่มีความเป็นไปได้ในการบริการขนส่งสินค้าไปให้ลูกค้า (พิจารณาจาก
การมีบริษัทท่ีให้บริการขนส่งสินค้าในพ้ืนท่ี และค่าใช้จ่ายในการขนส่ง) 

• โรงเรียน มีการประสานการทำงานร่วมกับชุมชนในพื้นที่ 
 
๑.๑  รายชื่อโรงเรยีนที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ จำนวนรวม ๓๙ แห่ง ดังแสดงในตาราง 

  

เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๕๙  
จำนวน ๕ โรงเรียน 

เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๐  
จำนวน ๑๒ โรงเรียน 

เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๑   
จำนวน ๑๕ โรงเรียน 

เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๒   
จำนวน ๗ โรงเรียน 

ภาค โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน 

เหนือ 
๑๕ โรงเรียน 

๑ ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 
จ.เชียงราย 

๑ ราชประชานุเคราะห์ ๒๑  
จ.แม่ฮ่องสอน 

๑ ราชประชานุเคราะห์ ๒๖  
จ.ลำพูน 

๑. ราชประชานุเคราะห์ ๒๒ 
จ.แม่ฮ่องสอน 

๒ ราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 
จ.น่าน 

๒ ราชประชานุเคราะห์ ๒๕  
จ.แพร ่

๒ ราชประชานุเคราะห์ ๕๕ 
จ.ตาก 

๒. ศรสีังวาลย์เชียงใหม่  
จ.เชียงใหม่ 

๓ ศึกษาสงเคราะห์
เชียงใหม ่จ.เชียงใหม่ 

๓ โสตศึกษาอนสุารสุนทร 
จ.เชียงใหม่ 

๓ ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ 
จ.เพชรบูรณ ์

 

    
๔ ศึกษาสงเคราะห์จติต์อารฯี 

จ.ลำปาง 
๔ สบเมยวิทยาคม 

จ.แม่ฮ่องสอน 
 

    ๕ กาวิละอนุกูล 
จ.เชียงใหม่ 

๕ ขุนยวมวิทยา 
จ.แม่ฮ่องสอน  

 

๑. ราชประชานุเคราะห์ ๕๒ ๑. ราชประชานุเคราะห์ ๒๗ ๑. ราชประชานุเคราะห์ ๒๘ ๑. ศรสีังวาลย์ขอนแก่น  
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เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๕๙  
จำนวน ๕ โรงเรียน 

เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๐  
จำนวน ๑๒ โรงเรียน 

เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๑   
จำนวน ๑๕ โรงเรียน 

เข้าร่วมโครงการ ปี ๒๕๖๒   
จำนวน ๗ โรงเรียน 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

๑๐ โรงเรียน 

จ.เลย จ.หนองคาย จ.ยโสธร  จ.ขอนแก่น 

๒. ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุร ี
จ.ร้อยเอ็ด 

๒. ราชประชานุเคราะห์ ๕๑ 
จ.บุรีรมัย ์

๒. ราชประชานุเคราะห์ ๒๙  
จ.ศรีสะเกษ 

๒. โสตศึกษาจังหวัด
อุดรธาน ี

    ๓. 
  

ราชประชานุเคราะห์ ๕๓ 
จ.สกลนคร 

๓. 
  

ราชประชานุเคราะห์ ๕๐  
จ.ขอนแก่น 

 

     

ภาคกลาง 
ตะวันตก  

และ
ตะวันออก 
๖ โรงเรียน 

  

  

๑. ราชประชานุเคราะห์ ๔๕  
จ.กาญจนบุร ี

๑. 
  

ราชประชานุเคราะห์ ๔๖ 
จ.ชัยนาท 

- 

   

๒. ราชประชานุเคราะห์ ๔๗ 
จ.เพชรบุร ี

๒. โสตศึกษาจังหวัดนนทบุร ี  

   

๓. ราชประชานุเคราะห์ ๔๘ 
จ.จันทบุร ี   

 

    
๔. โสตทุ่งมหาเมฆ 

จ.กรุงเทพ     
 

ภาคใต้ 
๘ โรงเรียน 

        
๑. ราชประชานุเคราห์ ๑๙ 

จ.นครศรีธรรมราช 
๑. พีระยานาวินคลองหิน
วิทยา จ.ปัตตาน ี

        
๒. ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 

จ.พัทลุง 
๒. ส่งเสริมอสิลาม จ.สงขลา 

        
๓. ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 

จ.นราธิวาส 
๓. ธรรมคีรีวิทยา จ.สงขลา 

        
 ๔. จรรยาอสิลาม  

จ.นราธิวาส 
 

    ๕. บ้านกูวิง จ.ปัตตาน ี  

     หมายเหตุ:  ในปี ๒๕๖๒ มีโรงเรียนที่ไม่มาร่วมกิจกรรมการอบรม จำนวน ๘ แห่ง ได้แก่ ราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จ.เลย  
ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จ.เพชรบูรณ์   ราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จ.ชัยนาท ราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จ.หนองคาย ศึกษาสงเคราะห์
จิตอารีย์ จ.ลำปาง ราชประชานุเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จ.เพชรบุรี และ บ้านกูวิงจ.ปัตตานี 
 
         ๑.๒  เรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่เข้าร่วมโครงการในปี ๒๕๖๒ มีจำนวน ๒๓ แห่ง 
                ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกับกรมราชทัณฑ์  โดยกรมราชทัณฑ์ได้คัดเลือกเรือนจำ/
ทัณฑสถานเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น ๒๓ แห่ง  และคัดเลือก ๕ แห่ง (จาก ๒๓ แห่ง) ให้เป็นเรือนจำ/ทัณฑสถานนำร่อง ได้แก่ ทัณฑ
สถานหญิงเชียงใหม ่ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา เรือนจำกลางกำแพงเพชร ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงปทุมธานี และเรือนจำพิเศษ
กรุงเทพ  โดยเรือนจำ/ทัณฑสถานนำร่อง จะดำเนินกิจกรรมในเชิงลึกกว่าเรือนจำอื่น ๆ ดังนี้ 

• คัดเลือกผู้ต้องขังช้ันดีขึ้นไปที่จะเตรียมปลอ่ย มาเป็นผู้ช่วยในการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ของเรือนจำ/ทัณฑสถาน โดยให้
ทำในขอบเขตที่สามารถทำได้ เช่น เขียน story สินค้า, การทำสต็อกสินค้า เป็นต้น 

• จัดอบรมหลักสูตร อีคอมเมิร์ซให้กับผู้ต้องขัง โดยฝ่ายเลขานุการฯ นำบทเรียนออฟไลน์ที่ได้จัดทำและเผยแพร่ในปี 
๒๕๖๐ เรื่องการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Business for Digital Economy) ให้กับผู้ต้องขังได้เรียนรู้ เพื่อใหเ้กิด
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การพัฒนาสมรรถนะด้านอีคอมเมิร์ซ และจัดสอบให้ได้รับใบประกาศนียบัตร ตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.)  

            รายชื่อเรือนจำ/ทัณฑ์สถานท่ีเข้าร่วมโครงการรวม ๒๓ แห่ง  ดังแสดงในตาราง 

ภาค ลำดับ เรือน/ทัณฑสถาน จังหวัด 

ภาคกลาง 
๑๔ แห่ง 

๑* เรือนจำกลางกำแพงเพชร กำแพงเพชร 
๒* ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ปทุมธาน ี

๓*  เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร กรุงเทพ 
๔ ทัณฑสถานหญิงธนบุร ี กรุงเทพ 

๕ ทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพ 

๖ เรือนจำกลางคลองเปรม กรุงเทพ 
๗ เรือนจำพิเศษมีนบุร ี กรุงเทพ 

๘ เรือนจำพิเศษธนบรุ ี กรุงเทพ 

๙ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ปทุมธาน ี

๑๐ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยุธยา 
๑๑ เรือนจำจังหวัดจังหวดัสุพรรณบุร ี สุพรรณบุร ี

๑๒ เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสาคร 

๑๓ เรือนจำกลางสมุทรปราการ สมุทรปราการ 
๑๔ เรือนจำพิเศษพัทยา ชลบุร ี

ภาคเนือ 
๓ แห่ง 

๑๕ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก พิษณุโลก 
๑๖* ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม ่ เชียงใหม ่

๑๗ เรือนจำกลางนครสวรรค ์ นครสวรรค ์

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

๒ แห่ง 

๑๘* 
ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา นครราชสมีา 

๑๙ เรือนจำกลางขอนแก่น ขอนแก่น 

ภาคตะวันออกและ
ตะวันตก ๓ แห่ง 

๒๐ ทัณฑสถานหญิงชลบุร ี ชลบุร ี
๒๑ เรือนจำจังหวัดจันทบรุ ี จันทบุร ี

๒๒ เรือนจำกลางราชบุร ี ราชบุร ี

ภาคใต้ ๑ แห่ง ๒๓ ทัณฑสถานหญิงสงขลา สงขลา 
          หมายเหตุ: * ลำดับท่ี ๑ ๒ ๓ ๑๖ ๑๘  คือเรือนจำ/ทัณฑสถานนำร่อง ๕ แห่งที่จะดำเนินงานในเชิงลึก 
 
           นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าท่ีกองพัฒนาระบบงานยุติธรรมฯ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  และครูและเยาวชนจากศูนย์
ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การอบรมที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ บ้าน
กรุณา  จ.สมุทรปราการ ศูนย์ฝึกฯ บ้านปรานี จ.นครปฐม ศูนย์ฝึกฯ เขต ๑ จ.ระยอง ศูนย์ฝึกฯ เขต ๒  จ.ราชบุรี และศูนย์ฝึกฯ เขต ๖ 
จ.นครสวรรค์  



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 

๒. การพัฒนาบุคลากร การลงพื้นที่ให้คำปรึกษา และการสนับสนุนของฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ร่วมกับ สพธอ. 
ในปี ๒๕๖๒ ฝา่ยเลขานุการโครงการฯ ร่วมกับ สวทช.  และสพธอ. จัดการอบรม ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา และดำเนินกิจกรรม

เพื่อสนับสนุนโรงเรยีน  ทั้งนี ้ได้พัฒนาบุคลากรครูและนักเรียน รวม ๗๑๙ คน  (จำนวนครู นักเรยีน และเจา้หน้าท่ีเรือนจำ นับซ้ำ 
เพราะบางคนอบรมมากกว่า ๑ ครัง้)  ดังนี้ 

วันทีจ่ัดกิจกรรม กิจกรรม  

วันที่ ๒๕ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒  
 

จัดกิจกรรม "Smart Schools Outlet : Local to Global Pride 2019" เตรียมเยาวชน…สู่
การสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจทิัล ในงานประชุมวชิาการของ สวทช.คร้ังท่ี ๑๕ (NAC2019)  
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี มีผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมรวม ๑๑๘  คน ประกอบด้วย
ครู ๕๖ คน นักเรียน ๖๒ คน จาก ๑๙ โรงเรียน มีกจิกรรมดังนี ้
๑) จัดอบรมต่อยอดให้กับโรงเรียนดังนี้  

• หลักสตูร “การขายสินค้าออนไลนผ์่าน SHOPEE” โดย วิทยากรจากบริษัท ช้อปปี ้
(ประเทศไทย) 

• หลักสตูร “ต่อยอดความรู้และทักษะการเพิ่มมูลค่า : Creative Story”  และประชุม
วางแผนการดำเนินงานระยะต่อไป โดยวิทยากรจากศูนย์วิจัยของการสื่อสารและการ
พัฒนาการจัดการความรู้ มสธ. 

๒) เปิดพื้นที่สรา้งสรรค์ให้กับโรงเรียนและชุมชนที่ทำงานร่วมกัน ได้ออกร้านจำหน่ายสินค้า และ
จัดกิจกรรม DIY ได้แก่ ภมูิปัญญาผ้าคราม DIY ทำกรอบไม้ By คนโสตฯ  ผา้ปักมือดดีอย  
มัดยอ้มหลากสี และเปิดคลีนิค E- Commerce เพื่อให้คำปรึกษาในการทำร้านค้าออนไลน์ มี
ร้านค้าร่วมมออกร้าน รวม ๒๒ แห่ง  ประกอบด้วยโรงเรียน ๑๙ แห่ง เครือข่ายพี่เลีย้ง ๒ แห่ง
มียอดจำหน่ายสินค้า และบริการในงาน NAC2019 รวม  ๕๓๖,๙๔๕ บาท (ห้าแสนสามหมื่น
หกพันเก้าร้อยสีส่ิบห้าบาทถ้วน) 

๓) เปิดโอกาสให้ครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการในงาน NAC2019 ในหัวข้อท่ีสนใจ 

วันที่ ๑๓ - ๑๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

จัดอบรมขยายผล“เพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุค
เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ระยะที่ ๔”  ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง
ประเทศ (องค์การมหาชน) อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
๑) เชิญทั้งโรงเรียนเก่า โรงเรียนใหม่ และเรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่สนใจ ให้มาเรียนรู้ร่วมกันผ่าน

ประสบการณ์ของโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ  และอบรมต่อยอดให้กับโรงเรียนเก่า  และ
อบรมพื้นฐานให้กับโรงเรียนใหม่   

๒) เนื้อหาการอบรม  

• สำหรับกลุ่มโรงเรียนเดิม (ระยะที่ ๑-๓) เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบ และ
บรรจุภัณฑ์  โดยจะแบ่งกลุ่มอย่างน้อย ๔ Clusters ได้แก่ กลุ่มผ้า  กลุ่มแปรรูปผ้าและ
บรรจุภัณฑ์  กลุ่มงานหัตถกรรมประเภทศิลปะประดิษฐ์และบรรจุภณัฑ์  และ กลุ่มอาหาร 
กลุ่มการแปรรูปท่ีไม่ใช่อาหาร และบรรจุภัณฑ์ 

• สำหรับกลุ่มโรงเรียนใหม่และกลุ่มร้านค้าจากกรมราชทัณฑ์   เน้นการการสร้างเพจ
ร้านค้าออนไลน์ การจัดตั้งร้านค้า และการบริหารร้านค้าท้ังระบบ 

      มีผู้เข้าอบรมรวม ๒๐๑ คน ประกอบด้วย ครูและนักเรยีนจำนวน ๑๕๓ คน (ครู ๗๗ คน 
นักเรียน ๗๖ คน) จาก ๒๘ โรงเรยีน  และเจ้าหน้าท่ีจากเรือนจำ/ทณัฑสถาน  ๔๘ คน จาก ๒๓ 
แห่ง 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 

วันทีจ่ัดกิจกรรม กิจกรรม  

เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ – 
มกราคม ๒๕๖๓ 
 

 

จัดอบรมและติดดตามผล “การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซในหลักสูตรการสร้าง
ธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมเพิ่มเติมและให้ความช่วยเหลือครูนักเรียน 
โดยลงพื้นที่ใน ๔ ภูมิภาค มีครู นักเรียน และเจ้าหน้าท่ีเรือนจำ/ทัณฑสถาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม  
๔๐๐ คน ดังนี ้

• วันท่ี ๒ - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒  ภาคเหนือ จัดงานท่ีศูนย์ส่งเสรมิอุตสาหกรรมภาคที่ ๑  

จ.เชียงใหม่  มีผู้เข้าอบรมรวม รวม ๗๓ คน  จาก ๑๓ หน่วยงาน  ประกอบด้วย ครูและ

นักเรียน  ๗๑ คน (ครู ๔๗ คน นักเรียน ๒๔ คน) จาก ๑๒ โรงเรียน และเจา้หน้าท่ี

เรือนจำ/ทณัฑส์ถาน ๒ คน  จาก  ๑ แห่ง   

• วันท่ี ๙ -๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ภาคใต้ จัดงานท่ีศูนย์ส่งเสรมิอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๑    

จ. สงขลา มผีู้เข้าอบรมรวม ๖๐ คน  จาก ๘ หน่วยงาน  ประกอบดว้ย ครูและนักเรียน  

๕๔ คน (ครู ๑๗ คน นักเรียน ๓๗ คน) จาก ๘ โรงเรยีน และเจ้าหนา้ที่เรือนจำ/ทณัฑ

สถาน ๖ คน  จาก ๒ แห่ง  

• วันที่ ๑๑ -๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒  สำหรับโรงเรียนโสตศึกษาภาคกลาง จัดงานที่
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี  มีผู ้เข้าร่วมอบรมรวม ๗๑ คน ประกอบด้วย
นักเรียน ๕๕ คน และครู ๑๖ คน จาก ๒ โรงเรียน 

• วันที ่ ๑๖ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงานศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที ่ ๔ จ.อุดรธานี มีผ ู ้ เข ้าอบรมรวม ๔๙ คน จาก ๘ หน่วยงาน  
ประกอบด้วย ครูและนักเรียน  ๔๕ คน (ครู ๒๐ คน นักเรียน ๒๕ คน) จาก ๖ โรงเรียน 
เจ้าหน้าทีเรือนจำ /ทัณฑสถาน ๔ คน จาก ๒ แห่ง 

• วันท่ี ๒๓ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ภาคกลาง จัดงานท่ีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีผู้
เข้าอบรมรวม ๗๘ คน จาก ๒๙ หน่วยงาน ประกอบด้วย (๑) ครูและนักเรียน  ๑๖ คน 
(ครู ๗ คน นักเรียน ๙ คน) จาก ๒ โรงเรียน (๒) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
๒๓ คน (จนท.๑๓ คน เยาวชน ๑๐ คน) จาก ๕ แห่งและ (๓) กรมราชทัณฑ์/เรือนจำ/
ทัณฑสถาน ๓๙ คน จาก ๒๐ แห่ง 

• วันที่ ๑๓ -๑๔ มกราคม. ๒๕๖๓ ติดตามผลสำหรับโรงเรียนโสตศึกษาภาคกลาง จัด
งานที่โรเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี  มีผู้เข้าร่วมอบรมรวม ๕๓ คน ประกอบด้วย
นักเรียน ๔๑ คน และครู ๑๒ คน จาก ๒ โรงเรียน 

 
 ด้านการพัฒนาบุคลกรภาพรวม ตัง้แต่ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ สามารถสรุปยอดรวมที่โครงการได้จดัอบรมพัฒนาบุคลากรรวม 
๑,๕๘๙ คน เปรียบเทียบจำนวนได้ดังแสดงในกราฟ 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 

 
๓. สพธอ. ร่วมดำเนินงานและสนับสนนุงบประมาณในการดำเนนิกิจกรรมประจำปี ๒๕๖๒  เป็นเงิน  ๙๘๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสน
แปดหมื่นบาทถ้วน) โดยได้สนบัสนุนการดำเนินงานดังนี้ 

๓.๑  คณะผู้บริหารจาก สพธอ. ให้คำปรึกษาการดำเนินงาน และ สนับสนุนให้ทีมที่ปรึกษา คณะวิทยากร จากศูนย์วิจัยการ
จัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ดำเนินการจัดอบรม ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ
โรงเรียนในพื้นที่  ได้ให้คำปรึกษาผ่านไลน์กลุ่มอย่างต่อเนื่อง  และช่วยเชื่อมโยงการทำงานกับเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหวา่ง
ประเทศ  ศูนย์ส่งเสริมอุตหกรรมภาคเหนือ ใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ และ ศูนย์ THAI-IDC ภาคกลาง 
      ๓.๒  ทีมที่ปรึกษาจาก มสธ. สร้าง Brand ของโครงการและสร้างเพจกลางเพ่ือส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สนิค้า 

• Brand “HATTHA”  : ได้ออกแบบโลโก้ โดยมีแนวคดิมาจากดอกไม้ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้
พระราชทานช่ือไทยว่า“ม่วงเทพรตัน์”  

 

 

 

  

 

 

• สร้างเพจกลาง “Smart HATTHA”  
https://www.facebook.com/SmartHattha ซึ่งเพจร้านค้าดังกล่าวนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ 

ผลิตภณัฑ์ของโรงเรยีนในโครงการฯ และชุมชนในพื้นที่ไดร้ับการส่งเสริมและพัฒนาการขายสินค้าออนไลน์ ปัจจุบันมีคนกดถูกใจ ๘๕๘ คน 
และตดิตามเพจจำนวน ๙๐๕ คน  

ได้ทำกิจกรรมส่งเสริมเพื่อให้เกดิการออกแบบร้านค้าให้น่าสนใจ โดยจัดประกวด Cover Facebook Page ใน Concept "Gifts 
from HATTHA" ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสรมิการขายสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่  โรงเรยีนที่ได้รับรางวัลมีดังนี ้

• รางวัลที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จ.ยโสธร 
เพจร้านค้า : ภาพไทยลายขิด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร 

• รางวัลที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จ.น่าน 
เพจร้านค้า:  PhanDoi56 - ปั้นดอย ๕๖ 

• รางวัลที่ ๓ โรงเรียนกาวลีะอนุกูล จ.เชียงใหม่ 
เพจร้านค้า Kid's Proud 
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HATTHA   มีความหมายดังนี ้
H: Handcrafts 
A: Arty 
T: Thai-ness 
T: Togetherness 
H: Hope 
A: Able 
 

https://www.facebook.com/SmartHattha
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• รางวัลชมเชย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม ่
เพจร้านค้า Souvenir Chiangmai by Dekdoi Hill Tribe สินค้าชนเผ่า 

 
๔. ผลการดำเนินงานของโรงเรียน และเรือนจำ/ทัณฑสถานที่เข้าร่วมโครงการ 

ฝ่ายเลขานุการโครงการไดร้วบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานประจำป ี๒๕๖๒ จากการรายงานข้อมูลของโรงเรียน ๓๑ แห่ง 
จากท้ังหมด ๓๙ แห่ง คิดเป็น 79% ของโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด   

สำหรับเรือนจำ/ทัณฑสถานท่ีเริ่มเข้าร่วมกิจกรรมในปี ๒๕๖๒  (เริม่อบรมเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒) รายงานผลเฉพาะ
จำนวนเพจร้านค้า และยอดจำหนา่ยสินค้า   
 
    ๔.๑  ครูที่เข้าร่วมโครงการได้จัดอบรมขยายผลในโรงเรียน 
           (๑) ภายหลังจากท่ีคณะครูได้เข้าร่วมการอบรมแล้ว ครูแกนนำท่ีเข้าอบรมได้จัดอบรมขยายผลให้กับนักเรียนในช้ันอ่ืนๆ  
มีจำนวน ๑๙ โรงเรียน ท่ีจัดอบรมขยายผล ๒๗ ครั้ง รวม ๖๓๘ คน   

(๒) มีโรงเรียน ๑๖ แห่งที่ได้จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ e-commerce ในกิจกรรมชุมนุม  และเปิดสอนในรายวิชาดังนี ้

 เปิดสอนในกิจกรรมชุมนุมมี ๑๕ โรงเรียน ได้แก่ ราชประชานุเคราะห์ ๒๖ ๔๘ ๕๐  ๕๓  ๕๕ ๕๖ ๕๗  ศึกษา 
สงเคราะห์แม่จัน ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ขุนยวมวิทยา ศรีวังวาลย์เชียงใหม่ ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี  
กาวิละอนุกูล สบเมยวิทยาคม 

 โรงเรียนที่เปิดสอนในรายวิชา ๗ โรงเรียน ได้แก่ ราชประชานุเคราะห์ ๒๖ ๕๕ ๕๖ ขุนยวมวิทยา ศรีวังวาลย์ 
เชียงใหม่ โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

หมายเหตุ: มี ๗ โรงเรียนที่สอนทั้งในรายวิชา และกิจกรรมชุนนุม ได้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ ๕๕ ๕๖   
ขุนยวมวิทยา ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ และ โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 
 

๔.๒  ความสามารถในการสร้างเพจร้านค้าออนไลน์ 
 ๔.๒.๑ เพจร้านค้าออนไลน์ของโรงเรียน 

โรงเรียนที่ตอบแบบสำรวจ ๓๑ แห่ง มีการสร้างเพจร้านค้าออนไลน์  และ สร้างร้านค้าใน e-marketplace ใน  
SHOPEE    มีดังนี ้

(1) โรงเรียนสามารถสร้างเพจร้านค้าออนไลน์ผ่าน facebook ได้จำนวน ๕๕ ร้านค้า โดยมีโรงเรียน ๓ แห่ง ที่เปิดเพจ
โดยแบ่งตามกลุ่มอาชีพของนักเรียน มากกว่า ๑ เพจ ได้แก่  

 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี    จำนวน ๑๑ เพจ 

 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จ.สกลนคร   จำนวน ๕ เพจ 

 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่     จำนวน ๓ เพจ 
     (๒) สร้างร้านค้าและจำหน่ายสินค้าใน SHOPEE จำนวน ๑๒ ร้าน โดยในปี ๒๕๖๒ บริษัท ช้อปปี้ ประเทศไทย ได้จัด

อบรมให้กับโรงเรียนในงาน NAC2019  และได้จัดแคมเปญ “ช้อปนี้เพื่อน้อง” เพื่อช่วยโปรโมทสินค้าให้กับโรงเรียนในโครงการ ในช่วง
กลางเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ 

ข้อมูลร้านค้า สินค้าแนะนำ จำนวนคนถูกใจและติดตามเพจหลักของโรงเรียน ๓๙ แห่ง ปรากฏตามเอกสารแนบ ๑ 
 

 ๔.๒.๒ เพจร้านค้าออนไลน์ของเรือนจำ/ทัณฑ์สถาน 
           กรมราชทัณฑ์ ส่งเจ้าหน้าที่จากกรมราชทัณฑ์และเจ้าหน้าที่จากเรือนจำ/ทัณฑสถานเข้าอบรม จำนวน ๒๓ แห่ง  
พบวา่สามารถสร้างเพจร้านค้าได้ จำนวน ๑๘ เพจ ดังนี ้

• มีเพจกลางของกรมราชทัณฑ์   ๑  เพจ  ช่ือร้าน “ผลิตภณัฑร์าชทัณฑ์” 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 

https://www.facebook.com/prison.product  เป็นเพจกลางท่ีจะส่งเสริมการประชาสัมพันธส์ินคา้ของ
เรือนจำ/ทณัฑสถาน  และหากเรอืนจำใดยังไม่พร้อมที่จะสร้างเพจของตนเองก็สามารถส่งภาพสินคา้มาฝาก 
โพสขายท่ีเพจกลางของกรมราชทณัฑ์ ได ้

• มีเพจของเรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่เข้าโครงการ จำนวน ๑๗ เพจ   สามารถดขู้อมลูร้านค้า สินค้าแนะนำ 
จำนวนคนถูกใจและตดิตามเพจ ปรากฏตามเอกสารแนบ ๑ 

ทั้งนี้ มีเรือนจำ/ทัณฑสถานที่เข้าอบรม ๖ แห่ง ยังไม่ได้สร้างเพจร้านค้าของตนเอง แต่ได้นำสินค้าของเรือนจำไปฝากขายที่
เพจกลางของกรมราชทัณฑ์ ได้แก่ เรือนจำพิเศษมีนบุรี  เรือนจำพิเศษธนบุรี  เรือนจำกลางสมุทรปราการ  ทัณฑสถานหญิงชลบุรี  
เรือนจำจังหวัดจันทบุรี  เรือนจำกลางราชบุรี   
 

     ๔.๒ ยอดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ 
สามารถสรุปยอดยอดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ (รวมยอดจำหน่ายสินค้าเกิดขึ้นจากการสนับสนุนของโครงการฯ) ตั้งแต่ เดือน

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ของโรงเรียนและเรือนจำ/ทัณฑสถานท่ีเข้าร่วมโครงการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๗๑๔,๓๔๑ 
บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)  ดังนี ้

(๑) ยอดขายสินค้าออนไลน์ของโรงเรียนที่ตอบแบบสำรวจ ๓๑ แห่ง รวมเป็นเงิน ๑,๒๕๐,๘๐๐ บาท  (หนึ่งล้านสอง
แสนห้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) รายชื่อโรงเรียนที่จำหน่ายได้ดี ๓ ลำดับแรก ได้แก่   
๑. ราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จ.สกลนคร  จำนวน  ๒๕๘,๕๕๐  บาท 
๒. ราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จ.น่าน   จำนวน  ๑๘๑,๖๖๒  บาท 
๓. ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จ.เชียงราย   จำนวน  ๑๓๔,๙๙๗  บาท 

 

 
หมายเหตุ: โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการปี ๒๕๖๒  รายงานยอดจำหนา่ยสินค้าเฉพาะเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ – มกราคม ๒๕๖๓ 
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พีระยานาวินคลองหินวิทยา จ.ปัตตานี

ส่งเสริมอิสลาม จ.สงขลา

จรรยาอิสลาม จ.นราธิวาส

ราชฯ 57 จ.เพชรบูรณ์

ธรรมคีรีวิทยา จ.สงขลา

ราชฯ 21 จ.แม่ฮ่องสอน

ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง

ราชฯ 25 จ.แพร่

สบเมยวิทยาคม จ.แม่ฮ่องสอน

โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กทม.

ราชฯ 28 จ.ยโสธร

ราชฯ 26 จ.ล าพูน

ราชฯ 48 จ.จันทบุรี

ขุนยวมวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน

โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ราชฯ 55 จ.ตาก

ศรีสังวาลย์ขอนแก่น

ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

ราชฯ 51 จ.บุรีรัมย์

โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี

ราชฯ 19 จ.นครศรีธรรมราช

ราชฯ 45 จ.กาญจนบุรี

ราชฯ 50 จ.ขอนแก่น

กาวิละอนุกูล จ.เชียงใหม่

ราชฯ 29 จ.ศรีสะเกษ

ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส

ศรีวังวาลย์เชียงใหม่

โสตศึกษาอนุสารสุนทร จ.เชียงใหม่

ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จ.เชียงราย

ราชฯ 56 จ.น่าน

ราชฯ 53 จ.สกลนคร

จ านวนเงิน (บาท)

ยอดจำหน่ายสินค้าประจำปี ๒๕๖๒ ของโรงเรียนจำนวน ๓๑ โรงเรียน 
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ –  มกราคม ๒๕๖๓ 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 

(๑) ยอดจำหน่ายสินค้าของเรือนจำ/ทณัฑสถาน นับเฉพาะยอดจำหนา่ยสินค้าออนไลน์ ของเรือนจำนำร่อง ๕ แห่ง รวม
เป็นเงิน ๔๖๙,๐๔๑ บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันสีส่ิบเอ็ดบาทถ้วน) รายชื่อเรือนจำ/ทณัฑสถาน ที่จำหน่ายได้ด ี๓ 
ลำดับแรก ได้แก่   
๑. เรือนจำกลางกำแพงเพชร   จำนวน  ๒๑๐,๙๙๕  บาท 
๒. ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่   จำนวน  ๑๗๓,๔๔๑  บาท 
๓. ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา    จำนวน   ๗๒,๑๐๕  บาท 

 
 

  
 

 สามารถสรุปยอดจำหน่ายสินค้ารวมตั้งแต่เริ่มดำเนินงานโครงการ ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒  รวมเป็นเงิน  ๒,๘๘๔,๔๘๕ บาท 
และเปรียบเทียบยอดจำหน่ายสินค้าดังแสดงในกราฟ 

 

 
หมายเหตุ:  ปี ๒๕๕๙  ยอดจำหน่ายสินค้าจาก  ๕ รร.     ปี ๒๕๖๐  ยอดจำหน่ายสินค้าจาก  ๑๗ รร. 

 ปี ๒๕๖๑  ยอดจำหน่ายสินค้าจาก  ๒๕ รร.    ปี ๒๕๖๒  ยอดจำหน่ายสินค้าจาก ๓๑ รร. และ ๕ เรอืนจำ/ทัณฑสถาน 
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ยอดจ าหน่ายสินค้า ของโรงเรียน ยอดจ าหน่ายสินค้า ของเรือนจ า

ยอดจำหน่ายสินค้าประจำปี ๒๕๖๒ ของเรือนจำ/ทัณฑ์สถานจำนวน ๕ แห่ง 
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ –  มกราคม ๒๕๖๓ 

เปรียบเทียบยอดจำหน่ายสินค้าปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 

(๒) สินค้าขายดีของโรงเรียน :  ข้อมูลสินคา้ขายดีของโรงเรียน สรปุเฉพาะที่ขายได้ ๕๐ ชิน้ ขึน้ไป พบว่ามีสนิค้า 
ขายดี ๔ ประเภท สินคา้ประเภทผ้า การแปรรูปผ้าเปน็ผลิตภัณฑ์  หัตถกรรมประเภทศิลปประดิษฐ์ และประเภทอาหาร  ซึ่ง
ข้อมูลของสินค้าขายดีดังกล่าว จะใช้สำหรับวางแผนงานในการพัฒนาด้านผลติภัณฑ์ในปีต่อไป 

ลำดับ โรงเรียน จังหวัด สิ้นค้าขายดี จำนวน (ชิ้น)  
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
รวมเป็นเงิน 

(บาท) 

สินค้าประเภท “ผ้า” 

๑ ราชประชานุเคราะห์ ๕๓  สกลนคร  ผ้าพันคอ ๔๑๐ ช้ิน ๒๕๐ ๑๐๒,๕๐๐ 

๒ ราชประชานุเคราะห์ ๕๑  บุรีรัมย ์ ผ้าพันคอย้อมดินภูเขาไฟ ๗๕ ผืน ๒๙๐ ๒๑,๗๕๐ 

๔ ราชประชานุเคราะห์ ๕๖ น่าน ผ้าซิ่น ผ้าทอ ผา้ปักกองหลวง ๖๗ ช้ิน ๙๐๐ - ๓,๕๐๐ ๖๐,๐๐๐ 

๓ ราชประชานุเคราะห์ ๒๙  ศรีสะเกษ ผ้าพื้นสำเร็จรูป (ผ้ามดัย้อมจาก
เปลือกไม้มะดันป่า) 

๔๓ ช้ิน ๓๙๐ ๑๖,๗๗๐ 

        ๕๕๑ ช้ิน  ๒๐๑,๐๒๐ 

สินค้าประเภท “การแปรรูปผ้าเป็นผลิตภัณฑ์” 

๑ ราชประชานุเคราะห์ ๔๕ กาญจนบุร ี กระเป๋าผ้าลายสกรีน ๑,๐๐๐   ช้ิน  ๓๕ ๓๕,๐๐๐ 

๒ ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน เชียงราย ถุงผ้า     ๑๖๘   ช้ิน  ๕๐ ๘,๔๐๐ 

๓ ราชประชานุเคราะห์ ๕๕ ตาก พวงกุญแจ   ๑๐๐   ช้ิน  ๒๙ ๒,๙๐๐ 

        ๑,๒๖๘  ชิ้น  ๔๖,๓๐๐ 

สินค้าประเภท “หัตถกรรมประเภทศิลปะประดิษฐ์” 

๑ กาวิละอนุกูล เชียงใหม ่ พวงกุญแจ ๑๖๐  ช้ิน  ๕๐ ๘,๐๐๐ 

๒ ราชประชานุเคราะห์ ๕๐ ขอนแก่น ผลิตภณัฑ์จากต้นกก ๑๐๐  ช้ิน  ๑๒๐ ๑๒,๐๐๐ 

๓ ฃราชประชานุเคราะห์ ๒๖ ลำพูน พวงกุญแจ ๘๕  ช้ิน  ๑๐ ๘๕๐ 

๔ ส่งเสริมอิสลาม สงขลา พวงกุญแจ ๗๐  ช้ิน  ๑๐ ๗๐๐ 

๕ ราชประชานุเคราะห์ ๔๘  จันทบุร ี กรอบรูปผ้าปัก , เพ้นหิน ๕๐  ช้ิน  ๑๘๐ ๙,๐๐๐ 

        ๔๖๕ ชิ้น  ๓๐,๕๕๐ 

สินค้าประเภท “อาหาร” 

๑ โสตศึกษาจังหวัดอุดรธาน ี อุดรธาน ี ผงปรุงรสแกงอ่อมอีเลิด เลิศรส  ๒๕๕  ช้ิน  ๓๕ ๘,๙๒๕ 

๒ ราชประชานุเคราะห์ ๑๙  นครศรีธรรมราช เครื่องแกง ๑๒๘ กก.  ๑๔๐ ๑๗,๙๒๐ 

              ๒๖,๘๔๕ 

 
(๓) กลุ่มลูกค้าที่ซื้อสินคา้ของโรงเรียน  พบวา่กลุ่มลูกค้าที่ซื้อของมาก ๓ ลำดับ  มีดังนี ้

 ลูกค้าที่ซื้อมาอันดบั ๑ คือ  บุคคลทั่วไป  (๒๓ โรงเรียน  คิดเปน็ 79%) 

 ลูกค้าที่ซื้อมากอันดับ ๒ คือ หน่วยงานรัฐ (๕ โรงเรียน  คิดเป็น 17%)  รายชื่อหน่วยงานรัฐทีอุ่ดหนนุ
สินค้าได้แก่  โรงเรียน สำนักงานการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต ๑   ศาลา



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 

กลางจังหวัดศรีสะเกษ  ธนาคาร ธ.ก.ส.ศรีสะเกษ แขกผู้มาเยี่ยมเยือนนักเรียนที่โรงเรียน ที่วา่การอำเภอ
เขาคิชฌกูฏ  

 ลูกค้าที่ซื้อมากอันดัน ๓ คือ บรษิัท/ร้นค้า / หน่วยงาน (๑ โรงเรียน  คิดเป็น 3%)   รายชื่อหนว่ยงานที่
อุดหนุนสินคา้ ได้แก่ โรงแรมศิริปันนา  (อุดหนนุสินคา้ของโรงเรียนกาวีละอนุกูล) 

 
(๕) หน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ ที่ร่วมสนับสนนุการดำเนินงานโครงการ  มีดังนี ้
 

เครือข่ายที่มูลนิธิฯ ประสานการ
ดำเนินงาน 

 มูลนิธิเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี 

 สำนักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

 ศูนย์วิจัยของการสื่อสารและการพัฒนาการจัดการความรู้ (CCDKM) 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

 กรมราชทัณฑ ์

 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 

 THAI-IDC กระทรวงอุตสาหกรรม 

 สถาบนัคุณวุฒิวชิาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) 

 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที ่๑ จ.เชียงใหม่ 

 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที ่๔ จ.อุดรธานี 

 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที ่๑๑ จ. สงขลา  

 มรภ.เชียงใหม่ 

 มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 

 มหาวิทยาลยัราชภัฏลำปาง 

 มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 

 มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย์ 

 มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช 

 มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
เครือข่ายของโรงเรียนภาคเหนือ  สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพนู 

 กลุ่มชุมชนบา้นก้อทุ่ง อำเภอลี้ จังหวัดลำพนู 

 ปราชญช์าวบ้านหนองเงือก อำเภอป่าซาง จงัหวัดลำพนู 

 นางมโิต๊ะ  ทาอ้าย 

 วิทยาลัยชุมชน 

 มหาวิทยาลยัราชมงคลลา้นนาตาก  รร.จัดอบรม 

 มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

 กลุ่มสตรีทอผ้าพะมอลอ 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 

เครือข่ายของภาคใต้  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย 

 กลุ่มแม่บ้านสินคา้ OTOP อำเภอบันนังสตา จงัหวัดยะลา 

 โรงผ้าปาเต๊ะสุไหงโก-ลก (นายเจ๊ะอาแซ บินเจะ๊อาหลี)   

 ร้านนนิาปาเต๊ะ (ปาเต๊ะไทยแลนด์) 

 นางสาวเจ๊ะอัสรนีา บินเจ๊ะอาหลี 
เครือข่ายของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดศรีสะเกษ  

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก  

 กรมการพัฒนาชุมชนศรีสะเกษ 

 ชุมชนแมบ่้านอาสาสอนมัดตะกร้าปอฟาง 

 มหาวิทยาลยัราชภัฏสลกลนคร  

 บริษัท TOT   

 บริษัท DTAC  

 หอการค้าจังหวัดสกลนคร  

 พาณิชจงัหวัดสกลนคร  

 พัฒนาชุมชนอำเภอพรรณานิคม  

 บริษัท ฮักสกล เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ  

 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค ๔ จังหวัดอุดรธานี   

 ตำบลโนนสูง  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน ี
เครือข่ายของภาคกลาง ตะวันตก  
และตะวันออก 

 

 ชุมชน หนองขาว 

 เครือข่ายผู้ปกครอง 

 
๔.๓ ข้อมูลด้านรางวัล และผลงานเด่นของครู และนักเรียนในโครงการ  (ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒) 

(๑) รางวัลระดับประเทศ :  มีนักเรียนในโครงการฯ ได้รับรางวัลระดับประเทศ ๗ คน จาก ๓ รางวัล ดังนี ้

ลำดับ 
โรงเรียน/ 

ชื่อ-นามสกุล 
ระดับ 
ชั้น 

ได้รับรางวัล 
ปีที่ได้
รางวัล 

จัดโดย 

๑ โรงเรียนราชปะชานุเคราะห์ 
๕๓ จ.สกลนคร 
 
๑. น.ส.จันทิมาพร พูนกอก 
๒. น.ส.สุกัญญา รัตนศร ี
๓. น.ส.ชัชธิดา. ท้าวศร ี
 
 

 
 
 

ม.๕ 
ม.๕ 
ม.๖ 

ชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเทพฯ  
และเงินทุนการศึกษา ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
 
จากการประกวดโรงเรียนต้นแบบ “การพัฒนา
ต้นแบบผลิตภณัฑ์หรือบริการจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมิปญัญาท้องถิ่นภายใต้แนวคิด 
Thailand ๔.๐” 

๒๕๖๑ สำนักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 

ลำดับ 
โรงเรียน/ 

ชื่อ-นามสกุล 
ระดับ 
ชั้น 

ได้รับรางวัล 
ปีที่ได้
รางวัล 

จัดโดย 

๒ โรงเรียนราชปะชานุเคราะห์ 
๕๓ จ.สกลนคร 
 
๑. น.ส.จันทิมาพร พูนกอก 
๒. น.ส.สุกัญญา รัตนศร ี
๓. น.ส.ปราณี นามมีแว่น 

 
 
 

ม.๕ 
ม.๕ 
ม.๕ 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลศิ อันดับ ๑  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ 

๒๕๖๒ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๓ โรงเรียนราชปะชานุเคราะห์ 
๕๓ จ.สกลนคร 
 
๑. ด.ญ.กฤติยาพร  แข็งแรง 
๒. ด.ญ.ฟาริดา กองประมูล 
๓. ด.ญ.ตรีทิพย์ คำมงคล 
 
 

 
 
 

ม.๒ 
ม.๑ 
ม.๑ 

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลศิ  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ 

๒๕๖๒ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

หมายเหตุ:  น.ส.จันทิมาพร พูนกอก และ น.ส.สุกัญญา รัตนศรี ไดร้ับรางวัล ๒ รางวัล 
 

(๒) ระดับเขตพื้นที:่  มีครูและนักเรียนได้รับรางวัล รวม ๒๑ คน (นักเรียน ๑๖ คน  ครู ๕ คน)   จาก ๒ รางวัล 

ลำ
ดับ 

โรงเรียน/ 
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับ 
ชั้น 

ได้รับรางวัล 
ปีที่ได้
รางวัล 

จัดโดย 

๑ โรงเรียนราชปะชานุเคราะห์ ๕๓ 
 จ.สกลนคร 
 
๑. น.ส.จันทิมาพร พูนกอก 
๒. น.ส.สุกัญญา รัตนศร ี
๓. น.ส.ชัชธิดา  ท้าวศร ี
๔. น.ส.ปราณี นามมีแว่น 
๕. ด.ญ.กฤติยาพร แข็งแรง 

 
 
 
ม.๕ 
ม.๕ 
ม.๖ 
ม.๕ 
ม.๒ 

เป็น “เยาวชนรักษ์ครามดีเด่น” ๒๕๖๒ หอการค้าจังหวัด
สกลนคร 

๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน  
จ.เชียงราย 
นักเรียน ๑๑ คน 
๑. นางสาวสมุิตรา เบเชกู่  
๒. นายอชิรญาณ แซ่ว่าง  
๓. นางสาวสุธาษิณี  วิเศษเพิ่มทรพัย์ 
๔. นางสาวบานช่ืน นามหน่อ  
๕. น.ส.เบญญาภา พรมเงิน  
๖. ด.ญ.นาลอ  แซ่ลี   
๗. น.ส.ณัฏฐ์ชญา  แซเฮ่อร์  

 
ม.๔ 
ม.๔ 
ม.๔ 
ม.๔ 
ม.๓ 
ม.๑ 
ม.๕ 
ม.๒ 
ม.๒ 

โล ่รางว ัล ชนะเล ิศและเง ินทุนการศึกษา
จำนวน ๕,๐๐๐ บาท การประกวดนิทรรศการ
โครงงานอาช ีพ(e-commerce) ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนวัตกรรม  
 
เนื่องในงานมหกรรมเปิดโลกกว้างสู่อาชีพ เพื่อ
ค น ไ ท ย ม ี ง า น ท ำ  จ ั ง ห ว ั ด เ ช ี ย ง ร า ย 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

๒๕๖๒ สำนักงานจัดหา
งานจังหวัด
เชียงราย 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 

ลำ
ดับ 

โรงเรียน/ 
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับ 
ชั้น 

ได้รับรางวัล 
ปีที่ได้
รางวัล 

จัดโดย 

๘. เด็กหญิงศิริขวัญ  เล่าวิรยิะธนะชัย  
๙. เด็กหญิงพัชรา แซ่ย่าง  
๑๐. นางสาวสริิภรณ์ พันธุ์วิริยรัตน์
๑๑. นางสาวกัญญารัตน์  บวรภัคร
บูรณ ์
ครู ๕ คน 
๑. นางสาวจามจุรี  กันจินะ  
๒. นายสรุศักดิ์  คุ้มถนอม  
๓. นางพรรณทิพย์  เรือนอินทร์  
๔. นางสาววินญูดา  แซ่ย่าง  
๕. นางสุดา  ใจเกี๋ยง สอนวิชา  

ม.๕ 
ม.๕ 
 
 
 

 

๕. แผนการดำเนินงาน 
    ๕.๑  Maturity Model :  โครงการฯ ได้กำหนด Maturity Model โดยได้ปักหมุดเป้าหมายในการพัฒนา ไว้ ๔ ขั้น สำหรับ 
Maturity Model ดังกล่าวนี้ จะใช้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทีท่ำ e-Commerce เป็นการวัดผลการพัฒนาในแต่ละตอน โดยมูลนิธิฯ จะ
เริ่มทำโครงการใน Stage 2 & 3 ให้แก่ผู้ที่พร้อมในระหว่างปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔  แต่ก็ยังคงพัฒนาคนท่ีเข้ามาใหม่ในกิจกรรมของ Stage 
1 ได้ และจะยังไม่เปิดโปรแกรมของ Stage 4 จนกว่าจะผ่าน Stage 2 & 3  มาก่อน ดังนั้น Stage 4 อาจจะเริ่มในปี ๒๕๖๔ หรือ 
๒๕๖๕  และเมื่อเริ่มเปิด Stage 4 แล้ว  มูลนิธฯิ จะทำกิจกรรมสนับสนุนท้ัง Stage 1 - 4 แก่ผู้ที่สมควรจะได้รับการพัฒนา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

หมายเหตุ:  หากสามารถดำเนินงานใน Stage 2 3 ผ่านได้ในปี ๒๕๖๓ ก็จะสามารถเริ ่ม Stage 4 ได้ในปี ๒๕๖๔  และ
ระยะเวลาในการดำเนินงานอาจจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 
Stage 1 :  Basic e-Commerce  มีคุณสมบัติดังนี้ 

๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ 

Stage 1  
Basic 

e-Commerce 

Stage 2  
Product 

Improvement   

Stage 3 
Process 

Improvement 

Stage 4  
Full  

e-Commerce   

การพัฒนา
เชิงลึก 

การพัฒนา 
เชิงกว้าง 

ปี พ.ศ 

พัฒนาสมรรถนะด้านอีคอมเมิร์ซ และส่งเสริมให้มีการทดสอบให้ได้รับใบประกาศนียบัตร  
ตามมาตรฐานของประเทศ (หรือเทียบเท่า) และส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งตลาดและเครือข่ายในวงกว้าง 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 

๑. มีความรู้พื้นฐานด้านอีคอมเมิร์ซ 
๒. สามารถสร้างเพจร้านค้าออนไลน์ จำหน่ายสินค้าออนไลน์ได้ 
๓. ผลิตสินค้าได้เอง และ/หรือนำสินค้าจากชุมชน มาจำหน่ายสินค้าออนไลน์ได้ 
๔. มียอดขายสินค้าออนไลน์อย่างน้อย ๑,๐๐๐ บาทต่อป ี

 
Stage 2: Product Improvement  มีคุณสมบัติดังนี้ 

๑. ผ่านการดำเนินงานใน Stage 1 (Basic E-commerce) 
๒. มีการผลิตสินค้าในโรงเรียน (เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานพินิจ) และสามารถพัฒนาให้เป็นสินค้า Premium ได้  
๓. มีบุคลากรในการดำเนินงานท้ังด้านการผลิต  และด้านการขายผ่านระบบอีคอมเมิร์ซ 
๔. มีทิศทางการผลิตและการตลาดที่ชัดเจน 
๕. มีแหล่งชุมชนและเครือข่าย ที่สามารถทำงานร่วมกันในการผลิตสินค้าได้ (มีหรือไม่มีก็ได้)    
๖. มียอดจำหน่ายสินค้าออนไลน์อย่างน้อย  ๕๐,๐๐๐ บาทต่อป ี

 
Stage 3:  Process Improvement  มีคุณสมบัติดังนี้ 

๑. ผ่านการดำเนินงานใน Stage 1 (Basic E-commerce)  
๒. มีการผลิตสินค้าในโรงเรียน (เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานพินิจ) และ/หรือ สามารถนำสินค้าจากชุมชนมา

จำหน่ายด้วยระบบอีคอมเมิร์ซได้   
๓. มีบุคลากรในการดำเนินงานด้านอีคอมเมิร์ซ และ/หรือ บุคลากรดำเนินงานด้านการผลิตสินค้า 
๔. มีทิศทางการผลิตและการตลาดที่ชัดเจน  
๕. มีแหล่งชุมชนที่สามารถทำงานร่วมกัน (กรณีที่เป็นโรงเรียน) 
๖. มีความสามารถปรับกระบวนการทำงานให้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ หรือลดความซ้ำซ้อน ด้วยการนำ

เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
๗. มีความรู้พื้นฐานด้านการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) สามารถรู้กระบวนการทำธุรกิจเบื้องต้น 
๘. มียอดจำหน่ายสินค้าออนไลน์อย่างน้อย ๕๐,๐๐๐ บาทต่อป ี

 
Stage 4:  Full e-Commerce  มีคุณสมบัติดังนี ้

๑. ผ่านการดำเนินงานใน Stage 1  2  และ 3 (กรณีที่ไม่เน้นการผลิต ให้ผ่านการดำเนินงานใน Stage 1 และ 3) 
๒. มีบุคลากรในการดำเนินงาน ด้านอีคอมเมิร์ซ และ/หรือ บุคลากรดำเนินงานด้านการผลิตสินค้า  
๓. ความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) สามารถรู้กระบวนการทำธุรกิจทั้งระบบ 
๔. มี Ecosystem ทีเ่ป็นเครือข่ายชุมชน รวมทั้งผู้ประกอบการอื่นๆ ท่ีส่งเสริมการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 
๕. มีความพร้อมในการเตรียมส่งออก และ/หรือ การผลิตตั้งแต่ระดับ SME ขึ้นไป 
๖. เปิดสอน E-commerce ในโรงเรียน ให้อยู่ในวิชาอีคอมเมิร์ซ หรือ วิชาชุนนุม หรือเป็นเนื้อหาอยู่ในวิชาใดวิชา

หนึ่ง   (กรณีในเรือนจำ / ทัณฑสถาน / สถานพินิจ ให้มีการเปิดสอนหลักสูตรอีคอมเมิร์ซให้กับผู้ต้องขัง เด็ก
และเยาวชนในสถานพินิจ ) 

๗. มียอดจำหน่ายสินค้าออนไลน์อย่างน้อย ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อป ี
 

    ๕.๒  แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๓ 
(๑) กิจกรรมวงกว้าง: จัดกิจกรรมต่อยอดดังนี้ 

• รับสมัครโรงเรียน เรือนจำ/ทัณฑสถาน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ซึ่งเป็นกลุ่มใหม่ เข้า



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 

ร่วมกิจกรรมและทำกิจกรรมใน Stage 1 ตามความพร้อม 

• พัฒนาสมรรถนะด้านอีคอมเมิร์ซและจัดสอบให้ได้รับใบประกาศนียบัตร ตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.)  

• จัดอบรมการสร้างร้านค้าออนไลน์ใน SHOPEE และทำแคมเปญโปรโมทสิ้นค้าให้กับหน่วยงาน และหรืออบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ e-marketplace อื่นๆ เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ 

(๒) กิจกรรมเชิงลึก :  คัดเลือกโรงเรียนที่ผ่าน Stage 1 Basic E-commerce (๕ – ๑๐ โรงเรียน)   เข้าร่วมกิจกรรมใน 
Stage 2 และ/หรือ Stage 3  เพื่อทำกิจกรรในเชิงลึก เน้นการพัฒนา Product และ Process e-commerce 
๖. ประเด็นเสนอต่อที่ประชุม 

เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๒ และเห็นชอบแผนการดำเนินงานและงบประมาณปี ๒๕๖๓ 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ 

เอกสารแนบ ๑ 

ข้อมูลร้านค้า สนิค้าแนะนำ จำนวนคนถูกใจและติดตามเพจ และยอดจำหน่ายสินค้า 
ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

 
สรุปข้อมลูร้านคา้ คิวอาร์โคดลิงคข์องร้านค้า สินค้าแนะนำ จำนวนคนถูกใจและตดิตามเพจ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๗ มีนาคม 

๒๕๖๓)  และยอดจำหน่ายสินค้าปี ๒๕๖๒ ของโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ ดังแสดงในตาราง  
 

 
ร้านค้าขายดี ๓ อันดับ ประจำปี ๒๕๖๒ 

ลำดับ โรงเรียน / จังหวัด ชื่อร้านและสินค้าแนะนำ 
จำนวนคนถูกใจ ติดตาม
เพจ และยอดจำหน่าย

สินค้า ปี ๒๕๖๒ 
๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ 

จังหวัดสกลนคร 
 

• ร้าน ผ้าคราม ผา้มัดย้อมสีธรรมชาติ ราชประชาฯ ๕๓ 
สกลนคร 

• สินค้าแนะนำ | ผ้าพันคอย้อมคราม ผ้าเช็ดหน้า ผ้าคลุม
ไหลh่ttps://www.facebook.com/KramSakonnakho
n 

• ถูกใจ ๓,๕๙๖  คน  
• ติดตามเพจ ๓,๖๔๕ คน 
• ยอดจำหน่ายสินค้า 

๒๕๘,๕๕๐ บาท 

๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 
จังหวัดน่าน 
 

• ร้าน ผ้าทอ ผ้าปัก ผ้ามัดย้อม เครือ่งเงินน่าน By 
PhanDoi56 

• สินค้าแนะนำ | ผ้าพันคอทอมือ ผา้ถุงทอมือ กระเป๋าย่าม
https://www.facebook.com/phandoi56 

• ถูกใจ ๑,๑๖๒ คน  
• ติดตามเพจ ๑,๒๑๓ คน 
• ยอดจำหน่ายสินค้า 

๑๓๔,๙๙๗ บาท 

๓ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 
จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 

• ร้าน Ddoi School Shop 
• สินค้าแนะนำ | กระเป๋าตังค์ปักมือ กาแฟ DDoi 

เครื่องเงิน 
https://www.facebook.com/ddoi.chiangrai 

• ถูกใจ ๑,๐๗๔ คน  
• ติดตามเพจ ๑,๐๙๙ คน 
• ยอดจำหน่ายสินค้า 

๑๘๑,๖๖๒ บาท 
  

 
 
ร้านค้าภาคเหนือ 

ลำดับ โรงเรียน / จังหวัด ชื่อร้านและสินค้าแนะนำ 
จำนวนคนถูกใจ ติดตาม
เพจ และยอดจำหน่าย

สินค้า ปี ๒๕๖๒ 
๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑  

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
 
 

• ร้าน We made ผ้าทอมือ 
• สินค้าแนะนำ | ผ้าพันคอและผ้าคลุมไหล่ (จากขนแกะ

ผสมฝ้าย) สมุดปกผ้าทอ
https://www.facebook.com/wemade21 
 

• ถูกใจ ๕๑๕ คน  
• ติดตามเพจ ๕๒๓ คน 
• ยอดจำหน่ายสินค้า 

๘,๐๕๐ บาท 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ 

ลำดับ โรงเรียน / จังหวัด ชื่อร้านและสินค้าแนะนำ 
จำนวนคนถูกใจ ติดตาม
เพจ และยอดจำหน่าย

สินค้า ปี ๒๕๖๒ 
๒ โรงเรียนขุนยวม 

วิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
 
 
 

• ร้าน ผลติภณัฑ์ "ดอยสน" 
• สินค้าแนะนำ | ผ้าพันคอทอกะเหรี่ยง เสื้อทอมือ 

https://www.facebook.com/Doisonbrand 

• ถูกใจ ๔๔๗ คน  
• ติดตามเพจ ๔๕๑ คน 
• ยอดจำหน่ายสินค้า 

๑๕,๘๑๐ บาท 

๓ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเ์ชียงใหม ่
จังหวัดเชียงใหม่   
 
 
 
 

• ร้าน Souvenir Chiangmai by Dekdoi Hill Tribe 
• สินค้าแนะนำ | เสื้อปักรายชาวเขาม้ง 

https://www.facebook.com/SoulThop 

• ถูกใจ ๘๐๙ คน  
• ติดตามเพจ ๘๒๘ คน 
• ยอดจำหน่ายสินค้า 

๒๐,๘๕๐ บาท 

๔ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ 
จังหวัดลำพูน 
 
 
 
 

• ร้าน Hug-Hug Lamphun 
• สินค้าแนะนำ | ผลติภณัฑ์ผ้าฝ้าย กระเป๋า ผ้าพันคอ 

https://www.facebook.com/HUGHUGlumphun 

• ถูกใจ ๓๙๔ คน  
• ติดตามเพจ ๓๙๕ คน 
• ยอดจำหน่ายสินค้า 

๑๔,๖๗๒ บาท 

๕ โรงเรียนกาวิละอนุกลู  
จังหวัดเชียงใหม่   
 
 
 
 

• ร้าน KA-Shop   
• สินค้าแนะนำ | พวงกุญแจ โคมไฟกะลา 

https://www.facebook.com/kidsproud 

• ถูกใจ ๑๙๐ คน  
• ติดตามเพจ ๑๙๐ คน 
• ยอดจำหน่ายสินค้า 

๓๕,๘๙๕  บาท 
 

๖ โรงเรียนโสตอนุสารสุนทร จังหวัด
เชียงใหม ่
  
 
 
 
 

• ร้าน ผลติภณัฑ์นักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 
• สินค้าแนะนำ | ตุงญี่ปุ่น ตุงผ้า กระเป๋าตังค์หนัง 

https://www.facebook.com/Handicrafts.CMDeaf 

• ถูกใจ ๓๔๐ คน  
• ติดตามเพจ ๓๔๓ คน 
•  ยอดจำหน่ายสินค้า 

๗๘,๗๗๕  บาท 
 

๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ 
จังหวัดแพร ่
 
 
 
 

• ร้านทอนพันช่ัง ราชฯ ๒๕ 
• สินค้าแนะนำ | ปลอกหมอนด้นมอื กระเป๋าด้นมือ ผ้าคลุม

เตียงด้นมือ 
https://www.facebook.com/panchangrpk25 

• ถูกใจ ๔๐๗ คน  
• ติดตามเพจ ๓๔๓ คน 
•  ยอดจำหน่ายสินค้า 

๙,๔๓๙ บาท 
 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ 

ลำดับ โรงเรียน / จังหวัด ชื่อร้านและสินค้าแนะนำ 
จำนวนคนถูกใจ ติดตาม
เพจ และยอดจำหน่าย

สินค้า ปี ๒๕๖๒ 
๙ โรงเรียนศรสีังวาลย์เชียงใหม่  

จ.เชียงใหม่ 
 
 
 
 

 ร้าน  SWCM DIY Shop 

 สินค้าแนะนำ |  ผลิตภัณฑ์จาก 3D 
https://www.facebook.com/SWCM-DIY-Shop-1609241689287290 

 ถูกใจ ๑๓๘ คน  

 ติดตามเพจ  
๑๔๐คน 

 ยอดจำหน่ายสินค้า 
๗๕,๐๐๐ บาท 

๑๐ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕
จังหวัดตาก 
 
 
 
 

 ร้าน Route55 by ราชประชานุเคราะห์55 จ.ตาก 

 สินค้าแนะนำ | กระเป๋า และผลิตภัณฑ์จากผ้าชาวเขา 
https://www.facebook.com/route55byrpk55tak 

• ถูกใจ ๕๗๑ คน  
• ติดตามเพจ ๕๗๔ คน 
•  ยอดจำหน่ายสินค้า 

๒๐,๑๒๕ บาท 

๑๑ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
 
 
 

 ร้าน เด็กดอยดีใจ 

 สินค้าแนะนำ | กระเป๋า เสื้อ ผ้าชาวเขา 
https://www.facebook.com/dekdoideejai 

• ถูกใจ ๓๑๕ คน  
• ติดตามเพจ ๓๒๑ คน 
•  ยอดจำหน่ายสินค้า 

๑๐,๗๑๓ บาท 

๑๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
 
 
 

 ร้าน ชมปาย 

 สินค้าแนะนำ |  เสื้อชนเผ่า ผ้าพันคอ 
https://www.facebook.com/chompai.22 

• ถูกใจ ๖ คน  
• ติดตามเพจ ๗ คน 

(ไม่รายงานข้อมูล) 

 
 

ร้านค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ลำดับ โรงเรียน / จังหวัด ชื่อร้านและสินค้าแนะนำ 
จำนวนคนถูกใจ ติดตาม
เพจ และยอดจำหน่าย

สินค้า ปี ๒๕๖๒ 
๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ 

จังหวัดบุรีรมัย ์
 
 
 
 

• ร้าน ผ้าย้อมดินภเูขาไฟ 
• สินค้าแนะนำ | ผ้าพันคอย้อมดินภเูขาไฟ

https://www.facebook.com/dinpukaufi 

• ถูกใจ ๑,๖๖๓ คน  
• ติดตามเพจ ๑,๗๗๗ คน 
• ยอดจำหน่ายสินค้า 

๒๙,๙๒๕ บาท 

https://www.facebook.com/dekdoideejai


การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ 

ลำดับ โรงเรียน / จังหวัด ชื่อร้านและสินค้าแนะนำ 
จำนวนคนถูกใจ ติดตาม
เพจ และยอดจำหน่าย

สินค้า ปี ๒๕๖๒ 
๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ 

จังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 
 

• ร้าน กลุ่มผ้ามดัย้อมจากเปลือกไมม้ะดันป่า ร.ป.ค ๒๙  
• สินค้าแนะนำ | ผ้าย้อมเปลือกไม้มะดันป่า 

https://www.facebook.com/madanrpg29ssk 

• ถูกใจ ๑๒๖ คน  
• ติดตามเพจ ๑๒๘ คน 
ยอดจำหน่ายสินค้า  
๕๒,๖๘๒ บาท 

๓ โรงเรียนประชานุเคราะห์ ๒๘  
จังหวัดยโสธร  
 
 
 
 

• ร้าน ภาพไทยลายขดิ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ 
จังหวัดยโสธร 

• สินค้าแนะนำ | หมอน เบาะ ภาพไทยลายขิด 
https://www.facebook.com/RPG28 

• ถูกใจ ๕๐๙ คน  
• ติดตามเพจ ๕๑๑ คน 
• ยอดจำหน่ายสินค้า 

๑๔,๑๔๓ บาท 

๔ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ 
จังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 

 ร้าน สบู่น้ำผึ้งรังไหมออร์แกนิก 

 สินค้าแนะนำ | สบู่น้ำผึ้งรังไหม 
https://www.facebook.com/aoomsimniy 

 ถูกใจ ๓๓  คน  

 ติดตามเพจ ๓๓ คน 

 ยอดจำหน่ายสินค้า 
๓๕,๖๐๐ บาท 

๕ โรงเรียนศรสีังวาลย์ขอนแก่น  
จ.ขอนแก่น 
 
 
 
 
 

 ร้าน Schoolbucks SVKK 

 สินค้าแนะนำ | ชุดแก้วกาแฟรักษโ์ลก  
https://www.facebook.com/SBSVKK 

 ถูกใจ ๑๔๕ คน  

 ติดตามเพจ  
๑๔๕ คน 

 ยอดจำหน่ายสินค้า 
๒๐,๓๐๐ บาท 

๖ 
 

โรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานี จ.อุดรธานี 
 
 
 
 
 

 ร้าน Pipe-ผงปรุงรสแกงอ่อม อีเลดิ เลิศรส   

 สินค้าสินค้าแนะนำ | ผงปรุงรสแกงอ่อม 
https://www.facebook.com/udon.pipe 

 ถูกใจ ๑๑๙ คน  

 ติดตามเพจ  
๑๓๓ คน 

 ยอดจำหน่ายสินค้า 
๑๖,๑๒๕ บาท 

 
 
ร้านค้าภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ 

ลำดับ โรงเรียน / จังหวัด ชื่อร้านและสินค้าแนะนำ 
จำนวนคนถูกใจ ติดตาม
เพจ และยอดจำหน่าย

สินค้า ปี ๒๕๖๒ 
๑ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 

กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 

• ร้าน คนโสตฯ  
• สินค้าแนะนำ | กรอบรูปไม้ กระเป๋าผ้าเพ้นท์ลาย 

https://www.facebook.com/SmartDeafShop 

• ถูกใจ ๔๓๔ คน  
• ติดตามเพจ ๔๓๙ คน 
•  ยอดจำหน่ายสินค้า 

๑๒,๒๐๐ บาท 
 

๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ 
จังหวัดจันทบุร ี
 
 
 
 

• ร้าน เด็กดีShop By ราชประชา 48 จันทบุรี 
• สินค้าแนะนำ | นวดดัดจดัสรีสระ และภาพวาดเพ้นท์สี

ประดับหินเพ้นท์ลาย 
https://www.facebook.com/rpg48shop 
 

• ถูกใจ ๒๐๔ คน  
• ติดตามเพจ ๒๑๕ คน 
• ยอดจำหน่ายสินค้า 

๑๕,๐๐๐ บาท 

๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ 
จังหวัดกาญจนบรุ ี
 
 
 
 

• ร้าน ศูนย์รวมของฝากเมืองกาญจน์45shop 
• สินค้าแนะนำ | เสื้อกระเหรีย่งทอมือ ชุดกระเหรี่ยงทอมือ 

https://www.facebook.com/rpk45shop 

• ถูกใจ ๔๕๕ คน  
• ติดตามเพจ ๔๗๖ คน 
• ยอดจำหน่ายสินค้า 

๓๕,๐๐๐ บาท 

๔ โรงเรียนโสตศึกษานนทบุรี  
จังหวัดนนทบุร ี
 
 
 
 

 ร้าน Art at love 

 สินค้าแนะนำ | ผ้าคลมุไหล่มดัย้อม 
https://www.facebook.com/laocharoensri 

 ถูกใจ ๑๐๕  คน  

 ติดตามเพจ ๑๐๕ คน 

 ยอดจำหน่ายสินค้า 
๓๐,๗๑๕ บาท 

ร้านค้าภาคใต้ 

ลำดับ โรงเรียน / จังหวัด ชื่อร้านและสินค้าแนะนำ 
จำนวนคนถูกใจ ติดตาม
เพจ และยอดจำหน่าย

สินค้า ปี ๒๕๖๒ 
๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 

 ร้าน ไม้แดงเบญจรงค ์

 สินค้าแนะนำ | แก้วมัคเบญจรงค ์
https://www.facebook.com/maidaengbenjarong 

 ถูกใจ ๒๕๘  คน  

 ติดตามเพจ ๒๕๖ คน 

 ยอดจำหน่ายสินค้า 
๓๐,๘๙๕ บาท 

๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส 

 ร้าน บางนารา The Handmade Shop 

 สินค้าแนะนำ | กระเป๋าผ้าปาเต๊ะ 

 ถูกใจ ๑,๓๙๐  คน  

 ติดตามเพจ ๑,๓๙๔ คน 

https://www.facebook.com/rpg48shop


การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ 

ลำดับ โรงเรียน / จังหวัด ชื่อร้านและสินค้าแนะนำ 
จำนวนคนถูกใจ ติดตาม
เพจ และยอดจำหน่าย

สินค้า ปี ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/HandmadeShop123  ยอดจำหน่ายสินค้า 
๖๖,๐๘๗ บาท 

๓ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 
จังหวัดพัทลุง 
 
 
 
 

 ร้าน พระรถออนไลน ์

 สินค้าแนะนำ | ผลติภณัฑ์จากกระจูด กล่องอเนกประสงค ์
https://www.facebook.com/ssptOnline 

 ถูกใจ ๑๑๗  คน  

 ติดตามเพจ ๑๑๘ คน 

 ยอดจำหน่ายสินค้า 
๘,๔๓๘ บาท 

๔ โรงเรียนจรรยาอิสลาม จ.นราธิวาส 
 
 
 
 

 ร้าน Salam hijab 

 สินค้าแนะนำ | ผ้าคลมุฮญิาบสำหรับผู้หญิงมุสลิม 
https://www.facebook.com/salamhijab2020 

 ถูกใจ ๑,๓๒๖ คน  

 ติดตามเพจ ๑,๓๕๐ คน 

 ยอดจำหน่ายสินค้า 
๑,๕๙๐ บาท 

๕ โรงเรียนพรีะยานาวินคลองหินวิทยา 
จ.ปัตตาน ี 
 
 
 
 

 ร้าน Piraya E-Commerce Center  

 สินค้าแนะนำ  |  หมวกกะปือเยาะ 
https://www.facebook.com/PirayaEcommerce 

 

 ถูกใจ ๑๐๒ คน  

 ติดตามเพจ ๑๐๔คน 

 ยอดจำหน่ายสินค้า 
๑,๕๐๐ บาท 

๖ โรงเรียนส่งเสริมอสิลาม จ.สงขลา  
 
 
 
 

อินฟินิท - infinite 

@SISongSermIslam 
สินค้าแนะนำ น้ำพริกกุ้งเสียบ  รองเท้าเเตะช้างดาว 
https://www.facebook.com/SISongSermIslam/ 

 ถูกใจ ๒๗๐ คน  

 ติดตามเพจ  
๒๘๔ คน 

 ยอดจำหน่ายสินค้า 
๑,๕๗๕ บาท 

๗ โรงเรียนธรรมคีรีวิทยา จ.สงขลา 
 
 

Khiri-batik 

@khiribatik 
สินค้าแนะนำ กระเป๋าสวยๆ 
https://www.facebook.com/khiribatik 

 ถูกใจ ๑๐๔ คน  

 ติดตามเพจ  
๑๐๕ คน 

 ยอดจำหน่ายสินค้า 
๗,๖๐๐ บาท 

 
ร้านค้าของรายชื่อโรงเรียนที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๘ แห่ง  แต่ยังมีเพจร้านค้า ดังนี้ 
 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ 

ลำดับ โรงเรียน / จังหวัด ชื่อร้านและสินค้าแนะนำ 
จำนวนคนถูกใจ ติดตาม
เพจ และยอดจำหน่าย

สินค้า ปี ๒๕๖๒ 
๑. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ 

จังหวัดเลย 
 
 
 
 

 ร้าน แฮนดเ์มดบายอิงภู52  

 สินค้าแนะนำ | แหวนเงิน ต่างหเูงิน 
https://www.facebook.com/ingphu52loei 

 ถูกใจ ๒๔๙ คน  

 ติดตามเพจ ๒๕๕ คน 
   (ไม่รายงานข้อมูล) 

๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗
จังหวัดเพชรบูรณ์   
 
 
 
 

• ร้าน รปค. 57 Shop   
• สินค้าแนะนำ | ข้าวลืมผัว 

https://www.facebook.com/รปค-57-shop-
1817039878418297 

• ถูกใจ ๑๐๘ คน  
• ติดตามเพจ ๑๐๘ คน 
• ยอดจำหน่ายสินค้า 

๖,๘๙๐ บาท 

๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ 
จังหวัดชัยนาท  
 
 
 
 

• ร้าน Craft products    
• สินค้าแนะนำ | ผลติภณัฑ์จากกะลามะพร้าว 

https://www.facebook.com/Craftproducts46 
 

• ถูกใจ ๒๓๐ คน  
• ติดตามเพจ ๒๓๐ คน 

(ไม่รายงานข้อมูล) 

๔ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ 
จังหวัดหนองคาย 
 
 
 
 

 ร้าน ชุดผ้าไหม เครื่องประดับนางรำ เครื่องประดับทรง 

 สินค้าแนะนำ | ชุดผ้าไหม เครื่องประดับนางรำ 
https://www.facebook.com/ByNaga27 

 ถูกใจ ๒๔๘  คน  

 ติดตามเพจ ๒๕๙ คน 
(ไม่รายงานข้อมูล) 
 

๕ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจ์ิตอารยี ์
จังหวัดลำปาง 
 
 
 
 
 

 ร้าน จิตต์อาร ี

 สินค้าแนะนำ | ชุดกาแฟเชรามิค จัดงานเลี้ยงอาหารเชิง
วัฒนธรรม 
https://www.facebook.com/chitareeschool 

 ถูกใจ ๑๖๑  คน  

 ติดตามเพจ ๑๖๗ คน 
      (ไม่รายงานข้อมูล) 

๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ธวัชบุรี 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

 ร้าน ผ้าทำมือ รม่ยางร้อยเอ็ด 

 สินค้าแนะนำ | ผ้ามัดย้อม ผ้ามัดหยอด 
https://www.facebook.com/Romyang101 
 

 

 ถูกใจ ๒๘๘  คน  

 ติดตามเพจ ๒๙๙ คน 
      (ไม่รายงานข้อมูล) 

https://www.facebook.com/Craftproducts46
https://www.facebook.com/Romyang101


การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ 

ลำดับ โรงเรียน / จังหวัด ชื่อร้านและสินค้าแนะนำ 
จำนวนคนถูกใจ ติดตาม
เพจ และยอดจำหน่าย

สินค้า ปี ๒๕๖๒ 
 

๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ 
จังหวัดเพชรบุร ี
 
 

 ร้าน รวมสินค้า RPK ๔๗ 

 สินค้าแนะนำ | กระเป๋าผ้าปัก กระเป๋าผา้สกรีน 
https://www.facebook.com/rpk47shop 

 ไม่รายงานข้อมูล  
 
 
 

๘ โรงเรียนบ้านกูวิง 
จ.ปัตตาน ี
 
 
 
 

 ร้าน French Or Fish 

 สินค้าแนะนำ | เฟรนฟรายปลา
https://www.facebook.com/French-Or-Fish-
2201286813487349/ 

 ถูกใจ ๑๗๖ คน  

 ติดตามเพจ ๑๘๓ คน 
 

 

https://www.facebook.com/rpk47shop


การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 

เอกสารแนบ ๒ 

ข้อมูลร้านค้า สนิค้าแนะนำ จำนวนคนถูกใจและติดตามเพจ  
ของเรือนจำ/ทัณฑสถานที่เข้าร่วมโครงการ 

 
สรุปข้อมลูร้านคา้ คิวอาร์โคดลิงคข์องร้านค้า สินค้าแนะนำ จำนวนคนถูกใจและตดิตามเพจ และยอดจำหน่ายสินค้า ของ

เรือนจำ/ทณัฑสถานท่ีเข้าร่วมโครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓) ดังแสดงในตาราง  
 

ลำดับ เรือนจำ/ทัณฑสถาน ชื่อร้านและสินค้าแนะนำ 
จำนวนคนถูกใจ ติดตาม
เพจ และยอดจำหน่าย

สินค้า ปี ๒๕๖๒ 
๑ ผลิตภณัฑ์ราชทัณฑ์  

(ส่วนกลาง) 

 

• ร้าน ผลติภณัฑร์าชทัณฑ์ ,prison product Thailand 
https://www.facebook.com/prison.product 

• คนถูกใจ ๓,๖๖๙ คน 

• คนติดตาม ๓,๙๑๖ คน 

๒ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่   
จังหวัดเชียงใหม ่

 

• ร้าน Ladies Hands 
• สินค้าแนะนำ | ผ้าพื้นเมือง  

https://www.facebook.com/ladieshandsCWCI 

• คนถูกใจ ๓๙๓ คน 

• ติดตามเพจ ๔๐๒ คน 

๓ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา 

 

• ร้าน ผลติภณัฑ์ทณัฑสถานหญฺิงนครราชสมีา 
• สินค้าท่ีขายดี | กระเป๋า-ผ้าทอมือ  

https://www.facebook.com/vocational123 

• คนถูกใจ ๑๗๘ คน 

• คนติดตาม ๑๙๐ คน 

๔ เรือนจำกลางกำแพงเพชร  
จังหวัดกำแพงเพชร 

 

• ผลิตภณัฑ์ราชทัณฑ์ จากฝมีือผู้ต้องขังเรือนจำกลาง
กำแพงเพชร KPP Prison Product 

• สินค้าแนะนำ | ตุ๊กตาถักโครเชต์คูร่ัก,กระเป๋าผ้า, เฟอนิ
เจอร์จากไม ้
https://www.facebook.com/Rueanphet 

• คนถูกใจ ๒,๖๒๙ คน 

• คนติดตาม ๒,๙๓๖ คน 

๕ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง 
จังหวัดปทุมธาน ี

 

• ร้าน ผลติภณัฑฝ์ีมือผูต้้องขัง By บำบัดหญิง  
• สินค้าแนะนำ | เครื่องสังฆภัณฑ ์

https://www.facebook.com/pagebybby 

• คนถูกใจ ๑๒๗ คน  

• คนติดตาม ๑๓๐ คน 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 

ลำดับ เรือนจำ/ทัณฑสถาน ชื่อร้านและสินค้าแนะนำ 
จำนวนคนถูกใจ ติดตาม
เพจ และยอดจำหน่าย

สินค้า ปี ๒๕๖๒ 
๖  เรือนจำพิเศษ

กรุงเทพมหานคร  จังหวัด
กรุงเทพ 

 

• ร้าน ผลติภณัฑร์าชทัณฑ์ เรือนจำพิเศษ
กรุงเทพมหานคร 

• สินค้าแนะนำ | เฟอร์นิเจอรไ์ม ้
https://www.facebook.com/BANGKOKREMAND
PRISAON/ 

• คนถูกใจ ๑,๐๔๒ คน  

• คนติดตาม ๑,๐๗๙ คน  

๗ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก   
จังหวัดพิษณุโลก 
 
 
 
 

• ร้านบ้านเฟ่ืองฟ้าบิวตี้แอนดส์ปา โดยทัณฑสถานหญิง
พิษณุโลก 

• สินค้าแนะนำ | กระเป๋าผ้าแคนวาส  
http://gg.gg/gt66c 

• คนถูกใจ ๒๑๙ คน 

•    ติดตามเพจ ๒๒๙ คน 

๘ เรือนจำกลางนครสวรรค์   
จังหวัดนครสวรรค ์

 

• ร้าน ผลติภณัฑ์และงานบริการ เรอืนจำกลาง
นครสวรรค ์

• สินค้าแนะนำ | ผลติภณัฑ์ไม้สัก  
https://www.facebook.com/Furniture.Chontawan 

• คนถูกใจ ๒๔๘ คน 

•    ติดตามเพจ ๒๕๐ คน 

๙ เรือนจำกลางขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 

 

• ร้าน ผลติภณัฑ์จากเรือนจำกลางขอนแก่น 
• สินค้าแนะนำ | ผลติภณัฑ์จากไม ้

http://gg.gg/gt675 

• คนถูกใจ  ๘๒ คน 

• คนติดตาม ๘๔ คน  

๑๐ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี  
จังหวัดกรุงเทพ 

 

• ร้าน ผลติภณัฑฝ์ีมือผูต้้องขังหญิง ทัณฑสถานหญิง
ธนบุรี 

• สินค้าท่ีขายดี | พวงมาลัยจากกระดาษทิชชู 
https://www.facebook.com/parndunnga 

• คนถูกใจ ๒๐ คน  

• คนติดตาม ๒๐ คน 

๑๑ ทัณฑสถานหญิงกลาง   
จังหวัดกรุงเทพ 

• ร้าน ผลติภณัฑ์ทณัฑสถานหญิงกลาง 
• สินค้าแนะนำ | กระเป๋าผ้า หน้ากากอนามัย 

https://www.facebook.com/craft.embroidery0823480914 

• คนถูกใจ ๑,๖๐๔ คน 

• ติดตาม ๑,๗๒๔ คน 

https://www.facebook.com/craft.embroidery0823480914/


การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 

ลำดับ เรือนจำ/ทัณฑสถาน ชื่อร้านและสินค้าแนะนำ 
จำนวนคนถูกใจ ติดตาม
เพจ และยอดจำหน่าย

สินค้า ปี ๒๕๖๒ 

 
๑๒ เรือนจำกลางคลองเปรม  

จังหวัดกรุงเทพ 

 

• ผลิตภณัฑ์ราชทัณฑ์ เรือนจำกลางคลองเปรม 
• สินค้าแนะนำ | เฟอร์นิเจอรไ์ม ้

https://www.facebook.com/prisoncraft 

• คนถูกใจ ๖๑๙ คน 

• คนติดตาม ๖๗๐ คน 

๑๓ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง  
จังหวัดปทุมธาน ี

 

• ร้าน ผลติภณัฑ์งานฝมึือทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 
สินค้าแนะนำ | เฟอร์นิเจอรไ์ม ้
http://bit.ly/2uSsUM7 

• คนถูกใจ ๒ คน 

• คนติดตาม ๑๓ คน 

๑๔ เรือนจำจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  จังหวัด
อยุธยา 

 

• ร้าน วังจันทร์ Cook&Coff - เรือนจำจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

   http://bit.ly/2TxeYiE 

• คนถูกใจ ๓,๖๓๑ คน 

• คนติดตาม ๓,๗๔๒ คน 

๑๕ เรือนจำจังหวัดจังหวดั
สุพรรณบุรี  จังหวัด
สุพรรณบุร ี

 

• ร้าน ผลติภณัฑฝ์ีมือผูต้้องขังเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี 
• สินค้าแนะนำ | ผลติภณัฑ์จากก้านลาน หวาย ไม้ไผ่  

https://www.facebook.com/pagsupan 

• คนถูกใจ ๑ คน 

• คนติดตาม ๑ คน 

๑๖ เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร  
จังหวัดสมุทรสาคร 

 

• ร้าน ผลติภันฑเ์รือนจำสมุทรสาคร 
• สินค้าแนะนำ | งานฝมีือ ผลิตภณัฑ์ รถ เรือ ทำจากไม้

เบญจพรรณ 
https://www.facebook.com/The.product.samutsakhon.prison 

• คนถูกใจ ๕๐๓ คน  

• คนติดตาม ๕๑๖ คน 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๓ 

ลำดับ เรือนจำ/ทัณฑสถาน ชื่อร้านและสินค้าแนะนำ 
จำนวนคนถูกใจ ติดตาม
เพจ และยอดจำหน่าย

สินค้า ปี ๒๕๖๒ 
๑๗ เรือนจำพิเศษพัทยา  จังหวัด

ชลบุร ี

 

• ร้าน ผลติภณัฑร์าชทัณฑ์เรือนจำพเิศษพัทยา 
• สินค้าแนะนำ | พวงมาลัยริบบิ้น 

http://bit.ly/2Tj6g90 

• คนถูกใจ ๕๔๗ คน 

• คนติดตาม ๕๕๖ คน 

๑๘ ทัณฑสถานหญิงสงขลา  
จังหวัดสงขลา

 
 

• ร้าน ชวนชมสมิหลา 
• สินค้าแนะนำ | ผา้บาติก 

https://www.facebook.com/Training.correct 

• คนถูกใจ ๑๙๑ คน 

• คนติดตาม ๑๙๕ คน 

 

หมายเหตุ: มีเรือนจำ/ทัณฑสถานที่เข้าอบรม ( แห่ง ยังไม่ได้สร้างเพจร้านค้าของตนเอง แต่ได้นำสินค้าของเรือนจำไปฝากขายท่ี
เพจกลางของกรมราชทัณฑ์ ดังนี ้

๑. เรือนจำพิเศษมีนบุรี  จังหวัดกรุงเทพ 
๒. เรือนจำพิเศษธนบรุี  จังหวัดกรุงเทพ 
๓. เรือนจำกลางสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ 
๔. ทัณฑสถานหญิงชลบุรี  จังหวัดชลบุรี 
๕. เรือนจำจังหวัดจันทบรุี  จังหวัดจนัทบุรี 
๖. เรือนจำกลางราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

 


