
พวกเราท�าได้ด้วย

โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๒

จะช่วยฉุดพ่อแม่
จากยักษ์ร้ายน�้าเมา 
เหล้า เบียร์ทุกชนิด

ความเพียรที่บริสุทธิ์







ค�าน�า

การดื่มเหล้า เบียร์ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ได้ลุกลามมาถึง 
นักเรียน เห็นได้ชัดจากนักดื่มหน้าใหม่ที่อายุน้อยลงไปเร่ือยๆ ส่งผลให้เกิดปัญหา
สิ่งเสพติด ปัญหาสังคมในหลายด้าน รวมทั้งปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน

จากงานวิจัยของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา พบว่า นักเรียนระดับประถมศึกษา 
เร่ิมดื่มเหล้า เบียร์ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ชนิดต่างๆ แล้ว

พฤติกรรมดังกล่าวเป็นการเลียนแบบจากคนแวดล้อมรอบข้าง จาก 
โฆษณาในรูปแบบที่สร้างภาพลักษณ์ ให้เห็นว่าการด่ืมเหล้า เบียร์ และ 
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆ เป็นเร่ืองสนุกสนาน รื่นเริง

เข้าพรรษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ โครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม ่
เลิกเหล้า จึงน้อมน�าพระราชปรารภจากพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เร่ือง 
พระมหาชนก ในเร่ือง “ความเพียรที่บริสุทธิ์” ให้นักเรียนได้ฝึกฝน ที่จะใช้ 
ความเพียรในการเขียนจดหมายสื่อรักขอร้องให้พ่อแม่งดเหล้าเข้าพรรษา หรือ 
งดตลอดไป อีกทั้งนักเรียนสามารถคิดวิธีการอื่นๆ ร่วมด้วยเพื่อให้เกิดผลซ่ึงเป็น 
การฝึกความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ควบคู่ไปด้วย โดยมีส�านักพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการศึกษา ภายใต้ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)  
ผู้บริหารโรงเรียน ครู ทั่วประเทศเป็นกัลยาณมิตรต่อเด็กๆ มาอย่างต่อเนื่อง 
เข้าสู่ ๑ ทศวรรษ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ในเล่มเราจะได้สัมผัสผลที่เกิดจากความเพียรที่บริสุทธิ์ของผู้บริหารโรงเรียน  
ในการหนุนเสริมคณะครู สร้างการเรียนรู้แก่เด็กๆ ระดับชั้นต่างๆ ให้ตระหนักถึง
พิษภัยจากการดื่มเหล้า เบียร์ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด และปลุกพลัง
ความเพียรที่บริสุทธิ์ ความกตัญญูต่อพ่อแม่ ให้เด็กๆ เขียนจดหมายสื่อรัก ขอ 



พ่อแม่เลิกเหล้า และน�าไปมอบให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อให้ได้รับรู้ความรู้สึกของ
ลูกๆ ว่ามีความรัก ความห่วงใย ความปรารถนาดี ต่อพ่อแม่ผู้ปกครองอย่างไร 
และครอบครัวที่พ่อแม่ ผู้ปกครองไม่ดื่มเหล้า เบียร์ เคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ 
ลูกๆ ก็จะเขียนจดหมายขอบพระคุณ เพื่อเป็นก�าลังใจให้ท่านท�าดีต่อไป

โครงการโพธิสัตว์น้อย “ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” ยังคงยืนหยัดเข้าสู่  
๑ ทศวรรษ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่จะชวนเด็กๆ เรียนรู้ ฝึกฝนความเพียร 
ให้ท�าดีต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง ให้ท่านพ้นจากเป็นทาสน�้าเมาต่อไป ถึงแม้ยัง 
ไม่เห็นฝั่งก็ตาม แต่เป็นการสร้างลักษณะนิสัยความกตัญญู ความมุ่งมั่น อดทน
ให้แก่เด็กๆ 

และขอเป็นก�าลังใจให้เด็กๆ ทุกคน ส�าเร็จผลในการท�าดี หรือแม ้
ไม่ส�าเร็จก็ถือว่าได้ท�าหน้าที่ลูกกตัญญูอย่างดีเยี่ยมแล้ว โดยมีส�านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู 
ทั่วประเทศ เป็นพลังใจที่ส�าคัญให้เด็กๆ ทุกคน

 สุดท้ายนี้คงปฏิเสธไม่ได้ ว่าทุกๆ คน ที่ช่วยกันขับเคลื่อนโพธิสัตว์น้อย 
ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้าในเล่มนี้ มีส่วนในการปฏิบัติความเพียรที่บริสุทธิ์ ตาม 
พระราชปรารภในพระราชนิพนธ์พระมหาชนก ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และขอน้อมถวายความดีทั้งหมดนี้
เป็นพระราชสักการะถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล- 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และแผ่นดินไทยสืบไป

ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้
โครงการโพธิสัตว์น้อย “ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า”













อยากให้เด็ก
ได้รับประโยชน์จากโครงการ

เพื่อให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียน
ตระหนักถึงการเลิกดื่มเหล้า

และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

เพื่อเชิญชวนนักเรียนให้ชวนพ่อแม่ผู้ปกครอง 
คนในครอบครัว งดเหล้าครบพรรษา และปลูกจิตส�านึก

ให้กับนักเรียน ห่างไกลจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมึนเมา 
เป็นสิ่งที่ท�าลายสุขภาพ สร้างความทุกข์ให้ตนเอง

และคนในครอบครัว



ร่วมกันท�าความดี 
งดเหล้าเข้าพรรษา

อยากร่วมท�ากิจกรรมดีๆ
ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

ให้กับทุกคน

ต้องการให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการรณรงค์เลิกเหล้า

เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มเเข็ง 
อันน�าไปสู่การพัฒนาอนาคตของชาติ

ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ



เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ของการช่วยเเก้ปัญหาสังคม
ในเรื่องของปัญหาสิ่งเสพติด

เป็นโครงการที่มุ่งเน้นในจุดที่ใกล้ตัวของนักเรียน
และเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยต่อบุพการี 

ซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่ควรมีในตัวของเด็กและเยาวชน

สนองนโยบายของภาครัฐ



เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียนในโรงเรียน
สื่อสารจดหมายสื่อรัก และเป็นโพธิสัตว์น้อย 

ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า

ช่วยผลักดัน
ให้ครอบครัวอบอุ่น

เคยเข้าร่วมโครงการแล้ว 
ผู้ปกครองเลิกเหล้าบุหรี่ 1 คน 
จึงเห็นประโยชน์ของโครงการ

อยากให้ผู้ปกครองมีสุขภาพแข็งแรง
อยุ่กับนักเรียนเป็นเวลายาวนาน
และมีเงินเพียงพอในครอบครัว



เนื่องจากอยากให้นักเรียนท�าความดี
เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองงดเหล้าและสิ่งเสพติดต่างๆ  

ซึ่งก�าลังเป็นปัญหาที่กัดกินสถาบันครอบครัวในสังคมไทย  
ก่อให้เกิดการเลียนแบบการกระท�าต่างๆ ในวัยรุ่น

ต้องการที่จะเป็นแกนน�า 
ร่วมใจ และเป็นแบบอย่างที่ดี

ของประชาชนทุกคน

เป็นการสร้างจิตส�านึกที่ดี
ของนักเรียน



ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการรณรงค์ให้ผู้ปกครองงดเหล้า 

และให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของสิ่งมึนเมา 
เพื่อให้สถาบันครอบครัวห่างไกลจากยาเสพติด

สอดคล้องกับ
โรงเรียนวิถีพุทธ

งดเหล้าเข้าพรรษา
เพื่อคนที่เรารัก

เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์
โครงการงดเหล้าครบพรรษา



อยากให้นักเรียนเป็นแรงผลักดัน
ให้ผู้ปกครองเลิกเหล้า

ต้องการสร้างแรงบันดาลใจ
ให้ผู้ปกครอง คณะครู เลิกเหล้า 
โดยให้เด็กนักเรียนมีส่วนร่วม

เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนานักเรียน
ให้มีคุณลักษณะตรงตามมาตรฐาน

เพื่อให้นักเรียนเกิดความรัก
ความผูกพันกับครอบครัว 

และแสดงออกด้วยความจริงใจ



เป็นโครงการ
ที่ช่วยปลูกฝังค่านิยมที่ดี 
ส่งเสริมด้านความกตัญญู

เพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก
ความกตัญญูกตเวที
ที่มีต่อผู้มีพระคุณ

เป็นโครงการที่ดี เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน
ที่จะได้ฝึกการเขียนเพื่อสื่อสารในการบอกความรู้สึก

ที่มีต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
มีความเพียรในการท�าดี และการมีวินัย  

เพื่อป้องกันและ
เป็นแนวทางให้กับนักเรียน ชุมชน

ให้เลิกดื่มสุรา



อยากให้นักเรียนมีศีลธรรมในใจ 

ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่
ดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ ท�าให้เกิดปัญหาครอบครัว

และส่งผลกระทบถึงนักเรียน

ต้องการคืนคนดี ครอบครัวดี
ให้แก่บ้านเมือง

เป็นโครงการที่ดี 
และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม



ด�าเนินการตามนโยบายของ สพฐ. 
ในเครือข่ายโรงเรียนค�าพ่อสอน

และเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข ในการรณรงค์
งดเหล้าเข้าพรรษา ผ่านโครงการ “โพธิ์สัตว์น้อย 

ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า”

เพื่อส่งเสริมครอบครัว
ปลอดสิ่งเสพติด

อยากให้คนดื่มเหล้าน้อยลง
เพื่อความปลอดภัยของตนเอง

และเพื่อนร่วมโลก



ต้องการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ให้นักเรียนเป็นคนดี รักษาศีล 

ท�าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม

เพื่อฝึกในการท�าความดีต่อพ่อแม่ 
โดยการเขียนจดหมายสื่อรัก

เพื่อแสดงถึงความรักความห่วงใย
ที่ลูกมีต่อพ่อแม่

เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียน
เป็นต้นแบบที่ดีของชุมชน







ให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง
ปราศจากอบายมุข

มีวิถีการด�าเนินชีวิตพอเพียง

ส่งเสริมสถาบันครอบครัว
ให้อบอุ่น เพื่อเป็นพื้นฐาน

สู่การศึกษาที่ดี

สงสารเด็กและเยาวชน
ที่ได้รับผลกระทบจากสุรา

มองเห็นถึงสภาพครอบครัวของนักเรียน
ที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมที่ดื่มสุราเป็นประจ�า

ส่งผลต่อสภาพจิตใจของนักเรียน



เป็นกิจกรรมที่ดีฝึกความเพียร
ในการท�าความดีเพื่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง

ฝึกความมีวินัยให้นักเรียน

เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึง
ความรักที่มีต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง

เพื่อให้นักเรียนได้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์
ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้ลด ละ เลิก
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ให้ลูกเป็นตัวอย่างที่ดีให้พ่อแม่
และชวนพ่อแม่เลิกเหล้า



เพื่อใช้โครงการเป็นฐานพัฒนาครู 
นักเรียน ส่งต่อถึงผู้ปกครองให้เลิกเหล้า 

และอบายมุขโดยนักเรียน 
และเป็นโครงการที่ดีมากๆ

เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ 
ให้นักเรียนตระหนักรู้ในพิษภัยของเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด และให้นักเรียน

ได้ท�าหน้าที่ลูกกตัญญู

เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ในการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา

และนักเรียนได้ท�าหน้าที่ลูกกตัญญู

ท�าตามค�าสอน
ของพ่อหลวง ร. 9



อยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาว

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
และยกระดับการใช้ชีวิตประจ�าวัน

ในครอบครัวของนักเรียน

ไม่อยากเห็นสังคมไทย
ถูกท�าลายไปมากกว่านี้

เป็นโครงการที่ดี ซึ่งช่วยส่งเสริม
ให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง

และจะส่งผลดีต่อนักเรียนในอนาคตต่อไป



เพื่อช่วยลดปัญหาสังคม 
และต้องการให้ผู้ปกครอง

มีสุขภาพดีขึ้น

อยากให้ชุมชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี

เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดจ�านวนผู้บริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วยลดค่าใ้ช้จ่าย
ในครอบครัวของครู ผู้ปกครอง นักเรียน 

และช่วยลดอุบัติเหตุ

เป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริม
ให้คนปฏิบัติตามหลักศีล 5 
และลดปัญหาครอบครัว



ได้น้อมน�าพระราชปรารภ
ในเรื่องพระมหาชนก พระราชนิพนธ์ใน ร.9 

เรื่องความเพียรที่บริสุทธิ์ 
ให้นักเรียนได้ฝึกและแก้ปัญหาสังคม

ต้องการร่วมกิจกรรมดีๆ
และร่วมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

ให้กับนักเรียน

ต้องการสร้างภูมคุ้มกันให้กับนักเรียน
เพื่อให้นักเรียนไม่หลงผิดในอบายมุข

เป็นการลดปัญหาสังคมและสร้างความรัก
ความอบอุ่นในครอบครัวให้มากขึ้น



ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นเยาวชนที่ดี
ทั้งปัจจุบันและอนาคต

เพื่อให้พ่อแม่ลูก
ได้มีโอกาสในการสร้างความดีร่วมกัน

ถวายพระเจ้าอยู่หัว
และราชวงศ์จักรีของไทย

ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมในใจ
เพื่อการด�ารงชีวิตในอนาคต

ชุมชน ครูและนักเรียน
ให้ความสนใจในกิจกรรม

งดเหล้าเข้าพรรษา



เป็นการท�างาน และประสานความร่วมมือ
เพื่อให้สังคมปลอดจากยาเสพติด

นักเรียนและครอบครัว มีความรัก ความอบอุ่น
ในครอบครัว เป็นรั้วในการป้องกัน

ยาเสพติด

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมวินัย
และให้นักเรียนมีศีลธรรม

สนับสนุนให้ครอบครัว
อยู่อย่างมีความสุข

ร่วมรณรงค์งดเหล้า
และส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา



ขอเป็นร่วมสร้างสรรค์สังคม
ปลอดอบายมขุ ช่วยปลกูฝังสิง่ทีดี่

แก่เด็กและเยาวชน

อยากพักตับ 
เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง

งดเหล้าเข้าพรรษา หรืองดตลอดไป

เนื่องจากสุรา
ท�าให้เกิดปัญหาครอบครัว

เพราะส่งผลกระทบโดยตรงกับคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียน



เพื่อให้นักเรียนมีแนวโน้มลดความเสี่ยง
ในการดื่มเหล้า เบียร์ และนักเรียนได้ฝึกเขียน

ความรู้สึกที่มีต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง

เป็นการส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรมอันดีงามแก่ตัวนักเรียน

ให้นักเรียนมีจิตส�านึกที่ดี

มีความมุ่งมั่นปลูกฝังนักเรียน
ให้เป็นคนดี ปลอดยาเสพติด

และอบายมุขทั้งปวง

ร่วมท�าความดีถวายในหลวง ร.10  







เพื่อให้นักเรียนเห็นความส�าคัญ
ของการลด ละ เลิก อบายมุข

เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ มีการส่งเสริม
ให้มีการจัดกิจกรรมในการขับเคลื่อน

ปลอดอบายมุขในวันเข้าพรรษา

เป็นโครงการที่ดี
สามารถปฏิบัติได้จริง

อยากให้ผู้ปกครองเป็นตัวอย่างที่ดี
แก่นักเรียน เนื่องจากโรงเรียน

อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย 



เพื่อสื่อสารถึงความรักความห่วงใย
ที่ลูกมีต่อพ่อแม่ และขอให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง 

งดเหล้า เบียร์ ให้ครบพรรษา
หรืองดตลอดไป

เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม
ให้กับนักเรียนเพื่อน�าไปเผยแพร่
ให้แก่ครอบครัวและชุมชนต่อไป  

สร้างเสริมสุขภาพ

เห็นความส�าคัญของสถาบันครอบครัว
และการมีส่วนร่วมของนักเรียนที่มีต่อครอบครัว

ในการงดเหล้าเข้าพรรษา



ต้องการเห็นความสัมพันธ์
ในครอบครัวที่มีความรักให้กัน 

ดูแลกัน

ลูกเป็นแก้วตาดวงใจของพ่อแม่
ถ้าลูกขอร้องทุกวันให้พ่อแม่เลิกเหล้า

น่าจะได้ผลดีกว่าที่บุคคลอื่นเตือน หรือให้เลิกเอง
และท�าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อครอบครัว

เป็นโครงการที่ดี 
เป็นกิจกรรมที่ลูกๆ น�าไปแนะน�าให้ผู้ปกครอง

น�าไปขยายผลสู่ชุมชน น�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้
ท�าให้โรงเรียนปลอดเหล้า



ต้องการลดอุบัติเหตุ
ที่เกิดจากการดื่มน�้าเมา

เพื่อสร้างองค์กรให้มีความเข้มแข็ง
เอาชนะอบายมุข  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

โรงเรียนพัฒนาก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ

เสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง
เป็นภูมิคุ้มกันที่ดีแก่ตนเอง

และคนรอบข้าง

อยากช่วยแก้ปัญหาในสังคม



สร้างการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน
ในเรื่องพิษภัยจากการดื่มสุรา

เพื่อให้ผู้ปกครอง เด็ก 
ลดการดื่มสุราลง 

จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้น

เป็นโครงการที่ดีเพื่อเป็นแรงก�าลังใจ
ในการเลิกเหล้าเพื่อลูกของพ่อแม่

เป็นโครงการที่น่าสนใจ อยากให้นักเรียน
ที่เป็นเยาวชนมีส่วนร่วมในการกระตุ้น

และมีส่วนในการแก้ปัญหาการดื่มเหล้าของผู้ปกครอง
ซึ่งเป็นปัญหาที่พบเห็นได้ในสังคมปัจจุบัน



เป็นโครงการที่ดี
ช่วยสานรักภายในครอบครัว

เพื่อฝึกให้นักเรียนได้ท�าความดี
และฝึกทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร

และนักเรียนเห็นถึงโทษของสุรา

เป็นโครงการที่ดี
เพื่อให้ครูเป็นต้นแบบ

และตัวอย่างที่ดีกับผู้เรียน

ส่งเสริมความรัก
ความสัมพันธ์ในครอบครัว
และเป็นกิจกรรมสนับสนุน

โรงเรียนวิถีพุทธ



โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า
เป็นโอกาสที่ดีในการที่จะให้ลูกได้ช่วยเหลือพ่อแม่

ให้หลุดพ้นจากเครื่องดื่มมึนเมา

เพื่อลดปัญหาการทะเลาะกัน
ในครอบครัวที่มีการดื่มสุรา

สนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ

เพื่อต้องการให้นักเรียน
เป็นแรงจูงใจ

ให้กับผู้ปกครองเลิกเหล้า



เป็นโครงการที่มีประโยชน์
ให้ความรู้แก่นักเรียนได้รู้จักโทษของอบายมุข
สร้างภูมิคุ้มกันให้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข

เป็นโครงการที่ดี
น่าเข้าร่วม เพื่อสันติภาพ
ในครอบครัวและชุมชน

เพื่อสร้างครอบครัวที่อบอุ่น
และมั่นคงอย่างต่อเนื่อง

คุณภาพของนักเรียนในทุกๆ ด้าน
จะดีได้ขึ้นอยู่ที่พ่อและแม่

ไม่ดื่มแอลกอฮอล์



เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ครอบครัว
และสังคมเกิดความสุข

ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี
ในสังคมต่อไป

นักเรียนมีความต้องการ
ที่จะให้บิดามารดาเลิกเหล้า

เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน
และผู้ปกครอง

ให้นักเรียนได้ฝึกความเพียรในการท�าดี
เพื่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง และเพื่อให้นักเรียนมีแนวโน้ม

ลดความเสี่ยงในการดื่มเหล้า เบียร์ 
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ



เพื่อปลูกฝังจิตส�านึก
และค่านิยมที่ดีให้กับนักเรียน

นักเรียนได้มีส่วนสร้างสังคมดี

ต้องการสนับสนุน
ให้มีการงดเหล้าเข้าพรรษา

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ท�าความดี
โดยการกระตุ้นให้ผู้ปกครองที่ดื่มเหล้า

ได้หยุดดื่มเหล้าในช่วงเข้าพรรษา







เป็นโครงการที่ปลูกฝังคุณธรรม
ให้กับนักเรียน

โครงการดี
น�าสู่การปฏิบัติจริง

ในครอบครัวได้

การด�าเนินกิจกรรม
ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด

เป็นเรื่องที่ส�าคัญอย่างยิ่ง ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน ควรตระหนักและห่างไกล

จากอบายมุข 6 ทุกชนิด และด�าเนินตามแนวทางของพ่อหลวง
ในการแก้ไขและห่างไกลยาเสพติด



สร้างเครือข่ายรณรงค์การงดดื่มเหล้า
และสร้างความรักความเข้มแข็ง

ให้แก่ครอบครัว

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับครอบครัว
ฝึกสมาธิในการเขียนสื่อสาร

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีให้กับเด็ก

สร้างจิตส�านึกที่ดีและ
ยึดแนวทางตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

อยากให้เป็น
โรงเรียนสีขาวปลอดเหล้า



อยากให้ทุกท่าน
มีสุขภาพแข็งแรง

เป็นโครงการที่ช่วยลดปัญหาอบายมุข
โดยผ่านความคิดความรู้สึกของลูก

เครือข่ายสถานศึกษาเสริมพฤติกรรมดี
มีคุณธรรมในการสอน ให้คิดดีประพฤติดี 

ไม่หลงผิดในอบายมุข จะลดปัญหาสังคมได้มาก

เพื่อพัฒนาโรงเรียน
ให้เป็นโรงเรียนที่ดีไม่มีอบายมุข



เป็นโครงการที่ส่งเสริมความรัก
ความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว 
อันส่งผลถึงคุณภาพการศึกษา
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ยกระดับสถานศึกษา
ปลอดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
สร้างเสริมสุขภาพให้บุคลากร

ผู้ปกครองและชุมชน

เป็นก�าลังใจให้กับ
ครอบครัวที่ไม่ดื่มเหล้า

เพื่อร่วมท�าความดี 
ชักชวนเพื่อนครู นักเรียน

และผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ



           ต้องการให้ลูกๆ 
          เป็นสื่อกลาง

ให้พ่อแม่เลิกเหล้า โดยการเขียนจดหมาย
และให้นักเรียนเห็นโทษของสุราและยาเสพติดชนิดอื่น

และต้องการให้พ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก

เป็นโครงการที่มีประโยชน์
และนักเรียนในโรงเรียนมีความต้องการ

อยากเห็นผู้ปกครองลด ละ เลิก อบายมุขได้ 
โดยมีแรงบันดาลใจมาจากตนเอง

อยากท�าความดีเพือประเทศชาติ



เป็นกิจกรรมที่ดีและน่าสนใจ
เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน

ลดความเสี่ยงในการดื่มเหล้า

ตระหนักถึงหลักธรรมค�าสอนที่ว่า 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นของมึนเมา

เป็นสิ่งที่ท�าลายสุขภาพ สร้างความทุกข์ให้ตนเอง
และคนในครอบครัว ควรลด ละ เลิก

อยากให้มีสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม
ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี 

คนเก่ง มีความสุข



เพื่อให้นักเรียนสื่อสารถึงความรัก
ความห่วงใยที่ลูกมีต่อพ่อแม่

อยากให้เด็ก
เป็นคนดี

ได้ฝึกความเพียร
ฝึกการมีระเบียบวินัย

เพื่อสงเสริมให้ข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง

ปลอดจากการดื่มแอลกอฮอล์
และส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดี



ต้องการน�าแนวคิดจากโครงการ
ไปขยายผล

เพื่อช่วยกันรณรงค์งดเหล้าครบพรรษา
และตลอดไป

เพื่อลดปัญหาสิ่งเสพติด
และปัญหาสังคมหลายๆ ด้าน

เพราะเป็นโครงการ
ที่มีลักษณะใกล้ตัวนักเรียน ท�าได้ง่าย 

แต่มีประโยชน์สูงสุดกับทุกๆ คน



ตัวอย่างที่ดี
มีค่ากว่าค�าสอน

อยากท�าความดี
ทดแทนคุณแผ่นดิน

อยากแก้ไขปัญหาการดื่มสุรา
และการจ�าหน่ายสุรา
ให้แก่เยาวชนในชุมชน

เป็นโครงการที่ดี สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียน บ้าน ชุมชน

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน



ยกย่อง เชิดชู และส่งความสุขแก่ครู
ผู้ปกครองและนักเรียน

ช่วยส่งเสริมเด็กไทย
เติมภูมิคุ้มกันในตนเอง
และครอบครัวมากขึ้น

สร้างส�านึกให้นักเรียนในโรงเรียน
พร้อมรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียน

มีพฤติกรรมลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ 
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชน

ฝึกความมีวินัย 
และลดความเสี่ยงในการดื่มเหล้า เบียร์ 

และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ







อยากให้นักเรียนมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตดี

ต้องการปลูกฝังให้นักเรียน
ห่างไกลอบายมุข

และมีครอบครัวที่อบอุ่น

ต้องการให้ข้าราชการครู 
นักเรียนและผู้ปกครอง

งดดื่มเหล้าครบพรรษาหรือตลอดไป

เป็นแนวทางในการ
ด�าเนินการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

ให้กับเด็กตั้งแต่ยังเล็กๆ
เพื่อโตขึ้นจะได้เป็นคนดีในสังคม

โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนสองพิทยาคม อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 

 
 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
 



รณรงค์ส่งเสริมให้ผู้ปกครองเลิกดื่มสุรา
ประหยัดอดออม แล้วหันมาดูแลพัฒนาเอาใจใส่

ลูกของตน สร้างความรัก ความผูกพันให้เกิดในครอบครัว
ครูกับผู้ปกครองประสานความร่วมมือ

เป็นโครงที่ส่งเสริม
ให้นักเรียนมีความกตัญญู

เพื่อให้ปริมาณคนดื่มหน้าใหม่ลดลง
และห่างไกลจากโรคต่างๆ

เพื่อสืบสานโครงการวิถีพุทธ
อย่างต่อเนื่อง



อยากให้คนในชุมชน  
ในโรงเรียน  ร่วมกันท�าความดี และเป็นตัวอย่างที่ดี
แก่เด็กนักเรียน  เพื่อเป็นการป้องกันอีกทางหนึ่ง

ไม่ให้เด็กยุ่งเกี่ยวกับเหล้า  เบียร์ 
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม
และจริยธรรมในการด�ารงชีวิต
และเป็นพลเมืองดีของสังคม

อยากปลูกฝังคุณธรรม
จากครอบครัวสู่เยาวชน

เพื่อช่วยให้สังคม
มีความสุขมากขึ้น



เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึง
การมีสุขภาพที่ดี และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของทุกคนในครอบครัว
เพื่อให้โรงเรียนและชุมชน

ปลอดอบายมุข

เพื่อให้ความรู้กับนักเรียน 
และให้นักเรียนได้มีกิจกรรม

ที่เป็นประโยชน์ท�า เพื่อให้ตัวเองและคนที่รัก
ห่างไกลจากอบายมุข

ต้องการให้สังคมสงบสุข
ผู้คนด�าเนินชีวิตอย่างมีสติ 

มีชีวิตยืนยาว



เพื่อสร้างเครือข่ายครูดีศรีแผ่นดี
มีศีลธรรม อุดมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู

เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท

เป็นโครงการ
ที่ช่วยเสริมแรงบวก

ในครอบครัว

เป็นโครงการที่ดี
เพราะเป็นจุดเริ่มต้น
ของการเลิกเหล้า

มองเห็นถึงสภาพครอบครัวของนักเรียน
ที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมที่ดื่มสุราเป็นประจ�า

ส่งผลต่อสภาพจิตใจของนักเรียน



เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
ให้เด็กไปชวนพ่อแม่เลิกเหล้า

ตามรอยจดหมายสื่อรัก ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า
และปลูกฝังการเขียน เรียนรู้ภาษาไทย

ซึมซับโทษภัยเรื่องเหล้า สร้างความรักให้ครอบครัวอบอุ่น
ส่งผลต่อคุณภาพทางการศึกษาที่ดี

เป็นโครงการที่ดี
ส่งเสริมพัฒนาคน

ให้เป็นคนดีในอนาคต

เป็นโครงการที่ดี
ถ้าทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจัง

จะช่วยลดอบายมุขในโรงเรียนและชุมชนได้



อยากให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมรณรงค์
ท�าให้ครอบครัวของนักเรียนได้มีความสุข

ผู้ปกครองได้ละและเลิกดื่มเหล้า

เพื่อสร้างการเรียนรู้สู่ภูมิคุ้มกัน
ลดนักดื่มแอลกอฮอล์หน้าใหม่

และลดนักดื่มแอลกอฮอล์หน้าเก่า

เพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่
เด็กนักเรียน และเป็นตัวอย่างที่ดี

ของชุมชน

ต้องการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

ในโรงเรียน



เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม
ให้นักเรียนได้สร้างความสัมพันธ์

กับครอบครัว

เป็นโครงการที่มีคุณค่า
ส่งเสริมความเป็นมนุษย์

เพื่อร่วมท�าความดี

มีความต้องการอยากให้ผู้ปกครองเลิกเหล้า
ครอบครัวจะได้มีเงินเก็บและมีความสุข

สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่กับลูกไปนานๆ



เป็นโครงการที่ท�าให้ทุกคนรักษาศีล 5
เด็กได้มีโอกาสท�าความดี
และแก้ไขปัญหาสังคมได้

เพื่อเป็นตัวอย่าง
ในการน�าร่องโครงการต่างๆ

เป็นส่วนหนึ่ง
ในการร่วมสร้างคนดีสู่สังคม

เพื่อให้ครอบครัวเป็นตัวอย่างที่ดี
กับนักเรียน ให้นักเรียนมีคุณภาพทั้งความรู้
และจิตใจดีงามที่ปลูกฝังจากครอบครัวที่ดี



เพื่อให้ลูกๆ น�าพาพ่อแม่ 
ลด ละ เลิกเหล้า และให้ผู้ปกครอง

ร่วมปฏิญาณตนลด ละ เลิกเหล้าเข้าพรรษา 
พาครอบครัวมีสุข

เป็นโครงการที่ส่งเสริม
สัมพันธภาพ

ในครอบครัวที่ดีงาม

แก้ไขและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของครอบครัวนักเรียนให้มีความสุข 

ส่งผลต่อคุณภาพในการเรียนการสอน
ของนักเรียน และโรงเรียนต่อไป

เรียนรู้สภาพปัญหาต่างๆ
ที่เกิดจากเหล้า







เป็นโครงการที่ดี 
และจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพ่อแม่ 

ผู้ปกครองไปในทางที่ดีขึ้นด้วย และที่ส�าคัญคือ 
หากพ่อแม่ ผู้ปกครองเป็นคนดี ลด ละ เลิกอบายมุขต่างๆ ได้ 

ก็จะมีเวลามาดูแลเอาใจใส่อบรมสั่งสอนบุตรหลาน 
ครอบครัวก็อบอุ่น และส่งผลต่อการเรียนของนักเรียนด้วย

เป็นโครงการที่ช่วย
หล่อหลอมจิตใจใฝ่คุณธรรม
ด�ารงชีวิตสงบสุขอย่างยั่งยืน

เพื่อสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง 

มีภูมิต้านทานโรค



เพื่อสร้างบุญถวายเป็นพุทธบูชา
และยังเป็นการดูแลสุขภาพ 

ไปจนถึงการเพิ่มความสุขของคนในครอบครัว
และตนเอง รวมถึงเพื่อนร่วมงานด้วย

อยากให้ผู้ปกครองในชุมชน
ลดการใช้จ่ายเงินไปกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยากให้ทุกคน

มีสุขภาพที่แข็งแรง



เพื่อให้สถาบันครอบครัว
มีความอบอุ่น ปราศจาก

อบายมุขทุกประเภท

รักษาศีล 5
และปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดี

แก่เด็กและเยาวชน

เป็นโครงการที่ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
แก่ข้าราชการครู

อยากสานต่อค�าพ่อสอน
เพื่อต่อยอดโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข

และขยายผลสู่ชมชน สังคม 
และประเทศชาติต่อไป



ท�าความดีเพื่อในหลวง

เป็นโครงการที่มีประโยชน์
ท�าให้ผู้ปกครองได้เล็งเห็นว่าลูกๆ มีความรู้สึกอย่างไร
เมื่อเห็นผู้ปกครองดื่มเหล้า ถ้าเขามีส่วนร่วมในการที่จะ

ให้เลิกเหล้าเขาคงมีความภูมิใจมาก

เพื่อเป็นแนวทางการเรียนรู้
และเสริมประสบการณ์

เพื่อรณรงค์งดเหล้าครบพรรษา
ผ่านโครงการ “โพธิสัตว์น้อย

ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า”



ต้องการรณรงค์ การลด ละ เลิก เหล้า
จากการที่คณะครูบางส่วนได้เยี่ยมบ้านนักเรียนพบว่า  

ปัญหาอย่างหนึ่งของนักเรียน
เกิดจากผู้ปกครองที่ติดสุรา

ได้ฝึกความเพียร ความมีวินัย
ในการท�าความดีเพื่อพ่อแม่ 

ผู้ปกครอง

ร่วมกันรณรงค์เพื่อให้ชุมชน
ไม่ใช้ความรุนแรง

ที่มีผลจากการใช้สารเสพติด

เพราะเป็นกิจกรรมที่ดี
และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีของสังคม
เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีคุณธรรม



เพราะคิดว่านักเรียนสามารถน�าไปใช้ในชีวิตได้
เป็นแนวทางที่ให้ผู้ปกครองลด ละ เลิกอบายมุข

ท�าความดีถวายองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า
และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี

ต้องการลดปัญหา
ทะเลาะวิวาทในครอบครัว 

และลดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ
ของนักเรียนจากผู้ปกครอง



เป็นโครงการที่ดีและคิดว่ามีความส�าคัญ
ต่อการปลูกฝังคุณธรรมและคุณลักษณะที่ดีให้กับเด็กๆ  

อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาการยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข
ได้อีกทางหนึ่ง

สืบสานพระพุทธศาสนา
ช่วยเหลือสังคมไทย

ปลูกฝังค่านิยมให้กับนักเรียน

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้สังคมลดเหตุการณ์ร้ายได้บ้าง

ในปัจจุบัน

ร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อน
การงดเว้นอบายมุขต่างๆ



เพื่อท�าความดี 
ถวายเป็นพระราชกุศล

เป็นโครงการที่ส่งเสริม
สถาบันครอบครัว และสามารถท�าให้

คนกลับมามีสุขภาพที่เเข็งแรง

เพื่อให้ลูกๆ ได้มีส่วนช่วยกระตุ้น
พ่อแม่ให้เลิกเหล้า 

นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

เป็นโครงการที่ช่วยเหลือ แก้ไข้ 
เปลี่ยนแปลงให้เรา ตลอดจนคนที่อยู่รอบข้าง

เป็นคนดี ห่างไกลอบายมุข 
และเดินตามวิถีของชาวพุทธ



อยากให้โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่ง
ในการท�าความดีเนื่องในวันเข้าพรรษา 

และอยากให้นักเรียนได้ตระหนักและรู้ถึงพิษภัย
ของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด และน�าไปถ่ายทอด

ให้ผู้ปกครองทราบและท�าหน้าที่เป็นลูกที่ดี
และมีความกตัญญู ให้ครอบครัวงดเหล้าเข้าพรรษา

เพื่อสร้างเครือข่าย
การเลิกเหล้า

มีประโยชน์และ
สร้างความเข้มแข็ง

ต่อสถาบันครอบครัวและชุมชน



เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการออม 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
การมอบความรักความห่วงใยซึ่งกันและกัน

และมีคุณธรรม จริยธรรม

อยากเห็นชุมชน  หมู่บ้าน  
ปลอดเหล้า  บุหรี่  และสิ่งไม่ดี

เพื่อขยายผล
โรงเรียนค�าพ่อสอน

อย่างต่อเนื่อง

เป็นโครงการที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม
ได้เป็นอย่างดี







ใช้จดหมายเป็นสื่อกลาง
แทนความรู้สึกลึกๆ บางอย่างที่ลูกไม่กล้าบอกให้พ่อแม่

งด/เลิกดื่มเหล้า จะถูกถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือ
ให้กับคนที่รัก ซึ่งมาจากคนที่รักที่หวังดีเช่นเดียวกัน

เพื่อให้ครู บุคลากร
และนักเรียนทุกคน บ�าเพ็ญบุญกุศลร่วมกัน

ในโอกาสช่วงเข้าพรรษา

ปลูกฝังให้นักเรียน
ให้เลิกค่านิยมผิดๆ ช่วยกระตุ้น

ให้ผู้ปกครองลดอบายมุข
เพราะปัญหาการดื่มสุรา

ท�าให้เกิดโทษ
และท�าลายสังคม



เป็นโครงการที่น่าสนใจ
และสร้างจิตส�านึกในการดูแลคนในครอบครัว

ให้ห่างไกลจากยาเสพติด

เป็นโครงการที่ส่งเสริมกิจกรรม
แก่นักเรียนในทางที่ดี

เพื่อฝึกนักเรียนให้เป็นผู้มีวินัย
และรู้พิษภัยของเหล้า เบียร์

“แบบอย่างที่ดี มีค่ากว่าค�าสอน” 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกคน ไม่ดื่มเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี

ให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน



เป็นโครงการที่สามารถช่วยแก้ปัญหา
การเสพสิ่งเสพติดในชุมชนที่เป็นเขตพื้นที่บริการ
ของโรงเรียน เพราะปัญหาติดเหล้าของผู้ปกครอง

ส่งต่อการเรียนของนักเรียนอย่างมาก

ให้นักเรียนได้มีโอกาสได้ท�าความดี 
เป็นการช่วยให้สังคมน่าอยู่ขึ้น

สถาบันครอบครัวก็จะอบอุ่นและปลอดภัย

เพื่อลดปัญหาทางสังคม
ที่เกิดขึ้นจากการดื่มเหล้า โดยนักเรียน

เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์



เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันครอบครัว น�าสู่การพัฒนาโรงเรียน 

สังคมและประเทศชาติให้เจริญ
ทัดทียมนานาอารยะประเทศมากขึ้น

            เป็นโครงการ
            ที่สร้างความตระหนักรู้

ให้กับผู้เรียนในเรื่องโทษและพิษภัยของแอลกอฮอล์ 
ผ่านกระบวนการเชิงบูรณาการโดยมีโรงเรียนเป็นฐาน 

อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารจากนักเรียนถึงผู้ปกครองโดยตรง 
ดังนั้นจะเกิดประโยชน์กับตัวของนักเรียน ครอบครัวและชุมชน 
ซึ่งถือเป็นรากฐานส�าคัญของสถานศึกษา ที่ต้องขับเคลื่อนไป
ทั้งระบบ และยังเป็นการลดอัตราเสี่ยงของนักดื่มหน้าใหม่

ได้อย่างชัดเจน จึงเข้าร่วมโครงการดังกล่าว



อยากให้บุคลากรทางการศึกษา 
รักษาศีลในข้อ 5 และมีสุขภาพที่ดี ตลอดจนให้นักเรียน

ได้น�าคุณธรรมด้านนี้ไปบอกผู้ปกครองให้เลิกเหล้า 
เพื่อประโยชน์ของครอบครัว

อยากเป็นส่วนหนึ่ง
ให้พ่อแม่เหล้า

ต้องการให้ทุกคนในครอบครัว
มีสุขภาพที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดี

ของลูกๆ ต่อไป

เป็นโครงการที่ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่ทุกคน



เป็นกิจกรรมที่ดีเหมาะสมกับ
การพัฒนาคุณภาพนักเรียน

เพราะต้องการชี้น�าทางที่เหมาะสม
ให้แก่ผู้ปกครองได้เป็นตัวอย่างที่ดี

และเป็นต้นแบบแก่บุตรหลานในอนาคต

เพื่อส่งเสริมการท�าความดีร่วมกัน
ระหว่างโรงเรียน นักเรียน 

และผู้ปกครอง

เพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะที่ดี
ภายในครอบครัวของนักเรียน



เพราะต้องการให้ลูกสื่อสายใยรัก
เปิดใจบอกเหตุผลด้วยความรักที่บริสุทธิ์และความห่วงใย

ต่อพ่อแม่ จนพ่อแม่ซาบซึ้งใจในความรักของลูก
และเลิกเหล้าได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

ส่งเสริมความมั่นคง
ในสถาบันครอบครัว
และงดการดื่มเหล้า

ต้องการให้ผู้ปกครองนักเรียน
เลิกเหล้าเพื่อได้มีเวลา
ดูแลนักเรียนมากขึ้น

เพื่อให้ครอบครัวของนักเรียน
ปลอดสิ่งเสพติด



สร้างเยาวชน
ให้เป็นพลเมืองดีและมีคุณภาพ

สร้างประโยชน์ต่อประเทศ

เพื่อสืบสานเจตนารมณ์
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 9

ต้องการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ให้นักเรียนเป็นคนดี รักษาศีล 

ท�าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม

เล็งเห็นพิษภัยที่เกิดจาก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม
ต่อการด�าเนินชีวิตทุกคน



แนวทางการด�าเนินงานของโครงการ
น่าจะช่วยให้พ่อแม่ของเด็กนักเรียนเลิกเหล้า

ในช่วงเข้าพรรษาได้จริง 
ซึ่งจะท�าให้เกิดผลดีต่อนักเรียนด้วย

เพื่อให้ครอบครัว ชุมชนของนักเรียน
อยู่กันอย่างมีความสุข ปลอดภัยจาก
อาชญากรรมความรุนเเรงที่เกิดจากสุรา

เพื่อน�าความรู้มาเผยแพร่
ให้นักเรียนและชุมชนน�ามาปฏิบัติ

อยากให้เวลากับครอบครัว



อยากให้การทะเลาะวิวาท 
และอุบัติเหตุที่มาจากการดื่มสุราลดน้อยลง

เพื่อลดการสูญเสียที่จะตามมา

อยากมีส่วนร่วมให้นักเรียน
ได้ท�าหน้าที่ลูกกตัญญู

ช่วยให้คนในครอบครัวงดเหล้าครบพรรษา

ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี
ในครอบครัวให้มีความสุข

เพื่อป้องกันอบายมุขทุกรูปแบบ 







การเข้าร่วมโครงการ
ท�าให้ผู้ปกครอง ญาติ ได้เลิกเหล้า

และเป็นจดหมายสื่อสารที่แสดงความใยครอบครัว
ซึ่งลูกทุกคนอยากที่จะเห็นพ่อหรือแม่มีสุขภาพแข็งแรง

ห่างไกลจากเหล้าหรือเครื่องดื่มของมึนเมา

ต้องการรณรงค์
การเลิกเหล้าอย่างถาวร โดยเริ่มจาก

ให้ความรู้ในโรงเรียนก่อน

ต้องการให้ทุกคน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี



ต้องการให้นักเรียน
ตระหนักถึงความส�าคัญ

ของการให้ก�าลังใจคนที่ติดสุรา

เป็นโครงการที่ดี
และสามารถน�ากระบวนการจัดการเรียนรู้

เสริมบูรณาการให้เข้ากับ
การจัดการเรียนรู้ได้

ท�าความดีเพื่อแผ่นดิน

ปลูกฝังคุณธรรมให้แก่นักเรียนทุกคน
เพื่อการด�าเนินชีวิตอยู่ในสังคม

ได้อย่างสงบสุข



เพื่อส่งเสริมการงดเหล้าเข้าพรรษา
และละเว้นอบายมุขในสถานศึกษา

อยากให้นักเรียน
ท�าความดีเพื่อพ่อแม่ 

และตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

เพื่อท�าความดีถวายในหลวง
เพื่อรักษาสุขภาพ

เป็นโครงการที่น้อมน�าแนวพระราชด�าริ
มาปรับใช้ในสถานศึกษา เพื่อให้ครู บุคลากร 

และนักเรียนเป็นคนดีของสังคม



ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคม
ให้ปลอดอบายมุข

หรือให้เหลือน้อยที่สุด

อยากเห็นพลังของเด็ก
ช่วยสังคมปลอดเหล้าได้จริงๆ

ต้องการพัฒนาและส่งเสริม
การปลูกจิตส�านึกในการด�ารงตนเป็นคนดี 
ให้กับนักเรียนตามรอยพระพุทธศาสนา

ฝึกให้นักเรียนมีความอดทน 
และมีความรักความเข้าใจ

ในครอบครัวมากขึ้น



อยากเป็นอีก 1 ครูที่ดี
ที่ไม่มีอบายมุข

อยากท�าความดีด้วยหัวใจ
งดการกระท�าที่จะผิดศีลข้อ 5

เพื่อจิตใจที่แจ่มใสในร่างกายที่สมบูรณ์

เสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่
และช่วยกันรณรงค์การงดดื่มสุรา

เนื่องจากเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 

จึงร่วมโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่ดี



เพื่อที่จะพัฒนาให้นักเรียนรู้ถึง
พิษภัยของแอลกอฮอล์และท�าหน้าที่ลูกที่ดี

และช่วยคนในครบครัวงดเหล้า

ไม่อยากให้พ่อแม่ติดอบายมุข

เป็นเรื่องใกล้ตัวของนักเรียน
และชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่

ต้องการเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ท�าให้สังคมปลอดอบายมุข



เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ส�าหรับเด็กเพื่อน�าสู่การปฏิบัติจริง

ในครอบครัว

เพื่อท�าบุญ
เนื่องในวันเข้าพรรษา

ต้องการให้ทุกคน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นพลังส�าคัญ

ของประเทศชาติต่อไป

เป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้นักเรียน และเป็นการสร้างเครือข่าย

ร่วมกับชุมชน ผู้ปกครอง



เพื่อให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์โทษต่างๆ 
ของเหล้าและอบายมุขทั้งหลายแก่นักเรียน

และในหมู่บ้านที่นักเรียนอาศัยอยู่

อยากให้เด็กๆ ร่วมกิจกรรมที่ดี

เพื่อต้องการลดปัญหาสังคม
ในหลายๆ ด้าน

เพื่อส่งเสริมการด�าเนินกิจกรรม
ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ



ต้องการให้ครอบครัวมีความสุข
ไร้ซึ่งปัญหาการทะเลาะกันในครอบครัว

เนื่องจากดื่มสุรา

เพราะเป็นการปลูกจิตส�านึก
ในการละเว้นอบายมุขตั้งแต่เด็ก

อยากให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการเเก้ไขพฤติกรรมการดื่มเหล้า

ของบิดามารดาให้ลดน้อยลง

ร่วมกันท�าสิ่งที่ดี
เพื่อตนเองและสังคม



มุ่งมั่นตั้งใจที่จะน�านักเรียนเป็นสื่อ
ให้พ่อแม่ผู้ปกครองเลิกเหล้า เพราะด้วยความรัก
ที่พ่อแม่มีต่อลูกน่าจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดผลที่ดี

ท�าให้ครอบครัวอบอุ่นและมีความสุข

เป็นโครงการที่เน้นด้าน
คุณธรรม จริยธรรม

เพื่อน�าไปสู่สังคมปลอดอบายมุข
พัฒนาจิตใจให้ครอบครัว

อยู่เย็นเป็นสุข







ชื่อโรงเรียน จังหวัด

๑ บ้านมะหินหลวง เเม่ฮ่องสอน

๒ ชุนชนบ้านแม่สูนหลวง

สาขาบ้านเด่นเวียงไชย (ไร่ส้ม)

เขียงใหม่

๓ ทรายทองราษฎร์อุทิศ เชียงใหม่

๔ บ้านแม่แดดน้อย เชียงใหม่

๕ บ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น เชียงใหม่

๖ บ้านตุงติง เชียงใหม่

๗ บ้านนาหวาย เชียงใหม่

๘ บ้านป่าแดง เชียงใหม่

๙ บ้านปางห้วยตาด เชียงใหม่

๑๐ บ้านลวงเหนือ เชียงใหม่

๑๑ บ้านสันต้นหมื้อ เชียงใหม่

๑๒ บ้านหางดง เชียงใหม่

๑๓ บ้านอรุโณทัย เชียงใหม่

๑๔ บ้านป่าเหมือด เชียงราย

๑๕ เทิงวิทยาคม เชียงราย

๑๖ แม่ลาววิทยาคม เชียงราย

๑๗ บ้านทุ่งค�า เชียงราย

๑๘ ปางหัดสหศาสตร์ เชียงราย

๑๙ อนุบาลเมืองเชียงราย

(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)

เชียงราย

๒๐ บ้านห้วยคุ เชียงราย 

๒๑ บ้านแช่ฟ้า แพร่

๒๒ บ้านห้วยอ้อย แพร่

ชื่อโรงเรียน จังหวัด

๒๓ ร้องกวางอนุสรณ์ แพร่

๒๔ สองพิทยาคม แพร่

๒๕ ห้วยม้าวิทยาคม แพร่

๒๖ บ้านแม่ทะลุ แม่ฮ่องสอน

๒๗ บ้านน�้าริน แม่ฮ่องสอน

๒๘ บ้านปางตอง แม่ฮ่องสอน

๒๙ บ้านวนาหลวง แม่ฮ่องสอน

๓๐ บ้านแม่นาจาง แม่ฮ่องสอน

๓๑ บ้านห้วยปมฝาด แม่ฮ่องสอน

๓๒ บ้านป่าคา พะเยา

๓๓ บ้านสันเสียงใหม่ พะเยา

๓๔ แม่มอกวิทยา ล�าปาง

๓๕ บ้านหนองเตา ล�าปาง

๓๖ บ้านจ�าค่า ล�าปาง

๓๗ อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน๑) ล�าปาง

๓๘ ชุมชนบ้านป่าไผ่ ล�าพูน

๓๙ บ้านโคนพิทยา อุตรดิตถ์

๔๐ ม่อนดินแดงวิทยาคม อุตรดิตถ์

๔๑ วัดบวกครกเหนือ เชียงใหม่

๔๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 

(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)

เชียงราย

๔๓ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา แพร่

๔๔ ผาแดงวิทยา ล�าปาง

๔๕ บ้านหนองดู่ ล�าพูน

ภาคเหนือ

โรงเรียนที่มีความเพียรที่บริสุทธิ์
เข้าร่วมโครงการ และส่งผลกลับมา



ชื่อโรงเรียน จังหวัด

๑ บ้านห้วยนา เลย

๒ โคกเครือวิทยา กาฬสินธุ์

๓ ชุมแพพิทยาคม ขอนแก่น

๔ บ้านค�ามืด ขอนแก่น

๕ บึงไทรพิทยาคม ขอนแก่น

๖ บ้านเดื่อ ชัยภูมิ

๗ บ้านป่าว่าน อ.คอนสาร ชัยภูมิ

๘ บ้านนาสมบูรณ์ ชัยภูมิ

๙ หนองพอกกองศรี ชัยภูมิ

๑๐ บ้านเวินพระบาท นครพนม

๑๑ บ้านนาโสก นครพนม

๑๒  บ้านปรางค์ นครราชสีมา

๑๓ เมืองพลับพลาพิทยาคม นครราชสีมา

๑๔ ทหารอากาศบ�ารุง นครราชสีมา

๑๕ บ้านกุดหัวช้าง นครราชสีมา

๑๖ บ้านหนองแจง นครราชสีมา

๑๗ บ้านหนองพลวง นครราชสีมา

๑๘ บ้านโคกตะพาบ นครราชสีมา

๑๙ บ้านกู่ นครราชสีมา

๒๐ บ้านดอนตะหนิน นครราชสีมา

๒๑ บ้านท่าเลื่อนสามัคคี (คศ.๕ อุปถัมภ์) นครราชสีมา

๒๒ บ้านอ้อประชาสามัคคี นครราชสีมา

๒๓ ระดมวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา

๒๔ วังวารีวนราษฎร์วัฒนา นครราชสีมา

๒๕ บ้านหนองสมอประชาพัฒนา นคราชสีมา

๒๖ บ้านไทรงามโนนภูดิน บึงกาฬ

๒๗ บ้านนาทราย บึงกาฬ

๒๘ โนนเจริญพิทยาคม บุรีรัมย์

๒๙ มิตรภาพโนนสมบูรณ์ บุรีรัมย์

๓๐ บ้านโคกปราสาท บุรีรัมย์

๓๑ ล�าปลายมาศ บุรีรัมย์

ชื่อโรงเรียน จังหวัด

๓๒ อนุบาลห้วยราช บุรีรัมย์

๓๓ บ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) บุรีรััมย์

๓๔ ชุมชนบ้านยางสีสุราช มหาสารคาม

๓๕ ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน มหาสารคาม

๓๖ บ้านหนองกกหนองยาว มหาสารคาม

๓๗ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม

๓๘ บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง มหาสารคาม

๓๙ บ้านหนองเจริญ มหาสารคาม

๔๐ บ้านหนองโนทับม้า มหาสารคาม

๔๑ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร

๔๒ บ้านค�าเม็กหนองนางฟ้า ยโสธร

๔๓ บ้านค�าน�้าสร้าง ยโสธร

๔๔ บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่

มิตรภาพที่ ๑๔๓

ยโสธร

๔๕ บ้านหนองยาง ยโสธร

๔๖ ผาน�้าทิพย์วิทยา ร้อยเอ็ด

๔๗ ชุมชนบ้านผ�า ร้อยเอ็ด

๔๘ บ้านสูงยาง ร้อยเอ็ด

๔๙ บ้านหนองฟ้า ร้อยเอ็ด

๕๐ ท่าม่วงวิทยาคม ร้อยเอ็ด

๕๑ บ้านสาหร่าย ร้อยเอ็ด

๕๒ บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ ๑๖๕ ฯ ร้อยเอ็ด

๕๓ หนองยางวิทยาคม ร้อยเอ็ด

๕๔ บ้านขี้เหล็ก(อสพป.๔๐) ศรีสะเกษ

๕๕ บ้านหนองโอง ศรีสะเกษ

๕๖ บ้านหนองไผ่ ศรีสะเกษ

๕๗ บ้านหนองหัวช้าง ศรีสะเกษ

๕๘ บ้านหนองออ ศรีสะเกษ

๕๙ บ้านหัววัวหนองนารี ศรีสะเกษ

๖๐ บ้านอีต้อม ศรีสะเกษ

๖๑ บ้านโพนทองประชาอุทิศ สกลนคร

ภาคอีสาน



ชื่อโรงเรียน จังหวัด

๖๒ บ้านหนองศาลาราษฎร์บ�ารุง สกลนคร

๖๓ พังโคนวิทยาคม สกลนคร

๖๔ นาเพียงสว่างวิทยานุกูล สกลนคร

๖๕ บ้านสีสุกห้วยโมง สกลนคร

๖๖ ห้วยทรายวิทยา สกลนคร

๖๗ บ้านซ่งเต่า สกลนคร 

๖๘ บ้านเขาน้อยสามัคคี สระแก้ว

๖๙ หนองเหล็กเบญจวิทยา สุรินทร์

๗๐ บ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา หนองคาย

๗๑ ท่าบ่อ หนองคาย

๗๒ บ้านเหมือดแอ่ หนองคาย

๗๓ กุดบง พิทยาคาร หนองคาย 

๗๔ บ้านนาไร่ หนองบวัล�าภู

๗๕ บ้านนาเลิง หนองบวัล�าภู

๗๖ บ้านสร้างเสี่ยน หนองบวัล�าภู

๗๗ บ้านนาดี อุดรธานี

๗๘ บ้านหนองแซง อุดรธานี

๗๙ บ้านนาแก อุบลราชธานี

๘๐ บ้านหนองช้าง (ประชาสามัคคี) อุบลราชธานี

๘๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค�ากลาง อุบลราชธานี

๘๒ บ้านกระเบื้อง สุรินทร์

๘๓ ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี

๘๔ บ้านนาโพธิ์กลาง อุบลราชธานี

๘๕ บ้านท่าสวาทท่าลี่ บึงกาฬ

๘๖ บ้านซ่งเต่า สกลนคร

ชื่อโรงเรียน จังหวัด

๑ บ้านประตง (ศูนย์อนุบาลอ�าเภอสอยดาว) จันทบุรี

๒ วัดท่าศาลา จันทบุรี

๓ วัดร�าพัน (สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์) จันทบุรี

๔ บ้านไผ่ล้อมสามัคคี จันทบุรี

๕ บ้านศรัทธาตะพง จันทบุรี

๖ ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา

๗ ดอนฉิมพลีพิทยาคม ฉะเชิงเทรา

๘ บ้านม่วงโพรง ฉะ้ชิง

๙ เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา ชลบุรี

๑๐ บ้านนาวัง ชลบุรี

๑๑ วัดบุญสัมพันธ์ ชลบุรี

๑๒ วัดเขาโพธิ์ทอง ชลบุรี

๑๓ อนุบาลวัดช่องลม ชลบุรี

๑๔ บ้านคลองมะขาม ตราด

๑๕ บ้านอ่างกะป่อง ตราด

๑๖ ชุมชนบ้านเขาสมิง ตราด

๑๗ บ้านโขดทราย ตราด

๑๘ บ้านตาหนึก ตราด

๑๙ บ้านหนองบัว ตราด

๒๐ วัดบางปรือ ตราด

๒๑ แกลง “วิทยสถาวร” ระยอง

๒๒ บ้านคลองยายเมือง ระยอง

๒๓ วัดชากหมาก ระยอง

๒๔ บ้านคลองขนุน ระยอง

๒๕ บ้านท่าช้าง สระแก้ว

๒๖ วัดใหม่สามัคคีธรรม สระบุรี

๒๗ วัดบ�าเพ็ญพรต 

(ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์)

สระบุรี

๒๘ วัดศรีจอมทอง สระบุรี

๒๙ อนุบาลวังม่วง สระบุรี

๓๐ อนุบาลวัดพระพุทธบาท สระบุรี

๓๑  บ้าน โปร่ง เกตุ ฉะเชิงเทรา 

ภาคตะวันออก



ชื่อโรงเรียน จังหวัด

๑ บ้านพุพลู เพชรบุรี

๒ บ้านหนองชุมพล เพชรบุรี

๓ วัดช่อม่วง เพชรบุรี

๔ วัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) เพชรบุรี

๕ บ้านแหลม เพชรบุรี

๖ บ้านดงโคร่ง กาญจนบุรี

๗ บ้านพยอมงาม กาญจนบุรี

๘ บ้านห้วยกบ กาญจนบุรี

๙ บ้านเขาช้าง กาญจนบุรี

๑๐ บ้านป่าไม้สะพานลาว กาญจนบุรี

๑๑ บ้านหนองเตียน กาญจนบุรี

๑๒ บ้านหนองใหญ่ กาญจนบุรี

๑๓ บ้านหนองไก่ต่อ กาญจนบุรี

๑๔ บ้านหนองตาก้าย กาญจนบุรี

๑๕ บ้านหนองหว้า กาญจนบุรี

๑๖ วัดท่าเรือ “อุตสาหะวิทยาคาร” กาญจนบุรี

๑๗ อนุบาลวัดเลาขวัญ กาญจนบุรี

๑๘ บ้านล�าอีซู กาญจนบุรี

๑๙  บ้าน วัง ไม้ ส ้ า น ตาก

๒๐ ชุมชนบ้านท่าสองยาง ตาก

ชื่อโรงเรียน จังหวัด

๒๑ บ้านแม่สละ ตาก

๒๒ บ้านชะลาดระฆัง ตาก

๒๓ บ้านในล็อค

๒๔ วัดบางกระ ราชบุรี

๒๕ บ้านมณีลอย ราชบุรี

๒๖ บ้านหนองบัวหิ่ง ราชบุรี

๒๗ วัดแหลมทอง ราชบุรี

๒๘ วัดชัฏใหญ่ ราชบุรี

๒๙ วัดอมรญาติสมาคม ราชบุรี

๓๐ น�้าตกห้วยสวนพลู ราชบุรี

๓๑ บ้านตลาดควาย (ประชานุกูล) ราชบุรี

๓๒ บ้านทุ่งแฝก ราชบุรี

๓๓ บ้านหนองโก ราชบุรี

๓๔ บ้านหนองขนาก ราชบุรี

๓๕ วัดโชติทายการาม

(ธรรมวิรัตราษฎร์บ�ารุง)

ราชบุรี

๓๖ วัดหนองกบ

(ขุนทองประชานุเคราะห์)

ราชบุรี

๓๗ วัดหุบมะกล�่า ราชบุรี

๓๘ อนุบาลด�าเนินสะดวก ราชบุรี

ภาคตะวันตก



ชื่อโรงเรียน จังหวัด

๑ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่

๒ บ้านบึงลัด ชุมพร

๓ ท่าแซะรัชดาภิเษก ชุมพร

๔ บ้านควนตะวันออก ชุมพร

๕ บ้านน�้าตก ชุมพร

๖ บ้านแหลมยางนา ชุมพร

๗ บ้านคลองกก ชุมพร

๘ บ้านน�้าเย็น ชุมพร

๙ วัดคูขุด ชุมพร 

๑๐ กันตังรัษฎาศึกษา ตรัง

๑๑ บ้านท่าข้าม ตรัง

๑๒ บ้านทุ่งยางงาม ตรัง

๑๓ บ้านน�้าราบ ตรัง

๑๔ บ้านบกหัก ตรัง

๑๕ วัดควนวิเศษ ตรัง

๑๖ บ้านทุ่งส้มป่อย ตรัง

๑๗ บ้านบางยาง ตรัง

๑๘ วัดโคกสูง นครศรีธรรมราช

๑๙ วัดโดน นครศรีธรรมราช

๒๐ วัดท่าเสม็ด นครศรีธรรมราช

๒๑ บ้านไสใหญ่ นครศรีธรรมราช

๒๒ บ้านไสใหญ่ นครศรีธรรมราช

๒๓ บ้านทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช

ชื่อโรงเรียน จังหวัด

๒๔ วัดดินดอน นครศรีธรรมราช

๒๕ วัดสระแก้ว นครศรีธรรมราช

๒๖ วัดหนองบัว นครศรีธรรมราช

๒๗ วัดท่างาม นครศรีะรรมราช

๒๘ บ้านกาหนั๊วะ นราธิวาส  

๒๙ บ้านตะโละาะมีแล ปัตตานี

๓๐ บ้านล�าแก่น พังงา

๓๑ บ้านต�าหนัง พังงา

๓๒ ควนพระสาครินทร์ พัทลุง

๓๓ บ้านไสกุน พัทลุง

๓๔ บ้านควนแหวง พัทลุง

๓๕ วัดควนเคี่ยม พัทลุง

๓๖ วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) พัทลุง

๓๗ ถลางพระนางสร้าง ภูเก็ต

๓๘ ไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ) ระนอง

๓๙ บ้านทองหลาง ระนอง

๔๐ บ้านทุ่งมะพรา้ว ระนอง

๔๑ บ้านบางกุ้ง ระนอง

๔๒ ทุ่งตาพลวิทยา  ระนอง

๔๓ บ้านเกาะพยาม ระนอง

๔๔ บ้านทรายแดง ระนอง

๔๕ วัดชากหมาก ระยอง

๔๖ บ้านโดด ศรีสะเกษ

ภาคใต้



ชื่อโรงเรียน จังหวัด

๔๗ ปากจ่าวิทยา สงขลา

๔๘ ชาติตระการโกศล สงขลา

๔๙ ปากจ่าวิทยา สงขลา

๕๐ วัดนาหม่อม สงขลา

๕๑ บ้านอรุโณทัย สุราษฎร์ธานี

๕๒ บ้านไสขาม สุราษฎร์ธานี

๕๓ บ้านควนสระ สุราษฎร์ธานี

๕๔ วัดชลธาร สุราษฎร์ธานี

๕๕ วัดนทีคมเขต สุราษฎร์ธานี

๕๖ ตาขุน สุราษฎร์ธานี

๕๗ บ้านไร่ยาว สุราษฎร์ธานี

๕๘ บ้านคลองโร สุราษฎร์ธานี

๕๙ บ้านทุ่งจูด สุราษฎร์ธานี

๖๐ บ้านปลายคลอง สุราษฎร์ธานี

๖๑ วัดแหลมทอง สุราษฎร์ธานี

๖๒ วัดนอก สุราษฎร์ธานี

๖๓ วัดนาราเจริญสุข สุราษฎร์ธานี

๖๔ วัดศรีสุวรรณ สุราษฎร์ธานี

๖๕ วัดสว่างอารมณ์ สุราษฎร์ธานี

๖๖ บ้านซอย ๒ สุราษฎร์ธานี   

๖๗ เขาพนมแบกศึกษา สุราษฏร์ธานี

๖๘ บ้านควนคีรีวงศ์ สุราษฎร์ธานี

ชื่อโรงเรียน จังหวัด

๑ บ้านโพธิ์งาม เพชรบูรณ์

๒ บ้านหนองบัวทอง เพชรบูรณ์

๓ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร

๔ วัดสามัคคีสุทธาวาส กรุงเทพมหานคร

๕ ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

๖ สตรีเศรษฐบุตรบ�าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

๗ สุวรรณารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

๘ คงโครัดอุทิศ กรุงเทพมหานคร

๙ พระยาประเสริฐสุนทราศรัย

กระจ่างสิงหเสนี

กรุงเทพมหานคร

๑๐ วัดปฐมบุตรอิศราราม กรุงเทพมหานคร

๑๑ สายปัญญา  ในพระบรม

ราชินูปถัมภ์

กรุงเทพมหานคร

๑๒ นิคมสร้างตนเอง ๒ (บ่อทอง) ก�าแพงเพชร

๑๓ บ้านดาดทองเจริญ ก�าแพงเพชร

๑๔ วัดสิงห์ ชัยนาท

๑๕ วัดหนองจิก ชัยนาท

๑๖ ศรีสโมสรวิทยา ชัยนาท

๑๗ บุญนาคพิทยาคม ชัยนาท

๑๘ วัดโพธาราม ชัยนาท

๑๙ บ้านคลอง ๑ นครนายก

๒๐ วัดดอนยอ นครนายก

๒๑ วัดบ้านพริก นครนายก

๒๒ สาริกา นครนายก

๒๓ บ้านหัวอ่าว นครปฐม

๒๔ บ้านเขาแม่กระทู้ นครสวรรค์

๒๕ บ้านคลองน�้าโจน นครสวรรค์

๒๖ บ้านศรีไกรลาศ นครสวรรค์

ภาคกลาง



ชื่อโรงเรียน จังหวัด

๔๘ วัดพระงาม

(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ)

พระนครศรอียธุยา

๔๙ บ้านแหลมรัง “ราษฎร์บ�ารุง” พิจิตร

๕๐ บ้านมาบมะไฟ พิจิตร

๕๑ วัดยาง (มีมานะวิทยา) พิษณุโลก

๕๒ บ้านขุนน�้าคับ พิษณุโลก

๕๓ บ้านนาตอน พิษณุโลก

๕๔ พุทธชินราชพิทยา พิษณุโลก

๕๕ วัดหนองมะคัง พิษณุโลก

๕๖ สฤษดิ์เสนาพิทยาคม พิษณุโลก

๕๗ บ้านเขาขวาง ลพบุรี

๕๘ วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม ลพบุรี

๕๙ อนุบาลอ�าเภอล�าสนธิ 

(บ้านหนองรี)

ลพบุรี

๖๐ ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี

๖๑ บ้านกล้วย “พวงาษฏร์บ�ารุง” ลพบุรี

๖๒ วัดเทพอ�าไพ 

“เกสรประชานุกูล”

ลพบุรี

๖๓ วัดโยธินประดิษฐ์ สมุทรปราการ

๖๔ วัดท้องคุ้ง สมุทรปราการ

๖๕ อนุบาลชุมชนบางบ่อ

(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์)

สมุทรปราการ

๖๖ วัดครุนอก สมุทรปราการ

ชื่อโรงเรียน จังหวัด

๒๗ วัดสังฆวิถี นครสวรรค์

๒๘ หนองกรดพิทยาคม นครสวรรค์

๒๙ ช่องแคพิทยาคม นครสวรรค์

๓๐ ชุมชนวัดเนินม่วง นครสวรรค์

๓๑ บ้านเขาจั๊กจั่น นครสวรรค์

๓๒ บ้านวังน�้าลัด

(สหราษฎร์รังสฤษฏ์)

นครสวรรค์

๓๓ บ้านหนองปล้องโพช นครสวรรค์

๓๔ ลาดทิพรสพิทยาคม นครสวรรค์

๓๕ วัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม นครสวรรค์

๓๖ ชุมชนวัดบางไกรใน 

(ศีลพิบูลย์วิทยา)

นนทบุรี

๓๗ วัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบ�ารุง) นนทบุรี

๓๘ เทศบาลท่าโขลง ๑ ปทุมธานี

๓๙ ล�าสนุ่น ปทุมธานี

๔๐ วัดเมตารางค์ ปทุมธานี

๔๑ วัดท้ายเกาะ ปทุมธานี

๔๒ วัดลาดสนุ่น ปทุมธานี

๔๓ สังข์อ�่าวิทยา ปทุมธานี

๔๔ จารุศรบ�ารุง ปทุมธานี

๔๕ วัดเพิ่มทาน ปทุมธานี

๔๖ วัดกล้าชอุ่ม ปทุมธานี

๔๗ วัดจ�าปา พระนครศรอียุธยา



ชื่อโรงเรียน จังหวัด

๖๗ บ้านโคก สมุทรสาคร

๖๘ บ้านท่าทราย สมุทรสาคร

๖๙ วัดเกตุมดีศรีวราราม สมุทรสาคร

๗๐ วัดโสภณาราม

(ปลั่งร่วมราษฎร์บ�ารุง)

สมุทรสาคร

๗๑ วัดสวนส้ม (ชื่นสินอนุสสรณ์) สมุทรสาคร

๗๒ อนุบาลบ้านแพ้ว

(วันครู ๒๕๐๐)

สมุทรสาคร

๗๓ บ้านคลองซื่อ สมุทรสาคร

๗๔ วัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร) สมุทรสาคร

๗๕ วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม สมุทรสาคร

๗๖ บ้านราษฎร์เจริญ สระบุรี

๗๗ บ้านหนองโป่ง สระบุรี

๗๘ วัดแพะโคก สระบุรี

๗๙ วัดพระพุทธฉาย สระบุรี

๘๐ วัดห้วยทองหลาง สระบุรี

๘๑ ชุมชนบ้านไม้ดัด สิงห์บุรี

๘๒ วัดพรหมสาคร สิงห์บุรี

๘๓ อนุบาลพรหมบุรี (วัดกุฎีทอง) สิงห์บุรี

๘๔ คีรีมาศพิทยาคม สุโขทัย

๘๕ บ้านแม่บ่อทอง สุโขทัย

๘๖ วัดหนองกก สุโขทัย

ชื่อโรงเรียน จังหวัด

๘๗ อนุบาลสุโขทัย สุโขทัย

๘๘ วัดหนองหลุม สุพรรณบุรี

๘๙ บรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ สุพรรณบุรี

๙๐ วัดปลายนา สุพรรณบุรี

๙๑ บ้านโคกหม้อ สุพรรณบุรี

๙๒ วัดบางเลน สุพรรณบุรี

๙๓ วัดสามจุ่น สุพรรณบุรี

๙๔ วัดราชสกุณา (ราชรังสฤษฏ์) อ่างทอง

๙๕ วัดโพธิ์เอน อ่างทอง

๙๖ วัดน้อย (วิบูลประชาสรรค์) อ่างทอง

๙๗ วัดศาลาดิน 

(วิศิษฐ์ราษฎร์รังสรรค์)

อ่างทอง

๙๘ บ้านหนองฝาง อุทัยธานี

๙๙ วัดห้วยแห้ง อุทัยธานี

๑๐๐ หนองฉางวิทยา อุทัยธานี

๑๐๑ บ้านทุ่งสามแท่ง อุทัยธานี

๑๐๒ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 

พุทธมณฑล

กรุงเทพมหานคร

๑๐๓ วัดปทุมวนาราม 

ในพระราชูปถัมภ์ฯ

กรุงเทพมหานคร

๑๐๔ วัดบางด้วน สมุทรปราการ

๑๐๕ กุศลวิทยา สมุทรสาคร



กัลยาณมิตรของเด็กๆ ที่ก่อให้เกิด
ความเพียรที่บริสุทธิ์





                       ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

                  

  เป็นนักเรียนที่ มคีวามเพยีรทีบ่ริสทุธิ ์มคีวามกตญัญู ช่วยผู้ปกครองให้งดเหล้า เบียร์ 
                 และแสดงความกตัญญูกับผู้ปกครองที่ไม่ดื่มเหล้า เบียร์  
           ด้วยการเขยีนจดหมายสือ่รัก เพื่อขอบคณุ และขอพ่อแมเ่ลกิเหล้า   
                   ในกิจกรรมโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า   
                        ภายใตโ้ครงการโรงเรยีนค าพอ่สอน  
        ขอให้มีความเพียรในการท าความด ีต่อผู้ปกครอง และคนรอบข้าง 
                   ให้ครอบครัวอบอุ่นด้วยความรัก ความเมตตา  
                    มีศีลธรรมเป็นหลักในการด าเนินชีวิตสืบไป 

  
           ให้ไว้ ณ วันท่ี ๕ ธันวาคม  พ.ศ.................... 

                                                   
                ............................................................................... 
                          

      ( เภสัชกรสงกรานต์  ภาคโชคดี )                (                                     )              
ผู้อ านวยการส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)   ผู้บริหารโรงเรียน................................. 

 
 

 

 
                                                  

                                  
 
 
 
 
 

ค าพอ่สอน                                                                                                              
“...เด็กๆ นอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้ว  

                                      ยังต้องหัดท าการงาน และท าความดีด้วย เพราะการท างาน 
                                      จะช่วยให้มีความสามารถ มีความขยัน อดทน พ่ึงตนเองได้ 
                                           และการท าดีนั้น จะช่วยให้มีความสุข ความเจริญ 
                                                     ทั้งป้องกันตนไว้ไม่ให้ ตกต่ า..." 

                             พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
                                   พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๓๐ 

ก�าลังใจมอบแด่..
ผู้มีความเพียรที่บริสุทธิ์



                              

                       ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 

                            เปน็ผูป้กครองที่  
   งดเหลา้ เบยีรไ์ดส้ าเรจ็ จากความเพยีรทีบ่รสิทุธิข์องลกู  
             ด้วยการเขยีนจดหมายส่ือรัก ขอพอ่แมเ่ลิกเหล้า   
              ในกิจกรรมโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า   
                  ภายใตโ้ครงการโรงเรยีนค าพอ่สอน  

    ขอให้มีความเพียรในการเอาชนะน้ าเมาทุกชนิด  
            ให้ครอบครัวอบอุ่นด้วยความรัก ความเมตตา  
     มีศีลธรรมเป็นหลักในการด าเนินชีวิตของคนในครอบครัวสืบไป 

    ให้ไว้ ณ วันท่ี ๕ ธันวาคม  พ.ศ.......................... 
                                                   

              ............................................................................
                           

        ( เภสัชกรสงกรานต์  ภาคโชคดี )                (                                    )              
ผู้อ านวยการส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)   ผู้บริหารโรงเรียน................................... 

 
 

 

 
                                                  

                                  
 
 
 
 
 

                                               ค าพอ่สอน 
                                                                          “...ในการด ารงตนในภายหน้านั้น  
                                    ท่านจะต้องประพฤติให้ดี ให้เหมาะสมแก่ฐานะ รู้จักผิดและชอบ  
                                             ประกอบอาชีพโดยสัมมาอาชีวะ ไม่เสเพล  
                                      และไม่ปล่อยตนให้เป็นทาสแห่งอบายมุขต่างๆ ดังนี้แล้ว  
                                    ท่านก็จะสามารถ เป็นที่พ่ึงแก่ตนเอง และครอบครัวของท่าน  
                                                 และจะเป็นที่นับถือของบุคคลอื่น...” 

                พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร  
                      ในพิธพีระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจ าปีการศึกษา ๒๔๙๕                   

                       ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

                  

                        เป็นครูที่งดเหลา้ เบียร์ ครบพรรษา 
  ในกิจกรรมโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า (จดหมายสื่อรัก) 
               ภายใตโ้ครงการโรงเรยีนค าพอ่สอน  

  พลังแห่งศลีธรรมที่ปฏิบัต ิจะน าทางให้ครูมีความเจริญทั้งทางโลก และทางธรรม 
 
            ให้ไว้ ณ วันท่ี ๕ ธันวาคม  พ.ศ.................... 
 

                                                   
              ............................................................................... 
                          

      ( เภสัชกรสงกรานต์  ภาคโชคดี )                (                                     )              
ผู้อ านวยการส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)   ผู้บริหารโรงเรียน................................. 
   

 
 

 
                                                  

                                  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         ค าพอ่สอน                                                                              

       “...ในการด ารงตนในภายหน้านั้น  
                                    ท่านจะต้องประพฤติให้ดี ให้เหมาะสมแก่ฐานะ รู้จักผิดและชอบ  
                                                  ประกอบอาชีพโดยสัมมาอาชีวะ ไม่เสเพล  
                                           และไม่ปล่อยตนให้เป็นทาสแห่งอบายมุขต่างๆ ดังนี้แล้ว  
                                        ท่านก็จะสามารถ เป็นที่พ่ึงแก่ตนเอง และครอบครัวของท่าน  
                                                    และจะเป็นที่นับถือของบุคคลอื่น... 

              พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
                     ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัยประจ าปีการศึกษา ๒๔๙๕               



                     ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

                  

                    เป็นครูที่ตั้งใจ งดเหลา้ เบียร์ ตลอดชวีติ 
  ในกิจกรรมโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า (จดหมายสื่อรัก) 
               ภายใต้โครงการโรงเรยีนค าพอ่สอน  
พลังแห่งศลีธรรมที่ปฏิบัติ จะท าให้ครูเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม  
 
 
            ให้ไว้ ณ วันท่ี ๕ ธันวาคม  พ.ศ.................... 
 

                                                   
              ............................................................................... 
                          

      ( เภสัชกรสงกรานต์  ภาคโชคดี )                (                                     )              
ผู้อ านวยการส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)   ผู้บริหารโรงเรียน................................. 
 

 
 
                                                  

                                  
 
 
 
 
 
 
 

                                                         ค าพอ่สอน                                                                              

       “...ในการด ารงตนในภายหน้านั้น  
                                    ท่านจะต้องประพฤติให้ดี ให้เหมาะสมแก่ฐานะ รู้จักผิดและชอบ  
                                                  ประกอบอาชีพโดยสัมมาอาชีวะ ไม่เสเพล  
                                           และไม่ปล่อยตนให้เป็นทาสแห่งอบายมุขต่างๆ ดังนี้แล้ว  
                                        ท่านก็จะสามารถ เป็นที่พ่ึงแก่ตนเอง และครอบครัวของท่าน  
                                                    และจะเป็นที่นับถือของบุคคลอื่น... 

              พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
                     ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัยประจ าปีการศึกษา ๒๔๙๕               

                       ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

                  

                เป็นผู้บริหารที ่งดดืม่เหล้า เบยีร ์ครบพรรษา  
        มคีวามตัง้ใจ ชว่ยนักเรยีนใหพ้น้ภยัจาก เหลา้ เบยีร ์

             ดว้ยการรว่มกิจกรรม โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า          
          ในการเขยีนจดหมายส่ือรกั เพือ่ขอบคณุ และขอพอ่แมเ่ลกิเหลา้   
                       ภายใตโ้ครงการโรงเรยีนค าพอ่สอน  
         ขอใหม้ีพลังงดเหล้า เบียร์ได้ตลอดชีวิต ได้พบความสุขอันประเสริฐ  

      จากการท าให้นักเรียนและสถานศึกษา  
                ปลอดเหลา้ เบียร์ เป็นที่พ่ึงของชุมชนตลอดไป 

              ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ ธันวาคม  พ.ศ.................... 
 

                                                             .                         
       ( เภสัชกรสงกรานต์  ภาคโชคดี )                                                                         
ผู้อ านวยการส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)      

 
 
 

 
                                                  

                                  
 
 

                                 
 
 

ค าพอ่สอน                                                                              

       “...ในการด ารงตนในภายหน้านั้น  
                                    ท่านจะต้องประพฤติให้ดี ให้เหมาะสมแก่ฐานะ รู้จักผิดและชอบ  
                                                  ประกอบอาชีพโดยสัมมาอาชีวะ ไม่เสเพล  
                                           และไม่ปล่อยตนให้เป็นทาสแห่งอบายมุขต่างๆ ดังนี้แล้ว  
                                      ท่านก็จะสามารถ เป็นที่พ่ึงแก่ตนเอง และครอบครัวของท่าน  
                                                    และจะเป็นที่นับถือของบุคคลอื่น... 

                พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร  
                     ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัยประจ าปีการศึกษา ๒๔๙๕               



                       ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

                  

              เป็นผู้บริหารที ่ตั้งใจงดดืม่เหลา้ เบยีร์ ตลอดชวีติ 
               ชว่ยนกัเรยีนให้พน้ภัยจาก เหลา้ เบียร ์

            ดว้ยการรว่มกจิกรรม โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า          
          ในการเขยีนจดหมายสือ่รกั เพือ่ขอบคณุ และขอพอ่แมเ่ลกิเหลา้   
                       ภายใตโ้ครงการโรงเรยีนค าพอ่สอน  
 
       ขอใหพ้บความสุขอันประเสริฐ จากการท าให้นักเรียนและสถานศึกษา  
                 ปลอดเหล้า เบียร์ เป็นที่พึ่งของชุมชนตลอดไป 
 

              ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ ธันวาคม  พ.ศ.................... 
 

                                                             .                         
       ( เภสัชกรสงกรานต์  ภาคโชคดี )                                                                         
ผู้อ านวยการส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)      

 
 

 
 
                                                  

                                  
 
 
 
 

                                                        ค าพ่อสอน                                                                              

       “...ในการด ารงตนในภายหน้านั้น  
                                    ท่านจะต้องประพฤติให้ดี ให้เหมาะสมแก่ฐานะ รู้จักผิดและชอบ  
                                                  ประกอบอาชีพโดยสัมมาอาชีวะ ไม่เสเพล  
                                           และไม่ปล่อยตนให้เป็นทาสแห่งอบายมุขต่างๆ ดังนี้แล้ว  
                                      ท่านก็จะสามารถ เป็นที่พ่ึงแก่ตนเอง และครอบครัวของท่าน  
                                                    และจะเป็นที่นับถือของบุคคลอื่น... 

              พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
                     ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัยประจ าปีการศึกษา ๒๔๙๕               

                       ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

                  

                       เป็นผู้บริหารที ่ไมด่ืม่เหลา้ เบยีร ์ 
       มคีวามตัง้ใจ ชว่ยนกัเรยีนให้พน้ภัยจาก เหลา้ เบียร ์

            ดว้ยการรว่มกจิกรรม โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า          
          ในการเขยีนจดหมายสือ่รกั เพือ่ขอบคณุ และขอพอ่แมเ่ลกิเหลา้   
                       ภายใตโ้ครงการโรงเรยีนค าพอ่สอน  
 
       ขอใหพ้บความสุขอันประเสริฐ จากการท าให้นักเรียนและสถานศึกษา  
                 ปลอดเหล้า เบียร์ เป็นที่พึ่งของชุมชนตลอดไป 
               

              ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ ธันวาคม  พ.ศ.................... 
 

                                                             .                         
       ( เภสัชกรสงกรานต์  ภาคโชคดี )                                                                         
ผู้อ านวยการส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)      

 
 

 
 
                                                  

                                  
 
 
 
 

                                                        ค าพ่อสอน                                                                              

       “...ในการด ารงตนในภายหน้านั้น  
                                    ท่านจะต้องประพฤติให้ดี ให้เหมาะสมแก่ฐานะ รู้จักผิดและชอบ  
                                                  ประกอบอาชีพโดยสัมมาอาชีวะ ไม่เสเพล  
                                           และไม่ปล่อยตนให้เป็นทาสแห่งอบายมุขต่างๆ ดังนี้แล้ว  
                                      ท่านก็จะสามารถ เป็นที่พ่ึงแก่ตนเอง และครอบครัวของท่าน  
                                                    และจะเป็นที่นับถือของบุคคลอื่น... 

              พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
                     ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัยประจ าปีการศึกษา ๒๔๙๕               



““
ขอจงมคีวามเพียรที่บริสุทธิ์ 

ปัญญาที่เฉียบแหลม 
ก�าลังกายที่สมบูรณ์.

””
จากพระราชปรารภเรื่องพระมหาชนก 

พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ 


