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	 จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 (กสธ.)	

มาพบกบัท่านผูอ่้านเปนฉบบัที	่๑๐	แล้ว	จากฉบบัแรกจนถงึฉบบันี	้คงจะมท่ีานผูอ่้าน	จดหมายข่าว	กสธ.	จำนวนหนึง่	

ที่ยังมิได้ทราบความเปนมาของการจัดทำ	 จดหมายข่าว	 กสธ.	 ในวาระนี้	 ทางกองบรรณาธิการจึงใคร่ขอ	

กล่าวถึงความเปนมาสักเล็กน้อย

	 จดหมายข่าว	กสธ.	กำเนดิขึน้เปนครัง้แรก	เนื่องมาจากพระราชดำรขิองสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	

สยามบรมราชกมุาร	ีด้วยทรงเหน็ว่า	หน่วยงานอื่นๆ	ทีเ่กีย่วข้องต่างมจีดหมายข่าวของตน	ซึง่จดหมายข่าวเหล่านัน้	

ล้วนเสนอเนือ้หาสาระทีเ่ปนประโยชนต่์อผูอ่้าน	จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้	ฯ	ให้เจ้าหน้าทีก่องงานในพระองค	์ฯ		

จัดทำ	จดหมายข่าว	กสธ.	ขึ้นเปนฉบับแรก	เมื่อวันที่	๒	เมษายน	พุทธศักราช	๒๕๔๑	

	 แนวทางการเสนอสาระข่าวสารใน	 จดหมายข่าว	 กสธ.	 คือ	 การรวบรวมพระราชกรณียกิจสมเด็จ-	

พระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ทั้งพระราชกิจประจำวันและพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ		

การจัดทำคอลัมน์	 “หนังสือทูลกระหม่อม”	 เพื่อแนะนำหนังสือพระราชนิพนธ์	 การอัญเชิญพระราชดำรัสที่ ได	้

พระราชทานในวาระต่างๆ	 รวมทั้งการนำเสนอบทความพิเศษในวโรกาสสำคัญ	 และเรื่องต่างๆ	 อันจะเปน	

ความรู้แก่ท่านผู้อ่าน	ซึ่งมีตั้งแต่ผู้ทำงานในหน่วยราชการ	ตลอดจนถึงเด็กนักเรียนในโรงเรียนตามถิ่นทุรกันดาร	

ได้แก่	ความรู้ทั่วไป	ไม่ว่าจะเปนความรู้ด้านโภชนาการ	การศึกษา	หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่	

	 สำหรับในฉบับนี้	 กองบรรณาธิการขอนำเสนอบทความพิเศษเนื่องในโอกาส	 ๖๐	 ป	 ราชาภิเษกสมรส		

๒๘	เมษายน	๒๕๕๓	“พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส	ณ	พระตำหนักใหญ่	วังสระปทุม”	เพื่อเชิญชวนให้ท่านผู้อ่าน

ได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงวันมงคลวโรกาสนี้	 และเรื่องพิเศษอีกเรื่องหนึ่งที่กองบรรณาธิการยินดีนำเสนอในฉบับนี้	

คือ	“รางวัลแทนคำขอบคุณ	จากสาธารณรัฐประชาชนจีนสู่มิตรนานาชาติ”	เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงความเปนมา	

ของการทูลเกล้า	 ฯ	 ถวายรางวัล	 “มิตรนานาชาติสิบอันดับแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน”	 นอกจากนี้	

ยังมีบทสัมภาษณ์แนวการสนทนาแบบ	“แช็ท”	เรื่อง	“อาชีพในโลกยุคใหม่..เรียนอะไรกันดี”	มาฝากผู้อ่านรุ่นเยาว์

ที่อยู่ในวัยเรียนกันด้วย		จึงขอเรียนเชิญท่านอ่านเรื่องต่างๆ	ในเล่มได้ตามอัธยาศัย	

	 ถ้าท่านผู้อ่านสนใจต้องการจะเสนอข้อคิดเห็นใดๆ	เชิญติดต่อกองบรรณาธิการที่	กองงานในพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	อาคารชัยพัฒนา	สวนจิตรลดา	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	๑๐๓๐๓	

เว็บไซต์	:	http://www.sirindhorn.net			

	 	 	 	 	 	 	 	 กองบรรณาธิการ



พระราชดำรัส

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสเสด็จ ฯ ไปทรงเปดงาน  

“มหกรรมสานพลังองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

อุทิศตนสืบสานแนวพระราชดำริ”

ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม ๗๐๐ ป  

อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

วันศุกรที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

			

	 ข้าพเจ้ายินดีที่ ได้มาเปนประธานเปิดงานมหกรรมสานพลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 อุทิศตนสืบสานแนวพระราชดำริ	

ที่จัดขึ้นในวันนี้

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการมาตลอดระยะเวลากว่า	๖๐	ป	เพื่อช่วยเหลือราษฎร	

ให้สามารถพึ่งพาตนเองและมีสภาพความเปนอยู่ที่สุขสบายขึ้น	 พระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนของพระองค์มั่นคง	

หนักแน่น	ไม่มีเปลี่ยนแปลง	นับตั้งแต่แรกเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ	มาจนในปจจุบันเปนที่ประจักษ์ชัดกันโดยทั่วไป

	 งานมหกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยเผยแพร่และสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริ	 หลักการ	

ทรงงาน	 หลักการโครงการ	 และตัวอย่างรูปธรรมของผลดีที่เกิดขึ้นจากการสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		

ข้าพเจ้าจึงหวังเปนอย่างยิ่งว่า	 ท่านทั้งหลายจะยึดพระราชปณิธานเปนแนวทาง	 และน้อมนำแนวพระราชดำริด้านต่าง	 ๆ	 ไปปรับใช	้

ให้เกิดประโยชน์	เกิดความเจริญทั้งแก่ตนเอง	ชุมชน	แผ่ขยายไปจนถึงระดับท้องถิ่น

	 ข้าพเจ้าขอเปิดงานมหกรรมสานพลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 อุทิศตนสืบสานแนวพระราชดำริ	 ณ	 บัดนี้	 ขออำนวยพรให	้

งานดำเนินไปด้วยความราบรื่น	และขอให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขจงทั่วกัน.



กรกฎาคม ๒๕๕๒ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป และเหรียญรางวัลในหลักสูตร 

ดังกลาวดวย

 วันศุกรท่ี ๑๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ น. เสด็จ ฯ แทนพระองค  

ไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

ประจำปการศึกษา ๒๕๕๑ ทั้งภาคเชาและภาคบาย จำนวน ๔,๕๕๖ คน ณ 

หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน เปนวันที่ ๒ 

 วันอาทิตยที่ ๑๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงปลูกตนไมรวมกับ 

คณะอาจารย และนิสิตคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เนื่องใน 

เทศกาลเขาพรรษา ณ บริเวณพื้นที่ขางสนามฟุตบอลโรงเรียนจิตรลดา

 เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จ ฯ แทนพระองค ไปในการพระราชทานเพลิงศพ 

นายศกัดา โมกขมรรคกลุ ณ เมรหุลวงหนาพลบัพลาอศิรยิาภรณ วดัเทพศรินิทราวาส 

เขตปอมปราบศัตรูพาย

 วันจันทรที ่ ๑๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดโรงงานรถยนตนั่ง 

บรษิทั ออโตอลัลายแอนซ (ประเทศไทย) จำกดั ณ นคิมอตุสาหกรรมอสีเทริน ซบีอรด 

อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน 

พระราชวโรกาสใหนายโรดอลฟ อิมโฮฟ  เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำ 

ประเทศไทย และนายบรูก แบรริงตัน เอกอัครราชทูตนิวซีแลนดประจำประเทศไทย 

เขาเฝา ฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพนจากหนาที่ 

 วันอังคารที่ ๑๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  

ทรงเปนประธานการประชมสามัญประจำป ๒๕๕๑ ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ

 เวลา ๑๘.๐๐ น.  เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาส 

ใหเอกอคัรราชทตูวสิามญัผูมอีำนาจเตม็แหงประเทศไทยประจำตางประเทศ จำนวน 

๑๐ ราย เขาเฝา ฯ กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหนาที่   

 วันพุธที่ ๑๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จ ฯ แทนพระองคไปพระราชทาน 

ปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประจำปการ- 

ศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๑ จำนวน ๔๘๐ คน ณ อาคารชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กองทัพเรือ 

เขตบางกอกใหญ

 เวลา ๑๖.๓๐ น.  เสด็จ ฯ ไปทรงหลอพระรูป สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ- 

เจาฟากลัยาณวิฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร ณ วดัสระเกศราชวรมหาวหิาร 

เขตปอมปราบศัตรูพาย

 เวลา ๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ  

ใหเสด็จ ฯ ไปพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และทรงวางพวงมาลาหลวง พวงมาลา 

ของสมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ ทีห่นาโกศศพ คณุหญงิเกือ้กลู เสถยีรไทย 

ณ ศาลาเสถียรไทย วัดธาตุทอง เขตวัฒนา

 วันพฤหัสบดีที่ ๑๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย 

สวนจิตรลดา ทรงเปนประธานพิธีไหวครู ประจำป ๒๕๕๒ ของคณะเจาหนาที่ ครู 

และนักเรียนศิลปาชีพ สวนจิตรลดา

 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จ ฯ แทนพระองค ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก

ผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา ๒๕๕๑ จำนวน 

๓,๘๐๐ คน ณ อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา 

ระหวางวันอาทิตยที่ ๒๘ มิถุนายนถึงวันเสารที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช 

๒๕๕๒ เสด็จ ฯ เยือนสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

       เสด็จ ฯ ไปทรงรวมพิธีเปดการประชุมผูไดรับรางวัลโนเบล ครั้งที่ ๕๙ ตาม 

คำกราบบงัคมทลูเชญิของประธานมลูนธิผิูไดรบัรางวลัโนเบล ณ ศนูยประชมุอนิเซล 

ฮัลเล เมืองลินเดา เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย  

หอสมุดแหงรัฐบาวาเรีย พิพิธภัณฑเมืองลินเดา โรงบำบัดน้ำเสียรูหเลเบนในกรุง- 

เบอรลนิ โรงงานกาซชวีภาพในรฐัแบรนเดนเบอรก ศนูยวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

การแพทยออตโตบอค อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาดเลอรสโฮฟ มหา- 

วิทยาลัยคารลสรูห ทรงรวมการประชุม “Sustainability and Climate Change”  

พิธีปดการประชุมและสรุปผลการประชุมผูไดรับรางวัลโนเบล ครั้งที่ ๕๙ กอนเสด็จ 

นิวัตประเทศไทย   

 วันอาทิตยที่ ๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ 

พลเอก ปาโมชช ถาวรฉันท ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน

 วันจันทรที่ ๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ น.  เสด็จ ฯ แทนพระองค ไป 

พระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำป 

การศึกษา ๒๕๕๑ ทั้งภาคเชาและภาคบาย จำนวน ๕,๒๓๐ คน ณ อาคารชุมพร- 

เขตรอดุมศกัดิ ์กองทพัเรอื เขตบางกอกใหญ โอกาสนี ้พระเจาหลานเธอ พระองคเจา- 

พัชรกิติยาภา เขาเฝา ฯ รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิชาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคมดวย

 วันพุธที่ ๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดนิทรรศการภาพถาย 

แหงแผนดิน ครั้งที่ ๒ “คุณคาแหงแผนดินไทย” ณ ศูนยการคาสยามพารากอน 

เขตปทุมวัน

 วันพฤหัสบดีที่ ๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ น. เสด็จ ฯ แทนพระองค  

ไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

ประจำปการศึกษา ๒๕๕๑ ทั้งภาคเชาและภาคบาย จำนวน ๔,๘๗๘ คน ณ  

หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน เปนวันที่ ๑ โอกาสนี้ พระเจา- 

หลานเธอ พระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน เขาเฝา ฯ รับพระราชทานปริญญา 

พระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
(๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒)



รางวัลพระราชทาน ประจำปการศึกษา ๒๕๕๑ เขาเฝา ฯ รับพระราชทานรางวัล

 เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จลงแทนพระองค ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา  

พระราชทานพระราชวโรกาสใหศาสตราจารยพิเศษ ทันตแพทยหญิง ทานผูหญิง 

เพ็ชรา เตชะกัมพุช นำผูไดรับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล จำนวน ๕ ราย 

เขาเฝา ฯ 

 เวลา ๑๙.๐๐ น. เสดจ็ ฯ ไปทรงรวมงาน บางกอก เชฟส ชารติี ้กาลา ดนิเนอร  

๒๐๐๙ ณ โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล เขตบางรัก

 วันอังคารที่ ๒๘  เวลา ๑๓.๐๐ น.  เสด็จ ฯ ไปทรงดำนาที่แปลงสาธิต 

การเกษตร ณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัด 

นครนายก

 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลงแทนพระองค ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  

พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคล จำนวน ๒ คณะ เขาเฝา ฯ ตอจากนั้น 

ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคล จำนวน ๑๑ คณะ 

เขาเฝา ฯ

 เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน 

พระราชวโรกาสใหนางยาเอล รูบินสไตน เอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอำนาจเต็ม 

แหงรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย เขาเฝา ฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพนจาก 

หนาที่

 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา ทรงเปนประธาน 

การประชุมสามัญประจำปของมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำป ๒๕๕๒

 วันพุธที่ ๒๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ 

คุณหญิงเกื้อกูล เสถียรไทย ณ เมรุหลวงหนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิริน- 

ทราวาส เขตปอมปราบศัตรูพาย

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ถึงวันศุกรที่ ๓๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 

เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เสด็จ ฯ ไปทรงเปนประธานพิธีประดับนพรัตน- 

สังวาล องคพระศรีศากยมุนีศรีธรรมราช และทรงหมผารอบองคพระบรมธาตุเจดีย  

ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

 - ทรงเปดพระราชานุสาวรียพระเจาศรีธรรมาโศกราช ณ สวนสาธารณะ 

ศรีธรรมาโศกราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

 - ทรงเปดอนุสาวรียศรีปราชญ ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อำเภอ 

เมืองนครศรีธรรมราช 

 -  ทรงเปดพิพิธภัณฑเมืองนครศรีธรรมราช ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร 

๘๔ (ทุงทาลาด) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

 -  ทอดพระเนตรวิถีชีวิตชุมชนหมูบานคีรีวง และทอดพระเนตรศาลา 

การเปรียญวัดคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 วันศุกรที่ ๓๑ เสด็จ ฯ ไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระบรมธาตุ

เจดียศรีธรรมาโศกราช และทรงเบิกพระเนตรพระรูปพระเจาศรีธรรมาโศกราช ณ 

วัดแมเจาอยูหัว อำเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 -  ทอดพระเนตรบริเวณสถานที่จัดตั้งโครงการศึกษาทดลองการปลูกไม 

เสม็ด และใชประโยชนแบบครบวงจร ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ

 -  ทอดพระเนตรบรเิวณรมิคลองระบายนำ้ชะอวด-แพรกเมอืง ในโครงการ

พัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 -  ทรงเปดพระราชานุสาวรียสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ  

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร นครศรีธรรมราช อำเภอเฉลิม- 

พระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 เวลา ๑๘.๓๐ น.  เสด็จ ฯ แทนพระองค สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม- 

ราชินีนาถ ไปทรงเปดงาน “วันสตรีไทย” ประจำป ๒๕๕๒ “พลังสรางสรรค สูอนาคต 

ที่ยั่งยืน” ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ เขตพญาไท

จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    ๕    

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร อำเภอเมืองนครปฐม 

จังหวัดนครปฐม

 วันศุกรที่ ๑๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดงาน “๑๐๐ ป  

ศาสตราจารย นายแพทยฝน แสงสิงแกว ในวาระ ๑๒๐ ป สุขภาพจิตไทย”  และ 

ทรงปาฐกถาพิเศษดานงานจิตเวชที่มีความสำคัญตอการสาธารณสุขไทย ณ  

สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา เขตคลองสาน 

 เวลา ๑๐.๓๐ น.  เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน 

พระราชวโรกาสใหนายอารโน รีเดิล เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำ 

ประเทศไทย เขาเฝา ฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพนจากหนาที่ 

 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทาน 

พระราชวโรกาสใหคณะบุคคลจำนวน ๑๔ คณะ เขาเฝาฯ      

 เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราช- 

วโรกาสใหนายอิกนาซีโอ ดี ปาเช เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศ 

ไทย เขาเฝา ฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพนจากหนาที่ 

 วันเสารที่ ๑๘ เวลา ๑๘.๐๐ น.  โดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จลง ณ ทองพระโรงศาลาเริง 

วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องใน 

โอกาสวันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระราชอุทิศ

ถวายสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระ-

ศรีนครินทราบรมราชชนนี

 วนัอาทติยที ่๑๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสดจ็ ฯ แทนพระองค สมเดจ็พระนางเจา 

ฯ พระบรมราชนินีาถ ไปในการพระราชทานเพลงิศพ นายพสิษิฐ สนทิวงศ ณ อยธุยา  

ณ เมรุหลวงหนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส เขตปอมปราบ- 

ศัตรูพาย

 เวลา ๑๘.๐๐ น.  เสด็จลง ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาส 

ใหนายเอริก จี.จอหน เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะ 

ผูจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “การดูแลฟนฟูสภาพของผูรอดชีวิตจากการบาดเจ็บ

ดวยแรงระเบิด” เขาเฝา ฯ  

 วันจันทรที่ ๒๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปด “อาคาร ๔๕ ป 

ศรีวิกรม” ณ โรงเรียนศรีวิกรม เขตคลองเตย

 เวลา ๑๕.๑๕ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดศูนยพัฒนาพันธุพืชจักรพันธเพ็ญศิริ 

ซึ่งตั้งอยู ณ ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย

ระหวางวันอังคารที่ ๒๑ ถึงวันศุกรที่ ๒๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 

เสด็จ ฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน 

     เสด็จ ฯ ไปยังนครเซี่ยงไฮ ทอดพระเนตรเขตเมืองเกา วัน ซินเทียนตี้ สถาน

ที่จัดงานมหกรรมการแสดงสินคาโลก ๒๐๑๐ ณ นครเซี่ยงไฮ พิพิธภัณฑวิทยา-

ศาสตรและเทคโนโลยีนครเซี่ยงไฮ มหาวิทยาลัยฟูตั้น รานหนังสือเซี่ยงไฮ ซูเฉิง 

หอดดูาวนครเซีย่งไฮ บรษิทัผลติคอมพวิเตอรเลโนโว และตลาดหลกัทรพัยนครเซีย่งไฮ 

ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ณ สวนสาธารณะเฉิงซื่อซาทัน เมืองจินซาน 

ทอดพระเนตรปรากฎการณคลื่นน้ำยอนกลับไหหนิง บริเวณปากแมน้ำแยงซี 

เมืองโบราณเหยี่ยนกวน เมืองไหหนิง และทอดพระเนตรชีวิตความเปนอยูแบบ 

ดั้งเดิมของชาวนครเซี่ยงไฮที่ชุมชนอวี้หัว เขตจิ้งอัน นครเซี่ยงไฮ 

 วันอาทิตยที่ ๒๖ เวลา ๑๗.๓๐ น.เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทาน 

เพลิงศพ พลเอก เฉลิมชัย จารุวัสตร ณ เมรุหลวงหนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพ- 

ศรินิทราวาส เขตปอมปราบศตัรพูาย ตอจากนัน้ เสดจ็ ฯ ไปในการพระราชทานเพลงิศพ 

นายธีระ ภูมณี ณ เมรุวัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร

 วนัจนัทรที ่๒๗  เวลา ๑๕.๐๐ น.  เสดจ็ลงแทนพระองค ณ ศาลาดสุดิาลยั 

สวนจติรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสใหนางสาวนรศิรา ชวาลตนัพพิทัธ รฐัมนตร ี

ชวยวาการกระทรวงศกึษาธกิาร นำนกัเรยีน นกัศกึษา และผูแทนสถานศกึษาทีไ่ดรบั



 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดงาน ๑๐๐ ป พระเจาวรวงศเธอ 

พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตร- 

ศาสตร วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร

 วันพฤหัสบดีที่ ๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดการประชุม 

วิชาการนานาชาติ เรื่อง “พุทธศาสนากับวิทยาศาสตรแหงจิต : พุทธปญญากับ 

ความรูสมัยใหม” ณ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม ตอจากนั้น เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ 

จังหวัดเชียงใหม ทรงเปดโรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และ 

ทรงปลอยพันธุปลา ณ อางเก็บน้ำหวยออ  ตำบลบานจันทร อำเภอแมแจม จังหวัด 

เชียงใหม

ระหวางวันพฤหัสบดีที่ ๖ ถึงวันศุกรที่ ๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒  

เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม   

 วันศุกรที่ ๗  เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรสถานที่กอสราง ศูนยภูฟา 

พัฒนาอมกอย และอางเก็บน้ำหวยบอน ตำบลอมกอย อำเภออมกอย จังหวัด 

เชียงใหม 

 -  ทรงเยี่ยมโรงเรียนอมกอยวิทยาคม อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม  

ทอดพระเนตรสถานที่กอสรางหอพักพระราชทานสำหรับเด็กนักเรียนบานไกล  

 วันเสารที่ ๘  เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จออกแทนพระองค ณ วังสระปทุม  

พระราชทานพระราชวโรกาสใหนายสามารถ แกวมชียั รองประธานสภาผูแทนราษฎร 

นำสมเด็จอัคคมหาพญาจักรีเฮงสัมริน ประธานสภาแหงชาติกัมพูชา และคณะ 

เขาเฝา ฯ 

 เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดโรงเรียนธรรมิกวิทยา ตำบลสระพัง 

อำเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี

 วันอาทิตยที่ ๙ เวลา ๑๗.๑๕ น.  เสด็จฯ ไปทรงเปดงาน “มหกรรม 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ประจำป ๒๕๕๒” ณ ศูนยแสดงสินคาและ 

การประชุม อิมแพ็ค อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  

 วนัจนัทรที ่๑๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสดจ็ลง ณ อาคารชยัพฒันา สวนจติรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคล จำนวน ๑๑ คณะ เขาเฝา ฯ ตอจากนั้น 

เสด็จออกแทนพระองค ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาสให 

ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงมัทนา หาญวนิชย นำผูไดรับพระราชทานทุน 

มูลนิธิอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร ประจำป ๒๕๕๒ เขาเฝา ฯ 

 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายบุญชู 

โรจนเสถียร ณ เมรุหลวงหนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส เขตปอม- 

ปราบศัตรูพาย

 วันอังคารที่ ๑๑ เวลา ๐๘.๒๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดงาน “สีสันพรรณไม 

เทิดไทบรมราชินีนาถ” ครั้งที่ ๓ และงานมหกรรมกลวยแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ  

ณ สวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร

 เวลา ๑๐.๑๕ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน

พระราชวโรกาสใหนายชมุพล ศลิปอาชา นำคณะนกักฬีาและเจาหนาทีท่ีจ่ะเขารวม

การแขงขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส ครั้งที่ ๕ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย 

เขาเฝา ฯ 

 เวลา ๑๐.๓๐ น. เสดจ็ออกแทนพระองค ณ อาคารชยัพฒันา สวนจติรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสใหศาสตราจารย นายสตัวแพทย อายสุ พชิยัชาญณรงค 

นำผูไดรับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกสัตวแพทยศาสตร ประจำป 

๒๕๕๑ เขาเฝา ฯ ตอจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะกรรมการแผนก

อักษรศาสตร มูลนิธิอานันทมหิดล นำผูไดรับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล 

แผนกอักษรศาสตร จำนวน ๒ ราย เขาเฝา ฯ 

 เวลา ๑๖.๓๐ น.โดยเสด็จ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  

เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคล  

สิงหาคม ๒๕๕๒

ทรงรับการทูลเกลา ฯ ถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
(๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒)

 วันอาทิตยที่ ๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดงานวันแมแหงชีวิต 

ฮิจเราะหศักราช ๑๔๓๐ เนื่องในโอกาสวันแมแหงชาติ ประจำป ๒๕๕๒ ณ ศูนย 

บริหารกิจการศาสนาอิสลามแหงชาติ เฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก

 วันจันทรที่ ๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  เสด็จ ฯ ไปทรงเปดการประชุมใหญ 

สามัญประจำป ครั้งที่ ๒๗ มูลนิธิหัวใจแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ณ 

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ป แพทยสมาคมแหงประเทศไทยฯ เขตหวยขวาง

 เวลา ๑๐.๓๐ น. เสด็จ ฯ ไปในงานฉลองการกอตั้งโรงเรียนสอนการ 

ประกอบอาหาร เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต ครบ ๒ ป ณ โรงแรมดุสิตธานี 

เขตบางรัก

 เวลา ๑๓.๔๕ น. เสด็จลงแทนพระองค ณ อาคารชัยพัฒนา สวน- 

จิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสใหศาสตราจารยธานินทร กรัยวิเชียร นำผู 

ไดรับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร ประจำป ๒๕๕๒ 

เขาเฝา ฯ ตอจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสใหนายอำพล เสนาณรงค  นำ

ผูไดรับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร ประจำป ๒๕๕๒ 

เขาเฝา ฯ 

 ตอจากนัน้ พระราชทานพระราชวโรกาสใหนายกลุกมุทุ สงิหรา ณ อยธุยา 

เอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฟลิปปนส เขาเฝา ฯ  

 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลงแทนพระองค ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชทาน 

พระราชวโรกาสใหคณะบุคคล จำนวน ๔ คณะ เขาเฝา ฯ  

 เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน

พระราชวโรกาสใหศาสตราจารยเตมิศกัดิ ์ กฤษณามระ ผูอำนวยการสถาบนับณัฑติ 

บริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พรอมคณะกรรมการสมาคม 

นิสิตเกาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรฯ เขาเฝา ฯ  

 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จลงแทนพระองค ณ บริเวณพระตำหนักเรือนตน 

สวนจิตรลดา ทรงปลูกตนสักมงคลสายพันธุเสาชิงชา จำนวน ๖ ตน

 เวลา ๑๘.๐๐ น.เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพนางบุญเยี่ยม 

จิตรดอน ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน

 วันอังคารที่ ๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. เสด็จ ฯ ทรงนำคณาจารยและ 

นักเรียนนายรอย โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไปทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัด

สมุทรสาคร

 วันพุธที่ ๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปนประธานงานวันคลาย 

วันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ครบ ๑๒๒ ป ณ โรงเรียน 

นายรอยพระจุลจอมเกลา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก



เขาเฝา ฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่  

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒

 วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรแทนผลิต 

กาซธรรมชาตโิครงการอาทติย บรษิทั ปตท. สำรวจและผลติปโตรเลยีม จำกดั  (มหาชน)  

ที่ตั้งอยูในอาวไทย นอกชายฝงจังหวัดสงขลา  

 วันศุกรท่ี ๑๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลงแทนพระองค ณ อาคารชัยพัฒนา  

สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสใหนายอนุกัลย อิศรเสนา ณ อยุธยา  

นำผูไดรับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร ประจำป  

๒๕๕๒ และผูไดรับพระราชทานทุนรัฐบาลสวีเดน จำนวน ๔ ราย เขาเฝา ฯ 

 เวลา ๑๐.๔๕ น.  เสด็จ ฯ ไปทรงเปดโรงแรมแคนทารี อยุธยา อำเภออุทัย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 วันจันทรที่ ๑๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปนประธานการประชุม 

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนพระตำหนกัสวนกหุลาบ ภาคเรยีนที ่

๑ ปการศึกษา ๒๕๕๒ ณ หองประชุม ๑ สำนักพระราชวัง เขตพระนคร

 เวลา ๑๔.๓๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงวางศิลาฤกษการกอสรางอาคาร 

สำนักงานใหญองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย ซึ่ง 

ตั้งอยู ณ ถนนวิภาวดีรังสิต ใกลกับสโมสรตำรวจ เขตบางเขน

 เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดงานแฟมิลี บุก แฟร บนเรือดูโลส ณ 

ทาเรือกรุงเทพ (ทาเรือคลองเตย) เขตคลองเตย  

 เวลา ๒๑.๒๕ เสด็จ ฯ เยือนสาธารณรัฐอินเดีย

ระหวางวันจันทรที่ ๑๗ ถึงวันศุกรที่ ๒๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒  

เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดีย เสด็จ ฯ เยือนสถาบันฝรั่งเศสแหง- 

พอนดิเชอรรี สำนักฝรั่งเศสแหงปลายบุรพทิศ พิพิธภัณฑพอนดิเชอรรี กัมมาธัม- 

มะนิคม บริษัท เทเลค็อมมิวนิเคชั่นส ค็อนซัลแตนต อินเดีย จำกัด และพิพิธภัณฑ- 

สถานคานธี ทรงรวมพิธีมอบรางวัลดานวรรณกรรม “ชญาณปฐ” ครั้งที่ ๔๒ ณ 

กรุงนิวเดลี 

 วันศุกรที่ ๒๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  

พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคล จำนวน ๑๒ คณะ เขาเฝา ฯ

 เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสใหนายจอง แฮ-มุน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี

ประจำประเทศไทย และภริยา เขาเฝา ฯ ในโอกาสเขารับหนาที่ใหม

 เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราช- 

วโรกาสใหนายลารส เอริก บักสเตริม  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟนแลนดประจำ 

ประเทศไทย เขาเฝา ฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพนจากหนาที่   

 เวลา ๑๕.๐๐ น.  เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชทานพระราชวโรกาส 

ใหคณะบุคคล จำนวน ๑๒ คณะ เขาเฝา ฯ 

 เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราช- 

วโรกาสใหพลเอก สุรยุทธ จุลานนท นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา- 

เจาคุณทหารลาดกระบัง และคณะผูบริหารสถาบันฯ นำคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย 

โตไก ประเทศญี่ปุน เขาเฝา ฯ ทูลเกลา ฯ ถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎี- 

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

 เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา ทรงเปดการประชุมใหญ 

สามัญประจำป ๒๕๕๒ ของมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน

วิทยาศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร

 วันอาทิตยที่ ๒๓ เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดการใหบริการเดิน 

รถไฟฟา สวนตอขยายรถไฟฟาเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา สาย ๒  

ณ สถานีวงเวียนใหญ เขตคลองสาน

 เวลา ๒๓.๕๐ น.  เสด็จ ฯ เยือนประเทศมองโกเลีย 

ระหวางวันอาทิตยท่ี ๒๓ ถึงวันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 

เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศมองโกเลียอยางเปนทางการ ตามคำทูลเชิญของ 

ประธานาธิบดีแหงมองโกเลีย 

 เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรโรงเรียนอัลตันบูลัก ซึ่งเปนโรงเรียนนำรองที่ได 

รับพระราชทานพระมหากรุณาใหดำเนินโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่น 

ทุรกันดารตามพระราชดำริ ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร 

แหงมองโกเลียขอพระราชทาน เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรอุทยานแหงชาติทะเลสาบ

ฮุฟสกุล พิพิธภัณฑภูมิปญญานานาชาติ ทรงเยี่ยมหมูบานชนเผาเรรอน ทอดพระ- 

เนตรวิถีชีวิตชาวพื้นเมืองและการแสดงพื้นเมืองของประเทศมองโกเลีย ทรงพบกับ 

ประธานาธิบดีแหงมองโกเลีย และนายกรัฐมนตรีแหงมองโกเลีย  

 วันศุกรที่ ๒๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.  เสด็จลงแทนพระองค ณ ศาลาดุสิดาลัย  

สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคล จำนวน ๕ คณะ เขาเฝา ฯ 

ตอจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคล จำนวน ๑๐ คณะ เขาเฝา ฯ

 เวลา ๐๙.๓๐ น.  เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราช- 

ทานพระราชวโรกาสใหหมอมราชวงศปรียางคศรี วัฒนคุณ นำนายฮิเดกิ โคโดมะ 

และคณะ เขาเฝา ฯ  ทูลเกลา ฯ ถวายเงิน เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

 เวลา ๐๙.๔๕ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน 

พระราชวโรกาสใหศาสตราจารย  นายแพทยภิรมย  กมลรัตนกุล  อธิการบดีจุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย นำคณะกรรมการโครงการโรงเรียนสงเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตรและ 

คณิตศาสตรดีเดน เขาเฝา ฯ ทูลเกลา ฯ ถวายหนังสือ “ครูสรางชาติ” เพื่อทรงใช 

ตามพระราชอธัยาศยั  พรอมทัง้กราบบงัคมทลูรายงานผลการดำเนนิงานของโครงการ 

รางวัลบัณณาสสมโภช ระยะที่ ๑ 

 เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดงานภาคนิทรรศการ “การนำเสนอ 

ผลงานวิจัยแหงชาติ ๒๕๕๒” ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร 

เซ็นทรัลเวิลด ราชประสงค เขตปทุมวัน

 เวลา ๑๖.๓๐ น.  เสด็จ ฯ แทนพระองค ไปทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติ 

เวสสันดรชาดก “กัณฑนครกัณฑ” ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม

 วันอาทิตยที่ ๓๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทาน 

เพลิงศพ นายพจน กันธมาลา ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน

 เวลา ๑๙.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปในงานถวายพระกระยาหารค่ำ ซึ่งเชค- 

คอลิฟะห บิน ซัลมาน อัลคอลิฟะห นายกรัฐมนตรีแหงราชอาณาจักรบาหเรน 

จัดถวาย ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล เขตบางรัก

 วันจันทรที่ ๓๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.  เสด็จลงแทนพระองค ณ ศาลาดุสิดาลัย 

สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคล จำนวน ๓ คณะ เขาเฝา ฯ 

ตอจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคล จำนวน ๘ คณะ เขาเฝา ฯ

 เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จลงแทนพระองค ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสใหศาสตราจารยอายุส พิชัยชาญณรงค นำผูไดรับ 

พระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกสัตวแพทยศาสตร จำนวน ๔ ราย เขาเฝา ฯ 

  เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดสำนักงานคณะกรรมการกำกับ 

กิจการพลังงาน ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี เขตปทุมวัน

 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางบุญยิ่ง 

พัฒนพงศพานิช ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร

 เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดงานนิทรรศการแสดงศิลปะ กับ 

ทรงเปดสำนักงานแหงใหมของธนาคารดอยซแบงก และงานฉลองครบ ๓๐ ป ของ 

ธนาคารฯ ณ อาคารแอทธินีทาวเวอร เขตปทุมวัน

กันยายน ๒๕๕๒

 วันอังคารที่ ๑ เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัด 

อุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู มีพระราชกิจดังนี้



 - เสด็จ ฯ ไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระบรมธาตุธรรมเจดีย และ 

ทรงเปดแพรคลมุปายพระบรมธาตธุรรมเจดยี ณ วดัโพธสิมภรณ อำเภอเมอืงอดุรธาน ี

จังหวัดอุดรธานี

 -  ทรงเปดโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอนาวัง กับ 

อาคารผูปวยนอกและอบุตัเิหต ุโรงพยาบาลหนองบวัลำภ ูอำเภอเมอืงหนองบวัลำภ ู

จังหวัดหนองบัวลำภู

 - ทรงเยี่ยมโรงเรียนกุดหานสามัคคี อำเภอศรีบุญเรือง และโรงเรียน 

บานวังหินซา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

 วันพุธที่ ๒ เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัด 

สมุทรปราการ มีพระราชกิจดังนี้

 - เสด็จ ฯ ไปทรงเปดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ณ สำนักงาน 

เหลากาชาดจงัหวดัสมทุรปราการ และทอดพระเนตรความกาวหนาโครงการปรบัปรงุ 

แกไขปญหาสิ่งแวดลอมบริเวณศูนยเวชศาสตรฟนฟูสวางคนิวาส สภากาชาดไทย

 - ทรงเปด “อาคารหลุยส ชาแนล” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

อำเภอเมืองสมุทรปราการ

 - ทรงวางศิลาฤกษโครงการกอสรางโรงเรียนอนุบาลของเทศบาลตำบล 

สำโรงใต ซึ่งตั้งอยู ณ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

 - ทรงเยี่ยมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลาสมุทรปราการ อำเภอ 

พระประแดง 

 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสดจ็ออก ณ วงัสระปทมุ พระราชทานพระราชวโรกาสให 

ศาสตราจารย คณุหญงิสชุาดา กรีะนนัทน ประธานคณะทำงานดำเนนิงานรานภฟูา 

นำคณะทำงานดำเนินงานรานภูฟา เขาเฝา ฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนิน

งานรานภูฟา ประจำป ๒๕๕๐-๒๕๕๑

 วนัพฤหสับดทีี ่๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสดจ็ ฯ ไปในการพระราชทานเพลงิศพ 

นายนิพนธ ศศิธร ณ เมรุหลวงหนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส 

เขตปอมปราบศตัรพูาย ตอจากนัน้ เสดจ็ ฯ ไปในการพระราชทานเพลงิศพ นางผสาร 

สุทัศน ณ อยุธยา ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร

 วันศุกรท่ี ๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา  

พระราชทานพระราชวโรกาสใหหมอมราชวงศปรียางคศรี วัฒนคุณ นำทานผูหญิง 

ยสวดี บูรณะสัมฤทธิ อัมพรไพศาล และคณะ เขาเฝา ฯ ทูลเกลา ฯ ถวายเงิน 

เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

 วันอาทิตยที่ ๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ 

นางสมจิตต กาญจนะโภคิน ณ เมรุดานใตวัดเทพศิรินทราวาส เขตปอมปราบ 

ศัตรูพาย

 เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ  

นางอัญชนา จิตสุทธิญาณ ณ ศาลา ๑ วัดภคินีนาถ เขตบางพลัด

 เวลา ๑๙.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิรตของวง  

“Tubinger Kammerorchester” ซึ่งจัดขึ้นในโอกาส ๑๕๐ ป แหงความสัมพันธ 

เยอรมัน-ไทย ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ ฯ เขตคลองสาน

 วันจันทรท่ี ๗  เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดนิทรรศการวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี ๕๐ ป มจพ. และทรงเปนประธานในการลงนามความรวมมือทาง 

วิชาการระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ กับโรงเรียน 

จิตรลดา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เขตบางซื่อ

 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราช- 

ทานพระราชวโรกาสใหนายยรรยง ประเทืองวงศ ประธานกรรมการบริหาร และ 

กรรมการผูจัดการ บริษัท โซตัส อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด และคณะ เขาเฝา ฯ  

ทลูเกลา ฯ ถวายเงนิ เพือ่สมทบทนุโครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั และนอมเกลา ฯ  

ถวายปุยเคมี เพื่อใชในโครงการสวนพระองค และเพื่อทรงใชตามพระราชอัธยาศัย 

 เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปนประธานการประชุมคณะกรรมการ- 

อำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการฝายหาทุนและประชาสัมพันธ  

กับทรงเปดโครงการกอสรางอาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติพระบาท- 

สมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา  

๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และอาคารศูนยความเปนเลิศทางการแพทย ณ โรงพยาบาล 

จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน

 วันอังคารที่ ๘  เวลา ๐๙.๐๐ น.  เสด็จ ฯ ไปทรงวางศิลาฤกษอาคาร 

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ซึ่งตั้งอยู ณ เขตจตุจักร

 เวลา ๑๕.๐๐ น.  เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสใหนายอำพล เสนาณรงค องคมนตรี นำศาสตราจารย 

มารทีน โมเลอนาร ตำแหนง President of ITC (The International Institute 

for Geo-information Science and Earth Observation) และคณะจากสถาน

เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอรแลนดประจำประเทศไทย เขาเฝา ฯ เพื่อ 

กราบบังคมทูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ITC และกราบบังคมทูลเชิญเสด็จ ฯ 

เยือนราชอาณาจักรเนเธอรแลนด เพื่อทรงเยี่ยม ITC

 วันพุธที่ ๙ เวลา ๑๗.๐๐ น.  เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ 

นางมาลี เพ็ญชาติ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร

 เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดงาน การแนะนำตราผลิตภัณฑ 

“ภัทรพัฒน” ณ ศูนยการคาสยามพารากอน เขตปทุมวัน เปนการสวนพระองค

 วนัพฤหสับดทีี ่๑๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสดจ็ ฯ ไปในการพระราชทานเพลงิศพ 

นางสัมพันธ พันธุมณี ณ เมรุดานใต วัดเทพศิรินทราวาส เขตปอมปราบศัตรูพาย

 วันอาทิตยที่ ๑๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงหลอพระกริ่งปวเรศ 

ครอบน้ำพระพุทธมนตปวเรศ และทรงเปดนิทรรศการเผยแพรพระประวัติ  

พระศาสนกิจ และพระเกียรติคุณ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาปวเรศ- 

วริยาลงกรณ สมเด็จพระสังฆราชองคที่ ๘ แหงกรุงรัตนโกสินทร ณ พระอุโบสถ 

วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร

 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทาน 

พระราชวโรกาสให นายแผน วรรณเมธ ีเลขาธกิารสภากาชาดไทย นำคณะทตูานทุตู 

และภริยา เขาเฝา ฯ ทูลเกลา ฯ ถวายเงินรายไดจากการจัดงานออกรานคณะ 

ภริยาทูต ประจำป ๒๕๕๐ และประจำป ๒๕๕๒ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย  

 เวลา ๑๘.๔๕ น.เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางอัญชนา 

จิตสุทธิญาณ ณ เมรุวัดภคินีนาถวรวิหาร เขตบางพลัด

 วันจันทรที่ ๑๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ 

พลเอกอรรคพล สมรูป ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร  เขตปอมปราบศัตรูพาย

 วันอังคารที่ ๑๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ ฯ แทนพระองค ไปพระราชทาน 

ปริญญาบัตรแกผู สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปการศึกษา 

๒๕๕๑ ทั้งภาคเชาและภาคบาย รวมทั้งสิ้น ๗,๓๖๒ ราย ณ อาคารหอประชุมธำรง 

เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต (๒๓ กันยายน ๒๕๕๒)



บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดอาคารศูนยจีนศึกษา กับทรงเปด 

อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 

อำเภอเมืองชลบุรี  

 วันพุธที่ ๑๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.  เสด็จ ฯ ไปทรงเปดที่ทำการแหงใหม 

ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  ณ 

อาคารสำนักงานคณะกรรมการฯ  เขตจตุจักร

 วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เวลา ๑๙.๓๐ น. เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตร 

การแสดงปูนารนาวา (ทู กัตทัก เอนิว) ระบำคลาสสิกอินเดีย รอบปฐมทัศน ณ 

หอประชุมใหญ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย เขตหวยขวาง

 วันศุกรที่ ๑๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสใหพระภิกษุ และคณะบุคคล จำนวน ๑๔ คณะ เฝา 

และเขาเฝา ฯ

 วันอาทิตยที่ ๒๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล  

เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา- 

เจาอยูหัว และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบ- 

ดินทร ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร

 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสดจ็ ฯ ไปในการพระราชทานเพลงิศพ พระธรรมศลีาจารย 

(สุกรี สุตาคโม) ณ เมรุชั่วคราว วัดหนังราชวรวิหาร เขตจอมทอง

ระหวางวันจันทรที่ ๒๑ ถึงวันพุธที่ ๒๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 

เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี 

และจังหวัดยะลา  

 วันจันทรที่ ๒๑ เสด็จ ฯ ไปทรงเปดอาคารสำนักงานการทองเที่ยวและ 

กีฬาฯ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

 -  ทรงเปดอาคารสำนกังานคณะกรรมการอสิลามประจำจงัหวดัฯ (หลงัใหม) 

บริเวณศูนยราชการจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส 

 -  เสด็จ  ฯ  แทนพระองค  ไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษา 

จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ประจำปการศึกษา ๒๕๕๑ จำนวน ๓๑๙  

คน ณ หอประชุมคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร อำเภอ 

เมืองนราธิวาส  

 -  ทรงเปดโรงสีขาวพิกุลทองหลังใหม และทอดพระเนตรแปลงเกษตร 

พื้นที่ขยายผลทางการเกษตรโครงการแกไขปญหาน้ำทวม อำเภอตากใบ จังหวัด- 

นราธิวาส

 - ทรงเปดอาคารศูนยการเรียนรู โรคติดตอนำโดยแมลง ซึ่งตั้งอยู  ณ 

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส  

 วนัองัคารที ่๒๒ เสดจ็ ฯ ไปทรงเปดอาคารเรยีน ณ สถาบนัศกึษาปอเนาะ 

เด็กกำพราและยากจนปตตานี อำเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี

 -  ทรงรวมในพิธีวันคลายวันสถาปนาคายสิรินธร ณ กองพันทหารราบที่ ๓ 

กรมทหารราบที่ ๕ คายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปตตานี

 -  ทรงเปดอาคารศรีอุดม ณ โรงเรียนอุดมศาสนวิทยา อำเภอเมืองยะลา 

จังหวัดยะลา

 - ทรงเปดอาคารโรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

 วันพุธที่ ๒๓ เสด็จออก ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ “สิริกาญจนทักษิณ” 

ทักษิณราชนิเวศน พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคล จำนวน ๔ คณะ  

เขาเฝา ฯ 

 -  เสด็จ ฯ ไปพระราชทานรางวัลแกผู ชนะการประกวดผลผลิตทาง 

การเกษตร และพระราชทานถวยรางวลัแกเจาของนกเขาชวาทีช่นะการแขงขนัประชนั

เสยีงนกเขาชวา กบัทอดพระเนตรนทิรรศการในงานวนัลองกอง ในงานของดเีมอืงนรา 

ประจำป ๒๕๕๒ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา 

อำเภอเมืองนราธิวาส 

 -  เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนรมเกลา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

 เวลา ๑๘.๔๕ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราช- 

วโรกาสใหศาสตราจารยคลินิก นายแพทยธีรวัฒน กุลทนันทน คณบดีคณะ 

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และคณะ เขาเฝา ฯ รับพระราชทานพระราชดำริ และ 

พระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับการจัดสรางอาคาร “โครงการพัฒนาศิริราชสูสถาบันการ- 

แพทยชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย”

 วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย  

สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคล จำนวน ๘ คณะ เขาเฝา ฯ 

 เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราช- 

ทานพระราชวโรกาสให ศาสตราจารย คุณหญิงกุหลาบ มัลลิกะมาส และคณะ  

เขาเฝา ฯ ทูลเกลา ฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย

 เวลา ๑๕.๔๕ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราช- 

วโรกาสให รองศาสตราจารย นายแพทยเทอดชัย ชีวะเกตุ เลขาธิการ มูลนิธิ 

ขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพลโท นายแพทยธำรงรัตน 

แกวกาญจน เขาเฝา ฯ กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมฯ  

พรอมทั้งขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยในการที่มูลนิธิ ฯ จะจัดหนวยขาเทียม 

พระราชทานเคลื่อนที่เดินทางไปทำที่เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

 เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ- 

พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก ณ ศนูยการคาสยามพารากอน 

เขตปทุมวัน

 วันศุกรที่ ๒๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จ ฯ แทนพระองค ไปพระราชทาน 

ปรญิญาบตัรแกผูสำเรจ็การศกึษาจากสถาบนัเทคโนโลยปีทมุวนั ประจำปการศกึษา 

๒๕๕๑ จำนวน ๑๙๕ คน ณ อาคารใหม สวนอัมพร

 วนัเสารที ่๒๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสดจ็ ฯ ไปทรงเปดอาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ

๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ ณ โรงพยาบาลหวัหนิ และทรงเปดหองสมดุรถไฟ ณ 

บริเวณสถานีรถไฟหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

 วนัอาทติยที ่๒๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสดจ็ ฯ ไปในการพระราชทานเพลงิศพ 

นายจาตุรงค มนตรีศาสตร ณ เมรุวัดศิริพงษธรรมนิมิต เขตบางเขน

 เวลา ๑๙.๓๐ น. เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรการแสดง “ดิ อิมพีเรียล ไอซ 

สตาร : ซินเดอเรลลา ออน ไอซ” ณ หอประชุมใหญ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย 

เขตหวยขวาง

 วันจันทรที่ ๒๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดอาคารปฏิบัติธรรม 

ซึ่งตั้งอยู ณ ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ เขตภาษีเจริญ

เวลา ๑๔.๐๐ น.  เสด็จ ฯ ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสรรเสริญ และเหรียญ 

กาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ แกผู บำเพ็ญคุณความดีและผูมีอุปการคุณแกสภา- 

กาชาดไทย และพระราชทานพระราชวโรกาสใหผูมีกุศลจิต เขาเฝา ฯ ทูลเกลา ฯ  

ถวายเงินและสิ่งของ ณ ตึกศักรินทรภักดี วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย 

เขตปทมุวนั ตอจากนัน้ เสดจ็ ฯ ไปทรงเปนประธานการประชมุกรรมการสภากาชาด- 

ไทย ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

 วันอังคารที่ ๒๙  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  เสด็จลงแทนพระองค  ณ  ศาลา 

ดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคล จำนวน ๒  

คณะ เขาเฝา ฯ ตอจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคล จำนวน ๙ 

คณะ เขาเฝา ฯ 

 เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราช- 

ทานพระราชวโรกาสใหคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีวาการกระทรวง 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและคณะ นำศาสตราจารยวัชระ กสินฤกษ ผูรับทุน 

นักวิจัยแกนนำและคณะจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม  และศาสตราจารยจำรัส   



๑๐   จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

ลิ้มตระกูล ผู รับทุน NSTDA Chair Professor เขาเฝา ฯ รับพระราชทาน 

โลเชิดชูเกียรติ พรอมทั้งนำผู ชนะเลิศการแขงขันโครงการพัฒนาโปรแกรม 

คอมพิวเตอรแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ กับผูชนะเลิศการประกวดออกแบบ 

ผลิตภัณฑเชิงนิเวศเศรษฐกิจ แหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒ เขาเฝา ฯ รับพระราชทาน 

โลรางวัล

 เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน 

พระราชวโรกาสใหนายเอรคิ อวูซอง ประธานเจาหนาทีบ่รหิาร บรษิทั เซน็คาร จำกดั 

และคณะ เขาเฝา ฯ ทูลเกลา ฯ ถวายเงิน สมทบทุนเพื่อพัฒนาชาวไทยภูเขาใน 

อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม

 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลงแทนพระองค ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  

พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคล จำนวน ๔ คณะ เขาเฝา ฯ  

 เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสใหนางยู ออย เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชา 

ประจำประเทศไทย  นายรูดี เฟชเตรเทิน เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียม 

ประจำประเทศไทย และนายเคียวจิ โคะมะชิ เอกอัครราชทูตญี่ปุนประจำประเทศ 

ไทย เขาเฝา ฯ ในโอกาสเขารับหนาที่ใหม  

 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จลงแทนพระองค ณ อาคารชัยพัฒนา พระราช- 

ทานพระราชวโรกาสใหผูทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา จำนวน ๘ ราย เขาเฝา ฯ 

รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำป ๒๕๕๑  

 เวลา ๑๗.๓๐ น.เสดจ็ ฯ ไปในการพระราชทานเพลงิศพ พลโท ปรชีา สงิหะ 

ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร

 เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จลง ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาส 

ใหคุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ นำคณะผู บริหารมหาวิทยาลัยซิมไบโอซิส 

จากสาธารณรัฐอินเดีย เขาเฝา ฯ ในโอกาสเดินทางมาประเทศไทย  

 วันพุธที่ ๓๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดการประชุมวิชาการ 

ประจำปสมิติเวช ๒๕๕๒ เรื่อง “๓๐ ป วิชาการสมิติเวช” ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 

๕๐ ป แพทยสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ เขตหวยขวาง

 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน

พระราชวโรกาสใหคณะบุคคล จำนวน ๔ คณะ เขาเฝา ฯ

 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จ ฯ แทนพระองค ไปทรงหลอพระบรมรูป 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ณ โรงหลอสำนักชางสิบหมู กรมศิลปากร  

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ตุลาคม ๒๕๕๒ 

 วันพฤหัสบดีที่ ๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงตัดหวายลูกนิมิต 

อุโบสถวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ ซึ่งตั้งอยู  ณ อำเภอบางบัวทอง 

จังหวัดนนทบุรี

 วันศุกรที่ ๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  

พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะพระภิกษุและคณะบุคคล จำนวน ๘ คณะ 

เขาเฝา ฯ ตอจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน- 

พระราชวโรกาสใหคณะบุคคล จำนวน ๔ คณะ เขาเฝา ฯ

 วนัเสารที ่๓ เวลา ๑๘.๓๐ น. เสดจ็ ฯ ไปทรงรวมงานเลีย้งรบัรอง ในโอกาส 

ที่ ศาสตราจารย เนวิน สกริมชอว จะครบวาระจากการดำรงตำแหนงประธาน 

มูลนิธิโภชนาการนานาชาติ ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส ปารค เขตคลองเตย

 วันอาทิตยที่ ๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ 

นางสุปรียา ศกุนตนาค ณ เมรุวัดบวรมงคลราชวรวิหาร เขตบางพลัด

 วันจันทรที่ ๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดการประชุมวิชาการ 

โภชนาการนานาชาติ ครั้งที่ ๑๙ เรื่อง “ความมั่นคงทางโภชนาการถวนหนา” ณ 

ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา ตอจากนั้น ทรงรวมการประชุม- 

วิชาการโภชนาการนานาชาติ ครั้งที่ ๑๙ เปนวันที่ ๑ 

 วันอังคารที่ ๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงรวมการประชุมวิชาการ 

โภชนาการนานาชาต ิครัง้ที ่๑๙ ณ ศนูยนทิรรศการและการประชมุไบเทค เขตบางนา 

เปนวันที่ ๒

 เวลา ๑๙.๓๐ น. เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงบัลเลต เรื่อง “ลา  

ซิลฟด” ซึ่งแสดงโดยคณะเซี่ยงไฮบัลเลต ณ หอประชุมใหญ ศูนยวัฒนธรรม 

แหงประเทศไทย เขตหวยขวาง

 วันพุธที่ ๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงรวมการประชุมวิชาการ- 

โภชนาการนานาชาต ิครัง้ที ่๑๙ ณ ศนูยนทิรรศการและการประชมุไบเทค เขตบางนา 

เปนวันที่ ๓

 วนัพฤหสับดทีี ่๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. เสดจ็ ฯ ไปทรงรวมการประชมุวชิาการ

โภชนาการนานาชาต ิครัง้ที ่๑๙ ณ ศนูยนทิรรศการและการประชมุไบเทค เขตบางนา 

เปนวันที่ ๔

 เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให 

ดยุกแหงยอรกแหงสหราชอาณาจักร เขาเฝา ฯ ในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทย 

ในฐานะพระราชอาคันตุกะสวนพระองคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ 

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  

 เวลา ๑๙.๓๐ น. เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงของมาริซา 

นักรองเพลงฟาดู จากสาธารณรัฐโปรตุเกส ณ หอประชุมใหญ ศูนยวัฒนธรรม 

แหงประเทศไทย เขตหวยขวาง

 วันศุกรที่ ๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงรวมงานเลี้ยงรับรอง 

สถาบันการศึกษาตางประเทศที่เดินทางมารวมงาน “มหกรรมการศึกษานานาชาติ  

ครั้งที่ ๒๓” ณ โรงแรมดุสิตธานี เขตบางรัก

 วันอาทิตยที่ ๑๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทาน 

เพลิงศพ นายจิรายุ วสุรัตน ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร

 วันจันทรที่ ๑๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดอาคารสิรินธรรังสรรค 

อาคารเฉลิมขวัญปยชาติ และอาคารราชสุดาประสิทธิ์ ณ โรงเรียนพระตำหนัก 

สวนกุหลาบ มหามงคล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 เวลา ๑๕.๐๐ น.  เสด็จ ฯ ไปทรงถวายผาพระกฐิน ณ วัดชูจิตธรรมาราม 

ในมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 เวลา ๑๙.๓๐ น.  เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิรต “ชะตาฟา” 

๑๐๐ ป รำลึกเพลงพระนิพนธ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ ณ 

โรงละครอักษรา เขตพญาไท

พระราชทานพระราชวโรกาสให ดยุกแหงยอรกแหงสหราชอาณาจักร เขาเฝา ฯ  
ณ วังสระปทุม (๘ ตุลาคม ๒๕๕๒)



 วันอังคารที่ ๑๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวน- 

จิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะพระภิกษุ และคณะบุคคล จำนวน 

๑๐ คณะ เฝา และเขาเฝา ฯ ตอจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให ศาสตราจารยวิจิตร ศรีสอาน นายกสภามหาวิท-

ยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และคณะ เขาเฝา ฯ ทูลเกลา ฯ ถวายปริญญาแพทย- 

แผนไทยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ตอจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให 

ศาสตราจารยไพรัช ธัชยพงษ รองประธานกรรมการคณะกรรมการเทคโนโลยีสาร- 

สนเทศ ตามพระราชดำริฯ และคณะ เขาเฝา ฯ กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการ

จัดทำหองปฏิบัติการทางภาษาใหกับโรงเรียนในโครงการฯ   

 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงถวายผาพระกฐิน และทรงวางศิลาฤกษ 

อาคารหอพักสามเณร ณ วัดไผดำ อำเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี

 วันพุธที่ ๑๔ เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัด 

นครราชสีมา มีพระราชกิจดังนี้

 -  เสด็จ ฯ ไปทรงเปดพิพิธภัณฑ หลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ ณ วัดบานไร 

อำเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

 -  เสด็จ ฯ แทนพระองค ไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษา 

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปการศึกษา ๒๕๕๑ จำนวน ๑,๕๙๔ คน  

ณ อาคารสุรพัฒน ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา

 -  ทรงวางศิลาฤกษหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน ศูนยภาคตะวัน- 

ออกเฉียงเหนือตอนลาง จังหวัดนครราชสีมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จ ฯ แทนพระองค ไปในการ 

พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐิน ณ วัดเทพศิรินทราวาส 

เขตปอมปราบศัตรูพาย วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร และวัดอรุณราชวรา- 

รามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ    

 วันศุกรที่ ๑๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดงาน “วันอาหารโลก” 

ประจำป ๒๕๕๒ ในหวัขอ “สรางความมัน่คงดานอาหารในยามวกิฤต”ิ ณ สำนกังาน 

องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก  

เขตพระนคร

 เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาส 

ใหศาสตราจารย หมอมราชวงศชิษณุสรร สวัสดิวัตน นายกสมาคมวิทยาศาสตร 

แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และคณะ เขาเฝา ฯ 

 วนัอาทติยที ่๑๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ 

นายบัญชา กัมปนาทแสนยากร ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน

ระหวางวันจันทรที่ ๑๙ ถึงวันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ เสด็จ ฯ ไป

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 

 วนัจนัทรที ่๑๙ เสดจ็ ฯ ไปทรงเปดโรงงาน บรษิทั สยามคโูบตาแทรกเตอร 

จำกัด ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

 -  ทรงเป ดสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม THEOS ณ 

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 - ทรงเปดการประชมุวชิาการและนทิรรศการ “ทรพัยากรไทย : ผนัสูวถิใีหม 

ในฐานไทย” กับทรงเปด “ศูนยอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก” ณ 

สวนสัตวเปดเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 วนัองัคารที ่๒๐  เสดจ็  ฯ  ไปทอดพระเนตรบรเิวณเสนทางศกึษาธรรมชาต ิ  

และการแสดงของสัตว  ณ  สวนสัตวเปดเขาเขียว  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุุรี

 วันพุธที่  ๒๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงดนตรีไทยรวมกับ 

นักเรียนนายรอย โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ในการบันทึกแถบวีดิทัศน 

แพรภาพ เนื่องในโอกาสวันปยมหาราช ณ สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง ๕ 

เขตพญาไท

 วนัพฤหสับดทีี ่๒๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสดจ็ ฯ ไปทรงเปดปาฐกถาทางวชิาการ 

เรื่อง “๖๐ ป แหงการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน : การปฏิรูปการเปดประเทศ 

และการพัฒนา” และทรงปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ 

คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน

 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวัน 

อนรุกัษมรดกไทย เรือ่ง “มรดกไทย...มรดกชาต”ิ ณ พระทีน่ัง่อศิราวนิจิฉยั พพิธิภณั- 

ฑสถานแหงชาติพระนคร เขตพระนคร

 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปนประธานการประชุมใหญสามัญ 

ประจำป ๒๕๕๑ ของมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ ณ สำนักงาน 

มูลนิธิสายใจไทย ฯ เขตบางนา

 วนัอาทติยที ่๒๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. เสดจ็ ฯ ไปทรงเปดการประชมุวชิาการ

ของสหพันธประสาทวิทยาโลก ครั้งที่ ๑๙ ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค 

เขตบางนา

 วันจันทรที่ ๒๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงรวมงานฉลองครบ ๖๐ 

ป ของการกอตัง้องคการสหประชาชาตใินประเทศไทย ณ ศนูยประชมุสหประชาชาต ิ

เขตพระนคร ตอจากนั้น เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัด 

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงใหม จงัหวดัแมฮองสอน และจงัหวดัลำปาง ระหวางวนัจนัทรที ่

๒๖ ถึงวันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ มีพระราชกิจดังนี้

 -  เสด็จ ฯ ไปทรงถวายผาพระกฐินสภากาชาดไทย ณ วัดภูมิพาราราม 

ตำบลทาสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 -  ทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงเรียนวัดอำมาตยวิทยา พระปริยัติ- 

ธรรม แผนกสามัญศึกษา บานเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

 วันอังคารที่ ๒๗ เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมหมูบานขวัญฤทัย ตำบลแมอาย 

อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 

 -  ทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

และหมูบาน ๔๐ ป มูลนิธิราชประชานุเคราะหในพระบรมราชูปถัมภ อำเภอ- 

แมอาย 

 -  ทรงเปดสะพานขามลำนำ้ลาง ณ โรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดนชมรม 

อนรุกัษพทุธศลิปไทยอนสุรณ บานแสนคำลอื หมูที ่๒ ตำบลถำ้ลอด อำเภอปางมะผา 

จังหวัดแมฮองสอน

 - ทรงเปดโครงการระบบกักเก็บน้ำในถ้ำตามพระราชดำริ ถ้ำน้ำฮูรายทาง 

ตำบลสบปอง อำเภอปางมะผา 

 - ทรงเยี่ยมศูนยการเรียนชุมชนบนพื้นที่สูงบานหวยเกี๋ยงนอย หมูที่ ๔ 

ตำบลกองกอย อำเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน

 วันพุธที่ ๒๘ เสด็จออกแทนพระองค ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล แอนด 

เซอรวิส อพารทเมนท อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม พระราชทานพระราช- 

วโรกาสใหนายอมรพันธุ นิมานันท ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม นำคณะกรรมการ 

โครงการสรางเรือบุญบารมีสุพรรณหงสเงิน ลานนา และเจาหนาที่ประสานงาน 

เขาเฝา ฯ นอมเกลา ฯ ถวายเรือบุญบารมีสุพรรณหงสเงิน ลานนา 

 - เสด็จ ฯ ไปทรงเปดหอนิทรรศการวิถีชีวิตคนไหลหิน ณ วัดไหลหินหลวง 

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

 เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ 

ศาสตราจารยกิตติคุณ วิลาศวงศ พงศะบุตร ณ ศาลากวีนิรมิต วัดเทพศิรินทราวาส 

เขตปอมปราบศัตรูพาย

 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางนงลักษณ 

ปรมัตถวินัย ณ เมรุวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรีเวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จ ฯ  

ไปทรงเปดนิทรรศการ “คิดถึงสมเด็จยา...เสนทางแมฟาหลวง” ณ ศูนยการคา 

สยามพารากอน เขตปทุมวัน 

 วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปพระราชทานรางวัล 



สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีประจำป ๒๕๕๑ และพระราชทานเลีย้งนำ้ชา 

เพื่อเปนเกียรติแกผูไดรับพระราชทานรางวัลฯ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

 วนัศกุรที ่๓๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสดจ็ลง ณ อาคารชยัพฒันา สวนจติรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสใหนายสบโชค สุขารมณ ประธานศาลฎีกา และคณะ 

เขาเฝา ฯ 

 เวลา ๑๕.๕๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ ๓๗ 

“ดุริยารมย อุดมศึกษา” ณ ศูนยประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

พฤศจิกายน ๒๕๕๒

อำเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง

 -  ทรงเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำปากพนัง หมูที่ ๗ ตำบลแหลม- 

โตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

 -  ทอดพระเนตรการดำเนินงานของกลุมแมบานเกษตรกรบานขอนหาด  

และทรงเยี่ยมองคการบริหารสวนตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรี- 

ธรรมราช  

 วันพฤหัสบดีที่ ๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา 

สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสใหนายพงศโพยม วาศภูติ นายกสมาคม 

วอลเลยบอลแหงประเทศไทย และคณะ เขาเฝา ฯ ทูลเกลา ฯ ถวายเหรียญรางวัล 

ชนะเลศิการแขงขนัวอลเลยบอลหญงิชงิชนะเลศิแหงเอเชยี ครัง้ที ่๑๕ ณ เมอืงฮานอย 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และทูลเกลา ฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล 

ตามพระราชอัธยาศัย 

 ตอจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสใหนายแอรอน เอส วิลเลียมส  

ผูอำนวยการหนวยสันติภาพสหรัฐอเมริกา เขาเฝา ฯ  และกราบบังคมทูลเชิญเสด็จ ฯ  

ไปทรงเปนประธานงานครบรอบ ๕๐ ป ของหนวยสันติภาพ ฯ ในประเทศไทย 

ซึ่งจะจัดขึ้นในป ๒๕๕๕  

 เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดงาน “คอมมารต คอมเทค ไทยแลนด 

๒๐๐๙” ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย

 วันศุกรที่ ๖ เวลา ๑๖.๑๕ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา  

พระราชทานพระราชวโรกาสใหศาสตราจารยคณุหญงิกหุลาบ มลัลกิะมาส และคณะ 

เขาเฝา ฯ ทูลเกลา ฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย

 วันอาทิตยที่ ๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงนำขาราชการ นักเรียน 

นายรอย โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และประชาชน เดินการกุศล “เขาชะโงก 

ซูเปอรฮาลฟมาราธอน ๕๒” ณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา อำเภอเมือง- 

นครนายก จังหวัดนครนายก

 เวลา ๑๖.๓๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทาน 

พระราชวโรกาสให พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท ประธานโครงการสารา- 

นุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ  นำคณะบุคคลที่ทำคุณประโยชนตอโครงการ ฯ และ 

ผูบริจาคเงินสมทบทุนโครงการ ฯ เขาเฝา ฯ รับพระราชทานของที่ระลึก  

 วันจันทรที่ ๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสใหนายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา นำคณะผูนำนักธุรกิจสตรีจากสาธารณรัฐอินเดีย เขาเฝา ฯ  

 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดการประชุมเมล็ดพันธุแหงเอเชีย 

ป ๒๕๕๒ ภายใตแนวคิด “เมล็ดพันธุเพ่ืออาหารโลก” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด 

และบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร แอท เซ็นทรัลเวิลด เขตปทุมวัน

 วันอังคารที่ ๑๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ น. เสด็จ ฯ แทนพระองค  

ไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี- 

พระจอมเกลาธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

ประจำปการศึกษา ๒๕๕๑ ท้ังภาคเชาและภาคบาย จำนวน ๘,๒๘๓ คน ณ ศูนย 

นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา 

 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ หมอมหลวง- 

พำนักเนตร สนิทวงศ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร

 วันพุธที่ ๑๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ ฯ แทนพระองค ไปพระราชทาน 

ปรญิญาบตัรแกผูสำเรจ็การศกึษาจากสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหาร 

ลาดกระบัง ประจำปการศึกษา ๒๕๕๑ จำนวน ๔,๗๙๗ คน ณ ศูนยนิทรรศการ 

และการประชุมไบเทค เขตบางนา

 เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาส 

ใหศาสตราจารยคลินิก นายแพทยสุพัฒน วาณิชยการ นำคณะกรรมการรางวัล 

นานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล ฯ เขาเฝา ฯ  

เสด็จ ฯ ทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติฯ เยี่ยมชมเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
(๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒)

 วันอาทิตยที่ ๑  เวลา  ๑๖.๕๐  น.  เสด็จ ฯ ไปทรงเปดรานภูฟา 

สาขาฟวเจอร พารค รังสิต ณ ศูนยการคาฟวเจอร พารค รังสิต อำเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี

 วันจันทรที่ ๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปด “พิพิธภัณฑบาน 

จิรายุ-พูนทรัพย” เขตพระโขนง 

 เวลา ๑๕.๕๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปนประธาน งานวันสมเด็จพระเทพ- 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒๓ ณ พิพิธภัณฑภูมิปญญาไทย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ จังหวัดนครนายก

 เวลา  ๑๙.๐๐ น.  โดยเสด็จ  พระบาทสมเด็จพระเจ  าอยู  หั ว 

และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จลง ณ ทาน้ำโรงพยาบาลศิริราช 

ทรงลอยพระประทปี เนือ่งในเทศกาลวนัลอยกระทงประจำป ๒๕๕๒ ณ โรงพยาบาล 

ศิริราช เขตบางกอกนอย

ระหวางวันอังคารท่ี ๓ ถึงวันพุธท่ี ๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๒  

เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 วันอังคารที่ ๓ เสด็จ ฯ แทนพระองค ไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผู

สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปการศึกษา 

๒๕๕๐-๒๕๕๑ ทั้งภาคเชาและภาคบาย จำนวน ๕,๖๓๒ คน ณ ศูนยประชุมนานา

ชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ  

 วันพุธที่ ๔ เสด็จ ฯ ไปทรงบูชาพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒนจตุรทิศ 

 ณ ศาลาพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒนจตุรทิศ  ประจำภาคใต จังหวัดพัทลุง

 -  ทรงเปดหองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ทรงเยี่ยมศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กบานนา อำเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง

 -  ทอดพระเนตรการดำเนนิงานของนคิมสรางตนเองควนขนนุ-ปาพะยอม 



 วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเกี่ยวขาว ณ 

แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา อำเภอเมืองนครนายก 

จังหวัดนครนายก

 เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จ ฯ แทนพระองค ไปทรงเปดอาคารสำนักงานใหญ 

หลังใหม ณ ธนาคารแหงประเทศไทย เขตพระนคร

 เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายมานิต 

ศิลปอาชา ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน

ระหวางวันเสารที่ ๑๔ ถึงวันอาทิตยที่๑๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 

เสด็จ ฯ ทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล 

ในพระบรมราชูปถัมภ ไปชมสถานที่สำคัญ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จังหวัด- 

ปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอางทอง 

 วันเสารที่ ๑๔ เสด็จ ฯ ทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติฯ เยี่ยมชม 

สถานที่ในพื้นที่เกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ศูนยปฏิบัติการและ 

เก็บเมล็ดเชื้อพันธุขาวแหงชาติ ซึ่งตั้งอยู ณ ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี อำเภอธัญบุรี 

จงัหวดัปทมุธาน ีศนูยศกึษาประวตัศิาสตรอยธุยา พพิธิภณัฑสถานแหงชาตเิจาสาม

พระยา และอทุยานประวตัศิาสตรพระนครศรอียธุยา อำเภอเมอืงพระนครศรอียธุยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 วันอาทิตยที่ ๑๕ เสด็จ ฯ ทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติฯ 

ไปเยีย่มชมโรงสเีทพประทาน ๒ และวดัทาสทุธาวาส อำเภอปาโมก จงัหวดัอางทอง 

กับพระราชวังบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระหวางวันอาทิตยที่ ๑๕ ถึงวันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 

เสด็จ ฯ เยือนสาธารณรัฐฟลิปปนส   

 ทรงเปนประธานในพิธีเปดงานครบ ๕๐ ป การกอตั้งสถาบันวิจัยขาว 

นานาชาติในพุทธศักราช ๒๕๕๓ และทรงรวมการประชุมวิชาการนานาชาติดาน 

พันธุกรรมขาว ครั้งที่ ๖ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของผูอำนวยการใหญสถาบัน 

วิจัยขาวนานาชาติ ทรงรับการทูลเกลา ฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขากฎหมาย จากมหาวิทยาลัยฟลิปปนส และทอดพระเนตรกิจการสถาบัน 

วจิยัขาวนานาชาต ิสถาบนัวจิยัขาวฟลปิปนส และศนูยศกึษาความหลากหลายทาง 

ชีวภาพแหงอาเซียน และทรงพบกับประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐฟลิปปนส 

 วันพฤหัสบดีที่ ๑๙  เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา 

สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสใหนายธันวา เลาหศิริวงศ กรรมการ 

ผูจัดการใหญ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัดและคณะ เขาเฝา ฯ นอมเกลา ฯ  

ถวายชุดคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู คิดสสมารท สำหรับพระราชทานโครงการ 

พัฒนาเด็กและเยาวชน 

 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดนิทรรศการศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสูชีวิต 

ครั้งที่ ๒๑” ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป เขตพระนคร

 วันศุกรที่ ๒๐  เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดพิพิธภัณฑสถาน 

เครื่องถวยเอเชียตะวันออกเฉียงใต ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 เวลา ๑๘.๓๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาส 

ใหนางสาววชิยา ละตา เรฑฑ ีเอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัอนิเดยีประจำประเทศไทย  

เขาเฝา ฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพนจากหนาที่

 วันเสารที่ ๒๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดงานเดินการกุศล 

“เดินชมเมือง” ณ สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ เขตพระนคร 

 เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จ ฯ แทนพระองค สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรม- 

ราชนินีาถ ไปในพธิเีกีย่วขาวแปลงพนัธุขาวพระราชทาน ซึง่ตัง้อยู ณ อำเภอนาเชอืก 

จังหวัดมหาสารคาม

 วันอาทิตยที่ ๒๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปนประธานพิธีไหวคร ู

ดนตรีไทย ของชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประจำป 

การศึกษา ๒๕๕๒ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน

 เวลา ๑๖.๓๐ น. เสด็จ ฯ ไปพระราชทานรางวัลแกผูชนะเลิศการแขงขัน 

ในงานกิจกรรมประจำป ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๓๑ ที่สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแหง- 

ประเทศไทยฯ ณ โรงเรียนเซนตจอหน เขตจตุจักร

ระหวางวันอาทิตยที่ ๒๒ ถึงวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช 

๒๕๕๒ เสด็จ ฯ เยือนเขตบริหารพิเศษฮองกง เปนการสวนพระองค

 วันพุธที่ ๒๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดงานวันนิทรรศการ 

วิชาการ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ประจำป ๒๕๕๒ ณ โรงเรียนนายรอย 

พระจุลจอมเกลา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

 เวลา ๑๒.๑๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดศูนย ๑๐๐ ป หมอมหลวงบัว กิติยากร 

ซึ่งตั้งอยู ณ อำเภอองครักษ จังหวัดนครนายก

 เวลา ๑๙.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปนประธานงานกาลาดินเนอรฉลองครบ  

๖๐ ป บรษิทั นานม ีจำกดั ณ ศนูยแสดงสนิคาและการประชมุ อมิแพค็ เมอืงทองธาน ี

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ เสด็จ ฯ  

เยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทรงนำนักเรียนนายรอย โรงเรียนนายรอย 

พระจุลจอมเกลา ชั้นปที่ ๔ ซึ่งศึกษาวิชาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตรและโบราณคดี ไดแก พิพิธภัณฑ 

ประวัติศาสตรเวียดนาม พิพิธภัณฑการปฏิวัติเวียดนาม พิพิธภัณฑประวัติศาสตร 

ทหาร พิพิธภัณฑโฮจิมินห วัดเสาเดียว ศูนยวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมวันเหมียว 

และพิพิธภัณฑชาติพันธุ

 วันศุกรที่ ๒๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตร- 

ลดา ทรงเปนประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล  

ในพระบรมราชูปถัมภ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒

 วันเสารที่ ๒๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ 

ศาสตราจารยกติตคิณุ วลิาศวงศ พงศะบตุร ณ เมรหุลวงหนาพลบัพลาอศิรยิาภรณ 

วัดเทพศิรินทราวาส เขตปอมปราบศัตรูพาย

 วนัอาทติยที ่๒๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสดจ็ ฯ ไปในการพระราชทานเพลงิศพ 

นางฉลวย หิรัญบูรณะ ณ เมรุวัดเสมียนนารี เขตจตุจักร ตอจากนั้น เสด็จ ฯ ไปใน 

การพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงศรีประไพ ผองอักษร ณ เมรุวัดธาตุทอง 

เขตวัฒนา

 วันจันทรที่ ๓๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลงแทนพระองค ณ ศาลาดุสิดาลัย 

สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให นายสุรัตนชัย กึงฮะกิจ เขาเฝา ฯ 

ทูลเกลา ฯ ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ตอจากนั้น พระราชทานพระราช- 

วโรกาสใหคณะบุคคล จำนวน ๑๒ คณะ เขาเฝา ฯ

 เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน 

พระราชวโรกาสใหนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรีและประธานสภาวิจัย 

แหงชาติ และคณะ เขาเฝา ฯ ทูลเกลา ฯ ถวายรางวัล และประกาศนียบัตรดานวิจัย 

ดังนี้ 

    ๑.  นายวาเดส แอนดัส  ประธานสหพันธสมาคมนักประดิษฐนานาชาติ  

อีเฟย (IFIA) ทูลเกลา ฯ ถวายรางวัล ECO GRAND PRIZE IFIA ๒๐๐๘ ในฐานะ

ที่มีพระอัจฉริยภาพดานโครงการในพระราชดำริเพื่อพสกนิกรชาวไทย และทรงเปน 

นักวิจัยดีเดนแหงชาติที่มีผลงานเปนที่เปนประโยชนแกพสกนิกรและประเทศไทย

   ๒.  นายฉอย จอง - ฮับ  ประธานสมาคมสงเสริมการประดิษฐของ 

สาธารณรฐัเกาหล ีทลูเกลา ฯ ถวายรางวลั SPECIAL PRIZE  พรอมประกาศนยีบตัร 

จากผลงานประดิษฐ เรื่อง PROJECT OF DEVELOPMENT NATURE CONSER-

VATION AND ENVIRONMENT/EXECUTIVE CHAIRMAN OF THE PRINCESS 



MAHACHAKRI SIRINDHORN FOUNDATION  ในฐานะนักวิจัยดีเดนแหงชาติท่ี 

ทรงสรางสรรคผลงานท่ีดีเลิศและเปนประโยชนประจักษชัดตอพสกนิกรและประเทศ  

    ๓.  นายแพทยเทียแชป วลาดีเมียร เคลเซียวิช ผูอำนวยการองคกรนัก- 

ประดษิฐแหงสหพนัธรฐัรสัเซยี  ทลูเกลา ฯ ถวายเหรยีญทอง SPECIAL COMMEMO-

RATION GOLD MEDAL พรอมประกาศนียบัตรในฐานะ BEST RESEARCHER  

ในฐานะนักวิจัยดีเดนแหงชาติของประเทศ

    ๔.  นายชอง แอ มนู เอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัเกาหล ีประจำประเทศไทย 

ทำหนาที่แทนสมาคมนักประดิษฐสตรีของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเปนองคกรผูหญิง 

ในสาธารณรัฐเกาหลี ทูลเกลา ฯ ถวายประกาศนียบัตร BEST RESEARCHER ใน

ฐานะนักวิจัยดีเดนแหงชาติของประเทศไทย

 เวลา ๑๐.๐๐  น. เสดจ็ลง ณ อาคารชยัพฒันา พระราชทานพระราชวโรกาส 

ใหนายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธาน 

คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสห- 

ประชาชาต ิ(ยเูนสโก) และคณะ นำนายกวาง-โจ คมิ ผูอำนวยการสำนกังานยเูนสโก 

กรุงเทพ ฯ เขาเฝา ฯ ในโอกาสเขารับหนาที่ใหม 

 เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายสุธี 

ประศาสนวินิจฉัย ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน 

ธันวาคม ๒๕๕๒

“โนวารตสีเฉลมิพระเกยีรต ิ๗๒ พรรษา” โอกาสนี ้นายเอกสทิธิ ์วฒันปรชีานนท เลขา

นกุารคณะกรรมการพจิารณาทนุโนวารตสีฯ นำผูไดรบัทนุ “โนวารตสีเฉลมิพระเกยีรต ิ

๗๒ พรรษา” เขาเฝา ฯ ดวย   

 เวลา ๑๕.๔๕ น. เสด็จลงแทนพระองค ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  

พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคล จำนวน ๒ คณะ เขาเฝา ฯ ตอจากนั้น  

พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคล จำนวน ๕ คณะ เขาเฝา ฯ

 เวลา ๑๙.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 

“โครงการคนไทยหัวใจภักดี” ณ ศูนยการคาสยามพารากอน เขตปทุมวัน

 วันเสารที่ ๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. โดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พรอมดวย สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหพระบรมวงศานุวงศ  

นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา และขาราชการ เขาเฝา ฯ ถวายพระพร ในการ 

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

 วนัจนัทรที ่๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. เสดจ็ ฯ ไปในงานสโมสรสันนบิาต เนือ่งใน 

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ ทำเนียบรัฐบาล 

โอกาสนี้  ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และ 

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยเสด็จใน 

การนี้ดวย 

 เวลา ๒๐.๐๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาส 

ใหศาสตราจารยหยาง อวี้เหลียง อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟู ตั้น นครเซี่ยงไฮ  

สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ จำนวน ๖ คน เขาเฝา ฯ ในโอกาสเดินทาง 

เยือนประเทศไทย

 วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ เสด็จ ฯ เยือน 

สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อทรงรับการทูลเกลา ฯ ถวายรางวัลจากการจัดกิจกรรม 

ใหประชาชนชาวจีนลงคะแนน “เพื่อนของชาวจีนในรอบ ๑๐๐ ป” ซึ่งเปนสวนหนึ่ง 

ของการจัดงาน “Chinese Connection - Top Ten International Friends 

of China” ในโอกาสครบ ๖๐ ป ของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน 

โดยทรงไดรับคะแนนเปนลำดับที่ ๙ จากการลงคะแนนดังกลาว   

 วันพุธที่ ๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปพระราชทานเหรียญกาชาด 

สรรเสริญ และเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ แกผู บำเพ็ญคุณความดี และ 

ผูมีอุปการคุณแกสภากาชาดไทย และพระราชทานพระราชวโรกาสใหผูมีกุศลจิต 

เขาเฝา ฯ ทูลเกลา ฯ ถวายเงิน และสิ่งของ ณ ตึกศักรินทรภักดี วิทยาลัยพยาบาล 

สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน ตอจากนั้น เสด็จ ฯ ไปทรงเปนประธานการประชุม- 

กรรมการสภากาชาดไทย ประจำป ๒๕๕๒ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จ- 

พระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

 วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดการประชุมแพทย 

เวชศาสตรฟนฟู ระดับภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ ๕ ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส ปารค 

เขตคลองเตย

 เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดงานนิทรรศการภาพถายฝพระหัตถ  

“ถาเดินเรื่อยไปยอมถึงปลายทาง”  ณ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

เขตปทุมวัน

 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปนประธานการประชุมคณะกรรมการ 

มูลนิธิชัยพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชวังดุสิต

 วันศุกรที่ ๑๑ เวลา ๑๕.๑๕ น. เสด็จลงแทนพระองค ณ ศาลาดุสิดาลัย 

สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคล จำนวน ๔ คณะ เขาเฝา ฯ 

ตอจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคล จำนวน ๘ คณะ เขาเฝา ฯ

 เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราช- 

ทานพระราชวโรกาสใหศาสตราจารยเกียรติคุณ ทันตแพทยสมศักดิ์ จักรไพวงศ 

ประธานคณะผูบริหาร ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย และคณะ เขาเฝา ฯ  

เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก 
(๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒)

 วนัองัคารที ่๑  เวลา ๑๐.๐๐ น.  เสดจ็ลงแทนพระองค ณ อาคารชยัพฒันา 

สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสใหศาสตราจารยบุญรอด บิณฑสันต 

เขาเฝา ฯ ทูลเกลา ฯ ถวายเหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราช- 

สมบัติครบ ๖๐ ป พุทธศักราช ๒๕๔๙ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) และเงิน เพื่อ 

ทรงใชสอยตามพระราชอัธยาศัย  

 เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนปยชาติพัฒนา และ 

โรงเรียนวัดหุบเมย  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

 วันพุธที่ ๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลงแทนพระองค ณ ศาลาดุสิดาลัย 

สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคล จำนวน ๔ คณะ เขาเฝาฯ 

ตอจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคล จำนวน ๗ คณะ เขาเฝาฯ

 วันพฤหัสบดีที่ ๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา 

สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสใหนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ นายกสมาคม 

นิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยฯ และคณะ เขาเฝา ฯ 

 เวลา ๑๕.๑๕ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน

พระราชวโรกาสใหเภสัชกรหญิง ศิริลักษณ สุธีกุล ประธานบริหารบริษัท โนวารตีส 

(ประเทศไทย) จำกดั และคณะ เขาเฝา ฯ ทลูเกลา ฯ ถวายเงนิ สำหรบัเปนทนุการศกึษา 



ทูลเกลา ฯ ถวายเข็มวิทยฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์และครุยวิทยฐานะของราช- 

วิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย

 เวลา ๑๕.๔๕ น. เสด็จลงแทนพระองค  ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทาน

พระราชวโรกาสใหนายสุเมธ แยมนุน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา นำผู

ไดรบัพระราชทานทนุการศกึษาพระราชทานของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั  เพือ่ 

การพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย และทุนการศึกษาพระราชทานของสมเด็จ- 

พระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดลอมของภูมิภาคเอเชีย 

เขาเฝา ฯ รับพระราชทานทุนการศึกษาดังกลาว ประจำป ๒๕๕๒  

 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสดจ็ ฯ แทนพระองค สมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ 

ไปทรงเปดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ๒๕๕๒”  จัดโดย มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 

ยามยาก สภากาชาดไทย ณ วังสวนกุหลาบ ในโอกาสนี้ พระเจาวรวงศเธอ 

พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงรอรับเสด็จ

 วันเสารที่ ๑๒ เวลา ๑๑.๓๐ น.  เสด็จ ฯ ไปทรงเปนประธานประกอบพิธี 

พทุธาภเิษกพระพทุธองัครีส จำลอง พระรปูหลอ และเหรยีญพระรปูพระเจาวรวงศเธอ 

กรมหลวงชินวรสิริวัฒน สมเด็จพระสังฆราชเจา ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิต- 

มหาสีมาราม ตอจากนั้น ทรงเปดและทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  

เนื่องในอภิลักขิตสมัย ๑๕๐ ป พระเจาวรวงศเธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน สมเด็จ- 

พระสังฆราชเจา 

 วนัอาทติยที ่๑๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสดจ็ ฯ ไปในการพระราชทานเพลงิศพ 

พลเรอืโท วเิชยีร สงักรธนกจิ ณ เมรหุลวงหนาพลบัพลาอศิรยิาภรณ วดัเทพศรินิทราวาส 

เขตปอมปราบศัตรูพาย

 วันจันทรที่ ๑๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. เสด็จ ฯ แทนพระองค ไปพระราชทาน 

ปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำป- 

การศกึษา ๒๕๕๑ จำนวน ๔,๐๒๘ คน ณ อาคารกฬีา ๑ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

อำเภอองครักษ จังหวัดนครนายก

 วันอังคารที่ ๑๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ ฯ แทนพระองคไปพระราชทาน 

ปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช- 

มงคลลานนา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปการศึกษา  

๒๕๕๑ ท้ังภาคเชา บาย และเย็น จำนวน ๑๒,๔๑๒ คน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัย- 

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 วนัพธุที ่๑๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสดจ็ ฯ แทนพระองคไปพระราชทานปรญิญา- 

บตัรแกผูสำเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก มหาวทิ- 

ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปการศึกษา ๒๕๕๑ ทั้งภาค 

เชา บาย และเย็น จำนวน ๑๒,๐๔๔ คน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ 

จังหวัดพิษณุโลก มีพระราชกิจดังนี้

 - เสด็จ ฯ แทนพระองคไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษา 

จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปการศึกษา ๒๕๕๑ ทั้งภาคเชาและภาคบาย  

จำนวน ๗,๙๔๘ คน ณ อาคารอเนกประสงค มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง 

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

 -  ทรงวางศิลาฤกษกลุมอาคารใหม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  ณ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 -  ทรงเปดพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ โรงเรียน 

พิษณุโลกพิทยาคม อำเภอเมืองพิษณุโลก 

 -  ทรงวางศิลาฤกษอาคารศูนยประวัติศาสตรพระราชวังจันทร ซึ่งเปน 

สวนหนึ่งของโครงการอนุรักษและพัฒนาพระราชวังจันทร ณ พระราชวังจันทร 

อำเภอเมืองพิษณุโลก 

 วันศุกรที่ ๑๘ เวลา ๐๙.๑๕ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคล จำนวน ๑๐ คณะ เขาเฝา ฯ

 เวลา ๐๙.๕๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให ทานผูหญิงจิตรวดี จุลานนท ประธานรานสมเด็จ-

องคสภานายกิาสภากาชาดไทย และคณะ เขาเฝา ฯ ทลูเกลา ฯ ถวายเงนิรายไดจาก 

การออกรานสมเด็จองคสภานายิกาสภากาชาดไทย งานกาชาดประจำป ๒๕๕๒ 

และการจัดงาน “สัปดาหพยากรณ เพื่อสภากาชาดไทย” เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย 

 ตอจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาส 

ใหศาสตราจารย นายแพทยรัชตะ รัชตะนาวิน คณบดี คณะแพทยศาสตร 

โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะ นำนายเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒน- 

ภักดี เขาเฝา ฯ ทูลเกลา ฯ ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนในการกอสราง “อาคาร 

สมเด็จพระเทพรัตน” โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 เวลา ๑๐.๓๐ น. เสด็จลงแทนพระองค ณ อาคารชัยพัฒนา พระราช- 

ทานพระราชวโรกาสใหศาสตราจารยธานินทร กรัยวิเชียร นำผูไดรับพระราช-

ทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร ประจำป ๒๕๔๕ เขาเฝา ฯ 

ตอจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให วาที่รอยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผูใหญ 

นำคณะจากศูนยวิจัยชาตอกไล สาธารณรัฐอินเดีย และคณะผูเกี่ยวของ เขาเฝา ฯ  

เพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลการดูงาน ในโอกาสเดินทางมาดูกิจการชาใน 

ประเทศไทย  

 วันเสารที่ ๑๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.   เสด็จ ฯ ไปทรงเปนประธานประกอบ 

พธิมีงัคลาภเิษกพระรปูหลอและเหรยีญ พลเรอืเอก พระเจาบรมวงศเธอพระองคเจา- 

อาภากรเกียรติวงศ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิต-

มหาสีมาราม เขตพระนคร

 วนัอาทติยที ่๒๐ เวลา ๑๖.๔๕ น. เสดจ็ ฯ ไปในการพระราชทานเพลงิศพ 

พลเรือเอก หัน สกุลพานิช ณ เมรุหลวงหนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิริน- 

ทราวาส เขตปอมปราบศัตรูพาย ตอจากนั้น  เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ 

นางสอางค พันธสุวรรณ ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา

ระหวางวันจันทรที่ ๒๑ ถึง วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒  

เสดจ็ ฯ ไปทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิในพืน้ทีจ่งัหวดัอบุลราชธาน ีจงัหวดัมกุดาหาร 

จังหวัดขอนแกน และ จังหวัดมหาสารคาม  

 วันจันทรที่ ๒๑ เสด็จ ฯ แทนพระองค ไปพระราชทานปริญญาบัตร 

แกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปการศึกษา ๒๕๕๑ 

จำนวน ๒,๐๒๔ คน ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 -  ทรงวางศิลาฤกษ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา ณ 

ภูผาเจีย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร 

จังหวัดมุกดาหาร

 - ทรงเปด อาคารเทพรัตนคุรุปการ ณ โรงเรียนมุกดาลัย อำเภอเมือง- 

มุกดาหาร 

 วันอังคารที่ ๒๒ เสด็จ ฯ แทนพระองคไปพระราชทานปริญญาบัตร 

แกผู สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจำปการศึกษา ๒๕๕๑  

ทั้งภาคเชาและภาคบาย จำนวน ๗,๘๔๐ คน ณ อาคารศูนยประชุมอเนกประสงค 

กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแกน อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน  

 -  ทรงเปด “อาคารพิทยอนันต” ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 

อำเภอเมืองขอนแกน 

 วันพุธที่ ๒๓ เสด็จ ฯ แทนพระองค ไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผู 



 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ทรงเปน 

ประธานการประชุมสามัญประจำป ๒๕๕๒ ของคณะกรรมการมูลนิธิราชสุดา

มกราคม ๒๕๕๓

สำเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ประจำปการศกึษา ๒๕๕๑-๒๕๕๒  

ทั้งภาคเชาและภาคบาย จำนวน ๗,๘๙๑ คน ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัย 

มหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  

 -  เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ แพทยหญิงเพ็ญแข ชนะวงศ  ณ 

เมรุชั่วคราว โรงเรียนเทคโนโลยีพลพณิชยการ อำเภอพล จังหวัดขอนแกน

 -  ทรงเปดอาคาร ศูนยวิทยบริการ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕  

ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ โรงเรียนบานไผ อำเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน

 วันศุกรที่ ๒๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคล จำนวน ๖ คณะ เขาเฝาฯ

 เวลา ๐๙.๓๐ น.  เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน 

พระราชวโรกาสใหนายโยฮันเนิส เปเทอรลิค เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรีย 

ประจำประเทศไทย และภริยา เขาเฝาฯ ในโอกาสเขารับหนาที่ใหม

 เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดงาน “รวมใจจงรักพระจักรี” ณ 

ศูนยการคาสยามพารากอน เขตปทุมวัน

 วนัเสารที ่๒๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เสดจ็ ฯ ไปทรงเปนประธานงานรำลกึครบ 

๑๐๐ ป ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จ ฯ ไปทรงเปดโรงเรียน 

นายรอยชั้นมัธยม วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๔๕๒ ณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

 วนัอาทติยที ่๒๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสดจ็ ฯ ไปในการพระราชทานเพลงิศพ 

นายลขิติ เทอดสถรีศกัดิ ์ณ เมรหุลวงหนาพลบัพลาอศิรยิาภรณ วดัเทพศรินิทราวาส 

เขตปอมปราบศัตรูพาย 

ระหวางวันจันทรที่ ๒๘ ถึงวันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 

เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก  

 วันจันทรที่ ๒๘ เสด็จ ฯ ไปพระราชทานโลแกเกษตรกรดีเดนดานการ 

จัดการไรออย และทรงเปดโรงงานผลิตเอทานอล ณ บริษัท แมสอดพลังงานสะอาด 

จำกัด อำเภอแมสอด จังหวัดตาก

 -  ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเลตองคุ ตำบลแมจัน และ 

โรงเรียนบานกลอทอ โรงเรียนสาขาบานทีจอจี อำเภออุมผาง จังหวัดตาก

 -  ทอดพระเนตรโครงการปลูกหญาแฝกเพื่ออนุรักษดินและน้ำ ณ เหมือง 

ผาแดง บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 

 วันอังคารที่ ๒๙  เสด็จ ฯ ไปทรงเปด “อาคารเขื่อนภูมิพลอุปถัมภ ๕๒”  

ณ โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม บานหินลาด อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

 -  ทรงเปด “โครงการพัฒนาและจัดหาระบบน้ำสะอาดใหกับโรงเรียนและ

หมูบานในโครงการตามพระราชดำริฯ พื้นที่จังหวัดตาก” ณ โรงเรียนบานแมระเมิง 

ตำบลแมสอง อำเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

 - ทอดพระเนตรศูนยการเรียนชุมชนบนพื้นที่สูงบานทีคุคีใต ตำบลแมสอง 

อำเภอทาสองยาง 

 วนัพธุที ่๓๐ เวลา ๐๖.๔๕ น.  เสด็จ ฯ ไปทรงบาตร ณ อาคารแพทยพฒัน 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน ตอจากนั้น เสด็จ ฯ ไปทรง 

เปนประธานการประชุมกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะหเด็กของสภากาชาดไทย  

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ ณ มูลนิธิสงเคราะหเด็กของสภากาชาดไทย ตึกวชิราลงกรณ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

 เวลา ๑๓.๔๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสใหนายเหอ ฉางชุย ผูชวยผูอำนวยการใหญ องคการ 

อาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ และคณะ เขาเฝา ฯ กราบบังคมทูลลา 

ในโอกาสพนจากหนาที่ ตอจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทาน 

พระราชวโรกาสให ศาสตราจารยเกียรติคุณ พูนพิศ อมาตยกุล กรรมการและ 

เลขานุการมูลนิธิราชสุดา และคณะ เขาเฝา ฯ 

เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
(๑๒ มกราคม ๒๕๕๓)    

 วันศุกรที่ ๑  เวลา ๑๓.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมและพระราชทาน 

ของขวัญเพื่อเปนกำลังใจแกเจาหนาที่ทหาร ตำรวจ และพลเรือน ที่ไดรับบาดเจ็บ 

จากการปฏิบัติหนาที่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม ณ อาคารมหาวชิราลงกรณ 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา เขตราชเทวี

 วนัจนัทรที ่๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. เสดจ็ ฯ ไปทรงบาตร เนือ่งในโอกาสวนัคลาย 

วันกอตั้งคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ บริเวณคณะอักษรศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน 

 เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปนประธานการประชุมคณะกรรมการ 

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนพระตำหนกัสวนกหุลาบ ภาคเรยีนที ่๒ ปการศกึษา 

๒๕๕๒ ณ หองประชุม ๑ สำนักพระราชวัง เขตพระนคร

 เวลา ๑๓.๓๐ น.  เสด็จ ฯ ไปทรงเปดงานเทศกาลโคนมแหงชาติ ประจำป 

๒๕๕๓ ณ องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก 

จังหวัดสระบุรี

 วันอังคารที่ ๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดโครงการ “ผาตัด 

ผูปวยหัวใจเฉลิมพระเกียรติ ๕๐๐ ราย ถวายองคมหาราชินี ๘๐ พรรษา” ณ 

โรงพยาบาลบางปะกอก ๙ อินเตอรเนชั่นแนล เขตจอมทอง

 เวลา ๑๐.๓๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาส 

ใหผู ชวยศาสตราจารยพรทิพย พุกผาสุข นายกสมาคมนิสิตเกาอักษรศาสตร 

จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยัฯ และคณะ เขาเฝา ฯ ทลูเกลา ฯ ถวายเงนิสมทบทนุมลูนธิิ 

มหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตรฯ  

 วนัพธุที ่๖ เวลา ๑๓.๔๕ น. เสดจ็ ฯ ไปทรงเปด “อาคารสยามบรมราชกมุาร”ี 

และทรงพระสุหรายกับทรงเจิมแผนศิลาฤกษ อาคารอเนกประสงค ๒๐ ชั้น ณ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เขตบางกะป ตอจากนั้น 

 -  เสดจ็ ฯ แทนพระองค ไปพระราชทานปรญิญาบตัรแกผูสำเรจ็การศกึษา 

จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ประจำปการศึกษา ๒๕๕๑-๒๕๕๒ 

จำนวน ๒,๑๔๖ คน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา สถาบัน 

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

 วนัพฤหสับดทีี ่๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสดจ็ลง ณ ศาลาดสุดิาลยั สวนจติรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคล จำนวน ๙ คณะ เขาเฝาฯ

 เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน- 



พระราชวโรกาสใหนายพรชยั จฑุามาศ นำพลเอก เสถยีร เพิม่ทองอนิทร ผูบญัชาการ 

หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะ เขาเฝา ฯ 

 เวลา ๑๕.๐๐ น.  เสด็จลงแทนพระองค ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสใหนายโสภณ ซารมัย รฐัมนตรวีาการกระทรวงคมนาคม 

และคณะ เขาเฝา ฯ ทูลเกลา ฯ ถวายเงินรายไดจากการประมูลภาพจิตรกรรม  

หัวขอ “ใตรมพระบารมี” เพื่อทรงใชสอยตามพระราชอัธยาศัย กับทูลเกลา ฯ 

ถวายบัตรถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 

๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตอจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราช 

วโรกาสใหคณะบุคคล จำนวน ๑๐ คณะ เขาเฝา ฯ 

 เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน 

พระราชวโรกาสใหนายคาเมน เวลิชคอฟ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐบัลแกเรีย 

ประจำประเทศไทย เขาเฝา ฯ ในโอกาสเขารับหนาที่ใหม

 เวลา ๒๐.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีและวัฒนธรรม 

“สายสมัพนัธสองแผนดนิ” ครัง้ที ่๔  ณ หอประชมุใหญ ศนูยวฒันธรรมแหงประเทศไทย 

เขตหวยขวาง โอกาสนี้ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี ทรงรวมการแสดงดนตรีและวัฒนธรรม “สายสัมพันธสองแผนดิน” 

ครั้งที่ ๔ ดวย

 วันศุกรที่ ๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  

พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะพระภิกษุ และคณะบุคคล จำนวน ๙ คณะ 

เขาเฝา ฯ 

 เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จลงแทนพระองค ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสใหศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย นำผูไดรับ

พระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร จำนวน ๙ คน เขาเฝาฯ   

 เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงฟงปาฐกถาชุดสิรินธร ครั้งที่ ๒๕ เรื่อง 

“สัญชาติไรพรมแดน” ซึ่งศาสตราจารยวิฑิต มันตาภรณ เปนผูกลาวปาฐกถา ณ 

อาคารมหาจุฬาลงกรณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน

 วันอาทิตยที่ ๑๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.  เสด็จ ฯ ไปทรงเปนประธานในงาน 

บำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาส “๑๐๐ ปชาตกาล อาจารยแยม ประพัฒนทอง”  ณ 

ศาลาการเปรียญ วัดภคินีนาถ เขตบางพลัด  

ระหวางวันจันทรท่ี ๑๑ ถึงวันอังคารท่ี ๑๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๓  

เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และ จังหวัด 

ประจวบคีรีขันธ    

 วันจันทรที่ ๑๑  เสด็จ ฯ ไปทรงเปด หองสมุดพรอมปญญา เรือนจำกลาง 

ชั่วคราวเขากลิ้ง ณ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง ตำบลวังจันทร อำเภอแกงกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี

 - ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานโปงลึก (สาขานเรศวร 

หวยโสก) ตำบลหวยแมเพรียง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานหวยโสก 

ตำบลปาเด็ง อำเภอแกงกระจาน 

 วันอังคารที่ ๑๒ เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 

บานยานซื่อ  ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ

 -  ทรงเปด อาคารตนกลาอาวียองซ บริษัท ยูนิลิเวอรไทย เทรดดิ้ง จำกัด 

ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานทาวังหิน ตำบลเขาจาว อำเภอปราณบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ

 -  ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานเขาจาว ตำบลเขาจาว 

อำเภอปราณบุรี และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานคลองนอย ตำบลหวย- 

สัตวใหญ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

 เวลา ๑๙.๓๐ น. เสดจ็ ฯ ไปทรงรวมงานเลีย้งอาหารคำ่ ในโอกาสทีน่ายมารตนิ 

เดวิสัน ประธานเจาหนาที่บริหารบริติช เคานซิล เดินทางมาเยือนประเทศไทย ตาม 

คำกราบบังคมทูลเชิญของนายควินตัน เควลย เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำ 

ประเทศไทย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย เขตปทุมวัน 

ระหวางวันพุธที่ ๑๓ ถึงวันศุกรที่ ๑๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๓  

เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดพะเยา    

 วันพุธที่ ๑๓  เสด็จ ฯ แทนพระองค ไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผู 

สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ประจำปการศึกษา ๒๕๕๑ จำนวน 

๑,๕๔๓ คน ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง อำเภอเมืองเชียงราย 

จังหวัดเชียงราย

 -  ทรงเปดอาคารเรียน “สิรินธร” โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา อำเภอแมจัน 

จังหวัดเชียงราย

 -  ทรงทำพิธีปกเสาเฮือนแบบลานนา และทรงเปดราน “จันกะผัก” ศูนยพัฒนา 

พันธุพืชจักรพันธเพ็ญศิริ ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย

 วันพฤหัสบดีที่ ๑๔  เสด็จ ฯ ไปทรงเปด หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ 

พรรษา สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีโรงเรยีนพานพเิศษพทิยา 

อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

 - ทรงยกชอฟาพระวิหาร วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา

 - ทรงเปดโรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร พะเยา กบัหอสมดุ 

ไอที ๑๐๐ ป สมเด็จยา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร  

พะเยา อำเภอเมืองพะเยา 

 -  ทรงเยีย่มโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษาวดัแกนเหนอืวทิยา  

ตำบลหวยซอ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

 - ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวาลยวิทย ๘ บานจะลอ 

ตำบลแมฟาหลวง อำเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย

 วนัศกุรที ่๑๕   เสดจ็ ฯ ไปทรงเยีย่มทหารทีป่ระจำการ ฐานทหารปฏบิตักิาร 

จะตี บานยะโหล และทอดพระเนตรพื้นท่ีปลูกชาน้ำมัน บานยะโหล ตำบลเทอดไท 

อำเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย

 -  ทรงเยี่ยมทหารที่ประจำการฐานทหารปฏิบัติการปูนะ จากนั้น เสด็จ ฯ  

ไปทอดพระเนตรแปลงชาน้ำมัน บานผาจี ทอดพระเนตรบานดินของนายแกว 

ลาหูนะ และแปลงชาน้ำมัน โครงการศึกษาและพัฒนาชาน้ำมัน บานปางมะหัน 

อำเภอแมฟาหลวง 

 วนัอาทติยที ่๑๗  เวลา ๑๗.๐๐ น. เสดจ็ ฯ ไปในการพระราชทานเพลงิศพ 

นางสังวาลย ภูตยานนท ณ เมรุดานใต วัดเทพศิรินทราวาส เขตปอมปราบ- 

ศัตรูพาย

ระหวางวันจันทรที่ ๑๘ ถึงวันศุกรที่ ๒๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๓  

เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลำพูน 

จังหวัดลำปาง และ จังหวัดแมฮองสอน 

 วันจันทรที่ ๑๘ เสด็จ ฯ ไปทรงยกยอดฉัตรพระบรมธาตุหริภุญชัย ณ 

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  

 - ทอดพระเนตรโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บานดอยกอม 

อำเภอบานโฮง จังหวัดลำพูน

 - ทอดพระเนตรและพระราชทานอาหารแกชางพลายทองสุก ชางพลาย 

บญุเลศิ และชางพลายปฐมสมภพ ณ โรงชางตน ศนูยอนรุกัษชางไทย อำเภอหางฉตัร 

จังหวัดลำปาง 

 - เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายรงค วงษสวรรค ณ สุสาน 

สันกูเหล็ก อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

 - เสดจ็ ฯ ไปในการพระราชทานเพลงิศพ พระพทุธพจนวราภรณ จนัทร กสุโล 

อดีตเจาอาวาสวัดเจดียหลวง ณ เมรุปราสาทนกหัสดีลิงค วัดเจดียหลวงวรวิหาร 

อำเภอเมืองเชียงใหม 



 วันอังคารที่ ๑๙ เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา 

“แมฟาหลวง” บานอมแรด อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม

 - เสด็จ  ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงสวาท รัตนวราห ณ 

สุสานสันกูเหล็ก อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

 วันพุธที่ ๒๐  เสด็จ ฯ ไปทรงเปนประธานการประชุมสามัญครั้งที่ ๑ 

ประจำป ๒๕๕๓ ของมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ณ 

สำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

 - ทรงเปดอาคารพิพิธภัณฑและศูนยการเรียนรูดานปโตรเลียม ณ ศูนย 

พัฒนาปโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

 - ทรงตดิตามการดำเนนิงานของมลูนธิชิยัพฒันาในโครงการความรวมมอื

ระหวางมูลนิธิชัยพัฒนาและสาธารณรัฐประชาชนจีน ตำบลโปงน้ำรอน อำเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม 

 วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เสด็จ ฯ แทนพระองคไปพระราชทานปริญญาบัตร 

แกผู สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหมประจำปการศึกษา ๒๕๕๒ 

จำนวน ๕,๙๑๓ คน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม อำเภอเมืองเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม 

 - ทรงเปดอาคาร “สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน” ณ สถาบันวิจัยและ 

พัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตำบลแมเหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม   

 วันศุกรที่ ๒๒  เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา 

“แมฟาหลวง” บานปตุคี ตำบลยางเปยง อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม

 - ทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงพยาบาลอมกอย ตำบลอมกอย 

อำเภออมกอย 

 - ทรงเยี่ยมศูนยการเรียนชุมชนบนพื้นที่สูงบานหวยเฮียะ และศูนย

การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานปอหมื้อ ตำบลแมคง อำเภอแมสะเรียง 

จังหวัดแมฮองสอน

 วันเสารที่ ๒๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จ ฯ แทนพระองค สมเด็จพระ- 

นางเจา ฯ พระบรมราชนินีาถ ไปในการพระราชทานเพลงิศพ นายประชา คณุะเกษม 

ณ เมรหุลวงหนาพลบัพลาอศิรยิาภรณ วดัเทพศรินิทราวาส เขตปอมปราบศตัรพูาย 

ตอจากนั้น เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางเกศินี นพรัตน ณ เมรุวัด 

โสมนัสวิหาร เขตปอมปราบศัตรูพาย

 วนัอาทติยที ่๒๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสดจ็ ฯ ไปในการพระราชทานเพลงิศพ 

พลเรือตรี อัมพร เฟองระบิล ณ เมรุวัดบางนาใน เขตบางนา

ระหวางวันจันทรที่ ๒๕ ถึงวันอังคารที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเลย 

 วันจันทรที่ ๒๕  เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 

บานหวยเปา ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

 - ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานหนองแคน ตำบลนาดวง 

อำเภอนาดวง จังหวัดเลย

 วันอังคารที่ ๒๖  เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 

เฉลิมราษฎรบำรุง บานหวยลาด ตำบลนาดี และทรงเยี่ยมศูนยพัฒนาปศุสัตวตาม

พระราชดำริอำเภอดานซาย จังหวัดเลย

 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสดจ็ ฯ ไปในการพระราชทานนำ้หลวงอาบศพ รอยเอกหญงิ 

สุธาดา การพจน ณ ศาลา ๕ วัดโสมนัสวิหาร เขตปอมปราบศัตรูพาย

 วนัพธุที ่๒๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสดจ็ออก ณ อาคารชยัพฒันา สวนจติรลดา  

พระราชทานพระราชวโรกาสใหนายเคอิจิ ทาจิคาวะ ประธานองคการสำรวจ 

อวกาศญีปุ่น นำนายโคอจิ ิวากาตะ นกับนิอวกาศชาวญีปุ่น ซึง่เคยไดรบัพระราชทาน 

ของที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ใหนำขึ้นไป 

ระหวางท่ีปฏิบัติงานอยูท่ีสถานีอวกาศนานาชาติ เปนเวลา ๔ เดือน เขาเฝา ฯ ทูลเกลา ฯ  

ถวายของที่ระลึกดังกลาว หลังเสร็จสิ้นภารกิจแลว 

 เวลา ๑๕.๓๐  น. เสดจ็ออก ณ อาคารชยัพฒันา สวนจติรลดา พระราชทาน 

พระราชวโรกาสใหนายเยฟเกนี วลาดีมีโรวิช อะฟานาเซียฟ เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐ- 

รัสเซียประจำประเทศไทย เขาเฝา ฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพนจากหนาที่

  เวลา ๒๐.๐๐ น. เสด็จ ฯ แทนพระองค ไปในการพระราชทานเลี้ยงอาหาร

ค่ำแกผูไดรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล ประจำป ๒๕๕๒ และคูสมรส 

ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร

 วันพฤหัสบดีที่ ๒๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดการประชุม 

วชิาการรางวลัสมเดจ็เจาฟามหดิล ๒๐๑๐ ณ โรงแรมเซน็ทารา แกรนด และบางกอก 

คอนเวนชั่นเซ็นเตอร แอท เซ็นทรัลเวิลด เขตปทุมวัน

 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน 

พระราชวโรกาสใหหมอมเจาชาตรีเฉลิม ยุคล ทรงนำนายประสาร มาลีนนท 

และคณะ เขาเฝา ฯ ทูลเกลา ฯ ถวายเงิน “กองทุนคนไทยชวยผูประสบภัยเฮติ” 

ในการนี้ พระราชทานเงินสวนพระองค ใหแกโครงการอาหารโลกแหงสหประชาชาติ  

เพื่อใชในการชวยเหลือประชาชนในสาธารณรัฐเฮติดวย โอกาสนี้ พระราชทาน

พระราชวโรกาสใหนายปเตอร เฟรนช รองผูอำนวยการ สำนักงานภาคพื้นเอเชีย 

โครงการอาหารโลกแหงสหประชาชาติ เขาเฝา ฯ รับพระราชทานเงินดังกลาว  

สำหรับชวยเหลือประชาชนในสาธารณรัฐเฮติที่ไดรับผลกระทบจากเหตุธรณีพิบัติ

แผนดินไหว

 วันศุกรที่ ๒๙ เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัด- 

กาญจนบุรี มีพระราชกิจ ดังนี้

 -  ทรงวางศิลาฤกษอาคารหอพระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ- 

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดเทวสังฆาราม อำเภอเมืองกาญจนบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรี

 - ทอดพระเนตรแบบจำลองตึกสมเด็จพระญาณสังวรฯ ณ โรงพยาบาล 

พหลพลพยหุเสนา อำเภอเมอืงกาญจนบรุ ีทอดพระเนตรศนูยเทคโนโลยเีพือ่เดก็ปวย  

เพือ่เปดโอกาสทางการศกึษาแกเดก็ทีต่องพกัรกัษาตวัอยูทีโ่รงพยาบาลเปนเวลานาน 

ไดใชคอมพิวเตอร ในการเรียนรูและศึกษาอยางตอเนื่อง 

 - ทอดพระเนตรการดำเนนิงานของโรงพยาบาลคายสรุสหี ตำบลลาดหญา 

อำเภอเมอืงกาญจนบรุ ีทอดพระเนตรการสาธติการใชเครือ่งมอืแพทยพระราชทาน ที่

ชวยใหการบำบัดรักษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 - ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานปล็อกคี่ ตำบลปลอก 

อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

 วนัอาทติยที ่๓๑  เวลา ๑๗.๐๐ น.เสดจ็ ฯ ไปในการพระราชทานเพลงิศพ 

รองศาสตราจารยสมถวิล อุรัสยะนันทน ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา ตอจากนั้น 

เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายพันธุ และนางบุญเติม มูลศาสตร ณ 

เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน

กุมภาพันธ ๒๕๕๓

ระหวางวันจันทรที่ ๑ ถึงวันศุกรที่ ๕ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๓  

เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล 

จังหวัดยะลา และ จังหวัดนราธิวาส 

 วันจันทรที่ ๑  เสด็จ ฯ แทนพระองค ไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผู 

สำเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัทกัษณิ ประจำปการศกึษา ๒๕๕๑ จำนวน ๒,๔๘๒ 

คน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

 -  ทรงเยีย่มโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดนบานทุงไมดวน ๒ บานชายควน 

ตำบลปาดังเบซาร อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

 วนัองัคารที ่๒ เสดจ็ ฯ ไปทรงเยีย่มโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดนยงูทอง 

รัฐประชาสรรค บานลำปาด ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล



 - ทรงเยีย่มโรงเรยีนสงเสรมิอสิลาม บานปาเรด็ ตำบลปลกัหน ูอำเภอนาทว ี

จังหวัดสงขลา และโรงเรียนสมบูรณศาสน บานปะแต ตำบลปะแต อำเภอยะหา 

จังหวัดยะลา

 วันพุธที่ ๓ เสด็จ ฯ ไปทรงประกอบพิธีทำบุญกุโบ ณ ลานเฟองฟา 

พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

 -  ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวาลยวิท ๔ บานวังไทร  

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานปาโจแมเราะ ตำบลแมหวาด อำเภอธารโต 

จังหวัดยะลา และโรงเรียนบานเขาตันหยงมิตรภาพที่ ๑๕๓ ตำบลกะลุวอเหนือ  

อำเภอเมืองนราธิวาส 

 วันพฤหัสบดีที่ ๔ เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมโครงการนาขาวขั้นบันไดตาม 

พระราชดำริ บานยาเดะ ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

 -  ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานลีนานนท ตำบลสุคิริน 

อำเภอสุคิริน และโรงเรียนวัดพระพุทธ หมู ที่ ๓ ตำบลพรอน อำเภอตากใบ 

จังหวัดนราธิวาส

 -  เสดจ็ ฯ ไปทรงเยีย่มโครงการพฒันาพืน้ทีด่นิเปรีย้วจดั บานโคกอฐิ-โคกใน 

ตำบลพรอน อำเภอตากใบ 

 วันศุกรที่ ๕  เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรโครงการทดลองปลูกไมดอก 

เมืองหนาวบานปยะมิตร ๒ ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

 - เสดจ็ ฯ ไปทรงเยีย่มโรงเรยีนไทยรฐัวทิยา ๑๐ บานใหม ตำบลกะลวุอเหนอื 

อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

 วันเสารที่ ๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปนประธานงานเฉลิมพระ-

เกียรติ เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธ- 

เลศิหลานภาลยั และทรงเปดพพิธิภณัฑมรดกทางวฒันธรรมอมัพวา ณ เรอืนกลางนำ้ 

อุทยานพระบรมราชานุสรณ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  

 วันอาทิตยที่ ๗  เวลา ๑๗.๒๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ 

คุณหญิงสลวย ปาณิกบุตร ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน 

ตอจากนั้น เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ รอยเอกสุชาติ เชาววิศิษฐ ณ 

เมรุหลวงหนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส เขตปอมปราบศัตรูพาย

 เวลา ๒๐.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงออรเคสตรา 

คอนเสริต นอมรำลกึพระกรณุาธคิณุ สมเดจ็พระเจาพีน่างเธอ เจาฟากลัยาณวิฒันา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร “แสงรุงมิจางหายแสงฉายนิรันดร” ครั้งที่ ๒ ณ 

หอประชุมเล็ก ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย เขตหวยขวาง 

 วันจันทรที่ ๘  เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัด- 

นครศรีธรรมราช 

 -  ทรงเยีย่มโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดนบานยงูงาม และโรงเรยีนตำรวจ 

ตระเวนชายแดนบานไรยาว ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

 วันอังคารที่ ๙ เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัด 

อุดรธานี และจังหวัดขอนแกน  

 -  ทรงเปดอาคาร “กัลยาณิวัฒนา” ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง 

ตำบลบานเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

 -  ทรงเปด “อาคารมลูนธิวิลูฟกงั โครหน”  ณ โรงเรยีนบานสงเปลอืยดงสามสบิ 

ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี 

 -  ทรงเปดการประชุมวิชาการระดับชาติ องคการเกษตรกรในอนาคต 

แหงประเทศไทยฯ ครั้งที่ ๓๑ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ขอนแกน บานโนน- 

ขี้เหล็ก ตำบลกุดเคา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

 วันพุธที่ ๑๐ เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัด 

ยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี  

 -  ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานศรีสวัสดิ์ ตำบลศรีแกว 

อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

 -  ทอดพระเนตรโครงการสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน ตำบลกุดแห 

อำเภอเลิงนกทา 

 - ทรงเยี่ยมโรงเรียนบานดงนา สถานีอนามัยบานดงนา และศูนยการ 

เรียนชุมชนบานดงนา ตำบลหนามแทง อำเภอศรีเมืองใหม จังหวัดอุบลราชธานี

 วันพฤหัสบดีที่ ๑๑  เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ 

จังหวัดอุบลราชธานี และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

 -  ทอดพระเนตรการดำเนินงานของสถานีอนามัยบานดงนา และกิจกรรม 

ของศูนยการเรียนชุมชนบานดงนา ตำบลหนามแทง อำเภอศรีเมืองใหม จังหวัด 

อุบลราชธานี

 -  ทรงเยีย่มโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดนบานปากลา ตำบลนาโพธิก์ลาง 

อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

 -  ในชวงบาย เสด็จ ฯ ไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ทรงเปดโครงการ “แปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน” ณ มหาวิทยาลัยจำปาสัก 

แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 วันศุกรที่ ๑๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลงแทนพระองค ณ ศาลาดุสิดาลัย 

สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคล จำนวน ๒ คณะ เขาเฝา ฯ 

ตอจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคล จำนวน ๗ คณะ เขาเฝา ฯ

 เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสใหนายเยชี ไบเออร เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด 

ประจำประเทศไทย เขาเฝา ฯ ในโอกาสเขารับหนาที่ใหม  

 วันอาทิตยที่ ๑๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงรวมงานเทศกาล 

ตรษุจนีเยาวราช ประจำป ๒๕๕๓ ณ ซุมประตเูฉลมิพระเกยีรต ิ๖ รอบ พระชนมพรรษา 

เขตสัมพันธวงศ

ระหวางวันจันทรที่ ๑๕ ถึงวันศุกรที่ ๑๙ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

เสด็จ ฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรการดำเนิน 

งานของศูนยวิจัยโรคทองเดินระหวางประเทศ และโครงการวิจัยโภชนาการและ 

สุขภาพของแมและเด็กในเมืองรังปูรและเมืองไกบันดา รวมกับคณะที่ปรึกษาดาน 

สุขภาพของคณะสาธารณสุขบลูมเบิร กแหงมหาวิทยาลัยจอหนส ฮอปกินส 

สหรัฐอเมริกา ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของคณบดีคณะสาธารณสุขบลูมเบิรก  

 วันเสารที่ ๒๐  เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให 

นายเหงียน ซุย ฮึง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศ 

ไทย เขาเฝา ฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพนจากหนาที่

 วันอาทิตยที่ ๒๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ 

พลเรือเอก สมโภช ขมะสุนทร ณ เมรุหลวงหนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิริน- 

ทราวาส เขตปอมปราบศัตรูพาย

เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต  
(๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๓) 



 วันจันทรที่ ๒๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรการฝกของ 

นักเรียนนายรอย ชั้นปที่ ๒ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ประจำปการศึกษา 

๒๕๕๓ ณ พื้นที่ฝก กรมการทหารชาง คายบุรฉัตร อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัด 

ราชบุรี

 เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน 

พระราชวโรกาสใหนายปรีชา กมลบุตร ผูวาราชการจังหวัดนครนายก และคณะ 

เขาเฝา ฯ ทูลเกลา ฯ ถวายผลมะปรางและมะยงชิด

 เวลา ๑๔.๓๐ น.  เสด็จลงแทนพระองค ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสใหนายธรีะ สลกัเพชร รฐัมนตรวีาการกระทรวงวฒันธรรม 

นำศิลปนแหงชาติ ประจำปพุทธศักราช ๒๕๕๒ เขาเฝา ฯ รับพระราชทานโล 

และเข็มเชิดชูเกียรติ 

 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปนประธานการประชุมคณะกรรมการ 

มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำป 

๒๕๕๒ ณ โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพ ฯ เขตบางรัก

ระหวางวันอังคารที่ ๒๓ ถึงวันศุกรที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดแพร จังหวัดนาน และ 

จังหวัดเชียงใหม 

 วนัองัคารที ่๒๓  เสดจ็ ฯ ไปทรงวางศลิาฤกษ “อาคารภตัตาหาร” โรงเรยีน 

พุทธโกศัยวิทยา ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร 

จังหวัดแพร

 -  ทรงเยี่ยมโรงเรียนรองแหยงวิทยาคม วัดวุฒิมงคล ตำบลดอนมูล 

อำเภอสูงเมน จังหวัดแพร 

 - ทรงเยี่ยมโรงเรียนสา ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดนาน

 วนัพธุที ่๒๔  เสดจ็ ฯ ไปทอดพระเนตรนทิรรศการ “โครงการปดทองหลงัพระ 

สืบสานแนวพระราชดำริ” ณ สำนักงานโครงการฯ ชุมชนบานไผ เหลือง 

อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

 -  ทรงเปดอาคารพระราชทาน (ราชมงคลเฉลิมพระเกียรติ ๓๕) โรงเรียน 

บรรณโศภิษฐ หมูที่ ๓ บานหวย ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดนาน

 - ทรงเยี่ยมโรงเรียนวัดน้ำไครนันทชัยศึกษา หมูที่ ๙ บานน้ำไคร ตำบลยม 

อำเภอทาวังผา จังหวัดนาน

 - ทอดพระเนตรโรงสีขาวพระราชทานจังหวัดนาน หมูที่ ๓ บานหวยเดื่อ 

ตำบลศรีภูมิ อำเภอทาวังผา 

 วนัพฤหสับดทีี ่๒๕ เสดจ็ ฯ ไปทอดพระเนตรกจิกรรมดานการเกษตรและ 

วัฒนธรรม  ณ ศูนยภูฟาพัฒนา อำเภอบอเกลือ จังหวัดนาน

 วันศุกรที่ ๒๖ เสด็จ ฯ ไปทรงเปดอาคารเรียนพระราชทาน ณ โรงเรียน 

วัดบอหลวงวิทยาธรรม บานผักเฮือก ตำบลบอเกลือใต อำเภอบอเกลือ 

จังหวัดนาน   

- ทรงเยี่ยมโรงเรียนบานนาคอก สาขาบานนาบง ตำบลบอเกลือใต อำเภอบอเกลือ  

- ทรงเปดงาน “สานพลงัองคกรปกครองสวนทองถิน่  อทุศิตนสบืสานแนวพระราชดำร”ิ 

ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม ๗๐๐ ป ตำบลดอนแกว อำเภอแมริม จังหวัด 

เชียงใหม

 วนัเสารที ่๒๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสดจ็ ฯ ไปทรงเปดงานออกรานคณะภรยิาทตู 

ประจำป ๒๕๕๓ ณ ศูนยการคาสยามพารากอน เขตปทุมวัน

 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสดจ็ ฯ ไปในการพระราชทานเพลงิศพ คณุหญงิทองกอน 

จันทวิมล ณ เมรุหลวงหนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส เขตปอม- 

ปราบศัตรูพาย

 วันอาทิตยที่ ๒๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดงานนิทรรศการ

แสดงภาพเขียนหมอมเจามารศรีสุขุมพันธุ บริพัตร ณ ศูนยการคาสยามพารากอน 

เขตปทุมวัน

มีนาคม ๒๕๕๓

 วนัจนัทรที ่๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสดจ็ ฯ ไปทรงเปดการสมัมนาความสมัพนัธ 

ไทย-จีนครั้งที่ ๗  เรื่อง “ปณิธานสีเขียว เพื่อชนบทสะอาด” และทรงบรรยายพิเศษ 

เรื่อง “ประสบการณการพัฒนาชนบทที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม”  ณ หองสมานฉันท 

ธนาคารกสิกรไทย  สำนักงานใหญ เขตราษฎรบูรณะ

 เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายเจริญ 

จงสถิตยวัฒนา ณ เมรุวัดหัวลำโพง เขตบางรัก

 วันอังคารที่ ๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลงแทนพระองค ณ ศาลาดุสิดาลัย 

สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให นางศรีลออ บิดาทอง และคณะ 

เขาเฝา ฯ  ทูลเกลา ฯ ถวายเงินรายไดจากการจัดโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ 

โดยเสดจ็พระราชกศุล ตามพระราชอธัยาศยั ตอจากนัน้ พระราชทานพระราชวโรกาส 

ใหคณะบุคคล จำนวน ๑๒ คณะ เขาเฝา ฯ 

 เวลา ๑๐.๐๐ น.  เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน 

พระราชวโรกาสให นายเชริง ดอรจี  เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำ 

ประเทศไทย เขาเฝา ฯ ในโอกาสเขารับหนาที่ใหม

 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสดจ็ลง ณ อาคารชยัพฒันา พระราชทานพระราชวโรกาส 

ใหคณะบุคคล จำนวน ๑๔ คณะ เขาเฝา ฯ

 เวลา ๑๖.๔๕ น. เสดจ็ลง ณ อาคารชยัพฒันา พระราชทานพระราชวโรกาส 

ให นายอัลแบรโต โยอาซัม โซเฟย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศ 

ไทย เขาเฝา ฯ ในโอกาสเขารับตำแหนงหนาที่ใหม  

 เวลา ๑๗.๑๕ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลเอกเสริม ณ 

นคร ณ เมรุหลวงหนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส เขตปอมปราบ- 

ศัตรูพาย

 วันพุธที่ ๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให ศาสตราจารย นายแพทยจรัส สุวรรณเวลา นำคณะ 

ผูแทนศนูยสงเสรมิโอลมิปกวชิาการฯ ทัว่ประเทศ และคณะผูแทนนกัเรยีนไทยทีก่ลบั 

จากการแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวางประเทศ เขาเฝา ฯ  

 เวลา ๑๐.๑๕ น.  เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน 

พระราชวโรกาสให นายฟลีป เลอ กอลล เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเซเชลลประจำ 

ประเทศไทย เขาเฝา ฯ ในโอกาสเดินทางมาประเทศไทย  

 เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดหองฉุกเฉินที่ปรับปรุงใหม ณ ตึก 

มงกุฎเพชรรัตน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน  ตอจากนั้น 

เสดจ็ ฯ  ไปในการพระราชทานเหรยีญกาชาดสรรเสรญิและเหรยีญกาชาดสมนาคณุ 

ชั้นที่ ๑ แกผูมีอุปการคุณแกสภากาชาดไทย ณ  ตึกศักรินทรภักดี วิทยาลัยพยาบาล 

สภากาชาดไทย ตอจากนั้น เสด็จ ฯ ไปทรงเปนประธานการประชุมกรรมการสภา 

กาชาดไทย ครั้งที่ ๒๙๖ ณ หองประชุมชั้น ๙  อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ- 

ญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

 วันพฤหัสบดีที่ ๔  เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมนายแจง ชูจันทร 

ราษฎรที่เคยเขาเฝา ฯ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ณ บานนายแจง 

ชูจันทร ตำบลบานบางเสด็จ อำเภอปาโมก จังหวัดอางทอง ตอจากนั้น เสด็จ ฯ ไป

ทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงสีขาวเทพประทาน ๒  ซึ่งไดพระราชทานเครื่อง 

สขีาวขนาดเลก็ เมือ่ป ๒๕๕๒  ตอจากนัน้ เสดจ็ ฯ ไปทรงเยีย่มศนูยตุกตาชาววงับาน 

บางเสด็จ ตำบลบานบางเสด็จ อำเภอปาโมก จังหวัดอางทอง  

 เวลา ๑๗.๓๐ น. เสดจ็ ฯ ไปในการพระราชทานเพลงิศพ นางพรรณ ีลขินะจลุ 

ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร 

 วันศุกรที่ ๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

๘๑ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ กองบัญชาการ หนวยบัญชาการทหารพัฒนา 

กองบัญชาการกองทัพไทย เขตดอนเมือง



 เวลา ๑๔.๑๕ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปนประธานงานปดภาคเรียน ประจำป 

การศึกษา ๒๕๕๒  ณ โรงเรียนชัยพิทยพัฒน มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล 

ทาพระ) เขตบางกอกใหญ

 วันอาทิตยที่ ๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ 

นายสวัสดิ์ ตันติสุข ศิลปนแหงชาติ และราชบัณฑิต ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม 

เขตพระนคร

 เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปในงานสโมสรสันนิบาตสดุดีพระเกียรติคุณ  

และงานถวายพระกระยาหารคำ่เฉลมิพระเกยีรต ิในโอกาสทีท่รงไดรบัการทลูเกลา ฯ  

ถวายรางวัล “มิตรนานาชาติสิบอันดับแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน” ณ 

ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต

 วนัจนัทรที ่๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. และ เวลา ๑๓.๐๐ น. เสดจ็ ฯ แทนพระองค 

ไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ประจำปการศกึษา ๒๕๕๑-๒๕๕๒ ทัง้ภาคเชาและภาคบาย จำนวน ๗,๘๗๑ คน  ณ 

อาคารหอประชุมพอขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะป 

เปนวันที่ ๑  

 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสดจ็ ฯ ไปในการพระราชทานเพลงิศพ นายสมาน นภายน 

ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร

 เวลา ๑๘.๓๐ น. เสดจ็ ฯ ไปในงานถวายพระกระยาหารคำ่ เฉลมิพระเกยีรต ิ

เนือ่งในโอกาสทีท่รงไดรบัการทลูเกลา ฯ ถวายรางวลั “มติรนานาชาตสิบิอนัดบัแรก 

ของสาธารณรัฐประชาชนจีน” ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ประจำประเทศไทย เขตดินแดง

 วันอังคารที่ ๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ น. เสด็จ ฯ แทนพระองค 

ไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ประจำปการศกึษา ๒๕๕๑-๒๕๕๒ ทัง้ภาคเชาและภาคบาย จำนวน ๗,๘๙๑ คน ณ 

อาคารหอประชุมพอขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะป 

เปนวันที่ ๒ 

 เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จลงแทนพระองค ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  

พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคล จำนวน ๒ คณะ เขาเฝา ฯ ตอจากนั้น  

พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคล จำนวน ๙ คณะ เขาเฝา ฯ  

 เวลา ๑๖.๔๐ น. เสด็จลงแทนพระองค ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา  

พระราชทานพระราชวโรกาสใหนายสมชาย พฤฒิกัลป นำผูทรงคุณวุฒิในทาง 

ศิลปวิทยาสาขา จำนวน ๓ ราย เขาเฝา ฯ รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา 

เข็มศิลปวิทยา 

 ตอจากนัน้ พระราชทานพระราชวโรกาสให ศาสตราจารย นายแพทยวจิารณ 

พานิช นำผูไดรับทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล ประจำป ๒๕๕๒ 

เขาเฝา ฯ  

 วันพุธที่ ๑๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ น. เสด็จ ฯ แทนพระองค ไป 

พระราชทานปรญิญาบตัรแกผูสำเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัรามคำแหง ประจำป 

การศึกษา ๒๕๕๑-๒๕๕๒ ทั้งภาคเชาและภาคบาย จำนวน ๘,๑๒๘ คน  ณ อาคาร 

หอประชมุพอขนุรามคำแหงมหาราช มหาวทิยาลยัรามคำแหง เขตบางกะป เปนวนัที ่๓  

 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณอาบอุไร 

สุคันธนาค ณ เมรุหลวงหนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส เขตปอม- 

ปราบศัตรูพาย ตอจากนั้น เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พันตรีหญิง 

อำพนธ สโรบล ณ เมรุดานใต วัดเทพศิรินทราวาส เขตปอมปราบศัตรูพาย

 วนัพฤหสับดทีี ่๑๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ น. เสดจ็ ฯ แทนพระองค 

ไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ประจำปการศกึษา ๒๕๕๑-๒๕๕๒ ทัง้ภาคเชาและภาคบาย จำนวน ๘,๗๓๕ คน ณ 

อาคารหอประชุมพอขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะป 

เปนวันที่ ๔ 

 เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จลงแทนพระองค ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  

พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคล จำนวน ๔ คณะ เขาเฝา ฯ ตอจากนั้น  

พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคล จำนวน ๖ คณะ เขาเฝา ฯ

 เวลา ๑๖.๓๐ น. เสด็จออกแทนพระองค ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท นำบุคคลที่ทำ 

คุณประโยชนแกมูลนิธิสายใจไทย ฯ และกรรมการบริหารโครงการสารานุกรมไทย 

สำหรับเยาวชน ฯ เขาเฝา ฯ รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ และเหรียญ 

ราชรุจิทอง 

 เวลา ๑๖.๔๕ น.  เสดจ็ออกแทนพระองค ณ อาคารชยัพฒันา พระราชทาน 

พระราชวโรกาสใหรองศาสตราจารยสงคราม เหลืองทองคำ นำผูไดรับพระราชทาน 

ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกสัตวแพทยศาสตร ประจำป ๒๕๕๒ เขาเฝา ฯ 

 วันศุกรที่ ๑๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ ฯ แทนพระองค ไปพระราชทาน 

ปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปการศึกษา 

๒๕๕๑-๒๕๕๒ ทั้งภาคเชาและภาคบาย จำนวน  ๘,๗๓๐ คน ณ อาคารหอประชุม

พอขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะป เปนวันที่ ๕ 

 เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทาน 

พระราชวโรกาสใหคณะพระภิกษุและคณะบุคคล จำนวน ๑๑ คณะ เขาเฝา ฯ

 เวลา ๑๖.๔๕ น.  เสด็จลงแทนพระองค ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา  

พระราชทานพระราชวโรกาสใหพนัเอกพเิศษ คณุนอิอน สนทิวงศ ณ อยธุยา นำผูไดรบั 

พระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกอักษรศาสตร ประจำป ๒๕๔๖ เขาเฝา ฯ 

  เวลา ๑๗.๐๐ น. เสดจ็ลง ณ อาคารชยัพฒันา พระราชทานพระราชวโรกาส 

ใหนางพูนศรี ทองไขมุกต นำคณะบุคลากรทางการแพทยจากสาธารณรัฐประชา- 

ธปิไตยประชาชนลาว เขาเฝา ฯ ในโอกาสทีเ่ดนิทางมาเขารบัการฝกอบรมเทคโนโลย ี

ทางการแพทยและสาธารณสุข 

 วันอาทิตยที่ ๑๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ 

นายสนิท ดิษฐพันธุ  ณ เมรุวัดชลประทานรังสฤษฏ อำเภอปากเกร็ด จังหวัด 

นนทบุรี

ระหวางวันจันทรที่ ๑๕ ถึงวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓  

เสดจ็ ฯ เยอืนสหภาพพมา ตามคำกราบบงัคมทลูเชญิของรฐับาลสหภาพพมา เสดจ็ ฯ  

ไปทอดพระเนตรโครงการพระราชทานความชวยเหลือและฟนฟูพื้นที่ประสบภัย 

จากพายุไซโคลนนารกีสในภาคอิรวดีและภาคยางกุง เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๑ 

เชน ศนูยอนามยัชนบท โรงพยาบาลหมูบานดอเยง โรงเรยีนกะดงกะนแีละศนูยหลบ 

ภัยพายุไซโคลน รวมทั้งศูนยโลหิตแหงชาติพมา โรงพยาบาลกลางยางกุง เสด็จ ฯ 

ไปทอดพระเนตรเจดียอุปปตะสันติ พระมหาเจดียชเวดากอง และพระเจดียไจติโย 

ทรงพบพลเอกอาวุโส ตาน ฉวย ประธานสภาสันติภาพและการพัฒนาแหงรัฐแหง

สหภาพพมา ทั้งไดพระราชทานพระราชวโรกาสใหพลเอก ติฮะ ตูระ ติน ออง มิ้นท 

อู เลขาธิการ ๑ ของสภาสันติภาพ และการพัฒนาแหงรัฐแหงสหภาพพมาเขาเฝา ฯ 

และถวายพระกระยาหารค่ำ ในวันจันทรที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓

 วนัพฤหสับดทีี ่๑๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. เสดจ็ ฯ ไปทรงเปดงาน “จากใจถวาย 

พระเทพฯ” ณ หอประชมุมหศิร ธนาคารไทยพาณชิย จำกดั (มหาชน) สำนกังานใหญ 

เขตจตุจักร 

 เวลา ๑๕.๑๕ น. เสดจ็ ฯ ไปทรงเปดการประชมุวชิาการ “พหสุมัพนัธระหวาง 

คนกับไก” ณ สยามสมาคมฯ เขตวัฒนา

 วันศุกรที่ ๑๙ เวลา ๐๘.๕๐ น.  เสด็จ ฯ ไปทรงเปดสวนเฉลิมพระเกียรต ิ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาสทรงเจริญพระชน- 

มายุ ๕๕ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ ณ กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร

 เวลา ๑๔.๓๐ น. เสด็จลง ณ ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) 

สาขาสวนจิตรลดา ทรงเจิมสัญลักษณโพธิ์บัลลังก 



 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสดจ็ ฯ แทนพระองคไปพระราชทานประกาศนยีบตัรและ

รางวลัแกนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาโรงเรยีนจติรลดา และระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี 

ประจำปการศึกษา ๒๕๕๒ ณ ศาลาผกาภิรมย โรงเรียนจิตรลดา

 วันเสารที่ ๒๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จ ฯ แทนพระองคไปในการ 

พระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร) ณ เมรุหลวง 

หนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส เขตปอมปราบศัตรูพาย

 วันอาทิตยที่ ๒๑ เวลา ๑๖.๔๐ น. เสด็จ ฯ แทนพระองคไปทรงวาง 

กระดูกงูเรือตรวจการณใกลฝง ต. ๙๙๔ ณ กรมอูทหารเรือ เขตบางกอกนอย 

 วันจันทรที่  ๒๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา 

สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสใหนายการโลส เบลาสโก เมนดีโอลา 

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทย เขาเฝา ฯ กราบบังคมทูลลา 

ในโอกาสพนจากหนาที่ 

 เวลา ๑๗.๐๐ น.  เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายแจง 

คลายสีทอง ณ เมรุชั่วคราววัดปาเลไลยกวรวิหาร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 

จังหวัดสุพรรณบุรี

 วันอังคารที่ ๒๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดอาคารที่ทำการ 

สภาสถาปนิก ซึ่งตั้งอยู ณ ถนนพระราม ๙ เขตบางกะป

 วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เสด็จ ฯ แทนพระองค ไปในการ 

พระราชทานดนิฝงศพ นายสวาสดิ ์สมุาลยศกัดิ ์อดตีจฬุาราชมนตร ีณ มสัยดิอลัฮสุนา 

เขตหนองจอก

 วนัศกุรที ่๒๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. เสดจ็ ฯ ไปทรงเปนประธานงานวนัครบ ๙๓ ป 

แหงการสถาปนาจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ตอจากนัน้ ทรงเปดอาคารมหาจกัรสีรินิธร 

ทรงเปดอาคารบรมราชชนนศีรศีตพรรษ กบัทรงเปดปายคณะวทิยาศาสตรการกฬีา 

ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน

 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปด “งานสัปดาหหนังสือแหงชาติ ครั้งที่ 

๓๘” และ “งานสปัดาหหนงัสอืนานาชาต ิครัง้ที ่๘” ณ ศนูยการประชมุแหงชาตสิริกิติิ ์

เขตคลองเตย

 เวลา ๑๙.๐๐ น. เสดจ็ ฯ ไปทรงรวมงานคนืสูเหยา ณ จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั 

เขตปทุมวัน

 วันเสารที่ ๒๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. เสด็จ ฯ แทนพระองค ไปทรงเปด 

การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๒๒ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด และบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

เขตปทุมวัน

 วันอาทิตยที่ ๒๘  เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดนิทรรศการ  

“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กับวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีไทย” ณ ศูนยประชุมอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย อำเภอ- 

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 วันจันทรที่ ๒๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปนประธานการประชุม 

ใหญสามัญประจำป ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ ของมูลนิธิโรคไตแหงประเทศไทย ณ หอง 

ประชุมสำนักงานมูลนิธิโรคไตแหงประเทศไทย โรงพยาบาลสงฆ เขตราชเทวี

 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดอาคารวิศววัฒนะ กับทรงเปด 

นิทรรศการรัชกาลที่ ๙ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เขตทุงครุ

 วันอังคารที่ ๓๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปนประธานการประชุม 

ใหญสามญัประจำป ๒๕๕๓ ศริริาชมลูนธิ ิและการประชมุคณะกรรมการบรหิารศริริาช 

มลูนธิ ิครัง้ที ่๑๓๑ ณ หองประชมุศริริาชมลูนธิ ิตกึมหดิลบำเพญ็ โรงพยาบาลศริริาช 

เขตบางกอกนอย

  เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดงานกาชาดประจำป ๒๕๕๓  ณ 

อาคารใหมสวนอัมพร

 วันพุธที่ ๓๑ เวลา ๐๘.๔๕ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปนประธานงานปด 

ภาคเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ประจำปการศึกษา ๒๕๕๒ ณ 

ศาลามหามงคล เขตพระนคร

 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทาน- 

พระราชวโรกาสให นายชวรัตน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย และคณะ 

เขาเฝา ฯ ทูลเกลา ฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย

 เวลา ๑๖.๐๐ น.  เสด็จ ฯ แทนพระองคไปพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ 

และทรงวางพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 

ที่หนาหีบศพ หมอมราชวงศ พรรณจิตร กรรณสูตร ณ ศาลา ๓ วัดเทพศิรินทราวาส 

เขตปอมปราบศัตรูพาย ในโอกาสนี้ ทรงวางพวงมาลาสวนพระองคดวย

 เวลา ๑๗.๑๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงรวมงานเลี้ยง เนื่องในโอกาสปดภาคสมัย 

การฝกนกัเรยีนนายรอยโรงเรยีนนายรอยพระจลุจอมเกลา ประจำปการศกึษา ๒๕๕๓ 

ณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

                     

 



 วันที่ ๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๓ เปนวันมงคลวโรกาสราชา- 

ภิเษกสมรสพระบาทสมเด็จพระเจ าอยู หัวและสมเด็จพระนางเจ าสิริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ ครบ ๖๐ ป  ความขางตนนี้ ผูคนทั่วไปทราบเปนอยางดี  

หากแตอาจจะมีเพียงบางสวนที่ทราบวา ยอนไปเมื่อ ๖๐ ปที่แลว พระราชพิธี 

ราชาภิเษกสมรสไดจัดขึ้น ณ พระตำหนักใหญ วังสระปทุม

 วังสระปทุมเปนพระตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระศรีสวรินทิรา- 

บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๕๙  ตราบจนเสด็จสวรรคต 

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และไดเปนที่ประทับสมเด็จพระศรีนคริน- 

ทราบรมราชชนนีในเวลาตอมา เมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จ 

สวรรคตแลว พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ พระราชทาน 

วังสระปทุมใหเปนที่ประทับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงระลึกถึงพระราชปรารภ 

แหงพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั จงึทรงจดัการตัง้พพิธิภณัฑขึน้สนองพระราชดำร ิ

เพื่อเปนแหลงศึกษาพระราชกรณียกิจแหงสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจา  

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช- 

ดำเนินไปในการเปดพิพิธภัณฑสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจา เพื่อนอมเกลา 

นอมกระหมอมถวายพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา 

๘๐ พรรษา ณ พระตำหนักใหญ วังสระปทุม ในวันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๕๑ 

 พิพิธภัณฑสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจา ไดจัดแสดงหองตางๆ บน 

พระตำหนักใหญ วังสระปทุม  หองจัดแสดงที่มีความเกี่ยวพันกับพระราชพิธี 

ราชาภิเษกสมรส ไดแก

 ๑. หองรบัแขก หองนีอ้ยูชั้นลางทางทศิตะวนัตกของพระตำหนกั ตรง 

อัฒจันทรทางเสด็จพระราชดำเนินขึ้นพระตำหนักชั้นบน  สมเด็จพระพันวัสสา 

อัยยิกาเจาโปรดใหจัดเปนที่รับแขกหรือผู มารอเฝาฯ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

เพื่อพระราชโอรสคือ สมเด็จเจาฟามหิดลอดุลเดช กรมขุนสงขลานครินทร  

(พระอสิรยิยศขณะนัน้) ทรงใชรบัแขก ในชวงปลายพระชนมชพี สมเดจ็พระพนัวสัสา-

อัยยิกาเจา ไมค อยไดทรงใชหองนี้   ในพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสของ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  

พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ณ พระตำหนักใหญ วังสระปทุม
เรียบเรียงโดย “อมลวรรณ”

 ๒. หองพิธี หองนี้อยู 

ชั้นลางสวนกลางของพระตำหนัก 

ตดิหองรบัแขก สมเดจ็พระพนัวสัสา 

อัยยิกาเจาทรงใชจัดงานพิธี เชน 

การบำเพ็ญพระราชกุศล  เปนหอง 

เสวยในโอกาสพระราชทานเลี้ยง  

และในวันคลายวันเสด็จพระราช- 

สมภพของสมเด็จพระพันวัสสา 

อัยยิกาเจา วันที่  ๑๐ กันยายน 

ของทุกป   โรงเรียนราชินีได จัด 

การแสดงของนักเรียน มีเจานาย 

และขาราชบริพารรวมแสดงถวาย 

ทอดพระ เนตรในห องนี้  เ ช  น  

รำถวายพระพร ละครรำ ระบำ 

ในวรรณคดีไทยชุดตางๆ

พระตำหนักใหญ วังสระปทุม

หองพิธี

หองรับแขก

เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๓  สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจาได 

โปรดเกลาฯ ใหจัดหองนี้เปนที่รับรองเจานาย นายกรัฐมนตรี และขาราชการชั้น 

ผูใหญที่มาในมงคลวโรกาสพระราชพิธีดังกลาว



 หองนี้มีความสำคัญในประวัติศาสตรชาติไทยอีกครั้งหนึ่ง เมื่อ พ.ศ. 

๒๔๙๓ ดวยเปนสถานที่จดทะเบียนราชาภิเษกสมรสของพระบาทสมเด็จ- 

พระเจาอยูหัวกับสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน 

พ.ศ. ๒๔๙๓

พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส

 ๓. เฉลียงพระตำหนักใหญชั้นบน ชวงปลายพระชนมชีพ สมเด็จ- 

พระพันวัสสาอัยยิกาเจา โปรดที่จะประทับตรงเฉลียงชั้นบนหนาหองพระบรรทม 

ซึ่งปจจุบันจัดเปนหองทรงนมัสการ เมื่อทรงตื่นบรรทมแลวจะเสด็จออกมาประทับ 

ที่เฉลียงตลอดทั้งวัน เสวยพระกระยาหาร ณ ที่นี้ดวย

เฉลียงพระตำหนักใหญชั้นบน

 บรเิวณนี ้มคีวามสำคญัในประวตัศิาสตรชาตไิทยอยางยิง่ เนือ่งจากเปน

สถานทีป่ระกอบพระราชพธิซีึง่เปนพระราชกรณยีกจิสำคญัสดุทายแหงพระชนมชพี 

ของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจา คือ ทรงเปนประธานในพระราชพิธีราชาภิเษก 

สมรสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 

หมายเหตุ
 พิพิธภัณฑสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจาจะเปดใหเขาชมตั้งแต 

วันศุกรที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนตนไป เปดใหเขาชมเฉพาะวันศุกรและ 

วันเสาร เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 การเขาชมพิพิธภัณฑฯ ตองทำการนัดหมายลวงหนา ติดตอนัดหมาย 

และขอรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หมายเลขโทรศัพท ๐๒-๒๕๒-๑๙๖๕

 

 

บรรณานุกรม

 •  มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจา. พิพิธภัณฑสมเด็จพระพันวัสสา- 

อัยยิกาเจา วังสระปทุม. (แผนพับ). กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิช

ชิ่ง จำกัด (มหาชน), ๒๕๕๒.

 •  มลูนธิสิมเดจ็พระพนัวสัสาอยัยกิาเจา. สจูบิตัร เนือ่งในวโรกาสสมเดจ็พระเทพ- 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เสด็จ- 

พระราชดำเนินไปในการเปดพิพิธภัณฑสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจา  

เพื่อนอมเกลานอมกระหมอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในโอกาส 

เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ณ พระตำหนักใหญ วังสระปทุม ๑๙๕ 

ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ วันพุธที่ ๑๗ 

ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑. กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง 

จำกัด (มหาชน), ๒๕๕๑.

 •  วกิลัย  พงศพนติานนท. ศรสีวรนิทริานสุรณยี นอมรำลกึถงึสมเดจ็พระพนัวสัสา- 

อัยยิกาเจา. กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 

๒๕๔๙.

พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส



 เมือ่วนัที ่๘ ธนัวาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๒ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ  

สยามบรมราชกมุาร ีประทบัเครือ่งบนิพระทีน่ัง่ เสดจ็พระราชดำเนนิไปยงักรงุปกกิง่  

สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อทรงรับการทูลเกลาฯ ถวายรางวัล “มิตรนานาชาติ 

สบิอนัดบัแรกของสาธารณรฐัประชาชนจนี” ณ มหาศาลาประชาชน กรงุปกกิง่ 

โดยนาย เจยี ชิง่หลนิ (Mr Jia Qinglin) ประธานสภาทีป่รกึษาการเมอืงแหงชาตจินี  

(Chairman of the National Committee of the Chinese People’s Political 

Consultative Conference) เปนผูทูลเกลา ฯ ถวายรางวัลเหรียญทองคำฝงหยก  

ตอจากนั้น นายหวัง ไทหัว (Mr Wang Taihua) รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยุ 

ภาพยนตร โทรทัศนแหงประเทศจีน (Minister of the State Administration 

of Radio, Film and Television) ไดทูลเกลาฯ ถวายใบประกาศเกียรติคุณแด 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงไดรบัคะแนน ๒,๒๔๗,๗๐๗ 

คะแนนเปนลำดับที่ ๙ จากการลงคะแนนดังกลาว โดยทรงไดรับการขนานนามวา 

รางวัลแทนคำขอบคุณ จากสาธารณรัฐประชาชนจีนสูมิตรนานาชาติ

เรียบเรียงโดย “สุดารัตน”

ทรงเปน “เจาหญิงแหงประเทศไทยผูสงเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความ 

สมัพนัธฉนัมติรระหวางประเทศจนีและประเทศไทย” (Princess of Thailand who 

promoted the cultural exchange and friendly ties between China and her 

country)

      สำหรับผู  ได รับคะแนนสูงสุด ๓ ลำดับแรก ลำดับที่  ๑ ได แก  

นายแพทยนอรมัน เบธูน (Mr Norman Bethune, M.D.) แพทยชาวแคนาดา 

ผูลวงลับจากการอุทิศตนเพื่อชวยชีวิตทหารชาวจีนในสมรภูมิการตอตานญี่ปุน 

ในยคุ ๑๙๓๐ (ไดรบัคะแนนเสยีง ๔,๖๙๔,๔๘๔ คะแนน) ลำดบัที ่๒ คอื นายจอหน 

ราเบ (Mr John Rabe) ชาวเยอรมันที่ไดชวยชาวจีน ๒๕๐,๐๐๐ คน จากสมรภูม ิ

การสูรบที่เมืองนานกิง (ไดรับคะแนนเสียง ๔,๐๙๗,๗๘๗ คะแนน) และลำดับ 

ที ่๓ ไดแก นายฮวน อนัโตนโิอ ซามารนัช (Mr Juan Antonio Samaranch) ประธาน 

กิตติมศักดิ์ตลอดชีพของคณะกรรมการโอลิมปกระหวางประเทศ (IOC) ผูที่ให 



การสนับสนุนจนประเทศจีนไดเปนเจาภาพการแขงขันกีฬาโอลิมปกในป ๒๕๕๑ 

(ไดรับคะแนนเสียง ๓,๗๓๖,๙๙๒ คะแนน)

      กจิกรรมการลงคะแนนทางอนิเตอรเนต็  “Chinese Connection - Top Ten  

International Friends of China” นี้ จัดโดย ๓ หนวยงานที่ไดรับมอบหมายจากรัฐ 

บาลจีน ไดแก สถานีวิทยุระหวางประเทศของจีน (China Radio International) 

สมาคมมติรภาพจนีกบัตางประเทศ (the Chinese People’s Association for Friend-

ship with Foreign Countries) และสำนักงานกิจการผูเชี่ยวชาญการตางประเทศ  

(The State Administration of Foreign Experts Affairs) จัดขึ้นในโอกาสครบ 

๖๐ ปของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเปดโอกาสใหประชาชนชาว 

จีนลงคะแนนทางอินเตอรเน็ต เพื่อคัดเลือก “เพื่อนของชาวจีนในรอบ ๑๐๐ ป” 

ระยะเวลาการลงคะแนน ตั้งแตวันที่ ๓๑ สิงหาคม ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ 

มีประชาชนชาวจีนผูใชอินเตอรเน็ตที่มีคุณสมบัติสามารถลงคะแนนเสียงได ๕๖ 

ลานคะแนนเสียง นับเปนกิจกรรมที่ประเทศจีนจัดขึ้นเปนครั้งแรกนับตั้งแตการ 

สถาปนาประเทศในพุทธศักราช ๒๔๙๒

      กอนหนาพิธีมอบรางวัล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม 

ราชกุมารี เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ภาคภาษาไทย 

ของสถานวีทิย ุCRI ณ สำนกังานใหญ สถานวีทิยรุะหวางประเทศของจนี  โอกาสนี ้

ไดพระราชทานพระราชวโรกาสใหผูสือ่ขาวของสถาน ีCRI กราบบงัคมทลูสมัภาษณ 

พระราชดำรัสตอนหนึ่ง มีใจความวา ทรงรู สึกเปนเกียรติมากที่เปนเรื่องของ 

ประชาชนชาวจีนโหวตให มิใชเรื่องของรัฐบาล คนอื่นๆ ที่ไดรับโหวตก็มีชื่อเสียง

กวามาก ทรงประทับใจที่นักทองเน็ตชาวจีนรูจักทานเหลานั้นที่บางทานก็ลวงลับ 

ไปแลว บางทานมีอายุ ๗๐-๘๐ ปแลว  (ทรงหมายถึง ผูที่ไดรับคะแนนเสียงใน 

ลำดับตนๆ) แสดงวาคนจีนสอนลูกสอนหลานดี ใหรูจักจดจำเรื่องของบรรพบุรุษ 

ความเปนมาของประเทศชาติ

         ในพิธีมอบรางวัล ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปกกิ่ง นายเจี่ย ชิ่งหลิน 

ประธานสภาปรึกษาการเมืองแหงชาติจีนเปนผูทูลเกลาฯ ถวายรางวัล และมอบ 

รางวัลใหแกผูไดรับรางวัลที่มารวมงาน และนายหลิว เยี่ยน กั๋ว (Mr Liu Yanguo)  

รองผูอำนวยการสำนักงานกิจการผูเชี่ยวชาญการตางประเทศ (Deputy General 

Director of the State Administration of Foreign Experts Affairs) ไดเปนตวัแทน 

เจาภาพผูจดังานคอืรฐับาลจนี กลาวแสดงความขอบคณุในนามประชาชนชาวจนี

ตอมิตรนานาชาติที่ไดใหความชวยเหลือแกประเทศจีนทุกทานดวยมิตรภาพอันด ี

และความจริงใจ จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มี 

พระราชดำรัสตอบในนามของผูไดรับรางวัลทั้ง ๑๐ คน ดังนี้

 “ขาพเจาในฐานะตัวแทนผูไดรับรางวัล  ‘มิตรนานาชาติสิบอันดับแรก 

ของสาธารณรัฐประชาชนจีน’ ขอแสดงความขอบใจตอสถานีวิทยุ China Radio  

International สมาคมมติรภาพจนีกบัตางประเทศ และสำนกังานกจิการผูเชีย่วชาญ 

การตางประเทศ ที่พิจารณามอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ใหแกพวกเราทั้งหลาย  

อีกทั้งประชาชนชาวจีนที่ออกเสียงใหคะแนน ทำใหเราทุกคนไดรับรางวัลครั้งนี้  

ขาพเจาขอกลาวแสดงความขอบใจในนามของผูไดรบัรางวลัทานอืน่ ๆ  ทีม่ไิดอยูใน 

มหาสมาคมแหงนี้ในโอกาสนี้ดวย สวนผูไดรับรางวัลที่ลวงลับไปแลว หากทราบ 

ไดโดยญาณวถิวีาประชาชนชาวจนียงัรำลกึถงึอยูเสมอ กค็งจะเปยมไปดวยความ 

รูสึกปลาบปลื้มปติเชนกัน

 “คำวา ‘มิตร’ นั้น เปนคำที่มีความหมายลึกซึ้งและงดงาม มิตรที่แท 

หรือ กัลยาณมิตร มีคุณคายิ่งกวาสิ่งมีคาใด ๆ ทั้งปวง ดวยเหตุที่มิตรแทคือผูที่จะ

อยูเคยีงขาง คอยรวมยนิดใีนยามทีเ่รามสีขุ และใหแตสิง่ทีม่คีณุ เมือ่ถงึยามทีท่กุข 

มิตรแทไมหนีหางหาย แตจะแสดงมิตรจิต ชวยเหลือเกื้อกูลใหกำลังใจ หรือชี้แนะ 

ใหเห็นทางที่ถูกที่ควร สิ่งที่เรียบงายดังนี้คือคุณธรรมอันยิ่งใหญของผูที่เปนมิตร 

 “มิตรภาพ หรือ ความเปนมิตร ยังเปนบอเกิดของสันติภาพในมวลหมู

มนุษยชาติทั้งหลาย ขาพเจาเชื่อมั่นวา การอยูรวมกันฉันมิตร ความมีจิตเมตตา 

เหน็อกเหน็ใจไมเบยีดเบยีนกนั ปรารถนาดตีอกนั พึง่พาอาศยักนัไดในยามทกุขรอน 

เปนวิถีทางที่จะนำไปสูโลกที่สงบรมเย็น และงดงาม อันเปนสิ่งที่อริยชนทุกคน 

ปรารถนา

 “ขาพเจาและผูไดรบัรางวลัทกุ ๆ  ทานหวงัเปนอยางยิง่ทีจ่ะไดเหน็ความ 

เปนมิตรแผไพศาลออกไปทั่วทุกอาณาเขตของโลกที่เราทุกคนอยูและเปนเจาของ 

รวมกัน ทั้งขอตั้งความปรารถนาใหความสุขจงบังเกิดแกมวลมนุษยทุกผูทุกนาม

ในโลกนี้โดยทั่วกัน.”

 หลังจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได 

พระราชทานสัมภาษณแกผู สื่อขาวที่มารวมงาน และไดพระราชทานพรดวย 

สองภาษาทั้งไทยและจีนวา “ขอใหคนไทยและคนจีนศึกษาจากกันและกัน 

และใหมีความรูสึกที่ดีตอกัน เปนเพื่อนกัน” และตรัสตอผูสื่อขาวซีอารไอวา 

“ขาพเจาหวังวา คนไทยและคนจีนจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนกันมากขึ้น”

      

        



 สวัสดีคะ ทานผู อาน วันนี้ “กามปู” ขออนุญาตรับหนาที่แนะนำ 

“หนังสือทูลกระหมอม” แทนเจาของคอลัมนตัวจริงทั้งสองทาน คือ “หวานเย็น” 

และ “แกวใส” ซึ่งในชวงนี้ลวนติดภารกิจสำคัญหลายประการคะ 

 ในรอบปนี้ มีพระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม- 

บรมราชกุมารีออกใหมหลายเลมหลายแนว มีทั้งพระราชนิพนธชุดเสด็จพระราช- 

ดำเนินเยือนตางประเทศ สมุดบันทึกภาพปะปดฝพระหัตถฯ หนังสือรวม 

ภาพถายฝพระหัตถฯ และพระราชดำรัสที่จัดพิมพเปนหนังสือ ซึ่ง “กามปู” 

ขอนำเสนอโดยยอทีละเลมนะคะ     

 

 พระราชนิพนธชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนตางประเทศลำดับที่ ๕๐  

เปนบันทึกประสบการณและสิ่งที่ทรงไดพบเห็นจากการที่ไดเสด็จ ฯ ไปทรง 

เพิ่มพูนความรูดานภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติม ณ สถาบันสอนภาษาตูแรน ที่เมืองตูร 

สาธารณรฐัฝรัง่เศส ระหวางวนัที ่๑๔-๓๐ สงิหาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๐ แมจะเปน 

ระยะเวลาเพียงสองสัปดาห แตก็ไดทรงใชเวลานั้นอยางคุมคา ทรงฝกฝนการใช 

ภาษาฝรั่งเศสทั้งการพูด อาน เขียน ทรงมี “การบาน” เชนเดียวกับนักศึกษาทั่วไป 

การกลับไปสูการเรียนอีกครั้งทำใหทรงประจักษถึงประโยชนของการเขาเรียนใน 

ชัน้เรยีน ซึง่ชวยใหทรงไดรบัความรูจากครผููเปนเจาของภาษา “กามป”ู ขออญัเชญิ 

พระราชนิพนธบางสวนที่แสดงถึงพระราชดำริเกี่ยวกับการทรงพระอักษรมา 

นำเสนอ ณ ที่นี้

 “...รู สึกวาที่เรียนในหองจะเปนประโยชนมากกวาในดานภาษา 

เพราะขาพเจามีโอกาสอยูแลวในดานการไปที่ตางๆ แตการที่ไดเรียนกับครู  

เป นเรื่ องหายากคนฝร่ังเศสธรรมดาๆ พูดอะไรข าพเจ าเข าใจอยู แล ว 

และขาพเจาพูดอะไรเขาก็เขาใจ แมจะพูดไมถูกตอง การเรียนในหองทำให 

มีความรูเพิ่มขึ้น...”

        เรื่องราวใน “หนังสือทูลกระหมอม” เลมนี้นำเสนอในรูปแบบ 

ของบันทึกประจำวัน ตลอดระยะเวลาที่ประทับอยู ในฝรั่งเศสทรงเรียนรู  

วิถีวัฒนธรรมฝรั่งเศสจากทุกสิ่งที่ไดทอดพระเนตรเห็น ทรงจดบันทึกขอมูล 

ไวตลอดเวลา เพื่อนำมาถายทอดในพระราชนิพนธบันทึกการเดินทางเลมนี้  

 เมื่อปลายป ๒๕๕๒ มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจา จัดพิมพ  

“ปะปดพจิติรวาร” สมดุบนัทกึภาพปะปดฝพระหตัถ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี ในรูปแบบของสมุดบันทึกประจำป ลักษณะพิเศษของสมุด 

บันทึกเลมนี้คือ เปนสมุดเก็บสิ่งสะสมจากการเดินทางอยางที่ชาวตะวันตก 

เรียกกันวา Scrapbook สิ่งของที่ทรงสะสมไวมีมากมาย เชน บัตรผานขึ้น 

เครื่องบิน แสตมป โปสตการด ตนหญาหรือใบไมแหงจากสถานที่ตางๆ ที่ 

เสด็จ ฯ ไป เปนตน และที่ขาดไมไดคือ ภาพถายฝพระหัตถฯ ในมุมมองของ 

พระองคเอง ทรงนำสิ่งสะสมเหลานี้มาประดิษฐเปน “สแครปบุก” และทรงเขียน 

บรรยายประกอบในแตละหนาไวอยางชวนติดตาม “กามปู” ขออัญเชิญ 

พระราชปรารภเกี่ยวกับงานปะปดฝพระหัตถ อันเปนการนิยามลักษณะของ 

“สแครปบุก” มานำเสนอ ณ ที่นี้ 

 “...สมดุเลมนี ้เปนทีส่ะสมความรูสกึดีๆ  หรอืแมแตรายๆ (ถาม)ี จากการ 

รับประทานอาหารตางๆ พรอมกับการสรางงานศิลปะ ในรูปแบบ Scrapbook 

เทาที่เวลาจะอำนวย จะปรุงอาหารใหอรอยตองใจเย็นๆ (แตถาเย็นเกินไปคนกิน

จะโมโหหิว!)...”

 ในสมุดบันทึกเลมนี้ทรงพระราชนิพนธเรื่องสั้นๆ ประกอบไวดวย  

เชน “FOOD FOR THOUGHTS”, “ไปดูสุริยุปราคาที่เซี่ยงไฮ”, “คนโบราณ 

พยายามอธิบายปรากฏการณธรรมชาติ” แตละเรื่องลวนอานเพลิน ชวนติดตาม 

เปนอยางยิ่งคะ   

 ตนป ๒๕๕๓ มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจา ไดรับพระราชทาน 

พระราชานญุาตใหจดัพมิพ “ปะปดพจิติรวาร” ขึน้อกีครัง้หนึง่ในโอกาสวนัคลายวนั 

พระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๓  ครั้งนี้เปนรูปแบบสมุดบันทึกมีเสนที่สามารถ 

ใชจดบันทึกไดเต็มหนา เหมาะกับการใชงานอเนกประสงคอยางยิ่งคะ รายได 

ทั้งหมดสมทบทุนการดำเนินงานของ “พิพิธภัณฑสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจา”  

และกิจกรรมสาธารณประโยชนของมูลนิธิฯ คะ 

พลอยทำใหผู อานที่อาจจะไมเคยไปเมืองตูร หรือฝรั่งเศส ไดรู จักเมืองและ 

ประเทศนี้ในแงมุมตางๆ คะ



 “หนังสือทูลกระหมอม” เลมนี้เปนแนววิชาการที่อานไมยากเกินไปคะ  

เพราะเปนพระราชดำรัสที่ไดรับการจัดพิมพเปนหนังสือ มีทั้งสาระและขอคิด 

ที่นาศึกษาเรียนรู อยางยิ่ง สืบเนื่องจากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารีไดเสด็จ ฯ ไปทรงรวมการประชุม UNCTAD ครั้งที่ ๑๒  

ในหัวขอ “มองโอกาสและความทาทายของโลกาภิวัตนและการพัฒนา” 

ณ กรุงอักกรา สาธารณรัฐกานา ระหวางวันที่ ๒๐-๒๕ เมษายน ๒๕๕๑ 

ทรงเปนองคปาฐกพิเศษในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑ ในการนี้ ทรงบรรยายเรื่อง  

“ICT as a Tool to Harness Knowledge and Technology for Sustainable  

Development - ไอซที ีสา นความรูและเทคโนโลยสีูการพฒันาทีย่ัง่ยนื” ทรงเนนการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือที่ชวยใหเราบรรลุเปาหมายของการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน เพราะจะชวยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู การสรางสรรค และนวัตกรรม  

อีกทั้งทรงเล าถึงประสบการณการทรงงานดานนี้ในประเทศไทยอีกดวย   

พระราชดำรัสที่ไดทรงกลาว ณ กรุงอักกรานั้นเปนฉบับภาษาอังกฤษ แตใน 

หนังสือที่จัดพิมพนี้ ไดมีการจัดทำฉบับแปลเปนภาษาไทยไวดวยคะ

 ทานผูอานที่สนใจ “หนังสือทูลกระหมอม” ทั้ง ๔ เลมดังที่ “กามปู” 

ไดนำเสนอมาทั้งหมดนี้ สามารถติดตอสอบถามไดที่ คุณอรวรรณ แยมพลาย  

กองงานในพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อาคาร- 

ชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓ โทรศัพท ๐๒-๒๘๐-๓๕๘๑-๙ 

ตอ ๖๗๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๑๖๓๙ หรืออีเมลมาที่ orawanya@mozart.inet.

co.th  นะคะ        

 สำหรับในฉบับนี้ “กามปู” คงตองขอกลาวคำอำลาตอทานผูอาน 

ไปกอนนะคะ 

                                                                                       สวัสดีคะ

     “หนงัสอืทลูกระหมอม” เลมนี ้เปนหนงัสอืรวมภาพถายจากนทิรรศการ 

ภาพถายฝพระหัตถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานภาพถายฝพระหัตถฯ จำนวน  

๑๘๗ ภาพท่ีทรงฉายในโอกาสและสถานท่ีตางๆ ท้ังในประเทศไทยและ 

ตางประเทศ ระหวางพุทธศักราช ๒๕๕๑-๒๕๕๒ มาจัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรม 

รวมสมัยแหงกรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึง ๑๗  

มกราคม ๒๕๕๓ และเป นที่น ายินดีว า  ในเดือนเมษายน ๒๕๕๓ นี้   

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ก็ไดรับพระมหากรุณาธิคุณใหอัญเชิญ 

ภาพถายฝพระหัตถคอลเลคชั่นเดียวกันนี้ไปจัดแสดง ณ หอนิทรรศการ 

ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระหวางวันที่ ๙-๓๐ เมษายน ๒๕๕๓  

ที่มาของชื่อนิทรรศการภาพถาย ไดทรงกลาวถึงไวในพระราชนิพนธคำนำ  

ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงแนวพระราชดำริที่ทานผูอานสามารถนำมาเปนขอคิดในชีวิต 

จริงไดเปนอยางดีคะ “กามปู” จึงขออัญเชิญความตอนหนึ่งมาดังนี้ 

 “พกันีข้าพเจาตองไปทีโ่นนทีน่ีม่ากกวาแตกอน ทัง้ในและนอกประเทศ 

บางทวีนัๆ หนึง่ไปไดไมครบทกุทีท่ีเ่ตรยีมไว บางวนัดนิฟาอากาศไมอำนวย รถเสยี 

หรือมีอุปสรรคอื่นๆ ทำใหไปไมถึงจุดหมายปลายทาง อุปสรรคเหลานี้เปนเรื่อง

ชวยไมไดจริงๆ ไดแตคิดวาถาเดินไปเรื่อยๆ ไมยอทอก็ยอมไปถึงที่ที่เราอยากไป 

นี่เปนเรื่องรูปธรรม ในทางนามธรรมคือ ความมุงหวัง ความสำเร็จ ถาเรากาวเดิน 

ไปตามทิศทางที่ถูกตองยอมถึงปลายทางเขาสักวัน จะชาหรือเร็วก็ไมตองเครียด 

ภาพที่แสดงครั้งนี้ เปนภาพถายในการเดินทางไปตางประเทศ ในประเทศ 

รวมทั้งภาพตอนเดินไปรอบๆ บานตัวเอง เดินตั้งรอยเที่ยวพันเที่ยวแลวยังเห็น 

อะไรใหมๆ อยูเรื่อย...”

 หนังสือรวมภาพถายฝพระหัตถฯ “ถาเดินเรื่อยไปยอมถึงปลายทาง” 

จัดพิมพดวยกระดาษอยางดี สี่สีตลอดเลม เพื่อนำเสนอภาพถายฝพระหัตถฯ 

แตละภาพไดอยางงดงามคะ ทั้งยังทรงเขียนคำบรรยายภาพเปนภาษาไทยและ 

ภาษาอังกฤษทุกภาพอีกดวยนะคะ



 ในโลกยุคปจจุบัน มีทางเลือกดานการศึกษาและสาขาอาชีพมากมาย 

หลายคนไดเรยีนในวชิาทีช่อบ ทำงานตามสายงานทีถ่นดั แตบางคนกย็งัไมชดัเจน 

วาตนเองถนัดดานไหน และควรทำงานอะไรจึงจะทำไดดีและมีความสุข 

      จากการที่ทราบวามีผู อ าน “จดหมายขาวกองงานในพระองคฯ” 

จำนวนไมนอย เปนนองๆ วัยประถมและมัธยม ที่เคยพบคำถามที่วา “จะเรียนตอ 

สาขาอะไร” หรือ “อนาคตอยากทำงานเปนอะไร”  ดังนั้น เพื่อนำเสนอขอมูลจาก 

ประสบการณตรงของผูที่เรียนจบและทำงานในสาขาอาชีพตางๆ เปนขอคิดและ 

แนวทางการเลือกวิชาเรียนและอาชีพในอนาคต “นกเงือก” ไดไปสัมภาษณ 

บุคคลหลากหลายอาชีพ ที่ยินดีแบงปนประสบการณจากการเรียนสาขาวิชา 

ตางๆ และไดกลายเปนตนทุนความรูที่มีคุณคาสำหรับการทำงานในชีวิตจริง  

เพื่อประหยัดเวลาและพลังงานในยุคน้ำมันแพง “นกเงือก” จึงใชวิธีสัมภาษณ 

ทางอีเมล โทรศัพท และ MSN Messenger และขอเสนอบทสัมภาษณ 

ในรูปแบบบทสนทนาที่เรียกวา “แช็ท” (Chat) สำนวนภาษาจึงอาจไมเปน 

ทางการนักเพื่อใหทานผูอานไดอานแบบสบายๆ 

 คนแรก เปนสุภาพสตรีที่เรียนจบมาทางวิศวกรรมเคมี  

ปจจบุนัประกอบอาชพีเปนวศิวกรทีด่แูลรบัผดิชอบงานดานปโตรเคมี 

ระดับประเทศ 

“ดา”  :  วิศวกรรมเคมี

นกเงือก พูดวา : ทำไมถึงเลือกเรียน “วิศวกรรมเคมี”?

ดา พดูวา :  เพราะชอบวชิาเคมกีบัคณติศาสตรคะ วศิวฯ 

เคมี คือสองวิชานี้รวมกัน แตรวมฟสิกสมาดวยนะคะ 

เรียนแลวจะพบวา เปนการประยุกตความรูฟสิกส 

และเคมีมาออกแบบกระบวนการผลิตท่ีตองใชปฏิกิริยา 

เคมีในโรงงาน  ใชความเขาใจดานคุณสมบัติทาง 

เคมีและกายภาพของสารตางๆ เปนพื้นฐาน จากนั้นมองระบบใหเห็นเปนสมการ 

คณิตศาสตร เพื่อคำนวณคะ  

                                                                                                                 “นกเงือก”

นกเงือก พูดวา : เขาไปเรียนแลวชอบไหมคะ ยากไหม?

ดา พดูวา : ยากคะ แตพอชอบกเ็ริม่ไมยากแลวคะ เรยีนแลวจะจบัทางไดวา วศิวฯ 

เคมี คือวิชาที่มีอยูในธรรมชาติที่มนุษยคนพบแลวนำมาประยุกตนั่นเอง 

นกเงือก พูดวา : วิชานี้ถูกกับนิสัยและความชอบไหมคะ แลวเนื้อหาที่เรียนสอน

ใหเราคิดอยางไรไดบาง?

ดา พูดวา : ถูกกับนิสัยเพราะตอนเลือกชอบคำนวณมากกวาทองจำ เราจะคิด 

อะไรแบบเปนเสนตรง ไมคดิอะไรวกวน ทำใหเกดิความคดิทีเ่รยีบงายและทำไดจรงิ  

คือมีเหตุผลรองรับ และก็นำมาใชกับการดำเนินชีวิตของเรา ทำใหชีวิตเปนเรื่อง 

งาย แลวเราก็จะเปนคนมีความสุขงายคะ

นกเงือก พูดวา :  วิศวฯ เคมีนี่ มีแขนงอะไรนาสนใจบาง?

ดา พูดวา : มีหลายแขนงมากคะ แขนงที่กำลังเติบโตเปนกำลังสำคัญของบานเรา 

คอื ปโตรเคม ีทีผ่ลติสารเคมจีากกาซธรรมชาตแิละนำ้มนั มาทำเปนพลาสตกิใชใน 
ชีวิตประจำวัน และวิศวกรรมชีวเคมี ที่หมักอัลกอฮอลจากพืช ที่ไหนมีปฏิกิริยา 

ทางเคมี ที่นั่นมีวิศวฯ เคมี คะ

นกเงือก พูดวา :  มีอะไรจะแนะนำนองๆ ที่คิดจะเรียนวิศวฯ เคมีบางคะ?

ดา พูดวา : เปนวิชาชีพที่บานเรายังตองการอีกมากคะ ขอใหรักสิ่งที่จะเลือกเรียน 

จรงิๆ ตัง้ใจจรงิๆ ใหเกดิองคความรูในตวัเราไดจรงิจะเปนกำลงัสำคญัใหกบัประเทศ 

ไดมากเลยคะ

 คนที่สอง เปนสุภาพบุรุษที่เรียนจบมาทางนิติศาสตรและ 

พัฒนาสังคม ไดประกอบอาชีพเปนนักปกครองอยูพักใหญ ปจจุบัน 

กลับมาทำงานเปนนักกฎหมายอีกครั้ง

“ยอด”  :  นิติศาสตร

นกเงือก พูดวา :  ทำไมถึงเลือกเรียนนิติศาสตร?

ยอด พูดวา : ความรูเรื่องกฎหมายเปนเรื่องสำคัญ  

กฎหมายเกี่ยวของกับชีวิตประจำวันของเราตั้งแต 

เกิดจนตาย ทุกคนตองรูและเคารพกฎหมาย เหมือน 

สุภาษิตกฎหมายที่วา “ความไมรูในสิ่งซึ่งกฎหมาย 



ถือวาตองรู ไมเปนขอแกตัว” หมายถึง ประชาชนจะอางวาไมรู กฎหมายแลว 

ทำผิดไปเรื่อยเปอยนี่ไมได เราก็เลยเรียนกฎหมายเสียเลย

นกเงือก พูดวา :  เมื่อเขาไปเรียนแลวชอบไหม ถูกกับนิสัยของเราไหม? 

ยอด พูดวา : แรกๆ อาจจะไมไดชอบมาก แตเมื่อเรียนไปก็เริ่มสนุกและเห็น 

ประโยชนวา หลกัคดิทางกฎหมายนำมาใชในชวีติประจำวนัได ทำงานทำการได และ 

ตรงกับนิสัยที่เราชอบวิเคราะหขอเท็จจริงและแกปญหาดวย  

นกเงือก พูดวา :  เรียนแลวรูสึกวายากไหม จุดไหนยากที่สุด?

ยอด พูดวา : เรียนกฎหมายไมใชทองจำ แตเปนการเรียนแบบคิดวิเคราะห 

หาเหตุผลจากขอเท็จจริง แลวนำขอกฏหมายมาปรับใช ดูเหมือนยาก แตฝกฝนได 

กฎหมายแตละบรรพแตละหมวดก็ยากงายตางกัน 

นกเงือก พูดวา : มีอะไรจะแนะนำนองๆ ที่สนใจจะเรียนนิติศาสตรบาง?

ยอด พูดวา : อำนาจนิติบัญญัติ และอำนาจตุลาการ เปนสองในสามสวนที่เปน 

เสาหลักของการบริหารประเทศ คนที่จะทำหนาที่ตรงนี้ไดดี ตองรู กฎหมาย 

และมีจริยธรรม นองที่คิดจะเรียนนิติฯ อยากใหตั้งมั่นไวเลยวา เราจะเปนหนึ่งใน 

คนท่ีมาจรรโลงสังคมดานความยุติธรรม ไมวาเราจะไดทำงานเปนใหญเปนโต 

หรือไม ไมสำคัญ ขอใหนำหลักคิดทางกฎหมายนี่ไปใชเปนหลักชีวิต แลวเราก็จะ 

เปนคนที่มีคุณคาตอประเทศชาติ

 คนที่สาม เปนสุภาพสตรีที่เรียนจบมาทางสถิติ และ 

การบรหิารธรุกจิ ปจจบุนัไดใชความรูทีร่ำ่เรยีนมาประกอบอาชพีเปน

โปรแกรมเมอร คือ นักเขียนชุดคำสั่งคอมพิวเตอรนั่นเอง   

“แปว”  : สถิติ

นกเงือก พูดวา  : ทำไมถึงเลือกเรียนสถิติคะ?

แปว พูดวา : ตอนเลือกเห็นวาภาควิชามีสอน 

เก่ียวกับคอมพิวเตอรดวยคะ เม่ือย่ีสิบปท่ีแลว คอม- 

พิวเตอรยังเปนของใหมอยู จริงๆแลวคอมพิวเตอร 

เปนเครื่องมือของนักสถิติมากกวา  

นกเงือก พูดวา : เขาไปเรียนแลวชอบไหมยาก 

ไหม?

แปว พูดวา : ยากคะ เวลาทำไดก็ชอบนะคะ สถิติตองใชความรูทางคณิตศาสตร 

เยอะ ตัววิชาสถิติเองก็ตองใช “จินตนาการ” แบบเดียวกับคณิตศาสตร ความยาก 

ของวิชาคณิตศาสตรเปนความรูสึกเดียวกับความยากของวิชาสถิติและใกลๆ  

กับวิชาเศรษฐศาสตรคะ

นกเงือก พูดวา : ถูกกับนิสัยและความชอบของเราไหมคะ?

แปว พูดวา :  วิชาทางทฤษฏีสถิติไมคอยถูกกันเทาไหรคะ เพราะวายาก  

ไปเพลิดเพลินตอนเรียนวิชาทางสถิติประยุกตและคอมพิวเตอรเสียมากกวา  

ตอนมาเรยีนวชิา System Analysis (การวเิคราะหระบบ) คอื ถาจะเอาคอมพวิเตอร 

เขาไปใชในงานสักอยางหนึ่งตองทำอะไรบาง รูสึกวาเปนวิชาที่สนุก เพราะได 

เขาไปศึกษาวาระบบหนึ่งมีปญหาอะไร แลวเราตองแกปญหานั้นอยางไรโดย 

ใชคอมพิวเตอรชวย

นกเงือก พูดวา : แลวเนื้อหาที่เรียน สอนใหเราคิดอยางไรไดบาง?

แปว พูดวา :  สอนใหคิดแบบมีตรรกะคะ ทำใหมองสิ่งตางๆ เปนเหตุเปนผล 

เปนขั้นเปนตอน ความคิดเปนระบบ ทั้งวิชาคณิตศาสตร ทางสถิติ เต็มไปดวยการ

พิสูจนโดยใชทฤษฏีตางๆ ฝกใหคิดเปนระบบ รูจักแกปญหา 

นกเงือก พูดวา : จุดที่นาสนใจของวิชาสถิติคืออะไรคะ?

แปว พูดวา : คิดวาวิชาสถิติทำใหเรารูจักสิ่งตางๆดีขึ้นนะคะ มองเห็นภาพรวม 

และความเปนไปของสิ่งที่เราศึกษา และสามารถพยากรณอนาคตไดอยางมีหลัก

การ โลกทุกวันนี้เปนโลกที่เต็มไปดวยขอมูลทั้งนั้นคะ อยูที่วาใครจะเอาขอมูลมา

ทำเปนความรูไดมากกวากัน

นกเงือก พูดวา : มีอะไรจะแนะนำนองๆ ที่คิดจะเรียนสถิติบางคะ?

แปว พูดวา : สถิติเปนวิชาที่มีประโยชนมากคะ เปนเครื่องมือสำคัญสำหรับ 

ความรูในแขนงตางๆ เรียนสถิติตองผานการเรียนคณิตศาสตรและเครื่องมือทาง

สถิติตางๆ เชน ความนาจะเปน ทฤษฎีสถิติ ฯลฯ วิชาเหลานี้ยากแตจะผานไปได 

ถาขยัน ทุมเท หมั่นทำการบาน ลองนึกดูวาเรามีขอมูลมหาศาลเหมือนเม็ดทราย

อยูตรงหนา แลวเราเอาขอมูลเหลานี้ผานกระบวนการทางสถิติตางๆ เหมือนกับ 

ที่เราเอาทรายมาผานความรอน จากเม็ดทรายหลอมมาเปนแกวใส จากขอมูลก็ 

รวบยอดมาเปนองคความรู เปนขอสรุปสำหรับใชในการตัดสินใจตอไป

 คนที่สี่  เปนสุภาพบุรุษที่เรียนจบมาทางวนศาสตร ปจจุบัน

ทำงานดานการบรหิารงานโครงการพฒันาทีจ่ะชวยเสรมิสรางคณุภาพ 

ชีวิตที่ดีใหกับผูคนในถิ่นหางไกล  

“หนึ่ง”  : วนศาสตร 

นกเงือก พูดว า  : ทำไมถึงเรียนวนศาสตร  

(ที่เกษตรฯ) คะ?

หนึ่ง พูดวา : เพราะวาวนศาสตรที่นี่ มีแหงเดียว 

ในประเทศไทยครับ

นกเงือก พูดวา : ถูกกับนิสัยและความชอบของ 

เราไหมคะ?

หนึ่ง พูดวา : ถูกครับ เพราะมีความสนใจ และชอบเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติ  

สิ่งแวดลอมอยูแลว

นกเงือก พูดวา : แลวเนื้อหาที่เรียนสอนใหเราคิดอยางไรไดบาง?

หนึ่ง พูดวา : เปนศาสตรที่นาสนใจแขนงหนึ่ง ซึ่งปกติปจจุบันคนจะหันไปเรียน 

ในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง การปกครองกันมาก  แตอาจจะลืม 

หรือใหความสนใจกับภูมิปญญาหรือสิ่งตางๆ ที่อยูใกลตัวของเราครับ

นกเงือก พูดวา :  มีแขนงหรือสาขาวิชาอะไรนาสนใจบาง?

หนึ่ง พูดวา : การเรียนเนื้อหาการสอนจะมีอยูหลากหลายสาขาและแขนงวิชา 

ครับ เดิมมี 3 สาขา คือ ทรัพยากรปาไม วนผลิตภัณฑ และวนศาสตร 

ชุมชน ปจจุบันปรับปรุงใหม มี 6 ภาควิชา คือ ภาควิชาการจัดการปาไม 

ภาควิชาชีววิทยาปาไม   ภาควิชาวนผลิตภัณฑ ภาควิชาวนวัฒนวิทยา 

ภาควิชาวิศวกรรมปาไม และภาควิชาอนุรักษวิทยา แตละแขนงก็จะมีความ 

นาสนใจท่ีแตกตางกันครับ

นกเงือก พูดวา : มีอะไรจะแนะนำนองๆ ที่คิดจะเรียนวนฯ บางคะ?

หนึง่ พดูวา : สวนคนทีจ่ะเขามาเรยีน  อยางแรกเลยคอืตองมคีวามรกัและชอบใน 

สายงานดานนี้  และตองเขาใจในระบบราชการไทยปจจุบันวา หากตองการบรรจ ุ

เพือ่ทำงานในสายงานดานนีก้จ็ะมโีอกาสนอยลง เพราะตำแหนงในโครงสรางมอียู

อยางจำกัด  แตไมไดวาจะไมมีโอกาสนะครับ  เมื่อจบแลวยังสามารถไปทำงานใน

สวนอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของไดอยางหลากหลายเหมอืนกนั แลวแตวาเราจะเลอืกงานหรอื

ไมครับ เมื่อกอนคนอาจจะมองคณะนี้วาดูนากลัว  หรือรับนองโหด  แตผมคิดวา 

การที่รุนพี่สอนรุนนองที่ผานมาก็เปนสิ่งที่นองๆจะไดนำไปปรับใชกับการทำงาน 

ในอนาคตครับ… ตองลองมาสัมผัสครับ

 คนท่ีหา เปนสุภาพสตรีท่ีเรียนจบมา 

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร และไดประกอบ

อาชีพในสายงานดานการพัฒนาระบบงาน 

คอมพิวเตอรระดับชาติ  

“ดร. มุก”  :    วิทยาการคอมพิวเตอร

นกเงือก พูดวา : ทำไมถึงเลือกเรียน Computer 

Science คะ?



ดร. มุก พูดวา : ตอนศึกษาปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร ดิฉันไดรับทุน  

พสวท. (โครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี)  พอใกลจบปริญญาตรี  ก็มีทุนให สมัครแข งขันกันเพื่อ 

เรียนตอปริญญาโทและปริญญาเอกที่ตางประเทศ ดูชื่อสาขาที่มีแตละทุนแลว  

ก็คิดวา Computer Science หรือวิทยาการคอมพิวเตอร เปนอะไรที่ใกลเคียง 

กับคณิตศาสตรมากที่สุด ในตอนนั้นก็เลยสมัครทุนไปเรียนตอทางวิทยาการ 

คอมพิวเตอร และก็โชคดีที่ไดทุนคะ

นกเงือก พูดวา : เขาไปเรียนแลวชอบไหมคะ  ยากไหม?

ดร. มุก พูดวา : ชอบมากคะ ดิฉันเขาใจถูกตองแลวที่เลือกเรียนสาขาวิทยาการ 

คอมพิวเตอรโดยมีพื้นฐานคณิตศาสตรที่คอนขางแนน เพราะคอมพิวเตอร 

ประมวลผลทุกสิ่งทุกอยางเปนเลขศูนยกับเลขหนึ่ง การวิจัยและพัฒนาสิ่งใหมๆ 

บนคอมพิวเตอรก็จะมีพื้นฐานเปนคณิตศาสตร หากมีใครถามดิฉันในวันนี้วา  

อยากเรียนปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ปริญญาตรี 

ควรเรียนสาขาวิชาใดดี ดิฉันจะตอบทันทีวา “คณิตศาสตร” คะ สวนคำถาม 

ที่วายากไหม ใหมๆ ที่ไปเรียนก็คอนขางยากคะ เพราะภาษาอังกฤษไมคอย 

จะแข็งแรงมากนัก แตพอผานไปหนึ่งเทอมทุกอยางก็เขาที่เขาทาง ไมยากเกินไป 

หากเราทำเต็มที่คะ

นกเงือก พูดวา : ถูกกับนิสัยและความชอบของเราไหมคะ?

ดร. มกุ พดูวา : นาจะถกูกบันสิยันะคะ เพราะเปนคนชอบคณติศาสตรและตรรกะ  

จึงเรียนวิทยาการคอมพิวเตอรไดอยางมีความสุข

นกเงือก พูดวา :  แลวเนื้อหาที่เรียนสอนใหเราคิดอยางไรไดบาง?

ดร. มุก พูดวา : ทุกอยางมีที่มาที่ไป มีเหตุมีผลที่สอดรับกันและอธิบายหรือ 

พิสูจนไดคะ

นกเงือก พูดวา: จุดที่นาสนใจของวิชา Computer Science คืออะไรคะ?

ดร. มุก พูดวา : เราไมเพียงจะเปนผูใชคอมพิวเตอรเทานั้น เราจะเปนผูสราง 

ซอฟตแวร และ/หรือ ฮารดแวร และ/หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ ได  

หากเราเรียนจบวิทยาการคอมพิวเตอรคะ

นกเงือก พูดวา : มีอะไรจะแนะนำนองๆ ที่คิดจะเรียน Computer Science 

บางคะ?

ดร. มกุ พดูวา : ใหเรยีนคณติศาสตรใหเกงๆ และฝกเขยีนโปรแกรมดวยภาษาใน 

กลุม C++ หรือจาวาไวคะ และที่สำคัญที่สุดที่อยากฝากถึงนองๆ คือใหพัฒนา 

ทักษะการศึกษาหาความรูที่นำไปใชประโยชนไดจริงๆ และพยายามหลีกเลี่ยง 

การเรียนเพียงเพื่อทำคะแนนสอบคะ 

 คนสุดทาย เปนสุภาพบุรุษที่เรียนจบแพทย ศึกษาตอเปน 

แพทยเฉพาะทางดานศัลยศาสตร ปจจุบันทำงานเปนศัลยแพทย 

ในโรงพยาบาลของรัฐ 

“หมอวิทย”  :   ศัลยแพทย

นกเงือก พูดวา : ทำไมถึงเลือกเรียนแพทยคะ?  

หมอวิทย พูดวา :  ตอนเลือกเรียนแพทยก็เพราะ 

เห็นวาอาชีพนี้มีความมั่นคง มีเกียรติ และจะได 

ดูแลรักษาพอแมไดดวยครับ

นกเงอืก พดูวา : เขาไปเรยีนแลวชอบไหม ยากไหม 

แลวตองเรียนอะไรกันบาง? 

หมอวิทย พดูวา : ตอนเรยีนชอบเปนบางวชิาครบั 

เรียนยากพอสมควรครับ ตองอานหนังสือ ทำงาน  

อยู เวร เหนื่อยเอาการเลยครับ  การเรียนแพทยนี่ต องเรียนทั้งหมด ๖ ป  

ขอแนะนำคราวๆ วา ชวงชั้น พรี คลีนิก มี ๓ ป ในปแรกจะเรียนวิชาพื้นฐาน  

ป ๒ เนนเรยีนเกีย่วกบัรางกายทีป่กตขิองคนเรา และไดเรยีนกบัอาจารยใหญ ป ๓ 

เนนไปทีร่างกายทีผ่ดิปกต ิเรยีนแบบปญหาเปนฐานครบั เรากจ็ะไดหาขอมลูกนัวา 

อาการนั้น สื่อถึงโรคอะไร อาการแทรกซอน การรักษาเปนยังไง เพื่อเตรียม

ความพรอมกอนขึ้นวอรดในปตอไปครับ ชวงชั้น คลีนิก คือ ป ๔, ๕ และ ๖ 

ก็จะเริ่มการตรวจคนไขกันจริงๆ ละครับ โดยผานวอรดตางๆ เชน สูติ/ศัลย/

อายุรศาสตร/กุมาร เปนตน เลาคราวๆ แคนี้กอนนะครับ  

นกเงือก พูดวา : จบแลวทำไมถึงเลือกเรียน หมอศัลยฯ คะ?

หมอวทิย พดูวา : สวนใหญจบป ๖ แลว บณัฑติแพทยกจ็ะเรยีนตอเฉพาะทางกนั  

ศัลยฯ เปนสาขาที่เรียนหนัก แตมีประโยชนมาก เพราะมีโรคมากมายจำเปนตอง

มีการผาตัด ก็ตองอาศัยหมอศัลยฯ นี่ละครับ 

นกเงือก พูดวา: จุดที่นาสนใจของวิชาแพทยในความเห็นของหมอวิทยคือ 

อะไรคะ?

หมอวิทย พูดวา :  เปนวิชาที่ไวชวยเหลือชีวิตคน ทำใหผูปวยทุเลาจากโรคภัย 

ไขเจ็บ ไมมีใครหนีพน เกิด แก เจ็บ ตาย จึงมีความสำคัญตอทุก ๆ คน ทั้งพอ แม 

พี่ นอง ญาติเราและคนอื่นๆ  เมื่อเราไดชวยผูปวย  ทำใหเกิดความภาคภูมิใจ 

และรูสึกวาตัวเรามีคุณคา   

นกเงือก พูดวา : มีอะไรจะแนะนำนองๆ ที่คิดจะเรียนแพทยบางคะ?

หมอวิทย พูดวา : การเรียนแพทย ไมไดเรียนหนักมากตลอดเวลาอยาง

ที่ใครๆ คิด แตวาตองขยัน อดทน ที่สำคัญตองมีใจรักทางดานนี้ดวยครับ  

และสำหรับคนที่สงสัยวา ตองเรียนเกงทุกวิชาไหม ขอตอบวา ก็คงตอง 

หัวดีหนอยนะครับ การเรียนแพทย ตองใหความสำคัญกับทุกวิชา (ในสายวิทย-

คณิต นะครับ) ภาษาอังกฤษก็สำคัญมาก เพราะตองอานตำราทางการแพทย 

ตลอดเวลา สรุปวา นองๆ ตองเตรียมตัวแตเนิ่นๆ อานหนังสือใหเขาใจ และ 

ฝกทำโจทยใหเยอะๆ ครับ        

 

 เ มื่ อ อ  า น บ ท สั ม ภ า ษ ณ  ทั้ ง  ๖  ค น จ บ แ ล  ว  ถ  า น  อ ง ๆ 

วัยเรียนก็ยังนึกไมออกวา เอ... แลวเราจะไปทางไหนดี  “นกเงือก” 

ขอแนะนำเทคนิควิธี นั่นคือ สำรวจและคนหาตัวเองใหเจอ รูจักตัวเอง

กอนวาเรามีนิสัยอยางไร ลักษณะนิสัยสวนตัวนี่สำคัญมาก เพราะเปน 

สิ่งที่เปนตัวเราอยางแทจริง ตอไป มาดูวา เรามีความถนัด ความสามารถ 

และทักษะดานไหน เรียนเลขไดดีกวาภาษา หรือวาชอบดานทางชาง ดู 

ระดับเกรดของเราดวยวาเปนอยางไร พอจะเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เรา 

สนใจไดหรอืไม จากนัน้ก ็ตัง้ใจเรยีน ขยนัหมัน่เพยีรอยางสมำ่เสมอ อยารอ 

ไวอานหนังสือเฉพาะชวงใกลสอบ รวมทั้งฝกฝนทำโจทยมากๆ และศึกษา

หาความรูรอบตัวและนอกตำราอื่นๆ ดวย “นกเงือก” เชื่อมั่นวา ความขยัน 

มุงมั่น มีความมานะพยายามและใฝเรียนรู ยอมนำความสำเร็จทั้งในการ 

เรียนและอาชีพการงานมาสูทุกๆ คนอยางแนนอน    
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โรงเรียนไทยวันเสาร - เบอรลิน โครงการฯ
กลุมคนไทยและโครงการพี่สอน-นอง ฯ
ชมรมภริยานักศึกษาวิทยาลัยปองกันราชอาณาฯ
คุณอำไพ  เวชพันธุ
ชมรมนักศึกษาวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรฯ
คุณหญิงศรีศิริ   กฤษณจันทร
นายสวาสดิ์-นางประพีร ปุยพันธวงศ
คุญยายหอม วงศจรัส
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
บริษัทไทยมอเตอรเชน จำกัด
ชมรมกีฬาแขงรถจักรยานยนตสมัครเลนระยอง
สโมสรไลออนสอูทอง
นางสาวภัณฑิรา  วันทุมมา
สำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล
คณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารศูนยฯ
มูลนิธิเผยแผคุณธรรมเพื่อการสงเคราะห ฯ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
นายวิชา-นางวารุณี พนาจารย
นางจิรภรณ รวยเจริญทรัพย
นายวิศาล-นางนวลทิพย คุณวิศาลและนายฯ
ลูกหลานตระกูลฤทธิรณ
โรงเรียนศรีวิกรม
นางอรุณวรรณ หาญเจริญศักดิ์
คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ
มูลนิธิหลวงปูพระชัยมงคล (จ.สมุทรปราการ)
ผูไมประสงคออกนาม ๑ ทาน
Prusert  Ramb , Richard  Gogler
Samuai  Jede, SANGUAN  SCHWARE
PHENSRI  HAGEL
Jommion  Feisst
Thai House Restaurant
Werner - Ban Henseler
Mr  HARALD  LINK
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ชมรมรวมใจไทย Gottingen
นางเสียมลั้ง  จงถาวร
หางหุนสวนจำกัด บำรุงยาง
นายประจักษ รักกสิกรณ
น.ส.จิตตา-น.ส.เกศทิพ ฤทธิ์สำเร็จ
นางสาวอุบล ทนุพงษ
นางสาวกาญจนา ทนุพงษ
นางจันดี จรรยาศิริ
นางองุน ชีรนรวนิชย

กรกฎาคม ๒๕๕๒ – มีนาคม ๒๕๕๓



นางจำลอง คำมวง
นายวุฒิไกร สุโภภาค
นางกลวยไม สิทธิเวช
นางสาวนิตยา  สมบูรณ
นางชมอย  สมบูรณ
นางบุญชวย  ธรรมระโต
นางลมัย  ทองบุญรอด
นางประภาศรี  แดงพลอย
นางสาวมณฑา  กิริยา
นางละออง สุวรรณชื่น
นางวินิดา กองสมุทร
นางวนิจชา พจนพิสุทธิ์
นายสุจินต-นางชูจิตต วิไลพันธ
นายไพบูลย ธิมาสาตร
นางประยงค แซลี้
นางอรพินท สุธรรมโน
นางบุญศรี อินทพงษ
นางสุพัตรา  ลิมปหิรัญรัตน
นายศรัณย-นางนุชนันท ลิมปหิรัญรักษ
นายทศพล อมราวัฒนะ
นางจรวย ตัณฑัยย
นางลั้งเอง แซโงว
คุณจิตรตานันท ทวียศเดชานันท
นางจำเนียร บุญเกิด
นางสายทอง ศรานุรักษ
นางสุนีย ขันติวนิชย
นางมาลี คงวารี
นางปราณี ทรงแสงธรรม
นางพรพรรณ-นายเกษมพงศ ทองดี
นางสาวสุดา สายรัดเงิน
นางสาวนพวรรณ สันติพงษสกุล
นายสิทธิชัย-นางบุญมาก ธีรมหานนท
นายสมภพ ตาลสอน
นายวุฒิโชค เฮงพนมทิพย
บริษัท อินทรชิตร จำกัด
คุณอายุทธ  สุวรรณรัตน
บริษัท วิริยา เทรดดิ้ง จำกัด
คุณตองจิตต บำเพ็ญศิลป
นายณรงค-นางฉลวย คงมาลัย
คุณธงชัย พิสิทธิวิทยานนท
นส.สุวิมล วิจารณ
นางบุญยิ่ง นิตยพัฒน
น.ส.วิบูลยศรี เวชวัฒน
นางเนาวรัตน นพเสถียร
น.ส.ชนิตา รักกสิกรณ
บริษัท สรรพสินคา เซ็นทรัล จำกัด
นางนิภา สุทธิสุวรรณ
นายสงกรานต ศิริพานิช
ผูไมประสงคออกนาม ๖ ทาน 
สมทบทุน “เจาฟามหาจักรีฯ” เพื่อการศึกษา
บริษัทไทยออยลจำกัด มหาชน

สิงหาคม ๒๕๕๒
ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ
นายสุนทร วัฒนาพร
สมาคมการประมงสมุทรสาคร
นางประพิศ เอี้ยงชะอุม
หจก. ส.ศรีสุขวัสดุกอสราง
นายธำมรงค ดำริห
นางจุไรรัตน วิริยะโรจน
นางสาวกัญชพร มีเจริญ
นางประยูร ทองผาสุข

นางสาวเอ็นดู ชอบชื่น และนางสาวอลิสา ฯ
นางสาวสิริมา จิตสุวรรณ
คุณสมพิศ โรจชนะสมบัติ
คุณสุวภา ตันสกุล
นางเพ็ชรา โรจนประสงค
คุณวณี  เข็มทอง
คุณสุรีย  รัตติวรรณ
นายประสิทธิ์-นางนารี วิริยะโรจน
นางมะลิ ธนฤดีพร
นางนภา ทรัพยศรี
นายทวี-นางอำไพหาญไกวิไลยและฯ
นางมีนา  รัตติวรรณ
พสกนิกรชาวหมูบานวิเศษสุขานคร ๑๙
นางฉออน มีเจริญ
นายบุญเลี้ยง วิริยะโรจน
นางสาวโศรยา แสงเมือง
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยฯ
นางคำฝูง เชื้อบุญมี
หางแวนท็อปเจริญ
บริษัท วิจัยการเรียนรู จำกัด
สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนภ.ป.ร.ฯ
นางสาวยุวิษฐา หงษเหม
พลเอก คณิต เพิ่มทรัพย
โรงเรียนราชินี
พันโท กฤษณ สุนสะธรรม
บริษัท ฟลมมาสเตอร จำกัด
นางออรอรา ศรีบัวพันธุ
นายบัณฑิต คำนวนวัย
นายวิชัย ลาภพูลธนะอนันต
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ทานผูหญิงจงกล กิตติขจร
ดร.นิคัล ปราสาท
บริษัท ดุสิตธานี จำกัด
ตี๋โภชนา ทาฉลอม
นางสาวเตียง อึ่งสุวรรณ
นางสาวปน ชูเข็มทอง
บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท นาเกลือขุนสมุทรมณีรัตน จำกัด
คุณสมปอง สังขสกุล
นางวันดี จูงาม
นายจุน บุญเฮง
คุณศิริพงษ รักวงศวาน
นางเฉลียว ชูทอง
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
นางเพชรรัตน อุดม
นางสาวมาลัย เฮงมัก
นางพเยาว สมสุข
นางสุวรรณ แสงสุขเอี่ยม
พล อ.อ.อนุพันธ-วรลักษณ สนิทวงศฯ
บริษัท ทิพยโฮลดิ้ง จำกัด
ห.จ.ก.มิตซูคาวา อีเล็คทริค
นายภิญโญ ตั๊นวิเศษ
คุณชัยศิลป-ชาญเดช-วรฤทธิ์ แตมศิริชัย
นายคลัง ตันติมงคลสุข
คุณจิตราภา สังขรอด
คุณสมใจ ฮัมกรี
คุณสมวงษ ไวยเวทา
คุณเพชรลดา มงคลชาติ
นางสาวสุมาลี ธรรมนิยม
ห.จ.ก.ตุกตาเอนเทอรไพรซ
คุณสมศรี ไกรสังเกตุ
นางธันนดร กูลอินทร

นงรักวัสดุกอสราง
หางหุนสวนจำกัด ไทยถาวรรุงโรจน
คุณถาวร บุรณศิริ
คุณจำลอง สงรักษา
นางสาวทิพวรรณ แซพัว
ระรินจินดา เวลเนส สปา
บริษัท พี.ไว จำกัด
สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัท ปตท.สผ.จำกัด (มหาชน)
พันเอก วีระชาติ ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
นายประกายเพชร แหวนเกตุ
บริษัท วินโด แอนด เฮาส จำกัด
บริษัท แกรนด เซเลสเซี่ยล จำกัด
นายเบน ฮันซิน
คุณไพรวัลย กินเธอร และครอบครัว
นางหอม วงศจรัส
บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จำกัด
นายธนัย ปรศุพัฒนา
มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ
พล ต.จักรี ตันติพงศ
สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
รอยเอกหญิง ดลนภา หิรัญบูรณะ
คณะครู โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑
พ.ต.กิตติ พัชนะพานิช
นางไซเฮี้ย แซกวย
คุณสุวรรณ เกตุอุไร
พ.อ.ธนรัชฎ หิรัญบูรณะ
นางสาวสุรีย แซกวย
นางสุมาลี หรรษวรพงศ
นางสมจิตต บุญประเสริฐ
นางมาลี วิเชียรเจริญ
นางนรินรัตน ศุภาโกมลนันท
คุณปทมรังสี มาลากุล ณ อยุธยา
นางสุจิต นิพัทธวงศกร
คุณกุลปรียา สมัย
นางสาวรัชญา-นางสาวจุฑาทิพย เงายุธากร
คุณสิรินทร แซงอง
เด็กชายธนะพัฒน เกตุอุไร
คุณพเยาว แสงจันทร
คุณจิราภรณ ยอแสงรัตน
คุณศรีสุภรณ กิตติคุณเสรี และครอบครัว
คุณอุษา-ภูเนศ รุงเจริญ
คุณบุญลือ เกษมณี-แกวมณี ศรีพูล
คุณพิสิฐ สุปรีดานุวัฒน
เด็กหญิงปริชญา นามเสนาะ
นายไพโรจน สุขเอี่ยม และครอบครัว
นายสนิท สุขเอี่ยม และครอบครัว
คุณวุฒิชัย สุขเอี่ยม
นางหอม  วงศจรัส
คณะกรรมการจัดงานวันแมแหงชีวิต ฮ.ศ. ๑๔๓๐
มูลนิธิหัวใจแหงประเทศไทยฯ
ดร.รอยล จิตรดอน
คุณชัยพร สุรชาญชัยและครอบครัว
ผูใหญปราณี รอดคง
นางเจ็ง พจนสมพงษ
คุณบังอร เคลลียและครอบครัว
คุณจงรักษ-คุณประภาสิริ วาดรักชิต ฯ
นางสาวนิทรา นิลรัตน
คุณสมพร สุรชาญชัย และครอบครัว
คุณสมใจ ฆนวารี
คุณพงศกร-คุณสุนีย หริรัตนเสรี และฯ

คุณสุรชัย กุลทรงคุณากร
คุณเล็ก ศุภวัฒนตั้งพิศาล และครอบครัว
คุณเบญจวรรณ มงคล และครอบครัว
คุณสมจิตร-คุณอุทัย ศรีสมุทร
คุณธิติมา ตั้งอรามวงศ และครอบครัว
คุณเพ็ญศรี-คุณเกียรติศรี นุตาลัย 
นางสาวทัศภรณ แซตั้ง
คุณภาณุ ทองผาสุก
นางสาวกันยา ศรีสวัสดิ์
นางอุไร แตงเอี่ยมและครอบครัว
ครอบครัวศรีวิไล
คุณจำเนียร แซเฮง
นางลำดวน ชาวทาทราย
นางบุญเรือน จอยเอมและครอบครัว
เจาหนาที่โรงพยาบาลกระทุมแบนและOTOPฯ
นางสุภาพร สาลิคุปต
คุณกนกวรรณ-คุณอำพล เพ็ชรพิรุณและฯ
นางสมศรี เอกมหาชัย
คุณสมจิตร-คุณสงคราม มงคลและครอบครัว
คุณจันทรขจร ครรชิตาวรกุลและครอบครัว
คุณสิริยุพิน ยุวรรณศิริ
นายวรรณากร เหลืองนภา
ชมรมกอลฟ MPPM ๑๓
ไลออนสอาภรณ เฉลียวเกรียงไกร
นายธนัย ปรศุพัฒนา
ผูไมประสงคออกนาม ๓ ทาน
BANGKOK’S INTERNATIONAL FESTIVAL
MIWH NGVYEN
Mr HARALD LINK
MICHEL ROSMOLEN
Mr ROB RANKIN
พัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร
นายณรงค-นางฉลวย คงมาลัย
คุณขวัญใจ สิงหพรรค
หจก.ศิริยีวัน (ไอ.เอส)
คณะบุคคลทูลเกลาฯ ถวายผานสนง.โครงการฯ
บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จำกัด (สนญ.)
ชมรมมดภูมิภาค
บจ.ฟวชั่นเอ็กซเซล(ไทยแลนด)
นางสาวนันทนา อิ่มวิทยา
นายสงกรานต ศิริพานิช
นางนิภา สุทธิสุวรรณ
บริษัท อินทรชิตร จำกัด
คุณอานิตา  นิตยะ
บริษัท วิริยาเทรดดิ้ง จำกัด
ครอบครัวนางคำปน ไชยพรหม
คุณพรปวีณ  เกษมสวัสดิ์
คณะสงฆอำเภอบานบึง
ผูไมประสงคออกนาม ๕ ทาน

กันยายน ๒๕๕๒
ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ
ทานผูหญิงสุนามัน ประนิช
ทานผูหญิงทัศนีย บุณยคุปต
ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ
รองศาสตราจารยชารี มณีศรี
คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
นายสัญชัย อภิชิตพงศชัย
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย



ดร.ประโยชน เนื่องจำนงค
รศ.ดร.นพวรรณ ชนัญพานิช
นางศิริวรรณ รักการงาน
นางสาวจตุพร คีมนารักษ
บริษัท เซฟ-ที-คัท (ประเทศไทย) จำกัด
วิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
คุณกรศิกาญน บุญแชม
บจ.ไอ.เอส อินดัสทรีย (ไทยแลนด)
นายนันทวัฒชัย  วงษชนะชัย
บริษัท คิวทีซี ทรานสฟอรเมอร จำกัด
บจ. เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย)
บจ. เอ แอนด ดี อินโนเวชั่น กรุป
บริษัท เอ.เค.พี เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท สำรวยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท แมคพาย บลาซเทค จำกัด
ชมรมกอลฟพระจอมเกลาพระนครเหนือ
สมาคมศิษยเกาครุศาสตรอุตสาหกรรม
นายจิระชัย-น.ส.อัจฉราวรรณ
นายสุรัก ปยะรักสกุล-น.ส.ลลิดา บุญพิทักษ
บริษัท มินธร แอนด ธนาธร จำกัด
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
นางจำจร สมรูป
นางสุวรรณ รักเขตรการ
นางซูลั้ง แซเจียม
นางวรรณี สมัครการคา
นางมีนา ยิ้มรอด
สนง.การกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจฯ
สมาคมตัวแทนประกันชีวิต
สมาคมประกันวินาศภัย
บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สมาคมอูกลางการประกันภัย
สมาคมนักคณิตศาสตรประกันภัยฯ
สมาคมนายหนาประกันภัยไทย
สมาคมประกันชีวิตไทย
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
นางละเมียด อักษรวงศ
นางกรุณา แดงสุวรรณ
นายคลอง วงศสุขมนตรี
ผูชวยศาสตราจารยรสสุคนธ แสงมณี
หมอมหลวงสมชาย จักรพันธุ
นางสาววรรณงาม พรพานิชพงษ
โครงการตัดเย็บเสื้อผา ร.ร.อุดมศาสนวิทยา
โครงการอาหารและขนมใน 
รร.อุดมศาสนวิทยา
นายธีระ มินทราศักดิ์
นางนารีรัตน มินทราศักดิ์
นางเลขา ซื่อธานุวงศ
นางประพิศ วรานันตกุล
นางเบญญภา เหลาพงศหาญ
นางสาววัลภา วงศขจรอาภา
นางอรัณยา แกวซาย
นางสาวนูรีซัน สะมะแอ
นางรอสตี มะดาแฮ
นางจำนงค สุเนย
นางลดาวัลย โพธิวิจิตร
นางสาววารุณี ชาติวัฒนธรรม
นางสุชานาฏ สะอา
นางเซากวน แซเลา
นางเลี่ยน บุญยัง
นางตันยุกเยี่ยน บูรณมานิต
นางกัญญมณฑ วณิชยไกวับ
นางละมาย จวนจบ

นางสาวจิตรสุดา แซอึ่ง
นางสาววิภารัตน ยี่ตระกูล
นางสุรัตนา แซจัน
นายอาลี ดูดิง
นายสมยศ เลิศลำยอง
นางกันทิมา ดิษฐาภินันท
นางสมร ชวันกุล
นางกัญญาวีร ณ สงขลา
รองศาสตราจารยเขต รัตนจรณะ
ผูชวยศาสตราจารยพรจรัส รัตนจรณะ
นางกุลนี คุณาริยานุกูล
นางปยะนาถ วิภาวสุ
นายยศกร เทพบุตร
นางรัตนา กาฬศิริ
นางสุไพ แกวสุวรรณ
นางสมพร กิตติสาธร
นางอุไร กลอมเกลี้ยง
นางสุวดี ศรีขวัญ
นางสุคนธ ฉวีศักดิ์
นางรัตนา แสงสวาง
นางสาวบำรุงศรี ถาวร
นางทัศนาวลัย ไชยจรัส
นางอารี บุญออน
นางอรวรรณ จิรรัตนโสภา
นางจุฑารัตน ลายกาญจนไพบูลย
นางสาวสุทธิรดา  ประสิทธิ์ชัยวงศ
นางสาวลดากมล  คลองพยาบาล
นางสุวพันธ  สุวรรณวงศ
นางแฉลม  จงศิริกุล
นางรัตนา  พุทธสุภะ
นางหนูทิน  รัตนภิรมย
นายเจือ  ธรรมสโร
นายพงษศักดิ์  ยิ่งชนมเจริญ
นายประกอบ  ศิริเสรีวัฒนา
นายธนกฤต  เลิศไกรธนาภา
ดร.นิรันดรเกียรติ  ลิ่วคุณูปการ
นายประสิทธิ์ศักดิ์  ลิ่มกาญจนา
นายวิรัช  อัศวสุขสันต
นายดลเดช  พัฒนรัฐ
นายศุภณัฐ  สิรันทวิเนติ
นายเมธี  กาญจนพังคะ
นายสุรชัย  วงศศุภลักษณ
นายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร
นายณัฐกฤช  สิทธิโอสถ
บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส จำกัด
คุณหญิงเอื้อปราณี  เจียรวนนท
นายประชา  เตรัตน
องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา
นายวินัย - นางวิจิตรา  ครุวรรณพัฒน
คณะกรรมการจัดงานการแขงขันนกเขาชวา
เสียง
นายสนาน  สุทธินุน
นายวินัย  ครุวรรณพัฒน
นางจินตนา  วงศสอาด
ผูบัญชาการกองบัญชาการตำรวจตระเวนช
ายแดน
บริษัท สยามสแควรทาวเวอร จำกัด
บริษัท วัฒนกิจมานนท จำกัด
นางสาวสุพร  วงศชมภู
โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)
ผศ.ดร.จิรดา  วุฑฒยากร
นายวิชัย  ลาภพูลธนะอนันต

นายคณพศ - นางภูษณิศา จงพิพัฒนชัยพร
นางมาลีลอม  สุขสง
พลอากาศเอก วิเชียร  เวชพันธุ
พลเรือตรีบงกช - ดร.สันทนีย  ผาสุข
กลุมโรงเรียน ๙ นวมินทราชินูทิศ
คุณชฎาพร  เดชสุวรรณาชัย
นางขา  ประเสริฐบดินทร
บริษัท สิรินธรคารเซอรวิส จำกัด
นายศักดิ์สม  จามรมาน
บริษัท บาซินี่ เอนเตอรไพรส จำกัด
นางสาวอรพรรณ  ทิพยชุน
นางทองเล็ก  ไมตราวัฒนา
คุณอัคฆวิช  สวัสดิจันทร และครอบครัว
อ.อารย - อ.เสาวณี  ปาลเดชพงศ
ด.ช.พงษพัค  เลี่ยงศิริวัฒนากุล
ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย ฯ
นางอัจฉรา  อัศวินอุฬารกุล
มูลนิธินาลันทา
นายกุย  ลวนศรีมงคล
นางสุดใจ  ลวนศรีมงคล
นางบุญเยี่ยม  วินิจ
นายอำนวย  วินิจ
นางบุญเลี่ยม ประมงค
นางกัญญาวีร  ลือประสงคจิตร
นายคัณหชิต  จันทรพึ่ง
นางสุกัญญา  ประมงค
นางสาวประนอม  ชูภู
นางพรพรรณ  ทองงามตระกูล
นางสาวพรพิมล  นุชพัฒน
รานเกรียงสิน
ทันตแพทยเทวัลย  ทิพยวัฒนอักษร
โรงแรมหินน้ำ ทรายสวย จำกัด
นางสาวปญจมา  สาธุการ
นางเกศริน  มากหมู
รานอาหารบานอิสระ
ศูนยรัชนี ไหมไทย หัวหิน
นางศิรญา  ทวีสุข
หางหุนสวนจำกัด กวยควงเซง
นางปราจีน  แกวศรี
นายปราการ เจียวิริยะบุญญา
นางจินดา  กรกุมสิน
นายทรงศักดิ์  กรกุมสิน
นางดวงจันทร  เลาทองเผา
นางสาวอรัญญา  ศิริรัตนมงคล
นางสาหราย  สืบสมบัติ
พ.ท.สามารถ  ศิลาแลง
นางสมใจ  เชื้อวงศสกุล
นายสุธี  ธนนันธศิริ
นายเชิดศักดิ์  เลิศธรรมคุณ
นายราเชนทร  มณีสวางวงศ
นางยุพิน  เทียนเล็ก
นายอนุวัฒน  ผอูนรัตน
นางสมบูรณ  สิงคิวิบูลย
นายวิทวัส  สุวรรณหงส
นางกรองทอง  เต็งประเสริฐ
นายสุชาติ  สุกิจปาณีนิจ
นายสถิตย  เลือดแดง
นางชวัลกร  จงเอกวุฒิ
นางสาวนิรชา  โพธิรัชต
นางสมบูรณ  ซื่อภักดี
นางสุธิดา  ตั้งบูรพาจิตร
นายอำไพ  หุนงาม

นางฐิตารีย  ผุดเผือก
คุณวรรณา  โชคสุชาติ
คุณจุฑารัตน  สุสวัสดิ์
คุณชวนพิศ  โมรา
คุณสายสวาท  เจตนเกษกรรณ
คุณสุรัตน  ดับใหม
คุณอนงคศรี  เวนโกรโนวิทซ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กิจกรรม ๒ เมษารวมใจนอมเกลาฯ
นายกูเกียรติ  บูรพาพงศ
บริษัท สมบูรณพัฒนา จำกัด
บริษัท วัตรพงศ จำกัด
นางสุชาดา  พันธนรา
นางกอบแกว  เลาประสบวัฒนา
นายวิชาญ  เลาประสพวัฒนา
นายพชรพล  อภิบาลธนกิจ
นายอนุชิต  พาณิชวทัญู
ชมรมมิตรเมืองลุง อ.สุไหงโก-ลก
ชมรมชาวนครศรีธรรมราช อ.สุไหงโก-ลก
นายอารีย  อบโอ
นางเตือน  ชะอุมเอียด
นางปรางทิพย  แสนยาอุโฆษ
นางรัมณีย  ยี่ถิน
นางพลอย  บุญสวัสดิ์
นางเสน  พุฒิดำ
นางเพ็ญศรี   ชูแสง
นางนิรนุช  วาจาเที่ยง
นางจุฑาทิพย  ลลิตมณีกุล
นางและ  แซโคว
นางสาวศิริกร  รักษชน
นางสาววราภรณ  แซเต็ง
นางสาวสมทบ  นิลสาร
นางสาวกัญจนลักษณ  จิตตภักดี
ด.ต.ประสิทธิ์  จันทรแกวเดช
นายสวรรค  กันนิกา
นายประดับ  เอียดเล็ก
นายสมชาย  พันธขนิษ
นางหอม  วงศจรัส
กรมธนารักษ
บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท มอริโอ จำกัด
นางสาวสุประวีณ  พานิชสมบัติ
ดร.ไขมุก  เหลาพิพัฒนา
นางสาวบัวภา  จางวางแกว
นางกรรณิกา  สาระถี
นายวรนิติ์  เลิศคอนสาร
บริษัท โปร โฮเต็ล แมเนจเมนท จำกัด
คุณจรรยา  รวิรุจิพันธุ
รศ.ไพพรรณ  อินทนิล
สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ
นายวิบูลย  เดชะทัตตานนท
สโมสรไลออนสพัทยา
นางณัฏฐพร - นายสมชาย  เอื้อมพรวนิช
คุณสุมาตร-คุณอุไรวรรณ  สุวรรณเสรี
คุณพอสมจิตร  ขุลีหลาย
นางละออง  ภูพวก
คุณแมติ่ง  ขุลีหลาย
นางดวงเดือน  ขำวงษ
นางผองพรรณ  เหมือนทอง
นางสาวธนกร  จันทรศิริยานันท
นายพิเชษฐ  เพ็ชรรัตน
นางทองศรี  ปรารมภ



สำนักหอสมุดกลาง
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นายวรุธ  สุวกร
นางเบญจวรรณ  สุวกร
ผูไมประสงคออกนาม ๑ ทาน
SCHNEIDER (THAILAND) LIMITED
Mr HARALD LINK
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด
บริษัท อเล็กเฮลธ โปรดักส จำกัด
บจก.ไทยสถาพร
บจก. เจดดรากอน คิทเชน
บจก.ซันยางอุตสาหกรรมอาหาร
สโมสรโรตารี ยานนาวา
นางสาววิไล  ตั้งสิน
คุณเกษรา  ทรัพยเหลือหลาย
บจก.ศรีมิตร อินเตอรเทรด
บจก.โฟรสตารการเมนทแอนดเท็กไทล
บจก.เชียร เทรดดิ้ง
บจก.ฟวเจอร เอเลเวเทอร
บจก.สหวิทยุไฮไฟวิชั่น
นายปริญญา ตั้งสิน
บจก.เคซี มหานคร
หจก.ออลสกรีน เทรดดิ้ง
นายประเสริฐ  แจงกิตติชัย
โรงเรียนกวดวิชาบานฝกฝน
บจก.เวิลดแกส (ประเทศไทย)
นายฮั่วสูน แซโงว
น.ส.จิตตา-น.ส.เกศทิพ ฤทธิ์สำเร็จ
น.ส.มณฑา กิริยา
นางทัชชา พิมหะศิริ
นางลมัย ทองบุญรอด
นายวุฒิไกร  สุโภภาค
น.ส.จำเนียร โหมดศิริ
นางจำลอง คำมวง
นางนีรนุช สังขพรหม
นางจันดี จรรยาศิริ
น.ส.อุบล ทนุพงษ
นางองุน ชีรนรวณิชย
นายสิทธิชัย-นางบุญมาก ธีรมหานนท
นางกลวยไม สิทธิเวช
น.ส.นิตยา สมบูรณ
นางชมอย สมบูรณ
นายไพบูลย ธิมาศาสตร
นายสุจินต-นางชูจิตต วิไลพันธ
นางจิตรตานันท ทวียศเดชานันท
นางทวี  อินทรจันทร
นางวินิดา กองสมุทร
นางวนิจชา พจนพิสุทธิ์
นางประยงค แซลี้
นางมาลี คงวารี
น.ส.กาญจนา ทนุพงษ
นายวิชัย-นางพจนา อนสำราญ
คุณอรพินท สุธรรมโน
น.ส.ศรีเจริญ ภคนันท
นางลั้งเอง แซโงว
นายทศพล อมราวัฒนะ
นางละออง สุวรรณชื่น
นางสุพัตรา ลิมปหิรัญรักษ

นางจร ปยะรัตน
น.ส.เพ็ญนิภา ปยะรัตน
นางกุยกี อนุวารีพงษ
นางเอี้ยงเฮง เชวงเกียรติ
นางวิภาดา ชินกีรติการ
คุณจตุพร ปรีชพันธ
น.ส.มานัส สงคปรีดา
คุณบุบผา จันทรแสงสุก
คุณบัว-บี่-แบม โรจนรุงทวี
คุณวิวรรณ วรัญญวัฒนะ
คุณสิริกาญจน เบาคำ
นางชื่นจิตต ทีทา
คุณสุดา สายรัดเงิน
คุณนงลักษณ เกียรติสุข
นางวรรณี กาญจนกิจกุล
นางสายทอง ศรานุรักษ
นางเพียร สุดใจปรารถนา
น.ส.นพวรรณ สันติพงษสกุล
น.ส.พชรสุดา ราชปนดิ
คุณศรัณยา  ประจักษสมสุข
นางวิไล  จิรอิทธิวรรณา
คุณรัชนี  แสงทองพินิจ
บริษัท โซตัส อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
น.ส.ชนิตา  รักกสิกรณ
นายวุฒิโชติ  เฮงพนมทิพย
คุณหญิงดรุณี  พูลทรัพย
นางสมพงษ ทิพยรัตน
น.ส.ศิริพร ทิพยรัตน
น.ส.กนกทิพย ทิพยรัตน
คุณอานิตา  นิตยะ
บริษัท วิริยาเทรดดิ้ง จำกัด
นายวินัย-นางประภัสสร สิทธิจิรพงศ
นายอนุชิต อภิเกษมสันติ์
นายณรงค-นางฉลวย คงมาลัย
นายสุพล ศิริพรรณพร
บริษัท อินทรชิตร จำกัด
มูลนิธิฐานเศรษฐกิจ
นายณรงค-นางฉลวย คงมาลัย
ผูไมประสงคออกนาม ๖  ทาน
ASSA ABLOY HOSPITALITY LIMITED
สมทบทุน “เจาฟามหาจักรีฯ” เพื่อการศึกษา
บริษัทไทยออยลจำกัด มหาชน
พัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา 
อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม่
มูลนิธิวัชรสกุณี
บริษัท เซ็นคาร จำกัด

ตุลาคม ๒๕๕๒
ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ
กรมศิลปากร
ศ.นพ.นิพนธ  พวงวรินทร
นางฟองแกว  เจนจัด
นางสาวประภาวัลย  พัววงศตระกูล
นางเทียมจันทร สุเดชมารค
นางศรี สุทธมงคล
นางไพฑูรย  เจียตระกูล
นางบุญปน  สุเดชมารค
นางบัวลอย  ทนันชัย
นางละมัย  วรรณสาร
นายบุญมี  ปญญาฟู
นางบัญชร  งามสมบัติ
นางศรีชม  มหาวงศนันท

นางบานเชย  เมืองมูล
นางศรีแกว  ราชเมืองมูล
นายฟุง  ยาลังกาญจน
พระครูรัตนธรรมประทีป
พระครูอาทรธรรมทัต
นางสาวณัฐจิรา  พวงจิตร
นายเจริญเมือง  กานแกว
นางธนิฐตา  กิจพาณิชยเจริญ
นางวัชรี  ชัยชนะ
นางอุไรวรรณ  วีรศิริกุล
นายสะอาด  มะลิวัลย
นายประสิทธิ์-นางสุรีย  ยอดเมืองดี
นางสุรียพร  คองประเสริฐ
นายภาสกร  สถิติรัต
นายธนศิษฐ  ธนสิริเศรษฐ
นายยุทธนา  จิตรอบอารีย
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
หางหุนสวนจำกัด ชางรุงคอนสตัคชั่น
นางทับทิม  กุลวัฒน
บริษัท พิสิษฐอินเตอรกรุป จำกัด
นางพูลทรัพย  เพชรศรี
บริษัท สวางเท็กไทร จำกัด
บริษัท ภูมเดชา จำกัด
นายวิทาน - นางวีนัส งามปลอด
นายบุญชวย  เหลานาค
แมชีศศิธร  จำปาหอม
นาวาโทสมพงษ กิจจานนท-นส.นรมน นันทมนตรี
นางเกศินี  จารุวัฒนานนท
นายพรชัย ทิมปาวัฒน และครอบครัว
คณะกรรมการจัดงานปดทองฝงลูกนิมิต
มูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ ฯ
บริษัท อีซี่อินชัวร โบรกเกอร จำกัด
พระครูวิมลกิตติญาณ
นางสาวสุภาภรณ  วิจิตรรัตนกุล
สมาคมแมบาน รร.นายรอย จปร.
นางใต  แซแต
นางสาวเซียมหง  แซลี่
นายเฉลิมชัย  สุภาพุฒ
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา
นายปญญา  นิรันดรกุล
พระครูภัทรสารพิมล
ทานหญิงศรีสวางวงศ  ยุคล
พระเทพวิทยาคม (หลวงพอคูณ ปริสุทโธ)
นางกนกรัชต  จิระอิทธิศักดิ์
นางสุจิตรา  สุหราย
บริษัท สยามคูโบตาอุตสาหกรรม จำกัด
คูโบตา คอรปอเรชั่น
สำนักงานองคการอาหารและเกษตรฯ
หางหุนสวนจำกัด จุงชัยสหยนต
หางหุนสวนจำกัดอนันตภัณฑ ลำปาง
บริษัท คูโบตา พะเยา จำกัด
หจก.แพรการเกษตรไฟฟา (๒๕๓๕)
บริษัท เตี้ยงวนกี่ยนตรการ จำกัด
บริษัท คูโบตา นิธิบูรณ เชียงใหม จำกัด
บริษัท คูโบตา แมสอด จำกัด
หจก. วี.ที.เอส.แทรกเตอร
หจก.กวงเซงเฮงตาก
บจ. คูโบตา กำแพงเพชร(ฮั้วเฮงหลี)
บจ. คูโบตา นครสวรรค (ฮั้วเฮงหลี)
บริษัท อุตรดิตถยนตรกิจ จำกัด
บริษัท คูโบตาเพียวพานิช จำกัด
หางหุนสวนจำกัด เพียวพานิช ๒ (๑๙๙๒)

นางนันทนา  สิงหวัฒนาศิริ
นางชุม  บุญแจม
นางกลอยใจ  เหมือนทอง
นางบุญมี  เนียมนิล
นางวัฒนา  ทรัพยสอน
นางอรุณรัต  ไหมดำ
สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมฯ
นางชฎา  เหมือนทอง
นางละมาย  ขำเจริญ
นางมาลี  ฮวบแชม
นางทุเรียน  เดชเจริญ
นางสาวฐิติญา  อินทรปญญา
ชมรมศิษยเกาโรงเรียนเตรียมอุดมฯ
นางสาวสมจิตต  พินไทย และครอบครัว
นางสาวปราณีต  อัคนิฐมนตรี
นางคณัฐธร  ชุณหประเสริฐ
นางประสม  ตนขลิบ
นางสาวบุญชู  เนียมนิล
นางสายยัน  ชาวบานกราง
นางวรรณดี  ผาสุข
นางมนัสนันท  วงศกาฬสินธุ
นางอุนเรือน  กันสิทธิ์
นายสุวิทย  ใจชื่น
นางสาวสุรียฉาย  แกวเศษ
นางสุนันท  ศรีภิรมย
ภราดา ผศ.วินัย วิริยวิทยาวงศ
เหลากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ
นางสาวเสาวณีย  ลีลานุช
นางสาวจินตนา  ตุนาวา
คุณกาญจนา ผลัญชัย
นางสาววรรณภรณ  วนรัตน
นางไพศล  ตุลวรรธนะ
นางกุลชลีย  สุคนธสิงห
นางสวาท  รอบคอบ
นางทุเรียน  เดชเจริญ
นายชาญชัย  ปนนิกร
นายสมบูรณ  ศิริทัตสวัสดิ์
นายเฉลิมภพ  เนียมนิล
นายนพดล - นางเพลินใจ จันทรศิริยานันท
นางบังอร  เรืองศรี
นางละมัย  จิวใจดี
นางประไพ  อินทรพันธ
นางสาวสุจิตรา  ลือประเสริฐ
นางวิไล  แนวพระยา
นางพิจิตรา  เฮงสกุล
สมาคมศิษยเกาการเรือน-สวนดุสิต
กรมพลาธิการทหารบก
ประชาชนจังหวัดหนองบัวลำภู
พันเอกสมยศ - นางวราพร  ปรีชาสินธพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติฯ
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย - ฝรั่งเศส
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตรประยุกต
คณะศิลปศาสตรประยุกต
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม



บจ.คูโบตาบิ๊กยู แทรกเตอรพิษณุโลก
หางหุนสวนจำกัด ทั่งทองอะไหลยนต
หางหุนสวนจำกัด ทั่งทองอะไหลยนต
บริษัท ที.ที.แทรกเตอร คูโบตา จำกัด
บริษัท สยามยนตแทรกเตอร จำกัด
หจก.คูโบตา ก.แสงยนต กาญจนบุรี
บจ.คูโบตาสรรควิทยุ ๒๐๐๙ สุพรรณบุรี
หจก.ส.ธานินทรการยนต
บริษัท คูโบตาฉะเชิงเทรา จำกัด
บริษัท คูโบตาระยอง จำกัด
บจก.คูโบตาอนันตภัณฑนครราชสีมา
บริษัท มิตรแทออโตเซลล จำกัด
บริษัท คูโบตาเมืองตรัง จำกัด
บริษัท รวมใจมอเตอรเซลส จำกัด
หจก.จิตติพร หนองบัวลำภู แทรกเตอร(๒๐๐๕)
บริษัท คูโบตาอุดรธานี จำกัด
บริษัท เอเชียการคาอุดร (๑๙๙๗) จำกัด
หางหุนสวนจำกัด พิจิตรแทรกเตอร
หจก.คูโบตาหนองคายพิจิตรเพชรแทรกเตอร
หางหุนสวนจำกัด คูโบตาเจียงหนองคาย
หางหุนสวนจำกัด ปติแทรกเตอร
บริษัท คูโบตา อารเอ็มจี จำกัด
บจ.คูโบตาอารเอ็มจี สาขานครพนม
หจก.ชัยศิริแทรกเตอร (ขอนแกน)
บริษัท สุวัฒนแทรกเตอร จำกัด
บริษัท คูโบตา สหยนตบานไผ จำกัด
หางหุนสวนจำกัด เปงจิวเกษตร
บริษัท คูโบตามหาสารคาม จำกัด
หางหุนสวนจำกัด นานามอเตอร
บริษัท คูโบตากาฬสินธุ จำกัด
บริษัท คูโบตาชัยภูมิ จำกัด
บริษัท คูโบตาเบญจพลนครราชสีมา จำกัด
หางหุนสวนจำกัด เบญจพลอะไหล
บจก.เกษตรรุงเรืองแทรกเตอรแอนดคอมไบน
บริษัท คูโบตาบุรีรัมย จำกัด
หจก.คูโบตาศรีสะเกษเลาเจริญ
หจก.คูโบตา ยโสธรเลาเจริญ
หางหุนสวนจำกัด ศรีเมืองยนต ๑๙๙๑
บริษัท เจริญชัยแทรกเตอร จำกัด
บจ.เจริญชัยแทรกเตอร สาขากันทรลักษ
หางหุนสวนจำกัด ราชาแทรกเตอร
บริษัท คูโบตาหาดใหญจักรกล จำกัด
หจก.คูโบตา มงคลเจริญสิงหบุรี
หจก.คูโบตา ดอนเจดีย สุพรรณบุรี
บริษัท คูโบตาอุทัยธานี จำกัด
บริษัท คูโบตาเบญจพล ชลบุรี จำกัด
หางหุนสวนจำกัด ศิริพงษแมชีนเนอรี่
หางหุนสวนจำกัด คูโบตา ปทุมธานี
บริษัท คูโบตา เพชรบุรี จำกัด
หางหุนสวนจำกัด พานแทรกเตอร
บริษัท จิตติชัย แมชินเนอรี่ จำกัด
บริษัท คูโบตาเพชรบูรณ จำกัด
หางหุนสวนจำกัด อิสานแมชินเนอรี่
บริษัท ชาญชุตินันท จำกัด
นายธนัย  ปรศุพัฒนา
นายวิน - นางกรองแกว  จาราช
นายอวด  ออไอศูนย
นางสาวสงวน  ทองวิจิตร
คณะครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
คุณปอง  จิตติเดชารักษ
นายวิชัย  ลาภพูลธนะอนันต
คุณอมร - คุณเพ็ญศรี  ลาภโรจนไพบูลย

นางรุโณทัย  มหัทธนานนท
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด
สมาคมประกันชีวิตไทย
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
บริษัท พิสิษฐอินเตอรกรุป จำกัด
หางหุนสวนจำกัด ราชบุรีปูนขาวไทย
หางหุนสวนจำกัด ราชบุรีปูนขาวไทย
รานเกษตรสมบูรณ จังหวัดราชบุรี
บริษัท สหวิศจำกัดหลอโลหะ จำกัด
นางราศรี (พงศสวัสดิ์) จันทรางกูร
นายสุเมธ  แสงนิ่มนวล
พระครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต
บริษัท พัฒนาผาไทย จำกัด
บริษัท พิสิษฐอินเตอรกรุป จำกัด
นางปริษา  ปานะนนท
บมจ แอดวานซอินโฟร เซอรวิส
บริษัท พิสิษฐอินเตอรกรุป จำกัด
บริษัท ที ที แอนด ที จำกัด (มหาชน)
หางหุนสวนจำกัด ศรีเมืองมอเตอรราชบุรี
ผูไมประสงคออกนาม ๑ ทาน
DSM  NUTRITIONAL PRODUCTS
Mr HARALD LINK
พัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร
น.ส.ชนิตา  รักกสิกรณ
น.ส.จิตตา-นส.เกศทิพ ฤทธิ์สำเร็จ
น.ส.มณฑา กิริยา
นางทัชชา พิมหะศิริ
นางลมัย ทองบุญรอด
นายวุฒิไกร  สุโภภาค
น.ส.จำเนียร โหมดศิริ
นางจำลอง คำมวง
นางนีรนุช สังขพรหม
นางจันดี จรรยาศิริ
น.ส.อุบล ทนุพงษ
นางองุน ชีรนรวณิชย
นางกลวยไม สิทธิเวช
น.ส.นิตยา สมบูรณ
นางชมอย สมบูรณ
นายไพบูลย ธิมาศาสตร
นายสุจินต-นางชูจิตต วิไลพันธ
นางจิตรตานันท ทวียศเดชานันท
น.ส.ศรีเจริญ ภคนันท
นายสิทธิชัย-นางบุญมาก ธีรมหานนท
นางละออง สุวรรณชื่น
นางวนิจชา พจนพิสุทธิ์
นางเฉลา สุทธิกุลสมบัติ
นางพุฒิ ริ้วทอง
นายทศพล อมราวัฒนะ
นางทวี  อินทรจันทร
น.ส.สุดา สายรัดเงิน
นางลั้งเอง แซโงว
คุณวัฒนา ประสานพรรณ
นางบุญศรี อินทพงษ
นางสุพัตรา ลิมปหิรัญรักษ
นางอรพินท สุธรรมโน
นางมาลี คงวารี
นางมานัส สงคปรีดา
น.ส.นพวรรณ สันติพงษสกุล
นางสายใจ โคกบัว
นางนิภา  สุทธิสุวรรณ
คุณชัชวาล ฉัตรรัตนา

คุณอานิตา  นิตยะ
คุณมุกดา พิสิทธิวิทยานนท
นายอนุชิต อภิเกษมสันติ์
บริษัท วิริยาเทรดดิ้ง จำกัด
นายทนงศักดิ์-นางอำพูน เจริญยิ่ง
นายสงกรานต  ศิริพานิช
บจ.เกร็กออนเนอรชินเตอรเนชั่นแนล
Jennifer Tunsaringkran
พัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา 
อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม่
ทานผูหญิงประไพ  ศิวะโกเศศ

พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ
พล.ต.ธนรัชฎ  หิรัญบูรณะ
ชมรมสงเสริมการทองเที่ยวเขาใหญ-ปากชอง
นายวีระ  โรจนพจนรัตน
สมาคมวอลเลยบอลแหงประเทศไทย
ศาสตราจารย คุณหญิงกุหลาบ มัลลิกะมาส
นายวิศรุต  สุนทรเสนาะ
นายณพล  เรืองชาติ
นางสาวธัญยธรณ  พิพัฒนเมธาโชค
นายภูริช  นันทเขตวงศ
นายสงวน - นางวราทิพย ลิ่วมโนมนต
นางสาวณัฏฐิกา  ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา
นายสมพร  นุทผล
ธนาคารแหงประเทศไทย
นางจำเนียร  ศิลปอาชา และครอบครัว
นายโสภณ  คุมเจริญ
นายแจง - นางเยื่อ  ชูจันทร
หองภาพ ล.เจริญศิลป
คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
พระครูวินัยธร (บุญมา อนาลโย)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภาคปกติ
สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภาคพิเศษ
นายวิชัย  ลาภพูลธนะอนันต
คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา
นางประไพ  ตรงศิริวัฒน
คุณทองยอย  พูลพิพิธ
คุณศิริพร  คูวพะวนิชพงษ
นายธนัย  ปรศุพัฒนา
นางเมทินี พงษเวช - พล.อ.สันต ศรุตานนท
นางสาวมนสรัญ  พละพงศ
นายทวีป  รัมพาภรณ
นางสรัญรส  พละพงศ
นายภูริลาภ  พละพงศ
นายอนันต  อยูยืน
บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด
สมาคมศิษยเกา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
นายสมิตานันท  อยูยืน
นางศศิกาญจน  สระเอี่ยม
นางนวลละออ  สาครนาวิน
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ
นายอนุชา  เสมารัตน
หางหุนสวนจำกัด ศรีเมืองมอเตอรราชบุรี
หางเพชรทองนวรัตน
บริษัท พูลผล จำกัด
คุณทัศนีย  ผองสกุล
นางหอม  วงศจรัส

สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรฯ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางยิ้ม  แสงศรี
นายสมศักดิ์ ศรีเมือง และครอบครัว
นางพิมพใจ  ภูริปญญานันท
ด.ญ.ปรางทิพย - ด.ช.โสภณวิชญ แกวเรือง
นางบุญอิ่ม  หวังปาน
นายจำรัส-นางถาวร ชุมทอง
นายสวัสดิ์ - นางมณี  สุขนวล
นางสาวทัศนีย  ดำหนูอินทร
จ.ต.หญิง ปริญธร  ดำหนูอินทร
คุณธิดารัตน  ดำหนูอินทร
นายจำนงค-นางลำยอง อินทะเสโน
นางสมจิตร - นายชอบ  เกตุขาว
นางอาภรณ-นายเวียง  แสงสวัสดิ์
นางสอง - นายรื่น  ชวยเจริญ
นายเดชา -นางปราณีต  แสงมิ่ง
คณะครู-นักเรียน โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค
นางสาวสมจิต  สุขสม
ชมรมผูสูงอายุสถานีอนามัยบานขอนหาด
กลุมสตรีอาสาพัฒนาหมูบานดอนตาสังข
นางยินดี  แกวชูแสง
นางลั่น  จิตพิทักษ
นางวนิดา  รักใหม
นางริ่น  วรศรี
หางหุนสวนจำกัดเพชรภูผาโยธากิจ
โรงสีกอบกิจพานิช
นางชด  ศรีเมือง
นายพรอม - นางเคลื่อน พวงแสง
นายเขียว - นางฉลวย รอดคง
นายเปรม  พงศาปาน
เหลากาชาดจังหวัดพัทลุง
นางสุภาวดี  วัฒนเสน
นางวิจิตรา ครุวรรณพัฒน
เหลากาชาดจังหวัดสงขลา
บริษัท รุงโรจนกาวหนา จำกัด
นางภัทราวดี  ชำนาญระเบียบกิจ
นางรัตนา  รักษนาเวศ
นางวิญญา  สุขไข
นางศิวาพร  มนูญดาหวี
นางสุรภา  ขวัญสุวรรณ
นางขจรศรี  กิ้มถอง
นายสมโชค  อุไรธกุล
นางภัคจิรา  เณรพึ่ง
นางสุรางค  แซหลิ่ม
นางนงนุช  วิทยาภิรมย
นางอรวรรณ  ธรรมชาติ
นางเวียง  ชูแกว
นางสาวปยนันท  รักพูนแกว
นางอารีย  มนตรี
นายสมนึก  มีแสง
นายบุญฤทธิ์  งามสม
นางสำรวย  ดวงไข
นายเปยม  รามณีย
นางอธิติ  เมฆสุวรรณ
นางวรัญญา  เรืองแกว
นางหนูเอียด  อุนนอย
นายเวียง  จันทมาศ
นายวัชรพงศ  เหล็มปาน
นายนริศ  ฤทธาภิรมย
นางสาวณัชชา  แกวนุย
นางศรีสุพร  จันทรแกว



นายเคลา  สมมาตรย
ผูไมประสงคออกนาม ๑ ทาน
KENT UNITED CO.,LTD
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
น.ส.จิตตา-นส.เกศทิพ ฤทธิ์สำเร็จ
น.ส.มณฑา กิริยา
นางทัชชา พิมหะศิริ
นางลมัย ทองบุญรอด
นายวุฒิไกร  สุโภภาค
น.ส.จำเนียร โหมดศิริ
นางจำลอง คำมวง
นางจันดี จรรยาศิริ
น.ส.อุบล ทนุพงษ
นางองุน ชีรนรวณิชย
นางกลวยไม สิทธิเวช
น.ส.นิตยา สมบูรณ
นางชมอย สมบูรณ
นายไพบูลย ธิมาศาสตร
นายสุจินต-นางชูจิตต วิไลพันธ
นางจิตรตานันท ทวียศเดชานันท
น.ส.ศรีเจริญ ภคนันท
นายสิทธิชัย-นางบุญมาก ธีรมหานนท
นางสุพัตรา ลิมปหิรัญรักษ
นางละออง สุวรรณชื่น
นายทศพล อมราวัฒนะ
นางทวี  อินทรจันทร
นางลั้งเอง แซโงว
น.ส.กาญจนา ทนุพงษ
พ.ญ.ศิริเพ็ญ วิงประวัติ
นางมาลี คงวารี
น.ส.มานัส สงคปรีดา
นางประกายสิริ ปรีชามาตย
น.ส.อรุณ เสนาคชวงศ
น.ส.อารียา จันทรเจริญ
นางประยงค แซลี้
นางอรพินท สุธรรมโน
น.ส.สุดา สายรัดเงิน
นางวนิจชา พจนพิสุทธิ์
นายวิชัย-นางพจนา อนสำราญ
นางนงนภัส ธนาเดชเดชา
นางจันทรเชิง เทพศิริ
นางเอี้ยงเฮง เชวงเกียรติ
นายสันติพล อุดมคณารักษ
นางรัตนาพร เจตวงษ
ด.ญ.ญาณิศา คนเที่ยง
นางสุนีย  ขันติวณิชย
นางสมบูรณ  สุพัฒนวานิชกุล
นางเตือนใจ  แกวแท
นางจร ปยะรัตน
น.ส.สุรินทร  ทองทา
น.ส.นพวรรณ สันติพงษสกุล
นายชัยณรงค ลาภเศรษฐานุรักษ
น.ส.ชนิตา  รักกสิกรณ
น.ส.ประภัสสร  เสริมสกุล
นางจันทรฉาย  อิงคโรจนฤทธิ์
บริษัท อินทรชิตร จำกัด
ผูไมประสงคออกนาม ๗ ทาน
Jennifer Tunsaringkran
สมทบทุน “เจาฟามหาจักรีฯ” เพื่อการศึกษา
บริษัทไทยออยลจำกัด มหาชน

ธันวาคม ๒๕๕๒
ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ
คุณหญิงสมจิตต  อินทรีย
สมาคมนักเรียนเกาพิษณุโลกพิทยาคม
กรมศิลปากร
มูลนิธิราชสกุลอาภากร
นางสาววารุณี  พาณิชภักดี
สมาคมจิตรกรรมสีน้ำแหงประเทศไทย
นางมาลินี  พุคยาภรณ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
นายดำรง  เกงรุงเรืองชัย
นายกิตติ  อิทธิภากร
นายวีระศักดิ์  เชียรวัฒนาสุข
บริษัท โลหะวัฒนสตีล จำกัด
คุณอัญชลี  โอสถานุเคราะห
บริษัท โอฬารชัยทรานสปอรต จำกัด
คุณสมชาย  โกกนุทาภรณ
บริษัท โลหะไทยสแตนเสล จำกัด
บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด
บริษัท สุนทรผลิตภัณฑไม จำกัด
คุณอาคม-โสภา  สุวัฒนนท
บริษัท ๔๐๗ พัฒนา จำกัด
นายวันชัย  รวยอารี
สมาคมแมดีเดนและพอตัวอยางแหงชาติ
ชมรมดนตรีไทยเทศบาลนครตรัง
นายวีรรัศมิ์  เจือกโวน
คณะนักเรียนนายรอย จปร.รุนที่ ๓๓
คุณทัศนี  สุนทรวรรณ
นางหอม  วงศจรัส
นายศรีวิกรม  ราชปรีชา
คุณอมร - คุณเพ็ญศรี  ลาภโรจนไพบูลย
ชมรมสงเสริมการทองเที่ยวเขาใหญ-ปากชอง
นายวันธนบดี  จิตตานุเคราะห
พลเอกกมล - นางชุมศรี แสนอิสระ
บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน)
คุณหญิงอัมพร  มีศุข
คุณเรณู  จีนเจริญ
นางราตรี - นายมงคล เดอลาครัวซ
ทานผูหญิงอังกาบ  บุณยัษฐิติ
ทานผูหญิงสุนามัน  ประนิช
คุณเฉลิมเกตุ  นภาศัพท
คุณเกตุวลี  นภาศัพท
คุณศศินา  นภาศัพท
คุณภราสิต  นภาศัพท
คุณกิตติพัฒน  นภาศัพท
คุณพาสินี  ลิ่มอติบูลย
คุณวัลลิยา  ปงศรีวงศ
คุณสรณีย  ดีพันธพงศ
คุณพัชรดา  ซอโสตถิกุล
นางสาวเบญจวรรณ ตาทฤศโธรัยห
ครัวดอกไมขาว
บริษัท แพลทินัมฟูดส เซ็นเตอร จำกัด
นายชัชวาล  พงษสุทธิมนัส
บริษัท เอส แอนด เอส มีเดีย จำกัด
ทานผูหญิงศรี ลิมปชาติ
มูลนิธิอนันต อนันตกูล
พ.ต.อ. นรวัฒน เจริญรัชตภาคย
กรมการขนสงทางบก
นายแพทยสมพร ชุมชวย
นางออรอรา  ศรีบัวพันธุ
นางเกยูร  ชิตยานันท

คุณพุฒิ ประพัฒนพงษ ตะนะสอน
คุณพัชณี - คุณวันดี มัณยานนท
คุณศิไรรัตน-จิระกิตติ์ เวียนมานะพันธ
คุณมณีรัตน-คุณอลิสสา รุงโรจน
คุณวิไลวรรณ-ประนอม-โสภาพร
คุณเขียว-คุณวิไล-คุณปอม
Charles Porter-Mun นนทะเสน
คุณอัญญา มีบอทรัพย-ศิริวรรณ งามเฉลียว
นายแพทยเปรมศักดิ์  เพียยุระ
นายรังสรรค  เถื่อนนาดี
นางสุภาพร  ตังพิทักษกุล
นางสาคร  สัมสุม
นางสาวชนิกา  หาญเมืองใจ
รศ.ดร.วิทยา  จันทรศิลา
นางสาวกชพร  วลัยพร
นางสาวธภัสสรณ  ชยพลวิสิทธิ์
คุณสุชาดา  ศิริ
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแกว
นายประกายเพชร  แหวนเกตุ
สมาคมคนพิการผูคาสลากจังหวัดตาก
นายเชิดชัย  พัทยาวรรณ
นางกมลวรรณ  กาวิใจ
คุณวภรัตน  ทองมา
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
นายวิชัย  ลาภพูลธนะอนันต
มาเซอรอลิซาเบท
ขาราชการสำนักงานขนสง จังหวัดนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแกน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายขรรคชัย  บุนปาน
ผูไมประสงคออกนาม ๑ ทาน
SHINKEN (THAILAND) Co.,LTD
Mr  FRANKLIN W.TIMMONS, JR.
Ms. ANEGVANICH THAKSAPHORN
Mr HARALD LINK
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ
คุณอานิตา นิตยะ
นายณรงค-นางฉลวย คงมาลัย
ศ.ดร.นงลักษณ  วิรัชชัย
บริษัท วิริยาเทรดดิ้ง จำกัด
วาที่ พ.ต.สุทรรศน ภุมรินทร
น.ส.ชนิตา  รักกสิกรณ
นส.จิตตา-นส.เกศทิพ ฤทธิ์สำเร็จ
นางมาลี คงวารี
น.ส.มานัส สงคปรีดา
น.ส.มณฑา กิริยา
นางทัชชา พิมหะศิริ
นายวุฒิไกร  สุโภภาค
นางจำลอง คำมวง
น.ส.จำเนียร โหมดศิริ
นางจันดี จรรยาศิริ
น.ส.อุบล ทนุพงษ
นางองุน ชีรนรวณิชย
นางกลวยไม สิทธิเวช
นายไพบูลย ธิมาศาสตร
นายสุจินต-นางชูจิตต วิไลพันธ
น.ส.ศรีเจริญ ภคนันท
นางสุพัตรา ลิมปหิรัญรักษ

นางลมัย ทองบุญรอด
นางละออง สุวรรณชื่น
คุณอัครินี  อัศวาธิวัฒนกุล
นางวนิจชา พจนพิสุทธิ์
น.ส.กาญจนา ทนุพงษ
น.ส.บุบผา  จันทรแสงสุก
น.ส.สุดา สายรัดเงิน
นางลั้งเอง แซโงว
นางพุฒิ ริ้วทอง
นางประยงค แซลี้
นางจิตรตานันท ทวียศเดชานันท
นางเอื้อมพร  บุญขันธ
น.อ.ชลอ-นางสุวรรณี  พิณเสนาะ
คุณทศพล  อมราวัฒนะ
คุณเสาวนีย  เลิศวิลัย
นางสิริ-นส.วรารัตน ภัทรพรชัยกุล
นายปญญา - นางสมหวัง เมฆพยัพ
นางเตือนใจ  แกวแท
คุณบัว-บี่-แบม โรจนรุงทวี
คุณพัชรีพร  ภูวะนสุขสุนทร
นางวัฒนา  รัชตวิทย
นายศุภโชค-นางพูลทรัพย เกิดรัตนพร
นายชูชาติ-นางวราพร เกิดรัตนพร
นายวิชัย-นางพจนา อนสำราญ
นายทวีศักดิ์-นางกุยกี อนุวารีพงษ
นางอรุณี  ตาปนานนท
นส.นพวงศ  สรวยสุวรรณ
นางรำไพ  สรวยสุวรรณ
น.ส.สุรียภรณ  สรวยสุวรรณ
น.ส.นพวรรณ สันติพงษสกุล
นางบุญชวย ธรรมระโต
นางฉลองรัตน แมนประเสริฐ
นางสายหยุด  เดชะนรานนท
น.ส.พชรสุดา ราชปนดิ
นางยุพิน พันธเพียร
นายสิทธิชัย-นางบุญมาก ธีรมหานนท
นางหงษ  สังขสุวรรณ
นางนิภา โคตรวงษ
บริษัท ฟวชั่นเอ็กซเซล(ประเทศไทย)จำกัด
บริษัท อินทรชิตร จำกัด
ศาลเจาเลาปุนเถากงทรงวาด
บริษัท ฟูดสไตลลิส จำกัด
นางนันทนา  เสียงเพราะ
นางสาวภรณี ตั้งเสริมกิจสกุล
นายนคร  วิศาลอัตถพันธุ
คุณธนินวัฒน  เลิศปรัชญานันท
น.ส.สุวรรณา  พิสิทธิวิทยานนท
นายปยะ  เหลี่ยมสมบัติ
ผูไมประสงคออกนาม ๓ ทาน
Ms.Jennifer Tunsaringkran
สมทบทุน “เจาฟามหาจักรีฯ” เพื่อการศึกษา
บริษัทไทยออยลจำกัด มหาชน
พัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา 
อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม่
นางชุนหง  ปงสุทธิวงศ

มกราคม ๒๕๕๓
ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ
นางสาวธนานันต  เลิศอมรสกุลชัย
นางหอม วงศจรัส
นายธวัชชัย  อิทธิวัฒนากร
นางธวัลรัตน  สกุลศิริทิวากร



นายธีรยุทธ  โรจนสัญชัยกุล
หางหุนสวนจำกัด ที.เอส.เปเปอรทิ้ว
บริษัท อาเชี่ยนการเมน จำกัด
นางนิดา  นามเจริญสุข
บริษัท พีจี เฟอรนิเทค จำกัด
นางนุสรา  อดุลยานุโกศล
นายบุญยงค  กมลเลิศวรา
นายบุญสง  มาลสุขุม
บริษัท สยาม พี.เอ จำกัด
บริษัท โคซัน (ประเทศไทย) จำกัด
นางปราณี  เอื้ออุปถัมภ
บริษัท มหาชัยอาหารไทย จำกัด
คิมเจริญการยาง
บริษัท เอ ไอ อาร เมดิคอล จำกัด
นายพงษศักดิ์  ชาญไพบูลยรัตน
บริษัท เอกภพฟุตแวร จำกัด
นางพวงเพชร  อภิธนาคุณ
นางพวงรัตน  ชยพล
บริษัท อาร เอส ชัตเตอร จำกัด
นางพิณทิพย  วุฒิเลิศเจริญวิทย
บริษัท กรุงเจริญอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด
หางหุนสวนจำกัด เสรีพลาสติก ซัพพลาย
นายไพโรจน  ดุลยพีรดิส
บริษัท ทวีพรพาณิชย จำกัด
บริษัท โฟร บี อินเตอรเทรด จำกัด
นายมานพ  วรพิบูลวิทย
นางสาวรจเรษ  พุมดารา
บริษัท เอ ไอ อาร เมดิคอล จำกัด
คุณภัทรพล เกียรติจุฑาณี
นางวนิดา  ศักดิ์ศรีสุวรรณ
บริษัท วิริยะ-อินเตอรดีไซน จำกัด
นางวัชรี  ตั้งตระกูลเจริญ
บริษัท ไทย เฉิน ไวร แอนด เคเบิ้ล จำกัด
บริษัท ไทย เฉิน ไวร แอนด เคเบิ้ล จำกัด
นางวารี  ซึ้งไพศาลกุล
บริษัท โกลเนท เพิรล อิมพอรตฯ
บริษัท ดีชัยบูรณ จำกัด
บริษัท สาราณีนิตติ้ง จำกัด
บริษัท นารัก-เทียรา จำกัด
บจ.ดำรงศิลป พารท ซีท เซ็นเตอร
T L M มอเตอร
นายศักดิ์ชัย  วัฒนทรัพยโสภณ
บริษัท วิชิตการพิมพ จำกัด
นายศิริชัย  เกียรติศิริลักษณ
บริษัท เจียเลอการทอ จำกัด
นางสมจิตต  เกียรติเสวีกุล
นางสมนึก  ธีระประภาจิตร
หางหุนสวนสามัญ ธงคาไม
บริษัท เจยดีไทย สตีล จำกัด
นายสวัสดิ์  วังจินดา
นายสิทธิชัย  วรรณวิทยาธร
นายสิทธิชัย  เลิศลัญจกร
บริษัท บิ๊กเบน (เพนท) จำกัด
บริษัท เกียรติสิน เมทัลเวิรค จำกัด
บริษัท หาตะขาบ (ซิมเทียนฮอ) จำกัด
นายสุวัฒน  พิชิตผจงกิจ
บริษัท เอกสิทธิ์ภัณฑ จำกัด
นายอดิศักดิ์  ภูติกชกร
หางหุนสวนจำกัด เต็กเฮงโลหะกิจ
บริษัท รามายานารีสอรท เกาะชาง จำกัด
บริษัท ดำรงศิลป ซัพพลาย จำกัด
นายอานนท  อธิมุตติธรรม

นายอำพล  เหลาทวีสุข
บริษัท แน็ค ส.เจริญ จำกัด
องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย
บริษัท ดัชมิลล จำกัด
เหลากาชาดจังหวัดสระบุรี
บริษัท เด็ดตราแพค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอสไอจี คอมบิบ็อค จำกัด
บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด
นายบุญมี  จันทรวงศ
นางสาวอรพรรณ  ชยานุวัฒน
ธนาคารแหงประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณโคนมแหงประเทศไทย
องคการตลาดเพื่อเกษตรกร
กรมสงเสริมสหกรณ
สหกรณโคนมไทย-เดนมารค บานเนินดินแดง
บริษัท อีคลิปส จำกัด
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
สหกรณโคนมพัฒนานิคม จำกัด
สหกรณโคนมมวกเหล็ก จำกัด
สหกรณโคนมไทย-เดนมารค(ซับกระดาน) จำกัด
สหกรณโคนมขอนแกน จำกัด
สหกรณโคนมเชียงใหม จำกัด
สหกรณออมทรัพยครูสระบุรี จำกัด
สหกรณโคนมไทย-เดนมารค สวนมะเดื่อ จำกัด
สหกรณบริการพอบานวัวแดง จำกัด
สหกรณโคนมในเขตปฏิรูปที่ดินลำพญากลาง
สหกรณออมทรัพยผูปฏิบัติงานอ.ส.ค. จำกัด
สหกรณโคนมหนองมวง จำกัด
สหกรณโคนมไทย-เดนมารค ลำพญากลาง
สหกรณผูเลี้ยงโคนมหินซอน จำกัด
สหกรณโคนมไทย-เดนมารค หวยสัตวใหญ
นายวัฒนพงศ  เสมา
รานสหกรณ อ.ส.ค.
เทพมงคล ๓๙
บริษัท ที.ดี แดรี่ฟูดส จำกีด
บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด
บริษัท กลุมพัฒนาโคนมซับสนุน จำกัด
บริษัท ไอเดีย เอเวนนู จำกัด
บริษัท นิรดา คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัท โมเดิรนมารเกตติ้ง ซิสเท็ม จำกัด
บริษัท วินเนอรกรุปเอ็นเตอรไพรซ จำกัด
บริษัท ไมเนอร แดรี่ จำกัด
นายบำรุง  มวงวิจิตร
บริษัท โชคชัยแรนซ จำกัด
บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย
บริษัท เอ เอส เอ บอกซบอรดฯ จำกัด
บจ.ปทุมดีไซนดีเวลลอป (พีดีเฮาส)
บริษัท D.A.คอนซัลเท็บท จำกัด
บริษัท M.R.MANAGEMENT
บริษัท เดลแมกซแมชินเนอรี่ จำกัด
บริษัท เอส พี กรีนพลาสติก จำกัด
บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
นางสำราญ  คัมภีระ
นายสุรินทร  โพธิ์ทอง
องคการบริหารสวนตำบลมิตรภาพ
สำนักงานเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๒
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ
รานขาวโพดหวานบานสวน
รานอาหารครูตอ
หางหุนสวนจำกัด วริสกิจขนสง
ราน เอ.ซี.เอ็ม.บิสซิเนส

รานมวกเหล็กสเต็กเฮาส
หางหุนสวนจำกัด ปโยสินเจริญ
แพทยหญิงเสาวลักษณ ชาวโพนทอง
นายวุฒินันท  ภาโสม
นายกังวาล  เอี่ยมสมัย
นางชื่น  ทองแยม
นายจิรวัฒน  กุลชาเกตุคง
นางสาวศิริพร  เจริญชาติ
นางพรพรรณ  ดั่นสถิตย
นายสุวินัย  พะวงศ
โรงเรียนราษฎรศึกษา
นายบัญชา  ยินดี
สหกรณโคนมวังน้ำเย็น จำกัด
นางมะลิวัลย  เอื้อบุญใจ
สมาคมสงเสริมวัฒนธรรมสตรี จ.สระบุรี
สำนักทองเที่ยวเชิงเกษตร
สหกรณโคนมไทย-เดนมารค พัฒนานิคม
หางหุนสวนจำกัด บวงหลีเทรดดิ้ง
องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี
หางหุนสวนจำกัด นครสวรรคสุราพาณิชย
บริษัท หงษไทยบรรจุภัณฑ จำกัด
บริษัท ควอลิตี้ แพคพริ้นติ้ง ๒๐๐๐ จำกัด
บริษัท ไวทกรุป จำกัด (มหาชน)
นายจุมพล  สุวรรณมณี
บริษัท ตะวันออกอินเตอรเทรดฯ
สหกรณโคนมวาริชภูมิ
บริษัท ๑๑๐ วิภา จำกัด
ทานผูหญิงวิระยา  ชวกุล
คุณเกษศิริ  ยุวะหงษ
คุณชัณษา  ชางสมบัติ
นางรุโณทัย  มหัทธนานนท
คุณธีราพร  ศักดิ์พิสิษฐ
นางสาวมณฑนิจ  สุทธิศิริ
นางเกษร  จิตรถเวช
นางสาวกอบกุล  รังสิยะโรจน
หมอมราชวงศอุษณิษา  สุขสวัสดิ์
พล ต.ต.ณรงค - นางณฐวร  มณีนพ
นางสาวสุรดี  ภัทรศิริ
คุณ.เปมิกา  เจริญวิทย
คุณพรรัตน  ดำรุง
นางพรพิมล  กรโกษา
คุณยุวดี  ตันสกุลรุงเรือง
นางสุนีย  ธารดำรงค
นางสาวสุพัตรา  อารยะชีพปรีชา
นางอัจฉราภรณ  สุขทอง
นางสุรีย  เลียวตระกูล
นายเอกรินทร  เอี่ยมทรัพยสิน
นางสาวสุนันท  บัวเข็ม
นายณัฐพัชร  จันทร
คุณธนากร  บริรักษวรากร
บริษัท ยูเนี่ยน ไดมอนด จำกัด
นายประพนธ  อารยะชีพปรีชา
นายวัชระ  เจตนาเจริญชัย
นางมลิวัลย  อารยะชีพปรีชา
จ.ส.อ.ธีรยุทธ บุญเฉลียว
นางวิจิตรา  สุขะมงคล
นางอรอนงค  ฉายศิริโชติ
นางศิริพรรณ  สันธนะพันธ
อักษรศาสตรบัณฑิต รุน ๔๑ จุฬาฯ
นางโสภา  สุยะนันทน
คุณศิริกุล  โอภาสวงศ
แพทยหญิงอภิญญา  กีรติบุตร

นางอัมพร  กีรติบุตร
นางสาวณัชดวง  วัชรสารทรัพย
พระอธิการมนัสชัย สุธมฺโม
กลุมแมบานเกษตรกรบานโปรงสำโหรง
นางอัมพร  กีรติบุตร
สมาคมฯ คณะวิศวกรรมศาสตร ม.เชียงใหม
นางเพ็ญศรี  กิตติโกวิท
นายโสภัชย  สิทธิสมวงศ
ผศ.นภาพรรณ  โอวัฒนากิจ
กรมราชทัณฑ
นายสุรชัย  ตันตินิมิตรกุล
นางจันทิมา  ตันตินิมิตรกุล
นางอุบลวรรณ  ชีวสกุลยง
คุณบุญปน  ทองทวีศรี
นายสงวน  ไผเข็มศิริมงคล
นางสุมนา  ไผเข็มศิริมงคล
นางศิริพูน  ปญญาภรบดี
นายเลิศยศ  ปญญาภรบดี
นางณัฐยา  มุกดธนะอนันต
นางศิริรัตน  วองวุฒิชัยศิลป
นางกุลชญา  สิริปญญาวุฒิ
นางสาวนฤมล  ธนวุฒิ
นางสุปราณี  อรุณรัศมีโชติ
นางดิศพร  เอฟเฟนดี้
นายไชยา  ไชยเขียว
นายสมบูรณ  ไชยชนะ
นางนันทวัน  ไชยชนะ
นางยา  นันทะเสน
นางบันยิ่น  ศรีคำ
นางเตียว  ชัยเขียว
นางรุจิรา  คำหลวง
นางสม บุญเปง
นายคำ  จันตา
นายแปลกพิบูลย  สนั่นรัตนสกุล
นางสาวพนารัตน  นามแกว
พอครูอินแกว-แมจันทรเปง แสงสุวรรณ
นายจักรกฤษณ-นางสนธยา ปรุงประเสริฐ
พ.ต.ท.มานพ-นางสุพิชา  พิมสาร
คณะกรรมการการจัดงาน รร.วัดหมื่นพุทธวิทยา
นายยงยุทธ  อรรัตนสกุล
นายวิโรจน  ตังเดชะหิรัญ
นายสมชาย  เตชะเจริญวิกูล
นายมาฆะ  คาเจริญ
นางสาวรัตติพร  กรสุทธิโสภณ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
นายวิชัย  ลาภพูลธนะอนันต
วัดศรีโคมคำ
คุณสุภาพ  ฉายแสง
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ฯ
เจาพอกวนถาวร  เชื้อบุญมี
เจาแมนางเทียมคำฝูง เชื้อบุญมี
หมอมราชวงศเอมจิตร จิตรพงศ
นางสาวสังวาลย  สุวรรณสิงห
ชมรมยิงปนกองปฏิบัติการพิเศษ ฯ
พันโทนายแพทยกอเกียรติ กิตติสุวรรณ
บริษัท สุนทรเมทัลอินดัสทรี้ส จำกัด
คุณศักรินทร - วิสาขา  ภูมิรัตน
สมาคมโหราศาสตรนานาชาติ
นางหอม  วงศจรัส
นายกมล  นาคคง
นางเยี่ยม  หงษสุวรรณ



นางสาวกอบทอง  หาญพงษธรรม
นางสาวกัญญาภรณ ธนตระกูลวงศ
นางกัลยา  รัตนเทพสถิตย
บริษัท เอส.ซี.เค.ผาใบ จำกัด
นางจุฑามาศ  ตั้งกิจวุฒิกุล
รานธนสิริอีควิปเมนท
นายชาญชัย  ฉายเฉลิมวงศ
นายชาญศักดิ์  วาจาสิทธิศิลป
บริษัท ปนเจริญขนสง จำกัด
นายเชิดชัย  จักรมงคลชัย
นายโชคชัย  เลิศนิมิตรกุล
นายณรงค  โชคะสุต
นางณัษฐิกา  ลอประเสริฐ
เอ.เอส การเมนท
นายทนงศักดิ์  ลิ้มไชยาวัฒน
บริษัท โฟร บี อินเตอรเทรด จำกัด
เจาหนาที่งานสวนเกษตรพระตำหนักสวนปทุม
คุณหญิงพวงรัตน  วิเวกานนท
ศาสตราจารสุนทร  เสถียรไทย
มูลนิธิราชสกุลอาภากร
นายพิศณุภงศ  ศรีศากยวรางกูร
บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุป จำกัด
คุณกมลา  รุงอุทัย
องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน ม.เชียงใหม
นางสาววนิดา  ชูเกียรติชัย
ผูไมประสงคออกนาม ๑ ทาน
P.S.G.TRADING THAILAND CO.,LTD
Mr HARALD LINK
VARUNEE SAMANKONGSUK
STORK FOOD&DAIRY SYSTEMS B.V.
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
คุณศุภชัย-คุณศิริรัตน ติระรัตนกุล
นายสงกรานต  ศิริพานิช
นางนิภา  สุทธิสุวรรณ
บริษัท อินทรชิตร จำกัด
นางนิภา  สุทธิสุวรรณ
บจ.สมโพธิ์เจแปนประกันภัย
นายสงกรานต  ศิริพานิช
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิรน
โรงเรียนราชินี
บริษัท วิริยาเทรดดิ้ง จำกัด
นายณรงค - นางฉลวย คงมาลัย
คุณขวัญใจ  สิงหพรรค
คุณอานิตา  นิตยะ
คุณสุวภาพ ชูชื่น
ผูไมประสงคออกนาม ๓ ทาน 
Ms.Jennifer Tunsaringkran

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ
บริษัท วัชรพล จำกัด
มูลนิธิ ดร.สุมิตร  เลิศสุมิตรกุล
นายอำนาจ  ผการัตน
นางสมจิตร  ผการัตน
พันเอกอาคม  จันทะพันธุ
พล ต.ต.เดชา  ชวยบุญชุม
นางปญญดาว  ธูปะเตมีย
นางเชิดชัย วิเชียรวรรณ
นายวิเชียร  ปยะวรากร
นายหาญชัย ทีฆธนานนท
นายกิติกร  ทีฆธนานนท

นายอิทธิพล  ตรีวัฒนสุวรรณ
นายชัยโรจน  แตรัตนชัย
นายสัญชัย  ปยะพงษกุล
นางทองหงวน  แสนแกว
นางวรรธะนะวรรณ  ไชยเอีย
นางนยนา  ธนศรีวนิชชัย
นายสมชัย  จิรัปปภา
นางสาวธิติมา  ไชยบุปผา
นางดาวศิริ  อยูประเสริฐ
นางสาวกัลยา  ชื่นสุขเกษมกุล
นางณัฐณิชา  จันทรสิงหาญ
นางสาววิไลวรรณ  ไกรพรม
นางสิริพิม  วงษโพธิ์ผล
นางสมใจ  ประกอบใส
นายเพทาย  บุญชัย
นายหรั่ง  ธุรพล
นายสมพร  ดำนุย
นางพรอมพร  มุกดามวง
นางกรองแกว  ปุระสาชิต
นางประภัสสร  มีสีสรรค
นายอภิชาติ  บรรณวิรุฬห
นายประสพชัย  ชูตระกูล
นายยรรยง  กางการ
นายอาคม  พงษภมร
นางทองเทียน  วัฒนกานตง
นายสดม  อินทะแสน
นายมาตรา  แกวจินดา
นายยรรยงค  สัตยกิจขจร
นายพิสิษฐ  แรทอง
นายสุพจน  รอดเรือง
นายสบาย  มุกดามวง
นางถนอมใจ  มุลาลี
นางสาวนวพร  กาญจนวิเศษศรี
นางสุขศรี  อิทธิวรรณพงศ
นางนันทรัตน  ธัญญพืช
นายบัญชา  ตะวงษา
นางจริยา  เหลืองทอง
นางสรวลศรี  เจริญวงศ
นายมนตรี  ริมสกุล
นางสิริกัลยา  ริมสกุล
นายจิระพงษ  สนิท
นางนิวรณ  บรรเทาทุกข
นางฉันทนา  ศิริชุมแสง
นางสาวฤทัยรันต  ราชโหดี
นางจินตนา  คำพิมาน
นางสาววณิชพร  จิรศรยุทธ
นายสาธิต  โอภาชาติ
นางรุงทิวา  คูวัจนกุล
นายพุธทรง  แสงหมี
นายประคอง  พลเรือง
นางฐิตาภรณ  นำพา
นางชไมพร  งอกคำ
นายยศวัจน  ตงศิริกุลจำรัส
นายพรเทพ  ศักดิ์สุจริต
นายจิระศักดิ์  ศักดิ์สุจริต
นายสุพรรณ  ดวงจำปา
นายวุฒิศักดิ์  ริมโพธิ์เงิน
นายพีระเดช  พรมสอน
นางกัญญารัตน  กาญจนวิเศษศรี
นายจรัส  ตั้งชอบธรรม
นายสุพรรณ  ศรีแกนจันทร
นางสาวรุงนะภา  เทพบุผา

นายมงคล  พิมพชัยนอย
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง
คุณทิษณุ  รัตนะรัต และครอบครัว
นางสาวพันทิมา  มูลศาสตร
นายประกายเพชร  แหวนเกตุ
ด.ญ.ขวัญณภา  นับถือบุญ
นางลักขณา  ออนทอง
คุณประนอม เนตรวงศ และคณะ
นางอวบ  สุวรรณมณี
นายวิน  ทิพยเพ็ง
นางเชย  วงศสุวรรณ
กลุมศิลปาชีพทอผาวัดพระพุทธ
นางเจิม  กาญจนเพ็ญ
นายสิ้ม  วงศสุวรรณ
นางยิ่ง  สุทธิโพธิ์
คุณปราณี  เวชพิทักษ
นายเจือ-นางบุญ  คงเพ็ชรศรี
นายเฉลิม  ทองราช
น.ส.จุฑามาตร  ทองราช
ราษฎรหมูบานวังไทร
นางสาวเอี้ยน  คงสุวรรณ
นายแดง  สุขไชย
นางชวนพิศ  คงประเสริฐ
นางอารีย  เพ็ชรประหยัด
นางวิภา  พุทธคุณ
นางสาวพลอย  คงจุล
นางศุภลักษณ  เสารพูล
นางปราณี  บุญวรเพ็ชร
นางเสาร  บุญวรเพ็ชร
นางสาวมือเสาะ  จิหมิ๊
นางนุย  คงแสง
นางสาวสมจิตร  จันทรเจียม
นางสาวจันทรแรม  ตุนาคุณ
นางจตุพร  แสงสุวรรณ
นางสาวยาลีละ  เจะซีตี
นางประวิง  สกุลราช
นางสาวจิดาภา  ขวัญคง
นางปราณี  พรหมรัตน
นางจินต  แดงเกื้อ
นางลมัย  คงมณี
นางนัยนา  ทองดี
นางชุติมา  แกวชู
นางสาวประหยัด  คงเรือง
นางสาวอรรถพร  ชาญแท
นางสาวจินตนา  บัวทอง
นางวิไล  ขวัญสืบ
นางสาวยุพิน  แสงสุวรรณ
นางสาวมณฑา  เทพพรหม
นางโศภา  รังเสาร
นางฉ่ำ  พุมพวง
นางวันเพ็ญ  หะยะมิน
นางสาวสัมสียะ  จิมิ
นางสาวนุย  แสงสุวรรณ
นางสาวเรณู  ทองบุญ
นางน้ำเพชร  รังเสาร
นางดวงเนตร  ยอดเครือ
นางกัญญา  หัสรังษี
นางฉิ่ง  คงประเสริฐ
นางศิรินทิพย  เทพพรหม
นางพิกุล  แสงจันทร
นางนัฐพร  สวางวงค
นางสาวนอย  ยอดดี

นางยุวดี  ทองคุปต
นางสุภาพร  ชาญแท
นางมาริษา  คงศรี
นางอุบล  ดำกระเด็น
นางจารุณี  ศูนยสุข
นางยุพิน  หินสกุล
นางสาวพรทิพย  สีทอง
นางฮาบือเราะ  เล็งฮะ
นางมะกือซง  เมาะบากอ
นางมะกะลือซง  สือแม
นางสาวสารีนะ  ดอเลาะ
นางรัมนะ  สือแม
นางสาวแมะเสาะ  สูเลาะ
นางสาวยามีละ  สือนิกลิง
นางสาวซอบารียะ  เฮะสะแลแม
นางสาวรีนา  มามะ
นางรอกีเยาะ  มีเตะ
นางสารีหมะ  แวนาแว
นางสาวมารือมะ  เจะฮะ
นางสาวเจะปารีดะ  เจะฮะ
นายแวยามือซา  แวมามะ
นางสาวนิพร  แสงสุวรรณ
นางสมศรี  อินทรภาพ
นางบุญทอง  แสงสุวรรณ
นางสาวสมพร  คงบุตร
นางจรินทร  เพ็ชรแกว
นางสาวรินภา  จินดาเพ็ชร
นางประไพ  จันทรนอย
นางนฤมล  จันทรฉาย
นางธัญญารัตน  แกวเรือง
นางสาวสุวรรณา  จิตรเพ็ชร
นางสุหรี  อุมายี
นางสาวยุพา  นอยสุข
นางสาววรรณนา  ชาญแท
นางสมใจ  คงชูดวง
นางแอว  สุวรรณศิลป
นางฉิม  ขุนสวัสดิ์
นางสาวเพ็ญประภา  เทพกำเหนิด
นางสุภาพร  เขียวเขม
นางราตรี  แสงสุวรรณ
นางจีรนันท  คงชนม
นางสาวหยุด  ผุดผอง
นางศรัญยา  จันทรวิไชย
นางสาวปยะพร  ศรีสังข
นางสาวนวนิต  คงดี
นางจิราพร  มณีแสง
นางสุนันทา  เพ็ชรแกว
นางสาวศิวพร  หมานสกุล
นางเย็นฤดี  จูฮกหลี้
นางสุภาพร  ชำนาญคง
นางเพ็ญจันทร  ไชยคง
นางสาวสุกัลยา  สำราญสุข
นางวิภาภรณ  คงจุล
นางสาวลินจง  เลี่ยมทอง
นางสาวพาณี  ไชยกายุทธ
นางฉิม  ศรีหมั่น
นางสาวจินตนา  ดำกระเด็น
นางจินตนา  เทพพรหม
นางสุภาวดี  ยืนชนม
นางยุภา  บุญมาก
นางสาวสมสิน  คงเรือง
นางสาลีนี  แพงแพง



นางสาววิลัย  ประมูล
นางสาวนฤมล  ยืนชล
นางสาวนฤมล  ยิ้มละมาย
นางสาวนันทนา  สวางไศยสังข
นางสม  พุทพูม
นางรัตพร  คลายสุวรรณ
นางสาวจันทิรา  คงชนม
นางสาวชลางลักษณ  นักไร
นางสาวสมัย  กำแพงจันทร
นางสาวจุฑามาศ  กรินชัย
นางเรียม  สูสุข
นางสม  ทองจันทร
นางสาวนก  แดงรัตน
นางยิ่น  ศรีหวัง
นางสาวกณิฐา  จินดาเพ็ชร
นางสาวสมจิตร  แสงสนั่น
นางสุธินี  หะยะมิน
กลุมศิลปาชีพ จัดสานเสื่อกระจูด
ชมรมผูสูงอายุบางขัน โรงพยาบาลบางขัน
WANTHANA  SANGSALEE
นายดำ  กิติราช
นางกี่  การะจักร
นางปราณี  อยูสุข
รานมินิแคท
รานแบงควัสดุ พรอมครอบครัว
นายจรุง  พรหมพิทักษ
นางสมพร  วงษสวรรค
นายทวี  สุโข
นางกองแกว  พุทธลอด
นางสมจิตร  นัยวินิจ
นางนงลักษณ  พลศรี
นางเกษร  เทพนาม
นางคำมาตย  รุงวงษ
นายธีระศักดิ์  จามิกรณ
นายบุญชอบ  อุทโยภาส
นางรัตนา  แซลิ้ม
นางวรากร  หิรัญมณีมาศ
นางไพรเรียม  วิกก
นางสาวบัวสอน  ศิริชัย
นายธนัย  ปรศุพัฒนา
นางสุภานันท - ด.ช.รพีภัทร วรรณาไทร
นายบุญเลิศ  วรรณาไทร
คุณอภิชิต กาญจนฐิติวรณ-รัตนา วรรณาไทร
นางสาวกรุณา  วรรณาไทร และครอบครัวแพวตะคุ
มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
นายวิชัย  นวทรัพยสกุล
นางรัตนา  เชาววิศิษฐ และครอบครัว
กลุมรร.เฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ ๕
พระครูวิสุทธิ ภาวนาคุณ พระภิกษุ สามเณร
นายเตือน-นางนฤณี  สมบูรณ
นางบุญเยี่ยม  ยุกแผน
พ.อ.ณรงค  พฤกษารุงเรือง
นางแกวกานต  สุขสำอางค
คุณสุวรรณ  ยุกแผน
นางฉวี  ชูสังข
คุณสวง  คุมโภคา
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
คุณทิษณุ  รัตนะรัต และครอบครัว
นางสาวพันทิมา  มูลศาสตร
นายประกายเพชร  แหวนเกตุ
ด.ญ.ขวัญณภา  นับถือบุญ

นางลักขณา  ออนทอง
ประนอม เนตรวงศ และคณะ
นางอวบ  สุวรรณมณี
นายวิน  ทิพยเพ็ง
นางเชย  วงศสุวรรณ
กลุมศิลปาชีพทอผาวัดพระพุทธ
นางเจิม  กาญจนเพ็ญ
นายสิ้ม  วงศสุวรรณ
นางยิ่ง  สุทธิโพธิ์
คุณปราณี  เวชพิทักษ
นายเจือ-นางบุญ  คงเพ็ชรศรี
นายเฉลิม  ทองราช
น.ส.จุฑามาตร  ทองราช
ราษฎรหมูบานวังไทร
นางสาวเอี้ยน  คงสุวรรณ
นายแดง  สุขไชย
นางชวนพิศ  คงประเสริฐ
นางอารีย  เพ็ชรประหยัด
นางวิภา  พุทธคุณ
นางสาวพลอย  คงจุล
นางศุภลักษณ  เสารพูล
นางปราณี  บุญวรเพ็ชร
นางเสาร  บุญวรเพ็ชร
นางสาวมือเสาะ  จิหมิ
นางนุย  คงแสง
นางสาวสมจิตร  จันทรเจียม
นางสาวจันทรแรม  ตุนาคุณ
นางจตุพร  แสงสุวรรณ
นางสาวยาลีละ  เจะซีตี
นางประวิง  สกุลราช
นางสาวจิดาภา  ขวัญคง
นางปราณี  พรหมรัตน
นางจินต  แดงเกื้อ
นางลมัย  คงมณี
นางนัยนา  ทองดี
นางชุติมา  แกวชู
นางสาวประหยัด  คงเรือง
นางสาวอรรถพร  ชาญแท
นางสาวจินตนา  บัวทอง
นางวิไล  ขวัญสืบ
นางสาวยุพิน  แสงสุวรรณ
นางสาวมณฑา  เทพพรหม
นางโศภา  รังเสาร
นางฉ่ำ  พุมพวง
นางวันเพ็ญ  หะยะมิน
นางสาวสัมสียะ  จิมิ๊
นางสาวนุย  แสงสุวรรณ
นางสาวเรณู  ทองบุญ
นางน้ำเพชร  รังเสาร
นางดวงเนตร  ยอดเครือ
นางกัญญา  หัสรังษี
นางฉิ่ง  คงประเสริฐ
นางศิรินทิพย  เทพพรหม
นางพิกุล  แสงจันทร
นางนัฐพร  สวางวงค
นางสาวนอย  ยอดดี
นางยุวดี  ทองคุปต
นางสุภาพร  ชาญแท
นางมาริษา  คงศรี
นางอุบล  ดำกระเด็น
นางจารุณี  ศูนยสุข
นางยุพิน  หินสกุล

นางสาวพรทิพย  สีทอง
นางฮาบือเราะ  เล็งฮะ
นางมะกือซง  เมาะบากอ
นางมะกะลือซง  สือแม
นางสาวสารีนะ  ดอเลาะ
นางรัมนะ  สือแม
นางสาวแมะเสาะ  สูเลาะ
นางสาวยามีละ  สือนิกลิง
นางสาวซอบารียะ  เฮะสะแลแม
นางสาวรีนา  มามะ
นางรอกีเยาะ  มีเตะ
นางสารีหมะ  แวนาแว
นางสาวมารือมะ  เจะฮะ
นางสาวเจะปารีดะ  เจะฮะ
นายแวยามือซา  แวมามะ
นางสาวนิพร  แสงสุวรรณ
นางสมศรี  อินทรภาพ
นางบุญทอง  แสงสุวรรณ
นางสาวสมพร  คงบุตร
นางจรินทร  เพ็ชรแกว
นางสาวรินภา  จินดาเพ็ชร
นางประไพ  จันทรนอย
นางนฤมล  จันทรฉาย
นางธัญญารัตน  แกวเรือง
นางสาวสุวรรณา  จิตรเพ็ชร
นางสุหรี  อุมายี
นางสาวยุพา  นอยสุข
นางสาววรรณนา  ชาญแท
นางสมใจ  คงชูดวง
นางแอว  สุวรรณศิลป
นางฉิม  ขุนสวัสดิ์
นางสาวเพ็ญประภา  เทพกำเหนิด
นางสุภาพร  เขียวเขม
นางราตรี  แสงสุวรรณ
นางจีรนันท  คงชนม
นางสาวหยุด  ผุดผอง
นางศรัญยา  จันทรวิไชย
นางสาวปยะพร  ศรีสังข
นางสาวนวนิต  คงดี
นางจิราพร  มณีแสง
นางสุนันทา  เพ็ชรแกว
นางสาวศิวพร  หมานสกุล
นางเย็นฤดี  จูฮกหลี้
นางสุภาพร  ชำนาญคง
นางเพ็ญจันทร  ไชยคง
นางสาวสุกัลยา  สำราญสุข
นางวิภาภรณ  คงจุล
นางสาวลินจง  เลี่ยมทอง
นางสาวพาณี  ไชยกายุทธ
นางฉิม  ศรีหมั่น
นางสาวจินตนา  ดำกระเด็น
นางจินตนา  เทพพรหม
นางสุภาวดี  ยืนชนม
นางยุภา  บุญมาก
นางสาวสมสิน  คงเรือง
นางสาลีนี  แพงแพง
นางสาววิลัย  ประมูล
นางสาวนฤมล  ยืนชล
นางสาวนฤมล  ยิ้มละมาย
นางสาวนันทนา  สวางไศยสังข
นางสม  พุทพูม
นางรัตพร  คลายสุวรรณ

นางสาวจันทิรา  คงชนม
นางสาวชลางลักษณ  นักไร
นางสาวสมัย  กำแพงจันทร
นางสาวจุฑามาศ  กรินชัย
นางเรียม  สูสุข
นางสม  ทองจันทร
นางสาวนก  แดงรัตน
นางยิ่น  ศรีหวัง
นางสาวกณิฐา  จินดาเพ็ชร
นางสาวสมจิตร  แสงสนั่น
นางสุธินี  หะยะมิน
กลุมศิลปาชีพ จัดสานเสื่อกระจูด
ชมรมผูสูงอายุบางขัน โรงพยาบาลบางขัน
นายดำ  กิติราช
นางกี่  การะจักร
นางปราณี  อยูสุข
รานมินิแคท
รานแบงควัสดุ พรอมครอบครัว
นายจรุง  พรหมพิทักษ
นางสมพร  วงษสวรรค
นายทวี  สุโข
นางกองแกว  พุทธลอด
นางสมจิตร  นัยวินิจ
นางนงลักษณ  พลศรี
นางเกษร  เทพนาม
นางคำมาตย  รุงวงษ
นายธีระศักดิ์  จามิกรณ
นายบุญชอบ  อุทโยภาส
นางรัตนา  แซลิ้ม
นางวรากร  หิรัญมณีมาศ
นางไพรเรียม  วิกก
นางสาวบัวสอน  ศิริชัย
นายธนัย  ปรศุพัฒนา
นางสุภานันท-ด.ช.รพีภัทร วรรณาไทร
นายบุญเลิศ  วรรณาไทร
คุณอภิชิต กาญจนฐิติวรณ - รัตนา วรรณาไทร
นางสาวกรุณา  วรรณาไทร และครอบครัวแพวตะคุ
มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
นายวิชัย  นวทรัพยสกุล
นางรัตนา  เชาววิศิษฐ และครอบครัว
กลุมรร.เฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ ๕
นางสาววนิดา  ชูเกียรติชัย
รานธีระภัณฑ
สโมสรไลออนสอูทอง
คณะบุคคล กองทุนคนหัวใจสิงห
กรรมการวัดมังกรกมลาวาส
คุณณรงค  จักรธีรังกูร
รานปาทองโกเสวย
บริษัท นิวเอ็มไพรโฮเต็ล จำกัด
บริษัท สยามอินเตอรล็อคเทค จำกัด
นางบุปผา  พลอยศรี
นางสาวออม  นิตยสิทธิ์
นายโสภณ  อาคมสรรเสริญ
นางสุพิญย  ศุพุทธมงคล
นางฐนิดา  ทองเลม็ด
นางสุธาดา  ทวีวรเดช
นายวิวัฒน  วัชรโกมลพันธ
นางบุญศรี  ปลื้มปวารณ
นางสุธิมา  งามพรรคพันธุ
รานขายยาเจากรมเปอ
นางทองพี  แซเฮง
คุณวรางค  จันทรประเสริฐ คัดเตอร



หมอมราชวงศรุจยาภา  อาภากร
ร.อ.เฉลิมพร โบราณินทร
นายประสาร  ไตรรัตนวรกุล
คุณสมชาย-สุมานี พิพัฒนนันท
นางหอม  วงศจรัส
พลเรือตรีชาโณ  เพ็ญชาติ
หางขายทอง ฮั่วเซงเฮง
นายสรสิทธิ์  ลิมปรัชตามร
นางอุมาพร  ลิมปรัชตามร
บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จำกัด
นายวิบูลย กิจนันทวิวัฒน
นางนันทิพร  พิสุทธิ์วัชระกุล
นายสุรชัย  นภานพรัตนแกว
คุณวราภรณ  พิชัยเลิศศักดิ์
นายธนกฤต  นราลัย
ดร.นายแพทยอุทัย  สุดสุข
นายชัยรัตน  จักรแสงชัยโชติ
นายวรสิทธิ์  เติมจิตรอารีย
นางสาวสุกัลยา  ลิมปรัชตามร
นางสุพัตรา ลิมปรัชตามร
นายราชานนท  ลิมปรัชตามร
นายวีระศักดิ์  จักแสงชัยโชติ
พระครูสุวรรณวิจิตร
คุณหญิงพวงรัตน  วิเวกานนท
นายนารถ  วาจาวุทธ
นางแสงระวี  วาจาวุทธ
นางสาวพเยาว  คงจิตต
นางชัญญสัญ  ธรินายางกูร
นางพจนา  ลีนา
นางสาวสมจิตต  แซตั้ง
นางปราณี  วิทยากาญจน
นางสาววริสรา  วิภัชภาพันธ
นางนงนุช  เวทยานนท
นางสาวเพ็ญผกา  ปาหลวง
นางสุนทรี  ขจรศักดิ์วองไว
นางสุภาพ  พุมสาขา
นางสาวออมจิต  วัฎฎสันติ
นางปนทอง  จงชาญสิทโธ
นางคณิตา  พลเสน
นายธนู  เหรียญสกุล
มูลนิธิพลเอกมานะ รัตนโกเศศ
นางกาญจนา  ศรีออน
นางจันทรเพ็ญ  ปานบุญ
ดร.จำนงค  อภิญดา
คณะพระครูปลัดเกษมและชาวกำแพงเพชร
นายวิชัย  ลาภพูลธนะอนันต
บริษัท อมรวิชั่น (บางกอก) จำกัด
สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณฯ
คุณรัตติญา  สุทธลักษณ

คุณขวัญฤดี กอรุงโรจนภากุล
คุณพิกุล  มโนเจริญ
นางศรีนวล  เขื่อนเพชร
นางอัญชสา  พงศสกุล
นางนิ่ม-นายธนะชัย  ตั้งเฮงเจริญ
พระอธิการสวาง  พุทฺธิสาโร
บริษัท ยูไนเต็ด สปอรตเทรดดิ้ง จำกัด
นางสวย  สุดเสนห
นายนเรศ - นางแสงเทียน อินดี
นางไฝ วงศจีน และคณะ
นางวรรณคดี  พุมสวาง
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ฯ
มูลนิธิ ฮารนามซิงห ฮารบันสกอรฯ
โรงเรียนนานาชาติแอดเวนตรามคำแหง
บริษัท ฮิวแมน ดีเวลลอปเมนท จำกัด
คุณกมลวรรณ  หทยะตันติ
คุณสุพรรษา  เวียงนาค
คุณกุลธิดา  ปญญาสวางจิต
คุณแสงพลอย  มุงทอง
คุณรัตนพร  พิฑูรมานิต
คุณทักษยา  ตนสวรรค
คุณสุทธิพันธุ มงคลเจริญวงศ
คุณบุญปน  ชัยตูม
คุณชูตินันท  พลอยเจริญ
คุณนุต  ศรีสิทธิพจน
คุณมัลลิกา  นิตยเมฆินทร
คุณจุนชัย  มุกดามาศ
คุณนิธิโรจน  โชติรัตนวิมล
คุณศรัณยา  สืบคัด
คุณลดาวัลย  ดำรงสันติพิทักษ
คุณอำนาจ  ปกลอง
คุณนิภาภรณ  นิตยเมฆินทร
คุณสุรียรัตน  รัตนพัวพันธ
คุณพรชนก  วรรณนิรันดร
คุณนงเยาว  ขวัญอยู
คุณกรองทอง  นิลกระจาง
คุณชุติมา  พัฒนศิริเวทิน
คุณวิภา  พิสิฐบัณฑูรย
คุณพงษชัยสุบรรณ  เขียวนิล
คุณพูนทรัพย  เกตุวีระพงศ
วัดวุฒิมงคล
ผูไมประสงคออกนาม ๖ ทาน
WANTHANA  SANGSALEE
Mr HARALD LINK
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
บริษัท วิริยาเทรดดิ้ง จำกัด
หจก.บำรุงยาง
สมทบทุน “เจาฟามหาจักรีฯ” เพื่อการศึกษา
บริษัทไทยออยลจำกัด มหาชน

มีนาคม ๒๕๕๓
ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ 
คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตฯ
สภาวัฒนธรรมเขตบางแค
คุณสมปอง  ตงพิพัฒน
สมาคมรานขายยา
ชมรมกอลฟ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
โรงเรียนอนุบาลยุววิทย
พันเอก วีระชาติ ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
นางเยื่อ  ชูจันทร
นางโปรง จันทรศรี-นางประเสริฐ อินทราฯ
นางศรีสุข  ลาภรวย
นายภักดี-นางอนัญญา โพธิศิริ
ร.ต.นพ.สุรกิจ พึ่งพาพงศ-นางสาวภานวิณี
นายพัฒนา ปติวัฒาลัย และครอบครัว
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หมอมราชวงศปรียนันทนา รังสิต
นายปานศักดิ์ รังสิพราหมณกุล
นางสาวสุมาลี  ชาญธวัชชัย
สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ฯ
บริษัท เหลืองเวชภัณฑ จำกัด
รานธีระภัณฑ
นายธนัย  ปรศุพัฒนา
คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
มูลนิธิเพื่อการศึกษา คณะเภสัชศาสตร
คุณศิริรัตน  อดิเรกพูลลาภ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผศ.ดร.บุญชาล  ทองประยูร
ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย
รศ.สุขสมัย  สุทธิบดี
รศ.สุพรรณี  มังคะลี
รศ.สัมพันธ ธาราทิพยกุล
อาจารยณัฐธยาน  จิราธรรมวัฒน
อาจารยนารินี  แสงสุข
อาจารยปริญญาภรณ  แสงสุข
อาจารยสุรเชษฐ  โซวเกียรติรุง
อาจารยอธิเดช  อินทรัมพรรย
อาจารยบุญเกียรติ การะเวกพันธุ
อาจารยมนตรี ปญญาธีรารักษ
อาจารยจริยา  แกวภักดี
นายประกอบ  เต็มสังข
นางพรทิพย  ฐานะวิริยะธรรม
นางสาวพัทยา  เสียงชื่นจิตร
นางมยุรี  ภูมิไพบูลย
นายธวัชชัย  จูเผื่อน
นายจักรี  อุนสิน
นายมนตศักดิ์  โสภาคะยัง
นางศิริพร  เชื้ออินตะ
นายธกร  ตัณฑวรกุล
นางพัชรินทร  รองรัตน

นางพรรณี  ประจวบเหมาะ
โครงการคัดเลือกผูนำชุมชนฯ
กองทุนพัฒนาเด็กชนบท
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
บจ.หลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย
บมจ.ไทยพาณิชยสามัคคีประกันภัย
บมจ.ไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟประกันชีวิต
แพทยหญิงทานผูหญิงอัมพร  สุคนธมาน
สภาสถาปนิก
นางมัณฑนา  ขันทะสีมา
นายบรรยงค  ล่ำซำ
คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร และครอบครัว
Mr HARALD LINK
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
คุณสุภัค แจมจำรัส
คุณธรรมรงค  อิงคสุวรรณ
คุณวิฑูรย  ศรีสหการ
คุณประสิทธิ  มุขวัตร
คุณอรวรรณ  เภาเสน
คุณณชพัฒน  ไพชยนต
คุณพิษณุ  สุขขำ
คุณปยวรรณ  ปุณวัตรภินันท
คุณเบญญภา  โสภณ
คุณรัชนี  กูวงศบัณฑิต
คุณนบนอบ  จีระพันธุ
คุณปรีชา  ภูกิจรุงวิทย
คุณฉัตรชัย ธิลามาตย
คุณสุวลี  เลิศตระกูล
คุณสมลักษณ  หาญสุทธิสุนทร
คุณประภาภรณ  สมบัติราช
บริษัท เทคไลฟ อินเตอร เทรด จำกัด
นางลาวัลณ  กุลภักดีธรรม
นางพรพิมล  จุฑานุกาล
นายอนุชิต  อภิเกษมสันติ
ชมรมมดภูมิภาค
บริษัท แสงเจริญเปเปอร จำกัด

  




