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จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี (กสธ.) ฉบับที่ ๑๐ มาพบกับท่านผู้อ่านอีกครั้งในวสันตฤดูของพุทธศักราช ๒๕๕๔
ในวาระนี้ ทางกองบรรณาธิการขอเรียนแจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อวารสาร จากเดิม จดหมาย
ข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น จดหมาย
ข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ตามการเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานของส�านักราชเลขาธิการ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ส�านักราชเลขาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓
ส�าหรับจดหมายข่าว กสธ. ฉบับนี้ นอกจากคอลัมน์ประจ�า อันได้แก่ ประมวลพระราช
กิจประจ�าวัน, พระราชด�ารัส และ “หนังสือทูลกระหม่อม” กองบรรณาธิการขอน�าเสนอบทความ
พิเศษอันเกี่ยวเนื่องด้วยพระราชกรณียกิจ ๒ เรื่อง ได้แก่ “พระกรุณาธิคุณต่อมิตรประเทศ
ร่วมทวีป” และ “การพระราชทานเงินจาก “ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ” และ “กองทุน
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิน่ ทุรกันดาร” ๒๕๔๐ – ๒๕๕๓” จึงขอเรียนเชิญท่านอ่านเรือ่ งต่างๆ
ในเล่มได้ตามอัธยาศัย
ถ้าท่านผู้อ่านสนใจต้องการจะเสนอค�าแนะน�าหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ เชิญติดต่อ
ได้ที่ กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อาคาร
ชัยพัฒนา สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓ เว็บไซต์ : http://www.sirindhorn.net
กองบรรณาธิการ
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ในโอกาสเสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙”
และงาน “สัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ ๙”
ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
วันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔

ข้าพเจ้ายินดีที่ได้มาเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ ๙ ขอชื่นชมความตั้งใจ
อันดีของท่านทั้งหลายที่ร่วมกันจัดงานเพื่อส่งเสริมการอ่านต่อเนื่องมาทุกปี และมีประชาชนสนใจเข้าชมงานเป็นจ�านวนมาก
ในปัจจุบนั แม้เทคโนโลยีสารสนเทศจะเจริญรุดหน้าและแพร่หลายในหมูค่ นทัว่ ไป แต่หนังสือเล่มยังคงเป็นสือ่ ทีเ่ ข้าถึงง่าย สะดวก
มีคณ
ุ ค่า และคงทน หนังสือจึงยังเป็นทีต่ อ้ งการของนักอ่านมาตลอด ในชนบททีย่ งั ไม่มคี วามสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ หนังสือ
เล่มเป็นสื่อที่มีประโยชน์อย่างยิ่งส�าหรับผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้ หากท่านทั้งหลายจะช่วยกระจายหนังสือดีออกสู่ชนบท ให้ประชาชน
เด็ก และเยาวชนในถิน่ ทุรกันดารมีโอกาสได้อา่ นหนังสือทีส่ ร้างเสริมสติปญ
ั ญา หรือให้หอ้ งสมุดโรงเรียนมีหนังสือทีด่ ที งั้ เนือ้ หาและรูปเล่ม
ครบทุกหมวดหมู่ ก็เชือ่ ว่าจะช่วยดึงดูดให้เด็กและเยาวชนสนใจอ่านหนังสือกันมากขึน้ สามารถพัฒนาให้เกิดสังคมการอ่านได้แม้ในท้องถิน่
ที่ห่างไกลความเจริญ
ได้เวลาอันควร ข้าพเจ้าขอเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ ๙ ขออ�านวยพร
ให้งานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกประการ และขอให้ทุก ๆ ท่านที่มาพร้อมกันในที่นี้ มีแต่ความสุขสวัสดีจงทั่วกัน.
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ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์มาร่วมจัดแสดงด้วย
วันจันทร์ที่ ๑๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายกว่าน มู่ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชน
จีนประจ�าประเทศไทย เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
แผ่นดินไหวในมณฑลชิงไห่ สาธารณรัฐประชาชนจีน
เวลา ๑๗.๑๕ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงสมจิตต์
อินทรีย์ ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา
เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายสละ ทศานนท์
ณ เมรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน
วันอังคารที่ ๒๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะครูใหญ่โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน และ
คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชด�าริในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสที่กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดนจัดการประชุมสัมมนา
ครูใหญ่โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน ประจ�าปี ๒๕๕๓
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์
นายสัตวแพทย์ อายุส พิชัยชาญณรงค์ ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา
วันเสาร์ที่ ๒๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม
ศพ คุณวิไล อมาตยกุล ณ ศาลากวีนริ มิต วัดเทพศิรนิ ทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย
วั น อาทิ ต ย์ ที่ ๒๕ เวลา ๐๖.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “ศิริราช เดิน-วิ่ง
ผสานชุมชน ฉลอง ๑๒๐ ปี โรงเรียนแพทย์” และพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะ
การแข่งขัน ณ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย
เวลา ๑๗.๑๕ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์
กิ ต ติ คุ ณ ร้ อ ยเอกกฤษฎา อรุ ณ วงษ์ ณ อยุ ธ ยา ณ เมรุ วั ด มกุ ฏ กษั ต ริ ย าราม
เขตพระนคร
วั น จั น ทร์ ที่ ๒๖ เวลา ๐๖.๕๐ น. เสด็ จ ฯ ไปในงานวั น คล้ า ยวั น สถาปนา
สภากาชาดไทย ครบ ๑๑๗ ปี ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน
เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์ เอกอัครราชทูตไทย
ประจ�าสมาพันธรัฐสวิส และคณะกรรมการด�าเนินงานโครงการ “รวมสายใยไทย
ในต่างแดนคืนสู่เหย้า แด่พ่อหลวงของเรา” กับพระภิกษุ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย
และเฝ้าถวายเงินรายได้จากการด�าเนินงานโครงการฯ ของวัดศรีนครินทราวราราม
สมาพันธรัฐสวิส สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา กับสมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ
และเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้คณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ นายชอง แฮ-มูน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจ�า
ประเทศไทย และ นางโช จอง-ซอน ภริยา เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเกาหลี
เวลา ๑๐.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาธร อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการทุน “มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า” น�าผู้
ได้รับพระราชทานทุนจากมูลนิธิฯ เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์จอนผะจง
เพ็งจาด ผูอ้ า� นวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะ น�านางสาว
วิไลเลิศ ค�าตัน อาจารย์ประจ�าภาควิชาการพยาบาลพืน้ ฐานและบริหารการพยาบาล
เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในหลักสูตร Adult Health Nursing :
Clinical Nurse Specialist ณ Department of Nursing, The Sage Colleges
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เมืองทรอย มลรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
อ�านวยการจัดหาทุน “สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช” ณ โรงแรมพลาซ่า
แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เขตปทุมวัน
วันอังคารที่ ๒๗ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว อ�าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

เวลา ๒๐.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิรต์ เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจในพืน้ ทีจ่ งั หวัดอุดรธานี
เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรการด�าเนินงานของโครงการต่างๆ ดังนี้
- ศูนย์สาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน บ้านยามกาน้อย ต�าบลบ้านธาตุ
อ�าเภอเพ็ญ
- โครงการพัฒนาพืน้ ทีก่ ารเกษตรบ้านโนนสมบูรณ์ ต�าบลค�าบง อ�าเภอบ้านผือ
- โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านติ้ว ต�าบลเมืองพาน
อ�าเภอบ้านผือ
วันศุกร์ที่ ๓๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานสถาปนิก ‘๕๓ ณ ศูนย์แสดง
สินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๑๖.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานงานวันมูลนิธสิ ริ นิ ธร ณ ต�าหนัก
ปลายเนิน เขตคลองเตย

พฤษภาคม ๒๕๕๓
วันเสาร์ที่ ๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมศพ
คุณวิไล อมาตยกุล ณ ศาลากวีนิรมิต วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
วันอาทิตย์ที่ ๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลเอก
ประสงค์ หวลประไพ ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เวลา ๑๗.๔๕ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลเอก สุเทพ
โพธิ์สุวรรณ ณ เมรุวัดลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
วันอังคารที่ ๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา น�าคณะข้าราชการ ผู้น�ากลุ่มเกษตรกร และกลุ่มผู้น�าแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายผลผลิตทางการเกษตร
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็ จ ออก ณ วั ง สระปทุ ม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ฟู่ เจิงโหย่ว ผู้อ�านวยการสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์

6 จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิ ท ยาลั ย ฝ่ ายจี น น� า ศาสตราจารย์ ห วั ง รั่ ว เจี ยง และรองศาสตราจารย์ จี๋
ฉวนปัว จากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเฝ้าฯ
วันพุธที่ ๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. โดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ เสด็ จ ฯ ไปในการพระราชพิ ธี ฉั ต รมงคล ณ
พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

วันพฤหัสบดีที่ ๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายนันท์
พีชานนท์ ณ เมรุด้านใต้ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
วั น ศุ ก ร์ ที่ ๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย น�าคณะกรรมการด�าเนินการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และ
ทุนการศึกษาโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) กับน้อมเกล้าฯ ถวายอาคารกิจกรรม
สหกรณ์โรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร” อ�าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และ
อาคารกิ จ กรรมสหกรณ์ โรงเรี ย นต� า รวจตระเวนชายแดนพี ร ะยานุ เ คราะห์ ๓
อ�าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้ ม กุ ฎ ราชกุ ม ารทู โ พโทอา ลาวาคา เอกอั ค รราชทู ต ราชอาณาจั ก รตองกา
ประจ�าประเทศไทยคนแรก เข้าเฝ้าในโอกาสทรงเข้ารับหน้าที่
ในโอกาสนี้ เจ้าชายวิเลียมีตูกู อาโฮ พระโอรส และนายเตวีตา กีลีซีมาซี
อาโฮ เลขานุการเอกประจ�าสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเข้าเฝ้าฯ ด้วย
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทรงตรวจเยี่ยม และ
ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆ ของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ในโอกาสนี้
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง น�าอธิบดี
กรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทน
กรรมการสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม และสหกรณ์ประมงทั่วประเทศ สมาชิก
เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งโคนม ผูแ้ ทนครูบญ
ั ชีอาสาทัว่ ประเทศ ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน สมาชิก
ผู้รับนมสวนจิตรลดา และผู้สนับสนุนกิจการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานพระราโชวาท
วันศุกร์ที่ ๑๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสมศักย์ ภูรศี รีศกั ดิ์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
พร้อมคณะกรรมการจัดงานวิ่ง “มหัศจรรย์สุพรรณบุรี มาราธอน ๒๐๐๙” เข้าเฝ้าฯ
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าวโดยไม่หกั ค่าใช้จา่ ย เพือ่ ทรงใช้สอย
ตามพระราชอัธยาศัย
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๘ คณะ
เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้นางคริสทีเนอ ชราเนอร์ บูร์เกเนอร์ เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐ

สวิสประจ�าประเทศไทย และคู่สมรส เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่
เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้นางซีร์ปา แมนปา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจ�าประเทศไทย
เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่
วันจันทร์ที่ ๑๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ทา่ นผูห้ ญิงนราวดี ชัยเฉนียน ประธานกรรมการมูลนิธิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และคณะกรรมการมูลนิธฯิ น�าผูม้ อี ปุ การคุณต่อมูลนิธฯิ
เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่ ของที่ระลึก และเข็มอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.”
ต่อจากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ ประจ�าปี ๒๕๕๓
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม อธิบดีกรมสรรพสามิต และคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต
เข้าเฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ�านวน ๑ เครื่อง และเครื่อง
ปริ้นท์เตอร์เลเซอร์ เพื่อพระราชทานแก่กองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ส�าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน และทูลเกล้าฯ ถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงเปิด “หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช” และ “หออัครศิลปิน”
ซึ่งตั้งอยู่ ณ อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
วั น อั ง คารที่ ๑๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว ณ บริ เ วณส� า นั ก งานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน อ�าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
วันพุธที่ ๑๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ๗
ซึ่งตั้งอยู่ ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ�าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานสัปดาห์สง่ เสริมพระพุทธศาสนา เนือ่ งในเทศกาลวิสาขบูชา ประจ�าปี ๒๕๕๓ ณ บริเวณมณฑลพิธที อ้ งสนาม
หลวง
วั น จั น ทร์ ที่ ๒๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๓ คณะ เข้าเฝ้าฯ
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑๑ คณะ เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางเบญจวรรณ สร่างนิทร เลขาธิการ ก.พ. น�า
นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ประจ�าปี ๒๕๕๓ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานพรก่อนการ
เดินทางไปศึกษาต่อสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอภิชัย จันทรเสน น� า
พระสงฆ์ เข้าเฝ้าถวายสิ่งของ และคณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินบ�ารุง
สภากาชาดไทย
เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและ
นาฏศิลป์แห่งใหม่ ณ เขตดุสิต
วั น พุ ธ ที่ ๒๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางพูนศรี ทองไข่มุกต์ ที่ปรึกษาโครงการตาม
พระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี น�าคณะผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส�าหรับครูและผู้บริหารจากโรงเรียนบ้านกะดงกะนิ
อ�าเภอโบกาเลย์ ภาคอิรวดี สหภาพพม่า เข้าเฝ้าฯ
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เสด็จฯ
ไปทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจในพืน้ ที่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ - เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารส�านักงานเหล่ากาชาด จังหวัดภูเก็ต

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

และอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต อ�าเภอเมืองภูเก็ต
- ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ “วัฒนธรรมบาบา-เพอรานากัน
สายธารเชื่อมสัมพันธ์ไทยจีน” ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อ�าเภอเมืองภูเก็ต
- ทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อ�าเภอเมืองภูเก็ต
- ทรงเปิดโรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี อ�าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
วันศุกร์ที่ ๒๘ - เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา
อ�าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
- ทรงเปิดอาคารมดใต้คุระวิทย์ โรงเรียนคุระบุรี อ�าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
- ทรงเยี่ยมหน่วยกู้ภัยทะเลชุมชน ๒ คุระ โครงการชัยพัฒนา-กาชาดไทย
(บ้านทุ่งรัก) และโครงการอุตสาหกรรมประมงพื้นบ้าน อ�าเภอคุระบุรี
- ทรงเปิดโครงการทดลองเพาะปลูกปาล์มน�้ามันและเกษตรผสมผสาน
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขานมสาว อ�าเภอคุระบุรี

วันเสาร์ที่ ๒๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จฯ ไปพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ
โครงการประกวดจิตรกรรมระดับอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เกี่ยวกับช้างไทย
ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม เขตคลองเตย
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวัน
คล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ครบ ๙๖ ปี ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เขตปทุมวัน
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะทูต พร้อมด้วยภริยา และผูท้ เี่ กีย่ วข้องในการจัดงานออกร้าน
คณะภริยาทูต ประจ�าปี ๒๕๕๓ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดงาน
ออกร้านคณะภริยาทูตฯ เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย
เวลา ๑๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานน�้าหลวงอาบศพ ทรงวาง
พวงมาลาส่วนพระองค์ และทรงฟังพระพิธีธรรมสวดอภิธรรมศพ นางณัฐวิภา
มูลธรรมเกณฑ์ ณ ศาลา ๑๐ วัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร
วั น จั น ทร์ ที่ ๓๐ เวลา ๑๕.๑๐ น. เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เข้าเฝ้าฯ
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑๘ คณะ เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๑๕.๔๕ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ทรงน�าคณะกรรมการมูลนิธอิ าสาเพือ่ นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เข้าเฝ้าฯ
ทู ล เกล้ า ฯ ถวายเงิ น รายได้ จ ากการออกร้ า นจ� า หน่ า ยสิ น ค้ า ของมู ล นิ ธิ อ าสา
เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ในงานกาชาด ประจ�าปี ๒๕๕๒ เพื่อ
บ�ารุงสภากาชาดไทย
เวลา ๑๖.๐๐ น. ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทาน
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พระราชวโรกาสให้นางสุภาวดี วัฒนเสน นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย น�า
คณะกรรมการบริหารและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ๗๕ จังหวัด ประธาน
ชมรมแม่บ้านในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ๖ กรม เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย เนือ่ งในโอกาสทีท่ รงได้รบั การทูลเกล้าฯ
ถวายรางวัล “มิตรนานาชาติสิบอันดับแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน”

มิถุนายน ๒๕๕๓
วันพุธที่ ๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ศักดา ศิริพันธุ์ เลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิก
วิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ น�านักเรียนทีจ่ ะไป
ร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ประจ�าปี ๒๕๕๓ และคณาจารย์
เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานพระราโชวาท ในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขัน
ดังกล่าว
วันพฤหัสบดีที่ ๓ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
- เสด็จ ฯ แทนพระองค์ ไปทรงเปิด “อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
๗ รอบ ๘๔ พรรษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ณ วัดเทพประทาน ต�าบลทรายขาว อ�าเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี
- ทรงเยีย่ มโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์สเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล ๖ รอบ ๕
ธันวาคม ๒๕๔๒ บ้านหนองบอน ต�าบลทุ่งขนาน อ�าเภอสอยดาว
- ทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง ต�าบลพวา
อ�าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
- ทรงเปิดโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด อ�าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
วันศุกร์ที่ ๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสรรเสริญ และ
เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ แก่ผู้บ�าเพ็ญคุณความดี และผู้มีอุปการคุณแก่
สภากาชาดไทย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีกุศลจิต เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ
ถวายเงิน และสิ่งของ ณ ตึกศักรินทรภักดี วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย
เขตปทุมวัน ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
วั น อาทิ ต ย์ ที่ ๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็ จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิ ง ศพ
นางณัฐวิภา มูลธรรมเกณฑ์ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นาวาตรี พยงค์
มุกดา ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน
วั น จั น ทร์ ที่ ๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะพระภิกษุ และคณะบุคคล จ�านวน ๙ คณะ
เข้าเฝ้า และเข้าเฝ้าฯ
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้คณะบุคคล จ�านวน ๑๐ คณะ เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ น ายสุ เ มธ ตั น ติ เ วชกุ ล ประธานกรรมการจั ด งานประกวด
การจัดการทรัพยากรน�้าชุมชน ตามแนวพระราชด�าริ ครั้งที่ ๓ สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน�้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) น� าคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการบริหารสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) และผูแ้ ทนคณะกรรมการ
จั ดงานประกวดการจั ดการทรั พ ยากรน�้ า ชุ มชนตามแนวพระราชด� า ริ ครั้ ง ที่ ๓
พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการจัดงานฯ พร้อมทั้ง

8 จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
น�าผู้แทนชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่ ต�าบลนาบ่อค�า อ�าเภอเมืองก�าแพงเพชร จังหวัด
ก� า แพงเพชร ซึ่ ง ชนะเลิ ศ ได้ รั บ พระราชทานถ้ ว ยรางวั ล ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยู่หัว และชุมชนบ้านปิยะมิตร ๓ ต�าบลอัยเยอร์เวง อ�าเภอเบตง จังหวัด
ยะลา ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศรับพระราชทานถ้วยรางวัลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานถ้วยรางวัล และ
ในโอกาสนี้ ทรงวาดภาพส�าหรับใช้เป็นตราสัญลักษณ์ในการจัดงานประกวดฯ
พระราชทานให้แก่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�า้ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
ด้วย
วั น อั ง คารที่ ๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็ จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิ ง ศพ
ร้อยเอกหญิง สุธาดา การพจน์ ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์ฐะปะนีย์ นาครทรรพ ณ ศาลา ๒ วัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร ในโอกาส
นี้ ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ ที่หน้าโกศศพ ศาสตราจารย์ฐะปะนีย์ ฯ ด้วย
วันพุธที่ ๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน
วั น พฤหั ส บดี ที่ ๑๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานพิธีไหว้ครู
ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๓ และพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียน
นายร้ อ ย โรงเรี ย นนายร้ อ ยพระจุ ล จอมเกล้ า ณ หอประชุ ม โรงเรี ย นนายร้ อ ย
พระจุลจอมเกล้า อ�าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ เสด็จฯ ไป
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดล�าพูน
- เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารรัตนราชสุดา ๓ ซึง่ ตัง้ อยู่ ณ โรงเรียนกาวิละอนุกลู
อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ ๑๑ - เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารส�านักงานเหล่ากาชาดศรีหริภุญไชย
จังหวัดล�าพูน อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน
- ทรงเปิดอาคารหอศิลป์ กับเขื่อนป้องกันตลิ่ง ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
๔๘ พรรษา อ�าเภอเมืองล�าพูน
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลเรือตรี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร
วั น จั น ทร์ ที่ ๑๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ณ ส�านักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
เขตจตุจักร

เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ทรงเป็นประธาน
การประชุมสามัญประจ�าปี ๒๕๕๒ ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันอังคารที่ ๑๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์
รองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ น�าผู้สนับสนุน
กิจการมูลนิธิฯ และผู้บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิฯ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานของ
ที่ระลึก และทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพิ่มเติม
ต่อจากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีของมูลนิธิ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
วันพุธที่ ๑๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดหอประวัติ นายอุเทน เตชะไพบูลย์
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อ�าเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
เวลา ๑๖.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางนิ่ม ภู่ทอง
ณ เมรุชั่วคราววัดบางพลีใหญ่ในอ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางพูนศรี ทองไข่มุกต์ ที่ปรึกษาโครงการตาม
พระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี น�าเจ้าแขวง และ
ผู้บริหารงานด้านต่างๆ ของแขวงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ
แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ซึ่ ง จั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่
๑๓-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๓
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาสให้
รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
น�าคณาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โครงการการศึกษานานาชาติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้
จากการจ�าหน่ายขยะจากการจัดท�าโครงการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยและการรักษา
สิ่งแวดล้อม ส�าหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ๓ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อสมทบทุน
มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็ จ ฯ ไปทรงตั ด หวายลู ก นิ มิ ต และทรงยกฉั ต ร
พระประธานประจ�าพระอุโบสถ ณ วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร เขตตลิ่งชัน
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางก้อนทอง
วงษ์เอก ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
วันศุกร์ที่ ๑๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ทรงเป็น
ประธานการประชุ มสามั ญ ประจ� า ปี ๒๕๕๓ ของคณะกรรมการบริ ห ารมู ล นิ ธิ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้คณะพระภิกษุและคณะบุคคล จ�านวน ๑๓ คณะ เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๑๕.๓๐ น. ต่อจากนั้น เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศ าสตราจารย์ ภิ เ ศก ลุ ม พิ ก านนท์ คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น พร้ อ มคณะกรรมการกองทุ น วั น
ศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เข้ า เฝ้ า ฯ กราบบั ง คมทู ล รายงานการด� า เนิ น งานของกองทุ น ดั ง กล่ า ว และใน
โอกาสนี้ พระราชทานพระราชานุญาตให้บันทึกภาพวีดิทัศน์เพื่อน�าไปเผยแพร่
ในรายการพิเศษ “วันศรีนครินทร์” ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัด
ขอนแก่นด้วย

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมผลงานวิชา
การนานาชาติและทรงเปิดนิทรรศการ เรือ่ ง “ศึกษายางรักเพือ่ อนุรกั ษ์ภมู ปิ ญ
ั ญาไทย
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”
ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค เขตคลองเตย
วันจันทร์ที่ ๒๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานพิธีฉลองสมโภชวัด
มกุฏกษัตริยาราม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และทรงหล่อรูปเหมือนพระจันทรโคจรคุณ (ยิ้ม จนฺทร�สี) ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม
เขตพระนคร
เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงร่วมงานเลี้ยงฉลองครบอายุ ๘๐ ปี พันเอก
หญิง คุณนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ เขตปทุมวัน
เป็นการส่วนพระองค์
วั น พุ ธ ที่ ๒๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวปฐมา จันทรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท
ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท ฯ คณะกรรมการ
ตัดสิน และผูส้ นับสนุนการจัดการแข่งขันพัฒนาซอฟท์แวร์ในโครงการ Imagine Cup
ประจ�าปี ๒๕๕๓ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี น�านักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่ง
ชนะเลิศการแข่งขันฯ พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานถ้วยรางวัลดังกล่าว และรับพระราชทานพร
ในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขัน Imagine Cup ระดับโลก ที่สาธารณรัฐโปแลนด์ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓
เวลา ๑๕.๐๐ น. ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ๒๕๕๓
ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
วันพุธที่ ๒๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม ส�านักพระราชวัง ๑ ส�านักพระราชวัง เขตพระนคร
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารรัตนคุณากร” และทอดพระเนตร
นิทรรศการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิต ณ มหาวิทยาลัยรังสิต อ�าเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชุมพร
- ทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร และโรงเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ อ�าเภอละแม
- ทรงเยีย่ มโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเหมือง อ�าเภอหลังสวน
- ทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี อ�าเภอสวี
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ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ถึงวันศุกร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เสด็จฯ
เยือนราชอาณาจักรเบลเยียม และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ณ ราชอาณาจักรเบลเยียม เสด็จฯ ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีฟาบิโอลา
ณ พระราชวังสตุยเวนแบร์ก และเสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารที่ท�าการสถานเอกอัครราชทูตไทยประจ�าราชอาณาจักรเบลเยียมแห่งใหม่
ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เสด็จฯ ไปทรงร่วมพิธีเปิดการประชุม
ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ครั้งที่ ๖๐ ณ เมืองลินเดา โอกาสนี้ มูลนิธิการประชุมผู้ได้รับ
รางวัลโนเบล ได้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายพระเกียรติเป็น สมาชิกสภาทีป่ รึกษา
กิตติมศักดิ์ ของสภาแห่งการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล จากนั้น ทรงเข้าร่วมการ
ประชุมดังกล่าว ตามค�ากราบบังคมทูลเชิญของประธานสภาการประชุมผู้ได้รับ
รางวัลโนเบลและประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการประชุมผู้ได้รับรางวัล
โนเบล นอกจากนี้ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโรงพยาบาลจักษุแห่งมหาวิทยาลัย
ทือบิงเงน พิพธิ ภัณฑ์พระราชวังโฮเฮนทือบิงเงน พระราชวังและโบสถ์ เบเบนเฮาเซิน
และสถาบันระบบพลังงานแสงอาทิตย์เฟราน์โฮเฟอร์แห่งเมืองไฟรบูร์ก

กรกฎาคม ๒๕๕๓
วันศุกร์ที่ ๒ เวลา ๐๖.๒๕ น. เสด็จนิวตั ประเทศไทย ถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จังหวัดสมุทรปราการ
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ทรงเป็นประธาน
การประชุมสามัญประจ�าปีของมูลนิธิอานันทมหิดล ประจ�าปี ๒๕๕๓
วันจันทร์ที่ ๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�าปีการศึกษา
๒๕๕๒ ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ (ภาคเช้าและ
ภาคบ่าย รวม ๕,๓๖๙ คน)
วันอังคารที่ ๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๒
จ�านวน ๓๘๓ คน ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้นายวีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหารส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ น�านายดุนดาร์ ฟี. โคจาโอกลู ประธานและประธานบริหาร สถาบัน
การจัดการเทคโนโลยีระดับนานาชาติ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย รางวัล “ผู้น�าด้าน
การจัดการเทคโนโลยี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติที่ทรงน�าเทคโนโลยีหลากหลายสาขา
มาประยุกต์และบูรณาการในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อการพัฒนาชนบท
และผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะด้านการศึกษา อาหารและโภชนาการ การแพทย์
และสุขภาพมาโดยตลอด ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนและประชาชนใน
ชนบทห่างไกล รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
วันพุธที่ ๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางประจวบ
คุ้มไพโรจน์ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร
วั น พฤหั ส บดี ที่ ๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๒ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน
เป็นวันที่ ๑ (ภาคเช้า จ�านวน ๒,๓๕๓ คน และภาคบ่าย จ�านวน ๒,๕๘๙ คน)
ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยฯ ทูลเกล้าฯ
ถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และเพื่อแสดงความยินดี
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แก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ ห้องรับรอง หอประชุม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน

วันศุกร์ที่ ๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผสู้ า� เร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ�าปีการศึกษา
๒๕๕๒ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน เป็นวันที่ ๒ (ภาคเช้า
จ�านวน ๒,๕๖๒ คน และภาคบ่าย จ�านวน ๒,๒๕๐ คน)
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล ๑๐๐
วัน พระราชทานศพ คุณวิไล อมาตยกุล ณ ศาลาสุวรรณวนิชกิจ วัดเทพศิรนิ ทราวาส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
วันจันทร์ที่ ๑๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้พระราชธรรมวิเทศ หัวหน้าสงฆ์และประธาน
กรรมการอ�านวยการวัดไทยลอส-แองเจลิส สหรัฐอเมริกา เฝ้าถวายเงิน โดยเสด็จ
พระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๐๙.๑๕ น. เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ น�านักเรียน นักศึกษา และผูแ้ ทนสถานศึกษาทีไ่ ด้รบั รางวัลพระราชทาน
ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๒ เฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล
เวลา ๑๐.๑๕ น. เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้อาร์ชบิชอป ซัลวาโตเร เปนนักกีโอ เอกอัครสมณฑูตนครรัฐวาติกนั
ประจ�าประเทศไทย เฝ้าเพื่อกราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๒ จ�านวน
๓,๘๕๐ คน ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ�าเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงร่วมงานเลี้ยงรับรอง ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้นเพือ่
แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ อาคาร
รับรอง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากรฯ
วันอังคารที่ ๑๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางเมเรเทอ ฟเยลด์ บรัตเทอสเตด เอกอัครราชทูต
ราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจ�าประเทศไทย เข้าเฝ้าฯ เพือ่ กราบบังคมทูลลา ในโอกาส
ที่จะพ้นจากหน้าที่
วันพุธที่ ๑๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยครูอาวุโส
แห่ ง กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ณ หอประชุ ม ใหญ่ ศู น ย์ วั ฒ นธรรมแห่ ง ประเทศไทย
เขตห้วยขวาง

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงแสดงปาฐกถาในหัวข้อ “ผู้น�าที่
ให้ใจในทุกวัฒนธรรม : ก่อร่างสร้างฐานการเรียนรู”้ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ
เนื่ อ งในโอกาสฉลองการก่ อ ตั้ ง โครงการฟุ ล ไบรท์ ใ นประเทศไทยครบ ๖๐ ปี
ณ กระทรวงการต่างประเทศ เขตราชเทวี
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๓ คณะ เข้าเฝ้าฯ ต่อจากนั้น
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลจ�านวน ๘ คณะ เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้นายเดวิด ลิปแมน เอกอัครราชทูตหัวหน้าส�านักงานคณะผู้แทน
คณะกรรมาธิการยุโรปประจ�าประเทศไทย เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ และคณะ น�า Mr. Choi Jong-hyub ประธานองค์กรการประดิษฐ์
สาธารณรัฐเกาหลี (President of KIPA) และคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล
ด้านการประดิษฐ์คดิ ค้นจากผลงาน Culture, Nature Conservation, Environment
and Public Health พร้อมประกาศนียบัตร
เวลา ๑๖.๑๕ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้ น ายวิ วิ ศ น์ เตชะไพบู ล ย์ กงสุ ล กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ แ ห่ ง ประเทศมองโกเลี ย ประจ� า
ประเทศไทย และนายสุ พ งษ์ ลิ้ มธนากุ ล รองอธิ การบดี มหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพ
เข้าเฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายเครื่องผลิตไบโอดีเซลจากไขมันสัตว์เพื่อพระราชทาน
ให้แก่ประเทศมองโกเลีย และในโอกาสนี้ นายลุฟซันดอ ดัชพุเรพ เอกอัครราชทูตแห่ง
ประเทศมองโกเลียประจ�าประเทศไทย เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องดังกล่าวด้วย
เวลา ๑๖.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้ น างวิ ม ลา ไตรทศาวิ ท ย์ นายกสมาคมนิ สิ ต เก่ า อั ก ษรศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย น�าคณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ ดังนี้
๑. คณะกรรมการบริ ห ารสมาคมนิ สิ ต เก่ า อั ก ษรศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ชุดที่ ๑๙ พร้อมด้วยที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ เข้าเฝ้าฯ
ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ พร้อมทั้งถวายพระพร และทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จ
พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓
๒. นิสิตเก่าที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอักษรศาสตร์ดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๕๒
เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเข็มพระเกี้ยวทองค�า
เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้
นางจุนโกะ โยะโคะตะ กงสุลใหญ่ญปี่ นุ่ ณ นครเชียงใหม่ เฝ้าฯ เพือ่ กราบบังคมทูลลา
ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
วันศุกร์ที่ ๑๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์
และอาคารหน่ ว ยวิ จั ย ณ โครงการพั ฒ นาที่ ดินของจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
อ�าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วั น อาทิ ต ย์ ที่ ๑๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. โดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จออก ณ ห้องประชุมชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระราชอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นการส่วนพระองค์
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ระหว่ า งวั น จั น ทร์ ที่ ๑๙ ถึ ง วั น ศุ ก ร์ ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เสด็จฯ
เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
เสด็จฯ ไปทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรม
ฟืน้ ฟูสมรรถภาพ และเทคโนโลยีสงิ่ อ�านวยความสะดวกส�าหรับคนพิการครัง้ ที่ ๔ และ
ทรงเปิดสถาบันวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพของสถาบันวิจัยเมดเอ็กซ์ มหาวิทยาลัย
เจียวทง นอกจากนี้ จะได้ทอดพระเนตรกิจการของสถาบัน และสถานที่ส�าคัญต่างๆ
อาทิ สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพแห่งเซี่ยงไฮ้ โรงพยาบาลฮั่วซาน วัดจิ้งอันและ
สถาบันฟิสิกส์ประยุกต์แห่งเซี่ยงไฮ้ ในการนี้ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรงานมหกรรม
เอ็กซ์โปโลก ๒๐๑๐ ด้วย
วันเสาร์ที่ ๒๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางพูนศรี ทองไข่มุกต์ ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี น�าคณะผู้บริหารการศึกษาของ
สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย
เพื่อเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนส�าหรับผู้บริหารการ
ศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ซึง่ จัดขึน้ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๕ กรกฎาคม
๒๕๕๓
วันจันทร์ที่ ๒๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับคณาจารย์และ
นิสติ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนือ่ งในวันอาสาฬหบูชา ณ บริเวณ
สวนป่าหลังเนินดินใกล้สนามฟุตบอล โรงเรียนจิตรลดา
เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการร่วมราชวิทยาลัย
ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งออสเตรเลเซียน และ
พระราชทานเกียรติบัตรแก่สมาชิกใหม่ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ ฯ ณ โรงแรม
แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานเนื่องในโอกาส
วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบ ๒๐ ปี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในงานบางกอก เชฟส์ แชริที ๒๕๕๓ ณ โรงแรม
แมนดาริน โอเรียนเต็ล เขตบางรัก
วันศุกร์ที่ ๓๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี
ครั้งที่ ๒๘ ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคาร
เฉลิมพระบารมี ๕๐ ปีฯ เขตห้วยขวาง
เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าเฝ้าฯ ขอพระราชทานสัมภาษณ์ เรื่อง
“ความสัมพันธ์ของพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่เป็นสถานที่ก่อสร้างสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราชในอดีตกับโรงพยาบาลศิริราชและพื้นที่โดยรอบ”
เวลา ๑๐.๑๕ น. เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้ นายเอดการ์ด เตลเลส รีเบย์โร เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจ�า
ประเทศไทย และภริยา เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
โอกาสนี้ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือกให้แก่เอกอัครราชทูตฯ ด้วย
เวลา ๑๐.๔๕ น. เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้ นายเอล ฮัสซาน ซาฮิด เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโกประจ�าประเทศไทย
และภริยา เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทรงเปิดงาน “วันสตรีไทย” ประจ�าปี ๒๕๕๓
ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่
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เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จออกแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร
ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด และคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอย
ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑๔ คณะ
เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จออกแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้นายอนุกัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ
แผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธอิ านันทมหิดล น�าผูไ้ ด้รบั พระราชทานทุนมูลนิธอิ านันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์ ประจ�าปี ๒๕๔๖ เข้าเฝ้าฯ

สิงหาคม ๒๕๕๓
วั น อาทิ ต ย์ ที่ ๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็ จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิ ง ศพ
หม่อมราชวงศ์พรรณจิตร กรรณสูตร ณ เมรุดา้ นใต้วดั เทพศิรนิ ทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
วันจันทร์ที่ ๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จออกแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้พันเอกหญิง คุณนิออน สนิทวงศ์
ณ อยุธยา ประธานกรรมการแผนกอักษรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล น�าผู้ได้รับ
พระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกอักษรศาสตร์ เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้
ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ประธาน
กรรมการแผนกทันตแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล น�าผู้ได้รับพระราชทาน
ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ ประจ�าปี ๒๕๕๓ เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๑๐.๓๐ น. เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้
นายอนุกัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ แผนกวิศวกรรมศาสตร์
มูลนิธิอานันทมหิดล น�าผู้ได้รับพระราชทานทุนรัฐบาลสวีเดน ประจ�าปี ๒๕๕๓
เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๑๑.๐๐ น. เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้
นายอ�าพล เสนาณรงค์ ประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
น�าผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจ�าปี ๒๕๕๓ เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๑๔.๓๐ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้นายโมฮาเมด อัชราฟ โมฮาเมด กามัล เอล โคลี เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจ�าประเทศไทย และภริยา เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา
ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้นายชือนาร์ อัลเดมีร์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจ�า
ประเทศไทย และภริยา เข้าเฝ้าฯ เพื่อกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้นายเกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการแผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
น�าผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร์ ประจ�าปี
๒๕๕๓ เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้
นายวิจิตร เส็งหะพันธ์ ประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
น� า ผู ้ ไ ด้ รั บ พระราชทานทุ น มู ล นิ ธิ อ านั น ทมหิ ด ล แผนกวิ ท ยาศาสตร์ ประจ� า ปี
๒๕๕๒ เข้าเฝ้าฯ

12 จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วันอังคารที่ ๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ทรงน�าคณาจารย์ และนักเรียนนายร้อย
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ชั้นปีที่ ๔ ไปทัศนศึกษา ณ สถานเอกอัครราชทูต
ญี่ ปุ ่ น ประจ� า ประเทศไทย เขตปทุ ม วั น ท� า เนี ย บเอกอั ค รราชทู ต ญี่ ปุ ่ น ประจ� า
ประเทศไทย เขตวัฒนา และสุขุมวิทพลาซา เขตคลองเตย

วันพุธที่ ๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงปักด�า โดยวิธีโยนกล้าข้าว ณ แปลง
สาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ�าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานแสดงตราไปรษณียากรภาคพื้น
เอเชีย ๒๕๕๓ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย
เวลา ๑๘.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานงานกาลาดินเนอร์ และทรง
บรรยายถึงพระราชกรณียกิจจากการเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนใน ๓๕
ปี ที่ ผ ่ า นมา ในหั ว ข้ อ “๓๕ ปี มิ ต รภาพไทย-จี น ” ณ โรงแรมสวิ ส โฮเต็ ล เลอ
คองคอร์ด กรุงเทพฯ เขตห้วยขวาง
วันพฤหัสบดีที่ ๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานงานวันคล้ายวัน
พระราชทานก�าเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบ ๑๒๓ ปี ณ โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ�าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วย ๒๐ ชั้น
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน ซึ่งตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วันอาทิตย์ที่ ๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลต�ารวจโท
อั ง กู ร บุ ร านนท์ ณ เมรุ ห ลวงหน้ า พลั บ พลาอิ ศ ริ ย าภรณ์ วั ด เทพศิ ริ น ทราวาส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้
นายซูเฮ โตโยดะ ประธานกรรมการใหญ่ บริษทั โตโยต้า โบโชคุ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศ
ญี่ปุ่น) และคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย
วันจันทร์ที่ ๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ
เรือ่ ง “เรือ่ งเล่าพุทธศาสนาในเอเชีย” ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค เขตคลองเตย
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๕๓” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
เขตบางนา
วันอังคารที่ ๑๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้
บรมราชิ นี น าถ” ครั้ ง ที่ ๔ และงานมหกรรมไผ่ แ ห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ ณ
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร
วั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะพระภิกษุและคณะบุคคล จ�านวน ๑๒ คณะ
เฝ้า และเข้าเฝ้าฯ

เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชทานพระราชวโกาส
ให้คณะพระภิกษุและคณะบุคคล จ�านวน ๘ คณะ เฝ้า และเข้าเฝ้าฯ
เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้นายมาจิด บิซมาร์ก เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
ประจ�าประเทศไทย เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราช
วโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ พูนพิศ อมาตยกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ
ราชสุดา พร้อมคณะผู้ร่วมงานในการจัดท�างานระบบคอมพิวเตอร์ส�าหรับบริการ
ข้อมูลเพลงและเสียงดนตรีของห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เข้าเฝ้าฯ
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นายบุญเรียบ ศรีอ่อน ณ เมรุด้านใต้ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เวลา ๒๓.๔๕ น. เสด็จฯ เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ เสด็จฯ
เยือน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกิจการและการด�าเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติเลโอโพลดีนา และมูลนิธิฟลังเคอ ปราสาทโมริทซ์บูร์ก พิพิธภัณฑ์บ้าน
ของแฮนเดล และพิพิธภัณฑ์วัสไมเยอร์
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เวลา ๑๓.๔๐ น. เสด็จนิวัตประเทศไทย ถึงยังท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
เวลา ๑๗.๓๐ น. โดยเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ เสด็จฯ
ไปในการพระราชทานน�้าหลวงอาบศพ และทรงวางพวงมาลาหลวง กับพวงมาลา
ส่วนพระองค์ ทีห่ น้าโกศศพ นายศักดิส์ ทิ ธิ์ ตรีเดช นายสหัส บุญญาวิวฒ
ั น์ นายโกวิท
ปัญญาตรง กับหีบศพ พันตรี เจนวิทย์ อรุณสวัสดิ์ และสิบเอก วิฑูล เธียรเงิน ณ
ศาลาทักษิณาประดิษฐ์ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน
วันศุกร์ที่ ๒๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการประจ�าปี
๒๕๕๓ “โรงเรียนแพทย์ศิริราชเพื่อสังคม ๑๒๐ ปี แห่งความก้าวหน้า” กับทรงเปิด
อาคารหอสมุดศิรริ าช และห้องมหิดลอดุลเดช ณ โรงพยาบาลศิรริ าช เขตบางกอกน้อย
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑๐ คณะ เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้นายฮาฟีซ โมฮัมเมด ซาเลม อัลอัจมี เอกอัครราชทูตคูเวตประจ�าประเทศไทย
เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้นายอันดรัซ บาล็อก เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฮังการีประจ�าประเทศไทย
และภริยา เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลเอก
นฤดล เดชประดิยุทธ์ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลโท ธีระ
เทพวัลย์ ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
วั น จั น ทร์ ที่ ๒๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทรงวางกระดูกงู
เรือตรวจการณ์ไกลฝัง่ ซึง่ กองทัพเรือจัดสร้างขึน้ เนือ่ งในโอกาสงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว เนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี ม หามงคลเฉลิ ม
พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่
ทหารเรือ อ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงงาน บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย)
จ�ากัด (แห่งใหม่) และห้องพิพิธภัณฑ์แบรนด์เพื่อสุขภาพ ณ นิคมอุตสาหกรรม
ปิ่นทอง ๒ อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เวลา ๑๔.๔๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพนางแจ๋ว วาจางาม
ณ เมรุวัดบุญสัมพันธ์ อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
วันอังคารที่ ๒๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ
๕๕ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และอาคารวิจยั นาโน
เทคโนโลยีสิรินธร ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง
เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค กับธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) สาขาหนึ่งพัน และธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน)
สาขาพาราไดซ์ พาร์ค ซึ่งตั้งอยู่ ณ เขตประเวศ
วันพุธที่ ๒๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการหม่อนไหม
อาเซีย น และ “งานตรานกยูง พระราชทานสื บสานต� านานไหมไทย” ครั้ งที่ ๕
ประจ�าปี ๒๕๕๓ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๑๑.๓๐ น. เสด็ จ ฯ ไปทรงวางศิ ล าฤกษ์ อ าคารสถาบั น โรคไต
ภูมิราชนครินทร์ ณ มณฑลพิธีโรงเรียนเสนารักษ์ (เดิม) เขตราชเทวี
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานพิธีสืบทอด
ผู้ประกอบพิธีไหว้ครูโขน ละคร ครูดนตรี ครูช่าง ของกรมศิลปากร ณ โรงละคร
แห่งชาติ เขตพระนคร
ต่อจากนัน้ เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ เนือ่ งในวันอนุรกั ษ์มรดกไทย
๒๕๕๓ เรื่อง “งานช่างพื้นถิ่น” ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนคร เขตพระนคร
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานนิทรรศการ “การน�าเสนอผลงาน
วิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๓” ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
ราชประสงค์ เขตปทุมวัน
วันศุกร์ที่ ๒๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะพระภิกษุและคณะบุคคล จ�านวน ๑๔ คณะ เข้าเฝ้า และ
เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้นางพูนศรี ทองไข่มุกต์ ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชด�าริ
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี น� า คณะครู จ ากประเทศ
มองโกเลีย เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสที่เดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรมโครงการต้นแบบ
การจัดกิจกรรมอาหารกลางวันในโรงเรียนอัลตันบูลัก ประเทศมองโกเลีย
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะพระภิกษุและคณะบุคคล จ�านวน ๑๐ คณะ เข้าเฝ้า และ
เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้นายฟีลีป เลอ กอลล์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเซเชลส์ประจ�าประเทศไทย
เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายผลปาล์ม Coco de Mer สด และข้อมูลเกี่ยวกับการ
ปลูกปาล์มพันธุ์ดังกล่าว
วั น อาทิ ต ย์ ที่ ๒๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นายเสงี่ยม ทวีชัยการ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายศักดิ์สิทธิ์
ตรีเดช ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๓๐ ถึงวันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓
เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี และ
จังหวัดสระแก้ว
วันจันทร์ที่ ๓๐ - เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง อ�าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
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- เสด็ จ ฯ ไปยั ง วั ด ใหม่ ก รงทอง อ� า เภอศรี ม หาโพธิ จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี
ทรงปล่อยพันธุ์ปลาไทย ๙ ชนิด จ�านวน ๓๐๐,๐๐๐ ตัว ลงสู่แม่น�้าปราจีนบุรี
- เสด็ จ ฯ ไปทรงเปิ ด โรงแรมแคนทารี กบิ น ทร์ บุ รี อ� า เภอกบิ น ทร์ บุ รี
จังหวัดปราจีนบุรี
วันอังคารที่ ๓๑ - เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรปราสาทสด๊กก๊อกธม อ�าเภอโคกสูง
จังหวัดสระแก้ว
- ทรงเยี่ยมโรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา อ�าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว
- ทรงเยี่ ย มโรงเรี ย นต� า รวจตระเวนชายแดนบ้ า นคลองตะเคี ย นชั ย
อ�าเภอวังน�้าเย็น ทรงเปิดอาคารเรียน ชมรมแม่บ้านเกษตรและสหกรณ์โคนม
วังน�้าเย็น อ�าเภอวังน�้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
- เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านเหล่าอ้อย ต�าบล
โคกปี่ฆ้อง อ�าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
- ทรงเยี่ยมโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ และทรงเปิดร้านกาแฟควายคะนอง
ต�าบลศาลาล�าดวน อ�าเภอเมืองสระแก้ว

กันยายน ๒๕๕๓
วันพุธที่ ๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จออกแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เข้าเฝ้าฯ
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะพระภิกษุ และคณะบุคคล
จ�านวน ๘ คณะ เข้าเฝ้า และเข้าเฝ้าฯ
เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็ จ ออก ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายโซเฮล มะห์มูด เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
อิสลามปากีสถานประจ�าประเทศไทย และภริยา เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสเข้ารับหน้าทีใ่ หม่
และในโอกาสนี้ พระราชทานเงินให้แก่เอกอัครราชทูตฯ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีเหตุอุทกภัยทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
ของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานด้วย
เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้นายวีรพงษ์ รามางกูร นายกสมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ น�าคณะกรรมการ
และที่ปรึกษาสมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพชุดใหม่ เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้คณะบุคคลจ�านวน ๑๑ คณะ เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายฮิโรยูกิ โคนูมะ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการใหญ่และผู้แทนภาคพื้นเอเชียและ
แปซิฟิก องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ เข้าเฝ้าฯ ในโอกาส
เข้ารับหน้าที่ใหม่

14 จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เวลา ๑๘.๐๐ น. โดยเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ เสด็จฯ
ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ และ นายโกวิท ปัญญาตรง
ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน
วันพฤหัสบดีที่ ๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑๐ คณะ เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ท่านผู้หญิงพรรณวดี จุฑารัตนกุล น�านายเฉลิมลาภ รุ่งกมล
รองกรรมการผู้จัดการบริษัท โรงพิมพ์กรุงเทพ (๑๙๘๔) จ�ากัด และนางวิไลพร
รุ่งกมล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคาร “ภูมิสิริ
มังคลานุสรณ์” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เวลา ๑๐.๑๕ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พร้อมด้วย ผูอ้ า� นวยการส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ชาติ (สวทช.) น�าศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ จากคณะพลังงานสิง่ แวดล้อม
และวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และศาสตราจารย์ นายแพทย์
วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเฝ้าฯ
รับพระราชทานรางวัลจากการด�าเนินโครงการ “ทุนนักวิจัย” ประจ�าปี ๒๕๕๓
ของส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) พร้อมทั้งน�าเยาวชนที่
ชนะการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒ เข้าเฝ้าฯ
รับพระราชทานรางวัลด้วย
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จออกแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้นายเคียวจิ โคะมะชิ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�าประเทศไทย
เข้าเฝ้าฯ เพื่อกราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ การนี้ นางโทะโมะโกะ
โคะมะชิ ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเข้าเฝ้าฯ ด้วย ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประถมาภรณ์ช้างเผือกแก่เอกอัครราชทูตฯ และเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๒
แก่ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสดังกล่าวด้วย
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “วังท่าพระ ศูนย์กลางของ
ช่างสิปป์หมู่ ๒๐๐ ปี” และทรงหล่อพระกริ่ง ๒๐๐ ปี ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เขตพระนคร
วันศุกร์ที่ ๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จออกแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์โรจน์รุ่ง
สุวรรณสุทธิ รองคณบดีฝ่ายคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล และคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเทศน์
มหาชาติ และกิจกรรมอื่นฯ เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย
ต่อจากนั้น ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้คณะบุคคลจ�านวน ๘ คณะ เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอิตซ์ฮัก โซฮัม เอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจ�าประเทศไทย และ
ภริยา เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่
เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้
ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร ประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิ
อานันทมหิดล และคณะ น�าผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนก
ธรรมศาสตร์ ประจ�าปี ๒๕๔๗ เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้คณะบุคคลจ�านวน ๑๒ คณะ เข้าเฝ้าฯ
วันอาทิตย์ที่ ๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พันเอก
ศิริ รัตนสุวรรณ และนางชม้อย รัตนสุวรรณ ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
เขตบางเขน

วันจันทร์ที่ ๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราช
วโรกาสให้ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุพัฒน์ วาณิชย์การ เลขาธิการมูลนิธิ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ น�าแพทย์หญิงมาร์กาเร็ต เอฟ ซี
ชาน ผู้อ�านวยการองค์การอนามัยโลก ซึ่งได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ�าปี ๒๕๔๑ สาขาสาธารณสุข เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสเดินทางเยือน
ประเทศไทย
วันอังคารที่ ๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “วันเอไอที ๒๕๕๓”
ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
วันศุกร์ที่ ๑๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารโรงงานใหม่ ของบริษัท
พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) จ�ากัด ณ นิคมอุตสาหกรรม
เวลโกรว์ อ�าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เวลา ๑๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิด นิทรรศการ “ปทุมสรัสทวิวรรติมงคล
สถาน” ณ หอนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม
เขตปทุมวัน
วันเสาร์ที่ ๑๑ เวลา ๑๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงรอบปฐมทัศน์
ของ “มหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพฯ ครั้งที่ ๑๒” ซึ่งเป็น
การแสดงโอเปรา เรื่อง Prince Igor แสดงโดยคณะโนโวซิบิร์สก์ โอเปรา เธียเตอร์
จากสหพั น ธรั ฐ รั ส เซี ย ณ หอประชุ ม ใหญ่ ศู น ย์ วั ฒ นธรรมแห่ ง ประเทศไทย
เขตห้วยขวาง
วั น อาทิ ต ย์ ที่ ๑๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นายวาณิช จรุงกิจอนันต์ ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา
วันจันทร์ที่ ๑๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิด การประชุมวิชาการโภชนาการ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๔ เรื่อง “การขับเคลื่อนงานโภชนาการเพื่อคุณภาพชีวิต” และ
ทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง “๓๐ ปี ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น
ทุรกันดาร” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารเรียนโรงเรียนพระดาบส และ
อาคารหอจดหมายเหตุมูลนิธิพระดาบส ณ มูลนิธิพระดาบส เขตดุสิต ต่อจากนั้น
เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารปฏิบัติการช่าง ณ บริเวณเขตพระราชฐาน ท่าวาสุกรี
เขตดุสิต
วันพุธที่ ๑๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ และคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน
รายได้จากการจ�าหน่ายหนังสือและดีวดี ชี ดุ “ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราช
ด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๔๙๓-๒๕๔๘” โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือและดีวดี ชี ดุ ดังกล่าว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ต่อจากนั้น ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล
จ�านวน ๘ คณะ เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จออกแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี น�าคณะกรรมการด�าเนินการจัดท�าเข็มทีร่ ะลึก สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะ เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินรายได้จาก
การจ�าหน่ายเข็มที่ระลึกพร้อมดอกเบี้ย เพื่อสมทบทุน “สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”
เวลา ๐๙.๔๕ น. เสด็จออกแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง และคณะ
เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสายรัดข้อมือเฉลิมพระเกียรติ
๘๒ พรรษา และธนบัตรชุดพิเศษ ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “ความสุขของคน

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ไทยใต้แสงพระบารมี” ณ ถนนราชด�าเนินกลาง ระหว่างวันที่ ๓-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จออกแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
น�าคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยแผนงานความทรงจ�าแห่งโลก เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ
ถวายประกาศนียบัตรการขึ้นทะเบียน “เอกสารการปฏิรูปการบริหารการปกครอง
ประเทศสยามสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๔๕๓”
เป็นมรดกความทรงจ�าแห่งโลก จากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ และกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเอกสาร
ดังกล่าว
เวลา ๑๐.๑๕ น. เสด็จออกแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ดาโต๊ะฮุสนี ไซ บิน ยาโคบ เอกอัครราชทูตมาเลเซีย
ประจ�าประเทศไทย และภริยา เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสทีพ่ ้นจากหน้าที่
และในโอกาสนี้ พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๒ ให้แก่ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ด้วย
เวลา ๑๖.๓๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติ
เวสสันดรชาดก “กัณฑ์กุมาร ๑๐๑ พระคาถา” ณ มณฑลพิธี ลานหน้าอาคาร
พิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จออก ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า อ�าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายปรีชา กมลบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก น�าคณะข้าราชการ
พ่อค้า ประชาชน นักเรียน และนิสิตนักศึกษา จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยนักเรียน
เตรี ย มทหาร โรงเรี ย นเตรี ย มทหาร และนั ก เรี ย นนายร้ อ ย โรงเรี ย นนายร้ อ ย
พระจุลจอมเกล้า เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลแสดงความยินดี ในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ทรงเป็นผู้บัญชาการพิเศษ โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (พุฒ สุวฑฺฒโน) ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
วันศุกร์ที่ ๑๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ทรงเป็น
ประธานงานเสวนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสทีจ่ ะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และในโอกาส
ครบรอบ ๕๕ ปี มูลนิธิอานันทมหิดล โอกาสนี้ ทรงบรรยายเรื่อง “การศึกษาชุมชน
กับการพัฒนาประเทศ”
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้เสด็จออกแทนพระองค์ ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน ทรงบ�าเพ็ญ
พระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัย หม่อมหลวงบัว กิติยากร
พระราชทานแก่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรนี ฤนาถ หม่อมเจ้าอัปษรสมาน
กิติยากร พลเอก เจ้าพระยาวงศานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์)
ท้าววนิดาพิจาริณี (บาง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) พลเอก พระวรวงศ์เธอ กรมหมืน่ จันทบุรี
สุรนาถ หม่อมหลวงบัว กิติยากร หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร หม่อมราชวงศ์
อดุลกิติ์ กิตืยากร พลโท หม่อมหลวงจินดา สนิทวงศ์ ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค
หม่อมราชวงศ์กิตินัดดา กิติยากร และหม่อมเจ้าจิตรบรรจง ลดาวัลย์
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานเพลิงศพ พลเอก
สิทธิ จิรโรจน์ ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๐ ถึงวันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบตั ิ
พระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดสงขลา และ จังหวัดนราธิวาส
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วันจันทร์ที่ ๒๐ - เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จ
การศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย ประจ� า ปี ก ารศึ ก ษา
๒๕๕๒ มีผู้ส�าเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม ๓,๒๐๔ คน ณ
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ ๖๐ ปี อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
- เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนวรนารีเฉลิม อ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรม
ราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า โอกาสนี้ ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติวรนารี
ซึ่งก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
องค์อุปถัมภ์โรงเรียน
- เสด็จฯ ไปทรงร่วมงานประชุมวิชาการ “สามทศวรรษการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิน่ ทุรกันดาร ตามพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ภาคใต้” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
วันอังคารที่ ๒๑ - เสด็จฯ ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชัน้ ที่ ๑ ประกาศ
เกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้ท�าคุณประโยชน์, ผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิต และ
ผู้บริจาคโลหิต ครบ ๓๖ ครั้ง และ ๑๐๘ ครั้ง ประจ�าปี ๒๕๕๑ ถึง ๒๕๕๒ ของเหล่า
กาชาดจังหวัดภาค ๑๑ และภาค ๑๒ รวม ๑๔ จังหวัด จ�านวน ๗๐๖ คน ณ โรงแรม
บีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์รีสอร์ท อ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
- เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน พลเอกนวล-คุณหญิง
บานชื่น จันทร์ตรี บ้านแกแดะ อ�าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
- เสด็ จ ฯ ไปทรงติ ด ตามการด� า เนิ น งานโครงการปลู ก ป่ า ชั ย พั ฒ นาแม่ฟ้าหลวง การพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลน บ้านหัวเขา อ�าเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา โอกาสนี้ ทรงพระด�าเนินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เพื่อทอดพระเนตร
ความอุดมสมบูรณ์ของป่าที่มีนก และสัตว์น�้าอาศัยอยู่นานาชนิด
- ทรงเปิดโครงการศึกษาทดลองวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของ
ป่าชายเลนทะเลสาบสงขลา อ�าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
วันพุธที่ ๒๒ - เสด็จฯ ไปทรงเปิดส�านักงานการขนส่งทางน�้าที่ ๔ สาขานราธิวาส
อ�าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
- เสด็จฯ ไปพระราชทานรางวัลแก่ผชู้ นะการประกวดผลผลิตทางการเกษตร
และพระราชทานถ้วยรางวัลแก่เจ้าของนกเขาชวาที่ชนะการแข่งขันประชันเสียง
นกเขาชวา กับทอดพระเนตรนิทรรศการในงานวันลองกอง ในงานของดีเมืองนรา
ประจ�าปี ๒๕๕๓ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
อ�าเภอเมืองนราธิวาส
- เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๒ จ�านวน ๓๗๑
คน ณ หอประชุ ม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย นราธิ ว าสราชนคริ น ทร์
อ�าเภอเมืองนราธิวาส
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา น�าคณะข้าราชการ และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่
รอบโรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงิน เพื่อ
สมทบทุนก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จฯ ไปพระราชทานรางวัล ทุนการศึกษา และเกียรติ
บัตรแก่บัณฑิต และนิสิตนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในโครงการรางวัลแพทย์ดีเด่น
และบัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น กับทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ-

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ
๖๐ ปี อ�าเภอหาดใหญ่
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๓ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ เสด็จฯ เยือน
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรการด�าเนินงานของมูลนิธิหุบเขาอาหาร เมือง
วาเคอนิงเงิน และความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัย
และศูนย์วิจัยวาเคอนิงเงิน รวมทั้งการด�าเนินงานของคณะภูมิสารสนเทศและ
การสังเกตสภาพทางธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยทเวนเตอ เมืองเอนสเคอเด นอกจาก
นี้ ทรงเข้าเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาทสมเด็จพระราชินนี าถเบียทริกซ์แห่งเนเธอร์แลนด์
ณ พระราชวังเฮาส์ เตน บอส และทรงเข้าเฝ้าเจ้าชายวิลเลม-อเล็กซานเดอร์
มกุฎราชกุมารแห่งเนเธอร์แลนด์ และเจ้าหญิงมักซิมา พระชายา ณ พระราชวัง
ไอเกนฮอร์สท์
วันพฤหัสบดีที่ ๗ เวลา ๐๖.๒๕ น. เสด็จฯ กลับจากการเยือนราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ ถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จฯ ไปพระราชทานประกาศเกียรติคณ
ุ และเข็มทีร่ ะลึก
แก่ผู้บริจาคโลหิตครบ ๓๖ ครั้ง และครบ ๑๐๘ ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๑
และภาค ๒ จ�านวน ๖๘๗ คน ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ�าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก
วั น ศุ ก ร์ ที่ ๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายจ�าลอง โพธิ์สุข ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
น�าคณะหัวหน้าส่วนราชการประจ�าจังหวัด และเกษตรกร จังหวัดชัยนาท เข้าเฝ้าฯ
ทูลเกล้าฯ ถวายผลผลิตภาคการเกษตรที่ส�าคัญของจังหวัดชัยนาท
เวลา ๑๕.๑๕ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้นายอภิชัย จันทรเสน น�านายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานบริหารกลุ่มบริษัท
ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด และครอบครัว เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน
เพื่อสมทบทุน “มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก”
เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ
รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เขตบางรัก
เวลา ๑๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานงานฉลองการได้รับรอง
มาตรฐานการศึกษาของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย จาก The Association to Advance Collegiate Schools
of Business International (AACSB) แห่งสหรัฐอเมริกา ณ ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๐ ถึงวันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ เสด็จฯ เยือนประเทศ
ญี่ปุ่น และ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ถึงวันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ เสด็จฯ
เยือนสาธารณรัฐชิลี
ณ ประเทศญี่ ปุ ่ น ทรงเป็ น ประธานในพิ ธี ว างศิ ล าฤกษ์ ก ารก่ อ สร้ า ง
มหาวิทยาลัยนาลันทา ณ เมืองโกเบ ตามค�าทูลเชิญของประธานการประชุมสุดยอด
พระพุทธศาสนา และทรงเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระจักรพรรดิ และสมเด็จพระจักรพรรดินี
แห่งญี่ปุ่น ซึ่งพระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค�่า ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓
ณ สาธารณรัฐชิลี ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาหญ้าแฝกลาติน
อเมริกา ครั้งที่ ๑ ณ กรุงซันติอาโก ตามค�ากราบบังคมทูลเชิญของรัฐมนตรีว่า
การกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐชิลแี ละประธานเครือข่ายหญ้าแฝกโลก และ
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรหอดูดาวเซร์โร ปารานาล เมืองอันโตฟากัสตา โบสถ์ซานโต
โดมิงโก และพิพิธภัณฑ์โบราณคดี เมืองลาเซเรนา จากนั้น ทรงเป็นประธานใน
พิ ธี เ ปิ ด สวนสาธารณะพลาซ่ า ประเทศไทย ซึ่ ง สร้ า งขึ้ น เพื่ อ ร่ ว มเฉลิ ม ฉลอง
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การประกาศเอกราชของสาธารณรัฐชิลีครบ ๒๐๐ ปี และเพื่อกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐชิลี
วันจันทร์ที่ ๑๘ เวลา ๐๕.๕๕ น. เสด็จฯ กลับจากการเยือนประเทศญี่ปุ่น และ
สาธารณรัฐชิลี ถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานวันอาหารโลก หัวข้อ “รวมใจต้าน
ภัยหิว” ณ ส�านักงานองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ประจ�าภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิก เขตพระนคร
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอก วันชัย เรืองตระกูล ประธานคณะกรรมการ
อ�านวยการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๕๒ น�าคณะกรรมการจัดงานฯ เข้าเฝ้าฯ
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าว เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย
ต่อจากนั้น ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล
จ�านวน ๑๐ คณะ เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จออกแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจ�าส�านัก
นายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ น�าบุคคล และผูแ้ ทนหน่วย
งานดีเด่นของชาติ ประจ�าปี ๒๕๕๓ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ บุคคล
และหน่วยงานดีเด่นของชาติ พร้อมทัง้ รับพระราชทานพระราโชวาท เพือ่ เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติตนอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม
เวลา ๑๕.๔๕ น. เสด็จออกแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้นายวิจติ ร เส็งหะพันธ์ ประธานคณะกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์
มูลนิธอิ านันทมหิดลและคณะ น�าผูไ้ ด้รบั พระราชทานทุนมูลนิธอิ านันทมหิดล แผนก
วิทยาศาสตร์ ประจ�าปี ๒๕๔๗ เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา และ
ทูลเกล้าฯ ถวายวิทยานิพนธ์
เวลา ๑๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “คิดถึง...สมเด็จย่า” ครั้งที่ ๑๔
ณ ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ เขตปทุมวัน
วั น อั ง คารที่ ๑๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงแสดงปาฐกถาเกียรติยศ
เรื่อง “พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต” เนื่องในโอกาสที่ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์
นพวงศ์ ณ อยุธยา มีอายุ ๑๐๐ ปี เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน
วันพุธที่ ๒๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงดนตรีไทย
ร่วมกับนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อทรงร่วมการบันทึก
แถบวี ดิ ทั ศ น์ แ พร่ ภ าพ เนื่ อ งในโอกาสวั น ปิ ย มหาราช ณ สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์
กองทัพบก ช่อง ๕ เขตพญาไท
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์” ณ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี
วั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จฯ ไปพระราชทานรางวัลสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจ�าปี ๒๕๕๒ และประจ�าปี ๒๕๕๓ ณ พระที่นั่ง
มู ล สถานบรมอาสน์ และพระราชทานเลี้ ย งน�้ า ชาเพื่ อ เป็ น เกี ย รติ แ ก่ ผู ้ ไ ด้ รั บ
พระราชทานรางวัลฯ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร
เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงวนิดา
กีรติบุตร ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา
วันศุกร์ที่ ๒๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการทางวิชาการเทคโนโลยี
ของไทย และฝรั่งเศส ณ อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย และฝรั่งเศส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เขตบางซื่อ

18 จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เวลา ๑๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงของคณะเนเธอร์แลนด์
แดนซ์ เธียเตอร์ จากราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง
วันเสาร์ที่ ๒๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลอุทิศ
ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในอภิลักขิตสมัย ๑๐๐ ปี
นับแต่วันสวรรคต ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร
เวลา ๑๙.๓๐ น. เสด็ จ ฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรี ข องวง
ซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ หอประชุม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน
วันเสาร์ที่ ๒๔ เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดร้านภูฟ้า สาขาศิริราช ณ
อาคารหอพักแพทย์ ชั้น ๑ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย
วันจันทร์ที่ ๒๕ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา
- เสด็จฯ ไปยังศูนย์จ�าหน่ายสินค้า ต�าบลท่าช้าง อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชสีมา ทรงฟังรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัย สถานการณ์น�้า
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา และสภาพของผูป้ ระสบอุทกภัย ต่อจากนัน้ พระราชทาน
ถุงยังชีพแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อน�าไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบ
อุทกภัย และทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัย
- เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๒ จ�านวน ๒,๒๔๓ คน
ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ�าเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
- เสด็ จ ฯ ไปทรงวางศิ ล าฤกษ์ “ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารทางการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุข” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารสิรินธรวิชโชทัย” ทรงฟังปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง “The Application of Synchrotron Light for rubber, gem stone and
agricultural research” โดย Professor Josef Hormes ประธานคณะอนุกรรมการ
ที่ปรึกษานานาชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ต่อจากนั้น
ทรงเปิดการใช้งานระบบล�าเลียงแสงที่ ๔: Time - resolved XAS (Bonn-SUT-SLRI)
ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วันอังคารที่ ๒๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ
ด้านญีป่ นุ่ ศึกษาในประเทศไทย ๒๕๕๓ ณ อาคารมหาจักรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เขตปทุมวัน
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ ๓๖ และทรงฟังปาฐกถาพิเศษ ณ ศูนย์นทิ รรศการ
และการประชุมไบเทค เขตบางนา
วั น พุ ธ ที่ ๒๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายควินตัน มาร์ก เควล เอกอัครราชทูต
สหราชอาณาจักรประจ�าประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้น
จากหน้าที่
เวลา ๑๔.๓๐ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการอักษรศาสตรบัณฑิต รุ่น ๔๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าฯ

เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ พระอุโบสถวัดภคินี
นาถวรวิหาร เขตบางพลัด

เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน ๑ ศตวรรษความดี ๑๐๐ ปี มูลนิธิ
ป่อเต็กตึ๊ง ณ บริเวณมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมทางวิชาการ
นานาชาติ เรื่อง “แผนที่สยามโบราณและเส้นทางการค้าทางทะเล” และทรงฟัง
การเสวนาพิเศษ เรื่อง “ชื่อสถานที่และเส้นทางการเดินเรือสมัยโบราณตามแผนที่
ในราชส�านักสยาม” ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดชูจิตธรรมาราม
ในมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยม และพระราชทานความช่วยเหลือ
แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันศุกร์ที่ ๒๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดร้านภูฟ้า สาขาพาราไดซ์
พาร์ค ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค เขตประเวศ

เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอับดุลเลาะห์ อิบราฮิม อับดุลเราะห์มาน
อัลฮัมมาร์ เอกอัครราชทูตรัฐกาตาร์ประจ�าประเทศไทยและคณบดีคณะทูต เข้าเฝ้าฯ
กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
วั น อาทิ ต ย์ ที่ ๓๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
ศาสตราจารย์กติ ติคณ
ุ ฐะปะนีย์ นาครทรรพ ณ เมรุวดั มกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นายเกษม จาติกวณิช ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

พฤศจิกายน ๒๕๕๓
วันจันทร์ที่ ๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมนานาชาติ หัวข้อ
“การแปล และการล่ามในยุคพหุภาษา” จัดโดยคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และทรงฟังการบรรยาย ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค เขตคลองเตย
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ทรงเป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓
วั น อั ง คารที่ ๒ เวลา ๐๙.๐๐ น เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑๓ คณะ เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้นายมิคาเอล ชเติรน์ แบร์ก เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์ก
ประจ�าประเทศไทย ถิ่นพ�านัก ณ กรุงเทพมหานคร และภริยา เข้าเฝ้าฯ เพื่อกราบ
บังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้คณะผู้บริหารโรงพยาบาล จ�านวน ๔ โรงพยาบาล เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทาน
เครื่องมือแพทย์ และคณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องมือแพทย์
เวลา ๑๐.๓๐ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราช
วโรกาสให้ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ ประธานกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่ ง ชาติ ส� า นั ก งานคณะกรรมการกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ
พร้อมคณะผู้บริหารส�านักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เข้าเฝ้าฯ
ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงถวายผ้าพระกฐิน และทรงเปิดอาคารหอพัก
สามเณร “กฤษณเวฬุ” ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ด�า) อ�าเภออินทร์บุรี
จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี โอกาสนี้ พระราชทานถุ ง ยั ง ชี พ และสิ่ ง ของแก่ ผู ้ ว ่ า ราชการ
จังหวัดสิงห์บุรี และตัวแทนผู้ประสบอุทกภัยในอ�าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
วันพุธที่ ๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “คอมมาร์ต คอมเทค ไทยแลนด์
๒๐๑๐” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็ จ ฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิ ธี ท รง
บ�าเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร อ�าเภอ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา และวั ด นิ เ วศธรรมประวั ติ อ� า เภอบางปะอิ น จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
เวลา ๑๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล
โตโยต้า คลาสสิคส์ ครัง้ ที่ ๒๐ ซึง่ แสดงโดยวงดุรยิ างค์แห่งนครฟลอเรนซ์ สาธารณรัฐ
อิตาลี ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง ในโอกาส
นี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จ�ากัด เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายบัตรชม
การแสดงคอนเสิร์ตดังกล่าว และเงินสมทบของบริษัทฯ เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย
วันพฤหัสบดีที่ ๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางศิริพร ไทยธรรมยานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท
โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จ�ากัด น�าคณะกรรมการกลุ่มบริษัทเวชภัณฑ์โนวาร์ตีส
เข้ า เฝ้ า ฯ ทู ล เกล้ า ฯ ถวายเงิ น ส� า หรั บ เป็ น กองทุ น “ทุ น การศึ ก ษา โนวาร์ ตี ส
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ๗๒ พรรษา” เพื่ อ พระราชทานแก่ นั ก ศึ ก ษาไทยส� า หรั บ ใช้
ในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในประเทศ หรือฝึกอบรมที่สถาบันในต่างประเทศ
เวลา ๑๔.๔๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรม “น�าสิง่ ทีด่ สี ชู่ วี ติ ”
ครั้งที่ ๒๒ ประจ�าปี ๒๕๕๓ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เขตพระนคร
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานน�้าหลวง
อาบศพ และทรงวางพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
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ราชินีนาถ ที่หน้าหีบศพ นางอรอ�าไพ (เกษมสันต์) โกมารกุล ณ นคร ณ ศาลา ๓
วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
วันศุกร์ที่ ๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มและทอดพระเนตรการด�าเนินงาน
ของ “คลินกิ ศูนย์แพทย์พฒ
ั นา” ในการนี้ ทอดพระเนตรการบ�าบัดน�า้ เสียของคลินกิ ฯ
และทอดพระเนตรการก่อสร้างอาคารกายภาพหลังใหม่ ณ คลินกิ ศูนย์แพทย์พฒ
ั นา
เขตวังทองหลาง
วันเสาร์ที่ ๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. โดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง
ณ ศาลาท่าน�้า โรงพยาบาลศิริราช เพื่อทอดพระเนตรการแสดงดนตรีของวงดนตรี
The Preservation Hall Jazz Band ที่แสดงบนเรือในแม่น�้าเจ้าพระยา โดยเป็นการ
แสดงดนตรีตามโครงการเพลงพระราชนิพนธ์ในรูปแบบนิวออร์ลนี ส์ เฉลิมพระเกียรติ
๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย
ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงร่วมงานกาล่าดินเนอร์เฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุม
กองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่
วันอาทิตย์ที่ ๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ทรงน�าข้าราชการ นักเรียนนายร้อย
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และประชาชน เดินในรายการ “เขาชะโงก
ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ๕๓” ครั้งที่ ๑๗ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
อ�าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๗.๑๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์
วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จด้วย
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๘ ถึงวันอังคารที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เสด็จ ฯ
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วั น จั น ทร์ ที่ ๘ เสด็ จ ฯ ไปในการทรงบ� า เพ็ ญ พระราชกุ ศ ลถวายผ้ า พระกฐิ น
สภากาชาดไทย ณ วัดอัมพาราม ต�าบลคลองไทร อ�าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โอกาสนี้ ทรงเยี่ ย มราษฎร และพระราชทานถุ ง ยั ง ชี พ พระราชทานแก่ ร าษฎร
อ�าเภอท่าฉางที่ประสบอุทกภัยน�้าป่าไหลหลากและน�้าทะเลหนุนสูง
วันอังคารที่ ๙ - เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ของโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ และนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๑ กับทรงเปิดห้องสมุดไฮเทคโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อ�าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันพุธที่ ๑๐ เวลา ๑๔.๔๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจ�าปี
การศึกษา ๒๕๕๒ จ�านวน ๓,๕๖๕ คน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
เขตบางนา
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิต
การเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ�าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก
เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู ้ ส� า เร็ จ การศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๒ จ�านวน ๕,๐๒๓ คน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม
ไบเทค เขตบางนา
เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จลง ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้นายเอริก จี.จอห์น เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�าประเทศไทย เข้าเฝ้าฯ
เพื่อกราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ในโอกาสนี้ นางโซเฟีย จอห์น
ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเข้าเฝ้าฯ ด้วย

20 จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วันศุกร์ที่ ๑๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๒ จ�านวน ๔,๗๘๐ คน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม
ไบเทค เขตบางนา

วันเสาร์ที่ ๑๓ เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าทิตยา
ทรงกลด จักรพันธุ์ ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราช
วโรกาสให้คณะกรรมการร้านการไฟฟ้านครหลวง เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน
รายได้จากการออกร้านในงานกาชาด ปี ๒๕๕๓ และเงินสมทบในส่วนของค่าใช้จา่ ย
ในการติดตั้งไฟฟ้าประดับงานกาชาด เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดห้องสมุดพูนศรีเกษม ณ โรงเรียนเขมะ
สิริอนุสสรณ์ เขตบางพลัด
วันจันทร์ที่ ๑๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ ผู ้ ส� า เร็ จ การศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลกรุ ง เทพ และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นวันที่ ๑ ทั้ง
ภาคเช้าและภาคบ่าย รวม ๘,๙๖๒ คน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันอังคารที่ ๑๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญา
บั ต รแก่ ผู ้ ส� า เร็ จ การศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจ�าปีการศึกษา
๒๕๕๒ เป็นวันที่ ๒ ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย รวม ๘,๐๘๗ คน ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันพุธที่ ๑๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นวันที่
๓ ทัง้ ภาคเช้าและภาคบ่าย จ�านวน ๗,๙๑๐ คน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ธัญบุรี อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เวลา ๑๖.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ นายชิว จิ้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซี่ยเหมิน
สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย
การนี้ นายเจษฎา ชวาลภาคย์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเซีย่ เหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ร่วมเข้าเฝ้าฯ ด้วย
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ
นานาชาติ และนิ ท รรศการแสดงความก้ า วหน้ า ทางด้ า นนาโนเทคโนโลยี ณ

ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน
ครัง้ ที่ ๘ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ�าเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๒๐.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์
ตอน “นางลอย” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง
วันศุกร์ที่ ๑๙ เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงร่วมงานชุมนุม ๓๗ ปี จุฬาฯ
๑๖ ประจ�าปี ๒๕๕๓ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เวลา ๑๙.๐๙ น. โดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จลง ณ ท่าน�้าโรงพยาบาลศิริราช เพื่อทรงลอยพระประทีป เนื่องในเทศกาล
ลอยกระทง ๒๕๕๓ ณ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย
วั น จั น ทร์ ที่ ๒๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ�าปี
การศึกษา ๒๕๕๒ ณ อาคารหอประชุมธ�ารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา อ�าเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี (ภาคเช้าและภาคบ่าย รวม ๘,๑๑๔ คน)
เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการ “เครื่องประดับกาย :
ความเชื่อ ความงาม ความคิดสร้างสรรค์” ณ ร้านภูฟ้าผสมผสาน ศูนย์การค้า
สยามพารากอน เขตปทุมวัน
วันอังคารที่ ๒๓ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และ
จังหวัดพังงา
- เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารเรียนอนุบาล และทรงเยีย่ มหมูบ่ า้ นเด็กโสสะภูเก็ต
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กโสสะ
ภูเก็ตเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อ�าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด
ภูเก็ต
- ทรงเยี่ยมโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม อ�าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
- เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการชัยพัฒนา-กาชาดไทย (บ้านทุ่งรัก)
อ�าเภอคุระบุรี
- เสด็จฯ ไปทรงเปิดแพรคลุมป้ายสถานสงเคราะห์ “บ้านดอนบอสโก
บางสักพังงา” อ�าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
- ทรงเยี่ยมโรงพยาบาลท้ายเหมือง อ�าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

วันพุธที่ ๒๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานนิทรรศการวิชาการโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจ�าปี ๒๕๕๓ และพระราชทานของที่ระลึกแก่สถาบัน
การศึกษาต่างๆ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ�าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

16 จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
เขตปทุมวัน
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานน�า้ หลวงอาบศพ นายเลอเดช
เจษฎาฉัตร ณ ศาลา ๗ วัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
วันศุกร์ที่ ๒๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “สัปดาห์ประกันภัย”
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี
วั น อาทิ ต ย์ ที่ ๒๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
พลอากาศเอก จรรยา สุคนธทรัพย์ ณ เมรุวดั พระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน
วันจันทร์ที่ ๒๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการร่วม
โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาลบีเอ็นเอช ประจ� าปี
๒๕๕๓ ในหัวข้อ “Healthcare in the Changing World” ณ อาคารเฉลิมพระบารมี
๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตห้วยขวาง
เวลา ๑๘.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงแรมสยามเคมปินสกี้ เขตปทุมวัน

เวลา ๑๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์
คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี ณ ศาลาสีห์โสภณ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
วันพุธที่ ๒๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการสัมมนาทางวิชาการมุสลิม
ศึกษา ประจ�าปี ๒๕๕๓ เรื่อง “มุสลิมในแผ่นดินไทย : บทบาทชาวไทยมุสลิมใน
การสร้างสรรค์สงั คมไทย” จัดโดย ศูนย์มสุ ลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน
เวลา ๑๐.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ เข้าเฝ้าฯ กราบบังคม
ทู ล ความก้ า วหน้ า โครงการก่ อ สร้ า งอาคารสมเด็ จ พระเทพรั ต น์ และโครงการ
รามาธิบดี-บางพลี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
กับการจัดกิจกรรมให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอ�าพล เสนาณรงค์ ประธานคณะกรรมการแผนก
เกษตรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดลและคณะ น�าผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิ
อานันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ประจ�าปี ๒๕๕๓ เข้าเฝ้าฯ
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เวลา ๑๓.๓๕ น. เสด็จฯ ไปทรงร่วมการประชุมวิชาการ “
สามทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ในพื้นที่ภาคกลาง และทอดพระเนตร
นิทรรศการผลการด�าเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ หอประชุม
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ�าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ตุลาคม ๒๕๕๓
วันอังคารที่ ๒๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิด
ร้านโดนัท ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า Krispy Kreme ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
เขตปทุมวัน
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกระบวนการการจัดเก็บโลหิตและ
ส่งตรวจ พร้อมรายงานผลของห้องปฏิบัติการกลาง ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เขตปทุมวัน ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสรรเสริญ และเหรียญ
กาชาดสมนาคุ ณ ชั้ น ที่ ๑ แก่ ผู ้ บ� า เพ็ ญ คุ ณ ความดี แ ละผู ้ มี อุ ป การคุ ณ แก่
สภากาชาดไทย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีกุศลจิต เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ
ถวายเงินและสิง่ ของ ณ ตึกศักรินทรภักดี วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย ต่อจาก
นั้น เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ณ อาคาร
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ เสด็จฯ ทรงน�า
คณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริต่างๆ และสถานที่ส�าคัญใน
พื้นที่จังหวัดนราธิวาส และ จังหวัดสงขลา
- เสด็จฯ ทรงน�าคณะกรรมการฯ ไปเยี่ยมโรงเรียนนราสิกขาลัย อ�าเภอ
เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส กลุ่มศิลปาชีพวัดพระพุทธ โรงเรียนวัดพระพุทธ
อ�าเภอตากใบ โรงเรียนบ้านเขาตันหยง มัสยิดเขาตันหยง ชมโครงการเลี้ยงแพะนม
บ้านเขาตันหยง ปะการังเทียม และการท�าประมงพื้นบ้าน เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเขาตันหยง และบ้านนายสะดี อีซอ อ�าเภอเมืองนราธิวาส
วันเสาร์ที่ ๒ เสด็จฯ ทรงน�าคณะกรรมการฯ ไปชมโครงการแกล้งดิน ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และเยี่ยมโรงเรียนอัตตัรกียะห์
อีสลามียะห์ อ�าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
วั น อาทิ ต ย์ ที่ ๓ - เสด็ จ ออก ณ ห้ อ งรั บ รอง โรงพยาบาลสงขลานคริ น ทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์บุญสม ศิริบ�ารุงสุข อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ น�ารองศาสตราจารย์ชาคริต ทองอุไร ผู้อ�านวยการ
สถานีวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน�้ามันปาล์มและพืชน�้ามัน และคณะ
เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายอนุสิทธิบัตรวิธีการทดสอบคุณภาพไบโอดีเซลโดยใช้
เตาไมโครเวฟ
- เสด็จฯ ทรงน�าคณะกรรมการฯ ไปเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ
แพทย์ ภ าคใต้ ซึ่ ง ตั้ ง อยู ่ ณ โรงพยาบาลสงขลานคริ น ทร์ คณะแพทยศาสตร์

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้นายก่วน มู่ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�า
ประเทศไทย น�านายเถา อู่เซียน ประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองมณฑลเสฉวน
สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทย
เพื่อแสดงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวเสฉวน
จากการทีไ่ ด้รบั พระราชทานความช่วยเหลือการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนประถม
ศึกษาเฟิงลู่ เมืองเหมียนหยาง มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้รับผล
กระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว พร้อมทั้งพระราชทานชื่ออาคารเรียนว่า “อาคาร
สิรินธร” พระราชทานชื่อโรงเรียนฯ ว่า “โรงเรียนประถมศึกษาเซียนเฟิงลู่ สิรินธร”
และเสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงเรียนดังกล่าว
เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้นายอันตอนิอู เฟลีกซ์ มาชาดู ดือ ฟาเรีย อี มายา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
โปรตุเกสประจ�าประเทศไทย และภริยา เข้าเฝ้าฯ เพื่อกราบบังคมทูลลา ในโอกาส
ที่จะพ้นจากหน้าที่
เวลา ๑๘.๐๐ น. โดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดประตูระบายน�้าคลองลัดโพธิ์ และทรงเปิดสะพานภูมิพล ๑
กับสะพานภูมิพล ๒ อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานเทศกาลพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่น ครั้งที่ ๒ เรื่อง “สยามใหม่ จากมุมมองท้องถิ่น” ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เขตตลิ่งชัน
วันศุกร์ที่ ๒๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาศรมวงษาธิราชสนิท”
ณ ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
ศาสตราจารย์ นาวาเอก เจริ ญ เจริ ญ รั ช ต์ ภ าคย์ ณ เมรุ ห ลวงหน้ า พลั บ พลา
อิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานพิธีไหว้ครูดนตรีไทย
ของชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ�าปีการศึกษา
๒๕๕๓ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน
ต่างๆ ในงานกิจกรรมประจ�าปี ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๓๒ ซึ่งสมาคมครูภาษาฝรั่งเศส
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้น ณ โรงเรียนเซนต์จอห์น เขตจตุจักร
วันจันทร์ที่ ๒๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดแพรคลุมป้ายอาคาร U Tower
ณ ส�านักงานใหญ่ บริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด เขตสวนหลวง
เวลา ๑๖.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดแพรคลุมป้ายอาคารจอห์น เอ. เอกิ้น
ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เขตบางรัก
วันอังคารที่ ๓๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารโภชนาคาร “ศักดา
กิจเจริญ” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จฯ ไปพระราชทานประกาศเกียรติคณ
ุ และเข็มทีร่ ะลึก
แก่ผู้บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย ครบ ๓๖ ครั้ง และครบ ๑๐๘ ครั้ง ของเหล่า
กาชาดจังหวัด ภาค ๓ จ�านวน ๘๗๕ คน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
อ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ธันวาคม ๒๕๕๓
วันพุธที่ ๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมพุทธศาสนาโลก ครั้งที่ ๓
เรื่อง “พุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์” ณ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
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เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผา
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ ณ หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ อ�าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายข้างบ้านพ่อ
ณ บริเวณนิทรรศการภาพถ่ายข้างบ้านพ่อบนบาทวิถี ถนนราชวิถี เขตดุสิต

วันพฤหัสบดีที่ ๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา น�านักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ซึง่ ได้รบั พระราชทาน
ทุนการศึกษาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อการพัฒนาการ
ศึกษาในภูมิภาคเอเชีย และทุนการศึกษาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชิ นี น าถ เพื่ อ การพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มในภู มิ ภ าคเอเชี ย เข้ า เฝ้ า ฯ
รับพระราชทานทุนการศึกษาดังกล่าว ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓
เวลา ๑๙.๐๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้
นายอากิโอะ โตโยดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น
ประเทศญีป่ นุ่ พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ฯ และผูบ้ ริหารบริษทั
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด เข้าเฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายรถยนต์ Toyota
Alphard รุ่น 3.5 Q เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าฯ ถวายเงินแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
วันศุกร์ที่ ๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ครั้งที่ ๔๒ ปี ๒๕๕๔ เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานความคืบหน้าในการเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๔๒ ซึ่งจะจัดระหว่าง
วันที่ ๑๐-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน และ
รับพระราชทานพระราชวินิจฉัยในการด�าเนินการต่างๆ
วันอาทิตย์ที่ ๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จออก
มหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระบรมวงศานุวงศ์ นายอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพร
ชัยมงคล และพลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้าเฝ้าฯ
ถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวน�าทหารถวายสัตย์ปฏิญาณตน ในการพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
วั น จั น ทร์ ที่ ๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ พูนพิศ อมาตยกุล กรรมการ
และเลขานุการมูลนิธิราชสุดา น�าคณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เข้าเฝ้าฯ ต่อจากนั้น
ทรงเป็ น ประธานการประชุ ม สามั ญ ประจ� า ปี ๒๕๕๓ ของมู ล นิ ธิ ร าชสุ ด า ณ
ห้องประชุมอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
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เวลา ๑๓.๑๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มและทอดพระเนตรการเรียนการสอนของ
โรงเรี ย นปิ ย ชาติ พั ฒ นา ในพระราชู ป ถั ม ภ์ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ต�าบลพรหมณี อ�าเภอเมืองนครนายก
ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมและทรงติดตามการด�าเนินงานของโรงเรียนวัดธรรม
ปัญญา ณ โรงเรียนวัดธรรมปัญญา ต�าบลพรหมณี อ�าเภอเมืองนครนายก
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๗ ถึงวันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ เสด็จฯ ไปทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดตาก
วันจันทร์ที่ ๒๗ - เสด็จฯ ไปทรงติดตามผลการด�าเนินงานโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนศึกษาสงเคราะห์ ๒ บ้านโกช่วย ต�าบลแม่กุ อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
- เสด็จฯ ไปทรงร่วมการประชุมวิชาการ “๓ ทศวรรษการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่ภาคเหนือ” ณ ศูนย์กลางแสดงสินค้า ศูนย์ประชุม
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ต่อจากนั้น
ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์นครแม่สอด ซึ่งเป็นศูนย์กลางการศึกษา การอนุรักษ์ และ
การให้บริการข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวอ�าเภอแม่สอด
และ ๕ อ�าเภอชายแดนฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก
วันอังคารที่ ๒๘ - เสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี
ต�าบลโมโกร อ�าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
- ทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหม่องกั๊วะ ต�าบลแม่จัน
อ�าเภออุ้มผาง
- ทรงเยีย่ มโรงเรียนท่านผูห้ ญิงวิไล อมาตยกุล ห้องเรียนสาขาบ้านกุยเลอตอ
ต�าบลแม่จัน อ�าเภออุ้มผาง
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- ทรงเยี่ยมศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านอุระโกร
ต�าบลท่าสองยาง อ�าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เวลา ๐๖.๕๕ น. เสด็จฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตร
เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๔ ณ ลานหน้าอาคารแพทยพัฒน์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน
เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ทรงเป็นประธาน
พิธไี หว้ครู ประจ�าปี ๒๕๕๓ ของคณะเจ้าหน้าที่ ครู และนักเรียนศิลปาชีพ สวนจิตรลดา
ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ ครู และนักเรียนศิลปาชีพ สถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา,
โรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย, กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง, ศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียนกาญจนาภิษก วิทยาลัยในวัง และโรงเรียนช่างฝีมอื ในวังหญิง รวมทัง้ สิน้
๙๓๘ คน
เวลา ๑๑.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้นางดีปู โมนี รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐ
ประชาชนบังกลาเทศ เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ กรมสรรพสามิต เขตดุสิต
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิด และทอดพระเนตรห้องประวัติมูลนิธิ
สายใจไทยฯ ต่อจากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจ�าปี ๒๕๕๒ ของ
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิสายใจไทยฯ ณ ส�านักงานมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตบางนา
วันศุกร์ที่ ๓๑ เวลา ๑๐.๑๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้ นายมาร์ก อุนเกฮอยเออร์ เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจ�าประเทศไทย
เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา เนื่องในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
รวบรวมโดย “สกาวรัตน์”

วั น พุ ธ ที่ ๒๙ - เสด็ จ ฯ ไปทรงเยี่ ย มศู น ย์ ก ารเรี ย นต� า รวจตระเวนชายแดน
บ้านทีวะเบยทะ ต�าบลแม่ตื่น อ�าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โอกาสนี้ ทอดพระเนตร
โรงสีข้าวซ้อมมือแบบครกกระเดื่องพลังน�้า ซึ่งครูใหญ่คิดขึ้น
- ทรงเยี่ยมศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน บ้านวะกะเลโคะ ต�าบล
แม่ตื่น อ�าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โอกาสนี้ ทรงเปิดอาคารเรียน “เอ็ม เอส ไอ จี
อนุสรณ์” ซึ่งกลุ่มบริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จ�ากัด ก่อสร้างขึ้น

ร ใ น พ ร ะ อ ง ค  ส ม เ ด็ จ
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เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินเยือนมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชน
จีน เพื่อทอดพระเนตรพื้นที่ประสบภัยและมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทาน
ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
ทรงมีพระราชด�ารัสว่า เมื่อคราวที่ประเทศไทยประสบภัยพิบัติสึนามิเมื่อปี ๒๕๔๗
ทางจีนก็ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ขณะนี้จีนประสบเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย
ประชาชนได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นมาก จึ ง มี พ ระราชประสงค์ ที่ จ ะพระราชทาน
การก่อสร้างถาวรวัตถุคือโรงเรียน เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาแก่ชุมชน โดยจะ
สนับสนุนการก่อสร้างโรงเรียนเพื่อทดแทนโรงเรียนที่เสียหาย สถานที่ที่จะก่อสร้าง
โรงเรียน อาจเป็นที่ใดที่หนึ่งที่ประสบภัยตามที่ทางจีนต้องการ
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ว่า “อาคารสิรินธร” และขอพระราชทานชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนประถมศึกษาเซียน
เฟิงลู่ สิรินธร”

สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงพระกรุ ณ า
โปรดเกล้าฯ ให้การก่อสร้างอาคารเรียนพระราชทานด�าเนินไปอย่างมีคุณภาพ
และให้ด�าเนินโครงการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เพื่อให้นักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อน
จากภัยแผ่นดินไหวสามารถกลับคืนสู่สภาวะการศึกษาที่มีคุณภาพได้โดยเร็ว
ที่สุด สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู
และส�านักงานการต่างประเทศเมืองเหมียนหยางจึงได้ร่วมกันคัดเลือกโรงเรียน
ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับพระราชด�าริ คือ “โรงเรียนประถมศึกษาเซียนเฟิงลู่”
รับพระราชทานความช่วยเหลือในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ โดยทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จ�ากัด (มหาชน)
เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง ใช้เวลาก่อสร้าง ๖ เดือน เปิดท�าการเรียนการสอนได้
ตั้งแต่เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ เป็นต้นมา

ร่างแบบอาคารเรียนพระราชทาน โรงเรียนประถมศึกษาเซียนเฟิงลู่ สิรินธร
โรงเรียนประถมศึกษาเซียนเฟิงลู่ สิรนิ ธร มีพนื้ ทีใ่ ช้สอยรวม ๗,๒๐๐ ตาราง
เมตร ประกอบด้วยอาคารหลัก ๒ หลัง แบ่งเป็นห้องเรียน ๓๖ ห้อง ส�าหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ชั้นปีละ ๖ ห้องเรียน โดยอาคารเรียนพระราชทานหลัง
ใหม่ ได้รับการออกแบบให้มีห้องเรียนและพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ
๓ เท่า เพื่อลดความหนาแน่นของจ�านวนนักเรียนต่อห้อง เพิ่มพูนคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน และบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนได้
อย่างมาก

(ภาพบน) ป้ายชื่อโรงเรียนเดิม (ภาพล่าง) สภาพพื้นที่โรงเรียนภายหลัง
การรื้อถอนอาคารที่เสียหายจากเหตุแผ่นดินไหว
ด้วยประจักษ์ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีส่ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารีทรงมีต่อเหล่าเด็กนักเรียนที่ได้รับความล�าบากจากเหตุการณ์แผ่น
ดินไหว รัฐบาลเมืองเหมียนหยาง พร้อมด้วยคณาจารย์โรงเรียนประถมศึกษาเซียน
เฟิงลู่จึงได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตตั้งชื่ออาคารเรียนที่ได้รับพระราชทานนี้

วันที่ ๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไปในพิธีเปิดโรงเรียนพระราชทานประถม
ศึกษาเซียนเฟิงลูส่ ริ นิ ธร โอกาสนี้ ทรงมีพระราชด�ารัส ใจความตอนหนึง่ ว่า ... ทรงยินดี
เป็นอย่างมากที่ได้มาร่วมในพิธเี ปิดโรงเรียนเซียนเฟิงลู่สิรินธรในวันนี้ พื้นที่บริเวณนี้
ครัง้ หนึง่ ได้เสด็จฯ มาทอดพระเนตรหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว เป็นพืน้ ทีว่ า่ งเปล่า
และมีซากปรักหักพัง ภาพที่ทอดพระเนตรเห็นในครั้งนั้น เป็นบรรยากาศที่แตกต่าง
จากวันนี้ ซึ่งมีทั้งอาคารเรียนที่สวยงาม และการต้อนรับอย่างจริงใจและสดใสของ
ทั้งครูอาจารย์และเด็กนักเรียน ทรงปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้พระราชทานพระราช
ทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนให้เด็กๆ มีที่ศึกษาเล่าเรียน ความส�าเร็จ
นี้เกิดจากความร่วมมือที่ดียิ่งระหว่างชาวจีนและชาวไทย ในสภาพแวดล้อมที่ดีและ
สวยงามเช่นนี้ ทรงหวังว่าอาจารย์จะได้เพิม่ พูนประสบการณ์มากขึน้ และเด็กนักเรียน
ทุกคนจะเข้าเรียนทุกวันและตั้งใจเล่าเรียน ต่อไปจะได้เป็นก�าลังส�าคัญของประเทศ
และติดต่อสร้างสัมพันธ์กับเด็กไทยวัยเดียวกัน เด็กๆ เหล่านี้จะเป็นผู้เชื่อมสัมพันธ์
อันดีระหว่างสองประเทศต่อไปในอนาคต ...
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปในพิธีเปิดโรงเรียนประถมศึกษาเซียนเฟิงลู่ สิรินธร
เมืองเหมียนหยาง มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน (๘ เมษายน ๒๕๕๓)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร
การเรียนการสอนและอาคารเรียน โรงเรียนพระราชทานประถมศึกษาเซียนเฟิงลู่
สิรินธร เมืองเหมียนหยาง มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน
(๘ เมษายน ๒๕๕๓)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร
การเรียนการสอนและอาคารเรียน โรงเรียนพระราชทานประถมศึกษาเซียนเฟิงลู่
สิรินธร เมืองเหมียนหยาง มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน
(๘ เมษายน ๒๕๕๓)

วันที่ ๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๓ ก่อนเสด็จนิวัตประเทศไทย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน
ชาวจีน ณ โรงแรมแชงกรีลา นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน ใจความตอนหนึ่งว่า ...
เมื่อครั้งเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มณฑลเสฉวน ทรงอ่านข่าวจากอินเตอร์เน็ต
ทรงทราบว่ามีคนจีนเสียชีวิตจ�านวนมาก คนไทยก็น่าจะช่วยมิตรเก่าแก่ของไทย
เพราะตอนไทยเกิดเหตุสึนามิ จีนก็บริจาคเงินให้ความช่วยเหลือแก่ไทย ฉะนั้นเมื่อ
จีนมีปัญหาอะไร คนไทยเราก็ควรจะท�าอะไรบ้าง คนจีนจะได้รู้ว่ามีเพื่อนอย่าง
ชาวไทยอยู่ ครัง้ นีท้ ไี่ ด้ทอดพระเนตรสถานทีป่ ระสบภัยพิบตั ิ ก็เพือ่ จะได้ทรงทราบว่า
พอจะมีอะไรที่จะช่วยเหลือได้บ้าง โดยเฉพาะด้านการศึกษา เพราะทรงท�างาน
ด้านการศึกษามามาก ทรงเห็นว่าการศึกษาเป็นเรื่องส�าคัญ มีพระราชประสงค์ที่
จะสร้างโรงเรียนพระราชทานแห่งหนึ่ง ได้เสด็จฯ ไปทั้งมณฑลเวิ่นชวนและเป่ยชวน
มี ห ลายที่ ที่ ยั ง ล� า บากมาก ที่ อื่ น ๆ ก็ ไ ด้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ ไปบ้ า งแล้ ว จึ ง ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างโรงเรียนที่เมืองเหมียนหยาง เมื่อวันที่ ๘ เมษายน
๒๕๕๓ ได้เสด็จฯ ไปที่โรงเรียนที่สร้างเสร็จและเปิดด�าเนินการแล้ว ทรงตื้นตัน
พระทัย นักเรียนต่างก็ดีใจที่ได้โรงเรียนใหม่ เมื่อนักเรียนและครูมีสภาพแวดล้อม
การเรียนที่ดี ครูและนักเรียนก็จะได้ตั้งใจสอนและเล่าเรียนหนังสือ เมื่อมีโรงเรียน
ที่ดีกว่าเดิมก็จะได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และต่อไปก็จะท�าประโยชน์ต่อประเทศ ...
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มองโกเลีย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนมัธยมอัลตันบูลัก จังหวัดทุฟ ประเทศมองโกเลีย
(๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒)
ในพุทธศักราช ๒๕๔๘ รัฐบาลของประเทศมองโกเลียได้ขอความร่วม
มือจากโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations World Food
Programme : WFP) และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations Children’s Fund : UNICEF) เพือ่ ศึกษาความพร้อมและความเป็นไปได้ใน
การจัดท�าโครงการอาหารส�าหรับนักเรียนในโรงเรียนทั่วประเทศมองโกเลีย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงริเริม่ และสนับสนุน
การด�าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร
ทีม่ ปี ญ
ั หาขาดสารอาหารมาเป็นเวลานานกว่า ๓๐ ปี จากสาเหตุสา� คัญของปัญหา
คือ การขาดแคลนอาหาร จึงพระราชทานแนวทางการแก้ปญ
ั หาด้วยการส่งเสริม
ให้มีการผลิตอาหารเพิ่มขึ้นในพื้นที่ และสนับสนุนให้เด็กนักเรียนปลูกพืชและ

เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมอัลตันบูลัก
จังหวัดทุฟ ประเทศมองโกเลีย (๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียน
มัธยมอัลตันบูลัก จังหวัดทุฟ ประเทศมองโกเลีย (๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒)
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เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรอาณาบริเวณรอบๆ โรงเรียนมัธยมอัลตันบูลัก จังหวัดทุฟ ประเทศมองโกเลีย (๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒)
เลี้ยงสัตว์ด้วยตนเอง จากนั้น น�าผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารเป็นอาหารกลาง
วัน โครงการตัวอย่างที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ได้แก่ โครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน ซึ่งได้รับการชื่นชมจากองค์การระหว่างประเทศ
ต่างๆ รวมทั้ง WFP และ UNICEF ในเดือนตุลาคม ๒๕๔๗ โครงการอาหารโลก
ได้ ทู ล เกล้ า ฯ ถวายต� า แหน่ ง เกี ย รติ ย ศ “ทู ต พิ เ ศษโครงการอาหารโลกแห่ ง
สหประชาชาติ ด้ า นโครงการอาหารในโรงเรี ย น” (United Nations World
Food Programme’s Special Ambassador for School Feeding)
ด้วยประจักษ์ในสัมฤทธิผลจากการทรงงานดังกล่าว โครงการอาหารโลก
แห่งสหประชาชาติได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตให้ผู้บริหารประเทศระดับสูง
จากประเทศมองโกเลียน�าคณะผู้แทนเดินทางมาประเทศไทยเพื่อศึกษาดูงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๖ มกราคม
๒๕๕๐ และวางแผนงานความร่วมมือระหว่างไทย-มองโกเลียเพื่อพัฒนาโรงเรียน
ตัวอย่างในมองโกเลียตามแนวทางโครงการเกษตรเพือ่ อาหารกลางวัน ภายหลังจาก
การศึกษาดูงาน คณะท�างานจึงได้จัดท�าโครงการความร่วมมือระหว่างมองโกเลีย
และไทยด้านโครงการอาหารในโรงเรียน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “Mongolia and Thailand Collaboration on
School Feeding Programme” under the patronage of Her Royal Highness
Princess Maha Chakri Sirindhorn โดยฝ่ายมองโกเลียนได้คดั เลือกโรงเรียนมัธยม
ประจ�าอ�าเภออัลตันบูลัก (Altanbulag) จังหวัด Tuv เป็นโรงเรียนน�าร่องส�าหรับ
โครงการดังกล่าว ซึ่งมีระยะเวลาด�าเนินการ ๕ ปี
โรงเรียนมัธยมประจ�าอ�าเภออัลตันบูลัก ก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๓
ตั้งอยู่ใจกลางอ�าเภออัลตันบูลัก มีอาคารเรียน ๓ หลัง หอพัก ๑ หลัง และอาคาร
เอนกประสงค์ มีบริเวณออกก�าลังกายและเล่นกีฬา มีการเรียนการสอนตั้งแต่
ชั้นประถม ๑-๖ และมัธยม ๑-๖ มีนักเรียนรวม ๔๔๐ คน (ข้อมูล พ.ศ. ๒๕๕๑)
แต่ เ ดิ ม โรงเรี ย นแห่ ง นี้ มี โ ครงการอาหารว่ า งของโรงเรี ย น (School snack
programme) สนับสนุนโดยรัฐบาลมองโกเลีย ด�าเนินการจัดหาอาหารว่างให้

ส�าหรับนักเรียนไป-กลับชั้น ประถม ๑-๕ เท่านั้น โดยมีนักเรียนเพียงบางส่วน
ได้รับประทานอาหารว่างในห้องเรียน (ไม่มีอาหารกลางวัน เพราะนักเรียนจะ
เดินทางกลับไปรับประทานทีบ่ า้ น) ครูประจ�าชัน้ และนักสาธารณสุขประจ�าโรงเรียน
เป็นผู้เตรียมอาหารว่างให้แก่นักเรียน ส�าหรับนักเรียนประจ�า โรงเรียนจะจัดเตรียม
อาหารให้ครบ ๓ มื้อ และอาหารว่างอีก ๑ มื้อ โรงเรียนจะซื้อวัตถุดิบมาประกอบ
อาหารและอาหารว่างจากร้านค้า ซึ่งขนส่งมาจากเมืองหลวงและเมืองใหญ่
แนวทางการด�าเนินโครงการความร่วมมือระหว่างไทย-มองโกเลีย มีหลักการ
ส�าคัญ คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในท้องถิ่นทุรกันดารในลักษณะองค์รวม
โดยเริ่มจากการส่งเสริมการเกษตรในโรงเรียนให้สามารถผลิตอาหารที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการส�าหรับนักเรียนได้ด้วยตนเอง ควบคู่ไปกับการพัฒนาสาธารณสุข
เพือ่ ให้นกั เรียนมีสขุ ภาพดีและสามารถพัฒนาตนเองด้านการศึกษาต่อไปได้ ทักษะ
ความรูแ้ ละประสบการณ์จากกิจกรรมเหล่านีย้ งั สามารถขยายผลให้อา� นวยประโยชน์
ต่อครอบครัวและชุมชนได้ด้วย

พระราชทานอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนมัธยมประจ�า
อ�าเภออัลตันบูลัก อ�าเภออัลตันบูลัก จังหวัด Tuv ประเทศมองโกเลีย
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โรงเรียนมัธยมประจ�าอ�าเภออัลตันบูลัก อ�าเภออัลตันบูลัก จังหวัด Tuv ประเทศมองโกเลีย
หลังจากเริ่มต้นโครงการในปี ๒๕๕๐ ได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือน
ระหว่างสองประเทศอีกหลายครั้ง ดังนี้
๒๔-๓๐ มกราคม ๒๕๕๒ คณะครูและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการ
ศึกษา วัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ของประเทศมองโกเลีย เดินทางมาศึกษาดู
งานด้านโครงการอาหารโรงเรียน ณ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์
แอร์ไลน์ส จังหวัดจันทบุรี และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จันทบุรี
๔-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ คณะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทย น�าโดย
ส�านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เดินทาง
ไปเยือนประเทศมองโกเลีย เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาโครงการ
เยี่ยมชมโรงเรียนน� าร่อง และพบหารือกับเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างๆ ของ
มองโกเลีย
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมอัลตันบูลกั
และพระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การศึกษาและกีฬาแก่
โรงเรียน
จากประสบการณ์การทรงงานกว่า ๓๐ ปี ด้านการพัฒนาโภชนาการ
และคุณภาพชีวิตประชาชนในประเทศไทย ปัจจุบัน แนวทางการพัฒนาของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้ขยายไปสู่ต่างประเทศ
ทั้ ง ในประเทศเพื่ อ นบ้ า นและประเทศที่ ห ่ า งไกลออกไป ทรงค� า นึ ง ถึ ง
ความแตกต่ า งทางวั ฒ นธรรมในแต่ ล ะพื้ น ที่ ส� า หรั บ ประเทศมองโกเลี ย
ทรงมี พ ระราชประสงค์ ที่ จ ะสร้ า งต้ น แบบของโครงการอาหารโรงเรี ย น
ที่ จ ะน� า ไปขยายผลทั่ ว ประเทศ โดยประยุ ก ต์ จ ากโครงการเกษตรเพื่ อ
อ า ห า ร ก ล า ง วั น ดั ง ที่ ไ ด ้ ท ร ง มี พ ร ะ ร า ช ด� า รั ส พ ร ะ ร า ช ท า น แ ก ่
คณะผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านโครงการตามพระราชด� า ริ ฯ ณ ศาลาดุ สิ ด าลั ย
สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ ความตอนหนึ่งว่า ..
“... เรื่ อ งอาหารในโรงเรี ย น เขาก็ น� าคณะผู ้ บ ริ ห ารจากประเทศ
มองโกเลียมาดูงาน และขอให้เรามีสว่ นเป็นส่วนร่วมกับเขาในการจัดโครงการ
ว่าท�าอย่างไรจะได้ผล เขาก็มาดู ผู้ใหญ่ระดับรัฐมนตรีที่มาดูงานก็พอใจ
คิดว่าอยากจะได้ความคิดเอาไปท�า หรือว่าบางอย่างก็เชิญเราไปดู อย่าง
ประเทศมองโกเลียนี่ก็แปลกไปกว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มาดูเพราะว่า
เป็นประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว และมีปัญหาต่างๆ แตกต่างจาก
ของเรา หลายๆ อย่างก็พอทีจ่ ะแนะแสดงความคิดเห็นให้เขาฟังได้ เนือ่ งจากได้ไป

เห็นประเทศอื่นๆ ที่เขาท�าในลักษณะนั้นที่มีอากาศคล้ายๆ กับมองโกเลีย
เรียกว่าพอๆ ไปได้ และถ้าพอมีเวลาก็จะต้องไปดูสภาพของเขา เพือ่ ทีจ่ ะคิดหา
แนวทางให้เขาได้ ทั้งนี้ เกิดขึ้นจากว่าเราท�างานกันมาแล้ว เราก็มีแนวทางที่
จะให้ประโยชน์กับคนอื่นได้ ...”
โรงเรียนมัธยมประจ�าอ�าเภออัลตันบูลัก อ�าเภออัลตันบูลัก จังหวัด
Tuv ประเทศมองโกเลีย
และพระราชด�ารัสพระราชทานแก่คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตาม
พระราชด�าริฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๒
ความตอนหนึ่งว่า ..
“... มีโรงเรียนจากประเทศมองโกเลียมาดูงานในประเทศไทย และ
ได้เชิญทีมงานของเราไปดูสภาพในประเทศของเขา เพื่อคิดว่าจะปรับปรุง
ในลั ก ษณะที่ เ ราท� า อย่ า งไร ซึ่ ง อย่ า งประเทศมองโกเลี ย นั้ นจะท� าได้ ย าก
มากกว่าประเทศลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า เพราะว่าสภาพพื้นที่ สภาพ
วัฒนธรรม หรือความเป็นอยู่ สภาพภูมิศาสตร์ของมองโกเลียนั้นต่างจาก
ประเทศไทยอย่างมาก คนเขาดั้งเดิมนั้นเป็นพวกเลี้ยงสัตว์เร่ร่อน รับประทาน
อาหารที่เป็นเนื้อสัตว์เป็นส่วนใหญ่ เขามาปรารภว่าเขาต้องการให้ท�าเรื่อง
สุ ข ภาพ ต้ อ งมี อ าหารที่ ม าจากผั ก ผลไม้ บ ้ า ง แต่ ก็ เ ปลี่ ย นพฤติ ก รรมของ
ประชาชนไม่ได้ หรือในการเพาะปลูก ของเราจะปลูกได้ตลอดเวลา ส่วน
ประเทศมองโกเลียเป็นประเทศหนาวจะมีหิมะตกปกคลุมทุกสิ่งทุกอย่าง
ในฤดูหนาว แต่เราจะแก้ปัญหาตรงนั้นอย่างไร เหมือนอย่างที่เรามีเจตจ�านง
ในเรื่องจะให้คนในที่ต่างๆ ในประเทศไทยมีความสุข ประสบความส�าเร็จ แต่
ว่าปัญหาของแต่ละคนก็ต่างๆ กัน แต่ต่างไม่มากเท่า อย่างไทยกับมองโกเลีย
เป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้ความรู้ความคิดของเราไปท�างานในสภาพที่แตกต่าง
ออกไป ...”

เด็กนักเรียนโรงเรียนมัธยมประจ�า อ�าเภออัลตันบูลัก อ�าเภออัลตันบูลัก
จังหวัด Tuv ประเทศมองโกเลีย
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การพระราชทานเงินจาก “ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ”
และ “กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร”
๒๕๔๐ – ๒๕๕๓

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงงานด้านการพัฒนามาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า ๓๐ ปี ทรงเห็นความส�าคัญของ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญและเป็นอนาคตของประเทศ จากโครงการพัฒนาภาวะโภชนาการเด็กนักเรียน
ในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน ต่อมาได้ขยายงานให้ครอบคลุมเด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาสมากขึ้น ทรงเห็นว่า การท�างานพัฒนาเด็ก
และเยาวชนให้ เ ป็ น คนที่ ส มบู ร ณ์ ควรพั ฒ นาศั ก ยภาพของเด็ ก ในทุ ก ๆ ด้ า นไปพร้ อ มๆ กั น อย่ า งสมดุ ล กั น และวิ ธี ก ารท� า งานที่ ง ่ า ย คื อ
การใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพราะโรงเรียนเป็นที่ที่รวมเด็กๆ ของชุมชน เป็นสถานที่ที่คนในชุมชนเข้าถึงได้ง่าย จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนได้
และที่ ส� า คั ญ เป็ น แหล่ ง ที่ มี ผู ้ มี ค วามรู ้ คื อ ครู ซึ่ ง เป็ น แกนส� า คั ญ ในการถ่ า ยทอดความรู ้ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะต่ า งๆ ให้ แ ก่ เ ด็ ก โดยร่ ว มมื อ กั บ
ชุมชนและเครือข่ายของหน่วยสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน๑
ในแต่ละปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานความช่วยเหลือแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในถิ่นทุรกันดาร
เป็นจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้น�าเงินที่มีหน่วยงาน องค์กร คณะบุคคลและประชาชนได้ทูลเกล้า ฯ ถวาย
โดยเสด็จพระราชกุศล สมทบกองทุน “ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ” และ “กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิน่ ทุรกันดาร” ไปจัดท�าโครงการ
พัฒนาต่างๆ พระราชทานเป็นทุนการศึกษา เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ รวมทัง้ เงินค่าใช้จา่ ยเพือ่ การสงเคราะห์ช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อน
ของประชาชน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
เงินพระราชทานจากทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ
๑. พระราชทานทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ และทุนการศึกษาสามเณร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม ในโครงการตามพระราชด�าริฯ
๒. พระราชทานค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสุขา
๓. พระราชทานเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลต่างๆ
๔. พระราชทานเงินเดือนอาจารย์
๕. พระราชทานทุนการศึกษาครู
๖. พระราชทานค่ารักษาพยาบาล และค่าเดินทางคนไข้ในพระราชานุเคราะห์
๗. ถวายปัจจัยบ�ารุงวัดและมัสยิด
๘. พระราชทานค่าอาหารกลางวันนักเรียนในโครงการพระราชด�าริฯ
๙. พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
เนื้อความอัญเชิญจาก พระราชด�ารัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการบรรยายพิเศษ เรื่อง “๓๐ ปี
การพัฒนาเด็กและยาวชน : ร่วมกันสร้างโอกาสที่ดีกว่า” ในการประชุมวิชาการ “ทางสู่โอกาสที่ดีกว่า” ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑
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เงินพระราชทาน กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๑. พระราชทานทุนการศึกษา นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ตัง้ แต่ปกี ารศึกษา ๒๕๓๑ จ�านวน ๔,๓๖๗ คน ส�าหรับปีการศึกษา ๒๕๕๓
จ�านวน ๑,๔๙๑ คน
๒. พระราชทานค่าก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียน อาคารเรียน ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา หอพักครู หอพักนักเรียน โรงอาหาร
ระบบประปาโรงเรียน ถังเก็บน�้าฝน ฯลฯ
๓. พระราชทานค่าข้าวสาร นมผง น�้าตาลทราย อาหารเสริม ส�าหรับนักเรียนโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ และ
โรงเรียนในโครงการตามพระราชด�าริฯ
๔. พระราชทานค่าตอบแทนครูอาสา ค่าจ้างครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ค่าเบี้ยเลี้ยง
๕. พระราชทานค่ายาและเวชภัณฑ์ ส�าหรับหน่วยแพทย์พระราชทาน
๖. พระราชทานเงินแก่โรงพยาบาลประจ�าจังหวัดและประจ�าอ�าเภอต่างๆ ส�าหรับจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์คนไข้ยากจน
๗. พระราชทานหนังสือ อุปกรณ์การเรียน คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเกษตร เมล็ดพันธุ์ผัก ฯลฯ แก่โรงเรียนในโครงการ
ตามพระราชด�าริฯ
๘. พระราชทานเงิน เพื่อส่งเสริมอาชีพราษฎรในชุมชน
๙. พระราชทานนมผงแก่คนไข้ในพระราชานุเคราะห์ที่เป็นเด็กเล็ก และทุพโภชนาการ
๑๐. ถวายภัตตาหารเพลแด่สามเณร นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมต่างๆ
๑๑. พระราชทานความช่วยเหลือบุคลากรทางการศึกษาและการสาธารณสุขแก่โรงเรียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สหภาพพม่า ราชอาณาจักรกัมพูชา และประเทศมองโกเลีย
เงินพระราชทาน พุทธศักราช ๒๕๔๐ - ๒๕๕๓
ล�าดับ

ระยะเวลา
(พุทธศักราช)

๑

๒๕๔๐

-

๓๙,๓๒๙,๑๕๒.๙๒

๓๙,๓๒๙,๑๕๒.๙๒

๒

๒๕๔๑

๗๔,๙๘๔,๖๓๖.๐๒

๑๗,๕๓๔,๗๓๔.๙๔

๙๒,๕๑๙,๓๗๐.๙๖

๓

๒๕๔๒

๕๓,๔๐๔,๕๘๓.๙๒

๒๒,๘๗๐,๑๗๒.๖๐

๗๖,๒๗๔,๗๕๖.๕๒

๔

๒๕๔๓

๔๒,๕๑๖,๓๓๖.๐๐

๒๘,๓๒๓,๖๖๖,๙๑

๗๐,๘๔๐,๐๐๒.๙๑

๕

๒๕๔๔

๑๐๓,๘๕๗,๖๒๗.๘๖

๒๖,๗๗๐,๒๙๔.๙๑

๑๓๐,๖๒๗,๙๒๒.๗๗

๖

๒๕๔๕

๑๐๔,๕๘๗,๗๗๗.๖๕

๙,๓๑๒,๙๙๕.๖๘

๑๑๓,๙๐๐,๗๗๓.๓๓

๗

๒๕๔๖

๑๐๕,๙๓๖,๔๖๐.๙๑

๓๐,๖๘๓,๘๑๒.๒๒

๑๓๖,๖๒๐,๒๗๓.๑๓

๘

๒๕๔๗

๑๑๒,๖๐๗,๐๐๓.๒๑

๒๕,๔๕๙,๓๓๑.๒๘

๑๓๘,๐๖๖,๓๓๔.๔๙

๙

๒๕๔๘

๑๙๘,๑๔๑,๙๒๘.๙๒

๓๙,๓๗๘,๗๗๒.๔๑

๒๓๗,๕๒๐,๗๐๑.๓๓

๑๐

๒๕๔๙

๑๖๒,๐๔๒,๕๘๓.๖๐

๒๙,๐๗๖,๖๐๖.๑๑

๑๙๑,๑๑๙,๑๘๙.๗๑

๑๑

๒๕๕๐

๓๐๗,๘๙๙,๘๔๔.๓๖

๒๕,๕๒๙,๙๑๓.๐๐

๓๓๓,๔๒๙,๗๕๗.๓๖

๑๒

๒๕๕๑

๑๑๒,๔๒๙,๗๘๐.๓๑

๗๐,๙๖๗,๑๑๔.๔๘

๑๘๓,๓๙๖,๘๗๔.๗๙

๑๓

๒๕๕๒

๒๙๖,๔๖๓,๖๑๖.๗๖

๑๕,๕๙๓,๙๓๙.๙๐

๓๑๒,๐๕๗,๕๕๖.๖๖

๑๔

๒๕๕๓

๒๓๘,๖๘๓,๑๘๘.๙๑

๑๐,๑๗๐,๑๕๕.๗๖

๒๔๘,๘๕๒,๓๔๔.๖๗

รวมจ�านวน (บาท)

เงินพระราชทานจาก
ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ (บาท)

๑,๙๑๓,๕๕๔,๓๖๘.๙๓

เงินพระราชทานจาก
ทุน กพด. (บาท)

รวมปีละ
(บาท)

๓๙๑,๐๐๐,๖๖๓.๑๓ ๒,๓๐๔,๕๕๕,๐๓๒.๐๖

32 จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สวัสดีค่ะคุณผู้อ่าน หลังจากห่างหายกันไปขวบปีหนึ่งพอดี วันนี้ “แก้วใส” ก็ได้มาพบกับคุณผู้อ่านอีก
แล้วค่ะ ช่วงปีที่ผ่านมา “หนังสือทูลกระหม่อม” ส่วนใหญ่ออกมาในรูปแบบของสมุดบันทึกและหนังสือภาพถ่าย
ฝีพระหัตถ์ เป็นอาหารตาและอาหารใจชั้นเลิศที่จะน�าพาคุณผู้อ่านท่องไปยังดินแดนหลากหลายทั่วโลก “แก้วใส”
ขอเชิญคุณผู้อ่านชมไปทีละเล่มพร้อมกันเลยค่ะ”

ปะปิดพิจิตรวาร
“ปะปิดพิจิตรวาร” สมุดบันทึกภาพปะปิดฝีพระหัตถ์ “ทูลกระหม่อม”
เล่มนี้จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสที่ “ทูลกระหม่อม” ทรงเจริญพระชนมายุ ๕๕ พรรษา
ค่ะ
“ทูลกระหม่อม” ทรงเล่าไว้ตอนหนึ่งว่า “สมุดเล่มนี้ เป็นที่สะสมความ
รูส้ กึ ดีๆ หรือแม้แต่รา้ ยๆ (ถ้ามี) จากการรับประทานอาหารต่างๆ พร้อมกับการสร้าง
งานศิลปะ ในรูปแบบ scrapbook เท่าที่เวลาจะอ�านวย”
Scrapbook หรือสมุดภาพปะปิด พร้อมลายพระหัตถ์บรรยายภาพ
นอกจากแต่ละหน้าจะมีรปู แบบทีแ่ ตกต่างไม่ซา�้ กัน และรวบรวมภาพสวยๆ แปลกๆ
ทีห่ าชมทีไ่ หนไม่ได้อกี แล้ว ยังบอกเล่าเรือ่ งราวมากมาย จน “แก้วใส” คงไม่สามารถ
บอกเล่าให้คณ
ุ ผูอ้ า่ นทราบได้ครบถ้วน นอกจากนีย้ งั ท�าหน้าทีเ่ ป็นสมุดบันทึกทีด่ อี กี
ด้วย เพราะประกอบด้วยหน้ากระดาษพร้อมเส้นบรรทัดว่างๆ ทีค่ ณ
ุ ผูอ้ า่ นจะบันทึก
เรื่องราวต่างๆ ได้อย่างอิสระ “แก้วใส” ว่าคุณผู้อ่านคงจะพลาดที่จะเป็นเจ้าของ
สมุดบันทึกภาพปะปิดเล่มนี้ไม่ได้แล้วล่ะค่ะ
จงจรเที่ยว
“จงจรเทีย่ ว” เป็นสมุดบันทึกรายปีประกอบด้วยภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ๑๒ ประเทศ ได้แก่
ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ สเปน กัมพูชา อียิปต์ บังกลาเทศ เวียดนาม สหรัฐอเมริกา เยอรมนี
เวเนซุเอลา จีน และพม่า ภาพของแต่ละประเทศแทรกอยู่ในเดือนแต่ละเดือน พร้อมพระราช
นิพนธ์บรรยายสั้นๆ เกี่ยวกับประเทศนั้น
ในพระราชนิพนธ์ค�าน�า “ทูลกระหม่อม” ทรงเล่าว่า “การออกไปเห็นโลกกว้าง ท�าให้
มีความสุขที่เกิดจากการเพิ่มพูนสติปัญญา ความเข้าใจผู้อื่น เวลาเดินทางข้าพเจ้าถ่ายภาพ
หรื อ ขอให้ ผู ้ อื่ น ช่ ว ยถ่ า ยภาพไว้ เ ป็ น ที่ ร ะลึ ก ภาพเหล่ า นี้ แ สดงสี สั น และรู ป ทรงที่ แ สดง
ความรู้สึก และความรู้ต่างๆ ที่ได้รับจากสถานที่ที่ได้ไปเยือน”
คุณผูอ้ า่ นท่านใดทีช่ อบท่องเทีย่ วและคุณผูอ้ า่ นท่านใดทีช่ อบอ่านพระราชนิพนธ์ และ
ชอบการบันทึกประจ�าวัน “แก้วใส” ว่า “จงจรเทีย่ ว” เป็นของขวัญทีเ่ หมาะส�าหรับคุณผูอ้ า่ น
แล้วล่ะค่ะ
ในเล่มยังให้หน้ากระดาษส�าหรับบันทึกข้อมูลส่วนตัว และท้ายเล่มรวบรวมหมายเลข
โทรศัพท์ส�าคัญพร้อมหน้ากระดาษส�าหรับบันทึกเลขหมายโทรศัพท์ส่วนตัวอีกด้วย
นอกจากนี้ยังใช้ได้ทุกปีตลอดไปเพราะมีเพียงวันที่ ไม่ระบุวันจันทร์ อังคาร พุธ... เหมาะ
ส�าหรับมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ที่รักและเคารพได้ดีทีเดียวค่ะ
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และได้มีหน่วยงานต่างๆ ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ค่ะ
ที่จะขอกล่าวถึงในคราวนี้จัดพิมพ์และเผยแพร่โดยส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ดังนี้ค่ะ
ฉบั บ นี้ มี ภ าคภาษาไทยในชื่ อ ว่ า “วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี กั บ
การพัฒนา” ที่มาของหนังสือทั้งสองเล่มนี้สืบเนื่องจากที่ “ทูลกระหม่อม” ทรงร่วม
การสัมมนา “Globalization: Challenges and Opportunities for Science and
Technology” หรือใช้ชื่อภาษาไทยว่า “โลกาภิวัตน์: ความท้าทายและโอกาสเพื่อ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” จัดโดยมหาวิทยาลัยสหประชาชาติร่วมกับยูเนสโก
เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ที่เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น ในงาน
ดังกล่าว “ทูลกระหม่อม” ทรงร่วมเป็นองค์ปาฐกพิเศษ โดยทรงบรรยายเรื่อง
Science, Technology and Development เป็นภาษาอังกฤษ และเมื่อกลับมา
ถึงเมืองไทย ทรงน�าเนื้อหาที่ได้ทรงบรรยายในครั้งนั้น มาแปลและเรียบเรียงใหม่
เป็นภาษาไทย ลงพิมพ์ครั้งแรกในวารสารทางวิชาการ สภาอาจารย์ ส่วนการศึกษา
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.๒๕๔๙
สวทช. ขอพระราชทานพระราชานุ ญ าตจั ด พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ทั้ ง ฉบั บ
Towards a Full Participation of Persons with Disabilities
in Thai Society: The Role of Assistive Technologies

อีกเล่มหนึ่งคือ “Towards a Full Participation of Persons with
Disabilities in Thai Society: The Role of Assistive Technologies” ฉบับนี้
เป็นภาษาอังกฤษค่ะ ที่มาของหนังสือเล่มนี้ เป็นเพราะ “ทูลกระหม่อม” ทรงไป
ร่วมงานประชุมสัมมนา “i-CREATe 2007” เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๐
ณ ประเทศสิงคโปร์ ค่ะ ที่น่าเสียดายคือ หนังสือทั้ง ๓ เล่มจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่
เท่านัน้ ไม่มจี า� หน่าย คุณผูอ้ า่ นทีส่ นใจอาจติดตามหาอ่านได้ทหี่ อ้ งสมุด หรือติดต่อ
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โทร.๐๒-๕๖๔ ๗๐๐๐ ค่ะ

ฤดู ร ้ อ นปี นี้ หามุ ม เย็ น ๆ ในวั น สบายๆ จิ บ เครื่ อ งดื่ ม ที่
โปรดปราน พร้อมขนมหวานสักชิ้น แล้วหยิบ “หนังสือทูลกระหม่อม”
ขึ้นมาชมภาพสวยๆ พร้อมเขียนบันทึกอย่างเป็นอิสระ ความสุขสงบใจ
ก็อยู่ในมือคุณผู้อ่านแล้วล่ะค่ะ

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะ เนื่องจากเห็นว่าเนื้อหาของการบรรยาย “มีคุณค่า
และมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย อีกทั้ง
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงการน�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์กับการ
พัฒนาประเทศภายใต้พนื้ ฐานของ ‘เศรษฐกิจพอเพียง’ ตามแนวพระราชด�าริทเี่ หมาะ
สมกับสภาพแวดล้อมและบริบทของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
สามารถน� า มาใช้ เ ป็ น แนวทางในการก� าหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชนชาวไทย
ต่อไป” อีกทั้งยังเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ อีกด้วยค่ะ
เนื้อหาแบ่งออกเป็น ๗ ส่วน ได้แก่ “การพัฒนาในสายตาของข้าพเจ้า”
“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” “ประสบการณ์ในงานพัฒนา” “การพัฒนาชุมชน”
“บทบาทของวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใ นการพั ฒ นา” “โครงการพั ฒ นา
ในประเทศไทยบางโครงการ” และ “โลกาภิวัตน์: โอกาสและการท้าทายส�าหรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ค่ะ น่าสนใจใช่ไหมล่ะคะคุณผู้อ่าน นี่แค่หัวข้อนะคะ
รายละเอียดตามอ่านได้ในเล่มค่ะ
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น�้ำทุกหยดมีคุณค่ำ..เหลือคณำ........................................
“นกเงือก”
หลายคนคงเคยได้ยินค�าพูดเกี่ยวกับการรณรงค์ให้ประหยัด
น�า้ มัน เพราะเป็นทีท่ ราบกันดีวา่ ปริมาณน�า้ มันดิบในโลกก�าลังขาดแคลนและ
ลดน้อยลงไปเรื่อยๆ แท้ที่จริงแล้ว ยังมีความจริงที่น่าตกใจอีกอย่างหนึ่ง
นั่นคือปริมาณ น�้าจืด บนโลกนี้ก็เหลือน้อยลงเช่นเดียวกัน

ความจริงที่ควรทราบ

แม้โลกของเรามีส่วนที่เป็นน�้ามากกว่าแผ่นดิน แต่ทราบหรือ
ไม่ว่า ๙๗ % ของน�้าบนโลก เป็นน�้าทะเลที่บริโภคไม่ได้ ๒% เป็นน�้าจืด
แต่อยู่ในสถานะของแข็ง คือ หิมะและน�้าแข็งขั้วโลก ดังนั้นจึงมีเพียง ๑%
เป็นน�้าส�าหรับครัวเรือนประชากร ๗,๐๐๐ ล้านคนทั่วโลกใช้อุปโภคบริโภค
เพาะปลูก อุตสาหกรรม ยิ่งเวลาผ่านไป เมื่อประชากรโลกเพิ่มขึ้น ยิ่งมี
การใช้ ท รั พ ยากรน�้ า สิ้ น เปลื อ งมากขึ้ น ปริ ม าณน�้ า จื ด ก็ ล ดลงไปเรื่ อ ยๆ
จนเป็นที่คาดการณ์ว่า ภายในคริสต์ศักราช ๒๐๕๐ หรือพุทธศักราช ๒๕๙๓
ก็คืออีกเพียง ๓๙ ปีข้างหน้า โลกของเราจะเข้าสู่ภาวะขาดแคลนน�้าอย่าง
วิกฤต

เราจะท�าอะไรได้บ้าง

สาเหตุของวิกฤตน�้านี้มีมากมายหลายประการ ณ เวลานี้ คงจะเป็นการ
เหลือวิสัยที่เราจะเข้าไปแก้ไขต้นเหตุ หรือแม้แต่เยียวยาผลกระทบจาก
เหตุเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม มีวิธีง่ายๆ ที่เราทั้งหลายในฐานะพลเมืองดี
ของโลกจะได้ ช ่ ว ยกั น ปฏิ บั ติ ใ นชี วิ ต ประจ� า วั น เพื่ อ บรรเทาหรื อ ชะลอ
วิกฤตการณ์น�้านี้ออกไปได้ ดังนี้ :
- การอาบน�้าโดยใช้น�้าฝักบัวใช้เวลาไม่เกิน ๑๐ นาที จะช่วยประหยัดน�้าได้ถึง ๑๕ แกลลอน หรือประมาณ ๕๖ ลิตร (๑ แกลลอน
=๓.๗๘๕ ลิตร) .. แต่ในความคิดของผู้เขียน การอาบน�้าแบบไทยๆ โดยใช้ขันจ้วงตักจากโอ่ง น่าจะช่วยประหยัดน�้าได้มากยิ่งขึ้น ..
- การล้างรถแต่ละครัง้ ใช้นา�้ มากถึงประมาณ ๑๕๐ แกลลอน (๕๖๗.๗๕ ลิตร) เราอาจใช้วธิ ใี ช้ผา้ ชุบน�า้ เช็ดรถเฉพาะบางจุดทีส่ กปรก
ก็จะช่วยลดการใช้น�้าไปได้มาก
- กระบวนการเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภค ไม่ว่าวัว หมู หรือไก่ ใช้น�้ามากมายอย่างไม่น่าเชื่อ การรับประทานเนื้อสัตว์น้อยลง จะช่วยลด
ปริมาณการใช้นา�้ ทางอ้อมได้มาก เพราะโดยเฉลีย่ แล้ว ถ้าเรารับประทานอาหารมังสวิรตั ิ จะช่วยลดปริมาณการใช้นา�้ ทางอ้อมได้ถงึ
วันละ ๖๐๐ แกลลอน (๒,๒๗๑ ลิตร)
- น�า้ มันเบนซินทีใ่ ช้เติมรถยนต์ผา่ นกระบวนการผลิตและใช้นา�้ มหาศาล กว่าจะได้มาซึง่ น�า้ มัน ๑ แกลลอน ต้องใช้นา�้ ในการผลิตมาก
ถึง ๑๓ แกลลอน (๔๙.๒ ลิตร) ฉะนั้นยิ่งใช้รถน้อยลง ใช้วิธีเดิน ปั่นจักรยานหรือขึ้นรถประจ�าทางแทน ได้ผลดีทั้งประหยัดพลังงาน
และน�้า ลดมลภาวะ และได้ออกก�าลังกายไปในตัว
- ซื้อของ (ที่ไม่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต) ให้น้อยลง เพราะในกระบวนการผลิตสิ่งของใดๆ ล้วนต้องใช้น�้าทั้งสิ้น ควรน�าของที่มีอยู่แล้ว
มาใช้ซ�้า หรือเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยเฉพาะของที่ท�าจากพลาสติก แก้ว โลหะ กระดาษ ทั้งประหยัด ลดรายจ่าย เพิ่มเงินออม และ
ลดการใช้น�้าได้ .. แนวคิดเช่นนี้ อีกนัยหนึ่ง คือวิถีชีวิตแบบทางสายกลาง จับจ่ายใช้สอยแต่พอประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
แบบ “เศรษฐกิจพอเพียง” นั่นเอง
- เวลาล้างชาม อาบน�้า แปรงฟันหรือสระผม ควรปิดก๊อกน�้า อย่าปล่อยให้น�้าไหลทิ้งไปเปล่าๆ โดยเฉพาะเวลาฟอกสบู่ แชมพู หรือ
ขัดถูภาชนะด้วยน�้ายาล้างชาม

น�้ำทุกหยดมีคุณค่ำ .. ยิ่งเรำช่วยประหยัดกำรใช้น�้ำได้มำกเท่ำใด เรำก็จะมีน�้ำเหลือเพียงพอส�ำหรับ
สมดุลในระบบนิเวศและอนำคตที่ยั่งยืนของลูกหลำนเรำ ..
The more we save, the more water we leave for healthy ecosystems and a sustainable future.
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