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ส ร้างสุขดับทุกข์โศก

		 งดวงแก้วจากฟากฟ้า เสด็จลงสู่แดนดิน
โปรดนิกรทั่วถิ่น
ให้ได้ยินเสียงสวรรค์
ขอ ธ สถิตย์เป็นขวัญ

ทั่วทั้งโลกมลายพลัน
กำ�ลังใจของปวงประชา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้จัดทำ� จดหมายข่าว
กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕

		

ดังดวงแก้วจากฟากฟ้า

โปรดนิกรทั่วถิ่น

สร้างสุขดับทุกข์โศก

ขอ ธ สถิตย์เป็นขวัญ

เสด็จลงสู่แดนดิน
ให้ได้ยินเสียงสวรรค์
ทั่วทั้งโลกมลายพลัน
ก�ำลังใจของปวงประชา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้จัดทำ� จดหมายข่าว
กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕

		

ดังดวงแก้วจากฟากฟ้า

โปรดนิกรทั่วถิ่น

สร้างสุขดับทุกข์โศก

ขอ ธ สถิตย์เป็นขวัญ

เสด็จลงสู่แดนดิน
ให้ได้ยินเสียงสวรรค์
ทั่วทั้งโลกมลายพลัน
ก�ำลังใจของปวงประชา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้จัดทำ� จดหมายข่าว
กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ถ้อยแถลงจากบรรณาธิการ
4 พระราชดำ�รัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับประเทศ ๒๕๕๔  ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔
4 พระราชกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มกราคม –  ธันวาคม ๒๕๕๔
4 พระราชทานความช่วยเหลือผู้ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ๒๕๕๔
4 “หนังสือทูลกระหม่อม”
4 มุมมองจากนอกโลก
4 รายนามผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุน “ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ”
มกราคม –  มีนาคม ๒๕๕๔  
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วารสารจดหมายข่าว กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จัดทำ�โดยกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ โครงการตามพระราชดำ�ริ หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และข้อมูลความรู้ทั่วไป มีกำ�หนดออกเผยแพร่เป็นประจำ� ปีละ ๓ ฉบับ
แจกจ่ายแก่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ห้องสมุดโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
และโรงเรียนในพื้นที่ โครงการตามพระราชดำ�ริ ฯ สถาบันการศึกษา หน่วยราชการในสำ�นักราชเลขาธิการ สำ�นักพระราชวัง
และหน่วยงาน บุคคลผู้สนใจทั่วไป
กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓ โทร. ๐๒-๒๘๐-๑๖๔๐-๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๑๖๓๙
เวบไซต์ : http://www.sirindhorn.net
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ฉบับที่ ๑๒ มาพบกับท่านผู้อ่านในคิมหันตฤดูของพุทธศักราช ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นช่วงเวลาเทศกาลสงกรานต์หรือ
วันขึ้นปีใหม่ของไทยอันเป็นปีนักษัตรมะโรง ในนามของคณะผู้จัดทำ�ฯ ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยและ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล จงอำ�นวยพรให้ทุกท่านประสบความสุขและความเจริญตลอดปีใหม่นี้
สำ�หรับจดหมายข่าวฉบับนี้ นอกจากคอลัมน์ประจำ�คือ พระราชดำ�รัส และ พระราชกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ “หนังสือทูลกระหม่อม” กองบรรณาธิการขอนำ�เสนอบทความพิเศษ
การพระราชทานความช่วยเหลือผู้ได้รบั ผลกระทบจากอุทกภัย ๒๕๕๔ เรียบเรียงจากบทสัมภาษณ์คณ
ุ หญิงอารยา
พิบูลนครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งท่านได้กรุณา
เล่าให้กองบรรณาธิการทราบเกี่ยวกับกิจกรรมการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนที่ ได้รับผลกระทบ
จากเหตุภยั พิบตั ใิ นช่วงปลายพุทธศักราช ๒๕๕๔ ทีผ่ า่ นมา และยังมีบทความสัน้ ๆ “มุมมองจากนอกโลก” นำ�เสนอ
ภาพถ่ายผืนแผ่นดินโลกจากดาวเทียมในช่วงต้นเดือนมกราคม ๒๕๕๕
จึงขอเรียนเชิญท่านผูอ่านพลิกอ่านบทความต่างๆได้ตามอัธยาศัย.

    กองบรรณาธิการ
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พระราชดำ�รัส

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสเสด็จฯ ไปทรงเปิดงานชุมนุม
ยุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำ�ปี ๒๕๕๔
ณ หอประชุม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
อำ�เภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๔

ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีที่ ได้เห็นเกษตรกรรุ่นเยาว์รวมตัวกันเป็นกลุ่ม เพื่อศึกษาและทำ�งานด้านการเกษตร การรวมตัวกันจะทำ�ให้
เกิดพลังอันเข้มแข็ง การที่ทุกคนช่วยกันคิดช่วยกันทำ�  ร่วมวางแผนงานและจัดระบบการทำ�งานอย่างเหมาะสม จะทำ�ให้งานทุกอย่าง
เป็นไปอย่างราบรื่น บังเกิดผลเป็นที่น่าพอใจ ในปัจจุบัน เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นอันมาก ยุวเกษตรกรยุคใหม่ควรได้ศึกษาดูด้วยว่า
จะผสานสิ่งใหม่เข้ากับวิถีดั้งเดิมอย่างไร จึงจะเอื้ออำ�นวยให้งานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ใช้เวลาน้อย แต่ผลที่ ได้ดียิ่งขึ้น
  
การทำ�งานเป็นกลุ่ม เป็นโอกาสให้ยุวเกษตรกรทุกคนได้ฝึกตนฝึกใจ หลายสิ่งหลายประการตั้งแต่อายุยังน้อย การทำ�งาน
เป็นกลุ่ม จะต้องมีการปรึกษาหารือ ทำ�ให้เกิดกระบวนการทางความคิดเพื่อกำ�หนดแผนงานหรือแก้ ไขข้อขัดข้องต่าง ๆ ต้องจัดสรร
แบ่งงานแบ่งหน้าที่ เรียนรู้ที่จะปรองดอง ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน เรียนรู้วิธีที่จะประสานงานประสานประโยชน์กับทุก ๆ ฝ่าย สิ่งเหล่านี้จะมี
คุณอย่างยิง่ แก่การทำ�งาน การดำ�เนินชีวติ และการอยูร่ ว่ มกันในสังคม ยุวเกษตรกรหลาย ๆ คนในทีน่ ี้ ในอนาคตอาจเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญแตกฉาน
จนสามารถถ่ายทอดความรู้ และเป็นกำ�ลังช่วยพัฒนางานด้านเกษตรของชุมชน ตลอดจนประเทศชาติ ให้ก้าวหน้าและเข้มแข็งได้
ยุวเกษตรกรจึงควรภาคภูมิใจในข้อที่ว่า งานที่ทุกคนทำ�อยู่นี้มีแต่คุณประโยชน์ และมีความสำ�คัญไม่ด้อยไปกว่างานด้านอื่น ๆ
  
ข้าพเจ้าขอขอบใจกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ส่งเสริมกิจกรรมของยุวเกษตรกรด้วยดีมาตลอด
อีกทั้งจังหวัดนครนายก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมใจกันสนับสนุนการจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกร
ครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข และความสำ�เร็จในทุก ๆ ด้าน โอกาสนี้ ข้าพเจ้าขอเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับประเทศ
ประจำ�ปี ๒๕๕๔ ณ บัดนี้.
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มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔
มกราคม ๒๕๕๔
วันเสาร์ที่ ๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมและพระราชทานของขวัญ
เพื่อเป็ นก�ำลังใจแก่เจ้ าหน้ าที่ทหาร ต�ำรวจ และพลเรื อน ที่ได้ รับบาดเจ็บจาก
การปฏิบัติหน้ าที่ เนื่ องในโอกาสวันขึน้ ปี ใหม่ ณ อาคารมหาวชิราลงกรณ์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า เขตราชเทวี

เวลา ๑๗.๔๕ น. โดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั และ
สมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จออก ณ ห้ องประชุมชัน้ ๑๔ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาส
วัน คล้ า ยวัน สิ น้ พระชนม์ สมเด็ จ พระเจ้ า พี่ น างเธอ เจ้ า ฟ้ ากัล ยาณิ วัฒ นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนคริ นทร์ ทรงพระราชอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี และ
ทรงพระราชอุทศิ ถวาย สมเด็จพระเจ้ าพีน่ างเธอ เจ้ าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวง
นราธิวาสราชนคริ นทร์ เป็ นการส่วนพระองค์
วันอังคารที่ ๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดอาคารสุทธสิริโสภา ณ
โรงเรี ยนราชินี เขตพระนคร
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ ศาลาดุสิ ด าลัย สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๑ คณะ เข้ าเฝ้าฯ
วันพุธที่ ๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ”
ประจ�ำปี ๒๕๕๔ ณ องค์การส่งเสริ มกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ�ำเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็ นประธานการประชุมคณะ
กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ครั ง้ ที่ ๑/๒๕๕๓ ณ ส�ำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา
พระราชวังดุสติ
วันพฤหัสบดีที่ ๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชทาน
ปริ ญญาบัตรแก่ผ้ ูส�ำเร็ จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ประจ� ำ ปี การศึก ษา ๒๕๕๒-๒๕๕๓ จ� ำ นวน ๒,๕๗๖ คน ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
เขตบางกะปิ
วันศุกร์ที่ ๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล และคณะพระภิกษุ จ�ำนวน ๑๔ คณะ
เข้ าเฝ้าฯ และเข้ าเฝ้า

เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายรอน ฮอฟฟ์มันน์ เอกอัครราชทูตแคนาดา
ประจ�ำประเทศไทย และภริ ยา เข้ าเฝ้าฯ ในโอกาสเข้ ารับหน้ าที่ใหม่
วันเสาร์ที่ ๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณ
ุ หญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธาน
สภาสตรี แห่งชาติ ในพระบรมราชินปู ถัมภ์ และพลต�ำรวจเอก เภา สารสิน นายก
สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง น�ำนางเฉิน จื ้อลี่ รองประธานสภาประชาชน
ประธานสหพันธ์ สตรี แห่งชาติ และคณะสหพันธ์ สตรี แห่งชาติ สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน เข้ าเฝ้าฯ
วันอาทิตย์ที่ ๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
พลเรื อเอก สว่าง ขันธ์นะภา ณ เมรุวดั เครื อวัลย์วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๐ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัด
ปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส
วันจันทร์ที่ ๑๐ - เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริ ญญาบัตร
แก่ผ้ ูส�ำเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิ ณ ประจ�ำปี การศึกษา ๒๕๕๒
จ�ำนวน ๓,๑๘๕ คน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ�ำเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา
- เสด็จฯ ไปทรงเปิ ด “อาคารเรี ยนพระราชทาน” ณ โรงเรี ยนต�ำรวจ
ตระเวนชายแดนบ้ านส�ำนักเอาะ อ�ำเภอสะบ้ าย้ อย จังหวัดสงขลา
วันอังคารที่ ๑๑ - เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้ านประกอบออก และโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนเชิญ-พิศลยบุตร อ�ำเภอนาทวี
จังหวัดสงขลา
- ทรงเยี่ ยมโรงเรี ยนต� ำรวจตระเวนชายแดนมหาราช ๑ อ�ำเภอ
สะบ้ าย้ อย จังหวัดสงขลา
วันพุธที่ ๑๒ - เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดคลังสัมภาระช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตั ใิ น ๓
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ กองร้ อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดปั ตตานี ที่ ๑
- ทรงเปิ ดอาคารผู้ป่วยพิเศษ ณ โรงพยาบาลปั ตตานี อ�ำเภอเมือง
ปั ตตานี
- ทรงเปิ ด “วิทยาลัยประมงปั ตตานี” อ�ำเภอหนองจิก จังหวัดปั ตตานี
- ทรงเยี่ยมโรงเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนือ่ งในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ
๕๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๔๘ (บริ ษัท กรุ งไทยการไฟฟ้าจ�ำกัด อุปถัมภ์)
อ�ำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ - เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดน
บ้ านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๓ และโรงเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดน
บ้ านละโอ อ�ำเภอศรี สาคร จังหวัดนราธิวาส
- ทรงเยี่ ยมโรงเรี ยนต� ำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยาน
แห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
อ�ำเภอรื อเสาะ จังหวัดนราธิวาส
วันศุกร์ที่ ๑๔ - เสด็จลง ณ เรื อนรับรองพิกลุ ทอง ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ
ทอง อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ อ�ำเภอเมืองนราธิ วาส จังหวัดนราธิ วาส
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายปรี ชา โพธิ์ปาน ผู้อ�ำนวยการ ศูนย์ศกึ ษา
การพัฒนาพิกลุ ทองฯ น�ำนักเรี ยนที่ชนะเลิศการแข่งขันตอบปั ญหาทางวิชาการ
อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ ครัง้ ที่ ๑๑ ประจ�ำปี ๒๕๕๓ เข้ าเฝ้าฯ รับพระราชทาน
ถ้ วยรางวัล
- เสด็จออก ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ “สิริกาญจนทักษิณ” ทักษิณราชนิเวศน์ อ�ำเภอเมืองนราธิวาส พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายภาณุ
อุทยั รัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้อ�ำนวยการศูนย์อ�ำนวยการบริ หาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ น�ำผู้ที่ได้ รับคัดเลือกเป็ นผู้มีผลการปฏิบตั ิงานดีเด่น
ในรอบปี ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ�ำปี ๒๕๕๓ และเจ้ าหน้ าที่ผ้ เู กี่ยวข้ อง
เข้ าเฝ้าฯ รั บพระราชทานเข็มรางวัล ประกาศนียบัตร และรั บพระราชทาน
พระราโชวาท
- เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการด�ำเนินงาน โครงการฟาร์ มตัวอย่าง
ในสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้ านตอหลัง ต�ำบลตันหยงลิมอ
อ�ำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
- เสด็จฯ ไปทรงสักการะพระพุทธทักษิณมิง่ มงคล ณ วัดเขากงมงคล
มิ่งมิตรปฏิฐาราม ต�ำบลล�ำภู อ�ำเภอเมืองนราธิวาส
- เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก และโครงการหมูบ่ ้ าน
ปศุสตั ว์เกษตรมูโนะ ต�ำบลโฆษิต อ�ำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
- ทรงเยี่ยมสมาชิกศิลปาชีพ อ�ำเภอตากใบ กลุ่มทอผ้ าฝ้ายและ
ผ้ าไหม กลุม่ แกะสลักไม้ กลุม่ ปั กผ้ า และกลุม่ ผลิตภัณฑ์เส้ นใยพืชโคกกูแว และ
ทรงเยี่ ย มราษฎรที่ ม าเฝ้ าฯ รั บ เสด็ จ และพระราชทานถุง ยัง ชี พ แก่ ร าษฎร
ชาวตากใบที่ประสบอุทกภัย
วันเสาร์ที่ ๑๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่ ง ประเทศไทย ครั ง้ ที่ ๓๘ (จามจุรี เ กมส์ ) ณ สนามกี ฬ าจุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน
วันอาทิตย์ที่ ๑๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นายแพทย์ มนัสวี อุณหนันทน์ ณ เมรุหลวงหน้ าพลับพลาอิศริ ยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย
เวลา ๑๗.๔๕ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ โจว ฉีเฟิ่ ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปั กกิ่ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และคณะ เฝ้าฯ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย โอกาสนี ้
พระราชทานเลี ้ยงอาหารเย็นแก่คณะผู้เข้ าเฝ้าฯ ด้ วย
วันจันทร์ที่ ๑๗ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบตั ิพระราชกรณียกิจในพื ้นที่จงั หวัดจันทบุรี
มีพระราชกิจดังนี ้
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้ านบ่อชะอม
ต�ำบลพวา อ�ำเภอแก่งหางแมว
- ทรงเยี่ยมโรงเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้ านหางแมว ต�ำบล
ขุนซ่อ อ�ำเภอแก่งหางแมว และทรงเปิ ด “ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรี ยน โรงเรี ยน
ต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้ านหางแมว บริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด มหาชน
ในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี อุปถัมภ์”
- ทรงเยี่ยมโรงเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้ านคลองมะลิประเวศน์
วิทยา ต�ำบลอ่างคีรี อ�ำเภอมะขาม

5

ระหว่างวันอังคารที่ ๑๘ ถึงวันพุธที่ ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน
วันอังคารที่ ๑๘ - เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรศูนย์การเรี ยนรู้และบริ การวิชาการ
เครื อ ข่ า ยแห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย อ� ำ เภอเมื อ งน่ า น ต่ อ จากนั น้
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน อ�ำเภอเมืองน่าน และ
เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรี ยนนันทบุรีวิทยา พระปริ ยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
(วัดพระธาตุช้างค� ้ำ) อ�ำเภอเมืองน่าน
- เสด็จฯ ไปทรงนมัสการพระประธาน พระอุโบสถวัดภูมินทร์ อ�ำเภอ
เมืองน่าน ต่อจากนัน้ เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดโรงแรมพูคาน่านฟ้า อ�ำเภอเมืองน่าน
วันพุธที่ ๑๙ - เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรสถานีวจิ ยั บริการคัดเลือก และบ�ำรุงพันธุ์
สัตว์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ�ำเภอเวียงสา
- เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมเรื อนจ�ำชัว่ คราว เขาน้ อย อ�ำเภอเวียงสา
- เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรการด�ำเนินงานโรงสีข้าวพระราชทาน
บ้ านห้ วยเดื่อ ต�ำบลศรี ภมู ิ อ�ำเภอท่าวังผา
- เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรการจัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปิ น
พื ้นบ้ านที่มีชื่อเสียง และศิลปิ นระดับชาติ ณ หอศิลป์ริ มน่าน อ�ำเภอเมืองน่าน
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม พุทธศักราช
๒๕๕๔ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
และจังหวัดฉะเชิงเทรา
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ - เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดน
วังศรี ทอง ทรงเปิ ด “อาคารเรี ยนคุณคีรี-อัญชลี กาญจนพาสน์ และเพื่อน”
โรงเรี ย นต� ำ รวจตระเวนชายแดนบ้ า นทุ่ง กบิ น ทร์ ทรงเปิ ด “อาคารเรี ย น
พระราชทาน” โรงเรี ยนบ้ านคลองเจริ ญสุข
- ทรงเยี่ยมโรงเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์มลู นิธิ
ในพระอุป ถัม ภ์ สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี เฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ในโอกาสครองราชย์ปีที่ ๕๐ อ�ำเภอวังสมบูรณ์
จังหวัดสระแก้ ว
วันศุกร์ที่ ๒๑ - เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์ หอดูดาวภูมิภาคส�ำหรับประชาชน
จังหวัดฉะเชิงเทรา ต�ำบลวังน� ้ำเย็น อ�ำเภอแปลงยาว
- ทรงเยี่ยมโรงเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้ านนายาว โรงเรี ยน
ต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้ านนาอีสาน และโรงเรี ยนมัธยมพระราชทานนายาว
บ้ านทุง่ เหียง ต�ำบลท่ากระดาน อ�ำเภอสนามชัยเขต
วันเสาร์ที่ ๒๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทาน
น� ้ำหลวงอาบศพ และทรงวางพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้ าฯ
พระบรมราชินีนาถ ที่หน้ าโกศศพศาสตราจารย์วิสทุ ธิ์ บุษยกุล ณ ศาลาสุวรรณ
วนิชกิจ(ศาลา ๓) วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรู พ่าย ในโอกาสนี ้
ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ด้วย
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ถึงวันพุธที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
วันจันทร์ที่ ๒๔ - เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริ ญญาบัตรแก่
ผู้ส�ำเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�ำปี การศึกษา ๒๕๕๒๒๕๕๓ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ (ภาคเช้ าและ
ภาคบ่าย รวม ๖,๕๐๐ คน)
- เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดร้ านภูฟ้า สาขาเชียงใหม่ ณ แคนทารี เทอเรซ
โรงแรม แคนทารี ฮิลล์ ต�ำบลสุเทพ อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่
วันอังคารที่ ๒๕ - เสด็จฯ ไปพระราชทานเหรี ยญกาชาดสมนาคุณ
ชันที
้ ่ ๑ ประกาศนียบัตร และเข็มที่ระลึก แก่ผ้ บู ริจาคโลหิตให้ แก่สภากาชาดไทย
ครบ ๓๖ ครัง้ และครบ ๑๐๘ ครัง้ ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๘ ภาค ๙ และ
ภาค ๑๐ จ�ำนวน ๑,๙๙๘ คน ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ ว อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่
- เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการด�ำเนินงานของพิพธิ ภัณฑ์โรงงานหลวง
ที่ ๑ (ฝาง) บ้ านยาง อ�ำเภอฝาง
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จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

- เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโรงไฟฟ้าพลังน�ำ้ บ้ านยาง การไฟฟ้า
ฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ทรงเปิ ดโรงงานหลวงอาหารส�ำเร็ จรู ปที่ ๑ (ฝาง)
ทรงเยี่ยมยุวเกษตรกร และทอดพระเนตรฝายชะลอน� ้ำคอนกรี ตล�ำน� ้ำแม่งอน
อ�ำเภอฝาง
วันพุธที่ ๒๖ - เสด็จฯ ไปทรงเป็ นประธานการประชุมสามัญประจ�ำปี ของมูลนิธิ
ขาเทียม ในสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี ณ มูลนิธิขาเทียมฯ อ�ำเภอ
แม่ริม
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้ าฟ้ามหิดล ประจ�ำปี ๒๕๕๓ ณ พระที่นงั่ จักรี มหาปราสาท
เวลา ๒๐.๐๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานเลี ้ยง
อาหารค�่ำแก่ผ้ ไู ด้ รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้ าฟ้ามหิดล ประจ�ำปี ๒๕๕๓
และคูส่ มรส ณ พระที่นงั่ บรมราชสถิตยมโหฬาร
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดการประชุมวิชาการ
รางวัลสมเด็จเจ้ าฟ้ามหิดล ประจ�ำปี ๒๕๕๔ หัวข้ อ “ทบทวนความก้ าวหน้ า
ยืนยันพันธสัญญาต่อบุคลากรสุขภาพ เพือ่ ให้ บรรลุเป้าหมายแห่งสหัสวรรษ และ
ไกลกว่า” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม พุทธศักราช
๒๕๕๔ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจในพืน้ ทีจ่ งั หวัดแม่ฮอ่ งสอน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ - เสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มศูนย์การเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
บ้ านจอปร่ าคี และศูนย์การเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้ านโกแประ ต�ำบล
แม่คง อ�ำเภอแม่สะเรี ยง
วันศุกร์ที่ ๒๘ - เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมศูนย์การเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดน
บ้ านโตแฮ ต�ำบลแม่สามแลบ อ�ำเภอสบเมย
วันเสาร์ที่ ๒๙ เวลา ๑๒.๐๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ ศ าสตราจารย์ ค ลิ นิ ก นายแพทย์ สุพัฒ น์ วาณิ ช ย์ ก าร
เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้ าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ น�ำนายแพทย์
ลินคอล์น เฉิน ประธานคณะกรรมการการแพทย์จีน และคณะ เข้ าเฝ้าฯ
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์
วิสทุ ธิ์ บุษยกุล ณ เมรุ หลวงหน้ าพลับพลาอิศริ ยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส
เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๓๐ ถึงวันจันทร์ที่ ๓๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ - เสด็จฯ ไปพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผ้ บู ริ จาคโลหิตให้ แก่
สภากาชาดไทย ครบ ๓๖ ครัง้ และครบ ๑๐๘ ครัง้ ของเหล่ากาชาดจังหวัด
ภาค ๔ ณ โรงแรมดุสติ ธานี อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
วันจันทร์ที่ ๓๑ - เสด็จฯ ไปทรงปลูกต้ นไม้ ต้นที่ ๘๔๐,๐๐๐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เนื่องในโอกาสบรมราชาภิเษกปี ที่ ๖๐ ณ
วังไกลกังวล อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้ านนเรศวร
ป่ าละอู อ�ำเภอหัวหิน
- ทรงเยี่ยมโรงเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้ านป่ าหมาก อ�ำเภอ
สามร้ อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
วันพุธที่ ๒ เวลา ๑๘.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเบิกเนตรมังกรทอง กับทรงเปิ ดงาน
นิทรรศการมรดกโลกแห่งเสฉวน ณ ศูนย์การค้ าสยามพารากอน เขตปทุมวัน

วันพฤหัสบดีที่ ๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เลขาธิการ ก.พ.
และคณะ น�ำนักเรียนทีไ่ ด้ รับทุนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส�ำนักงาน ก.พ.
กับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์ สาธารณรัฐประชาชน
จีน ประจ�ำปี ๒๕๕๓ จ�ำนวน ๓ คน เข้ าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานพรก่อนออก
เดินทางไปศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอก
เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๒ คณะ เข้ าเฝ้าฯ
เวลา ๐๙.๔๕ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สทุ ธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการ
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ และคณะ น�ำนายฉ่อย จอง-ฮับ ประธานสมาคม
ส่งเสริ มการประดิษฐ์ และการวิจยั สาธารณรัฐเกาหลี ในฐานะกรรมการและ
ผู้แทนของสมาพันธ์ นักประดิษฐ์ นานาชาติ และคณะ เข้ าเฝ้าฯ ทูลเกล้ าฯ
ถวายรางวัล The Arpad Bogsch Memory Medal เนื่องจากการที่ทรงประกอบ
พระราชกรณียกิจในด้ านต่างๆ เช่น การศึกษา การพัฒนาสังคม และสาธารณสุข
ทังยั
้ งมีโครงการในพระราชด�ำริ หลากหลายโครงการ โดยทรงใช้ แนวทางและ
วิธีการพัฒนาตามสภาพปั ญหาเพื่อประโยชน์ของประชาชน
เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ เกื อ้ วงศ์ บุญสิน ประธานคณะกรรมการ
โครงการโรงเรี ย นส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ ดี เ ด่ น
จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย น� ำ คณะกรรมการโครงการฯ เข้ า เฝ้ าฯ เพื่ อ ขอ
พระราชทานพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาโรงเรี ยนที่สมควรได้
รับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช จากการด�ำเนินงานโครงการบัณณาส
สมโภชเพื่อส่งเสริ มกิจกรรมวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ดีเด่น
เวลา ๑๖.๓๐ น. เสด็จฯ เป็ นการส่วนพระองค์ ไปทรงร่วมงานเทศกาล
ตรุ ษ จี นเยาวราช ประจ� ำ ปี ๒๕๕๔ ณ ซุ้มประตูเ ฉลิมพระเกี ย รติ ๖ รอบ
พระชนมพรรษา เขตสัมพันธวงศ์
วันศุกร์ที่ ๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดอาคารส�ำนักงานพัฒนาการ
วิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน) และทรงฟั งการบรรยายพิเศษ ณ อาคาร
ส�ำนักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตรฯ เขตจตุจกั ร
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็ นประธานงาน “วันสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ” ครัง้ ที่ ๒๔ และทรงเปิ ดอาคารบริ การ
“ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่ น มาลากุล” กับอาคารนวัตกรรม “ศาสตราจารย์
ดร.สาโรช บัวศรี ” ณ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เขตวัฒนา
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดนิ ทรรศการ “๖๗ ปี กมล
ทัศ นาญชลี ” ณ หอศิ ล ป์ สมเด็ จ พระนางเจ้ าสิ ริ กิ ต์ิ พระบรมราชิ นี น าถ
เขตพระนคร
วันเสาร์ที่ ๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็ นประธานงานเฉลิมพระเกียรติ
เนือ่ งในโอกาสวันคล้ ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ อ�ำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วันอาทิตย์ที่ ๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลเอก
บุลฤทธิ์ ทรรทรานนท์ ณ เมรุ หลวงหน้ าพลับพลาอิศริ ยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย
วันจันทร์ที่ ๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปใน
การพระราชทานปริ ญญาบัตรแก่ผ้ สู �ำเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจ�ำปี การศึกษา ๒๕๕๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ�ำเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก (ภาคเช้ าและภาคบ่าย รวม ๗,๗๖๔ คน)
เวลา ๑๕.๑๕ น. เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารภาคบริ การโลหิตแห่งชาติ
ที่ ๙ หลังใหม่ ซึง่ ตังอยู
้ ่ ณ อ�ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ระหว่างวันอังคารที่ ๘ ถึงวันศุกร์ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๔
เสด็จฯ ไปทรงปฏิบตั ิพระราชกรณียกิจในพื ้นที่จงั หวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอ�ำนาจเจริ ญ
วันอังคารที่ ๘ - เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดนชมรม ๙
สมาคมจีนแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เนือ่ ง
ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
ต�ำบลละหานทราย อ�ำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
- ทรงเยี่ยมโรงเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้ านโคกแสลง ต�ำบลตา
เมียง อ�ำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
- ทรงเยี่ยมโรงเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒
(พีระยานุเคราะห์มลู นิธิ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ในโอกาสทรงครองราชย์ปีที่ ๕๐)
ต�ำบลปรื อ อ�ำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
- เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดอาคารห้ องสมุดพระราชทาน โรงเรียนการุณวิทยา
อ�ำเภอส�ำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
วันพุธที่ ๙ - เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้ านรุน ต�ำบล
อาโพน อ�ำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
- ทรงเยี่ยมโรงเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้ านช� ำปะโต ต�ำบล
อาโพน อ�ำเภอบัวเชด
- ทรงเยี่ยมโรงเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้ านตาแตรว ต�ำบล
เทพรักษา อ�ำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
- ทรงเยี่ยมโรงเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้ านตาตุม ต�ำบลตาตุม
อ�ำเภอสังขะ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ - เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้ าน
ตาเอ็ม ต�ำบลตาเกา อ�ำเภอน� ้ำขุน่ จังหวัดอุบลราชธานี
- ทรงเยีย่ มโรงเรียนบ้ านท่าแสนคูณ ต�ำบลโดมประดิษฐ์ อ�ำเภอน� ้ำยืน
จังหวัดอุบลราชธานี
- ทรงเยี่ยมโรงเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้ านค�ำสะอาด ต�ำบล
ยางใหญ่ อ�ำเภอน� ้ำยืน
วันศุกร์ที่ ๑๑ - เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้ านป่ าก่อ
และโรงเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้ านห้ วยฆ้ อง ต�ำบลป่ าก่อ อ�ำเภอชานุมาน
จังหวัดอ�ำนาจเจริ ญ
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ เวลา ๑๖.๕๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
ศาสตราจารย์ ฉลวย วุธาทิตย์ ณ เมรุวดั ธาตุทอง เขตวัฒนา
วันจันทร์ที่ ๑๔ เวลา ๐๙.๕๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการฝึ กภาคสนาม
ของนักเรี ยนนายร้ อยโรงเรี ยนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า ชันปี
้ ที่ ๒ ปี การศึกษา
๒๕๕๔ ณ พื ้นที่ฝึกศูนย์การทหารปื นใหญ่ อ�ำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ในช่วงบ่าย เสด็จฯ ไปทรงปฏิบตั ิพระราชกรณียกิจในพื ้นที่จงั หวัด
เชียงราย
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๔ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๔
เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และ
จังหวัดพะเยา

เชียงราย
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- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรี ยนวัดวิเชตร์ มณี อ�ำเภอแม่สาย จังหวัด

วั น อั ง คารที่ ๑๕ - เสด็ จ ฯ ไปทรงเปิ ดแพรคลุม ป้ ายหอพระไตรปิ ฎก
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และหอวัฒนธรรมนิทศั น์ ณ
วัดพระธาตุผาเงา อ�ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
- เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผ้ สู ำ� เร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจ�ำปี การศึกษา ๒๕๕๒ จ�ำนวน
๑,๓๒๙ คน ณ อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ�ำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
- เสด็จออกแทนพระองค์ ณ อาคารส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลต�ำรวจเอก เภา สารสิน นายก
สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และคณะ เข้ าเฝ้าฯ ทูลเกล้ าฯ ถวายเงินรายได้
จากการจ�ำหน่ายเครื่ องส�ำอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเมล็ดล�ำไย ใน
โครงการ “นวัตกรรมเครื่ องส�ำอางไทย เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยยัง่ ยืน” โดย
เสด็ จ พระราชกุศ ลตามพระราชอัธ ยาศัย เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม
พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
- เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโรงงานหลวงอาหารส�ำเร็ จรูปที่ ๒ (แม่จนั )
อ�ำเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย
วันพุธที่ ๑๖ - เสด็จออก ณ พระต�ำหนักดอยตุง อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวรสฤษฎิ์ ปิ งเมือง นายกสมาคม
นิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เชียงราย และคณะ เข้ าเฝ้าฯ ทูลเกล้ าฯ
ถวายเงินรายได้ จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจ�ำปี ๒๕๕๓ โดย
เสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดพระบรมราชานุสาวรี ย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมบ้ านนางปวีณา ปิ งเสาร์ และบ้ านนางฉวีวรรณ
แซ่หยาง ทอดพระเนตรศูนย์ พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์ เพ็ญศิริ และทรงเปิ ด
ศูนย์วิจยั และพัฒนาชาน� ้ำมันและพืชน� ้ำมัน อ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ - เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดน
เจ้ าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๔ บ้ านหัวแม่ค�ำ  ต�ำบลแม่สลองใน อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย
- ทรงเยี่ยมโรงเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้ านนาโต่ วปรอ. ๓๔๔
อุปถัมภ์ ต�ำบลแม่สลองใน อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง
- ทรงเยี่ยมโรงเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดนศรี สมวงศ์ บ้ านสามัคคี
เก่า ต�ำบลแม่ฟ้าหลวง อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง
วันศุกร์ที่ ๑๘ - เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมฐานทหารปางหนุน ต�ำบลเทอดไทย อ�ำเภอ
แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
- เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชา
น� ้ำมันของมูลนิธิชยั พัฒนา บ้ านปางมะหัน ต�ำบลเทอดไทย อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง
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จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัดเชียงราย
- ทรงเยี่ยมโรงเรี ยนบ้ านพญาไพรเล่าจอ ต�ำบลเทอดไทย อ�ำเภอ
แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
- เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชา
น�ำ้ มันของมูลนิธิชัยพัฒนา บ้ านปูนะ ต�ำบลเทอดไทย และเสด็จฯ ไปทอด
พระเนตรแปลงชาน� ้ำมันของเกษตรกรในโครงการฯ
- ทรงเยี่ยมศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้ านซาง
สูง ต�ำบลเทอดไทย อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็ นประธาน
การประชุม คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชด�ำริ
สมเด็จ-พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๑ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช
๒๕๕๔ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดแพร่ และ
จังหวัดน่าน
วันจันทร์ที่ ๒๑ - เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การ
เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครัง้ ที่ ๓๒ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
อ�ำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
- เสด็จฯ ไปทรงยกปลีบวั ทองค�ำประดิษฐานบนยอดพระเจดีย์พระ
ธาตุชอ่ แฮ ณ วัดพระธาตุชอ่ แฮ อ�ำเภอเมืองแพร่
- ทรงเยี่ยมโรงเรี ยนเชตวันวิทยา พระปริ ยตั ิธรรมวัดเชตวัน อ�ำเภอ
ลอง จังหวัดแพร่
วันอังคารที่ ๒๒ - เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดนพีระยา
นุเคราะห์ ๓ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ในโอกาสครองราชย์
ปี ที่ ๕๐ อ�ำเภอแม่จริ ม จังหวัดน่าน
- เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดอาคารจิราธิวฒ
ั น์ โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลา
นนท์ อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
- เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดอาคารนคริ นทรารักษ์ โรงพยาบาลบ่อเกลือ
อ�ำเภอบ่อเกลือ
- ทรงเยี่ยมโรงพยาบาลน่าน อ�ำเภอเมืองน่าน
วันพุธที่ ๒๓ - เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมศูนย์ภฟู ้ าพัฒนา ต�ำบลภูฟ้า อ�ำเภอบ่อเกลือ
จังหวัดน่าน ทอดพระเนตรกิจกรรรมต่างๆ ได้ แก่ ธนาคารข้ าวภูฟ้าพัฒนา ศูนย์
สาธิตการสร้ างตนเอง กิจกรรมการเกษตรของนายจ๋อย ขาเหล็ก เกษตรกรที่เข้ า
ร่ ว มโครงการในพื น้ ที่ แปลงปลูก รวบรวมพัน ธุ์ ไ ผ่ข องกรมทางหลวง ศูน ย์
วัฒนธรรมภูฟ้า เพื่ออนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมท้ องถิ่นของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ลวั ะ ศูนย์เรี ยน
รู้ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมกลุ่มชนเผ่ามลาบรี ศูนย์การเรี ยนชุมชนชาวไทยภูเขา
“แม่ฟ้าหลวง” มละบรีภฟู ้ า อาคารโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร บริเวณส�ำนักงาน
ศูนย์ภฟู ้ าพัฒนา และโครงการแปลงสาธิตการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ - เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรี ยนเชียงกลางปริ ยตั ิศึกษา
วัดศรี บญ
ุ เรื อง อ�ำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
- เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดอาคารนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
ณ โรงเรี ย นเชี ย งกลาง “ประชาพัฒ นา” อ� ำ เภอเชี ย งกลาง ในโอกาสนี ้
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวีระชัย วีระเมธีกลุ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และคณะ เข้ าเฝ้าฯ น้ อมเกล้ าฯ ถวายเมล็ดพันธุ์ข้าว
เหนียวต้ านทานโรคไหม้ “ธัญสิริน” เป็ นพันธุ์ข้าวเหนียวที่ได้ รับพระราชทานชื่อ
จ�ำนวน ๔,๐๐๐ กิโลกรัม เพื่อพระราชทานแก่กลุ่มโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน จ�ำนวน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม และพระราชทานแก่
ธนาคารข้ าว ศูนย์ภฟู ้ าพัฒนา จังหวัดน่าน ส�ำหรับเป็ นกองทุนให้ เกษตรได้ ก้ ยู ืม
ไปบริ โภค จ�ำนวน ๓,๐๐๐ กิโลกรัม ณ โรงเรี ยนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”
- ทรงเยี่ยมโรงเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดนผู้บงั คับบัญชาลูกเสือ

รถไฟมักกะสัน บ้ านห้ วยเลา อ�ำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
วันศุกร์ที่ ๒๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม น�ำศิลปิ นแห่งชาติ ประจ�ำปี พุทธศักราช ๒๕๕๓
จ�ำนวน ๑๐ คน เข้ าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ โอกาสนี ้
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายชวน หลีกภัย ซึง่ คณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติมีมติในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั ง้ ที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เห็นชอบให้ ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็ น “ฐาปนันดร
ศิลปิ น” หมายถึงผู้เป็ นหลักก่อตัง้ โครงการศิลปิ นแห่งชาติ เมื่อพุทธศักราช
๒๕๒๗ เข้ าเฝ้าฯ รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติของกระทรวงวัฒนธรรม
เวลา ๑๕.๑๕ น. เสด็จฯ ไปพระราชทานประกาศเกียรติคณ
ุ และ
เข็มที่ระลึกแก่ผ้ บู ริ จาคโลหิตให้ แก่สภากาชาดไทย ครบ ๓๖ ครัง้ และครบ ๑๐๘
ครัง้ ของเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค ๕ ภาค ๖ และภาค ๗ จ�ำนวน ๑,๕๕๘ คน
ณ ห้ างสรรพสินค้ าเดอะมอลล์ นครราชสีมา อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา
วันเสาร์ที่ ๒๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปิ ดงานออกร้ านคณะภริ ยาทูต
ประจ� ำ ปี ๒๕๕๔ และทอดพระเนตรร้ านคณะภริ ย าทูต ณ ศูน ย์ ก ารค้ า
สยามพารากอน เขตปทุมวัน
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการมูลนิธิมนตรี ตราโมท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เข้ าเฝ้าฯ กราบบังคม
ทูลรายงานผลการด�ำเนินงานของมูลนิธิฯ และรับพระราชทานพระราชด�ำริ เพื่อ
เป็ นแนวทางในการด�ำเนินงานของมูลนิธิฯ
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
พลโท ยุทธศิลป์ เกษรศุกร์ ณ เมรุวดั โสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย
วันจันทร์ที่ ๒๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปใน
การพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผ้ สู ำ� เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประจ�ำปี การศึกษา ๒๕๕๒-๒๕๕๓ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�ำแหง
มหาราช มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง เขตบางกะปิ เป็ นวันที่ ๑ (ภาคเช้ าและ
ภาคบ่าย รวม ๘,๐๓๗ คน)
มีนาคม ๒๕๕๔
วันอังคารที่ ๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปใน
การพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผ้ สู ำ� เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประจ�ำปี การศึกษา ๒๕๕๒-๒๕๕๓ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�ำแหง
มหาราช มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง เขตบางกะปิ เป็ นวันที่ ๒ (ทังภาคเช้
้
าและ
ภาคบ่าย รวม ๗,๙๓๓ คน)
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลจ�ำนวน ๑๓ คณะ เข้ าเฝ้าฯ
วันพุธที่ ๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการ
พระราชทานปริ ญญาบัตรแก่ผ้ สู �ำเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประจ�ำปี การศึกษา ๒๕๕๒-๒๕๕๓ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�ำแหง
มหาราชมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง เขตบางกะปิ เป็ นวันที่ ๓ (ทังภาคเช้
้
าและ
ภาคบ่าย รวม ๗,๗๓๓ คน)
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จ ลง ณ อาคารชัย พัฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์นายแพทย์สทุ ธิพร จิตต์มิตรภาพ
เข้ าเฝ้าฯ ในโอกาสเข้ ารับต�ำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ และ
รั บ พระราชทานพระราชด� ำ ริ เกี่ ย วกับ การวิ จัย ส� ำ หรั บ ใช้ เ ป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั งิ าน ในโอกาสนี ้คณะผู้บริหาร ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
ร่วมเข้ าเฝ้าฯ ด้ วย

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วันพฤหัสบดีที่ ๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์
ไปในการพระราชทานปริ ญญาบัตรแก่ผ้ ูส�ำเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
รามค� ำ แหง ประจ� ำ ปี การศึ ก ษา ๒๕๕๒-๒๕๕๓ ณ อาคารหอประชุ ม
พ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง เขตบางกะปิ เป็ นวันที่ ๔
(ทังภาคเช้
้
าและภาคบ่าย รวม ๘,๐๘๒ คน)
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จ ลง ณ อาคารชัย พัฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๘ คณะ เข้ าเฝ้าฯ
เวลา ๑๖.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราช
วโรกาสให้ นายปิ นาก รัญชัน จักรวรรติ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจ�ำ
ประเทศไทย ถิ่นพ�ำนัก ณ กรุงเทพมหานคร เข้ าเฝ้าฯ ในโอกาสเข้ ารับหน้ าที่ใหม่
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จออกแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอนุกลั ย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการและ
เลขานุการ แผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล น�ำผู้ได้ รับพระราชทาน
ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์ ประจ�ำปี ๒๕๔๗ และปี ๒๕๔๕
เข้ าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
วันศุกร์ที่ ๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปใน
การพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผ้ สู ำ� เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประจ�ำปี การศึกษา ๒๕๕๒-๒๕๕๓ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�ำแหง
มหาราช มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง เขตบางกะปิ เป็ นวันที่ ๕ (ทังภาคเช้
้
าและ
ภาคบ่าย รวม ๗,๙๑๙ คน)
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จออกแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง พร้ อมคณะ เข้ าเฝ้าฯ ทูลเกล้ าฯ ถวายเงินรายได้
จากการจ�ำหน่ายของที่ระลึกในการจัดงานเฉลิมพระเกี ยรติ “ความสุขของ
คนไทยใต้ แสงพระบารมี” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม
๒๕๕๒ เพื่อก่อสร้ างพระบรมราชานุสาวรี ย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้ าอยูห่ วั ณ โรงพยาบาลศิริราช และเพื่อทรงใช้ สอยตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๑๖.๑๕ น. เสด็ จ ออกแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิ ด าลัย
สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๒ คณะ
เข้ าเฝ้าฯ ต่อจากนัน้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๙ คณะ
เข้ าเฝ้าฯ
ต่อจากนัน้ ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาสให้
นางพูนศรี ทองไข่มกุ ต์ ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี น�ำคณะผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม วิทยากร และ
ผู้จดั การฝึ กอบรม จากการด�ำเนินโครงการฝึ กอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุขส�ำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้ าเฝ้าฯ ในโอกาสที่จดั ให้ มีการฝึ กอบรมโครงการ
ดังกล่าว
วันอาทิตย์ที่ ๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
ศาสตราจารย์ คุณหญิงกุหลาบ มัลลิกะมาส ณ เมรุหลวงหน้ าพลับพลาอิศริ ยา
ภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลอากาศโท
ศรุพงศ์ คชาชีวะ ณ เมรุวดั พระศรี มหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน
วันจันทร์ที่ ๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดการสัมมนาความสัมพันธ์
ไทย-จีน ครัง้ ที่ ๘ เรื่อง “การสร้ างพลังเศรษฐกิจการเกษตรเพือ่ การพัฒนาชนบท”
โอกาสนี ้ ทรงบรรยายพิเศษ ในหัวข้ อ “การพัฒนาชนบทตามแนวพระราชด�ำริ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ” ณ หอประชุมสมานฉันท์ ธนาคารกสิกรไทย
จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่ เขตราษฎร์ บรู ณะ
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ระหว่างวันจันทร์ที่ ๗ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เสด็จพระราชด�ำเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดีย
เสด็จฯ เยือนกรุงนิวเดลี รัฐกรณาฏกะ และรัฐมหาราษฏระ ถ� ้ำอชันตา
และถ� ้ำแอลโลรา รวมทังทอดพระเนตรกิ
้
จการของสถาบันวิจยั ด้ านการเกษตร
แห่งอินเดีย ระหว่างที่ประทับ ณ กรุ งนิวเดลี จะพระราชทานพระราชวโรกาส
ให้ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดียเข้ าเฝ้าฯ และ
ถวายพระกระยาหารกลางวัน ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔
วันศุกร์ที่ ๑๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๑ คณะ เข้ าเฝ้าฯ
เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริ ญ ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครนายก น� ำ ข้ า ราชการและเกษตรกรผู้ป ลูก มะปรางหวานและมะยงชิ ด
จังหวัดนครนายก เข้ าเฝ้าฯ ทูลเกล้ าฯ ถวายผลมะปรางหวานและมะยงชิด
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสรรเสริญ และ
เหรี ยญกาชาดสมนาคุณ ชันที
้ ่ ๑ แก่ผ้ บู �ำเพ็ญคุณความดี และผู้มีอปุ การคุณ
แก่สภากาชาดไทย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผ้ มู ีกศุ ลจิต เข้ าเฝ้าฯ
ทูล เกล้ า ฯ ถวายเงิ น และสิ่ง ของ ณ ตึก ศัก ริ น ทรภัก ดี วิ ท ยาลัย พยาบาล
สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน ต่อจากนัน้ เสด็จฯ ไปทรงเป็ นประธานการประชุม
กรรมการสภากาชาดไทย ณ อาคารเทิดพระเกี ยรติสมเด็จพระญาณสังวร
(เจริ ญ สุวฑฺฒโน)
วันเสาร์ที่ ๑๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็ นประธานการประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปี ๒๕๕๔ ของศิริราชมูลนิธิ และการประชุมคณะกรรมการศิริราช
มูลนิธิ ครั ง้ ที่ ๑๓๔ (๑/๒๕๕๔) ณ ตึกมหิดลบ�ำเพ็ญ โรงพยาบาลศิริราช
เขตบางกอกน้ อย
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เสด็จพระราชด�ำนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส ราชอาณาจักรเบลเยียม
และสหราชอาณาจักร
ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรสวนพฤกษศาสตร์
จาร์ แดง เดส์ ปลองต์ กรุงปารี ส ต่อจากนัน้ เสด็จฯ ไปยังราชอาณาจักรเบลเยียม
เพือ่ เข้ าเฝ้าสมเด็จพระราชินฟี าบิโอลา ณ พระราชวังชตูเฟนแบร์ ก และจะเสด็จ ฯ
ไปยังสหราชอาณาจักรเพือ่ ทรงเยือนมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ตามค�ำกราบบังคม
ทูลเชิญของประธานคณะกรรมการประจ�ำคณะเอเชียและตะวันออกกลางศึกษา
ทรงร่ ว มงาน “ฉลองครบรอบ ๒๐ ปี ดนตรี ไ ทยในสหราชอาณาจัก ร” ณ
มหาวิทยาลัยลอนดอน ในโอกาสครบ ๒๐ ปี ของการก่อตังชมรมดนตรี
้
ไทย
แห่ง สหราชอาณาจัก ร ในพระราชูป ถัม ภ์ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุด า ฯ
สยามบรมราชกุมารี
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นายก�ำธร สุวรรณปิ ยะศิริ ณ เมรุวดั มกุฏกษัตริ ยาราม เขตพระนคร
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จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วั น จั น ทร์ ที่ ๒๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในงานปิ ดภาคโรงเรี ยนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชยั พัฒนา (จารุวฒ
ั นานุกลู ท่าพระ) ประจ�ำปี การศึกษา ๒๕๕๓
ซึง่ ตังอยู
้ ่ ณ เขตบางกอกใหญ่
เวลา ๑๐.๓๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกื ้อ วงศ์บญ
ุ สิน ประธานคณะกรรมการ
โครงการโรงเรี ย นส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ ดี เ ด่ น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น�ำคณาจารย์จากโรงเรี ยนที่มีผลการด�ำเนินกิจกรรม
ส่งเสริ มการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ดีเด่น เข้ าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล
บัณณาสสมโภช และน�ำคณะกรรมการโครงการฯ ที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ครบ ๑๐ ปี
เข้ าเฝ้าฯ รับพระราชทานเข็มที่ระลึก
วันอังคารที่ ๒๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๐ คณะ เข้ าเฝ้าฯ
เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิ ตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๒ คณะ เข้ าเฝ้าฯ
เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราช
วโรกาสให้ นายเซอิจิ โคจิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปนประจ�
ุ่
ำประเทศไทย เข้ าเฝ้าฯ
รับพระราชทานเงินของมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้ า เพื่อพระราชทาน
ความช่วยเหลือประชาชนชาวญี่ ปุ่นที่ได้ รับความเดือดร้ อนกรณี เหตุการณ์
แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ ที่ประเทศญี่ปนุ่
เวลา ๑๖.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดการประชุมระดับสูงว่าด้ วย
การศึกษาเพื่อประชาชน ครัง้ ที่ ๑๐ หัวข้ อ “๒๐ ปี หลังการประกาศปฏิญญา
จอมเทียน” ณ โรงแรมรอยัลคลิฟบีช รี สอร์ ท พัทยา อ�ำเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี
วันพุธที่ ๒๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๐ คณะ เข้ าเฝ้าฯ
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชทาน
ประกาศนี ย บั ต รและรางวั ล แก่ นั ก เรี ยนชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษา และระดั บ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ โรงเรี ยนจิตรลดา ในงานปิ ดภาคการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจ�ำปี การศึกษา ๒๕๕๓
โอกาสนี ้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นักเรี ยนที่ส�ำเร็ จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชันสู
้ ง รวม ๒๒๐ คน เฝ้าฯ กราบบังคมทูลถวายบังคมลา เนื่องในโอกาส
ที่ส�ำเร็จการศึกษา ในการนี ้ ได้ มีพระราโชวาทแก่นกั เรี ยน ส�ำหรับเป็ นแนวทาง
การปฏิบตั ติ นด้ วย ณ ศาลาผกาภิรมย์ โรงเรี ยนจิตรลดา
วั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดนิทรรศการใน
งานประชุม ประจ�ำปี ๒๕๕๔ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ในหัวข้ อ “วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพือ่ เตรียมพร้ อมรับมือภัยพิบตั ”ิ
ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปในงานปิ ดภาคเรี ย นของโรงเรี ย น
พระต�ำหนักสวนกุหลาบ ประจ�ำปี การศึกษา ๒๕๕๓ ณ ศาลามหามงคล สโมสร
ข้ าราชบริ พาร และบริ เวณโรงเรี ยนพระต�ำหนักสวนกุหลาบ เขตพระนคร
วันศุกร์ที่ ๒๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดงาน “สัปดาห์หนังสือแห่ง
ชาติ ครัง้ ที่ ๓๙” และงาน “สัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครัง้ ที่ ๙” ณ ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสริ ิ กิติ์ เขตคลองเตย
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดหอจดหมายเหตุพุทธทาส
อินทปั ญโญ ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจกั ร
เวลา ๑๖.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารปฏิบตั ิธรรม
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั และการก่อสร้ าง
พระราชานุสาวรี ย์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้ าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยาม
มกุฎ-ราชกุมาร ณ วัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร

วันเสาร์ที่ ๒๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในงานวันครบรอบ ๙๔ ปี แห่งการ
สถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน
เวลา ๑๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็ นประธานงานคืนเหย้ าชาวจุฬาฯ
๒๕๕๔ “ทัว่ ราชอาณาจักรนี ้ เราเป็ นหลักอยูแ่ ต่ละส่วน” ในโอกาสครบ ๙๔ ปี
แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ณ ศาลาพระเกี ้ยว จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
พลโท ปุ่ น วงศ์วิเศษ ณ เมรุวดั ธาตุทอง เขตวัฒนา
วันจันทร์ที่ ๒๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็ นประธานการประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปี คณะกรรมการบริ หารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ครั ง้ ที่
๑/๒๕๕๔ ณ ตึกกัลยาณิวฒ
ั นา โรงพยาบาลสงฆ์ เขตราชเทวี
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จ ลง ณ อาคารชัย พัฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผ้ ูเข้ ารั บการฝึ กอบรมโครงการความร่ วมมือ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในกลุม่ ประเทศเอเชียและแปซิฟิก
เพื่ อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานในกิ จกรรมด้ านการเกษตร
การงานอาชีพ สุขภาพอนามัยและสิง่ แวดล้ อม เข้ าเฝ้าฯ ในโอกาสที่เข้ าร่วมการ
ฝึ กอบรมโครงการดังกล่าว ซึง่ จัดขึ ้นระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม - วันที่ ๑ เมษายน
๒๕๕๔ ในโอกาสนี ้ วิทยากรและคณะผู้จดั การฝึ กอบรมฯ ร่วมเข้ าเฝ้าฯ ด้ วย
เวลา ๑๖.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดมหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ
วิทยาเขตรังสิต ซึง่ ตังอยู
้ ่ ณ อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันอังคารที่ ๒๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดการประชุมโต๊ ะกลมไทยสหรัฐฯ ครัง้ ที่ ๕ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ อ�ำเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
เวลา ๑๔.๑๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ด “อาคารแทนคุณแผ่นดิน”
ณ โรงเรี ยนปทุมคงคา สมุทรปราการ อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ
เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘
พรรษา (ส.ธ.)” และ “ห้ องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๕๕ พรรษา” ณ โรงเรี ยนมัธยม
วัดศรี จนั ทร์ ประดิษฐ์ อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ
วันพุธที่ ๓๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เข้ าเฝ้าฯ
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปพระราชทานโล่รางวัลแก่ผ้ ชู นะการประกวดผู้สงู วัย
ที่มีสขุ ภาพดี และพระราชทานโล่เกียรติยศแก่กลุ บุตร กุลธิดา รองกุลบุตร และ
รองกุลธิ ดากาชาด รวมทัง้ กุลบุตรกาชาดดีเด่น ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
ต่อจากนัน้ ทรงเปิ ดงานกาชาดประจ�ำปี ๒๕๕๔ กับทรงเยี่ยมการออกร้ านของ
หน่วยงานต่างๆ ณ บริ เวณสวนอัมพร
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดการประชุมวิชาการ
“สามทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด�ำริ
สมเด็จ-พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” โอกาสนี ้ทรงบรรยายพิเศษ
ในหัวข้ อ “๓๐ ปี การพัฒนาเด็กและเยาวชน ร่ วมกันสร้ างโอกาสที่ดีกว่า” ณ
หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน
เวลา ๑๘.๕๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็ นประธานงานเลี ้ยงปิ ดภาคสมัย
การฝึ กภาคสนามของนักเรี ยนนายร้ อย ประจ�ำปี การศึกษา ๒๕๕๔ ณ โรงเรี ยน
นายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า อ�ำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เมษายน ๒๕๕๔
วันศุกร์ที่ ๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ธนาคารออมสิน
สาขาสวนจิ ต รลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ น ายเลอศัก ดิ์ จุล เทศ
ผู้อ� ำ นวยการธนาคารออมสิ น พร้ อมด้ ว ยคณะผู้บ ริ ห ารธนาคารออมสิ น
และพนักงานธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดา และเจ้ าหน้ าที่ประสานงาน
เข้ าเฝ้าฯ ถวายการรับฝากเงิน เนื่องในโอกาสวันคล้ ายวันสถาปนาธนาคาร
ออมสิน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔
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เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ ลง ณ อาคารชัย พัฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เข้ าเฝ้าฯ ถวายพระพร เนื่องใน
โอกาสวันคล้ ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๔
เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็ จ ลง ณ ศาลาดุสิ ด าลัย สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เข้ าเฝ้าฯ ถวายพระพร เนื่องใน
โอกาสวันคล้ ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๔
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราช
วโรกาสให้ คณะองคมนตรี และภริ ยา เข้ าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน
โอกาสวันคล้ ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๔
วันเสาร์ที่ ๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงปล่อยพันธุ์ปลาน� ้ำจืด รวม
๕๙๐,๐๐๐ ตัวลงในแม่น� ้ำเจ้ าพระยา เพื่อบ�ำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ าย
วันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ท่าวาสุกรี เขตพระนคร
วันอาทิตย์ที่ ๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นายปรี ชา โกศลพันธุ์ ณ เมรุวดั มกุฏกษัตริ ยาราม เขตพระนคร
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๔ ถึงวันอังคารที่ ๑๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๔
เสด็จพระราชด�ำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามค�ำกราบบังคมทูล
เชิญของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน และ ระหว่างวันอังคารที่ ๑๒ ถึง
วันพุธที่ ๑๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๔ เสด็จพระราชด�ำเนินเยือน
สาธารณรัฐสิงคโปร์
เสด็จฯ เยือนกรุ งปั กกิ่ ง เมืองฉิ นหวงต่าว เมืองซูโจว นครเฉิ งตู
เมืองเหมียนหยาง นครฉงชิ่ง นครซีอาน และเมืองเอี๋ยนอัน ทรงเยี่ยมบัณฑิต
วิ ท ยาลัย แห่ ง สภาวิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ จี น และโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา
เซียนเฟิ งลู่ สิรินธร เมืองเหมียนหยาง นอกจากนี ้ ทรงเป็ นประธานการประชุม
คณะกรรมการบริ หารศูนย์แลกเปลี่ยนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวัฒนธรรม
ไทย-จีน สิรินธร มหาวิทยาลัยปั กกิ่ง และการสัมมนาทางวิชาการเกี่ ยวกับ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีชวี วิทยาระหว่างมหาวิทยาลัยปั กกิง่ และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย อนึง่ มหาวิทยาลัยเสฉวน มหาวิทยาลัยเฉิงตู และมหาวิทยาลัย
ซีหนาน ถวายต�ำแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิป์ ระจ�ำมหาวิทยาลัยฯ ในโอกาส
เสด็จฯ เยือนครัง้ นี ้ด้ วย
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา
ทรงเป็ นประธานพิธีไหว้ ครู ประจ�ำปี ๒๕๕๔ ของคณะเจ้ าหน้ าที่ ครู และนักเรียน
ศิลปาชีพ สถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา
เวลา ๑๑.๐๐ น. เสด็จ ลง ณ อาคารชัย พัฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวีระชัย วีระเมธีกลุ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และคณะ เข้ าเฝ้าฯ ถวายพระพร เนื่องในโอกาส
วัน คล้ า ยวัน พระราชสมภพ วัน ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๔ และน้ อมเกล้ า ฯ
ถวายเครื่องต้ นแบบส�ำหรับกายภาพบ�ำบัดข้ อเข่า (Continuous Passive Motion
- CPM) หลังการผ่าตัด เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๑๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็ นประธานพิธีบายศรี และงานราตรี
ในโอกาสงานบุญ สงกรานต์ ปี ใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔ ณ สถานเอกอัค รราชทูต
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจ�ำประเทศไทย เขตวังทองหลาง
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ เถาวัลย์ นันทาภิวฒ
ั น์ ณ เมรุหลวงหน้ าพลับพลาอิศริยา
ภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรู พ่าย ต่อจากนัน้ เสด็จฯ ไปใน
การพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมศพ นางเจริ ญใจ สุนทรวาทิน ณ ศาลา ๙ วัด
เทพศิรินทราวาส
วันจันทร์ที่ ๑๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๑ คณะ เข้ าเฝ้าฯ
เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จ ลง ณ อาคารชัย พัฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณ
ุ หญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานกรรมการ
มูลนิธิสงเคราะห์ ครอบครั วทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี น�ำคณะกรรมการและอาสาสมัคร มูลนิธิสงเคราะห์
ครอบครั วทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เข้ าเฝ้าฯ ทูลเกล้ าฯ ถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชัย พัฒ นา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ น ายวิ ชัย วราศิ ริ กุล เอกอัค รราชทูต ณ กรุ ง มานามา
ราชอาณาจักรบาห์เรน เข้ าเฝ้าฯ เพื่อกราบบังคมทูลลา ก่อนออกเดินทางไป
ปฏิบตั หิ น้ าที่
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็ จ ฯ ไปทรงบรรจุพ ระบรมสารี ริ ก ธาตุขึน้
ประดิษฐานในพระปรางค์ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม ทรงปิ ดทอง ทรงผูกผ้ าสีชมพู
และทรงคล้ องพวงมาลั ย ที่ ช่ อ ฟ้ าพระอุ โ บสถ และช่ อ ฟ้ าพระวิ ห าร ณ
วัดหนังราชวรวิหาร เขตจอมทอง
เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จฯ ไปเสวยพระกระยาหารค�่ำ ซึง่ นายกว่าน มู่
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�ำประเทศไทย จัดถวาย เนื่องใน
โอกาสที่เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๔-๑๒ เมษายน
๒๕๕๔ ณ ท�ำเนียบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�ำประเทศไทย
เขตดินแดง
วันอังคารที่ ๑๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะครู ใหญ่โรงเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดน
และคณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชด�ำริ ในโรงเรี ยนต�ำรวจตระเวน
ชายแดน เข้ าเฝ้าฯ ในโอกาสที่กองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดนจัดการ
ประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดน ประจ�ำปี ๒๕๕๔ ครัง้ ที่
๓๑ ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๔
เวลา ๑๖.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายกมล
นุชนาฏนนท์ ณ เมรุวดั ธาตุทอง เขตวัฒนา
วันพุธที่ ๒๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ด “สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึง่ ตังอยู
้ ่ ณ เขตสาทร
เวลา ๐๙.๔๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดอาคาร “สถาบันคึกฤทธิ์ ”
เนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี ศาสตราจารย์ พลตรี หม่อมราชวงศ์คกึ ฤทธิ์ ปราโมช
ณ มูล นิ ธิ คึก ฤทธิ์ ๘๐ ในพระราชูป ถัม ภ์ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุด า ฯ
สยามบรมราชกุมารี เขตสาทร
ระหว่างวันพุธที่ ๒๐ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๔
เสด็จพระราชด�ำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรความก้ าวหน้ าของการด�ำเนินโครงการ
ตามพระราชด�ำริในโรงเรียนหุง่ ทัง้ และโรงเรียนหุง่ ทังสาขาหมู
้
บ่ ้ านประมงวุงเวียง
อ�ำเภอฮาลอง จังหวัดกว๋างนิงห์ รวมทังโรงเรี
้
ยนนิงห์หมี อ�ำเภอฮวาลือ จังหวัด
นิงห์บงิ่ ห์ และโรงเรี ยนกาวเซิน อ�ำเภอด่าบัก๊ จังหวัดฮว่าบิง่ ห์
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นางอรอ� ำ ไพ โกมารกุล ณ นคร ณ เมรุ ห ลวงหน้ า พลับ พลาอิ ศ ริ ย าภรณ์
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จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วัด เทพศิ ริ น ทราวาส เขตป้ อมปราบศัต รู พ่ า ย ต่ อ จากนัน้ เสด็ จ ฯ ไปใน
การพระราชทานเพลิงศพ นายแพทย์กณ
ุ ฑล สุนทรเวช ณ เมรุ วดั ตรี ทศเทพ
วรวิหาร เขตพระนคร
วันอังคารที่ ๒๖ เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดการด�ำเนินธุรกิจแบบควบรวมระหว่าง
โรงกลัน่ น� ้ำมันปิ โตรเลียม และโรงงานอะโรเมติกส์ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และ
การกลัน่ จ�ำกัด (มหาชน) กับทรงเปิ ดกิจการกลุ่มโรงผลิตผลิตภัณฑ์เอทิลีน
บริ ษัท ปตท. เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ�ำเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง

วันพุธที่ ๒๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาส
วันคล้ ายวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ ๑๑๘ ปี และทอดพระเนตรพิพธิ ภัณฑ์
สภากาชาดไทย ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิ ก
ระดับชาติ ครัง้ ที่ ๘ ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ด้ วยพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชิ นี น าถ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ส มเด็จ พระเทพรั ต นราชสุด า ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์ ตามค�ำทูลเชิญของ
สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร ไปทรงร่วมพระราช
พิธีเสกสมรสของเจ้ าชายวิลเลียมแห่งเวลส์กับนางสาวแคเธอรี น มิดเดิลตัน
ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ในวันที่ ๒๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๔
ในโอกาสนี ้ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราช-สุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จพระราชด�ำเนิน เยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ถึงวัน
เสาร์ ที่ ๓๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๔
พฤษภาคม ๒๕๕๔
วันอาทิตย์ที่ ๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทาน
เพลิงศพ ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ประดิษฐ์ เจริ ญไทยทวี ณ เมรุหลวงหน้ าพลับ
พลาอิศริ ยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย
วันจันทร์ที่ ๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงฟั งปาฐกถา ชุดสิรินธร ครัง้ ที่ ๒๖
เรื่ อง “นกเงือกกับความยัง่ ยืนของระบบนิเวศ” ซึง่ ศาสตราจารย์พิไล พูลสวัสดิ์
เป็ นผู้กล่าวปาฐกถา ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
เขตปทุมวัน
วันพุธที่ ๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเทียโค เทโอ วาน เดน เฮาท์ เอกอัครราชทูต
ราชอาณาจักรเนเธอร์ แลนด์ประจ�ำประเทศไทย เข้ าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา
ในโอกาสทีจ่ ะพ้ นจากหน้ าที่ ในโอกาสนี ้นางไบบา บราเซ ภริยาเอกอัครราชทูตฯ
ร่วมเข้ าเฝ้า ฯ ด้ วย

วันพฤหัสบดีที่ ๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๕ คณะ เข้ าเฝ้าฯ
เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จ ลง ณ อาคารชัย พัฒ นา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ นายกิตติ ทรัพย์วสิ ทุ ธิ์ ผู้วา่ ราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา น�ำคณะ
ข้ าราชการ ผู้น�ำกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มผู้น�ำแปรรู ปผลิตผลทางการเกษตร
เข้ าเฝ้าฯ ทูลเกล้ าฯ ถวายผลผลิตทางการเกษตร
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายทารั น โกกอย มุ ข มนตรี รั ฐ อั ส สัม
แห่งสาธารณรัฐอินเดีย เข้ าเฝ้าฯ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย
วันอาทิตย์ที่ ๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
คุณหญิงกนก สามเสน วิล ณ เมรุวดั ธาตุทอง เขตวัฒนา
วั น จั น ทร์ ที่ ๙ เสด็ จ ลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิ ด าลัย สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ ผู้บญ
ั ชาการ
ทหารอากาศ ประธานกรรมการมูล นิ ธิ ค้ ุม เกล้ า ฯ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์
น�ำคณะกรรมการมูลนิธิค้ มุ เกล้ าฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเจ้ าหน้ าที่ เข้ าเฝ้าฯ
เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้ าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตาม
พระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
ต่อจากนัน้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๒ คณะ
เข้ าเฝ้าฯ
เวลา ๑๖.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็ นประธานงานวันมูลนิธิสิรินธร
ณ ต�ำหนักปลายเนิน เขตคลองเตย
วันอังคารที่ ๑๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา
ทรงเป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดหาทุนซื ้ออุปกรณ์และ
เครื่ องมือทางการแพทย์ส�ำหรับอาคารผู้ป่วยสร้ างใหม่ โรงพยาบาลพหลพล
พยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็ นผู้ด�ำเนินการจัดกิจกรรม และรวบรวมเงินบริ จาค เพื่อสนับสนุน
โครงการ เพื่อเฉลิมพระเกี ยรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริ ณายก ในโอกาสที่จะเจริ ญพระชันษา ๑๐๐ ปี ในปี พุทธศักราช
๒๕๕๖
วั น พุ ธ ที่ ๑๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดพิพิธภัณฑ์ โชคชัย และ
ทอดพระเนตรกิจการพิพิธภัณฑ์ฯ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์โชคชัย อ�ำเภอล�ำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดงานสัปดาห์สง่ เสริ มพระพุทธ
ศาสนา เนื่ อ งในเทศกาลวิ ส าขบู ช า ประจ� ำ ปี ๒๕๕๔ ณ มณฑลพิ ธี
ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๑ รั กษาพระองค์
เขตบางเขน
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ทา่ นผู้หญิงนราวดี ชัยเฉนียน ประธานกรรมการ

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิ ธิสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดา น� ำผู้มีอุปการคุณต่อมูลนิ ธิฯ เข้ าเฝ้าฯ
ทูลเกล้ าฯ ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิฯ และรับพระราชทานโล่ ของที่ระลึก
และเข็มอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ต่อจากนัน้ ทรงเป็ นประธานการประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๔
วันศุกร์ที่ ๑๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. เสด็จลงแทนพระองค์ ณ โครงการส่วนพระองค์
สวนจิตรลดา ทรงตรวจเยี่ยม และทอดพระเนตรนิทรรศการของโครงการส่วน
พระองค์ สวนจิตรลดา โอกาสนี ้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายแก้ วขวัญ
วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง น�ำอธิบดีกรมปศุสตั ว์ อธิบดีกรมส่งเสริ มสหกรณ์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนกรรมการสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม
และสหกรณ์ประมงทัว่ ประเทศ สมาชิกเกษตรกรผู้เลี ้ยงโคนม ผู้แทนครู บญ
ั ชี
อาสาทัว่ ประเทศ ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน สมาชิกผู้รับนมสวนจิตรลดา และ
ผู้สนับสนุนกิจการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เข้ าเฝ้าฯ รับพระราชทาน
พระราโชวาท
ต่อจากนัน้ ทอดพระเนตรนิทรรศการ “๕๐ ปี โครงการส่วนพระองค์
สวนจิตรลดาฯ” และกิจการของโครงการฯ ได้ แก่ อาคารโรงนมอัดเม็ดสวนดุสติ
กระบวนการผลิตไบโอดีเซลแบบไม่ใช้ น� ้ำล้ าง และอาคารระบบผลิต
น� ้ำเย็นโดยใช้ พลังงานความร้ อนจากแกลบ เป็ นต้ น
ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๔ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เสด็จพระราชด�ำเนินเยือนสหรัฐอเมริกา
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นางจุฬารัตน์ บุณยากร ณ เมรุวดั มกุฏกษัตริ ยาราม เขตพระนคร
วันจันทร์ที่ ๒๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายโง ดึ๊ก ทัง้ เอกอัครราชทูตสาธารณรั ฐ
สังคมนิยมเวียดนามประจ�ำประเทศไทย เข้ าเฝ้าฯ ในโอกาสเข้ ารับหน้ าที่ใหม่
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์
ออมทรั พย์ แห่งประเทศไทย จ�ำกัด และคณะ เข้ าเฝ้าฯ ทูลเกล้ าฯ ถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย น้ อมเกล้ าฯ ถวายอาคารกิจกรรม
สหกรณ์ โ รงเรี ย นต� ำ รวจตระเวนชายแดนบ้ า นหนองตะไก้ อ� ำ เภอบึง กาฬ
จังหวัดหนองคาย ทูลเกล้ าฯ ถวายทุนการศึกษาโรงเรี ยนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)
และทูลเกล้ าฯ ถวายนมแพะ ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ ของโรงเรี ยนสายบุรี “แจ้ ง
ประชาคาร” จังหวัดปั ตตานี และไข่ไก่ไอโอดีน ผลิตภัณฑ์ของโรงเรี ยนต�ำรวจ
ตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ ๓ จังหวัดน่าน
เวลา ๑๖.๑๕ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ วุ ฒิ ชั ย กปิ ลกาญจน์ อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น�ำผู้บริ หาร คณะอาจารย์ ที่ปรึ กษา และนิสิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก�ำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึง่ เข้ าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ห่นุ ยนต์ไอเน็กซัส ในงาน TechFest ๒๐๑๑
ระหว่างวันที่ ๗-๙ มกราคม ๒๕๕๔ ณ เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย เข้ าเฝ้าฯ
กราบบังคมทูลรายงานการแข่งขันฯ และทูลเกล้ าฯ ถวายรางวัลแชมป์โลกที่ได้
รับจากการแข่งขันดังกล่าว
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางระเบียบ
เพชรคล้ าย ณ เมรุวดั มกุฏกษัตริ ยาราม เขตพระนคร
วันอังคารที่ ๒๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา
ทรงเป็ นประธานการประชุมสามัญประจ�ำปี ๒๕๕๔ ของคณะกรรมการบริ หาร
มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรี นคริ นทราบ
รมราชชนนี
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายคงศักดิ์
ลิว่ มโนมนต์ ณ เมรุวดั พระศรี มหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน
วันพุธที่ ๒๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลจ�ำนวน ๑๑ คณะ เข้ าเฝ้าฯ
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ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พุทธศักราช
๒๕๕๔ เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิบตั พ
ิ ระราชกรณียกิจในพืน้ ทีจ่ งั หวัดตาก และ
จังหวัดพิษณุโลก
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ - เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดน
เทคนิคอาสา ๑ อ�ำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
- ทรงเยี่ยมโรงเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้ านแสมใหญ่ อ�ำเภอ
แม่ระมาด จังหวัดตาก
- เสด็จฯ ไปทรงเปิ ด “โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
แห่งใหม่ ซึง่ ตังอยู
้ ่ ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ�ำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
วั น ศุ ก ร์ ที่ ๒๗ - เสด็ จ ฯ ไปทรงเยี่ ย มโรงเรี ย นต� ำ รวจตระเวนชายแดน
บ้ านนุชเทียน และโรงเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้ านรักไทย และโรงเรี ยน
ต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้ านลาดเรื อ อ�ำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
- ทรงเยีย่ มโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทศิ อ�ำเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
ศาสตราจารย์กติ ติคณ
ุ นายสัตวแพทย์มานิต พยัคฆนันทน์ ณ เมรุวดั มกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร
วันจันทร์ที่ ๓๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ ณ วัดบุญกัน
นาวาส อ�ำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

วันอังคารที่ ๓๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสดิ าลัย
สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้บริ หารส�ำนักงานสลากกิน
แบ่ ง รั ฐ บาล เข้ า เฝ้ าฯ ทูล เกล้ า ฯ ถวายเงิ น โดยเสด็ จ พระราชกุ ศ ลตาม
พระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
ต่อจากนัน้ ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล
จ�ำนวน ๑๓ คณะ เข้ าเฝ้าฯ
เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จ ลง ณ อาคารชัย พัฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายประสงค์ เลิ ศ รั ต นวิ สุท ธิ์ ประธาน
คณะกรรมการบริ หาร สถาบันอิศรามูลนิธิพฒ
ั นาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
พร้ อมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ น�ำผู้สำ� เร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการ
สื่อสารมวลชน ระดับสูง รุ่ นที่ ๒ เข้ าเฝ้าฯ รับพระราชทานวุฒิบตั ร และเข็ม
ที่ระลึกของสถาบันอิศรา
เวลา ๑๕.๔๕ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ ประธานกรรมการบริ ษัท กันยง
อีเลคทริ ค จ�ำกัด (มหาชน) น�ำคณะกรรมการและผู้บริ หารบริ ษัทฯ เข้ าเฝ้าฯ
ทูลเกล้ าฯ ถวายผลิตภัณฑ์ พัดลม และน้ อมเกล้ าฯ ถวายตู้เย็น เพื่อทรงใช้
ส่วนพระองค์ และพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ นายพงษ์ ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้ อมคณะ
ผู้บริ หารกรมสรรพสามิต เข้ าเฝ้าฯ ทูลเกล้ าฯ ถวายเครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบ
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จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

พกพา AIRCARD 3G และเครื่ อ งชั่ง น� ำ้ หนัก สิ่ ง ของระบบดิ จิ ต อล เพื่ อ
พระราชทานให้ แก่กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี และทูลเกล้ าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตาม
พระราชอัธยาศัย
เวลา ๑๖.๓๐ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ นายกนก พงศ์พิพฒ
ั น์ ประธานกรรมการมูลนิธินายห้ าง
โรงปูนผู้หนึง่ น�ำคณะกรรมการมูลนิธินายห้ างโรงปูนผู้หนึง่ เข้ าเฝ้าฯ ทูลเกล้ าฯ
ถวายเงิน เพื่อสมทบทุน “ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ”
เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงหล่อพระพุทธรูปทรงเครื่ องจักรพรรดิ
และทรงเป็ นประธานพิธีพทุ ธาภิเษกพระพุทธรูปและพระผงทรงเครื่ องจักรพรรดิ
ณ พระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม
เวลา ๑๙.๐๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายจอห์น แมคเคน วุฒิสมาชิกอาวุโส พรรครี พบั ลิกนั สหรัฐอเมริ กา
และคณะ เข้ าเฝ้าฯ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย
มิถุนายน ๒๕๕๔
วั น พุ ธ ที่ ๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จ ลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิ ด าลัย
สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๒ คณะ
เข้ าเฝ้าฯ ต่อจากนัน้ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๖ คณะ เข้ าเฝ้าฯ
เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒ นา สวนจิ ตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเซอิจิ โคะจิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปนประจ�
ุ่
ำ
ประเทศไทย และภริ ยา เข้ าเฝ้าฯ ในโอกาสเข้ ารับหน้ าที่ใหม่
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็ จ ลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัย พัฒ นา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอ�ำพล เสนาณรงค์ ประธานคณะกรรมการ
แผนกเกษตรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล น�ำผู้ได้ รับพระราชทานทุนมูลนิธิ
อานันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ประจ�ำปี ๒๕๔๖ เข้ าเฝ้าฯ เพื่อกราบบังคม
ทูลรายงานผลการศึกษา
เวลา ๑๖.๓๐ น. เสด็จออกแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เลขาธิการ ก.พ.
และคณะ น�ำนักเรี ยนทุนเล่าเรี ยนหลวง ประจ�ำปี ๒๕๕๔ เข้ าเฝ้าฯ เพื่อรับ
พระราชทานพรก่อนออกเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
วันศุกร์ที่ ๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดศูนย์ศิลปการละครสดใส
พันธุมโกมล และทอดพระเนตรการแสดงละคร เรื่ อง “แมคเบธ” รอบปฐมฤกษ์
ณ อาคารมหาจัก รี สิ ริ น ธร คณะอัก ษรศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย
เขตปทุมวัน
วั น อาทิ ต ย์ ที่ ๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นายนันท์ บุรณศิริ ณ เมรุวดั ธาตุทอง เขตวัฒนา
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์
(พิเศษ) ประกิต บัวบุศย์ ณ เมรุวดั มกุฏกษัตริ ยาราม เขตพระนคร
วันจันทร์ที่ ๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในงานฉลองครบ ๑๐๐ ปี แห่งการ
สถาปนาโรงเรี ยนวัดสุทธิ วราราม และทรงเปิ ดนิ ทรรศการของนักเรี ยน ณ
โรงเรี ยนวัดสุทธิวราราม เขตสาทร
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ ศาลาดุสิ ด าลัย สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๔ คณะ เข้ าเฝ้าฯ
เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็ จ ลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัย พัฒ นา
สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเลนนาร์ด ลินเนร์ เอกอัครราชทูต
วิสามัญผู้มีอ�ำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสวีเดนประจ�ำประเทศไทย และภริ ยา
เข้ าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพ้ นจากหน้ าที่ และในโอกาสนี ้พระราชทาน
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือกให้ แก่เอกอัครราชทูตฯ ด้ วย
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทาน

พระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์กติ ติคณ
ุ ศักดา ศิริพนั ธุ์ เลขาธิการมูลนิธิสง่ เสริม
โอลิมปิ กวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ ศึกษา ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้ าพีน่ างเธอ เจ้ าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
และคณะ น�ำผู้บริ จาคเงินสนับสนุนการแข่งขันฟิ สกิ ส์โอลิมปิ กระหว่างประเทศ
ครัง้ ที่ ๔๒ (42nd IPhO) เข้ าเฝ้าฯ รับพระราชทานเข็มอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.”
เวลา ๑๖.๑๕ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา รองประธานมูลนิธิ
ส่ ง เสริ ม โอลิ ม ปิ กวิ ช าการและพั ฒ นามาตรฐานวิ ท ยาศาสตร์ ศึ ก ษา ใน
พระอุปถัมภ์สมเด็จ-พระเจ้ าพีน่ างเธอ เจ้ าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ น�ำนักเรียนทีจ่ ะเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิ กวิชาการระหว่างประเทศ
ประจ�ำพุทธศักราช ๒๕๕๔ และคณาจารย์ เข้ าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ก่อน
เดิ น ทางไปแข่ง ขัน ต่า งประเทศ พร้ อมทัง้ ขอรั บ พระราชทานพระราโชวาท
เพื่อความเป็ นสิริมงคล
วันอังคารที่ ๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา
ทรงเป็ นประธานการประชุมสามัญประจ�ำปี ๒๕๕๓ ของมูลนิธพิ ระบรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพุธที่ ๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จฯ ไปพระราชทานปริ ญญาบัตรแก่นายทหาร
สัญญาบัตรผู้ส�ำเร็ จการศึกษาชัน้ สูง จากโรงเรี ยนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า
ประจ�ำปี การศึกษา ๒๕๕๑ ปี ๒๕๕๒ และปี ๒๕๕๓ จ�ำนวนรวม ๔๒๔ คน
กับพระราชทานเกี ยรติบตั รแก่นายทหารสัญญาบัตรผู้ส�ำเร็ จการศึกษาจาก
ต่างประเทศ จ�ำนวนรวม ๓๗ คน และพระราชทานปริ ญญาบัตรแก่นกั เรี ยน
นายร้ อยต�ำรวจผู้สำ� เร็จการศึกษาชันสู
้ งสุด จากโรงเรียนนายร้ อยต�ำรวจ ประจ�ำปี
การศึกษา ๒๕๕๑ ปี ๒๕๕๒ และปี ๒๕๕๓ จ�ำนวนรวม ๖๙๙ คน ณ หอประชุม
โรงเรี ยนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า อ�ำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
วันพฤหัสบดีที่ ๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็ นประธานพิธไี หว้ ครู ประจ�ำปี
การศึกษา ๒๕๕๔ และ พระราชทานเหรี ยญรางวัลการศึกษาแก่นักเรี ยน
นายร้ อย โรงเรี ยนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า ณ หอประชุมโรงเรี ยนนายร้ อย
พระจุลจอมเกล้ า อ�ำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรี ย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรี ย์พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรี ย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิ
บดินทร เนื่องในวันคล้ ายวันสวรรคต กับทรงเป็ นประธานถวายผ้ าป่ ามูลนิธิ
อัฏฐมราชานุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ วัดสุทศั นเทพวราราม เขตพระนคร
โอกาสนี ้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ไ วยาวัจ กร เข้ า เฝ้ าฯ
รับพระราชทานดอกผลเงินทุนมูลนิธฯิ เพือ่ บูรณะพระอาราม และใช้ ในกิจกรรมอืน่
ของวัด และพระราชทานของที่ระลึกแก่ผ้ บู ริ จาคเงินสมทบทุนมูลนิธิฯ เสร็จแล้ ว

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลทรงพระราชอุทศิ ถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี
ณ พระที่นงั่ อมริ นทรวินิจฉัย
วันศุกร์ที่ ๑๐ เวลา ๑๖.๔๕ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ รองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้ าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
น� ำผู้ให้ การสนับสนุนกิ จการ และผู้บริ จาคเงิ น สมทบทุน มูลนิ ธิ ฯ เข้ า เฝ้ าฯ
รั บพระราชทาน ของที่ระลึก และทูลเกล้ าฯ ถวายเงิน ต่อจากนัน้ ทรงเป็ น
ประธานการประชุม ใหญ่ ส ามัญ ประจ� ำ ปี ของคณะกรรมการมูล นิ ธิ ร างวัล
สมเด็จเจ้ าฟ้ามหิดลฯ ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๔
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
พลเอก วิชิต วิชิตสงคราม ณ เมรุวดั โสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย
วันจันทร์ที่ ๑๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงฟั งการแสดงปาฐกถา “สมเด็จเจ้ าฟ้ามหาจักรีสริ ินธร” ครัง้ ที่ ๕ เรื่อง “ศาลอาญาระหว่างประเทศ : กลไกจ�ำเป็ น
ส� ำ หรั บ การด� ำ เนิ น การ เรื่ อ ง การกระท� ำ ความผิ ด กฎหมายมนุษ ยธรรม
ระหว่างประเทศ” ซึง่ นายริชาร์ ด โจเซฟ โกลด์สโตน นักกฎหมาย และผู้พพิ ากษา
ชาวแอฟริกาใต้ เป็ นผู้กล่าวปาฐกถา ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรี ยนเต็ล กรุงเทพฯ
เขตบางรัก
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานน� ้ำหลวงอาบศพ และ
ทรงวางพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ
ที่ ห น้ า หี บ ศพ นางสมถวิ ล สัง ขะทรั พ ย์ ณ ห้ อ งประชุ ม โรงเรี ย นสมถวิ ล
เขตพระโขนง
วันพุธที่ ๑๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ด “การประชุมวิชาการร่ วม
คณะแพทยศาสตร์ ๓ สถาบัน พ.ศ.๒๕๕๔: จุฬาฯ - รามาฯ - ศิริราชฯ”
ณ ศูนย์แสดงสินค้ าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ�ำเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ด “ศูนย์วิจยั ทางคลินิก
ระดับนานาชาติ” ณ อาคาร อปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เขตปทุมวัน ต่อจากนัน้
เสด็จฯ ไปพระราชทานเหรี ยญกาชาดสรรเสริ ญ และเหรี ยญกาชาด
สมนาคุณชันที
้ ่ ๑ แก่ผ้ บู ำ� เพ็ญคุณความดี และผู้มอี ปุ การคุณแก่สภากาชาดไทย
และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผ้ มู ีกศุ ลจิต เข้ าเฝ้าฯ ทูลเกล้ าฯ ถวายเงิน
และสิง่ ของ ณ ตึกศักริ นทรภักดี วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย ต่อจากนัน้
เสด็จฯ ไปทรงเป็ นประธานการประชุมกรรมการสภากาชาดไทยประจ�ำปี ๒๕๕๔
ณ อาคารเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริ ญ สุวฑฺฒโน)
วันศุกร์ที่ ๑๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดโรงงานแห่งใหม่ของบริ ษัท
สุนทรเมทัลแคน จ�ำกัด และโรงงานเอฟแอนด์เอ็น แดรี่ ส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ณ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ โครงการ ๒ อ�ำเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
เวลา ๑๘.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดงาน “๘๔ พรรษา ดวงใจราษฎร์
ปราชญ์ แห่งน� ำ้ ” เนื่ องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวทรงเจริ ญ
พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในปี พทุ ธศักราช ๒๕๕๔ ณ กรมชลประทาน อ�ำเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะตพร้ อมด้ วยภริ ยา และผู้ที่เกี่ยวข้ องใน
การจัดงานออกร้ านคณะภริ ยาทูต ประจ�ำปี ๒๕๕๔ เข้ าเฝ้าฯ ทูลเกล้ าฯ ถวาย
เงินรายได้ จากการจัดงานออกร้ านคณะภริ ยาทูตฯ เพื่อบ�ำรุงสภากาชาดไทย
วันจันทร์ที่ ๒๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลจ�ำนวน ๓ คณะ
ต่อจากนัน้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๗ คณะ เข้ าเฝ้าฯ
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เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จ ลง ณ อาคารชัย พัฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ทา่ นหญิงประภาพรรณ ภาณุพนั ธุ์ กรโกสียกาจ
ประธานมูลนิธิหม่อมเจ้ าพิจิตรจิราภา เทวกุล ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้ าภคินีเธอ เจ้ าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี น�ำคณะกรรมการมูลนิธิฯ
เข้ าเฝ้าฯ ทูลเกล้ าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย และ
รับพระราชทานเข็มที่ระลึกของมูลนิธิฯ
เวลา ๐๙.๔๐ น. เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๒ คณะ เข้ าเฝ้าฯ
เวลา ๑๔.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดโรงแรมเรเนซองส์ กรุ งเทพฯ
ราชประสงค์ เขตคลองเตย
เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็ จ ลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุ สิ ด าลัย
สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลจ�ำนวน ๓ คณะ
เข้ าเฝ้าฯ ต่อจากนัน้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๔
คณะ เข้ าเฝ้าฯ
เวลา ๑๖.๓๐ น. เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัญ มหาทุมะรัตน์ กรรมการแผนกแพทยศาสตร์
มูลนิธิอานันทมหิดลและคณะ น�ำผู้ได้ รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
แผนกแพทยศาสตร์ ประจ�ำปี ๒๕๕๓ เข้ าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลาไปศึกษาต่อ
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้ กรรมการบริหารมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ จ�ำนวน ๓ ราย เข้ าเฝ้าฯ รับพระราชทาน
เหรี ยญรัตนาภรณ์ และเหรี ยญราชรุจิทอง
วันอังคารที่ ๒๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะนักข่าวของสถานีโทรทัศน์นครกวางตุ้ง
มณฑลกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้ าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลสัมภาษณ์
ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของรายการสารคดี เรื่ อง “Twenty Years of China - ASEAN”
ที่ ส ถานี โ ทรทัศ น์ ดัง กล่า วจัดท� ำ เพื่ อ เฉลิม ฉลองเนื่ อ งในโอกาสครบ ๒๐ ปี
แห่ง ความสัม พัน ธ์ จี น -อาเซี ย น เกี่ ย วกับ ความร่ ว มมื อ ทัง้ ในด้ า นการเมื อ ง
เศรษฐกิจ การค้ า และวัฒนธรรม ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศ
ต่างๆ ในอาเซียน ซึง่ จะเชิญไปเผยแพร่ระหว่างการประชุมสุดยอดจีน-อาเซียน
ในช่วงปลายปี ๒๕๕๔
วันพุธที่ ๒๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรี ไทย
โดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จ-พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ าย
วันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๔ โกาสนี ้ ทรงขับร้ องเพลงลาวสมเด็จ
๒ ชัน้ เพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษาในพุทธศักราช ๒๕๕๔ และทรงระนาดเอก
ร่วมกับวงดนตรีไทยบ้ านปลายเนินในบทเพลงโหมโรงมหาราช ณ หอประชุมใหญ่
ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้ วยขวาง
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ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช
๒๕๕๔ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเลย
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ - เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดน
บ้ านวังชมภู (มูลนิธิ ดร. สุมิตร เลิศสุมิตรกุลอุปถัมภ์) ต�ำบลทรัพย์ไพวัลย์
อ�ำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
- ทรงเยี่ยมโรงเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้ านนานกปี ด ต�ำบล
ห้ วยบ่อซืน อ�ำเภอปากชม จังหวัดเลย
- ทรงเยีย่ มโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล บ้ านเหมือง
ทอง ต�ำบลเชียงกลม อ�ำเภอปากชม
- เสด็จฯ ไปทรงนมัสการและทรงเปลีย่ นผ้ าห่มพระพุทธนาวาบรรพต
ส�ำหรับฤดูฝน ซึง่ ประดิษฐานอยู่ ณ บริ เวณผาโหลนน้ อย ยอดภูเรื อ อุทยาน
แห่งชาติภเู รื อ อ�ำเภอภูเรื อ จังหวัดเลย
วันศุกร์ที่ ๒๔ - เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้ านนาปอ
ต�ำบลแสงภา อ�ำเภอนาแห้ ว จังหวัดเลย
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถนุ ายน ถึงวันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม พุทธศักราช
๒๕๕๔ เสด็จพระราชด�ำเนินเยือน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ
สาธารณรัฐออสเตรีย
ณ สหพันธ์ สาธารณรั ฐเยอรมนี เสด็จฯ ไปทรงร่ วมพิธีเปิ ดการประชุมผู้ได้ รับรางวัลโนเบล ครัง้ ที่ ๖๑ ณ เมืองลินเดา จากนัน้ เสด็จฯ เยือน
นครฮัมบูร์ก ตามค�ำกราบบังคมทูลเชิญของกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทยประจ�ำ
นครฮัมบูร์ก ทรงเยี่ยมมหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก พิพิธภัณฑ์พาณิชย์นาวีนานาชาติ
แห่งเมืองฮัมบูร์ก และศูนย์วิจยั อิเล็กตรอนซินโครตรอนแห่งประเทศเยอรมนี
ณ สาธารณรัฐออสเตรี ย เสด็จฯ เยือนมหาวิทยาลัยลีโอโพลด์ฟราน
เซนส์แห่งอินส์บรุ ค ตามค�ำกราบบังคมทูลเชิญของอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ
เพื่อทรงเป็ นประธานในพิธีเฉลิมฉลองครบ ๓๐ ปี ความร่วมมือด้ านการศึกษา
และวิชาการระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐออสเตรี ย และเสด็จฯ
ไปทอดพระเนตรพิพธิ ภัณฑ์พานอรามา ทีโรล และสถาบันวิทยาการสารสนเทศ
และทัศนศาสตร์ เชิงควอนตัม เมืองอินส์บรุค
กรกฎาคม ๒๕๕๔
วันศุกร์ที่ ๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทรงเป็ นประธานพิธี
ทบทวนค�ำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่ องในโอกาสวันคล้ ายวัน
สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๔ และพระราชทานธงคณะลูกเสือ
แห่งชาติ ธงลูกเสือประจ� ำ กรุ ง เทพมหานคร และธงลูกเสื อประจ� ำ จังหวัด
ในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี การลูกเสือไทย ณ สนามศุภชลาศัย กรี ฑาสถานแห่งชาติ
เขตปทุมวัน

วั น เสาร์ ที่ ๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดนิทรรศการภาพถ่าย
แห่งแผ่นดิน ประจ�ำปี ๒๕๕๓ ณ ศูนย์การค้ าสยามพารากอน เขตปทุมวัน

วันอาทิตย์ที่ ๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
พระภิกษุปญ
ุ ญฺวํโส (พร ภิรมย์) ณ เมรุวดั มกุฏกษัตริ ยาราม เขตพระนคร
วันจันทร์ที่ ๔ เวลา ๐๘.๔๕ น. และ ๑๓.๐๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ไปใน
การพระราชทานปริ ญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผ้ สู �ำเร็ จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�ำปี การศึกษา ๒๕๕๓ ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์
กองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ ทังภาคเช้
้
าและภาคบ่าย (ภาคเช้ า จ�ำนวน ๒,๘๙๙
คน ภาคบ่าย จ�ำนวน ๒,๘๘๔ คน) ในโอกาสนี ้ พระเจ้ าหลานเธอ พระองค์เจ้ า
อทิ ต ยาทรกิ ติ คุณ เข้ า เฝ้ าฯ รั บ พระราชทานปริ ญ ญาศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต
(สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์) ในภาคบ่ายด้ วย
วันอังคารที่ ๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดงาน ๕๐ ปี มูลนิธิชว่ ยนักเรียน
ที่ ข าดแคลน ในพระบรมราชิ นูป ถัม ภ์ ณ โรงแรมอิ ม พี เ รี ย ล ควี น ส์ ป าร์ ค
เขตคลองเตย
เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายการัน สิงห์ ประธานสภาความสัมพันธ์ ทางวัฒนธรรมอินเดีย
สาธารณรัฐอินเดีย และคณะ จ�ำนวน ๕ คน เข้ าเฝ้าฯ ในโอกาสเดินทางเยือน
ประเทศไทย

วันพุธที่ ๖ เวลา ๑๓.๑๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดการแข่งขันกีฬาประเพณี
โรงเรี ยนทหาร-ต�ำรวจ ครัง้ ที่ ๔๙ ประจ�ำปี ๒๕๕๔ ณ สนามกีฬาโรงเรี ยนนาย
ร้ อยพระจุลจอมเกล้ า อ�ำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จ ลง ณ อาคารชัย พัฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางคริ สตี แอนน์ เคนนี เอกอัครราชทูต
สหรัฐอเมริ กาประจ�ำประเทศไทย เข้ าเฝ้าฯ ในโอกาสเข้ ารับต�ำแหน่งหน้ าที่
วันพฤหัสบดีที่ ๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชทาน
ปริ ญญาบัตรแก่ผ้ สู �ำเร็ จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ�ำปี การ
ศึกษา ๒๕๕๓ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน เป็ นวันที่ ๑
(ภาคเช้ า ๒,๕๕๓ คน ภาคบ่าย ๒,๕๗๔ คน) ในโอกาสนี ้ พระเจ้ าหลานเธอ
พระองค์ เ จ้ า พัช รกิ ติ ย าภา เข้ า เฝ้ าฯ รั บ พระราชทานปริ ญ ญานิ ติ ศ าสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ขอประทานถวายใน
ภาคบ่ายด้ วย
วันศุกร์ที่ ๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชทาน
ปริ ญญาบัตรแก่ผ้ สู �ำเร็ จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ�ำปี การ
ศึกษา ๒๕๕๓ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน เป็ นวันที่ ๒
(ภาคเช้ า จ�ำนวน ๒,๕๑๔ คน ภาคบ่าย จ�ำนวน ๒,๕๙๘ คน)
เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงหล่อพระประธาน ซึง่ เป็ นพระพุทธรูป
ปางมารวิชยั สมัยสุโขทัย เพื่อเชิญไปประดิษฐานที่วดั บุญญานุสรณ์ อ�ำเภอ
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี และวัดดอนประชาอุทิศ อ�ำเภอเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ วัดพระศรี มหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นายเลอเดช เจษฎาฉัตร ณ เมรุหลวงหน้ าพลับพลาอิศริ ยาภรณ์ วัดเทพศิริน-

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย
วันจันทร์ที่ ๑๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดการแข่งขันฟิ สกิ ส์โอลิมปิ ก
ระหว่างประเทศ ครัง้ ที่ ๔๒ ประจ�ำปี ๒๕๕๔ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็ จ ลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุ สิ ด าลัย
สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ น�ำนักเรี ยน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้
รั บรางวัลพระราชทาน ประจ�ำปี การศึกษา ๒๕๕๓ จ�ำนวนรวม ๓๔๕ คน
เข้ าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทรงเป็ นประธานพิธี
ปล่อยเรื อ ต.๙๙๔ ณ กรมอูท่ หารเรื อ เขตบางกอกน้ อย
วันอังคารที่ ๑๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงปิ ดการแข่งขันกีฬาประเพณี
โรงเรี ยนทหารต�ำรวจ ครัง้ ที่ ๔๙ ประจ�ำปี ๒๕๕๔ ณ สนามกีฬา โรงเรี ยน
นายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า อ�ำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
วันพุธที่ ๑๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ด “อาคารศูนย์ปฏิบตั ิการ
เศรษฐกิจการเกษตร” และทรงเปิ ดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษา
พระมหากรุณาธิคณ
ุ เกือ้ หนุนเศรษฐกิจเกษตรไทย” ณ ส�ำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เขตจตุจกั ร
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดที่ท�ำการสมาคมองค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย อ�ำเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะพระภิกษุ และคณะบุคคล จ�ำนวน ๑๔
คณะ เข้ าเฝ้าและเข้ าเฝ้าฯ
เวลา ๑๗.๕๕ น. โดยเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงโขน เรื่ อง รามเกียรติ์ ชุด “ศึกมัยราพณ์” ณ
หอประชุมใหญ่ ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้ วยขวาง
วันศุกร์ที่ ๑๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. เสด็จลง ณ บริ เวณข้ างพระต�ำหนักจิตรลดา
รโหฐาน ทรงปลู ก ต้ นไม้ ร่ ว มกั บ คณะอาจารย์ แ ละนิ สิ ต คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และข้ าราชการส�ำนักพระราชวัง เนื่องในเทศกาล
เข้ าพรรษา
เวลา ๑๐.๔๕ น. เสด็ จ ฯ ไปทรงเปิ ดการประชุม วิ ช าการร่ ว ม
ราชวิ ท ยาลัย ศัล ยแพทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และวิ ท ยาลัย ศัล ยแพทย์ แ ห่ ง
สหรั ฐ อเมริ ก า และพระราชทานเกี ย รติ บัต รแก่ ศัล ยแพทย์ ดี เ ด่ น สมาชิ ก
กิตติมศักดิ์ และสมาชิกใหม่ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี ้ จอมเทียน อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ในโอกาสนี ้ เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้ พลโท ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์นพดล วรอุไร ประธานราชวิทยาลัย
ศัล ยแพทย์ แ ห่ง ประเทศไทย และคณะ เข้ า เฝ้ าฯ กราบบัง คมทูล รายงาน
ความก้ าวหน้ าในการด�ำเนินกิจการของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
และความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยกับวิทยาลัย
ศัลยแพทย์แห่งสหรัฐอเมริ กา และน�ำศาสตราจารย์ นายแพทย์ลนั ซี ดีลาโน
บริทท์ ประธานวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา ศาสตราจารย์ นายแพทย์
เคนเนธ บอฟฟาร์ ด ประธานสมาพันธ์ศลั ยศาสตร์ นานาชาติ (จากสาธารณรัฐ
แอฟริ กาใต้ ) นายแม็กซ์ ดาวน์แฮม ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติ
(สหรัฐอเมริกา) และศาสตราจารย์ นายแพทย์เดวิด โทลลี ประธานราชวิทยาลัย
ศั ล ยแพทย์ แ ห่ ง เอดิ น เบอระ เข้ าเฝ้ าฯ ทู ล เกล้ าฯ ถวายเหรี ย ญสดุ ดี
และประกาศนียบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์ของวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติ
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงปิ ดการแข่งขันฟิ สกิ ส์โอลิมปิ ก
ระหว่างประเทศ ครั ง้ ที่ ๔๒ ประจ� ำปี ๒๕๕๔ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน
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ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๗ ถึงวันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช
๒๕๕๔ เสด็จพระราชด�ำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์
วันอังคารที่ ๑๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ด “อาคารเรื อนปั ญญา”
ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เขตดุสติ
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ทรงเป็ น
ประธานการประชุมสามัญประจ�ำปี ของมูลนิธิอานันทมหิดล ประจ�ำปี ๒๕๕๔
วันพุธที่ ๒๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปี ครัง้ ที่ ๒๙ ของมูลนิธิหวั ใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตห้ วยขวาง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
ทรงเป็ นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ๒๕๕๔ ของคณะกรรมการ
บริหารมูลนิธิสง่ เสริมโอลิมปิ กวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ ศกึ ษา
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้ าพี่นางเธอ เจ้ าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริ นทร์
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญา
บัตรแก่ผ้ สู ำ� เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ�ำปี การศึกษา ๒๕๕๓
จ�ำนวน ๔,๖๓๓ คน ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ
พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ�ำเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
วันศุกร์ที่ ๒๒ เสด็จลง ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๐ คณะ เข้ าเฝ้าฯ
เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จออกแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา
ประจ�ำปี ๒๕๕๓ จ�ำนวน ๘ ราย เข้ าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรี ยญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยา
เวลา ๐๙.๔๕ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ คณ
ุ ชวลี อมาตยกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จ
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้ า และผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรุ ณยุพา รอยกุลเจริ ญ
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย พร้ อมด้ วยคณะ น�ำผู้ได้ รับทุน
การศึกษาจากมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้ า และจากโครงการผลิต
พยาบาลเพิ่ม สภากาชาดไทย เข้ าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลาไปศึกษาต่อ
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดการประชุมวิชาการนานาชาติ
“วิศวกรรมฟื ้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยี สิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรั บ
คนพิการ ครัง้ ที่ ๕” ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์ คนายเลิศ เขตปทุมวัน
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นางใบศรี แสงอนันต์ ณ เมรุวดั ตรี ทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร
วันจันทร์ที่ ๒๕ เวลา ๐๙.๑๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดการชุมนุมกาชาดครัง้ ที่
๑๐ “สภากาชาดไทย: การพัฒนาอย่างเป็ นพลวัตรและยัง่ ยืนของเหล่ากาชาด
จังหวัดและกิ่งกาชาดอ�ำเภอ” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี ้จอมเทียน ต�ำบล
นาจอมเที ยน อ� ำเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี ต่อจากนัน้ เสด็จฯ ไปทรงเปิ ด
พระราชานุสาวรี ย์ จอมพลเรื อ สมเด็จพระมหิตลาธิ เบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก ณ อูร่ าชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอูท่ หารเรื อ อ�ำเภอสัตหีบ
และทรงวางศิลาฤกษ์ “อาคารเทพรัตน์การุ ญ” ศูนย์สง่ เสริ มและฟื น้ ฟูสขุ ภาพ
ผู้สงู อายุ สภากาชาดไทย ต�ำบลบางพระ อ�ำเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิ ตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางพูนศรี ทองไข่มกุ ต์ ที่ปรึกษาโครงการตาม
พระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี น�ำคณะผู้เข้ า
รับการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนส�ำหรับคณะครู และ
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จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ฝึ กอบรมเกษตรกรจากศูนย์เรี ยนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง สาธารณรัฐประชาชน
บังกลาเทศ พร้ อมด้ วยวิทยากร และคณะผู้จดั การฝึ กอบรมฯ เข้ าเฝ้าฯ ในโอกาส
ที่จดั ให้ มีการฝึ กอบรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๒๔-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔
วันอังคารที่ ๒๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายปกรณ์ พันธุ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ น�ำเด็กไทย
ที่เป็ นบุตรบุญธรรมในต่างประเทศ และบิดามารดาชาวต่างประเทศ พร้ อมด้ วย
ผู้ที่เกี่ยวข้ อง เข้ าเฝ้าฯ ในโอกาสที่เดินทางมาประเทศไทย ในโครงการสูม่ าตุภมู ิ
ครัง้ ที่ ๗
เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้ นายอนุกลั ย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา เลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิ
อานั น ทมหิ ด ล น� ำ ผู้ ได้ รั บ พระราชทานทุ น มู ล นิ ธิ อ านั น ทมหิ ด ล แผนก
วิศวกรรมศาสตร์ ประจ�ำปี ๒๕๕๓ และน�ำผู้ได้ รับพระราชทานทุนรัฐบาลสวีเดน
จ�ำนวน ๓ คน เข้ าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลาไปศึกษาต่อ
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้ นายอ�ำพล เสนาณรงค์ ประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล น�ำ  ผู้ได้ รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์
ประจ�ำปี ๒๕๕๔ เข้ าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลาไปศึกษาต่อ
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดพระบรมราชานุสาวรี ย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั และพระราชานุสาวรี ย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ บริ เวณหน้ าอาคารอนุสรณ์ ๑๐๐
ปี โรงพยาบาลกลาง เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย
ระหว่างวันพุธที่ ๒๗ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช
๒๕๕๔ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
วันพุธที่ ๒๗ เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดอาคารสถาบันแฮริ ส ซึง่ ตังอยู
้ ่ ณ โรงเรี ยน
ปรินส์รอยแยลส์วทิ ยาลัย ในพระอุปถัมภ์ อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ - เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดส�ำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ
ศูนย์เชียงใหม่
- เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดอาคารเซนต์แมรี่ โรงเรี ยนมงฟอร์ ตวิทยาลัย
อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่
- เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดศูนย์ฟืน้ ฟูสมรรถภาพคนงานประจ�ำภาคเหนือ
อ�ำเภอแม่ริม
- เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดห้ องสมุดโรตารี โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา (แม่ตอน)
อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๑๗.๐๐ น. โดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ไปสรงน� ้ำพระศพ สมเด็จพระเจ้ าภคินีเธอ เจ้ าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ พระที่นงั่ พิมานรัตยา
ในพระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ที่ ๒๙ เวลา ๐๙.๑๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดอาคารพระราชทาน ๑ และ
อาคารพระราชทาน ๒ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�ำจังหวัดล�ำปาง อ�ำเภอเมือง
ล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง
เวลา ๑๐.๕๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดอาคารศึกษาประชาวิทย์ ณ
โรงเรี ยนประชาวิทย์ อ�ำเภอเมืองล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง
เวลา ๑๕.๓๐ น. สมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรง
พระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ให้ เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทรงเปิ ดงานวันสตรี ไทย
ประจ�ำปี ๒๕๕๔ ณ ศูนย์แสดงสินค้ าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วันอาทิตย์ที่ ๓๑ เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นางสุวรรณี มังคละพฤกษ์ ณ เมรุวดั ธาตุทอง เขตวัฒนา

สิงหาคม ๒๕๕๔
วันจันทร์ที่ ๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม
พระราชทานพระศพ สมเด็จพระเจ้ าภคินีเธอ เจ้ าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ พระที่นงั่ ดุสติ มหาปราสาท
เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็ จ ลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุ สิ ด าลัย
สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายชุงโร ลี กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จ�ำกัด พร้ อมด้ วยคณะ เข้ าเฝ้าฯ ทูลเกล้ าฯ
ถวายเงิ นเพื่ อสมทบทุนมูลนิ ธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ต่อจากนัน้ ณ ศาลาดุสดิ าลัย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน
๑๐ คณะ เข้ าเฝ้าฯ
เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จออกแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอ�ำพล เสนาณรงค์ ประธาน
คณะกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้ อมด้ วยบุคคล
ที่เกี่ยวข้ อง น�ำผู้ได้ รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์
ประจ�ำปี ๒๕๔๗ เข้ าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้ อมคณะผู้บริ หารมหาวิทยาลัยฯ
เข้ าเฝ้าฯ ทูลเกล้ าฯ ถวายปริ ญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็ จ ลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุ สิ ด าลัย
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายปั ญญา นิรันดร์ กลุ ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
บริ ษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) และคณะ เข้ าเฝ้าฯ
ทูลเกล้ าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และในโอกาส
นี ้ ทูลเกล้ าฯ ถวายเงิน แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยด้ วย
ต่อจากนัน้ ณ ศาลาดุสดิ าลัย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะ
บุคคล จ�ำนวน ๑๐ คณะ เข้ าเฝ้าฯ
เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ คณ
ุ หญิงวิจติ รา พันธุ์คงชื่น ประธานมูลนิธิแม่บ้านพิทกั ษ์ ไทย
น�ำคณะกรรมการมูลนิธิแม่บ้านพิทกั ษ์ ไทย เข้ าเฝ้าฯ ทูลเกล้ าฯ ถวายเงินเพื่อ
พระราชทานให้ กองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดนเพื่ อการด�ำเนิ นงาน
โรงเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดน เนื่องในโอกาสวันคล้ ายวันพระราชสมภพ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๔
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ วิจติ ร ศรีสอ้ าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช และคณะ เข้ าเฝ้าฯ ทูลเกล้ าฯ ถวายปริ ญญาเกษตรศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์
วันอังคารที่ ๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธี
ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร พระราชทานพระศพ สมเด็จพระเจ้ าภคินีเธอ
เจ้ าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ พระที่นงั่ ดุสติ มหาปราสาท
วั น พุ ธ ที่ ๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธี
ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร พระราชทานพระศพ สมเด็จพระเจ้ าภคินีเธอ
เจ้ าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ พระที่นงั่ ดุสติ มหาปราสาท
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์
เกียรติคณ
ุ เรื องศักดิ์ กันตะบุตร ณ เมรุวดั มกุฏกษัตริ ยาราม เขตพระนคร
วั น พฤหั ส บดี ที่ ๔ เวลา ๐๖.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระพิธีธรรมสวด
พระอภิธรรม พระราชทานพระศพ สมเด็จพระเจ้ าภคินีเธอ เจ้ าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ พระที่นงั่ ดุสติ มหาปราสาท
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดการประชุมวิชาการ เรื่ อง
“สิง่ แวดล้ อมเพื่อการเยียวยา สูค่ ณ
ุ ภาพการพยาบาล” และทรงแสดงปาฐกถา

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พิเศษ เรื่ อง “พยาบาลกาชาดกับการสร้ างสรรค์ สงั คม” ณ โรงแรมอโนมา
เขตปทุมวัน
เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็ จ ลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัย พัฒ นา
สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เข้ าเฝ้า ฯ
เวลา ๑๕.๔๕ น. เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พนั เอกหญิ ง คุณนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ
แผนกอักษรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้ อมคณะ น�ำผู้ที่ได้ รับพระราชทาน
ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกอักษรศาสตร์ ประจ�ำปี ๒๕๕๓ เข้ าเฝ้าฯ เพือ่ กราบ
บังคมทูลลาไปศึกษาต่อ
เวลา ๑๖.๓๐ น. เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้ คณะกรรมการแผนกแพทยศาสตร์ มูล นิ ธิ อ านั น ทมหิ ด ล น� ำ ผู้ ได้ รั บ
พระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร์ ประจ�ำปี ๒๕๕๔
เข้ าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลาไปศึกษาต่อ
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้ นายจิมมี รามีอานดรี ซง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมาดากัสการ์ ประจ�ำ
ประเทศไทย ถิ่นพ�ำนัก ณ กรุงโตเกียว เข้ าเฝ้าฯ เพื่อกราบบังคมทูลลา ในโอกาส
ที่จะพ้ นจากหน้ าที่
เวลา ๑๘.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงร่วมงาน Bangkok Chefs Charity
๒๐๑๑ ณ ห้ องรอยัล บอลรูม โรงแรมแมนดาริ น โอเรี ยนเต็ล เขตบางรัก
วันศุกร์ที่ ๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็ นประธานงานวันคล้ ายวันพระราช
ทานก�ำเนิดโรงเรี ยนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า ครบ ๑๒๔ ปี ณ โรงเรี ยนนายร้ อย
พระจุลจอมเกล้ า อ�ำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

วันอาทิตย์ที่ ๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชทาน
เพลิงศพ ท่านผู้หญิงเลอศักดิ์ สมบัติศริ ิ ณ เมรุหลวงหน้ าพลับพลาอิศริ ยาภรณ์
วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย ในโอกาสนี พระเจ้
้
าวรวงศ์เธอ พระองค์
์
เจ้ าศรี รัศมิ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จไปในการนี ้ด้ วย
วันจันทร์ที่ ๘ เวลา ๐๖.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม
พระราชทานพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินเี ธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณ
วดี ณ พระที่นงั่ ดุสติ มหาปราสาท
เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๔
พรรษา” และทอดพระเนตรนิทรรศการของนักเรี ยน ณ โรงเรี ยนสิรินธรราช
วิทยาลัย อ�ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
เวลา ๑๐.๑๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรความก้ าวหน้ าการด�ำเนิน
งานโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ซึ่งตังอยู
้ ่ ณ อ�ำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ ศาลาดุสิ ด าลัย สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๐ คณะ เข้ าเฝ้าฯ
เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็ จ ลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัย พัฒ นา
สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายลุยส์ อาร์ ตูโร ปวยน์ เต
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ออร์ เตกา เอกอัครราชทูตสหรัฐเม็กซิโกประจ�ำประเทศไทย เข้ าเฝ้าฯ กราบบังคม
ทูลลา ในโอกาสที่จะพ้ นจากหน้ าที่
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานคณะกรรมการ บริ ษัท โตโยต้ า
มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด และคณะ เข้ าเฝ้าฯ น้ อมเกล้ าฯ ถวายรถยนต์
นัง่ เพื่อทรงใช้ สว่ นพระองค์
วันอังคารที่ ๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็ นประธานพิธีด�ำนาโครงการ
แปลงสาธิ ต การเกษตรตามแนวพระราชด� ำ ริ ภายในโรงเรี ย นนายร้ อย
พระจุลจอมเกล้ า ประจ�ำปี ๒๕๕๔ ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรี ยนนายร้ อย
พระจุลจอมเกล้ า อ�ำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๔” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม
ไบเทค เขตบางนา
วันพุธที่ ๑๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๗ คณะ เข้ าเฝ้าฯ
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จออกแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายฮันส์ ไฮน์ริช ชูมาเคอร์ เอกอัครราชทูต
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจ�ำประเทศไทย และภริยา เข้ าเฝ้าฯ กราบบังคม
ทูลลา ในโอกาสที่จะพ้ นจากหน้ าที่ และในโอกาสนี ้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ
พระราชทานเครื่ องราช-อิสริ ยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือกและเหรี ยญกาชาด
สมนาคุณชัน้ ๒ แก่เอกอัครราชทูตฯ พร้ อมกันนี ้ เอกอัครราชทูตฯ ทูลเกล้ าฯ
ถวายหนังสือภาพพระราชกรณี ยกิจสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่เสด็จฯ เยือนสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่าง
วันที่ ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้ วย
เวลา ๑๖.๓๐ น. เสด็จออกแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเดนิส ดี. เกรย์ สมาชิก
กิตติมศักดิส์ มาคมผู้สอื่ ข่าวต่างประเทศประจ�ำประเทศไทย พร้ อมคณะผู้จดั ท�ำ
หนัง สื อ The King of Thailand in World Focus เข้ า เฝ้ าฯ ทูล เกล้ า ฯ
ถวายเงินรายได้ จากการจ�ำหน่ายหนังสือดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตาม
พระราชอัธยาศัย
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดงาน “สีสนั พรรณไม้ เทิดไท้
บรมราชินีนาถ (ครั ง้ ที่ ๕) - มหัศจรรย์ มะพร้ าวไทยเฉลิมพระเกี ยรติฯ” ณ
สวนสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ฯิ เขตจตุจกั ร
วั น พฤหั ส บดี ที่ ๑๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. เสด็ จ ฯ ไปในการพระพิ ธี ธ รรม
สวดพระอภิธรรม พระราชทานพระศพ สมเด็จพระเจ้ าภคินีเธอ เจ้ าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ พระที่นงั่ ดุสติ มหาปราสาท
เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ด “อาคารศรี สวริ นทิรา” และ
ทรงเปิ ด “ห้ องกัลยาณิวฒ
ั นา” ณ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้ อย
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จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคลเข้ าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔
วั น เสาร์ ที่ ๑๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดนิทรรศการภาพถ่าย
“อดีตในปั จจุบัน” พิพิธภัณฑ์ ผ้า ซึ่งเป็ นพิพิธภัณฑ์ ในพระราชด� ำริ สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ ณ ศูนย์การค้ าสยามพารากอน เขตปทุมวัน
วั น อาทิ ต ย์ ที่ ๑๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปิ ดอาคารสมเด็จ พระเทพรัตน์ และร้ านภูฟ้า (ในอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์) ณ โรงพยาบาล
รามาธิบดี เขตราชเทวี
วันจันทร์ที่ ๑๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลกระทุ่มล้ ม ซึง่ ตังอยู
้ ่ ณ อ�ำเภอสามพราน และทรงเปิ ด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” ณ โรงเรี ยนวัดสระสี่มมุ อ�ำเภอ
ก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
วั น อั ง คารที่ ๑๖ เสด็จฯ ไปทรงปฏิ บัติพระราชกรณี ยกิ จในพื น้ ที่ จังหวัด
กาญจนบุรี มีพระราชกิจดังนี ้
- เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดพระราชานุสาวรี ย์สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี ณ โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ กาญจนบุรี
ต�ำบลท่าล้ อ อ�ำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
- เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรความก้ าวหน้ าในการก่อสร้ างอาคาร
“๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช” ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ต�ำบลปากแพรก อ�ำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
- เสด็ จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิ ง ศพ พระครู ภ าวนาวรกิ จ
เล็ก เปมสิโล อดีตเจ้ าอาวาส วัดสันติคีรีศรี บรมธาตุ (วัดเขาดิน) อ�ำเภอท่าม่วง
วันพุธที่ ๑๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงแสดงปาฐกถาพิเศษ เพื่อเฉลิม
ฉลองในโอกาสที่เสด็จพระราชด�ำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครบ ๓๐ ปี
ณ ศูนย์ วิ ทยทรั พยากร จุฬาลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย ต่อจากนัน้ เสด็จ ฯ ไป
ทอดพระเนตรนิ ท รรศการเฉลิม ฉลองในโอกาสเสด็จ พระราชด� ำ เนิ น เยื อ น
สาธารณรัฐประชาชนจีนครบ ๓๐ ปี และทรงเปิ ดศูนย์สมั ผัสวัฒนธรรมจีน
สถาบัน ขงจื่ อ แห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย กับ มหาวิ ท ยาลัย ปั ก กิ่ ง และส� ำ นัก งานฮั่น ปั น้
สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวน
จิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์
สงคราม เหลืองทองค�ำ  ประธานกรรมการแผนกสัตวแพทยศาสตร์ มูลนิธิ
อานัน ทมหิ ด ล และคณะน� ำ ผู้ไ ด้ รั บ พระราชทานทุน มูล นิ ธิ อ านัน ทมหิ ด ล
แผนกสัตวแพทยศาสตร์ ประจ�ำปี ๒๕๕๓ เฝ้าฯ กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ
ต่อจากนัน้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร
ประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล และคณะ น�ำผู้ได้ รับ
พระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ประจ�ำปี ๒๕๕๔ เฝ้าฯ
กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวัน
อนุรักษ์ มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๕๔ เรื่ อง “งานช่างหลวง” ณ พระที่นงั่ อิศรา
วินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เขตพระนคร
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พุทธศักราช
๒๕๕๔ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตรังและ
จังหวัดสงขลา
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ - เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดพระบรมราชานุสาวรี ย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ณ ศาลากลางจังหวัดตรัง อ�ำเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง

- เสด็จฯ ไปทรงเปิ ด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม
๒๕๕๐” และทอดพระเนตรนิทรรศการทางวิชาการ ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์
สัตว์ น�ำ้ ราชมงคลศรี วิชัยตรั ง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย
วิทยาเขตตรัง อ�ำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
- เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดพระราชานุสาวรี ย์สมเด็จพระมหิตลาธิ เบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตตรัง อ�ำเภอเมืองตรัง
- เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการด�ำเนินงานของสถาบันทักษิณคดีศกึ ษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ อ�ำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
วันศุกร์ที่ ๑๙ เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริ ญญาบัตร
แก่ผ้ สู �ำเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ประจ�ำปี
การศึกษา ๒๕๕๓ จ�ำนวน ๓,๓๓๔ คน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราช
สมบัติครบ ๖๐ ปี อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นางสมถวิล สังขะทรัพย์ ณ เมรุวดั พระศรี มหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน
เวลา ๑๘.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพนางจงใจ
บุนนาค ณ เมรุวดั มกุฏกษัตริ ยาราม เขตพระนคร
วันจันทร์ที่ ๒๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ น�ำนายโจเซ่ กราเซียอาโน ดา ซิลวา ผู้อ�ำนวยการใหญ่
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และคณะ เข้ าเฝ้าฯ รับพระราชทาน
พระราชด� ำ ริ เ กี่ ย วกับ การด� ำ เนิ น งานขององค์ ก ารอาหารและเกษตรแห่ ง
สหประชาชาติ และภาวะโภชนาการในประเทศไทย ในโอกาสเดินทางเยือน
ประเทศไทย
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพพระเทพโพธิวิเทศ (ทองยอด ภูริปาโล) ณ เมรุ วดั สระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย
วันอังคารที่ ๒๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดงานนิทรรศการแสดง
ภาพถ่าย “ซินหัว แกลเลอรี่ : สายสัมพันธไมตรีไทย-จีน” เพือ่ เฉลิมฉลองในโอกาส
ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนและราชอาณาจักรไทยสถาปนาความสัมพันธ์ ทาง
การทูตครบ ๓๖ ปี และวาระครบ ๓๐ ปี การเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชน
จีน ณ ศูนย์การค้ าสยามพารากอน เขตปทุมวัน
ระหว่างวันพุธที่ ๒๔ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เสด็จฯ ไปทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา และจังหวัด
นครศรีธรรมราช
วันพุธที่ ๒๔ - เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส�ำนักงาน
ภาคใต้ สาขาถนนนิพทั ธ์อทุ ิศ ๑ อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
- เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดอาคารมงคลศรีวชิ ยั วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั อ�ำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
- เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดศูนย์สาธิตฝึ กอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิ
สงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย อ�ำเภอรัตภูมิ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรศูนย์เรี ยนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง
อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ และโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงดินเปรี ย้ ว
ตามทฤษฎีแกล้ งดิน อ�ำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรี ธรรมราช
วั น ศุ ก ร์ ที่ ๒๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ด “โรงพยาบาลเสาไห้
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา” และ “สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา”
ณ โรงพยาบาลเสาไห้ อ�ำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
เวลา ๑๐.๑๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโครงการพัฒนาพื ้นที่บริ เวณวัด
มงคลชัยพัฒนา อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ ทอดพระเนตรที่ดินมูลนิธิชยั พัฒนา
บริ เ วณอ่ า งเก็ บ น� ำ้ ห้ วยหิ น ขาว และทรงเยี่ ย มโครงการพัฒ นาที่ ดิ น ของ

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
คุณหญิงช่วงเกษตรศิลปการ (ส�ำอางค์ โลจายะ) ณ เมรุ วดั ประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี
วันอังคารที่ ๓๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายจอง แฮ-มุน เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐเกาหลีประจ�ำประเทศไทย เข้ าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาส
ที่จะพ้ นจากหน้ าที่
เวลา ๑๑.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในงานเลี ้ยง เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยอินเดียนา ทูลเกล้ าฯ ถวายปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ เมื่อวันที่
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึง่ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอินเดียนาจัดถวาย ณ
โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมอริ เดียน เขตปทุมวัน
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญา
บัตรแก่ผ้ ูส�ำเร็ จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจ�ำปี การศึกษา
๒๕๕๓ จ�ำนวน ๓๖๐ คน ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทรงสดับพระธรรมเทศนา
มหาชาติเวสสันดรชาดก “กัณฑ์ ฉกษั ตริ ย์ ๓๖ พระคาถา” ณ มณฑลพิ ธี
สวนธรรม อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เวลา ๑๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการสวดพระอภิธรรมศพ นางยุพา
ลายเลิศ ณ ศาลาเสถียรไทย วัดธาตุทอง เขตวัฒนา
วันพุธที่ ๓๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
“รวมพลังชาวไทย เทิดไท้ องค์ราชันย์ มหัศจรรย์ความพอเพียง” ณ บริ ษัท ปตท.
จ�ำกัด (มหาชน) เขตจตุจกั ร
เวลา ๐๙.๔๕ น. เสด็ จ ลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุ สิ ด าลัย
สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์
กมลรัตนกุล อธิการบดีจฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้ อมคณะกรรมการจัดงาน
“วันที่ระลึกวันทรงดนตรี ” เข้ าเฝ้าฯ ทูลเกล้ าฯ ถวายเงินที่ได้ รับบริ จาคจากผู้
ร่วมงาน “วันทีร่ ะลึกวันทรงดนตรี” ประจ�ำปี ๒๕๕๓ เพือ่ สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ต่อจากนัน้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๕ คณะ
เข้ าเฝ้าฯ
เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จออกแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร
ประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดลและคณะน�ำผู้ได้ รับ
พระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ประจ�ำปี ๒๕๕๓
เข้ าเฝ้าฯ เพื่อกราบ ถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางล�ำใย
สุวรรณมาลิก ณ เมรุวดั พระศรี มหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน
กันยายน ๒๕๕๔
วันพฤหัสบดีที่ ๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางซีร์ปา แมนปา เอกอัครราชทูต
สาธารณรั ฐ ฟิ นแลนด์ ป ระจ� ำ ประเทศไทย และคณะผู้แ ทนส� ำ นัก กษาปณ์
สาธารณรัฐฟิ นแลนด์ เข้ าเฝ้าฯ ทูลเกล้ าฯ ถวายเงินรายได้ จากการจ�ำหน่าย
เหรี ยญที่ระลึกในโครงการ “H.M. King Bhumibol Adulyadej’s Initiative
Memorial Medals” เนื่องในโอกาสงานเฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษก
ปี ที่ ๖๐ เมื่อปี ๒๕๕๓
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ด “อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์”
พระราชานุสาวรี ย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ประติมากรรม “จากพระเมตตา สูป่ ั ญญาของแผ่นดิน” และ “อาคารศูนย์การ
เรี ยนรู้มหิดล” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
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วั น ศุ ก ร์ ที่ ๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปิ ดการประชุม วิ ช าการ
และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และ
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ และทรงฟั ง
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “พฤกษศาสตร์ พื ้นบ้ านกับความหลากหลายทางชีวภาพ”
ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เขตหลักสี่

วันอาทิตย์ที่ ๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระภัททันตะ อาสภมหาเถระ ธัมมาจริยะ อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ ณ เมรุวดั สระเกศ
ราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย
วันจันทร์ที่ ๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดการประชุมวิชาการโภชนาการ
แห่งชาติ ครัง้ ที่ ๕ เรื่อง “ความมัน่ คงด้ านอาหาร รากฐานโภชนาการและสุขภาพ”
และทรงฟั งการบรรยายพิเศษ เรื่ อง “พระเจ้ าอยูห่ วั กับความมัน่ คงด้ านอาหาร
ของประเทศไทย” และเรื่ อง “ความมัน่ คงด้ านอาหารระดับนานาชาติ และระดับ
ประเทศ”  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จ ลง ณ อาคารชัย พัฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๔ คณะ เข้ าเฝ้าฯ
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นักเรี ยน
นายเรื ออากาศ วี รพล สุวรรณทัต ณ เมรุ วัดพระศรี มหาธาตุวรมหาวิหาร
เขตบางเขน
วันอังคารที่ ๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็ นประธานการประชุมคณะ
กรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน โรงเรี ยนพระต�ำหนักสวนกุหลาบ ภาคเรี ยนที่
๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๔ ณ ห้ องประชุม ส�ำนักพระราชวัง ๑ ส�ำนักพระราชวัง
เขตพระนคร
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็ จ ลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุ สิ ด าลัย
สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์
กมลรัตนกุล อธิการบดีจฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะเข้ าเฝ้าฯ ทูลเกล้ าฯ
ถวายเงินรายได้ จากการจัดงานสัมมนาทางการบัญชี เรื่ อง “เตรี ยมพร้ อมระบบ
บัญชีเพื่อก้ าวเข้ าสู่ IFRS (International Financial Reporting Standards)
เต็มรูปแบบ” โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ต่อจากนัน้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๖
คณะ เข้ าเฝ้าฯ
เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จ ลง ณ อาคารชัย พัฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ ไพรั ช ธัชยพงษ์ รองประธาน
กรรมการคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยี ส ารสนเทศตามพระราชด� ำ ริ
สมเด็จ พระเทพรั ต นราชสุด า ฯ สยามบรมราชกุม ารี และคณะ เข้ า เฝ้ าฯ
กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการจัดท�ำขาเทียมและการฟื น้ ฟูสมรรถภาพของ
เด็ ก หญิ ง ณิ ช ชารี ย์ เป็ นเอกชนะศัก ดิ์ และในโอกาสนี ้ เด็ ก หญิ ง ณิ ช ชารี ย์
เป็ นเอกชนะศัก ดิ์ พร้ อมด้ ว ยนายกิ ต ติ์ ธ เนศ เป็ นเอกชนะศัก ดิ์ บิ ด า และ
นางมณีกญ
ั ญ์ กิตติพนั ธพงศ์ มารดา ร่วมเข้ าเฝ้าฯ ด้ วย
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จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพฤหัสบดีที่ ๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นายสุรเดช วิเศษสุรการ ณ เมรุวดั มกุฏกษัตริ ยาราม เขตพระนคร
วันศุกร์ ที่ ๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัย
พัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายปิ นาก รัญชัน จักรวรรดิ
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจ�ำประเทศไทย เข้ าเฝ้าฯ กราบบังคม
ทูลลา ในโอกาสที่จะพ้ นจากหน้ าที่
เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดอาคารส�ำนักงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ และทรงเปิ ดอาคารสถาบันดนตรี กลั ยาณิวฒ
ั นา
ซึง่ ตังอยู
้ ่ ณ บริ เวณเชิงสะพานพระราม ๘ เขตบางพลัด
เวลา ๑๙.๓๐ น. สมเด็ จ พระนางเจ้ าฯ พระบรมราชิ นี น าถ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทอดพระเนตรการแสดง
ระบ�ำปลายเท้ า เรื่ อง “Swan Lake on Ice” ซึง่ แสดงโดยคณะ ดิ อิมพีเรี ยล ไอซ์
สตาร์ ส เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕
ธันวาคม ๒๕๕๔ และเพือ่ ฉลองความสัมพันธ์ทางทูตระหว่างไทยกับรัสเซีย ครบ
๑๑๔ ปี ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้ วยขวาง
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นาง
อุดม สิงหแพทย์ ณ เมรุวดั ธาตุทอง เขตวัฒนา
วันจันทร์ที่ ๑๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงวางพวงมาลาพระศพ สมเด็จพระเจ้ าภคินีเธอ เจ้ าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ พระที่นงั่ ดุสติ มหาปราสาท
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดโครงการ “จุฬาฯ ผ่าตัดด้ วย
หุน่ ยนต์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราช” ณ อาคารจงกลนี วัฒนวงศ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน ต่อจากนัน้ เสด็จฯ ไป
ทอดพระเนตรการท�ำงานของหุ่นยนต์ผ่าตัด ณ อาคารสิรินธร โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ต่อจากนัน้ เสด็จฯ ไปพระราชทานเหรี ยญกาชาดสรรเสริ ญ และ
เหรี ยญกาชาดสมนาคุณ ชันที
้ ่ ๑ แก่ผ้ บู �ำเพ็ญคุณความดี และผู้มีอปุ การคุณ
แก่สภากาชาดไทย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผ้ มู ีกศุ ลจิต เข้ าเฝ้าฯ
ทูล เกล้ า ฯ ถวายเงิ น และสิ่งของ ณ ตึกศักริ นทรภักดี วิทยาลัยพยาบาล
สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน ต่อจากนัน้ เสด็จฯ ไปทรงเป็ นประธานการประชุม
กรรมการสภากาชาดไทย ณ อาคารเทิดพระเกี ยรติสมเด็จพระญาณสังวร
(เจริ ญ สุวฑฺฒโน)

วันอังคารที่ ๑๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดการประชุม AIDS Vaccine
Conference 2011 และทรงฟั งการบรรยายพิเศษ เรื่ อง “Progress towards an
HIV Vaccine - Lesson Learned from HIV Prevention” ณ โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน
เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็ นประธานการประชุมคณะ
กรรมการมูลนิ ธิรางวัลสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ� ำปี ๒๕๕๔ ณ โรงแรมแมนดาริ นโอเรี ยนเต็ล กรุ งเทพฯ

เขตบางรัก
วันพุธที่ ๑๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธี
ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลปั ญญาสมวาร พระราชทานพระศพ สมเด็จพระเจ้ าภคิ นี เ ธอ เจ้ า ฟ้ าเพชรรั ต นราชสุด า สิ ริ โ สภาพัณ ณวดี ณ พระที่ นั่ง ดุสิ ต
มหาปราสาท
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดอาคารสถาบันวิทยาการ
ประกันภัยระดับสูง ณ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เขตจตุจกั ร
วันศุกร์ที่ ๑๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดงานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับ
ประเทศ ปี ๒๕๕๔ ณ หอประชุม โรงเรี ยนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า อ�ำเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ท่านผู้หญิงศรี นาถ สุริยะ ณ เมรุหลวงหน้ าพลับพลา
อิศริ ยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ถึงวันพุธที่ ๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๔
เสด็จฯ ไปทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ
จังหวัดนราธิวาส
วันจันทร์ที่ ๑๙ - เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขต
สุร าษฎร์ ธ านี อ� ำ เภอเมื อ งสุร าษฎร์ ธ านี จัง หวัด สุร าษฎร์ ธ านี ต่ อ จากนัน้
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ว่ า ที่ ร้ อยตรี ท วี ศัก ดิ์ ยศถา ผู้อ� ำ นวยการ
โรงเรี ยนเมืองสุราษฎร์ ธานีน�ำคณะกรรมการจัดงานประกวดดนตรี ไทยนักเรี ยน
ระดับภาคใต้ ครัง้ ที่ ๕ ชิงถ้ วยพระราชทานฯ และผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรี
ไทยเข้ าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการจัดประกวด และรับพระราชทาน
รางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
- เสด็ จ ฯ แทนพระองค์ ไ ปในการพระราชทานปริ ญ ญาบัต รแก่
ผู้ส�ำเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริ นทร์ ประจ�ำปี การศึกษา
๒๕๕๓ จ�ำนวน ๔๕๐ คน ณ หอประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิ ว าสราชนคริ นทร์ อ� ำ เภอเมื อ งนราธิ ว าส จังหวัดนราธิ ว าส โอกาสนี ้
สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราช-นคริ นทร์ ทลู เกล้ าฯ ถวายปริ ญญาพยาบาล
ศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิแ์ ด่สมเด็จ-พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี
เวลา ๑๕.๒๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดอาคารเรี ยนศูนย์แพทยศาสตร์
ศึกษา ชันคลี
้ นคิ และอาคารคนไข้ อายุรกรรม โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
อ�ำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โอกาสนี ้ ทอดพระเนตรนิทรรศการ
การดูแลผู้พิการที่ ได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ ความไม่สงบในภาคใต้
ทรงเยีย่ มและพระราชทานถุงยังชีพแก่ผ้ ปู ่ วยทีพ่ กั รักษาตัวเนื่องจากสถานการณ์
ความไม่สงบ ต่อจากนัน้ ทอดพระเนตรการด� ำเนิ นงานของหน่วยไตเที ยม
เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา
วันอังคารที่ ๒๐ - เสด็จฯ ไปทรงเปิ ด “อาคารส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลรื อเสาะ”
อ�ำเภอรื อเสาะ จังหวัดนราธิวาส
- เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดโรงงาน Hand in Hand อ�ำเภอรื อเสาะ จังหวัด
นราธิวาส
- เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการและการสาธิตการตรวจสอบ
หาโรคเท้ าช้ าง ส�ำนักงานโครงการงานปราบปรามโรคติดต่อ และการสาธารณสุข
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของ
โรงเรี ยนบ้ านโคกสยา อ�ำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
วันพุธที่ ๒๑ - เสด็จฯ ไปพระราชทานรางวัลแก่ผ้ ชู นะการประกวดผลผลิต
ทางการเกษตร และพระราชทานถ้ ว ยรางวัล แก่ เ จ้ า ของนกเขาชวาที่ ช นะ

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
การแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวา กับทอดพระเนตรนิทรรศการในงานวัน
ลองกอง งานศิลปาชีพและงานกระจูด ในงาน “ของดี เมืองนรา” ครัง้ ที่ ๓๖
ประจ�ำปี ๒๕๕๔ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
อ�ำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
เวลา ๑๘.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดงานนิทรรศการภาพถ่าย “อุซเบกิสถาน หัวใจแห่งเอเชียกลาง” ณ ศูนย์การค้ าสยามพารากอน เขตปทุมวัน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดการประชุมวิชาการ
ร่ วมโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลกรุ งเทพ และโรงพยาบาลบีเอ็นเอช
ประจ�ำปี ๒๕๕๔ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตห้ วยขวาง
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จ ลง ณ อาคารชัย พัฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการบริ ษัท
เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด และคณะ เข้ าเฝ้าฯ ทูลเกล้ าฯ ถวายทุนการศึกษา
เพื่อพระราชทานแก่นางสาวสิชญา สิทธิ พจน์ ส�ำหรับใช้ ในการไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศ
วันศุกร์ที่ ๒๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
ทรงเป็ นประธานการประชุมสามัญประจ�ำปี มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมริ าชนครินทร์
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ศูนย์การค้ า
สยามพารากอน เขตปทุมวัน
วันเสาร์ที่ ๒๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ าฯ ให้ เสด็จฯ ไปในการพระราชทานน�ำ้ หลวงอาบศพและทรงวาง
พวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่
หน้ าโกศศพ พลเอก ศุภชัย อิงคุลานนท์ ณ ศาลา ๑๐๐ ปี วัดเบญจมบพิตรดุสติ
วนาราม เขตดุสติ ในโอกาสนี ้ ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ด้วย
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นางจ�ำเรี ยง วงศ์ก�ำแหง ณ เมรุวดั ตรี ทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๖ ถึงวันอังคารที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๔
เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
วันจันทร์ที่ ๒๖ - เสด็จฯ ไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในยอดจุลมงกุฎทองค�ำ 
ทรงเบิกเนตรพระพุทธมหาธรรมราชา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ พุทธอุทยานเพชรบุระ
- เสด็ จ ฯ ไปทรงเปิ ดพระบรมราชานุส าวรี ย์ พ ระบาทสมเด็ จ พระจุลจอมเกล้ า-เจ้ าอยูห่ วั ประจ�ำศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
- เสด็ จ ฯ ไปทรงเปิ ดอาคารศาลากลางจัง หวัด เพชรบู ร ณ์ ณ
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อ�ำเภอเมืองเพชรบูรณ์
- เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดพระบรมราชานุสาวรีย์พอ่ ขุนรามค�ำแหงมหาราช
ณ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง สาขาวิทยบริ การเฉลิมพระเกียรติ
- เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดอาคารส�ำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก และ
ทอดพระเนตรนิทรรศการ ณ ส�ำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก อ�ำเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์
วันอังคารที่ ๒๗ - เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรขบวนแห่พระพุทธมหาธรรมราชา
และพิธีอ้ มุ พระด�ำน� ้ำ ณ วัดโบสถ์ชนะมาร อ�ำเภอเมืองเพชรบูรณ์
- เสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้ านโป่ งตะแบก
อ�ำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
วันพุธที่ ๒๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๖ คณะ เข้ าเฝ้าฯ ต่อจากนัน้
เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาส
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ให้ นางสาวอึนเซเบ อิดเลตต์ โคโคเม เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเลโซโท
ประจ�ำประเทศไทย เข้ าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลเกี่ยวกับก�ำหนดการเสด็จฯ เยือน
ราชอาณาจักรเลโซโทอย่างเป็ นทางการ ระหว่างงวันที่ ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๕๔
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะพระภิกษุ และคณะบุคคล จ�ำนวน ๑๕
คณะ เข้ าเฝ้า และเข้ าเฝ้าฯ
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายมงคล
สุวรรณพงศ์ ณ เมรุวดั มกุฏกษัตริ ยาราม เขตพระนคร
วันศุกร์ที่ ๓๐ เวลา ๐๘.๔๐ น. เสด็จออก ณ อาคารกองวิชาประวัตศิ าสตร์
โรงเรี ยนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า อ�ำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริ ญ ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครนายก น�ำคณะบุคคลที่มีส่วนช่วยเหลือในการจัดหาทุนก่อสร้ างโรงเรี ยน
เด็กพิเศษมหาจักรี สริ ิ นธร ตัวแทนผู้ปกครอง นักเรี ยน และเจ้ าหน้ าที่ เข้ าเฝ้าฯ
ทูลเกล้ าฯ ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนการก่อสร้ าง “โรงเรี ยนเด็กพิเศษมหาจักรี
สิรินธร”
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ ศาลาดุสิ ด าลัย สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๒ คณะ เข้ าเฝ้าฯ
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จ ลง ณ อาคารชัย พัฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้วา่ การธนาคาร
แห่งประเทศไทย และคณะ เข้ าเฝ้าฯ ทูลเกล้ าฯ ถวายธนบัตรที่ระลึกเนื่องใน
อภิลกั ขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษกสมรส และวันบรมราชาภิเษกครบ ๕๐ ปี
เพื่อพระราชทานแก่มลู นิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้ า ส�ำหรับใช้ ในการ
จัดนิทรรศการพิเศษ “บรมกษัตริ ย์ วัฒนสถาน” ณ พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้ า เนื่องในโอกาสพระราช-พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗
รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการบ�ำเพ็ญกุศล (พิธีกงเต๊ ก) ถวาย
พระศพสมเด็จพระเจ้ าภคินีเธอ เจ้ าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ณ พระที่นงั่ ดุสติ มหาปราสาท
ตุลาคม ๒๕๕๔
วันเสาร์ที่ ๑ เวลา ๑๔.๑๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็ นประธานพิธีบรรพชาสามเณร
ใน “โครงการ ๘๔ พรรษา มหามงคล จิตรลดาน้ อมกมลถวายพระพรชัย”
เพื่ อ ถวายพระราชกุศ ล แด่พ ระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู่หัว เนื่ อ งในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
ณ อุโบสถกลางน� ้ำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ�ำเภอวังน้ อย
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๓ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เสด็จพระราชด�ำเนินเยือนราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ ราชอาณาจักรเล
โซโท และสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
ณ ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์และราชอาณาจักรเลโซโท เสด็จฯ
ไปทอดพระเนตรโครงการความร่ วมมือทางด้ านวิชาการและการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ด้านการเกษตรระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักร
สวาซิแลนด์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้ านวิชาการเกษตรของส�ำนักพระราชวังและมูลนิธิ
พระดาบส รวมทังโครงการความร่
้
วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาการเกษตร
ที่ยงั่ ยืนระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาราจักรเลโซโท โดยผู้เชี่ยวชาญ
ของส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ ซึ่งโครงการทัง้ สองดังกล่าวได้ รับการสนับสนุนการด� ำเนินการ
จากส�ำนักงานความร่ วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นอกจากนี ้ เสด็จฯ ไปเข้ าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิ บดีและสมเด็จ
พระราชชนนีแห่งสวาซิแลนด์ และเข้ าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิ บดีและสมเด็จ
พระราชินีแห่งเลโซโท
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จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ณ สาธารณรัฐแอฟริ กาใต้ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรแหล่งอารยธรรม
ต้ นก� ำเนิดมนุษยชาติ “เดอะ เครเดิล ออฟ ฮิ วแมนไคนด์ ” การผลิตไม้ หัว
เพื่อตัดดอกและขยายพันธุ์ของบริ ษัท ฮาเดโก จ�ำกัด และสวนพฤกษศาสตร์
วอลเตอร์ ซิซลู ู
วันอาทิตย์ที่ ๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นายชาญชัย จารุวสั ตร์ ณ เมรุวดั มกุฏกษัตริ ยาราม เขตพระนคร
วันจันทร์ที่ ๑๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายภวัฒน์ วิทรู ปกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร
กลุ่ม บริ ษั ท ตะวัน ออกโปลี เ มอร์ อุต สาหกรรม จ� ำ กัด และคณะ เข้ า เฝ้ าฯ
น้ อมเกล้ าฯ ถวายเรื อท้ องแบนดัดแปลง และเรื อพายรับน� ้ำหนักไม่เกิน ๒๕๐
กิโลกรัม เพื่อพระราชทานผู้ประสบอุทกภัย
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ ๓๗ ในหัวข้ อ “วิทยาศาสตร์ สร้ างสรรค์
เพื่อสรรค์สร้ างอนาคต” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
และทรงฟั งปาฐกถาพิเศษ ณ โรงแรมโซฟิ เทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุ งเทพฯ
เขตจตุจกั ร
วันอังคารที่ ๑๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดงานแสดงโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ส�ำหรับนักเรี ยนระดับนานาชาติ ครัง้ ที่ ๗ ณ โรงเรี ยนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ (องค์การมหาชน) อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มราษฎรทีป่ ระสบอุทกภัยในพื ้นที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพระราชทานถุงยังชีพ ณ โรงสีข้าวมูลนิธิชยั พัฒนา
อ�ำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ต่อจากนัน้ เสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มราษฎรทีป่ ระสบอุทกภัยทีม่ าพักอาศัย
ณ ศูนย์ชว่ ยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชัว่ คราว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย อ�ำเภอวังน้ อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
วันพุธที่ ๑๒ เวลา ๐๘.๔๕ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชทาน
ปริ ญญาบัตรแก่ผ้ สู �ำเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ�ำปี การศึกษา
๒๕๕๓ ณ อาคารหอประชุมธ�ำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา อ�ำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี (ภาคเช้ า จ�ำนวน ๔,๔๙๘ คน ภาคบ่าย จ�ำนวน ๔,๑๗๙ คน)
วั น พฤหั ส บดี ที่ ๑๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงถวายผ้ าพระกฐิ น
พระราชทานจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ประจ� ำปี ๒๕๕๔ ทรงถวายผ้ าป่ า
มหากุศลถวายสักการบูชา ในโครงการ “สังฆราชบูชา พระชันษา ๑๐๐ ปี ”
ทรงยกฉั ต รสุม พระอัฐิ สมเด็ จ -พระเจ้ า พี่ น างเธอ เจ้ า ฟ้ ากัล ยาณิ วัฒ นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนคริ นทร์ ประดิษฐานเหนือ “พระไสย์หรื อพระสายน์”
พระประธานประจ�ำพระอุโบสถ กับทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถ และพระวิหาร
ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร เขตปทุมวัน
วันศุกร์ที่ ๑๔ เวลา ๑๔.๓๐ น.เสด็จฯ ไปทรงถวายผ้ าพระกฐิ น ณ วัดชูจิตธรรมารามในมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย อ�ำเภอวังน้ อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
วั น เสาร์ ที่ ๑๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
พลอากาศโท ดิภาพ ศึกษากิจ ณ เมรุวดั พระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน
วันอาทิตย์ที่ ๑๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
ศาสตราจารย์ โชติบูรณ์ บุรณเวช ณ เมรุ หลวงหน้ าพลับพลาอิ ศริ ยาภรณ์
วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย
วันจันทร์ที่ ๑๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดงานวันอาหารโลก ปี ๒๕๕๔
“Food Prices - From crisis to stability” ณ ส�ำนักงานองค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติประจ�ำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เขตพระนคร

เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ ศาลาดุสิ ด าลัย สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๘ คณะ เข้ าเฝ้าฯ
วันอังคารที่ ๑๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงดนตรี ไทยร่ วมกับนักเรี ยน
นายร้ อย โรงเรี ยนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า เพื่อทรงร่วมการบันทึกแถบวีดทิ ศั น์
แพร่ ภาพ เนื่ องในโอกาสวันปิ ยมหาราช ณ สถานี วิทยุโทรทัศน์ กองทัพบก
ช่อง ๕ เขตพญาไท
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดการประชุมนานาชาติกุมาร
เวชศาสตร์ เขตร้ อน ครัง้ ที่ ๙ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ ิ กิติ์ เขตคลองเตย
วันพุธที่ ๑๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดงานการประกวดจิตรกรรม
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ชิงรางวัลพูก่ นั ทอง เนือ่ งในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารส�ำนักงานใหญ่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เขตดินแดง
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงถวายผ้ าพระกฐิ นสภากาชาดไทย
ประจ�ำปี ๒๕๕๔ ณ วัดน้ อยนอก อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จฯ ไปพระราชทานรางวัลสมเด็จ
พระศรี นครินทราบรมราชชนนี ประจ�ำปี ๒๕๕๔ ณ พระที่นงั่ มูลสถานบรมอาสน์
และพระราชทานเลี ้ยงน�ำ้ ชา เพื่อเป็ นเกียรติแก่ผ้ ูได้ รับพระราชทานรางวัลฯ
ณ พระที่นงั่ บรมราชสถิตยมโหฬาร
วันศุกร์ที่ ๒๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรั ฐมนตรี
เข้ าเฝ้าฯ ทูลเกล้ าฯ ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน� ้ำท่วม
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชัย พัฒ นา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ นายนภดล เทพพิทกั ษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุ งเวลลิงตัน
น� ำนายบี ด กิ ลเบิร์ต คอร์ รี เอกอัครราชทูตนิ วซี แลนด์ ประจ� ำประเทศไทย
เข้ าเฝ้า ฯ กราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ เยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็ นทางการ
เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็ จ ลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุ สิ ด าลัย
สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๕ คณะ
เข้ าเฝ้าฯ ต่อจากนัน้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๓
คณะ เข้ าเฝ้าฯ
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายจอร์ เจ รีเดอร์ ตอร์ ริช เปเรย์รา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
โปรตุเกสประจ�ำประเทศไทย เข้ าเฝ้าฯ ในโอกาสเข้ ารับหน้ าที่ใหม่
วันจันทร์ที่ ๒๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงร่วมงานวันสหประชาชาติ ณ
ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ เขตพระนคร
เวลา ๑๔.๓๐ น. เสด็ จ ฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิ ธี
ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ าพระกฐิน ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และ
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร
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ระหว่างวันอังคารที่ ๒๕ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เสด็จพระราชด�ำเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดีย
เสด็จฯ ไปทรงเป็ นประธานในพิธีเปิ ดการสัมมนาหญ้ าแฝกนานาชาติ
ครัง้ ที่ ๕ ในหัวข้ อ “หญ้ าแฝกกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ซึง่ สถาบัน
สมุนไพรและพืชหอมแห่งสาธารณรัฐอินเดียจัดขึ ้น ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ ตุลาคม
๒๕๕๔ ณ เมืองลัคเนา สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อเป็ นการเผยแพร่ ความรู้ และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการรณรงค์การใช้ หญ้ าแฝก ระหว่างนักวิชาการ
และผู้ปฏิบตั ิงานด้ านหญ้ าแฝกจากทัว่ โลก และพระราชทานรางวัล “The King
of Thailand Vetiver Awards” แก่ผ้ ชู นะเลิศผลงานวิจยั ด้ านหญ้ าแฝกด้ วย
พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ระหว่างวันอังคารที่ ๑ ถึงวันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๔
เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
วันอังคารที่ ๑ - เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริ ญญาบัตร
แก่ผ้ สู �ำเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ประจ�ำปี การศึกษา
๒๕๕๓ จ�ำนวน ๒,๔๕๗ คน ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
- เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดอุทยานการเรี ยนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
- เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดการประชุมวิชาการ และนิทรรศการ ทรัพยากร
ไทย : ก้ าวสู่โลกกว้ างอย่างมั่นใจ และทรงเปิ ดพิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติวิทยา
หนองระเวียง ณ ศูนย์ฝึกหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันพุธที่ ๒ - เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ก้ าวสูโ่ ลก
กว้ างอย่างมัน่ ใจ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ในโอกาส
มหามงคลทรงเจริ ญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ
ศูนย์ฝึกหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อ�ำเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
เวลา ๑๖.๓๐ น. เสด็ จ ลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัย พัฒ นา
สวนจิ ต รลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอภิ ช าต สุขัค คานนท์
ประธานกรรมการเลือกตัง้ และคณะ เข้ าเฝ้าฯ ทูลเกล้ าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จ
พระราชกุศ ลตามพระราชอัธ ยาศัย และน้ อ มเกล้ า ฯ ถวายพระไพรี พิ น าศ
วัดบวรนิเวศวิหาร รุ่ น กกต. กับหนังสือที่ระลึกการจัดสร้ างพระไพรี พินาศ
เนื่องในโอกาสงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ-พระเจ้ าอยู่หวั เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
วันพฤหัสบดีที่ ๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมและพระราชทานสิง่ ของ
แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยที่พ�ำนักอยู่ ณ ศูนย์พกั พิงผู้ประสบอุทกภัย โรงเรี ยน
นายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า ต� ำบลพรหมณี อ� ำเภอเมื องนครนายก จังหวัด
นครนายก ต่อจากนัน้ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมและพระราชทานสิ่งของแก่ราษฎร
ผู้ประสบอุทกภัย ณ กองพันทหารราบ
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็ จ ลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุ สิ ด าลัย
สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เข้ าเฝ้าฯ ต่อจากนัน้
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะพระภิกษุ และคณะบุคคล เข้ าเฝ้าและ
เข้ าเฝ้าฯ วายเงินและสิง่ ของเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันอาทิตย์ที่ ๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
คุณหญิงกมลนารี สิงหะ ณ เมรุวดั มกุฏกษัตริ ยาราม เขตพระนคร
เวลา ๑๗.๓๕ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางยุพา
ลายเลิศ ณ เมรุวดั ธาตุทอง เขตวัฒนา
วันจันทร์ที่ ๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จฯ เป็ นการส่วนพระองค์ ไปทรงเยี่ยม
ศูนย์ชว่ ยเหลือฟื น้ ฟูผ้ ปู ระสบอุทกภัยของมูลนิธิกสิกรไทย ภายใต้ การอ�ำนวยการ
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ของมูลนิธิชยั พัฒนา ณ วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร อ�ำเภอบางละมุง
คลังเก็บสิง่ ของช่วยเหลือผู้ประสบภัยของมูลนิธิชยั พัฒนา ณ ส�ำนักชลประทาน
ที่ ๙ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา อ�ำเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี
วันอังคารที่ ๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๕ คณะ เข้ าเฝ้าฯ
วันพุธที่ ๙ เวลา ๐๙.๑๕ น. เสด็จฯ เป็ นการส่วนพระองค์ ไปทรงนมัสการ
พระนอนจักรสีห์ ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร อ�ำเภอเมืองสิงห์บรุ ี จังหวัด
สิงห์บรุ ี
เวลา ๑๐.๑๕ น. เสด็จฯ เป็ นการส่วนพระองค์ ไปทรงนมัสการ
พระปฏิมาประธานในอุโบสถ ณ วัดอัมพวัน อ�ำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บรุ ี
เวลา ๑๓.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงถวายผ้ าพระกฐิ น ทรงพระสุหร่าย
ทรงเจิมแผ่นศิลาอาคารอนุสรณ์ครบ ๑๐๐ ปี หม่อมเจ้ ายาใจ จิตรพงศ์ และ
ทรงหล่อพระพุทธรัตนมงคลสัมฤทธิ์ ณ วัดกฤษณเวฬุพทุ ธาราม อ�ำเภออินทร์ บรุ ี
จังหวัดสิงห์บรุ ี
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเกี่ยวข้ าว ณ แปลงนาสาธิต
โรงเรี ยนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า อ�ำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

วันศุกร์ที่ ๑๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดอาคารที่ท�ำการด่านสะพาน
มิตรภาพ ๓ (นครพนม - ค�ำม่วน) ฝั่ งไทย และนิทรรศการเชื่อมสัมพันธ์ สอง
แผ่นดิน ทรงเป็ นประธานร่วมในพิธีเปิ ดสะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม - ค�ำม่วน)
ร่ วมกับนายบุนยัง วอละจิด รองประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
ต่อจากนัน้ เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เพื่อทรงเปิ ดอาคารที่ท�ำการด่านสะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม - ค�ำม่วน)
ฝั่ งลาว พร้ อมกับนายบุนยัง ฯ รองประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
ต่อจากนัน้ เสด็จฯ ไปพระราชทานอาคารตรวจสุขภาพแม่และ
เด็ก แก่โรงพยาบาลแขวงค�ำม่วน และอาคารนอน แก่โรงเรี ยนสามัญชนเผ่า
แขวงค�ำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ต่อจากนัน้ เสด็จฯ ไปพระราชทานอาคารตรวจสุขภาพแม่และเด็ก
แก่โรงพยาบาลแขวงค�ำม่วน และอาคารนอน แก่โรงเรี ยนสามัญชนเผ่าแขวง
ค�ำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จ ลง ณ อาคารชัย พัฒ นา สวนจิ ต รลดา
ทรงเป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้ าฟ้ามหิดล
ในพระบรม-ราชูปถัมภ์ ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๔
วันจันทร์ที่ ๑๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๒ คณะ
เข้ าเฝ้าฯ ต่อจากนัน้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๘
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คณะ เข้ าเฝ้าฯ
เวลา ๑๖.๐๐ น.เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ หม่อมราชวงศ์ปรี ยางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วย
เลขาธิ การสภากาชาดไทย ฝ่ ายการจัดหารายได้ น�ำผู้จัดการใหญ่ธนาคาร
แห่ ง โตเกี ย ว มิ ต ซู บิ ชิ ยูเ อฟเจ จ� ำ กัด สาขากรุ ง เทพมหานคร และคณะ
เข้ าเฝ้าฯ ทูลเกล้ าฯ ถวายเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันอังคารที่ ๑๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เขตสาทร
วั น พฤหั ส บดี ที่ ๑๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จออก ณ อาคารชัย พัฒ นา
สวนจิ ต รลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ น ายโยฮัน เนิ ส เปเทอร์ ลิ ค
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรี ยประจ�ำประเทศไทย พร้ อมด้ วยนายคาร์ ล
เปเทอร์ ลิค อดี ต เอกอัค รราชทูต สาธารณรั ฐ ออสเตรี ย ประจ� ำ ประเทศไทย
ซึ่ง ประจ� ำ การเมื่ อ ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๒๔ ผู้เ ป็ นบิ ด า และนางเฮลกา
เปเทอร์ ลคิ มารดา เข้ าเฝ้าฯ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ นายอ้ วน พมมะจัก เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวประจ�ำประเทศไทย เข้ าเฝ้าฯ เพื่อกราบบังคมทูลลา ในโอกาส
ที่จะพ้ นจากหน้ าที่
เวลา ๑๖.๓๐ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทาน
พระราช-วโรกาสให้ นายกรพจน์ อัศวินวิจติ ร ประธานกรรมการ บริษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนซี ไอเอ็มบี -พริ น ซิเพิ ล จ� ำ กัด น� ำ คณะผู้บริ ห ารระดับ สูงของ
Principal Financial Group จากสหรั ฐอเมริ กา พร้ อมด้ วยนายอนุสรณ์
บูรณกานนท์ กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบีพริ นซิเพิล จ�ำกัด เข้ าเฝ้าฯ ทูลเกล้ าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสงเคราะห์
เด็กของสภากาชาดไทยใช้ ด�ำเนินการช่วยเหลือแม่และเด็กที่ได้ รับผลกระทบ
จากอุทกภัย
วันศุกร์ที่ ๑๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ห ม่ อ มหลวงชโยทิ ต กฤดากร กรรมการ
ผู้ จั ด การใหญ่ กลุ่ ม ธนาคารเจพี ม อร์ แ กน เชส และบริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์
เจพีมอร์ แกน (ประเทศไทย) จ�ำกัด และคณะ เข้ าเฝ้าฯ ทูลเกล้ าฯ ถวายเงิน
เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สภากาชาดไทย
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดศูนย์ การเรี ยนรู้ นานมีบ๊ ุคส์
ณ ที่ท�ำการบริ ษัท นานมีบ๊ คุ ส์ จ�ำกัด เขตวัฒนา
วันเสาร์ที่ ๑๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.เสด็จฯ ไปทรงหล่อพระกริ่ งปวเรศ ณ พระ
อุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๑ ถึงวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช
๒๕๕๔ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร
จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม และ จังหวัดกาฬสินธุ์
ในการเสด็จฯ ไปทรงติด ตามการด� ำ เนิ น งานโครงการตามพระ
ราชด�ำริ ในโรงเรี ยนถิ่นทุรกันดารครัง้ นี ้ มีนกั ข่าวและช่างภาพจากส�ำนักข่าว
ซีเอ็นเอ็น ขอพระราชทานพระราชานุญาตบันทึกภาพพระราชกรณียกิจไปเผย
แพร่ ในรายการพิเศษ ที่จะออกอากาศในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จ-พระเจ้ าอยูห่ วั วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
วั น จั น ทร์ ที่ ๒๑ - เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดน
การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี วันคล้ ายวัน
พระราชสมภพสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี บ้ านศรี ถาวรพนา อ�ำเภอ
ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
- ทรงเยี่ยมโรงเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้ านหนองดู่ อ�ำเภอโพน
สวรรค์ จังหวัดนครพนม และทอดพระเนตร “ศูนย์การเรี ยนรู้ไอซีที ชุมชนเพื่อ
พ่อหลวง”

- ทรงเยี่ยมโรงเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์
๘ บ้ านโนนอุดมดี อ�ำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
และก่อนจะเสด็จพระราชด�ำเนินกลับ ทางส�ำนักข่าว ซีเอ็นเอ็น ได้ ขอ
พระราชทานสัมภาษณ์เพื่อน�ำไปออกอากาศในรายการพิเศษด้ วย
วันอังคารที่ ๒๒ - เสด็จฯ ไปทรงเปิ ด “สะพานเทพสุดา” หรื อสะพานข้ าม
อ่างเก็ บน� ำ้ ล�ำปาว อ� ำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ จัดสร้ างขึน้ เพื่ อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และได้ รับ
พระมหากรุณาธิคณ
ุ จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานชื่อ “ สะพานเทพสุดา”
- เสด็จฯ ไป ทรงเปิ ดโรงงานผลิตนมยูเอชที ณ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ
จ�ำกัด อ�ำเภอวาริ ชภูมิ จังหวัดสกลนคร
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย
เฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี วันคล้ ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี บ้ านพรหมศรี ธาตุ อ�ำเภอโคกศรี สพุ รรณ จังหวัดสกลนคร
วันพุธที่ ๒๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดร้ านภูฟ้า สาขาเพียวเพลส
ณ ศูนย์การค้ าเพียวเพลส เขตสะพานสูง
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จ ลง ณ อาคารชัย พัฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศริ ิ นทร์
ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจยั ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั และคณะ น�ำคณะเมธีวิจยั อาวุโส สกว. ศาสตราจารย์วิจยั ดีเด่น และ
ศิษย์เก่าดีเด่นโครงการปริ ญญาเอกกาญจนาภิเษก เข้ าเฝ้าฯ รับพระราชทาน
โล่เกียรติยศ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ทรงน�ำข้ าราชการ และนักเรี ยน
นายร้ อย โรงเรี ย นนายร้ อยพระจุล จอมเกล้ า ชัน้ ปี ที่ ๔ ไปทัศ นศึก ษา ณ
สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ ประจ�ำประเทศไทย เขตยานนาวา
วันศุกร์ที่ ๒๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เสด็จฯ เป็ นการส่วนพระองค์ ไปทรงตรวจเยี่ยม
โครงการความร่ วมมือการวิจยั เทคโนโลยีการพัฒนาปอแก้ ว ณ บ้ านบางขอม
อ�ำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ เวลา ๑๘.๒๕ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
หม่อมราชวงศ์สฤษดิคุณ กิติยากร ณ เมรุ หลวงหน้ าพลับพลาอิศริ ยาภรณ์
วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย
วั น จั น ทร์ ที่ ๒๘ เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิ บัติพระราชกรณี ยกิ จ ในพื น้ ที่ จังหวัด
นครราชสีมา มีพระราชกิจดังนี ้
- เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดโรงพยาบาลพระทองค�ำเฉลิมพระเกียรติ ๘๐
พรรษา อ�ำเภอพระทองค�ำ ซึง่ เป็ น ๑ ใน ๑๐ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
- เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดการประชุมวิชาการโลกด้ านบรรพชีวินวิทยา
และล�ำดับชันหิ
้ น ๒๐๑๑ และงานฟอสซิล เฟสติวลั เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงเจริ ญพระชนมายุ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
ณ โรงแรมสี ม าธานี อ� ำ เภอเมื อ งนครราชสี ม า โอกาสนี ้ ทอดพระเนตร
นิทรรศการฟอสซิสชนิดใหม่ของโลกที่พบในจังหวัดนครราชสีมา
วันอังคารที่ ๒๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๒ คณะ เข้ าเฝ้าฯ
เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จ ลง ณ อาคารชัย พัฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ น ายสมพงษ์ จิ น ตวงศ์ ว านิ ช กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการ บริ ษัท ไทย โอบายาชิ น�ำประธานบริ ษัท โอบายาชิ คอร์ ปอเรชัน่
และคณะ เข้ าเฝ้าฯ ทูลเกล้ าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย
น� ้ำท่วม
เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในงานฉลอง ๒๕ ปี การประกวด “ประลอง
เพลง ประเลงมโหรี ” และพระราชทานรางวัล ประจ�ำปี ๒๕๕๓ ณ ห้ องประชุม

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ใหญ่ ชัน้ ๓๐ ส�ำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) เขตบางรัก
วันพุธที่ ๓๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดอาคารบัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน และทรงเปิ ดนิ ทรรศการ
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ค วามสัม พัน ธ์ ท างวิ ช าการ มจพ. ไทย-เยอรมัน ๕๓ ปี
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ เขตบางซื่อ
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางสุคนธ์
จันทรางศุ ณ เมรุวดั มกุฏกษัตริ ยาราม เขตพระนคร
ธันวาคม ๒๕๕๔
วันพฤหัสบดีที่ ๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เข้ าเฝ้าฯ
วันศุกร์ที่ ๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทรงปล่อยเรื อตรวจการณ์
ไกลฝั่ ง ณ อูร่ าชนาวี มหิดลอดุลยเดช กรมอูท่ หารเรือ อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
วันอังคารที่ ๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๕ คณะ เข้ าเฝ้า และ
เข้ าเฝ้าฯ
เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการ
กิ ตติมศักดิ์ สถาบันสารสนเทศทรั พยากรน�ำ้ และการเกษตร พร้ อมด้ วยผู้ที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ การจัด งานประกวดการจัด การทรั พ ยากรน� ำ้ ชุม ชนตามแนว
พระราชด�ำริ ครัง้ ที่ ๔ ถ้ วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั และ
การประกวดพี่น�ำน้ องรักษ์ น� ้ำตามแนวพระราชด�ำริ เฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถ้ วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้ อมด้ วยผู้แทนชุมชน และผู้แทนเยาวชนที่ได้ รับรางวัล
จากการประกวดฯ เข้ าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานการจัดงานประกวดฯ และ
รับพระราชทานถ้ วยรางวัล
เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ นางคัทยา คริสทีนา โนร์ ดการ์ ด เอกอัครราชทูตราชอาณาจักร
นอร์ เวย์ประจ�ำประเทศไทย เข้ าเฝ้าฯ โอกาสเข้ ารับหน้ าที่ใหม่
เวลา ๑๐.๓๐ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระ
ราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ฟองค�ำ  ติลกสกุลชัย คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล น�ำคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการโครงการจัดตัง้
หอพระประวัติ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้ า และหอพระประวัติสมเด็จ
พระราชบิ ด าและสมเด็ จ ย่ า ณ อาคารมหิ ด ลอดุล ยเดช-พระศรี น คริ น ทร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เข้ าเฝ้า
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราช
วโรกาสให้ น ายดัก ลัส ฮาร์ วี ย์ มอนโร กิ บ สัน เอกอัค รราชทูต สาธารณรั ฐ
แอฟริ กาใต้ ประจ�ำประเทศไทย และภริ ยา เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่
จะพ้ นจากหน้ าที่
วั น พุ ธ ที่ ๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทาน-พระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๕ คณะ เข้ าเฝ้า และ
เข้ าเฝ้าฯ
เวลา ๑๕.๔๕ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เข้ าเฝ้าฯ
เวลา ๑๙.๐๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในงานสโมสรสันนิบาต
เฉลิม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู่หัว เนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ท�ำเนียบรัฐบาล
วันพฤหัสบดีที่ ๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดงานนิทรรศการภาพถ่าย
“น� ้ำ+ใจ ๒๕๕๔” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
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วันศุกร์ที่ ๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
การท่องเทีย่ วและกีฬา และประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย น�ำคณะ
นัก กี ฬ าคนพิ ก ารที ม ชาติ ไ ทยและเจ้ า หน้ า ที่ จ� ำ นวน ๓๓๑ คน เข้ า เฝ้ าฯ
รับพระราชทานพร ก่อนออกเดินทางไปแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครัง้ ที่ ๖
ณ เมืองโซโล สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดห้ องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี ” เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๒๐.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงระนาดเอก เพลง “โหมโรงโขน” และ
ทอดพระเนตรการแสดงรามายณะนานาชาติรอบพิเศษ ณ โรงละครแห่งชาติ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๑ ถึงวันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ตามค�ำกราบบังคมทูล
เชิ ญ ของรั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและมวลชน
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
เสด็จฯ ไปทรงติดตามความคืบหน้ าการด�ำเนินงานของศูนย์การ
เรี ยนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์พฒ
ั นาพืชสวน บริษทั พัฒนาเกษตรกรรมบังกลาเทศ
และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็กและเยาวชนในบังกลาเทศตามพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรี ยนประถมศึกษา
ของรั ฐ บาลมารี อ าลี และโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาของรั ฐ บาลอาซามปูร ะ
นอกจากนี ้ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรศูนย์ป่าไม้ เฮอร์ บาเรี ย และอุทยานแห่งชาติ
ซุนดาร์ บนั ส์ และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายกรัฐมนตรี แห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนบังกลาเทศ เข้ าเฝ้าฯ ในวันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เข้ าเฝ้าฯ
วันศุกร์ที่ ๑๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เข้ าเฝ้าฯ
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดการประชุมสามัญประจ� ำปี
๒๕๕๔ ของคณะกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคาร
ส�ำนักงานมูลนิธิสายใจไทยฯ เขตบางนา
วันเสาร์ที่ ๑๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นาวา
อากาศเอก สุชาติ กันหลง ณ เมรุวดั พระศรี มหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์ประสงค์ ตู้จนิ ดา ณ เมรุหลวงหน้ าพลับพลา
อิสริ ยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย
เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดนิทรรศการ “บรมกษัตริ ย์วฒ
ั น
สถาน” ณ พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้ า วังสระปทุม เขตปทุมวัน
วันจันทร์ที่ ๑๙ เวลา ๐๘.๔๕ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผ้ สู ำ� เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ�ำปี การศึกษา
๒๕๕๓ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ�ำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก (ภาคเช้ า จ�ำนวน ๔,๔๕๙ คน ภาคบ่าย จ�ำนวน ๔,๗๖๗ คน)
ระหว่างวันอังคารที่ ๒๐ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช
๒๕๕๔ เสด็ จ ฯ ไปทรงปฏิ บั ติ พ ระราชกรณี ย กิ จ ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
อุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดขอนแก่น
วันอังคารที่ ๒๐ - เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริ ญญาบัตร
แก่ผ้ สู ำ� เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ�ำปี การศึกษา ๒๕๕๓
จ�ำนวน ๓,๐๑๙ คน ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อ�ำเภอวาริ นช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
- เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการ “เย็นศิระเพราะพระบริ บาลแก่
ชาวจังหวัดอุบลราชธานี” ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงเจริ ญ
พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
- เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังใหม่
อ�ำเภอเมืองอุบลราชธานี
- เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งเป็ นจุดรวบรวม
แจกจ่าย ขยายและรักษาพันธุ์ข้าวพระราชทาน ณ สมาพันธ์เกษตรอินทรี ย์แห่ง
ประเทศไทย ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่วดั ป่ าสวนธรรมร่วมใจ อ�ำเภอป่ าติ ้ว จังหวัดยโสธร
วันพุธที่ ๒๑ - เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริ ญญาบัตรแก่
ผู้ส�ำเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ�ำปี การศึกษา ๒๕๕๓
ถึง ๒๕๕๔ (ภาคเช้ าและภาคบ่าย รวม ๘,๒๔๐ คน) ณ อาคารพลศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
- เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดอาคารบริ หารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและ
การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทอดพระเนตรห้ องเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดอุทยานการเรี ยนรู้มหาสารคาม ณ อาคารศาลา
กลางจังหวัดหลังเก่า อ�ำเภอเมืองมหาสารคาม
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ - เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริ ญญาบัตร
แก่ผ้ สู �ำเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ�ำปี การศึกษา ๒๕๕๓
ถึง ๒๕๕๔ (ภาคเช้ าและภาคบ่าย รวม ๙,๘๗๙ คน) ณ อาคารศูนย์ประชุม
อเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ�ำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
- เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนรวม คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- เสด็จฯ ไปยังอาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชยั วิทยาลัยบัณฑิต
ศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคล เข้ าเฝ้าฯ
วันศุกร์ที่ ๒๓ เวลา ๐๙.๒๕ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๒ คณะ เข้ าเฝ้าฯ
เวลา ๑๒.๐๐ เสด็จออกแทนพระองค์ ณ พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสี จิ ้นผิง รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และคณะ เข้ าเฝ้าฯ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย ต่อจาก
นัน้ เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานเลี ้ยงอาหารกลางวันแก่นายสี จิ ้นผิง
รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ
วันเสาร์ที่ ๒๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. เสด็จฯ เป็ นการส่วนพระองค์ ไปในการ
อุปสมบท พลโท นายแพทย์เอกชัย จุลเสวก ณ พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตร
ดุสติ วนาราม เขตดุสติ
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ เวลา ๑๗.๔๕ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นางสุพิศ นิวาศะบุตร ณ เมรุวดั พระศรี มหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน
วั น จั น ทร์ ที่ ๒๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็ นประธานงานร� ำลึก
วันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดโรงเรี ยน
นายร้ อยชันมั
้ ธยม กับพระราชทานของที่ระลึกแก่นายทหารพิเศษประจ�ำกรม
นักเรี ยนนายร้ อยรักษาพระองค์ และผู้ให้ การสนับสนุนโรงเรี ยนฯ ณ หอประชุม
โรงเรี ยนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า อ�ำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๓.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรกิจกรรมของ
ครู และนักเรี ยนโรงเรี ยนปิ ยชาติพฒ
ั นา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อ�ำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรกิจกรรมของ
ครู และนักเรียนโรงเรียนวัดโคกล�ำดวน อ�ำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ระหว่างวันอังคารที่ ๒๗ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช
๒๕๕๔ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก
วั น อั ง คารที่ ๒๗ - เสด็จฯ ไปทรงเปิ ด “อาคารเฉลิมพระเกี ยรติ ๗ รอบ
พระชนมพรรษา” โรงพยาบาลแม่สอด อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
- เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดห้ องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ�ำเภอเมือง
ตาก จังหวัดตาก
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมศูนย์ การเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้ าน
แม่หละคี และโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้ านกามาผาโด้ อ�ำเภอท่าสองยาง
จังหวัดตาก
วันพุธที่ ๒๘ - เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิง
ทวี มณีนตุ ร อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
- เสด็จฯ ไปทรงเปิ ดอาคารเรี ยน “กรมปศุสตั ว์ ๓๐ ปี กพด.” ศูนย์การเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้ านพอบือละคี อ�ำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
- ทรงเยี่ยมศูนย์การเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้ านแม่อมยะ และ
ศูนย์การเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้ านแม่ละนา อ�ำเภอท่าสองยาง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ - เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมศูนย์การเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดน
บ้ านเลผะสุคี อ�ำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
- เสด็ จ ฯ ไปทรงเปิ ดอาคารเรี ย นพระราชทาน โรงเรี ย นชุม ชน
บ้ านท่าสองยาง ห้ องเรี ยนสาขาบ้ านแม่จวาง อ�ำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
- ทรงเยี่ยมศูนย์การเรี ยนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้ านซอ
แข่วาคี อ�ำเภอท่าสองยาง

วันศุกร์ที่ ๓๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาส
ส่งท้ ายปี เก่าต้ อนรับปี ใหม่ ณ บริเวณอาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เขตปทุมวัน
เวลา ๐๘.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็ นประธานการประชุมกรรมการ
อ� ำ นวยการมูล นิ ธิ ส งเคราะห์ เ ด็ ก ของสภากาชาดไทย ณ ตึก วชิ ร าลงกรณ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. เสด็ จ ลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัย พัฒ นา
สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายโมฮัมมัด ฮัตตา เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐอินโดนีเซียประจ�ำประเทศไทย เข้ าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาส
ที่จะพ้ นจากหน้ าที่ ในโอกาสนี ้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ พระราชทานเครื่ อง
ราชอิสริ ยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือกแก่เอกอัครราชทูตฯ ด้ วย
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผ้ สู �ำเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประจ�ำปี
การศึกษา ๒๕๕๓ จ� ำนวน ๓,๗๙๖ คน ณ อาคารกี ฬา ๑ มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ อ�ำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
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กผู้ได้รารพระราชทานความช่
วยเหลือ
ับผลกระทบจากอุทกภัย ๒๕๕๔

					

เรียบเรียงโดย “สุดารัตน์”

ในพุทธศักราช ๒๕๕๔ ประเทศไทยได้ ประสบเหตุการณ์ภยั พิบตั ทิ าง
ธรรมชาติครัง้ ใหญ่ ที่บางคนเรี ยกขานกันว่า “มหาอุทกภัย” เนื่องจากเป็ นภัยน� ้ำ
ท่วมที่สง่ ผลกระทบต่อประชาชนชาวไทยจ�ำนวนมาก ครอบคลุมพื ้นที่ถึง ๖๔
จังหวัดจากทังหมด
้
๗๘ จังหวัดทัว่ ประเทศ อันเป็ นผลมาจากการที่มีมวลน� ้ำ
จ�ำนวนมหาศาลไหลบ่าจากภาคเหนือลงสู่ภาคกลางตามหลักธรรมชาติที่น� ้ำ
ย่อมไหลจากที่สงู ลงสูท่ ี่ต�่ำ กรุงเทพมหานครซึง่ เป็ นเมืองหลวงของประเทศ และ
ตังอยู
้ ใ่ กล้ อา่ วไทย แม้ จะมีการวางแผนบริหารจัดการน� ้ำอย่างรัดกุม หลายพื ้นที่
ในเมืองจึงได้ รับผลกระทบจากสภาวะน� ้ำท่วมอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้
จากความเดือดร้ อนที่ราษฎรทังหลายได้
้
รับผลกระทบจากอุทกภัย
นอกจากจะมีการระดมสรรพก�ำลังในการประสานความร่วมมือให้ การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทังโดยหน่
้
วยงานราชการ องค์กรเอกชน รวมทังคณะบุ
้
คคลต่างๆ
และสิ่งที่เป็ นที่ประจักษ์ ต่อสายตาประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด คือพระ
มหากรุ ณาธิคณ
ุ ของพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ได้ พระราชทานความช่วยเหลือแก่
ราษฎรในพื ้นที่ตา่ งๆ ที่ได้ รับความเดือดร้ อน บ้ านเรื อนได้ รับความเสียหาย ผู้คน
ไม่มีที่อยูอ่ าศัย มีชีวิตอยูอ่ ย่างยากล�ำบาก นับตังแต่
้ เริ่ มเกิดเหตุการณ์อทุ กภัย
เป็ นต้ นมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทราบถึงความ
ทุกข์ยากของราษฎร ทรงห่วงใยชีวิตความเป็ นอยู่ของประชาชนที่ไม่อาจด�ำรง
ชีพได้ อย่างปกติสขุ จึงได้ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ให้ กองราชเลขานุการใน
พระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประสานงานกับ
หน่วยงาน องค์กรต่างๆ เพือ่ เร่งด�ำเนินการช่วยเหลือประชาชนทีไ่ ด้ รับความเดือด
ร้ อน
โอกาสนี ้ คุณหญิงอารยา พิบลู นคริ นทร์ ราชเลขานุการในพระองค์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ กรุณาให้ กองบรรณาธิการ
จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี เรี ยนสัมภาษณ์ เกี่ยวกับการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผ้ ู
ประสบอุทกภัย และยังได้ กรุ ณาเล่าเกร็ ดต่างๆ จากการปฏิบตั ิงานตามพระ
ราชด�ำริในการพระราชทานความช่วยเหลือดังกล่าว จึงขอน�ำเสนอบทสัมภาษณ์
ดังนี ้

กองบรรณาธิการฯ : จากเหตุการณ์น� ้ำท่วมครัง้ ใหญ่ในปี ๒๕๕๔ นี ้ อยากให้

คุณหญิงช่วยกรุณาเล่าให้ ฟังถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีท่ รงช่วยเหลือผู้ประสบภัย
น� ้ำท่วม และได้ พระราชทานแนวพระราชด�ำริ ในการให้ ความช่วยเหลืออย่างไร
บ้ างคะ?
คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ : อย่างที่พวกเราทราบกัน น� ้ำท่วมครัง้ นี ้เริ่ มต้ น
ตังแต่
้ เมื่อช่วงกลางๆ ปี ๒๕๕๔ เริ่ มมาจากจังหวัดทางภาคเหนือ จากนันก็
้ มีน� ้ำ
ท่วมลงมาเรื่ อยๆ จนมาถึงพื ้นที่ภาคกลาง เรี ยกว่าท่วมกันเกือบหมด สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทราบความเดือดร้ อนของชาวบ้ าน
มาโดยตลอด ในช่วงแรก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ จดั ส่งสิง่ ของที่ชาวบ้ าน
ต้ องการไปให้ เช่น ถุงยังชีพ เรื อ ถ้ าชาวบ้ านเดือดร้ อนขาดแคลนอะไร ก็โปรด
เกล้ าฯ พระราชทาน เป็ นการบรรเทาความเดือดร้ อนเฉพาะหน้ า ทรงเห็นว่า เมื่อ
ชาวบ้ านเขาเดือดร้ อน เราก็ต้องให้ ความช่วยเหลือ
กองบรรณาธิการฯ : ก่อนจะไปในรายละเอียด ขออนุญาตเรี ยนถามเรื่ องการ
บรรจุถงุ ยังชีพพระราชทาน เป็ นกิจกรรมที่ท�ำกันต่อเนื่องยาวนานพอสมควรนะ
คะ ?
คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ : จริ งค่ะ ถุงยังชีพนี ้เป็ นถุงที่รวบรวมปั จจัยพื ้น
ฐานในการด�ำรงชีพ จะมีทงเครื
ั ้ ่ องอุปโภคบริ โภค สิง่ ของอ�ำนวยความสะดวกใน

ภาพวาดกิจกรรมการบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน
(วาดโดย “อาสาสมัครท่ านหนึ่ง”)
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ชีวิตประจ�ำวัน เช่น อาหารแห้ ง ยารักษาโรค เสื ้อผ้ า เป็ นต้ น ทุกอย่างบรรจุรวม
กันในหนึง่ ถุง โดยการจัดถุงยังชีพเริ่มต้ นจากเจ้ าหน้ าทีก่ องราชเลขานุการในพระ
องค์ฯ ต่อมาเริ่ มมีอาสาสมัครเข้ ามาช่วยกันบรรจุ เป็ นภารกิจที่เหนื่อยหนักพอ
สมควรแต่ทกุ คนก็เต็มใจมาช่วยเหลือกันจริ งๆ
สิ่งของที่บรรจุในถุงมีครบแทบทุกอย่างที่ชาวบ้ านเปิ ดออกมาก็จะ
ใช้ สอยได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ สัปดาห์หรื อมากกว่า แต่ก็เป็ นการบรรเทาความเดือด
ร้ อนเฉพาะหน้ า หลังจากนันก็
้ ต้องมีการช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก
กองบรรณาธิการฯ : ทราบว่ามีชาวบ้านแจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาด้วยใช่ไหมคะ?
คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ : ใช่คะ่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงทราบจากผู้เดือดร้ อนเองด้ วย ไม่ใช่วา่ ทอดพระเนตรแต่ขา่ ว
หรื อจากรายงานที่หน่วยงานเสนอมา จะมีชาวบ้ านที่เดือดร้ อนจริงๆ แจ้ งเข้ ามา
ร้ องขอเข้ ามาทางมูลนิธิชยั พัฒนาบ้ าง ทางกองราชเลขาฯ สมเด็จพระเทพฯ บ้ าง
เมื่อความทราบฝ่ าละอองพระบาท ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ให้ เจ้ าหน้ าที่
ติดตามสอบถาม จึงทรงทราบว่าชาวบ้ านในพื ้นที่ไหนเป็ นอย่างไรบ้ าง ต้ องการ
อะไร เดือดร้ อนเรื่ องอะไรมากที่สดุ
กองบรรณาธิการฯ : ในช่วงหลังๆ ที่สถานการณ์ น� ้ำท่วมรุ นแรงมากขึ ้น ได้
พระราชทานแนวพระราชด�ำริ อย่างไรบ้ างคะ?
คุณหญิงอารยา พิบลู นครินทร์ : ช่วงที่น� ้ำท่วมมาถึงลพบุรี สิงห์บรุ ี สถานการณ์
เริ่ มหนักหนามากขึ ้น ชาวบ้ านถูกน� ้ำท่วมหมด ไร่ นาก็เสียหาย ไม่ใช่เพียงไม่มี
อาหาร แต่ถงึ กับไม่มีที่อยูอ่ าศัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงมีพระราชด�ำริ วา่ ให้ ถงุ ยังชีพอย่างเดียวไม่พอ เราต้ องหาแหล่งพักพิง
ให้ เขาด้ วย ในช่วงแรกยังไม่ได้ หาสถานที่อย่างเป็ นทางการ ในคราวที่เสด็จฯ ไป
ในงานบรรพชาสามเณรที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) ที่
วังน้ อย อยุธยา ทรงเห็นว่าท�ำเลที่ตงั ้ อาคารสถานที่มีความพร้ อม จึงทรงมีพระ
ราชปรารภเรื่ องการจัดหาศูนย์พกั พิงให้ ผ้ ไู ด้ รับผลกระทบจากอุทกภัย พระสงฆ์
ท่านก็ยินดีที่จะให้ ใช้ สถานที่เป็ นศูนย์พกั พิง ซึง่ ต้ องบอกว่าตอนที่ทรงเลือกนัน้
น� ้ำยังมาไม่ถงึ เรายังคิดไม่ถงึ ว่าน� ้ำจะท่วม มจร. ก็มีหลายหน่วยงานมาช่วยกัน
จัดท�ำศูนย์พกั พิง มีผ้ คู นมากันมากทีเดียว น่าจะประมาณ ๔-๕๐๐ คน

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมผู้ประสบภัย ณ ศูนย์ชว่ ยเหลือและฟื น้ ฟูผ้ ปู ระสบภัยน� ้ำท่วมของมูลนิธิชยั
พัฒนา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ�ำเภอวังน้ อย
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

ที่วงั น้ อยนี ้นอกจากศูนย์พกั พิง มจร. ยังมีศนู ย์พกั พิงที่จดั ตังเพิ
้ ่มขึ ้น
อีกแห่งหนึง่ ที่ศนู ย์ตอ่ สู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพภาคที่ ๑ ที่นี่ก็จะมีหมอ
จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ ามาช่วยดูแล ต่อมาบริ เวณโดยรอบๆ ก็น� ้ำท่วม

อีก ระยะแรกล�ำบากมาก ต้ องพึง่ ทังรถจี
้ เอ็มซี และเรื อเข้ าไปส่งเสบียงทังที
้ ่ มจร.
และที่นี่ด้วย ศูนย์ฯ นี ้มีผ้ พู กั พิงราว ๒-๓๐๐ คน แล้ วก็โปรดเกล้ าฯ ให้ อาสาสมัคร
ที่เป็ นพยาบาลที่เกษี ยณแล้ ว มาช่วยด้ านสังคมสงเคราะห์ เข้ ามาช่วยดูแล จัด
ระเบียบในศูนย์ฯ และช่วยดูแลเด็กๆลูกหลานผู้ประสบภัย โดยเฉพาะเรื่ องสุข
อนามัย มี เ รื่ อ งหนึ่งที่ ยังนึก แปลกใจคื อ มี ช าวบ้ า นส่ว นหนึ่งใช้ น มข้ น หวาน
ชงน�ำ้ ให้ ลกู อย่างนีเ้ ราก็ต้องพยายามท�ำความเข้ าใจกับเขา ให้ ความรู้ เรื่ อง
สุขภาพอนามัยกับเขาด้ วย ทังนี
้ ้ต้ องเรี ยนให้ ทราบว่า ทัง้ ๒ ศูนย์นี ้ มูลนิธิชยั
พัฒนาเป็ นผู้ดูแลจัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
กองบรรณาธิ ก ารฯ : การที่ มีผ้ ูคนจ� ำนวนมากมาอยู่รวมกันที่ ศูนย์ พักพิ ง
คงจะเป็ นเรื่ องใหญ่เหมือนกันใช่ไหมคะ ?
คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ : ใช่คะ่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ หลายๆ
หน่ว ยงานมาช่ว ยกัน มี ทีมแพทย์ จ ากจุฬ าฯ จากรามาฯ ก็ มาช่ว ยกัน ดูแ ล
เรื่ องสุขภาพอนามัยให้ ชาวบ้ านด้ วยเพราะส่วนใหญ่ก็หนีน� ้ำมา มีอาการป่ วยไข้
กันไม่น้อย โปรดเกล้ าฯ ให้ มลู นิธิชยั พัฒนาจัดคณะท�ำงานมาช่วยดูแลด้ าน
การจัดการทัว่ ๆ ไป ผู้คนจะกินอยูก่ นั ยังไง จะจัดสถานที่คนดูแลกันยังไง แล้ วก็
มีคณะครูโรงเรี ยนจิตรลดามาช่วยดูแล มีสภากาชาด การบินไทย มาช่วยดูแล
กัน เรี ยกว่าช่วยกันคนละไม้ คนละมือ เมื่อเปิ ดเป็ นศูนย์ พกั พิงแล้ ว สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ ยมศูนย์ ฯ
นี ้ พระราชทานก�ำลังใจให้ ผ้ ทู ี่มาพักพิง

เสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มผู้ประสบภัย ณ ศูนย์ชว่ ยเหลือและฟื น้ ฟูผ้ปู ระสบภัยน� ้ำท่วมของมูลนิธชิ ยั พัฒนา
  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ�ำเภอวังน้ อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

กองบรรณาธิการฯ : หลังจากนัน้ ศูนย์ที่ มจร. นี ้ก็ถกู น� ้ำท่วมใช่ไหมคะ?
คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ : หลังจากเสด็จฯ กลับสักพักหนึง่ เวลาไม่ถงึ

ชัว่ โมง น� ้ำก็เริ่ มท่วมมาเรื่ อยๆ มาถึงอยุธยา ชันล่
้ างของ มจร. ก็ถกู น� ้ำท่วม ถึง

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
กระนันก็
้ ยงั มีผ้ พู กั พิงทยอยเข้ ามาขออาศัยอยูก่ นั ต่อไป ชันบนก็
้
ยงั พักอาศัยกัน
อยู่ได้ ไม่มีน� ้ำไม่มีไฟ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ก็
พระราชทานเครื่ องปั่ นไฟ เครื่ องกรองน� ้ำดื่ม ชาวบ้ านก็ยงั สมัครใจพักอยูท่ ี่นี่กนั
กองบรรณาธิการฯ : นอกจากศูนย์พกั พิงฯ ทัง้ ๒ ศูนย์ที่อยุธยา ยังมีศนู ย์อื่นๆ
อีกด้ วยใช่ไหมคะ ?
คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ : ใช่คะ่ หลังจากจัดตังสองศู
้
นย์นี ้แล้ ว ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ จดั ตังศู
้ นย์พกั พิงผู้ประสบภัยอีกหลายแห่ง เพื่อให้ รองรับ
ราษฎรที่เดือดร้ อนได้ ทวั่ ถึง เพราะน� ้ำท่วมครัง้ นี ้เป็ นวงกว้ างเหลือเกิน เช่น ที่โรง
สีข้าวของมูลนิธิชยั พัฒนา อ�ำเภอลาดบัวหลวง อยุธยา ทีโ่ รงเรียนนารายณ์ศกึ ษา
ลพบุรี ที่วดั ญานสังวราราม วรมหาวิหาร ชลบุรี แล้ วมีศนู ย์นครปฐมอีกนะคะ
และอีกหลายๆ ศูนย์ อย่างทีน่ ครนายกก็จะมีศนู ย์พกั พิงทีโ่ ปรดเกล้ าฯ ให้ โรงเรียน
นายร้ อยจปร.จัดตังขึ
้ ้น ให้ โรงเรี ยนนายร้ อยดูแล แต่ละแห่งก็จะมีเจ้ าหน้ าที่จาก
มูลนิธิชยั พัฒนาช่วยกันดูแล มีคนจากส่วนกลางช่วยประสานงานก็จะรายงาน
ผลเข้ ามาทางโทรศัพท์ทกุ วัน ว่าศูนย์ฯไหน สถานการณ์เป็ นอย่างไรบ้ าง ส่วน
ใหญ่จะส่งทาง WhatsApps (ซอฟท์แวร์ เครือข่ายสือ่ สารทางโทรศัพท์ระบบสมา
ร์ ทโฟน) เพราะรวดเร็วทันการณ์

เสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มผู้ประสบภัย ณ ศูนย์ชว่ ยเหลือและฟื น้ ฟูผ้ปู ระสบภัยน� ้ำท่วม
ณ โครงการพัฒนาพื ้นทีว่ ดั ญาณสังวราราม วรมหาวิหารของมูลนิธชิ ยั พัฒนา
อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

กองบรรณาธิการฯ : ความต้ องการของผู้ได้ รับผลกระทบจากอุทกภัยคงจะมี

หลากหลายมากนะคะ?

คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ : ในการเรี ยนรู้ วิถีชีวิตของชาวบ้ านที่ประสบ

ความเดือดร้ อน เราได้ ร้ ู ว่าผู้คนเหล่านี ้มีความจ�ำเป็ นในชีวิตที่แตกต่างหลาก
หลายกันไป แต่ความเดือดร้ อนที่เหมือนกันแน่นอนอย่างหนึง่ คือ เรื่ องของสุขา
เมื่อน� ้ำท่วม ห้ องน� ้ำห้ องส้ วมก็ใช้ การไม่ได้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงละเอียดลออเรื่ องนี ้มาก มีพระราชด�ำริ ให้ จดั ท�ำจัดหา สุขา
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เคลือ่ นที่ สุขาลอยน� ้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้ อนที่เป็ นเรื่ องจ�ำเป็ นพื ้นฐานจริงๆ
สุขาลอยน� ้ำในตอนแรกก็มี SCG บริ จาคบ้ าง เราซื ้อเองบ้ าง ระยะหลัง กรม
พัฒนาฝี มือแรงงานร่ วมกับโรงเรี ยนจิตรลดาสายวิชาชี พผลิตเองอย่างดี มี
ประสิทธิภาพสูง นอกจากนี ้ยังมีส้วมเคลือ่ นที่แบบต่างๆ ส้ วมกระป๋ อง ส้ วมเก้ าอี ้
ซึง่ มีผ้ คู ดิ ค้ นแบบ แล้ วน�ำมาทูลเกล้ าฯ ถวาย
เรื่ องการอุปโภคบริโภคก็แตกต่างหลากหลายมาก อย่างเด็กๆ นี่ก็จะ
ดื่มนมชนิดต่างๆ กัน บางคนดื่มนมชนิดนี ้ อีกคนดื่มไม่ได้ นมนี่ถ้าจัดให้ เด็กดื่ม
ผิดประเภทอาจจะท้ องเสียหรื อเป็ นอันตรายได้ ชาวบ้ านพลัดที่อยูม่ าบางทีก็จ�ำ
ชื่อจ�ำยี่ห้อไม่ได้ เช่น บอกเราว่า ยี่ห้อที่เป็ นรูป “เด็กชูมือ” เราก็ต้องให้ เจ้ าหน้ าที่
ไปลองหาตามท้ องตลาดดู เรื่องเล็กๆ น้ อยๆ เหล่านี ้เราต้ องจดจ�ำและน�ำไปจัดหา
ให้ ครบถ้ วน เพราะมีพระราชกระแสว่า เรื่ องของสุขภาพอนามัยนี่ละเลยไม่ได้
ต้ องใส่ใจในทุกรายละเอียด
มีชาวบ้ านจ�ำนวนไม่น้อยไม่ได้ ขนข้ าวของอะไรมาเลย เพราะน� ้ำท่วม
บ้ านหมด ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ให้ จดั หาเครื่ องอุปโภคบริ โภคที่จ�ำเป็ น
อย่างคนชราขาดหมากพลูไม่ได้ ก็โปรดเกล้ าฯ ให้ จดั หาหมากพลูให้ ด้วย บางคน
อุ้มสัตว์เลี ้ยงมา ก็โปรดเกล้ าฯ ให้ จดั หาอาหารสัตว์เลี ้ยงให้ โดยรวมแล้ วคือ
พระราชทานความช่วยเหลืออย่างทัว่ ถึง ทุกวัย ทุกชีวิต ให้ เขามีชีวิตอยูอ่ ย่างดี
แม้ จะไม่สบายเหมือนอยูบ่ ้ านเดิมของเขาแต่ก็ไม่ล�ำบาก
กองบรรณาธิการฯ : คุณหญิงคงจะมีเกร็ ดเรื่ องราวเกี่ยวกับเรื่ องผู้ได้ รับผลกระ
ทบจากอุทกภัยหลายเรื่ อง ช่วยกรุณาเล่าให้ ฟังบ้ างนะคะ?
คุณหญิงอารยา พิบลู นครินทร์ : ตอนน� ้ำท่วมใหม่ๆ คนก็จะส่งค�ำขอมาทุกอย่าง
คือเขาล�ำบากจริ งๆ เดือดร้ อนจริ งๆ เลยต้ องขอให้ ช่วย อย่างช้ างในเพนียดที่
อยุธยา โดยรอบๆ น� ้ำท่วมหมด ช้ างมากมายแต่ไม่มีอาหารกินก็เริ่ มอดอยาก ก็
มีคนขออาหารช้ างเข้ ามา ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ให้ ทหารน�ำอาหารเม็ด
ส�ำหรับช้ าง ซึง่ โรงงานผลิตอยูท่ ี่สระบุรีใกล้ ศนู ย์การทหารม้ า มาให้ ช้างที่อยุธยา
บางคนก็ขอให้ มาช่วยย้ ายไก่ เพราะเล้ าไก่ถกู น� ้ำท่วม แต่ก็ไม่ร้ ูจะย้ ายไปไหน ก็
โปรดเกล้ าฯ ให้ ดำ� เนินการประสานขอให้ ตำ� รวจ ตชด. ไปรับไก่ พาไปดูแลต่อโดย
ขอซื ้อจากผู้ประสบภัยเลย
สัตว์เลี ้ยงทังสุ
้ นขั และแมวทีไ่ ด้ รับผลกระทบจากน� ้ำท่วมนีก่ ม็ มี าก ทรง
ห่วงใยสัตว์เลี ้ยงเหล่านี ้ โปรดเกล้ าฯ ให้ กรมปศุสตั ว์ไปช่วยดูแลหาที่อยูใ่ ห้ สตั ว์
เลี ้ยง ตอนหลังกรมปศุสตั ว์ก็ไปจัดตังศู
้ นย์พกั พิงรับเลี ้ยงสัตว์เลี ้ยงที่บางปะกง มี
การจัดตังกองทุ
้
นช่วยเหลือสัตว์ที่เดือดร้ อน สุนขั และแมวพวกนี ้น่าสงสาร บาง
คนก็ เ อาไปทิ ง้ ไว้ ไ ม่ไ ด้ ไ ปเยี่ ย มไปดูแ ล ส่ว นใหญ่ ก็จ ะป่ วย ทรงพระเมตตา
พระราชทานเงินช่วยค่าอาหาร ค่ายา เพื่อดูแลสัตว์พวกนี ้
เรื่ องอาหารของโค-กระบือ พวกนี ้เคยกินหญ้ ากินฟาง น� ้ำท่วมก็ไม่มี
แหล่งอาหาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีกท็ รงพระกรุณา
โปรดเกล้ าฯ ให้ กรมปศุสตั ว์ ไปหาที่ปลูกพืชที่จะใช้ เป็ นอาหารสัตว์สำ� หรับโคกระบือด้ วย  
เวลามีค�ำขออะไรเข้ ามา เมื่อทรงทราบก็จะมีพระราชกระแสให้ ชว่ ย
เหลือเสมอ อย่างค�ำขอหนึ่งบอกมาว่า มีกระบือ ๒ ตัว หนีน�ำ้ ขึน้ ไปอยู่บน
อัฒจันทร์ สนามกีฬา ไม่มหี ญ้ ากิน ไม่มใี ครไปช่วย ก็โปรดเกล้ าฯ ให้ หาคนไปช่วย
โดยน�ำหญ้ าน�ำอาหารจากสวนจิตรลดาไปให้ กิน บางคนที่บ้านน� ้ำท่วม ร้ องขอ
เข้ ามาว่ามีจระเข้ วา่ ยน� ้ำอยูร่ อบบ้ าน ก็โปรดเกล้ าฯ ให้ ติดต่อกรมอุทยานฯ มา
จับจระเข้ ไปไว้ ในสถานที่ที่เหมาะสม ซึง่ น่าจะดีกว่าว่ายน� ้ำเล่นอย่างนัน้
(ด้ านล่างต่อไปนี ้คือส่วนทีแ่ ก้ ไขเพิม่ เติมเยอะๆนะคะ ท�ำ ฟอนท์ใหญ่
ไว้ คะ่ ค�ำถามแรกนี ้เหมือนเดิมคะ ค�ำตอบเปลี่ยนใหม่ และค�ำถามต่อไปก็เพิ่ม
เข้ ามาค่ะ มีรูปประกอบมากพอสมควร ย่อได้ ทกุ รูปนะคะ)
กองบรรณาธิการฯ : ในพื ้นที่ใกล้ พระต�ำหนักที่ปทุมธานีก็มีผลกระทบจาก
น� ้ำท่วมด้ วยใช่ ไหมคะ?
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คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ : จังหวัดปทุมธานีน� ้ำท่วมมากเกือบทุกพื ้นที่

รวมทังพระต�
้
ำหนักสวนปทุม และชุมชนบริ เวณใกล้ เคียงได้ รับผลกระทบจาก
น� ้ำท่วมอย่างมาก ทีพ่ ระต�ำหนักก็มกี ารเตรียมป้องกันน� ้ำท่วมไว้ มาก สมเด็จ-พระ
เทพรั ตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุม ารี รั บสั่ง กับผู้ดูแลพระต� ำ หนัก ไว้ ว่า
จะทรงใช้ พระต�ำหนักเป็ นที่เก็บเสบียงอาหาร และท�ำอาหารออกไปแจกช่วย
เหลือชาวบ้ าน ก็น่าเสียใจน� ้ำมากจริ งๆ เอาไม่อยู่ท่วมเข้ าบริ เวณพระต�ำหนัก
และอาคารต่างๆ ก็เร่งขนย้ ายสิง่ ของป้องกันไว้ ได้ เสียหายบ้ างไม่มาก แต่ต้นไม้
ที่ทรงปลูกไว้ เป็ นประโยชน์ทางการศึกษา ไม้ ป่า พืชสมุนไพรต่างๆ แช่น� ้ำนาน
ตายจ�ำนวนมาก
ก่อนที่น� ้ำจะท่วมพระต�ำหนักไม่กี่วนั สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยชาวบ้ านชุมชนโดยรอบพระต�ำหนัก รับสัง่ ถาม
กับผู้ดแู ลพระต�ำหนักว่า “เพื่อนบ้ านเราเป็ นยังไงกันบ้ าง” ถ้ าน� ้ำท่วมชาวบ้ าน
และเด็กๆ จะอยูก่ ินกันล�ำบาก ทรงมีรับสัง่ ให้ ไปส�ำรวจดูพื ้นที่บริ เวณใกล้ เคียง
พระต�ำหนัก เป็ นวัด หรือโรงเรียนที่พอจะประสานขอท�ำเป็ นที่พกั พิง ซึง่ ใกล้ ที่สดุ
มีโรงเรี ยนวัดบางนางบุญ และที่ศาลาวัดบางนางบุญ เริ่ มมีชาวบ้ านที่น� ้ำท่วม
มาอาศัยอยูก่ นั บ้ างแล้ ว เมือ่ ทรงทราบรับสัง่ ให้ จดั หาข้ าวสาร อาหารแห้ ง สิง่ ของ
จ�ำเป็ นเข้ าไปช่วยด่วน ก็เร่งด�ำเนินการน�ำสิง่ ของส่วนหนึง่ เข้ าไปให้ เพียงคืนเดียว
รุ่งขึ ้นน� ้ำท่วมสูงเท่าอกรถเข้ าไม่ได้ แล้ ว ทุกวันเข้ าไปท�ำงานหรื อขนของเข้ าไปให้
กันทางเรื อ
กองบรรณาธิการฯ : อยากให้ คณ
ุ หญิงกรุณาเล่าให้ ฟังเมือ่ พระต�ำหนักสวนปทุม
ได้ รับผลกระทบน� ้ำท่วมเรี ยกว่าอย่างหนักเช่นนี ้ การช่วยเหลือชุมชนที่อยู่ใกล้
พระต�ำหนักหรื อเพื่อนบ้ านที่ทรงห่วงใยด�ำเนินการต่อไปอย่างไรคะ?
คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ : ที่จริ งถ้ าน� ้ำไม่ทว่ มพระต�ำหนักสวนปทุมก็คง
ใช้ พื ้นทีใ่ นพระต�ำหนักประกอบอาหารเลี ้ยงชาวบ้ านแล้ ว เมือ่ พระต�ำหนักน� ้ำท่วม
หนัก จะประกอบอาหารก็คอ่ นข้ างล�ำบากแล้ ว ช่วงแรกๆ ที่น� ้ำท่วมพระต�ำหนัก
ทรงอนุญาตให้ ชาวบ้ านเข้ ามารับอาหารและของใช้ กนั ในพระต�ำหนักเลย ต่อมา
ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ เปิ ดเป็ นศูนย์พกั พิงศาลาวัดบางนางบุญ และ
ศูนย์พกั พิงโรงเรี ยนวัดบางนางบุญเพื่อสะดวกในการช่วยเหลือ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ าฯ ให้ เจ้ าหน้ าที่ในกองราชเลขานุการฯ เข้ าไปอยู่ดแู ลช่วยเหลือชาว
บ้ าน ทังสองศู
้
นย์มีผ้ พู กั พิงประมาณสามร้ อยกว่าคน ส่วนใหญ่เป็ นคนในท้ อง
ถิ่นชุมชนบางขะแยง และชุมชนบางคูวดั เป็ นชุมชนที่อยูใ่ กล้ พระต�ำหนัก การ
ดูแลคนเป็ นจ�ำนวนมากและต่างก็มีทุกข์มาให้ อยู่ร่วมกันอย่างสงบเรี ยบร้ อย
บางทีก็ไม่งา่ ย แต่เจ้ าหน้ าที่เรามาอยูบ่ นศูนย์ให้ ก�ำลังใจชาวบ้ านและถ่ายทอด
ความห่วงใยทีท่ รงมีตอ่ ทุกคนในฐานะเพือ่ นบ้ านทีไ่ ด้ รับความเดือดร้ อน รวมกลุม่
พูดคุยร่วมกันบนศูนย์เพื่อให้ เกิดความสามัคคีกนั จัดหาอาสาสมัครแบ่งหน้ าที่
รับผิดชอบงานบนศูนย์ให้ ชว่ ยกันท�ำเหมือนทุกคนท�ำงานบ้ านตัวเอง

เมือ่ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
เสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มโรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพต�ำบลบางขะแยง
อ�ำเภอเมืองปทุมธานี เป็ นการส่ วนพระองค์

เสด็จฯ โดยเรือทีป่ ระทับไปทรงเยีย่ มราษฎรผู้ได้รบั ผลกระทบจากอุทกภัย
ณ ศูนย์พกั พิงศาลาวัดบางนางบุญ อ�ำเภอเมืองปทุมธานี เป็ นการส่วนพระองค์
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เสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มชาวบ้ าน ณ ศูนย์พกั พิงศาลาวัดบางนางบุญ
และทรงร่วมประกอบอาหาร ทอดพระเนตรการจัดอาหารปิ่ นโตพระราชทาน
เลี ้ยงชาวบ้านทีอ่ ยูข่ ้ างในคลองลึกท�ำอาหารกินเองล�ำบาก

สิง่ ที่รับสัง่ ให้ ดำ� เนินการช่วยเหลือมีหลายเรื่ อง ทรงเห็นว่าน� ้ำคงอยู่
อีกนาน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ ประกอบอาหารพระราชทานเลี ้ยงชาว
บ้ านบนศูนย์ทงสองแห่
ั้
ง ท�ำถวายพระวัดบางฯ และท�ำส่งเข้ าไปให้ คนที่อยูใ่ น
สวนด้ านในที่ไม่ทิ ้งบ้ านท�ำกินกันล�ำบาก เรามีอาหารสดมาส่งที่ศนู ย์ให้ ท�ำเลี ้ยง
คนประมาณ ๖๐๐ กว่าคนทุกวัน ก็มีอาสาสมัครส่งพ่อครัวเข้ ามาประกอบ
อาหารให้ ตอนหลังสอนกันท�ำอาหาร และมีผ้ ทู �ำเป็ นอยูบ่ ้ างก็ให้ ชว่ ยกันท�ำเอง
ส่วนอาหารทีส่ ง่ เข้ าไปให้ ชาวบ้ านในคลองด้ านในนัน้ เราได้ เข้ าไปเยีย่ มตามบ้ าน
ที่มีคนอยู่ น�ำปิ่ นโตเปล่าไปแจกบ้ านละเถา เพื่อเป็ นภาชนะให้ น�ำมาใส่อาหาร
ทีศ่ นู ย์วดั บางฯ ท�ำไว้ ให้ ทกุ วันก่อนเทีย่ งให้ น�ำปิ่ นโตทีแ่ จกออกมาใส่กลับไปบ้ าน
ปิ่ นโตหนึง่ มีอาหารสองอย่าง พร้ อมข้ าว (ถ้ าต้ องการ) คนบ้ านอยูไ่ ม่ลกึ เดินทาง
สะดวกก็ให้ มาทานอาหารบนศูนย์ ถ้ าตักใส่กลับบ้ านกันทุกคนอาหารจะไม่พอ
คนข้ างใน อยากเล่าให้ ฟัง การถือปิ่ นโตออกมารับอาหารนันไม่
้ ใช่ทกุ บ้ านจะ
สามารถออกมารับได้ ข้ างในคลองส่วนใหญ่เป็ นผู้สงู อายุคณ
ุ ตา คุณยาย และ
ก็ไม่ได้ มเี รือกันทุกบ้ าน ตอนไปแจกก็ประชาสัมพันธ์ใครมีเรือขอให้ ชว่ ยเอาปิ่ นโต
ของเพื่อนบ้ านในเส้ นทางผ่านติดออกมารับอาหารเผื่อกันด้ วย และภาพที่เห็น
ทุกวันตังแต่
้ สบิ โมงเช้ าเป็ นต้ นไป บริเวณหน้ าศาลาวัดบางฯ จะเหมือนตลาดน� ้ำ 
เรื อมาจอดที่ศาลามีปิ่นโตใส่เรื อ ใส่แพมากันล�ำละหลายๆเถา มีทงเด็
ั ้ ก ผู้ใหญ่
ผู้สงู อายุหิ ้วปิ่ นโตขึ ้นมารับบัตรคิว ตามล�ำดับ หิ ้วลงเรื อกลับไปคนละหลายเถา
เป็ นภาพที่ น่ า รั ก มากได้ เ ห็ น วัฒ นธรรมของคนในชุม ชนที่ มี ค วามเอื อ้ เฟื ้อ
เผื่อแผ่กนั

ภาพบรรยากาศชาวบ้านพายเรือมาส่งปิ่ นโตรับบัตรคิว ถึงเวลาก็มารับ
บริเวณหน้าศาลาวัดบางทุกเช้าเหมือนตลาดน� ้ำ เรือพายมาจอดกันเต็ม
แต่ละล�ำมีปิ่นโตใส่มาหลายเถา รับฝากกันมาเป็ นภาพทีน่ า่ รักเห็นถึงการมีน� ้ำใจเอื ้อเฟื อ้ เผือ่ แผ่กนั

เสร็ จเรื่ องของอาหารแล้ ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ จดั เรื่ องการ
เรี ยนการสอน และกิจกรรมให้ เด็กๆที่อยูใ่ นศูนย์และในละแวกนัน้ ไม่ควรให้ เด็ก
อยูเ่ ฉยๆ รับสัง่ ให้ ประสานกับทางโรงเรี ยนวัดบางฯ¬ ขอการสนับสนุนใช้ ห้องเรี ยน
รวมถึงจัดหาครู อาสาสมัครมาช่วยสอน แบ่งความรับผิดชอบกัน ที่ศนู ย์พกั พิง
ศาลาวัดบางฯ ช่วยประกอบอาหารเลี ้ยง ส่วนศูนย์พกั พิงโรงเรี ยนวัดบางฯช่วย
เรื่ องการเรี ยนการสอนดูแลเด็กๆให้ ทรงห่วงใยว่าเด็กอาจจะตกน� ้ำเวลาไปเรี ยน
ให้ หาเรื อรับ-ส่งเด็กๆ เพื่อความปลอดภัย เพราะน� ้ำลึกกว่าเมตรครึ่ง ช่วงบ่ายๆ
ของทุกวันและวันเสาร์ จะหาอาสาสมัครมาจัดกิจกรรมเสริ มให้ เด็กได้ มีโอกาส
เรี ยนรู้นอกต�ำรา ด้ านศิลปะ ดนตรี การแสดง พุทธศาสนา และภาษาอังกฤษ เมื่อ
ปิ ดศูนย์สิ่งที่เจ้ าหน้ าที่เราได้ เห็นนอกจากเด็กๆใบหน้ ามีรอยยิ ้มและมีความสุข
มากกว่าตอนแรกที่เข้ าอยู่ในศูนย์ ยังได้ เห็นกิริยามารยาทที่เปลี่ยนไปในทาง
ที่ดีขึ ้น
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ตลอดระยะเวลาเกือบสองเดือนบนศูนย์พกั พิงแห่งนี ้ รวมถึงชาวบ้ านที่ไม่ได้ มา
พักบนศูนย์ แต่มารับประทานอาหาร มาขอพระราชทานความช่วยเหลือ ในภาวะ
น� ้ำท่วมเดินทางกันล�ำบาก บางคนขอเรื อ ขอสุขาลอยน� ้ำ ก็ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้ าฯ ให้ จดั มาพระราชทานทันที ส�ำหรับให้ เป็ นของส่วนกลางใช้ กนั ในชุมชน
เชื่อว่าทุกคนสัมผัสได้ ถงึ ความห่วงใยในชีวิตความเป็ นอยูข่ องพวกเขาจริ งๆ
หลังน� ้ำลดมีรับสัง่ ให้ นำ� อุปกรณ์ทำ� ความสะอาดเข้ าไปให้ ไปช่วยดูเรื่องขยะ เรื่อง
เก็บล้ างท�ำ
ความสะอาด ดูเรื่องความเสียหายบ้ านเรือนชาวบ้ านให้ เร่งช่วย บ้ านใครต้ องการ
ปลูกต้ นไม้ ต้นอะไรให้ จดั หาให้ ก็ประชาสัมพันธ์ให้ มาลงทะเบียนว่าใครต้ องการ
จะปลูกอะไรตังแต่
้ อยูบ่ นศูนย์แล้ ว ใครไม่ได้ อยูบ่ นศูนย์กใ็ ห้ มาลงไว้ ทพี่ ระต�ำหนัก
ช่วงวันหยุดปี ใหม่ที่ผ่านมา เสด็จฯไปประทับที่พระต�ำหนักสวนปทุม รับสัง่ ให้
ชาวบ้ านมารับพระราชทานต้ นไม้ กบั พระองค์ท่านที่พระต�ำหนักเลย และทรง
เยี่ยมสวนชาวบ้ านที่ได้ รับความเสียหาย ส่วนใหญ่เป็ นผู้สงู อายุ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ าฯ ให้ จดั คนเข้ ามาช่วยตัดต้ นไม้ ที่ตายออก และปรับพื ้นที่ให้ ชาวบ้ าน
จะได้ ปลูกกันใหม่
นอกจากการทรงเยี่ยมชาวบ้ านแล้ ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรง เป็ นห่วงโรงเรี ยนที่ได้ รับผลกระทบจากอุทกภัย ในช่วง
วันหยุดปี ใหม่ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรี ยนในเขตอ�ำเภอเมืองปทุมธานี จ�ำนวน
๙ โรงเรี ยน ตอนนันไม่
้ ได้ แจ้ งข่าว เพราะเสด็จฯ เยี่ยมเป็ นการส่วนพระองค์
พระราชทานความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนให้ จดั ซื ้อหนังสือ อุปกรณ์สอื่ การเรี ยน
การสอนต่างๆ โต๊ ะเก้ าอี ้นักเรี ยน เครื่ องดนตรี เครื่ องกีฬา อุปกรณ์เครื่ องเล่น
สนาม รวมถึงพระราชทานต้ นไม้ พืชเกษตรสวนครัว และพันธุ์ปลาต่างๆ เพื่อ
เป็ นอาหารกลางวันนักเรี ยน แก่โรงเรี ยนที่ได้ รับความเสียหายจากน� ้ำท่วมทัง้
๙โรงเรี ยน รับสัง่ ว่าน� ้ำท่วมนานเด็กก็ไม่ได้ เรี ยน น� ้ำลดอุปกรณ์เรี ยนก็ไม่มี ที่เล่า
มานี ้ก็เป็ นสิ่งที่ทรงท�ำให้ กบั “เพื่อนบ้ านและชุมชนใกล้ เคียงพระต�ำหนักสวน
ปทุม”  

เด็กๆ ทีศ่ นู ย์พกั พิงโรงเรียนวัดบางนางบุญ ได้มโี อกาสร่วมกิจกรรมต่างๆ

เรื่ องอาชีพ ทรงเป็ นห่วงว่าน� ้ำท่วมโรงงานปิ ด สวนไร่ นาก็เสียหาย
ตอนนี ้อยูก่ นั ว่างๆ น่าจะหาครูมาสอนอะไรทีช่ อบท�ำไว้ เป็ นอาชีพติดตัวไป หลาย
คนอยากฝึ กท�ำดอกไม้ จนั ทน์ ( อยูใ่ กล้ วดั ) ตัดผมชาย เราก็ประสานศูนย์พฒ
ั นา
ฝี มือแรงงานจังหวัดปทุมธานีช่วยส่งครู เข้ ามาสอนให้ เรี ยนจบได้ ใบประกาศ
ติดตัวกันไปด้ วย เรื่ องของสุขภาพ เราก็จดั แพทย์อาสาโรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกล้ าฯมาตรวจรักษาดูแลจิตใจแก่ผ้ สู งู อายุ จัดกิจกรรมให้ ผ้ สู งู อายุโดยอาสา
สมัครจากโรงเรี ยนดนตรี ไทย พาทยกุล เข้ าไปเล่นดนตรี ไทย และร� ำไทย ช่วย
ผ่อนคลายจิตใจ และความเครี ยดให้ ทกุ คนมีอารมณ์เบิกบาน
วันปิ ดศูนย์พกั พิง ผู้ดแู ลที่ศนู ย์พกั พิงเล่าให้ ฟังว่าชาวบ้ านมารวมตัว
กันบนศูนย์ศาลาวัดบาง นางบุญถือดอกไม้ กนั มาเกือบทุกคน ตัวแทนชาวบ้ าน
กล่าวแสดงความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ต่อหน้ าพระฉายาลักษณ์ทนี่ �ำมา
ตังสั
้ กการะไว้ แต่ละคนมีใบหน้ าที่อาบไปด้ วยน� ้ำตา ด้ วยความปลาบปลื ้มใจ
และส�ำนึกในพระมหากรุ ณาธิคณ
ุ ที่ทรงห่วงใยพระราชทานสิ่งดีๆมากมายให้

วันที่ ๒ และ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มราษฎร
และทรงเยีย่ มศูนย์พกั พิงโรงเรียนวัดบางนางบุญ อ�ำเภอเมืองปทุมธานี

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
กองบรรณาธิการฯ : พระมหากรุณาธิคณ
ุ ที่พระราชทานครอบคลุมทุกเรื่ องที่

ประชาชนเดือดร้ อนจริ งๆ นะคะ ?

คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ : กล่าวได้ ว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี ทรงมองการณ์ไกล ไม่ได้ ทรงคิดแค่นี ้ ทรงคิดในแง่สขุ ภาพ
อนามัย ทรงคิดล่วงหน้ าเผื่อไปถึงวันข้ างหน้ าเสมอ อย่างผู้ประสบภัยที่ศนู ย์
พักพิงที่จงั หวัดนครนายก ทรงห่วงใยว่าชาวบ้ านที่เคยท�ำไร่ทำ� นา จ�ำเป็ นต้ องมา
อยูเ่ ฉยๆ นัง่ ๆ นอนๆ ทรงห่วงว่าพวกเขาคงจะเครี ยดกัน ก็พระราชทานแนวคิด
ให้ ผ้ ูว่าราชการจังหวัดนครนายกช่วยไปคิดจัดกิจกรรมฝึ กอาชีพ อบรมการ
ประกอบอาหาร เป็ นต้ น หลังน� ้ำลดแล้ วก็ยงั จะมีอาชีพติดตัวไปได้ เป็ นการฝึ ก
วิชาชีพไปในตัว มีทงเย็
ั ้ บปั กถักร้ อย ท�ำขนม แล้ วก็โปรดเกล้ าฯ ให้ สง่ ผลิตภัณฑ์
ไปจ�ำหน่ายที่ร้านภูฟ้า

ภาพกิจกรรมการฝึ กอาชีพให้กบั ราษฎรผู้ได้รบั ผลกระทบจากอุทกภัยในศูนย์พกั พิงจังหวัดนครนายก
และการน�ำผลิตภัณฑ์มาจ�ำหน่าย ณ ร้ านภูฟ้า

หลังจากน� ้ำลดแล้ ว ต่อจากนี ้ก็เป็ นฤดูเก็บกวาด ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้ าฯ ให้ จดั ซื ้ออุปกรณ์ส�ำหรับท�ำความสะอาดบ้ านเรื อน แจกให้ ผ้ เู ดือดร้ อน
เช่น ถังน� ้ำ ขันน� ้ำ แปรง ไม้ กวาด น� ้ำยาล้ างพื ้น สิง่ จ�ำเป็ นต่างๆ เหล่านี ้ไม่ได้ ทรง
ละเลย เพราะทรงทราบว่าเมื่อน� ้ำท่วมบ้ านเรือนเสียหาย วัสดุอปุ กรณ์พวกนี ้ก็คง
หายไปหมด อย่างที่ฉีดน� ้ำแรงสูงเพื่อขจัดคราบที่ติดฝั งแน่นก็โปรดเกล้ าฯ ให้
จัดหาเตรี ยมพร้ อมไว้ เสมอ หากมีผ้ เู ดือดร้ อนขาดแคลนก็ขอเข้ ามาได้
ส�ำหรับโรงเรี ยนที่ได้ รับผลกระทบจากน� ้ำท่วม ทรงพระกรุ ณาโปรด
เกล้ าฯ ให้ ส�ำรวจความเสียหายและบางโรงเรี ยนที่ขาดแคลนก็พระราชทานเงิน
ให้ ซอ่ มแซมอาคารเรียน พระราชทานโต๊ ะ เก้ าอี ้ตู้ อุปกรณ์การเรียน ส่วนนักเรียน
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ทีข่ าดแคลนชุดนักเรียน ก็พระราชทานชุดนักเรียน สมุด หนังสือ แบบเรียน เครื่อง
เขียน เพื่อให้ เริ่ มต้ นการเรี ยนการสอนได้ เร็ วที่สดุ
เรื่องส�ำคัญอีกอย่างหนึง่ คือการฟื น้ ฟูเรื่องอาชีพ โดยเฉพาะเกษตรกร
ที่สญ
ู เสียทังเรื
้ อกสวนไร่นา ปศุสตั ว์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ ไปดูวา่ จะจัด
กิจกรรมฟื น้ ฟูด้านเกษตรกรรมได้ อย่างไรบ้ าง โปรดเกล้ าฯ พระราชทานพันธุ์ข้าว
เมล็ดพันธุ์ผกั รวมทังปศุ
้ สตั ว์ ก่อนจะปลูกก็ทรงเอาพระทัยใส่ พระราชทานค�ำ
แนะน�ำว่า ต้ องท�ำการปลูกพืชบ�ำรุงดินเสียก่อน หรือต้ องจัดเตรียมพื ้นทีใ่ ห้ เหมาะ
สมกับการเพาะปลูกพืชแต่ละชนิด
กองบรรณาธิการฯ : ในการปฏิบตั งิ านตามพระราชด�ำริ ในการช่วยเหลือผู้ได้ รับ
ผลกระทบจากน� ้ำท่วม เท่าที่ผ่านมามีสิ่งที่เป็ นปั ญหาอุปสรรคหรื อเรื่ องที่น่า
หนักใจหรื อไม่คะ ?
คุณหญิงอารยา พิบลู นครินทร์ : ส่วนใหญ่จะเป็ นปั ญหาเรื่ องการเดินทางที่ยาก
ล�ำบาก เพราะน� ้ำท่วมถนนขาดนี่ท�ำให้ การสัญจรยากมาก เราก็ต้องพยายามหา
ทางไปให้ ได้ มีกรณีหนึง่ นายอ�ำเภอที่ปากแพรก อยุธยา ถูกตัดขาดเพราะน� ้ำ
ท่วมมาหลายวัน เมื่อทรงทราบก็มีรับสัง่ ว่า ยังไงก็ต้องไปให้ ได้ เขาก�ำลังเดือด
ร้ อน ก็ต้องเปิ ดแผนที่ พยายามหาเส้ นทางทีจ่ ะเข้ าไป ใช้ เรือบ้ าง ใช้ รถจีเอ็มซีบ้าง
ต้ องอ้ อมไปทางนครนายก ไปทางลพบุรี ใช้ เวลา ๖-๗ ชัว่ โมงกว่าจะถึง ได้ น�ำ
สิ่งของบรรเทาทุกข์ไปให้ ชาวบ้ านจนได้ ทังนายอ�
้
ำเภอทังชาวบ้
้
านก็ดีใจมาก
เพราะเป็ นพื ้นที่ที่เข้ าถึงได้ ยาก ยังไม่มีใครเข้ าไปช่วยพวกเขา
ช่วงที่เดือดร้ อนกันมาก ใครส่งค�ำขอเข้ ามา เราก็พยายามจัดสิง่ ของ
ไปช่วยทุกที่ หรื อเวลาประทับเฮลิคอปเตอร์ จะทรงชี ้พื ้นที่ที่ต้องช่วยเหลือ เราก็
ต้ องมาท�ำการบ้ านต่อว่าจะต้ องไปจุดไหนบ้ าง มาวางแผนว่าไปอย่างไร การเดิน
ทางย่อมมีความยากล�ำบากแน่นอน แต่ก็ต้องท�ำ  และทรงติดตามผลทุกครัง้ ว่า
ทรงถามว่าไปหรื อยัง ไปอย่างไร ช่วยอย่างไร ทรงเอาพระทัยใส่ความเป็ นอยูข่ อง
ชาวบ้ านจริ งๆ มีพระเมตตามาก สิง่ ที่ทรงท�ำนันมี
้ ทงสิ
ั ้ ง่ เล็กๆ น้ อยๆ ที่ผ้ คู นอาจ
ไม่ได้ ค�ำนึงถึง และสิง่ ใหญ่ๆ ที่ควรให้ ความส�ำคัญอย่างการท�ำการเกษตร การ
ฟื น้ ฟูแหล่งอาหาร การจัดการศึกษา ทรงห่วงภาพรวมใหญ่ เพราะอย่างไรการ
ศึกษาต้ องมาเป็ นที่หนึง่ มีพระราชด�ำริ วา่ แม้ จะอยูใ่ นช่วงเวลาที่ยากล�ำบาก แต่
เราก็ไม่ควรปล่อยเวลาให้ ผา่ นไปโดยเปล่าประโยชน์ ท�ำอะไรได้ ก็ควรท�ำ  
กองบรรณาธิการฯ : สุดท้ ายนี ้ อยากให้ คณ
ุ หญิงช่วยฝากแนวคิดที่จะให้ เป็ น
หลักในการท�ำงานในสังคมปั จจุบนั นี ้นะคะ ?
คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ : ในการท�ำงานทุกชนิด ย่อมต้ องมีปัญหา
อุปสรรคเป็ นธรรมดา คนเราอาจจะรู้สกึ เหนื่อยหรื อท้ อ เป็ นปกติของการท�ำงาน
คนเรามีความใฝ่ ฝั นในชีวิตไม่เหมือนกัน เป้าหมายในชีวิตอาจไม่เหมือนกัน แต่
เมื่อจะท�ำอะไรแล้ ว ก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เป็ นหน้ าที่ที่ตวั เองต้ องท�ำ  ท�ำให้ ดี
ที่สดุ ในขณะเดียวกัน ก็ต้องมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ และมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี พร้ อมจะช่วยเหลือเกื ้อกูลผู้อื่นเท่าที่เราจะสามารถท�ำได้ โดยไม่นิ่งดูดาย ขอ
ฝากไว้ วา่ ทุกคนต่างมีหน้ าที่ของตัวเอง ทุกคนต้ องรับผิดชอบในหน้ าที่ ท�ำหน้ าที่
ของตัวเองให้ ดีที่สดุ อะไรที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติหรื อส่วนรวมก็ควร
ท�ำ 

36

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

‘แก้ วใส’
สวัสดีค่ะ คุณผู้อ่านทุกท่าน แล้ วเราก็ได้ กลับมาพบกันอีกครัง้ ในคอลัมน์ “หนังสือทูล
กระหม่อม” นะคะ ช่วงนี ้ยังไม่มี “หนังสือทูลกระหม่ อม” เล่มใหม่ๆ แก้ วใสจึงขอน�ำจดหมายจาก
คุณครูกะทิซงึ่ เคยเป็ นอาสาสมัครไปสอนหนังสือที่โรงเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดนแห่งหนึง่ มาฝาก
ค่ะ เหตุที่แก้ วใสได้ รับจดหมายฉบับนี ้มานันคงต้
้ องขออนุญาตเก็บเป็ นความลับตามความประสงค์
ของคุณครู กะทิและหนูมะลิเอง แก้ วใสอ่านจดหมายฉบับนี ้ดูแล้ วเห็นว่ามีเนื ้อหาน่าสนใจ จึงเห็น
สมควรน�ำมาแบ่งปั นแก่คณ
ุ ผู้อา่ นทุกท่านค่ะ อากาศช่วงนี ้เปลี่ยนแปลงบ่อย อย่าลืมรักษาสุขภาพ
กายสุขภาพใจให้ แข็งแรงอยูเ่ สมอ เพื่อพร้ อมรับอุปสรรคและสิง่ ดีๆ ที่ผา่ นเข้ ามาในชีวติ ของเรานะคะ
รักคุณผู้อา่ นเสมอค่ะ
จดหมายจากครูกะทิถึงหนู มะลิ
หนู มะลิ ที่รัก
ครูดีใจมากที่ได้ รับจดหมายของหนู นานมากแล้ วสินะคะที่เราได้ พบกันที่โรงเรี ยนต�ำรวจ
ตระเวนชายแดนแห่งนัน้ ข่าวที่หนูสอบเข้ ามหาวิทยาลัยในฝั นได้ ท�ำให้ ครูตระหนักว่า เวลาผ่านไป
นานมากแล้ วจริ งๆ เด็กหญิงเล็กๆ ที่ครูเคยสอนที่โรงเรี ยนต�ำรวจตระเวนชายแดนชันประถม
้
ตอนนี ้
โตเป็ นสาวและก�ำลังจะเป็ นนักศึกษาปี ๑ ของมหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติแล้ ว ครู ดีใจกับหนูด้วย
จริ งๆ ค่ะ
ส�ำหรับครูแล้ วช่วงเวลาของการเป็ นอาสาสมัครตอนปี ๔ เพื่อไปสอนหนังสือที่โรงเรี ยน
ต�ำรวจตระเวนชายแดนเป็ นช่วงเวลาที่ครู มีความสุขมากที่สดุ ช่วงหนึง่ ในชีวิต ธรรมชาติที่สวยงาม
อากาศดีๆ ผู้คนในชุมชนที่เป็ นมิตรและให้ การต้ อนรับเหมือนญาติสนิท โดยเฉพาะเด็กนักเรี ยนที่นา่
รักทุกคนเป็ นภาพความทรงจ�ำทีท่ ำ� ให้ ครูยิ ้มได้ ทกุ ครัง้ เมื่อนึกถึงและยังแจ่มชัดเหมือนเพิง่ เกิดขึ ้นเมื่อ
วานนี ้เองค่ะ
ทีห่ นูถามครูมาว่าหนูกงั วลใจกับอนาคตข้ างหน้ าและเกรงว่าจะได้ คะแนนไม่ดใี นการสอบ
ไหนจะเรื่ องเพือ่ น เรื่ องกิจกรรมต่างๆ อีกมากมายนัน้ หนูควรจะท�ำอย่างไรดี ครูอยากน้ อมน�ำบทพระ
ราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สัก ๒ เรื่ อง มาเล่าให้ หนูฟัง เผื่อ
จะช่วยหนูได้ บ้างค่ะ
บทพระราชนิพนธ์ที่ครูจะยกมานี ้เป็ นบทสัน้ ๆ ที่อยู่
ในส่วน “นานาโวหาร” ของหนังสือพระราชนิพนธ์ “มณีพลอย
ร้ อยแสง” ซึง่ เป็ นหนังสือรวมพระราชนิพนธ์หลากหลายรูปแบบ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตังแต่
้
ครัง้ ยังทรงพระเยาว์จนถึงปี ๒๕๓๓ มีทงบทร้
ั ้ อยกรอง บทเพลง
บทร้ อยแก้ ว ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ และภาพฝี
พระหัตถ์ด้วย อีกทังยั
้ งมีพระฉายาลักษณ์ตงแต่
ั ้ มีพระประสูติ
การ และพระราชพิธีสมโภชเดือนขึ ้นพระอู่ พระฉายาลักษณ์
ครัง้ ยังทรงเยาว์พระชันษา จนกระทัง่ ถึงทรงส�ำเร็จการศึกษา
การเรี ยงร้ อยเนือ้ หาที่มากมายหลากหลายจนส�ำเร็ จเป็ น
หนังสือที่งดงามทุกหน้ านี ้ แสดงให้ เห็นถึงความตังใจอย่
้
าง
มากของคณะท�ำงานจริงๆ ค่ะ เอาล่ะนะคะ เข้ าเรื่องพระราช
นิพนธ์เสียที
“อย่าปล่อยเวลาให้ ลว่ งไปโดยเปล่าประโยชน์” อยูท่ ี่หน้ า
๓๖๗ มีความยาวไม่ถงึ หนึง่ หน้ าค่ะ ข้ อความตอนหนึง่ มีอยูว่ า่
“ชีวิตของคนเรานี ้น้ อยนัก เมื่อเปรี ยบเทียบกับอายุโลก ดังนัน้ ไม่ควรจะปล่อยเวลาที่เรา
มีอยู่น้อยอยู่แล้ วให้ ลว่ งไปโดยไม่ได้ ท�ำอะไรเป็ นชิ ้นเป็ นอัน ฝากผลงานไว้ ให้ อนุชนรุ่ นหลังได้ รับผล
ประโยชน์จากงานนัน้ และให้ ชื่อของเราจารึกอยูใ่ นความทรงจ�ำของชนทังหลายสื
้
บไป...
“เราควรมาพิจารณาดูวา่ ในวันหนึง่ ๆ เราได้ ทำ� อะไรบ้ าง สิง่ ทีเ่ ราท�ำนันเป็
้ นประโยชน์ เปล่า
ประโยชน์ หรื อเป็ นโทษเพียงใด และงานต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์นนเราต้
ั้
องเปรี ยบเทียบดูวา่ อย่างไหน
มีประโยชน์ มากน้ อยกว่ากันเพียงไร เมื่อพิจารณาไตร่ ตรองดูจนถี่ถ้วนแล้ ว ก็เลือกปฏิบตั ิสิ่งที่มี
ประโยชน์ และเหมาะสมกับกาลเวลาที่สดุ ก่อน แล้ วจึงปฏิบตั สิ งิ่ ที่มีประโยชน์น้อยลงตามล�ำดับ
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“บุคคลย่อมมีหน้ าที่เหล่านี ้ได้ แก่ การเป็ นนักเรี ยน เป็ นครู เป็ นหมอ เป็ นทหาร
เป็ นต้ น เมือ่ เป็ นเช่นนันแล้
้ วทุกคนควรกระท�ำหน้ าทีข่ องตนให้ ดที สี่ ดุ ถ้ ายังมีเวลา
เหลืออยู่ก็ท�ำงานที่มีประโยชน์อื่นๆ งานเช่นนี ้เรี ยกว่างานอดิเรก คือ งานยาม
ว่าง ซึง่ เราควรท�ำในเวลาที่เสร็จจากงานประจ�ำจริงๆ ไม่ใช่วา่ ยังมีงานประจ�ำอยู่
แต่หนั ไปท�ำงานอดิเรกเพราะความเกียจคร้ านเบื่อหน่ายในงานประจ�ำดังนี ้
“งานอดิเรกมีหลายอย่างหลายประเภทด้ วยกัน งานอดิเรกของแต่ละคนก็ไม่
เหมือนกัน งานอดิเรกของบุคคลหนึง่ อาจจะเป็ นงานประจ�ำของอีกบุคคลหนึง่
ก็ได้ งานอดิเรกนี่แหละอาจน�ำชื่อเสียงและรายได้ มาสูเ่ จ้ าของงานยิ่งกว่างาน
ประจ�ำเสียอีก งานเหล่านี ้มีการสะสมแสตมป์ การเลี ้ยงกล้ วยไม้ การสะสม
หนังสือ ฯลฯ เป็ นต้ น
“ยังมีวธิ ีใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์อกี หลายอย่าง เช่น การเล่นกีฬา
และการเล่นดนตรี ซึ่งเป็ นประโยชน์ ทงั ้ กับร่ างกายและจิตใจ ท�ำให้ ร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง จิตใจเบิกบาน พร้ อมที่จะท�ำงานประจ�ำ  หรื อท�ำงานอื่นๆ ได้
อย่างเต็มความสามารถ
...ด้ วยการรู้จกั แบ่งเวลาและใช้ เวลาที่ตนมีอยูใ่ ห้ เป็ นประโยชน์ ชีวิต
ของเราจะมีค่าขึ ้นอีกมากมาย ดังนัน้ คติประจ�ำใจที่เราควรระลึกไว้ เสมอ คือ
‘อย่าปล่อยเวลาให้ ลว่ งไปโดยเปล่าประโยชน์’”
ด้ านล่างยังมีวนั เดือนปี บอกเวลาที่ทรงพระราชนิพนธ์ คือ ๒๓ มิถนุ ายน ๒๕๑๕
พระชนมายุขณะนันเพี
้ ยง ๑๗ พรรษา เมือ่ ได้ อา่ นบทพระราชนิพนธ์นี ครู
้ ไม่แปลก
ใจเลยว่าเหตุใดเมื่อมาถึงปั จจุบนั จึงทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจมากมายขนาด
นี ้ ครูเชื่อว่าบทพระราชนิพนธ์นี ้จะช่วยตอบค�ำถามความกังวลใจเรื่ องการแบ่ง
เวลา และการจัดการกับการเรี ยนและกิจกรรมมากมายของหนูได้ บ้างนะคะ
อีกบทหนึง่ ที่ครูคดิ ว่าน่าจะเหมาะกับหนูในเวลานี ้คือ “ถ้ าข้ าพเจ้ ามี
โอกาสไปศึกษาในมหาวิทยาลัย” หน้ า ๓๖๕ บทนี ้สันกว่
้ าบทก่อนอีก มีข้อความ
เพียง ๑๙ บรรทัด และทรงเขียนไว้ เมื่อ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ พระชนมายุเพียง
๑๖ พรรษา
“ทุกคนย่อมมีความมุง่ หวังในชีวิต ความมุง่ หวังส่วนตัวของข้ าพเจ้ า
นันมิ
้ ใช่การได้ เข้ าศึกษาในขันมหาวิ
้
ทยาลัย แต่เป็ นความมุง่ หวังที่จะใช้ ความรู้
ความสามารถของตนในการท�ำประโยชน์ต่อชาติและต่อโลก การศึกษาในขัน้
มหาวิทยาลัยจึงเป็ นเสมือนวิถีสอู่ ดุ มคติในชีวิตของข้ าพเจ้ า…
“การศึกษาขันมหาวิ
้
ทยาลัยเป็ นก้ าวใหม่ของชีวติ ซึง่ เป็ นก้ าวยาวก้ าว
หนึง่ เพราะข้ าพเจ้ าจะต้ องไปพบกับบุคคลจากที่ตา่ งๆ แปลกๆ ใหม่ๆ ประเพณี
ทีไ่ ม่เคยประสบพบเห็นในโรงเรียนมัธยมศึกษาธรรมดา การศึกษาก็ต้องใช้ ความ
เพียรพยายาม ความสามารถของตนเอง กล่าวอีกอย่างหนึง่ คือ ต้ องพึง่ ตัวเอง
ขวนขวายหาความรู้ด้วยตัวเอง จะไม่มีอาจารย์คอยจ� ้ำจี ้จ� ้ำไช หรื อพร�่ ำสอนให้
ทราบถึงวิชาความรู้ และการวางตัวให้ ถกู ต้ องอีกด้ วย
“...และอีกอย่างหนึง่ เราจะต้ องไม่ลมื ว่า การศึกษาในขันมหาวิ
้
ทยาลัย
นัน้ นักศึกษาไม่ได้ เสียค่าเล่าเรี ยนเอง นอกจากเสียค่าสวัสดิการส่วนตัวเท่านัน้
ค่าเล่าเรี ยนก็คือภาษีที่ราษฎรเสีย เมื่อเรี ยนจบแล้ วก็ควรท�ำประโยชน์เพื่อชดใช้
ค่าเล่าเรี ยนที่ราษฎรเสียให้ แก่เรา”
เมื่อตอนที่ครูได้ อา่ นบทพระราชนิพนธ์นี ้ครูเรี ยนจบปริ ญญาโทแล้ ว
รู้ สกึ เสียดายมากที่ได้ อ่านบทพระราชนิพนธ์ นี ้ช้ าเกินไป น่าจะมีโอกาสได้ อ่าน
ตังแต่
้ สมัยที่ยงั เรี ยนอยู่ ช่วงเวลาในรัว้ มหาวิทยาลัยนันเป็
้ นช่วงเวลาที่มีคา่ มาก
ที่สดุ ช่วงหนึง่ ของชีวิต อย่าปล่อยเวลาให้ ลว่ งไปโดยเปล่าประโยชน์ นะคะ
หนังสือรวมพระราชนิพนธ์ “มณีพลอยร้ อยแสง” เล่มนี ้ตีพิมพ์ตงแต่
ั้
ปี ๒๕๓๓ นับมาถึงปั จจุบนั นี ้ก็เป็ นเวลายาวนานกว่าสองทศวรรษแล้ ว คงไม่
สามารถหาพบได้ ในร้ านหนังสือทัว่ ไป แต่จะพบได้ ในห้ องสมุดค่ะ ด้ วยความยาว
เกือบ ๗๐๐ หน้ ากระดาษเอ ๔ ของหนังสือเล่มนี ้รวบรวมบทพระราชนิพนธ์ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไว้ มากมายอย่างที่ครูไม่มี
ทางพรรณนาได้ หมด ครูอยากให้ หนูลองไปหาตัวเล่มจริงอ่านดูคะ่ อ่านแล้ วชอบ
เรื่ องไหน เขียนมาเล่าให้ ครูฟังบ้ างนะคะ
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นอกจากหนังสือพระราชนิพนธ์เล่มนี ้แล้ ว ยังมีหนังสืออีกมากมายที่
ครูพบในห้ องสมุดตังแต่
้ สมัยเป็ นเด็กประถม มัธยม มหาวิทยาลัย และกลายเป็ น
หนังสือเล่มโปรดของครู มาจนถึงทุกวันนี ้ บางทีห้องสมุดก็เป็ นสถานที่พกั กาย
พักใจที่ดีส�ำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยของหนูเป็ น
มหาวิ ท ยาลัย ที่ เ ก่ า แก่ แ ห่ ง หนึ่ ง ของประเทศ ครู เ ชื่ อ ว่ า ในห้ องสมุ ด ของ
มหาวิทยาลัยและห้ องสมุดของคณะต่างๆ จะมีหนังสือที่มีค่าและมีประโยชน์
เก็บสะสมอยูเ่ ป็ นจ�ำนวนมาก หนังสือดีๆ หรื อข้ อความดีๆ ในหนังสือบางครัง้ ก็
เป็ นเสมือนทรัพย์สมบัตทิ ี่ประเมินค่าไม่ได้ ส�ำหรับเรา
พูดถึงเรื่ องนี ้แล้ วท�ำให้ ครู นึกขึ ้นได้ ถึงข้ อความสันๆ
้ ในหนังสือเล่ม
หนึง่ ทีค่ รูได้ พบในห้ องสมุด เมือ่ แรกเข้ ามาท�ำงานใหม่ ๆ ตอนนันครู
้ กม็ คี วามกลัว
และความกังวลใจหลายเรื่ องเหมือนกัน รู้ สกึ ว่าจิตใจอ่อนแอ จึงคิดที่จะอ่าน
หนังสือธรรมะเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจ ครูไปที่ห้องสมุด เดินไปที่ชนหนั
ั ้ งสือหมวด
ธรรมะ สายตากวาดไปเรื่ อยๆ ก็สะดุดที่หนังสือธรรมะเล่มหนึง่ ครูคอ่ ยๆ เลื่อน
หนังสือออกมาจากชัน้ แค่หน้ าปก ความเก่า และความหนักของหนังสือก็ท�ำให้
ใจครูสงบขึ ้นมาหน่อยหนึง่ แล้ ว ครูนงั่ พับเพียบลงกับพื ้นห้ องสมุด วางหนังสือลง
บนตัก และพลิกปกหนังสือออกอ่าน แต่ก่อนจะไปถึงเนื ้อหาในหนังสือเล่มนัน้
สายตาก็สะดุดเข้ ากับตัวอักษรเล็กๆ เขียนด้ วยหมึกสีน� ้ำเงินเรี ยงเป็ นระเบียบอยู่
ที่ปกในของหนังสือ ว่า
หลัก Strong Mind (จิตใจเข้ มแข็ง) ของเจ้ าคุณนรรั ตน์
๑. ไม่บน่
๒. ไม่ร้องทุกข์
๓. ไม่ต้องการทราบว่าคนอื่นเห็นว่าเราเป็ นอย่างไร
๔. ไม่บอกความลับของตนแก่ใคร
๕. ไม่ต้องการพูดความลับของใคร
๖. ไม่ร้ ูสกึ ว่าตัวเป็ นคนเคราะห์ร้าย
๗. สามารถเอาเหตุการณ์ตา่ งๆ มาเป็ นประโยชน์แก่ตนได้ (เช่น เอาศัตรู
มาเป็ นมิตรได้ )
๘. รู้ก�ำลังใจของตนได้ เมื่อภัยมี
๙. ยิ ้มได้ เมื่อภัยมี
ครูร้ ูสกึ ว่าจิตใจสงบขึ ้นอย่างประหลาด ก่อนเก็บหนังสือขึ ้นชัน้ ครูอด
ไม่ได้ ที่จะกราบลงบนหนังสือพระธรรมเล่มนัน้ กราบทังพระธรรมค�
้
ำสอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า และกราบด้ วยส�ำนึกในพระคุณของผู้จดข้ อความลงใน
หนังสือเล่มนี ้
บางครัง้ หนังสือก็บรรจุข้อความดีๆ ทีเ่ ราไม่เคยทราบมาก่อน บางครัง้
แม้ เป็ นข้ อความที่เราคิดว่าเราทราบอยูแ่ ล้ ว แต่ถ้าเข้ ามาในเวลาที่เหมาะสมอีก
ครัง้ เราอาจรู้สกึ เหมือนว่าเราเพิ่ง ‘เข้ าใจ’ ข้ อความนันก็
้ เป็ นได้ หนังสือคือที่เก็บ
ข้ อความดีๆ เหล่านี ้ไว้ มากมาย หากเปรี ยบหนังสือดีๆ เล่มหนึง่ เป็ นอัญมณีที่มี
ค่า ห้ องสมุดก็คือขุมทรัพย์มหาศาลที่เก็บรวบรวมอัญมณีมีคา่ ไว้ นบั ไม่ถ้วน รอ
คอยเวลาให้ เราเข้ าไปค้ นหาตามแต่ใจ สุดแต่ว่าเราจะค้ นพบอัญมณีเม็ดไหน
และมองเห็นคุณค่ามากน้ อยเพียงใด
จดหมายฉบับนี ้ยืดยาวมากแล้ ว ครูคงต้ องจบเสียที สุดท้ ายนี ้ ครูขอ
ให้ หนูมะลิเข้ มแข็ง อดทน และตังใจเรี
้ ยน ประสบการณ์ ที่หนูจะได้ รับในรัว้
มหาวิทยาลัยและเส้ นทางในชีวิตต่อไปจากนี ้จะมีทงสุ
ั ้ ขและทุกข์ ขอให้ หนูมีสติ
และตังมั
้ น่ อยูใ่ นความดี ถึงหนทางข้ างหน้ าจะยากล�ำบากเพียงใด ขออย่าได้ ทิ ้ง
ความฝั นและอุดมการณ์ที่หนูเคยบอกครูวา่ วันหนึง่ เมื่อหนูโตเป็ นผู้ใหญ่ หนูจะ
เป็ นผู้ใหญ่ที่ดี จะใช้ ความรู้ตอบแทนคุณแผ่นดิน จะรักและเทิดทูนสถาบันพระ
มหากษัตริย์ทที่ รงปกปั กษ์ รักษาบ้ านเมืองมาอย่างยาวนานก่อนเราเกิดหลายชัว่
อายุคน ขอให้ หนูร้ ูวา่ ไม่วา่ หนูอยูท่ ี่ไหนท�ำอะไร ‘ธรรม’ จะเป็ นเครื่ องคุ้มครองหนู
ตลอดไป
							
ด้ วยความปรารถนาดีเสมอ
					
ครู กะทิ
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“มุมมองจากนอกโลก”
วิถีชีวิตของเราด�ำเนินอยู่บนโลกใบเดิมทุกวัน แม้ จะได้ เดินทางไป
เมืองโน้ นประเทศนี ้ ได้ เห็นโลกกว้ างหลากแง่มมุ แต่คงมีน้อยคนนักที่จะได้ เห็น
โลกในมุมมองจากอวกาศ จะสวยงามน่าทึง่ เพียงใด ลองมาชมกัน ภาพทังหมด
้
ถ่ายจากกล้ องดาวเทียมหลายดวงที่อยูใ่ นวงโคจรรอบโลก ทุกภาพบันทึกไว้ โดย
European Space Agency (ESA)และองค์การ NASA เมื่อเดือนมกราคม
๒๕๕๕ แต่ละภาพเก็บรายละเอียดและสีสนั ของธรรมชาติและความเป็ นไปบน
ผิวโลกได้ สวยงามอย่างน่าประหลาดใจ
บทความและภาพนี ้เป็ นข้ อมูลบางส่วนจากเว็บเพจ Satellite eye
on Earth: January 2012 – in pictures สืบค้ นจากเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์
“เดอะ การ์ เดียน” ของอังกฤษ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๕
เนื่องจากพื ้นทีม่ จี ำ� กัดจึงสามารถน�ำมาลงได้ เพียง ๕ ภาพ จากทังหมด
้
๑๘ ภาพ
ผู้สนใจที่สามารถเข้ าถึงอินเตอร์ เน็ตได้ สามารถเข้ าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตาม
ลิงค์นี ้ http://www.guardian.co.uk/environment/gallery/2012/feb/08/satellite-eye-in-pictures#/?picture=385606531&index=17   อนึ่ ง
กองบรรณาธิการขอน�ำข้ อความประกอบภาพภาษาอังกฤษมาลงไว้ ด้วย ณ ที่นี ้  
Satellite eye on Earth: January 2012 – in pictures
Freezing seas, flooding lakes and a dramatic photo of London
from space were among the images captured by European Space
Agency and Nasa satellites last month
ภาพที่ ๑ “ลอนทรายในอิหร่ าน”

ภาพที่ ๒ “ลมพัดทะเลแปรสีท่ ฟ
ี ลอริดา”

Photograph: Modis/Aqua/Nasa
กระแสลมแรงทีพ่ ดั ผ่านอ่าวฟลอริดาในต้ นเดือนมกราคม พุทธศักราช
๒๕๕๕ ชักน�ำให้ เกิดกระแสน� ้ำในทะเลไหลวนจนแปรสีตา่ งระดับสวยงามน่าตืน่
ใจ ในเขตน� ้ำตื ้นทะเลเป็ นสีฟ้าจางเจือขาวและเขียวอ่อน ห่างชายฝั่ งออกไปน� ้ำ
ก็จะเพิม่ ระดับเป็ นสีน� ้ำเงินเข้ มสดใส ลงมาทางด้ านทิศใต้ ใกล้ ฟลอริด้าคีย์ส ทะเล
บริ เวณนี ้มีแนวปะการังจ�ำนวนมาก แสดงว่ามีแร่แคลไซต์ปริ มาณมาก เมื่อน� ้ำ
ทะเลไหลวนจึงท�ำให้ สีน� ้ำทะเลเจือสีขาวเรื่ อคล้ ายน� ้ำนม
Heavy winds blew across the Florida Bay in early January, stirring the
waters and contributing to this dazzling array of colour. Clouds of milky
blue and green fill the shallower waters; near the southern coast, the
waters are distinctly tan from a run-off of particulates from land. Further
south, near the Florida Keys, abundant coral reefs mean the water is
rich in calcite, which when disturbed lends it a milky appearance
ภาพที่ ๓ “หิมะแต้ มสีขาวบนคาบสมุทรบัลข่ าน”

Photograph: Ikonos-2/ESA
ลอนทรายสีน�ำ้ ตาลเป็ นเส้ นริ ว้ โค้ งนี ้เป็ นภาพของทะเลทรายเกลือ
“ดาช อี คาวีร์” (Dasht-e Kavir) ในประเทศอิหร่าน ในฤดูร้อน ความชื ้นในทะเล
ทรายจะระเหยไปในอากาศ ท�ำให้ ปริ มาณแร่ธาตุที่เหลืออยูท่ วีความเข้ มข้ นยิ่ง
ขึ ้นจนท�ำให้ อิหร่านเป็ นหนึง่ ในประเทศที่อดุ มไปด้ วยแร่ธาตุนานาชนิด
Curving sands in Iran’s salt desert, Dasht-e Kavir. Summer
evaporation in the desert leaves behind a high concentration of minerals, making Iran one of the world’s most important mineral producers
Photograph: Modis/Aqua/Nasa
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ปุยสีขาวของหิมะปกคลุมบริ เวณคาบสมุทรบัลข่านและประเทศตุรกีในเดือน
มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๕๕ ตุรกีคือแผ่นดินส่วนล่างขวาในภาพ ส่วนด้ าน
บนซ้ ายเป็ นคาบสมุทรบัลข่าน กินอาณาบริ เวณกว้ างถึง ๗๐๐,๐๐๐ ตาราง
กิโลเมตรในดินแดนตะวันออกเฉียงใต้ ของยุโรป ส่วนทีเ่ ป็ นทะเลด้ าน
บนสุดของภาพ นันคื
้ อทะเลด�ำ  ทะเลด้ านล่างตอนใต้ นนคื
ั ้ อทะเลอีเจียน ส่วน
ทะเลด้ านซ้ ายสุดของภาพคือทะเลอะเดรี ยติก  
Snow dusted much of the Balkans and Turkey in early January. Turkey is in the south-east section of the image; to the northwest is
the bulk of the Balkan region, an area encompassing more than 700,000
sq km across south-eastern Europe. The body of water to the north is
the Black Sea, with the Aegean to the south and the Adriatic to the
south-west
ภาพที่ ๔ “ฟ้าใสไร้ เมฆเหนือคาบสมุทรบาฮา”
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ภาพที่ ๕ “ดวงตาแห่ งพายุท่ โี มแซมบิก”

Photograph: Modis/Aqua/Nasa

Photograph: Norman Kuring/Modis/Aqua/Nasa
ท้ องฟ้ากระจ่างไร้ เมฆเหนือแผ่นดินอเมริ กาเหนือส่วนนี ้ ท�ำให้ เห็น
คาบสมุทรบาฮาทอดตัวเหยียดยาวริมฝั่ งมหาสมุทรแปซิฟิกของประเทศเม็กซิโก
อย่างชัดเจน กลางภาพจะเห็นละอองเมฆบางๆ ถูกสายลมพัดฟุ้งกระจายเหนือ
แผ่นดินใหญ่และคาบสมุทรบาฮา การที่องค์การนาซาถ่ายภาพจากดาวเทียม
เช่นนี ้เพื่อให้ สามารถประเมินสถานะของแพลงตอนและสิ่งแขวนลอยในท้ อง
ทะเลได้ การที่มีพายุฝนละอองบางส่
ุ่
วนปกคลุมท�ำให้ การประเมินอาจคลาด
เคลื่อนบ้ าง ทังยั
้ งอาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมของมนุษย์บนแผ่นดินใหญ่ แต่
เมื่อกระแสลมพัดผ่านมาถึงบริเวณอ่าวแคลิฟอร์ เนียและมหาสมุทรแปซิฟิกก็จะ
ช่วยเติมสารอาหารให้ น� ้ำทะเลมีสภาพอุดมสมบูรณ์ ส่งเสริ มให้ แพลงค์ตอนพืช
เจริ ญเติบโตได้ ดีและช่วยดึงดูให้ ปลาวาฬมาหาอาหารละแวกนี ้
Cloud-free skies reveal a compelling view of the entire length
of Baja, California, and the Pacific coast of Mexico. In the midst of the
clarity, strong north-easterly winds stirred up a dust storm on the mainland and the peninsula. Nasa processes images like this to help assess
the presence of sediment and plankton in the sea. Dust storms interfere
with those assessments. They can also disturb human activity on land,
but once they blow out over the Gulf of California and Pacific ocean,
they help fertilise the waters with nutrients that promote phytoplankton
blooms, which in turn attract whales.

นักอุตุนิยมวิทยาที่ ประเทศโมแซมบิกให้ ความใส่ใจติดตามการ
เคลือ่ นตัวของพายุไซโคลน “ฟั นโซ” ทีเ่ คลือ่ นตัวลงมาอย่างช้ าๆตามชายฝั่ งทะเล
ที่ฉ�่ำฝนในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา พายุอนั ทรงพลังนี ้เป็ นพายุไซโคลนลูก
ใหญ่ลกู แรกของคริ สต์ศกั ราช ๒๐๑๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พายุนี ้ได้ ทวีก�ำลัง
แรงถึงระดับ ๔ เทียบเท่าสถานะของพายุเฮอริ เคน มีความเร็ วลม ๑๒๐ น็อต
(๒๒๐ กิโลเมตร) พายุฟันโซไล่หลังตามพายุดเี ปรสชัน่ ชื่อ “แดนโด” ซึง่ ขึ ้นฝั่ งทาง
ตอนใต้ ของดมแซมบิกเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ พายุทงสองลู
ั้
กนี ้ก่อให้ เกิด
อุทกภัยคร่าชีวิตผู้คนเป็ นจ�ำนวนมาก
Meteorologists in Mozambique kept a wary eye on tropical
cyclone Funso as it made its way down an already drenched coast in
late January. The powerful storm was the first major cyclone of 2012,
reaching category 4 hurricane status on 25 January with winds of 120
knots (220 km). Funso came on the heels of tropical depression Dando,
which came ashore over southern Mozambique on 16 January. Flooding
from both storms killed dozens.
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มกราคม ๒๕๕๔ – มีนาคม ๒๕๕๔
มกราคม ๒๕๕๔

บริ ษัท เอ เอส เอ บ๊ อกซ์บอร์ ดฯ จ�ำกัด
สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จ�ำกัด
ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ
ร้ านสหกรณ์ อ.ส.ค.จ�ำกัด
คุณหญิง ศศิวงศ์ ปึ งตระกูล
บริ ษัท แฮททริ ค มัลติมีเดีย จ�ำกัด
โรงเรี ยนราชินี
สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดนิ ล�ำพญากลาง
นางสุนทรี หังสสูต
บริ ษัท วินเนอร์ กรุ๊ปเอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด
นางสาวเขมาภร เสมารัตน์
โรงเรี ยนราษฎร์ ศกึ ษา
นางสาวสมศิริ บุญศิริ
บริ ษัท เอส พี กรี นพลาสติก จ�ำกัด
พญ.อภิญญา กีรติบตุ ร
บริ ษัท กลุม่ พัฒนาโคนมซับสนุน่ จ�ำกัด
นายสัมพันธ์ เหลืองวรพันธ์
บริ ษัท กลุม่ พัฒนาโคนมซับสนุน่ จ�ำกัด
นายภิญโญ พงศ์เจริ ญ
บริ ษัท เอสไอจี คอมบิบล็อค จ�ำกัด
นางวิรัชดา กิตติวฒ
ั น์
บริ ษัท เต็ดตราแพ้ ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด
คุณยุวดี ต้ นสกุลรุ่งเรื อง
พ.ต.ท.ชัยพฤกษ์ ลาภหลาย
คุณเปมิกา เจริ ญวิทย์
บริ ษัท ไทย สเปซ จ�ำกัด
นางสาวสุรดี ภัทรศิริ
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
นายยงยุทธ บุญศิริวิบลู ย์
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ ค ห้ วยสัตว์ใหญ่
นางรุโณทัย มหัทธนานนท์
ดต. ธนัท ข�ำเขียน
นางราตรี – นายมงคล เดอลาครัวซ์
นายจรัญ หมวกแก้ ว
ท่านหญิงประภาพันธุ์ กรโกสัยกาจ
นายสังวาลย์ ละอองเอก
องค์การส่งเสริ มกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
บริ ษัท สารคามเกษตร จ�ำกัด
นางมานิจ สกุนตนิยม
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
บริ ษัท ฉัตรชัยอาหารสัตว์ จ�ำกัด
ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย
บริ ษัท ฉัตรชัยอาหารสัตว์ จ�ำกัด
สหกรณ์บริ การพ่อบ้ านวัวแดง จ�ำกัด
องค์การบริ หารส่วนต�ำบลมิตรภาพ
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ ค บ้ านเนินดินแดง
บริ ษัท พี.วี.พัฒนา นมสด จ�ำกัด
นายวัฒนพงศ์ เสมา
ห้ างหุ้นส่วนจ�ำกัด ปโยสินเจริ ญ
บริ ษัท เชียงใหม่เฟรชมิลด์ จ�ำกัด
แพทย์หญิงเสาวลักษณ์ ชาวโพนทอง
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ ค ล�ำพญากลาง
สหกรณ์โคนมวาริ ชภูมิ จ�ำกัด
สมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ ไรส์
สหกรณ์ออมทรัพย์ผ้ ปู ฏิบตั งิ านอ.ส.ค. จ�ำกัด
ร้ าน เอ.ซี.เอ็ม.บิสซิเนส
บริ ษัท ฟาร์ มโชคชัย จ�ำกัด
บริ ษัท ทีบีซี เอนจีเนียร์ จ�ำกัด
เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี
บริ ษัท ทุง่ กุลาแดรี่ ฟดู ส์ จ�ำกัด
นายกเทศมนตรี เมืองแก่งคอย
บริ ษัท พรอสเพอร์ คอน จ�ำกัด
สหกรณ์โคนมพัฒนานิคม จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จ�ำกัด
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ�ำกัด
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ ค สวนมะเดื่อ
ห้ างหุ้นส่วนจ�ำกัด ชูชาตินมสด
จ�ำกัด
บริ ษัท ดัชมิลล์ จ�ำกัด
บริ ษัท อีคลิปส์ จ�ำกัด
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ ค (มิตรภาพ)
บริ ษัท ที.ดี แดรี่ ฟ้ ดส์
ู จ�ำกีด
จ�ำกัด
บริ ษัท ทีพีโอ โพลีน จ�ำกัด (มหาชน)
ห้ างหุ้นส่วนจ�ำกัด ธนาทิพย์ธนาภา
นายธีระยุทธ แสงสุริยจันทร
นางฉัตรชากรณ์ พิชยั กมลฉัตร
นายบุญเชิด เกตุพกุ
นางวราภรณ์ เขจรใหญ่
นางสดใส ดุลยา
บริ ษัท โมเดิร์นมาร์ เกตติ ้ง ซิสเท็ม จ�ำกัด
นางกฤตติกา เบญจมาลา
สหกรณ์โคนมวังน� ้ำเย็น จ�ำกัด
นางศรี วิไล เพียรพิทกั ษ์
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ ค
นางขวัญชนก บุญเลิศ
ก.น.ช.หนองรี จ�ำกัด
นางสาวประภา ศรี สขุ
สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ�ำกัด
นางสาวอุษณีย์ ศรี ประทิน
นางสาวศิริพร เจริ ญชาติ
นายชลอ เชื ้อเล็ก
ร้ านอาหารครูต้อ
นางบังอร เลิศอมรเสถียร
สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ�ำกัด

สหกรณ์โคนมแม่โจ้ จ�ำกัด
นายพีรพัฒน์ พงศ์โรจน์เผ่า
นายมงคล พุกเปี่ ยม
นางมิ่งขวัญ พุกเปี่ ยม
บริ ษัท คันทรี เฟรชแดรี่ จ�ำกัด
นายอุทยั วงศ์เรื องแสง
นางสาวศุภมาศ พันเสรี วงศ์
สหกรณ์โคนมเสิงสาง จ�ำกัด
นางละเมียด ตาบ-องครักษ์
นางรังสิมา จันทรทิพย์
นางสุภาพร วัฒนสินธุ์
นายเจริ ญ เดชเกิด
บมจ. หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงไทย
นางมาลี สุทธินนั ท์
ค่ายเพชรรัตน์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ�ำกัด
บริ ษัท ซีพี-เมจิ จ�ำกัด
บริ ษัท ไว้ ท์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
STORK FOOD AND DAIRY SYSTEMS B.V.
สหกรณ์โคนมแม่วาง จ�ำกัด
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ ค ขอนม่วง จ�ำกัด
กระหรี่ พฟั ร้ านคุณอ้ วน กลางดง
บริ ษัท กรุงเทพตะวันออก คอน จ�ำกัด
นางอัมพร กีรติบตุ ร
นางพรพรรณ สกุลชัยธวัช
บริ ษัท สยามสแควร์ ทาวเวอร์ จ�ำกัด
นางสาวกาญจนา แย้ มพราย
นางสาวนวลรัตน์ จึงสงวนสิทธิ์
นางสาวนิศาชล จึงสงวนสิทธิ์
นางลินจู โมท้ ง
นางจินจา สุดชาญชัยกุล
นางสกาวรัตน์ เกียรติไกรวัลศิริ
คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
นายอนุพาสน์ สุวรรณมงคล
นายปณัยกร จาติกวณิช
หม่อมราชวงศ์ปรี ยนันทนา รังสิต
คุณสัมพันธ์ – วีรินี ดิสสระ
นางสาวเบญจมาศ โชคคณาพิทกั ษ์
โรงเรี ยนอนุบาลอยูว่ ิทยา
นายยุพิน พรหมรักษ์
คุณแม่จนั ทร์ ชิณวงศ์
นายบุญเรื อง – นางบัววรรณ ตนะทิพย์
โรงเรี ยนพรรณทิพย์วิทยา
นางวิมล พริ บไหว และครอบครัว
พระสุชิน วิมโล
MR HARALD LINK
นางสังวาลย์ รัตนา
นางอาภา รัตนา

นางบัวเรี ยน สารทรัพย์
นางปราณี นาคาล
นางพิศวาท พิลา
นายชัชวาล ภูท่ อง
นางนงนุช เจียมอ่อน
คุณนงลักษณ์ ด�ำรงค์ไชชัชวาล
คุณสมพร มัน่ จิตร
คุณเฉลิมวรรณ ทองห่อ
นางศิริวรรณ รุจิวฒ
ั นพงศ์
นางทัศนีย์ แสนแก้ วทอง
นายภวัต หล่อวัฒนา
นางปริ ญญาภรณ์ เขียวมูล
นางอรสา ฉัตรตระกูล
นางสายบัว กุหลาบ
นางล�ำไย พูลพานิชอุปถัมป์
นายประจักษ์ ทักษณา
บริ ษัท อุตสาหกรรมน� ้ำตาลบ้ านไร่ จ�ำกัด
นางอุบล พึง่ สลุด
นางศิรินนั ท์ ธนาวุฒิกร
นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนะวงค์
นางชวลี โอสุคนธ์ทิพย์
นายกกิ่งกาชาดอ�ำเภอแม่วาง
นางโสภี พรมทอง
นางพนิดา แสวงการ
นายปราโมทย์ พรรัตนพิทกั ษ์
นางวิชดา วังเสมอ
นางพิมพ์วิมล ถาวรสถิตย์
นางสุชีรัตน์ สุพรรณพงศ์
ดร. ดิเรก ก้ อนกลีบ
นางสุมาลี ศิรินนั ท์พร
นางเบญจมาศ เปลี่ยนวงษ์
นางปรารถนา สุทิน
นางอมรรัตน์ มีแดง
นายอุดม สุวิทย์ศกั ดานนท์
เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
นางสาววันวิสาข์ ด่านอินถา
นางสมพร ติยะวิบลู ย์ศริ ิ
นายสุระสี จูมนาฝาย
นางบุญมี จูมนาฝาย
นายกัญจน์ สิทธิอาษา
นางพัชรี สุนพงศรี
นายสุวฒ
ั น์ ตระกูลโรจน์
นางจันทร์ เพ็ญ สิทธิสมบัติ
นางภานุมาตีฐต์ สมุทรคีรีจ์
นางนวรัตน์ ทรงเกียรติกลุ
นางประไพ พรหมน้ อย
นายชวน นิรัตศิ ยั วานิช
นายหัสนัย แก้ วกูล
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นายสุรพล ตันสุวรรณ
นายกฤษดา แซ่โกย
นางสาวปรางค์ชนก จอมทอง
นางอรพิณ ตันติตระการวัฒนา
คุณเบญจวรรณ กัมปนาทแสนยากร
นางสิริวิมล สิทธิประศาสน์
บริ ษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
นายธนัย ปรศุพฒ
ั นา
หม่อมราชวงศ์เอมจิตร จิตรพงศ์
นายประดิษฐ์ ทับไกร
นางอ�ำพัย น้ อยไร่ภมู ิ
นายสมชาย บ�ำรุงทรัพย์
นางสาวพรพิศ มูลทองจันทร์
นายสุรพัชร์ แสวงศักดิ์
นางอรพิน วิวิธเทศ
นางสมคิด สวยบ�ำรุง
นางอาเลีย จูอานิตา อูมาร์
นายประสิทธิ์ ตรี สรุ ิ ยาแสงโชติ
นางวรรณา เจริ ญทรง
นายหวัง โซไซ้
นางอารี ย์ เผือกจินดา
นางสาวชุลี สรรค์วิทยากุล
นายจ�ำนงค์ ตันติรัตนโอภาส
ผศ. ดารณี ภุมวรรณ
นางชม้ อย แสงเพ็ชร
นางสอิ ้ง โรจนสุวรรณ
นางหยาง ชิงปิ ง
นางพิจิตรา พานิชพรพันธุ์
นางสาวเมฆวัน โพธิรัชต์
นายสงวน เนียมมณี
นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศษิ ฎ
นางกรองกาญจน์ โกมลภมร
นางวลัยรัตน์ ทรัพย์คีรี
นางจารุวรรณ เวศย์วรุตม์
นางศรี นณา พลับอิน
นางปราณี ร่มโพรี ย์
นางพักตรวิภา อโณวรรณพันธ์
นางณิชชารี ย์  พลับอิน
นางรุจิรา ผกาแก้ ว
นายวีระ ศรี วฒ
ั นตระกูล
นางปรี ยา ศรี วฒ
ั นตระกูล
พ.ต.อ.วิศษิ ฐ์ โสมินทุ
นายฮันปี
้ เตอร์ ซีกรี ส
พ.ต.ท.ศุภิฏพงศ์ ภักดิ์จรุง
นายวิน เมธาคุณธรรม
นางวราภรณ์ สละรักษ์
นายชาย พานิชพรพันธุ์
นางจุฑารัตน์ แก่นแก้ ว
นายนพรุจ เวชกุล
นางสุภาพร ศรี อทุ ารวงศ์
นางกล่องใจทิพย์ แย้ มวงศ์
นางผาณิต สุนทรวิภาต
นายชริ นทร์ นิลเภตรา
นางสุรางค์ แซ่ตงั ้

นายวีระ ก�ำเนิดศรี
นางดวงพร แพร้ วรุ่งเรื อง
นางฉวีวรรณ จันทรางกูล
นางธิวลั รัตน์ อังกินนั ทน์
นางวันทนา สุพรรณ์เศษ
นางรวีวรรณ น้ อยส�ำราญ
นางนิภาภรณ์ ยิ ้มแย้ ม
นางพรพิมล รักขนาม
นางอ�ำไพ หาญไกรวิไลย์
นายทวี หาญไกรวิไลย์
นายดิเรก หอมคง
นางฉลวย เลือดแดง
นางคูฟ่ ้ า ศรมยุรา
นายนิคม วงศ์สวุ รรณ
นางยินดี เกตุพนั ธ์
นางอรุณี นาคสูส่ ขุ
นางราณี ชุตธิ ีระวิทย์
นางระเบียบ พูลบางยุง
นางสาวสุนนั ท์ ระหงษ์
นายสมศักดิ์ ระหงษ์
นายคณิสรณ์ เตชะสถิตยกุล
นางสาวเพชรลดา พาวิชยั
นางสมหมาย ลาภพิพฒ
ั น์
นายนาม บุญช่วย
นางสุมล อมรฤทธิ์
นางรัชนี มหานิยม
นางบุญชื ้น กรรณ์เจียก
นายอนุศาสน์ เทียนฉาย
นางจรรยา จูศริ ิ พงษ์ กลุ
นายธนภัทร อังกินนั ทน์
นายมานะ โชตินิธิกรกุล
นางจันทร์ พินิจ อุบลวรรณ
นางจุม๋ จิ๋ม แช่มช้ อย
นางนฤมล ศรี อทุ รวงศ์
นายชาตรี หลายปั ญญา
นางอารมณ์ กู้นาม
นางสุระดา คล้ ายทอง
บริ ษัท เกร๊ ต อิสเทอร์ น ตรั๊ก จ�ำกัด
นางวราพร มณีรัตน์
นางณภัทรา เถาแตงอ่อน
นางสุธาทิพย์ เปาประดิษฐ์
นายสมนึก กาญจนภิญพงศ์
นางชูศรี สมสมัย
นายถาวร ลีลาพันธุ์
นางนันทวดี วิโรจน์พงศ์
นางสมควร เอื ้อสุขนุกลู
นางสุรีย์ จีนาภักดิ์
นางสมจิตร เตียงเกตุ
นางบุญมาก สบายยิ่ง
นางนภัสสร ประสิทธิ์ศริ ิ
นางรสวรรณ จงไมตรี พร
นางผ่องศรี แต้ มทอง
นายศรัณย์ จันทร์ ดี
นางวิมลวรรณ วงศ์วิริยางกูร
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นาวาอากาศโทหญิง มณฑาทิพย์ วงษ์ ดรุณีย์ นางเพ็ญศรี รักษาศีล
นายบัว เผือกเล็ก
นางส�ำรวย แก่นจันทร์
นายนิวฒ
ั น์ รุ่งสาคร
กลุม่ เกษตรกรเลี ้ยงโค – กระบือ จันเขลม
นายพงษ์ ระพี เครื อชะเอม
นางสมพร อิทธิประเสริ ฐ
นายสุพจน์ เปี่ ยมอยู่
นายสายันต์ ชื่นเสน่ห์จนั ท์
ผศ. กัญจน์วิภา ฤทธิประศาสน์
นางพัชนีย์ แสงเพชร
นางจ�ำเนียร จ�ำจด
นางรพีพรรณ วิเชียรฉาย
นางสาวอารี ย์ โถวสกุล
นายสุวิทย์ จุ้ยใจตรง
นายวิชาญ พานทอง
นางสมัย พืชพันธุ์
นางธีรวรรณ บุญยินดี
นางบุญธรรม บุญวัฒนโชติ
นายวิทวัส สุวรรณหงส์
นางธราภรณ์ ชลธนสวัสดิ์
นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์
นางสาวพรพิมล โพธิ์ชยั หล้ า
นางยุพิน เทียนเล็ก
นางสุชาดา ชุมศร
นางสาวพเยาว์ บูรณะโอสถ
นางมาณี จันทร์ เลียง
นางอรสา ชัยวัฒน์
นางเรื อนงาม รัตนวิจิตร
นายจุลภัทร แสงจันทร์
นางเย็นจิต ศรี หมื่น
นางผ่องเพ็ญ แสงจันทร์
กองทุนหมูบ่ ้ านคลองมะลิ
นางวัทนพร ช�ำนิวิภยั
นางวันดี บุญอภัย
นางหอม วงศ์จรัส
ศุภรัศม์ อ�ำนาจสกุลเกียรติ์
คุณแม่มว่ ย นิลอ่างทอง
นางกมลรัตน์ ส�ำราญชื่น
นางวัจนา คชพงษ์
นางจ�ำนงค์ หอมนิตย์
นางออรอรา ศรี บวั พันธุ์
นางทองสี จันทะอ่อน
บริ ษัท อุตสาหกรรมแป้งข้ าวสาลีไทย จ�ำกัด นางอัมพร ลีพล
นางประนอม ทองเป็ นแก้ ว
บริ ษัท เพลินพิศก่อสร้ าง จ�ำกัด
นางชฎาพร พัดคง
นางศิรดา โพธิ์ชยั หล้ า
นางนงนุช สีลมอ่อน
นางมาลี คงคติก�ำจร
นางสาวนิชาภา หมายรุน
นางโสภาคย์ แพทย์รังษี
นางกรรณิการ์ หวังใดเหม
นางสร้ อย งามเอนก
นายกัว๊ ตง แซ่จงึ
นางเพียร เกียรติประวัตงิ าม
นายเจือ-นางบุญ คงเพ็ชรศรี
ชมรมผู้สงู อายุประชาชนชาวคลองมะลิ
นางปราณี เวชพิทกั ษ์
นางบุบผา ต่อเจริ ญกิจ
นางพิน จอมเดิม
คุณบุญส่ง สินสมุทร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
คุณชุบ เสียงเสนาะ
นางสาวธนษิฐา ชนะวรรณโณ
ผู้ ไม่ประสงค์ออกนาม ๒ ท่าน
วิทยาลัยประมงปั ตตานี
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
โรงพยาบาลปั ตตานี
นางสาวฐิ ตกิ มล ขยัน
นางวีระ เลิศธนานุวงศ์
บริ ษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
นางสาวนลินรัตน์ แจ้ งชัด
นายสงกรานต์ ศิริพานิช
นางล�ำใย จึงอิทธิประเสริ ฐ
คุณศุภชัย – คุณศิริรัตน์ ติระรัตนกุล
นางสาวเหวา ขันทอง
และครอบครัว
นายณรงค์ ประเสริ ฐรัตน์
คุณประภาพร ลิมรัตนสราญ
คุณประกอบ ทับสมุทร
ห้ างหุ้นส่วนจ�ำกัด ไอคอนพริ น้ ติ ้ง
นายรัฐธีรย์ เลิศวังพง
ส�ำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก
นายระพินทร์ สุวรรณปาน
คุณอรสา เลิศสุโภชวณิชย์
นางจิดาภา สุวรรณปาน
พล ต.ท. ประยูร อ�ำมฤต
นายวิชาญ พันธ์พญา
พล ต.ต. โชติ ไทยยิ่ง
นางมาลี ไชโย
คุณจินตนา ไทยยิ่ง
นางบุญเทียม แจ่มสว่าง
นพ. ดนัย ธีวนั ดา
นายสุจินต์ แก่นจันทร์
พล ต.ต. อรรถกฤษณ์ ธารี ฉตั ร
นายแสดง เจริ ญสุข
คุณธนภัทร โสวภาค
นางแก้ วตา รวิพนั ธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นางโศภิต นามมัน่
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
นายเหรี ยญ ช่างผัส
นายชูยศ เชาว์ศริ ิ กลุ
นางอรวรรณ ศิริพงษ์
กองทุนแม่บ้านส�ำนักงานเกษตรจังหวัดอ�ำนาจเจริ ญ
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นายวีระพงษ์ สารบรรณ
นายธีรวุฒิ ตันติวงษากิจ
นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า
คุณเรวัต รัตนา
นายกรวิทย์ สุพทุ ธิพงศ์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
หนองคาย จ�ำกัด
นายพงษ์ สวัสดิ์ รัตนแสง
คุณปราณี มะเค็ง
นางมาลี เกียรติจรุงพันธ์
คุณอุไรวรรณ แซ่ริม
นายนิรุต โชติกะ
พล ต.ต. สมบัติ คงพิบลู ย์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ต�ำรวจแห่งชาติ จ�ำกัด
ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
พล ต.อ. ปานศิริ ประภาวัต
นายสมเกียรติ เหล่าทวีสขุ
นายธนัญ โกศัลวัฒน์
พล ต.อ. สถาพร หลาวทอง
ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
นางชวาลา ฤทธิสทิ ธิ์
นายประยุทธ อ่อนทรวง
คุณวัลลภา พลเยี่ยม
ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
ปศุสตั ว์จงั หวัดเลย
นายเกษม ศรี พิพฒ
ั นกุล
นายประเสริ ฐ สรรเพชุดาญาณ
นางพิมพ์พรรณ พงศ์กานต์
คุณประภัทร ประพันธ์พจน์
ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร
ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
หนองบัวล�ำภู
บริ ษัท ศรี อทุ ยั ทัวร์
ลูกเสือชาวบ้ านจังหวัดอ�ำนาจเจริ ญ
นายบุญเลิศ ปาจิตตี
พ.ต.ท. สุนทร ประดิษฐ์ แท่น
นางพุทธรักษา ภูยา่ นาง
ร.ต.อ. ไพฑูรย์ ค�ำงูเหลือม
นางมาลี จงธนากร
นางทับทิม นันตะวัน
ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย
พล ต.ต. สุรพล แก้ วขาว
นพ. พรเจริ ญ เจียมบุญศรี
นายบุญยัง ภูคลองตา
นางไพจิตร สุริยา
นายบุญธรรม กอพัชรสุนทร
คุณสุนินาท ผ่องแผ้ ว
คุณญาติ เกิดเหมาะ
คุณมณีวรรณ วามะลุย
นางวรรณค�ำ จันทร์ สอ่ ง
ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

อ�ำนาจเจริ ญ
นางวนิดา วรรณทวี
พลโทธวัชชัย สมุทรสาคร
พล ต.ต. บุญยศ บุญไพศาล
พล ต.ต. นิคม อินเฉิดฉาย
นายชัยโรจน์ สินธุพฒ
ุ ิพงศ์
นายสมชาย โภคทรัพย์
ผศ. ชัยวัฒน์ บุณฑริ ก
นายสุรพร ลอยหา
นายค�ำนึง โสตถิอดุ ม
นายสมภาร ลาหาญ
นายคมสรรค์ โพธิ์ศรี
นางสุกฤตา วงศ์พงึ่ กิจ
นางเปี่ ยมสุข บัวภาเรื อง
ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
นายศุภชัย กุสลาศรัย
นายเด่นชัย ศรกิจ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดมุกดาหาร
พล ต.ต. กวี สุภานันท์
นายบุญเรื อง แสงกล้ า
รศ. อรชร พรประเสริ ฐ
ส�ำนักงานสหกรณ์จงั หวัดอ�ำนาจเจริ ญ
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ต�ำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย
นายบุญช่วย ทนงค์
ว่าที่ ร.ต. จักรภัทร ผ่องโอภาส
พล ต.ต. ธีระศักดิ์ กลิน่ พงษา
สอ.ตชด. ๒๔
ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรี สะเกษ
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดขอนแก่น
นางบุญมา อ�ำไพพิศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจภูธรจังหวัด
อุบลราชธานี จ�ำกัด
นางสาวภาสินี วัฒนะกิจ
นายพรชัย พูลเพิ่ม
นางรอยพิมพ์ สายพันธ์
นายอรัญ อนุพรรณสว่าง
นางสมจิตร อนุพรรณสว่าง
นายปั ฐฐานนท์ พวงหิรัญกุล
นางวิจิตรา พรหมทา
ส.ต.ท. วิโรจน์ ฤทธิทิศ
คณะครุศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี
นางอารี หลวงนา
ส�ำนักงานสหกรณ์จงั หวัดบุรีรัมย์
นางประภาศรี สุฉนั ทบุตร
นายวัชเรนทร์ ศิริมงคล
นพ. ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล
นางสาวพรปวีณ์ วงศ์หมัน่
นางสาวเนตรนภา จัยวัตน์
นางพงษ์ ลดั ดา กุลสิงห์
นายสง่า กาญจนวาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ

นางวิไล เที่ยงศิริ
นายสมบูรณ์ ซารัมย์
นายเจษฎากร สุรมิตร
นายบุญมี เพียะวงค์
ข้ าราชการกองร้ อยทหารสารวัตรมณฑล
ทหารบกที่ ๒๒
พันเอกพูลศักดิ์ สมบูรณ์
พันเอกชาญชัย ติกขะปั ญโญ
พันเอกอรรถ สิงหัษฐิ ต
พันเอกนิรุทธ์ เกตุสริ ิ
นายนพ บุญล้ อม
ส�ำนักงานปศุสตั ว์จงั หวัดศรี สะเกษ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จ�ำกัด
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จ�ำกัด
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จ�ำกัด
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จ�ำกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
นพ. สอาด วีระเจริ ญ
นายไพฑูรย์ เพียงนภาพงศ์
นายค�ำพุทธ ชูวา
นางสร้ อย พูนเขตกิจ
นายสันติ อรุณยะเดช
สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ�ำกัด
นางปาริ ฉตั ร ลาภจิตร
นายแพทย์ วราวุธ ชื่นตา
นางบุญทวี สุจินพรหม
ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
จังหวัดบุรีรัมย์
นางมยุรี ฐานานุศกั ดิ์
พ.ต.ท. หญิง ยุพิน ไชยเวช
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอบุ ลราชธานี จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการอุบลฯ จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระ
ศรี มหาโพธิ์ จ�ำกัด
ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
อุบลราชธานี
สหกรณ์การเกษตรบัวเชด จ�ำกัด
น.อ. เฉลิมชัย ศรี สายหยุด
คุณศรี พล เกียรติสรุ นนท์
ดร.นพ. สมยศ ดีรัศมี
นายทองค�ำ ส�ำราญบุญ
นายหลีหย่งยิ่ง แซ่หลี
นายมนัส พลเดช
นางรัตนมณี รัตนาพีระพัฒน์
นางแพงตา สายจันทร์
ร้ อยต�ำรวจโทอนุชิต ก้ านพลู
ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเลย
นายพงษ์ วณิชย์ ภูมะพานิช
นางอรวรรณ ชิตเชื ้อ
สอ.กก.ตชด. ๒๓
นายสมศักดิ์ ประทีปโชติพร
นายแพทย์ ชรัตน์ วสุธาดา

นางตุ้มเพชร บุญญฤทธิ์
นางจิรมาศ ทัศนาจิตร
นายปั ญญา มหาชัย
นายสมพร ทีคอโงน
ขบวนการสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ต.อ. สุภทั ร ม่วงสมัย
คุณรัตนาพร บุญโสภา
คุณรัชนี อูพ่ ิทกั ษ์
คุณศุภารมย์ นกอยู่
คุณจินตนา ภูตีกา
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
พ.ต.ท. ธานี ภูตีกา
นางสาวนลินี แห้ วเพชร
นางนภาพร แห้ วเพชร
นางสาวลออ แห้ วเพชร
นายนิรพัฒน์ กานต์สริ ิ ภคั
นางสาวณัฐกมล กานต์สริ ิ ภคั
ด.ช. อนิรุธ เกตุเส็ง
นางสาวนวลน้ อย ประทีปกานนท์
นายไพรัช ปทุมสุวรรณ
นางวิวา มานะสาร
นายปรี ชา วังคะฮาต
คุณสุพฒ
ั ตรา เส่งตระกูล
ว่าที่ พ.ต. สมเกียรติ โสตศิริ
นางบุญมี วงศ์ศริ ิ
คุณสันติ ยิ่งสุขวัฒนา
คุณร� ำเพย ยิ่งสุขวัฒนา
ผศ.ดร. จิณณวัตร ปะโคทัง
สหกรณ์ประมงผู้เพาะเลี ้ยงสัตว์น� ้ำ 
จ.อุบลราชธานี จ�ำกัด
โรงเรี ยนน� ้ำโสมพิทยาคม
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพนสว่าง จ�ำกัด
นายธนากร นครแล้ ว
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ
ส�ำนักงานเทศบาลเมืองโนนสูง-น� ้ำค�ำ
นายสินสมุทร เสนาอาจ
ข้ าราชการต�ำรวจร้ อย ๒๔๒
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรี สะเกษ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรี สะเกษ จ�ำกัด
นายทวีวฒ
ั น์ ประสงค์ธรรม
นายฐานวัฒน์ ธนโชคชัยอนันท์
ส�ำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร
พ.อ. มนต์ ทวีวรรณบูลย์
นายวิชิต ไตรสรณกุล
นายประจักษ์ จิตต์ อภิวาท
นายสัมฤทธิ์ สุภามา
สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจภูธรจังหวัด
นครสวรรค์ จ�ำกัด
ส�ำนักงานเกษตร จังหวัดหนองคาย
พ.ต.อ. กิตติศกั ดิ์ ผลพิบลู ย์
ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
กรมทหารพรานที่ ๒๑
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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นายสุพจน์ ยี่สรง
นายกมล แซ่ลี
นางทับทิม จันทร์ นิเวศน์
สมทบทุนช่วยผู้ประสบภัยน�้ำท่วม
นางสุภาพร คุมผะกา
นางสิริกร มณีรินทร์
สมาคมพยาบาลห้ องผ่าตัดแห่งประเทศไทย นางสุชาดา เคี่ยวกลาง
นางอรอนงค์ วัฒนพิทกั ษ์
นางสุดารัตน์ วีรชาติยานุกลู
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นางจีราวรรณ สามหาดไทย
ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ
นางปราณี ลังเมือง
มหาวิทยาลัยศรี นคริ รนทรวิโรฒ
นางสุมาลี ชุมแน่น
ครอบครัว ทรรทรานนท์
นางสาวสุภาวดี จักรค�ำ
พระครูวิสทุ ธิ ภาวนาคุณ พระภิกษุ สามเณร นางสงวนสิทธิ์ เมืองสุข
แม่ชีพลู สวัสดิ์ ช่างสุพรรณ์
นางผุสดี บุญปั ญญา
นางสาวสุมาลี ชาญธวัชชัย
นางสาวพรพิมล จักรค�ำ
นางกนกพร อรรคราภรณ์
นางอมรรัตน์ วงศ์ศรี ไพศาล
ห้ างขายทอง ฮัว่ เซ่งเฮง
นางพัชริ นทร์ แซ่จู
นายก�ำพล โอภาสสถิตย์กลุ
นายส�ำราญ อบอุน่
วัดมังกรกมลาวาส
นายสาคร กมลเลิศ
นายประสิทธิ์ องค์วฒ
ั นา
นางนารี กมลเลิศ
บริ ษัท สรรพสินค้ าเซ็นทรัล จ�ำกัด (สนญ.) นายประเทือง คงวัน
นายยรรยง ปฐมศักดิ์
นางแสงอรุณ เจือจันทร์
บริ ษัท ไทยฟ้า (๒๕๑๑) จ�ำกัด
นางอุสนีย์ จงพินิจ
บริ ษัท ส.ไทยเสรี อตุ สาหกรรม จ�ำกัด
นางหมวย ไตรพรม
นายเขียน ไชยศุภรากุล
นางสาวลัดดาวัลย์ แสนดี
บริ ษัท ทาซ่า อินดัสเทรี ยล จ�ำกัด
นายสุริยนั พูนชัย
คุณไกรสร จันศิริ
นายเลิศ นวฤกษ์
ดร.สุธี มีนชัยนันท์
นายทวนฤทธิ์ บุญมาก
นายภัทร์ วิจยั สุตกิจ
นางศุภมาส ขุนศิริ/บุญหนัก
นางวลี ทรัพย์มนชัย
นายสุรินทร์ ชุมแน่น
หนังสือพิมพ์ มติชน
นางรัศมี อมรศักยะ
บจ. เอก-ชัย ดีสทริ บวิ ชัน่ ซิสเทม
นายกิตติภมู ิ ไชยหาญ
นายบัณฑูร ล�่ำซ�ำ
นางหอมหวล กนกนาก
ห้ างหุ้นส่วนจ�ำกัด ซุน่ ไถ่จนั่ อิมปอร์ ต
สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรี ยนสิรินธรฯ
คุณวิเชียร กิตติวรรธนกุล
นายจีรชัย จิตร์ รัก
บริ ษัท รุ่งทรัพย์การท่องเที่ยว จ�ำกัด
นางเมียก ชื่นใจ
ห้ างหุ้นส่วนจ�ำกัด ไทย ฮะ เส็ง โลหะกิจ
นางนก ดีระเมียด
คุณกัลยา ดีสมเลิศ
คุณเข็มเพชร แกล้ วกล้ า
คุณสุนีย์ ดีสมเลิศ
นางพัน สายแก้ ว
คุณลือเกียรติ ตังพู
้ ลสินธนา
ด.ช.ฐิ ตวิ ฒ
ุ ิ – ด.ช.ณัฐพงษ์ ขัดชะมา
นายวิบลู ย์ กิจนันทวิวฒ
ั น์
นางดอน ซ้ อนจันทร์
บริ ษัท ค้ าทองโซวเซ่งเฮง จ�ำกัด
นางปราณี อุน่ ศิลป์
นายพิเชษฐ – นางสุจิน เทอดเกียรติมงคล นางกลอน ดีระเมียด
นางพรดี ลี ้อิสสระนุกลู
นางละมุด แม่นผล
นางยิ่วเกียง แซ่อึ ้ง
คุณลัดดาวัลย์ คมสัน
นายอภิสทิ ธิ์ โลหะนาคะกุล
นางราตรี ชัยมูล
นางอวภาส์ กิตติวรรธนกูล
นางสงวน อย่าลืมดี
นายจิรวัฒน์ ไพศาลศรี ศลิ ป์
นางประยูร ไกรษี
นายเจริ ญ – คุณหญิงวรรณา สิริวฒ
ั นภักดี นายสิทธิชยั – นางสุชาดา สมุทเวช
นางสาวจนัยพร คันธสมบูรณ์
นายกีรติพงศ์ เทียมสุวรรณ
นายนิพนธ์ เหตระกูล
นางมัจฉา พิมพรัตน์
นายน�ำชัย เลิศวิไลกุลทรัพย์
นางวิไลพร สุขนา
นางสุมาลี ศรี สภุ รวาณิชย์
นายถวัลย์ เสาะแสวง
นางฐิ ตมิ น ซองพานิชย์
นายเธียรชัย อัจฉริ ยพันธุ์
นางจิตรศิริ อมตานนท์
แม่ชีจินดา สิงห์ไชยวิโรจน์
โรงเรี ยนราชินี
คุณพรพรรณ ชาญกระบี่

นางสมจิตร – นางงามตา ตระทอง
นางสุวรรณี ศรี เลณวัติ
คุณปภัสสิริ แช่มชื่น
โรงเรี ยนอนุกลู นารี
คุณดอกไม้ โคตะนันท์
คุณศิริรัตน์ เงินหมื่น
คุณสุจิตรา สารรัตน์
คุณจันทราวรรณ เรื องแสน
นางสมาน วงศ์พรหมศรี
คุณแม่กระสันต์ ปารดิษฐ
สิรินนั ท์พาณิชย์
คุณจุไรวรรณ ภูก่ �ำชัย
คุณนงคราญ แสงสุกวาว
นางพรทิพย์ ตังตระกู
้
ลวงศ์
กองทุนอนุสรณ์หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะศรัทธาวัดพระธาตุผาเงา
นายเดชอนันต์ บังกิโล
นางสาววีรวรรณ อัศวเสรี รัตน์
นางกมลลักษณ์ วุฒิอาภรณ์
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
นางขวัญใจ พรมมินทร์
นางศิริลกั ษณ์ สุธรรมวงศ์
นางสาวสมใจ ตังสิ
้ ทธิเกษม
รองศาสตราจารย์ ยุพิน จันทร์ เรื อง
นางสาวลออ ภาคนิมิต
นางเตือนใจ กุญชร ณ อยุธยา ดีเทศน์
รศ. ดร. จุฑา มนัสไพบูลย์
นางวินิตา โรบินสัน
นายศุภสิน สุริยะ
ผศ. ดร. เพ็ญพิศทุ ธิ์ ใจสนิท
นางณัฏฐิ รา หอพิบลู สุข
นางสาวณัฐพัชร นพชญานนท์
นางศรี วรรณ์ ส่องแสง
นางสาวกิ่งแก้ ว วงศ์ใหญ่
นางสุพิศตรา แสนธิเลิศ
นางนิธิยา อนันต์เกษมพร
คุณแนน ซูซานยี (วรรณ)
นางแสง กันใจ
นางลัดดา เงินปิ ง
นางสาวจันทร์ หอม อิ่นแก้ ว
นางพิมพ์ภกั ศร นันทะศิริ
นางสาวจารุนนั ท์ ชาภูบาล
นางกรรณการ์ ไชยวงศ์
พ.อ. นิธิ อิงคสุวรรณ
นายพงษ์ ศกั ดิ์ วังเสมอ
นางกุลนิดา ภัทรทิชาถรกุล
นางจินดาพร สุริยะยานนท์
พระครูวิมลกิตติสนุ ทร
นายธนกร นิตยเมฆินทร์
นายไพโรจน์ –นางมาลาศรี เสนาธรรม
พระครูสจุ ิณธรรมนิวิฐ
นายบุญทัน พวงค�ำ
นางบัวบาน ศิรินาม
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นางอาวรณ์ เหมณีย์
นางบัวเงิน เจริ ญกุศล
นายสมพันธ์ กิติ
นางสุลงั ้ เขียวแท้
นายประเสริ ฐ เสาร์ แดน
นางวราภรณ์ ทาโปง
นางสาวบุญชู เหลี่ยมเทศ
นางสาวอัญชลี วัฒนา
นายเทียน รัง้ กลาง
นางพะเยา ชื่นชมชาติ
นางอินทรี ย์ จักรแก้ ว
นายประวีณ จิระพงษ์ สวุ รรณ
นางสาวชุลีพร ไชยประสิทธิ์
นางฉวีวณ
ั ณ์ วิชชุภานันท์
เงินทูลเกล้ าฯ ถวายโครงการเชิดชูเกียรติฯ
ชมรมส่งเสริ มการท่องเที่ยวเขาใหญ่-ปากช่อง
กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ
บริ ษัท คาดูแลค (ประเทศไทย) จ�ำกัด
นายสะอาด มะลิวลั ย์
นางโศภิต ไชยณรงค์
นางรัตนา จิตส�ำราญ
นางปาริ ชาติ กองทุน
นายสุวรรณ สายแก้ ว
นางเพ็ญรัตน์ อนันต์ศริ ิ วฒ
ั นา
นางสาววิภาทิพย์ หิรัญโชคอนันต์
นางพิศพริ ง้ พงษ์ นเุ คราะห์ศริ ิ
นางนิฤมล เกตุสนิ รังสรรค์
นางบัวศร ประเมินดี
นางปราณี กองโกย
นางวรจิตร อังคสิทธิ์
นายสัณห์พงศ์ เสมอภาค
นางอรพิน ไกรรณภูมิ
นายศรัทธา แป๊ ะหลี
นางอนัญญา วนิชชากุลจิต
นางสุภาวดี ฉายวิวฒ
ั น์
นางเครื อวัลย์ เจียรณัย
นางสุพรรณี สามารถกิจ
นางจุฬาวัลย์ พงษ์ สทุ ธิมนัส
นางรอยพิมพ์ สายพันธ์
นางสุปรี ยา นาคประดา
นางณภัทร ผิวด�ำ
นางสาวเง็กลัง้ ญาโนภาส
นางไปรยา บุญมี
นางปุณณภา ธนะจันทร์
นางสังวาลย์ สุวรรณไชยมาตย์
นายสมชาย กิริวฒ
ั นศักดิ์
นางเข็มทอง เรื องกฤตยา
นางประเทือง สุพรรณฝ่ าย
นางปรี ยา ศรประสิทธิ์
นางวิลาวรรณ พิพฒ
ั น์ชยั กร
นางมะลิ วัฒนาอุดมชัย
นางกรองมณี ดุจจานุทศั น์
นางเพ็ญศรี รัตนศิริมณีเวทย์
นางอรัญญา ภูภกั ดิ์
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นายบัญชา บุรีกลุ นันท์
นายแพทย์วิชยั ขัตติยวิทยากุล
นางณัฐธิดา เจนนาวิน
นางชุตกิ าญจน์ ขุม่ ด้ วง
นางณัฏฐิ รา ทุมดี
นางสุชาดา โคตรศักดิ์
นางศิริพร บุตราช
นางพรพรรณ แก้ วมณีชยั
นางฐิ ตพิ ร อุปวรรณ
นางบวร เหล่าอยูค่ ง
นายแพทย์ปัฐฐานนท์ พวงหิรัญกุล
นางพงษ์ ลดา สังคพัฒน์
นางสุนนั ทา พิมเสน
นางดวงรัตน์ ศิริวฒ
ั น์
นางนงลักษณ์ โชคชัยวัฒนากร
นางนิภา สุวรรณสุจริ ต
นายวิชยั ลาภพูลธนะอนันต์
นายจิรวิทย์ พึง่ น้ อย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓ ท่าน

คุณอานิต้า นิตยะ
ผศ. พรทิวา กัญยวงศ์หา
นางนิภา สุทธิสวุ รรณ
นายสงกรานต์ ศิริพานิช
คุณวัยวุฑฒ์ อยูใ่ นศิล
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้ างไทย ในพระบรม คุณธงชัย พิสทิ ธิวิทยานนท์
บริ ษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)
ราชูปถัมภ์
ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
พล ต.ต. อรรถกฤษณ์ ธารี ฉตั ร
นายเกษมสุข เพชรดี
มีนาคม ๒๕๕๔
คุณวัยวุฑฒ์ อยูใ่ นศิล
ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ
นางวัชรี อโนมะศิริ
สมาคมกองทุนส�ำรองเลี ้ยงชีพ
AMARI ORCHID PATTAYA
บริ ษัทธนาคารกรุงไทยจ�ำกัด(มหาชน)
ผู้วา่ ราชการจังหวัดตาก
นางพจนา มณีอินทร์
กองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน
บริ ษัท กรุงเทพดุสติ เวชการ จ�ำกัด(มหาชน)
ต�ำรวจภูธรภาค ๖
กองก�ำกับการต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
นางสาวแสงทอง สุชาติ
ต�ำรวจภูธรภาค ๕
นางสมพิศ ซึมกระโทก
นายวิริทธิ์พล จุง่ สกุล
ั น์
นางสาวจิตตา – นางสาวเกศทิพ ฤทธิ์ส�ำเร็จ นางมณี วิทรู พิพฒ
นางอบ เทพจันดา
นางจันดี จรรยาศิริ
นางดารณี ซึมกระโทก
นายวุฒิไกร สุโภภาค
นางมาลัยวรรณ์ หงวนไธสง
นางองุน่ ชีรนรวนิชย์
สมทบทุนช่วยผู้ประสบภัยน�้ำท่วม
นางวิศณี มีเงิน
นางอมราภรณ์ จรุงกีรติวงศ์
บจ.อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ (ประเทศไทย)
นางสาวญาณิศชา นิลรัตน์
นางทัชชา พิมหะศิริ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร นางบุญช่วย ธรรมระโต
นางมาลี สังสุวรรณ
นางสาวมณฑา กิริยา
นางวริ นทร นิลรัตน์
นางวนิจชา พจนพิสทุ ธิ์
นางสาวอุบล ทนุพงษ์
นางรัชนี ตวงทอง
นางวิวรรณ วรัญญูวฒ
ั นะ
นางสาวกาญจนา ทนุพงษ์
นางสุพดั ชา มณทา
นางสาวบุบผา จันทร์ แสงสุก
นางกล้ วยไม้ สิทธิเวช
นายบุญชาล ทองประยูร
นางสาวพเยาว์ กฐิ นสมมิตร์
นางสาวศรี เจริ ญ ภคนันท์
นางจริ ยา แก้ วภักดี
นางบุญช่วย วงษ์ ตลาดขวัญ
นายสุจินต์ – นางชูจิตต์ วิไลพันธ์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
นายสนธิ์ เอี่ยมบริ สทุ ธิ์
นางสาวบุบผา จันทร์ แสงสุก
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
นางพรพรรณ เกษมพงษ์ ทองดี
นางละออง สุวรรณชื่น
นางหอม วงศ์จรัส
นางสุพตั รา ลิมป์หิรัญรักษ์
นางลมัย ทองบุญรอด
พลต�ำรวจเอกปทีป ตันประเสริ ฐ
นางประนอม ไพรอนันต์
นางจิตรตรานันท์ ทวียศเดชานันท์
โรงเรี ยนอนุบาลยุววิทย์
นางสาวอาภา แซ่ฟู
นางฉายเลื่อน แซ่ตงั ้
นางอังคณา กาญจนเวนิช
นางเตือนใจ แก้ วแท้
เด็กหญิงญาณิศา คนเที่ยง
นางนฤมล ช่วงรังษี
นางสมบูรณ์ สุพฒ
ั นวานิชกุล
นางสาวสุดา สายรัดเงิน
นายธนัย ปรศุพฒ
ั นา
นางอรพินท์ สุธรรมโน
นายไพบูลย์ ธิมาศาสตร์
นางพั
น
ธทิ
พ
ย์
ศุ
ภจิต
นางชม้ อย สมบูรณ์
คุณพ่อสิทธิชยั – คุณแม่บญ
ุ มาก ธีรมหานนท์ นางสาวนิตยา สมบูรณ์
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับฯ
น.พ. กิตติวฒ
ั น์ วิงประวัติ
นางจารุณี แมรี คาโดมะ
นางจวนจิตร ขจรปรัชญา
นางนิตยา เอกพินิจพิทยา
นายดุสติ จิตรเอื ้อกุล
นางประกายสิริ ปรี ชามาตย์
นายเหลือง – นางเสาวภา ฤทธิบญ
ุ
ศิริราชมูลนิธิ
นางสาวกัทลี จูฑะพุทธิ
นางบุษบา เรื๊ อกเซ็กเกอร์
Mr Merrick James Davidson
นางมาลี คงวารี
นายสันติพล อุดมคณารักษ์
Mr HARALD LINK
นางสาวมานัส สงค์ปรี ดา
นายทศพล อมราวัฒนะ
นายนิคม  ไวยรัชพานิช
นางอรุณี ตาปนานนท์
นางเฉลา สุทธิกลุ สมบัติ
นางสาวมัณฑนา สุริยฉาย
นายทศพล อมราวัฒนะ
นางสาวพิศสวาท จันทร์ แสงสุก
คุณแม่สริ ิ – นางสาววรารัตน์ ภัทรพรชัยกุล สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ
นางสุพตั รา ลิมป์หิรัญรักษ์
นายบัณฑิต-กุสมุ าลย์ รชตะนันท์
คุณดารณี อุ้มชูผล
นางกุยกี อนุวารี พงษ์ และครอบครัว
นายวุฒิพนั ธุ์ นวลสนิท
นางสาวสุชาดา พวงจินดา
นางบุญส่ง รักสอน
ครอบครัว เจ้ หมวย จันทสกุล
นายชูศกั ดิ์ อุ้มชูผล
นางสาวมานัส สงค์ปรี ดา
นายเดวิด-นางปรี ยาภรณ์ บัดเดอรี่
นางนิภา สุทธิสวุ รรณ
นางมาลี คงวารี
นายวิชยั ลาภพูลธนะอนันต์
โรงเรี ยนเบ็ญจะมะมหาราช
นางวนิดา เลาหะนันท์
คุณสัจจาภรณ์ ไวจรรยา
ส�ำนักงานสหกรณ์จงั หวัดบุรีรัมย์
นางอรพินท์ สุธรรมโน
คุณภัทรพร ไวจรรยา
นางค่าเอ็ง แซ่เบ๊
นางสมบูรณ์ สุพฒ
ั นวานิชกุล
ศูนย์อนุรักษ์ ดนตรี ไทยทัศนีวรรณ
นางสาวรัชนี ตังเวี
้ ยงวัง

บ.ทรี บอนด์วีไอวีเซลส์(ประเทศไทย)จ�ำกัด
นายอิฐเชษฐ์ ฤทัยสวัสดิ์
กลุม่ ผู้ปกครองนักเรี ยน ม.๖ รร.จิตรลดา
นักเรี ยนจิตรลดารุ่น ๔๑
สมเด็จพระเจ้ าภคินีเธอฯ
นางบุษบา ประภาสพงศ์
สมาคมผู้จดั พิมพ์และผู้จ�ำหน่ายหนังสือฯ
รองศาสตราจารย์มานิดา หโยดม
สโมสรอาจารย์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สหกรณ์ออมทรัพย์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร้ านสหกรณ์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำกัด
นายชัยวัฒน์ วาดรักชิด
คุณป๋ อง จิตติเดชารักษ์
พลต�ำรวจเอกวสิษฐ์ เดชกุญชร
นางสุกญ
ั ญา ชลศึกษ์
เด็กชายดนัยนันท์ กาญจนวิกยั
นางหมุยเซี ้ยม แซ่ซิ
นางชุตกิ าญจน์ กนกลดา
นางสาวจันทนา เมืองมา
นางกัลยา เลาหะพิพฒ
ั น์ชยั
โรงเรี ยนพระต�ำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
ท่านผู้หญิงนราวดี ชัยเฉนียน
คณะนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารรุ่น ๕๒
นายชูศริ ิ คัยนันท์
นางอาภรณ์ คัยนันท์
สมทบทุนช่วยผู้ประสบภัยน�้ำท่วม
ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิ ติ
มูลนิธิศนู ย์กลางอี๋ก้วนเต้ าไทย
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิ ติ
มูลนิธิศนู ย์กลางอี๋ก้วนเต้ าไทย
คุณวิสตู ร ชมภู่
นางสาวนันทนา อิ่มวิทยา
นายชูศกั ดิ์ อุ้มชูผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรื อ
พระนครศรี อยุธยา
นางนิภา สุทธิสวุ รรณ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บริ ษัท เฟมไลน์ จ�ำกัด
นายสงกรานต์ ศิริพานิช
นายอนุชิต อภิเกษมสันติ์
นางสุคนธา ซิมตระการ
บริ ษัท เมโทร ปาร์ ติเกิล จ�ำกัด
นายวรภาส รุจิโภชน์
คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้ าหน้ าที่ โรงพยาบาล
เวชศาสตร์ เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล
แม่ชีอจั ฉรา สุภาพจน์
นางสาวจิตตา – นางสาวเกศทิพ ฤทธิ์ส�ำเร็ จ
นางสาวมณฑา กิริยา
นางจันดี จรรยาศิริ
นางสาวอุบล ทนุพงษ์
นางสาวกาญจนา ทนุพงษ์
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นางกล้ วยไม้ สิทธิเวช
นางสาวศรี เจริ ญ ภคนันท์
นายวุฒิไกร สุโภภาค
นางองุน่ ชีรนรวนิชย์
นายสุจินต์ – นางชูจิตต์ วิไลพันธ์
นางอมราภรณ์ จรุงกีรติวงศ์
นางฉายเลื่อน แซ่ตงั ้
นางทัชชา พิมหะศิริ
นางวนิจชา พจนพิสทุ ธิ์
นางสาวสุดา สายรัดเงิน
นายไพบูลย์ ธิมาศาสตร์
นางวิวรรณ วรัญญูวฒ
ั นะ
นางละออง สุวรรณชื่น
นางลมัย ทองบุญรอด
นางชม้ อย สมบูรณ์
นางสาวนิตยา สมบูรณ์
นางบุญช่วย ธรรมระโต
นางกานดา โกมลทัต
นางสาวบุบผา จันทร์ แสงสุก
นางสาวมานัส สงค์ปรี ดา
นางมาลี คงวารี
เด็กหญิงญาณิศา คนเที่ยง
นายสมภพ ตาลสอน
นางนิตยา เอกพินิจพิทยา
พ.ญ. ศิริเพ็ญ วิงประวัติ
นางสุนีย์ ขันติวนิชย์
นางอรพินท์ สุธรรมโน
นางสมบูรณ์ สุพฒ
ั นวานิชกุล
นางประนอม ไพรอนันต์
นายศุภชัย ทรงแสงธรรม
นางจิตรตรานันท์ ทวียศเดชานันท์
นางจ�ำเนียร ฤทธิ์ส�ำเร็จ
นางสาวจริ ยา ค�ำก้ อน
บริ ษัท ขนส่ง จ�ำกัด
นางสาว อานิต้า นิตยะ
นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์
นางรัชนี ลอยฟ้า
นางมาลี ลอยฟ้า
รองผู้วา่ ราชการจังหวัดตาก
คุณนาย รองวุฒิฯ
พล ต.ต. จ�ำลอง น้ อมเศียร

นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์
นายชิงชัย ก่อประภากิจ
นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์
ส�ำนักงานอัยการจังหวัดแม่สอด
นายปั ญญารัตน์ รังศิลป์
นายนรภัทร ปลอดทอง
นายโภคากร สินสกลวัฒน์
นายพจน์ หรูวรนันท์
นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์
นางไพจิตร ใจค�ำ
นายโชคชัย ณัฎฐวรรธนะ
ผู้บญ
ั ชาการเรื อนจ�ำอ�ำเภอแม่สอด
นายภิรมย์ นันทวงค์
นายทองสุข อยูศ่ รี
สถาบันราชภัฎก�ำแพงเพชร แม่สอด
สหกรณ์ออมทรัพย์ ตชด. ๓๔ จก.
ร.ต.อ. กิตติคณ
ุ ช่างเขียน
นายผดุง สุริยะ
ส�ำนักงานที่ดนิ จ.ตาก
นายธีรพงษ์ วงษ์ พานิช
นายสมจิต ปั นปิ ง
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
นางดาราธร วัฒนพนม
หจก. แสงทิพย์เจริ ญ
บริ ษัท ผาแดงอินดัสทรี จ�ำกัด (มหาชน)
นายสุพรรณ ไทยแท้
นางนัดดาวัลย์ หิรัญพรพงศ์
ห้ างหุ้นส่วนจ�ำกัด ห้ าแยกสุขภัณฑ์
ส�ำนักงานโยธาธิการจังหวัดตาก
คุณอรษา นาทองไชย
นายชูศรี กลิน่ ศรี สขุ
นางสาวอัญชัญ มัน่ แก้ ว
บริ ษัท แม่ปิงพนากิจ (สนง.ทสท.ตาก) จ�ำกัด
ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่
แวดล้ อม
ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่
แวดล้ อม
หจก. นครสวรรค์ เค วี เอฟ การโยธา
นายประพันธ์ นะเสือ   
บริ ษัท เอ็ม เอส ทิมเบอร์ จ�ำกัด
นายสุวิชยั เฮิงโม

หจก. แม่สอดท่าทรายวังแก้ ว
บริ ษัท ไทโชคดีแม่สอด จ�ำกัด
นางพรจันทร์ อนันต์วรปั ญญา
หจก. พืชผลสุวรรณภูมิ (อ.แม่สอด)
บริ ษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จ�ำกัด
คุณพรรณทิพย์ ไชยชนะ
คุณสายฝน หาญเมืองใจ
คุณนริ นทร์ ภรณ์ ยะล้ อม
กองทุนกลุม่ แม่บ้านเกษตรกรระดับอ�ำเภอ
บริ ษัท แม่สอดสตาร์ ช จ�ำกัด
นางพรชนก ริ ยะป่ า
นางบัวบาน ล่าลี ้
นางวิลยั อรกุล
นางเบญจพร สุวรรณ์
บริ ษัท ทวีทรัพย์ลานนา จ�ำกัด
นางทองสี ศรี บวั
นางสนันญา พุม่ จันทร์
นางนันทวรรณ แก้ วบุญเรื อง
คุณกอบแก้ ว เหลือกเล็ก
นายสมยุทธ วิญญา
คุณฉัตรชัย ค�ำไคร้
คุณฉัตรชัย ค�ำไคร้
คุณฉัตรชัย ค�ำไคร้
นางชม้ อย เลียวเจริ ญ
คุณเพียงนิจ น้ อมเศียร
หจก. ยู.เค.ซี เซอร์ วิส
หจก. แม่สอด ชิปปิ ง้ เซอร์ วิส
หจก. สิงห์รุ่งเรื องส่งเสริ มการเกษตร
หจก. ชนะอิมปอร์ ต-เอ็กซ์ปอร์ ต
นางสาวเธียรรัตน์ สกุลสันติธรรม
หจก. ธัญวรัตน์ อิมปอร์ ต-เอ็กซ์ปอร์ ต
นายธนาเดช คุณธนนิธิ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จก.
นางจันวัน บูลย์ประมุข
คุณสุชาติ ตรี รัตน์วฒ
ั นา
คุณนิยม ไวยรัชพานิช
คุณวิชยั วงศ์ธนสารสิน
คุณสมคิด แซ่ลี ้
คุณสมศรี จึงกิจรุ่งโรจน์
คุณอุษณา บูลย์ประมุข
คุณหลี่อี ้เหลียน
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คุณเส่งเท้ ง แซ่โอ้ ว
นางสุชีรา ดวงวิลยั
หจก. แม่สอดเซรามิค
บริ ษัท ที.เค.การ์ เม้ นท์ จก.
บริ ษัท โอเมก้ าการ์ เม้ นท์ จก.
บริ ษัท ทรัพย์มนั่ คงการ์ เม้ นท์ จก.
บริ ษัท นธรการ์ เม้ นท์ จก.
บริ ษัท โอเมก้ าการ์ เม้ นท์ จก.
นางวาสนา เจริ ญธีรบูรณ์
นายทวี เขียวคุ้ม
นายสุริยนั ทิพย์สวุ รรณ
นายสวิง จันทร์ ธิยะ
นายสราวุธ หาญเมืองใจ
นางวิมลพรรณ ไมยวงษ์
ว่าที่ ร.ต. อิทธิพล บุบผะศิริ
หจก. แคน ชิปปิ ง้ แคน
นายผดุงกิจ เอื ้ออารยะมนตรี
นายส�ำราญ ศุกรี รักษ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ ตชด. ๓๑ จ�ำกัด
ด.ต. สมพร บุญคง
สหกรณ์ออมทรัพย์ ตชด. ๓๓ จ�ำกัด
บริ ษัท ท็อปฟอร์ ม บราเซีย (แม่สอด) จ�ำกัด
ส�ำนักงานปฏิรูปที่ดนิ จังหวัดตาก
หจก. ฟาฟา ชิปปิ ง้ เซอร์ วิส
หจก. บรรณเจิด คัสตอม โปรคเกอร์
ร้ านราชพฤกษ์
ส�ำนักงานจังหวัดตาก
ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงน� ้ำจืดตาก
ส�ำนักงานทางหลวงตาก กรมทางหลวง
ส�ำนักจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ที่ 4 (ตาก)
สหกรณ์ออมทรัพย์เครื อข่ายพัฒนาชีวิตครูตาก จก.
หจก. ทิพย์วนั นีย์ อิมปอร์ ต เอ็กซ์ปอร์ ต
หจก. ต่าย-คม ชิปปิ ง้
หจก. ริ เวอร์ เมยชิปปิ ง้ เซอร์ วิส
หจก. เอี ้ยบคิมง้ วนจัน่
นางจรรยา ก๋าแก่น
อบต. วังหมัน
อบต. ยกกระบัตร
อบต. วังจันทร์
เทศบาลต�ำบลสามเงา
สหกรณ์ออมทรัพย์ สสจ. ตาก
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จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ตราสั ญ ลั ก ษณ์ นี้ ประกอบด้ ว ย จุ ล มงกุ ฎ และอั ก ษรพระนามาภิ ไ ธยย่ อ “สธ” ของสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ
สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประกอบอยู่ด้านบน ส่วนองค์ประกอบด้านล่าง เป็นสัญลักษณ์แทนองค์กรกองราชเลขานุการในพระองค์ฯ
โดยสือ่ ความหมายในรูปสมุดและหนังสือ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการศึกษา ค้นคิด และบันทึกการค้นคว้า อันเป็นประโยชน์ ในงานและผู้จะใช้งาน
ต่อไป หนังสือนี้เกิดจากการเข้าเล่มอย่างเป็นระเบียบด้วยแผ่นกระดาษจำ�นวน ๔ แผ่นพับ มีความหมายแทน อิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ
จิตตะ วิมังสา หรือ ความรัก ความเพียร ความตั้งใจ และความรอบคอบ อันเป็นหัวใจของการทำ�งาน
ตัวอักษร ก.ส.ธ. เป็นตัวอักษรย่อของ “กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับสนองใต้เบื้องยุคลบาท

