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ธ คือขวัญก�ำลังใจไทยทั้งหล้ำ พระมหำกรุณำแผ่ไพศำล

โลกสรรเสริญสดุดีพระปรีชำญำณ ประเทศชำติยั่งยืนนำนใต้บำทบงสุ์

ขอทรงเจริญพร้อมมงคลจตุรพิธ จงสฤตดังหฤทัยทุกพระประสงค์

ขอ ธ อยู่คู่ประเทศยั้งยืนยง ขอ ธ ทรงสุขเกษมสรำญเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า 
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4 ถ้อยแถลงจากบรรณาธิการ	 .....๒

4 พระราชด�ารัส	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	 .....๓			

	 ทรงเปิดการประชุมวิชาการ		๕	กรกฎาคม	๒๕๕๖		

4 พระราชกิจ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	 .....๔

	 มกราคม	–		ธันวาคม	๒๕๕๖	

4 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	พระราชทานนามดอกไม้ป่า	“ดุสิตา”	 .....๓๕	

4 โรงสีข้าวพระราชทานจังหวัดน่าน...พัฒนาสู่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	 .....๓๗

4 หนังสือทูลกระหม่อม	 .....๓๙

4 รายนามผู้ทูลเกล้าฯ	ถวายเงินสมทบทุน	“ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ”	 .....๔๒

	 มกราคม	–		กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	
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จัดท�าโดยกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ โครงการตามพระราชด�าริ หนังสือพระราชนิพนธ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และข้อมูลความรู้ทั่วไป มีก�าหนดออกเผยแพร่เป็นประจ�า ปีละ ๓ ฉบับ  

แจกจ่ายแก่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ห้องสมุดโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน  

และโรงเรียนในพื้นที่ โครงการตามพระราชด�าริ ฯ สถาบันการศึกษา หน่วยราชการในส�านักราชเลขาธิการ ส�านักพระราชวัง 

และหน่วยงาน บุคคลผู้สนใจทั่วไป

กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๐๓ โทร. ๐๒.๒๘๐.๑๖๔๐-๑, โทรสาร ๐๒.๒๘๐.๑๖๓๙

เว็บไซต์ : http://www.sirindhorn.net
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	 จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา	ฯ	สยามบรมราช-	

กมุาร	ีฉบบัที	่๑๔	น�าเสนอบทความพเิศษ “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีินาถ พระราชทาน

นามดอกไม้ป่า ‘ดุสิตา’ ” และ “โรงสีข้าวพระราชทานจังหวัดน่าน...พัฒนาสู่ศูนย์การเรียนรู้

ชมุชน”	เป็นหน่ึงในโครงการทีส่มเดจ็พระเทพรตันราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีได้พระราชทาน

ความช่วยเหลือให้กบัราษฎรในพืน้ทีสื่บเน่ืองจากเหตกุารณ์อุทกภยั	เมือ่ปี	๒๕๔๙	เพือ่ให้เป็นตวัอย่าง

ของการบรหิารจัดการโรงสีข้าวโดยชาวบ้านในชุมชน	และเป็นแหล่งเรยีนรูส้�าหรบัทกุคนในชุมชน	

	 นอกจากน้ี	 ในฉบับยงัมคีอลัมน์ประจ�าคอื พระราชด�ารสั และ พระราชกิจ สมเด็จ- 

พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีและ “หนังสอืทูลกระหม่อม”	ทีน่�าเสนอหนังสือ

พระราชนิพนธ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกมุารี		

	 จึงขอเรยีนเชิญท่านผู้อ่านพลิกอ่านบทความต่างๆ	ได้ตามอัธยาศยั.	
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พระราชด�ารัส

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 ทรงเปิดการประชุมวิชาการ หัวข้อ

“สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า : ต้นธารการศึกษาของสตรีไทย”

ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

	 	 ข้าพเจ้ารูสึ้กยนิดทีีม่ลูนิธสิมเดจ็พระพนัวัสสาอัยยกิาเจ้า	และคณะครศุาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จัดการประชมุ

วิชาการ	“สมเด็จพระศรีสวรินทิรา	บรมราชเทวี	พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า	:	ต้นธารการศึกษาของสตรีไทย”	เพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณของ

สมเด็จพระศรีสวรินทิรา	บรมราชเทวี	พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าให้ปรากฏกว้างไกล	และร่วมเฉลิมฉลองการที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์

และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	ยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลส�าคัญของโลก	 เนื่องในมงคลวาร	๑๕๐	ปี	 วันพระราชสมภพ	๑๐	กันยายน	

๒๕๕๕

		 	 สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า	ทรงเป็นสตรีผู้เข้มแข็ง	แม้ทรงมีทุกข์ยังทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ยากล�าบากของ	

ผู้อ่ืน	 และมีพระราชหฤทัยปรารถนาจะช่วยให้คนเหล่าน้ันพ้นจากทุกข์	 จึงทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อจะช่วย

แก้ไขความยากล�าบากของประชาชน	 โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่เสด็จไปประทับ	 ทั้งในด้านการแพทย์	 การสาธารณสุข	 อาชีพของราษฎร	

ประการหน่ึงที่เกี่ยวข้องกับการประชุมน้ี	 คือด้านการศึกษาของสตรี	 ทรงมีส่วนส�าคัญในการส่งเสริมการศึกษาสตรีในยุคที่บ้านเมือง

ย่างเข้าสู่สมัยใหม่	 ด้วยทรงเห็นว่าสตรีก็ควรมีความรู้ไว้อบรมบุตรธิดาให้เจริญเติบโตเป็นคนดีมีวิชาในวันหน้า	 ในการน้ี	 ได้พระราชทาน	

พระราชทรพัย์ส่วนพระองค์อุดหนุนหรอืก่อตัง้โรงเรยีนส�าหรบัสตร	ีทัง้ในเขตพระนครและในภมูภิาค	อีกทัง้พระราชทานทนุการศกึษาให้สตรี

ได้มโีอกาสศกึษาเล่าเรยีนในระดบัสงู	ทัง้ในและต่างประเทศ	จะได้ใช้ความรูใ้ห้เกดิประโยชน์แก่ตนและสังคม	หากศกึษาพระราชกรณียกจิ	

โดยละเอียดจะเหน็ว่า	พระราชกรณียกจิเหล่าน้ันสะท้อนความเป็นสตรผู้ีมคีวามคดิก้าวหน้าเกนิยคุสมยั	หลายอย่างหลายประการสามารถ

ต่อยอดเป็นประโยชน์อย่างสูงแก่สังคมและประเทศชาติจนในกาลปัจจุบัน

		 	 ได้เวลาอันควร	ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมวิชาการ	“สมเด็จพระศรีสวรินทิรา	บรมราชเทวี	พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า	:	

ต้นธารการศึกษาของสตรีไทย”	ณ	บัดนี้	 ขอให้การประชุมประสบผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์จงทุกประการ	และขอให้ท่านทั้งหลายที่มา

พร้อมกันในวันนี้	มีแต่ความสุข	ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและในหน้าที่การงานโดยทั่วกัน.
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มกราคม ๒๕๕๖ วันพุธที่ ๙ เวลา ๐๙.๐๖ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะ-

กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ ครั้งท่ี ๑ 

ประจ�าปี ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมส�านักพระราชวัง เขตพระนคร 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานงานครบ

วาระ ๕๐ ปี การก่อตั้งชมรมดนตรีไทยธนาคารกสิกรไทย ณ ธนาคารกสิกร

ไทย ส�านักงานใหญ่ เขตราษฎร์บูรณะ

 เวลา ๑๔.๓๕ น. พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ  

ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทาน 

พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เฝ้าฯ 

 ต่อจากน้ัน พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลจ�านวน ๑๗ 

คณะ เฝ้าฯ 

 เวลา ๑๕.๓๗ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายคอร์เค กัสตาเญดา เมนเดซ เอกอคัรราชทตู 

สาธารณรัฐเปรูประจ�าประเทศไทย เฝ้าฯ ในโอกาสเข้ารับต�าแหน่งหน้าท่ี 

ในโอกาสน้ี เอกอัครราชทูตฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสาส์นของประธานาธิบดี 

แห่งสาธารณรัฐเปรู เพื่อทูลเชิญเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐเปรูด้วย

วันศุกร์ที่ ๑๑ เวลา ๐๙.๐๓ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลจ�านวน ๕ คณะ เฝ้าฯ 

ระหว่างวันจันทร์ท่ี ๑๔ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ เสด็จฯ  

ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี นราธิวาส ตรัง 

และพัทลุง 

วันจันทร์ที่ ๑๔ - เสด็จฯ ไปทรงเบิกพระเนตรพระพุทธมหามุนินทโลกนาถ 

ณ บริเวณเทือกเขาสันกาลาคีรี(เขารังเกียบ) อุทยานแห่งชาติน�้าตกทรายขาว 

อ�าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 

 - เสด็จฯ ไปทรงพระสุหร่ายและทรงเจิมแผ่นจารึก “๕๐ ปี กลุ่มอีซูซุ

หาดใหญ่” ณ โรงแรมซีเอสปัตตานี อ�าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 

 - เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

อ�าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 

 - เสดจ็ฯ ไปยังห้องประชมุ ๑ ศนูย์ศกึษาการพัฒนาพิกลุทอง อนัเน่ือง 

มาจากพระราชด�าริ อ�าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส พระราชทาน 

พระราชวโรกาสให้ผู้บริหารโรงเรียนอิสลามท่ีอยู่ในโครงการพระราชด�าริ ๑๕ 

โรงเรียน เฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการด�าเนินงานการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตามพระราชด�าริฯ ปี ๒๕๕๔ 

ถึง ๒๕๕๕ 

วันอังคารที่ ๑๕ - เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 

บ้านบาโรย ต�าบลปาดังเบซาร์ อ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

วนัพธุที ่๒ เวลา ๐๙.๐๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรณุาโปรด

เกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทาน

พระราชวโรกาสให้ นายจลุสงิห์ วสนัตสงิห์ นายกสมาคมนสิติเก่าจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินราย

ได้จากการแข่งขันกอล์ฟพระเก้ียวทองค�า ครั้งที่ ๕ และครั้งท่ี ๖ โดยเสด็จ- 

พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย 

 ต่อจากน้ัน ณ ศาลาดุสดิาลยั พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคล  

จ�านวน ๘ คณะ เฝ้าฯ 

 เวลา ๐๙.๔๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา  

พระราชทานพระราชวโรกาสให้ประธานกรรมการแผนกสัตวแพทยศาสตร์  

มลูนิธิอานันทมหดิล และคณะ น�าผูไ้ด้รบัพระราชทานทุนมลูนธิิอานันทมหดิล 

แผนกสัตวแพทยศาสตร์ ประจ�าปี ๒๕๕๕ เฝ้าฯ เพื่อกราบถวายบังคมลาไป

ศึกษาต่อ

วันจันทร์ที ่๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรณุา 

โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๕ คณะ เฝ้าฯ 

 ต่อจากน้ัน พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๔ 

คณะ เฝ้าฯ 

 ต่อจากนั้น พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ 

ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน 

พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เฝ้าฯ 

 เวลา ๑๔.๕๖ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผา

แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน 

 เวลา ๑๕.๔๕ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทาน 

พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๓ คณะ เฝ้าฯ 

 ต่อจากน้ัน เสดจ็ลง ณ ห้องประชมุ อาคารชยัพัฒนา ทรงเป็นประธาน 

การประชุมสามัญประจ�าปี ๒๕๕๕ ของคณะกรรมการมูลนิธิราชสุดา 

วันอังคารที่ ๘ เวลา ๑๙.๒๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้เสดจ็ฯ แทนพระองค์ ไปทอดพระเนตรการแสดง

ดนตรีวงอิสราเอล ฟิลฮาร์โมนิก ออเคสตร้า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา  

๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ เน่ืองในโอกาส

พระราชพิธีมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๕ 

ณ เวทีการแสดงท้องสนามหลวง ด้านทิศใต้ เขตพระนคร

มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๖
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และกิจกรรมการเกษตร ณ บ้านประธานและบ้านสมาชิกหมู่บ้านเศรษฐกิจ 

พอเพียงบ้านรอตันบาตู 

 - ทอดพระเนตรกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรอตันบาตู 

 - เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนบ้านเปล ต�าบลกะลุวอ 

วนัศกุร์ที ่๑๘ - เสด็จฯ ไปในการพระราชทานรางวัลข้าราชการดีเด่น จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ณ อาคารส�านักงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

 - เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีท�าบุญทางศาสนาอิสลามแด่ผู้ล่วงลับ

ภายในสุสานลานเฟื่องฟ้า ณ ลานเฟื่องฟ้า พระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์ 

อ�าเภอเมืองนราธิวาส 

 เวลา ๑๓.๔๙ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานเทศกาลโคนมแห่งชาต ิ 

ประจ�าปี ๒๕๕๖ ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ�าเภอ 

มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๙ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖  

 เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในการนี้ เสด็จฯ ไปทรงเข้าร่วม

พิธีเปิดการประชุมสุดยอดระดับโลก ของนักวิทยาศาสตร์เยาวชน ๒๐๑๓  

ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ เสด็จฯ เยือนสวนพฤกษศาสตร์ “Gardens  

By The Bay” ตามค�ากราบบงัคมทลูเชญิของ นายเกียต ดบัเบลิยู ตนั ประธาน

กรรมการบรหิารสวนพฤกษศาสตร์ “Gardens By The Bay” และพระราชทาน

พระราชวโรกาสให้ นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ และ

ภริยา เข้าเฝ้าฯ ถวายพระกระยาหารกลางวัน ณ ท�าเนียบประธานาธิบดี 

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ 

 เสดจ็ฯ ไปทรงปฏิบตัพิระราชกรณยีกิจในพ้ืนท่ีจงัหวัดเชยีงใหม่ โอกาสน้ี  

ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ ส�านักชลประทานท่ี ๑ อ�าเภอเมือง

เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วนัจนัทร์ที ่๒๑ - เสดจ็ฯ ไปทรงเปดิการประชุมวชิาการ “การพฒันาเดก็และ

เยาวชนในถ่ินทุรกันดารของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง” 

ณ อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลท่ี ๙ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ�าเภอ

สันทราย จังหวัดเชียงใหม่

 - เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการด�าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนา

ห้วยฮ่องไคร้ฯ อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ ๒๒ – เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน

ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ บ้านผาแดงใหม่ ต�าบลสบโขง โรงเรียนต�ารวจ

ตระเวนชายแดนรางวลัอนิทริา คานธี บ้านพะกะเช ต�าบลแม่ตืน่ อ�าเภออมก๋อย

 จากน้ัน เสด็จฯ ไปทรงเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ

พระชนมพรรษา ณ สถานทีวนสญัญาณ ทีโอท ีอทุยานแห่งชาติดอยอนิทนนท์ 

อ�าเภอจอมทอง 

วันพุธที่ ๒๓ – เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมโรงเรียนบ้านโป่งน�้าร้อน อ�าเภอฝาง  

ทอดพระเนตรโครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา-สาธารณรัฐ

ประชาชนจนี ต�าบลโป่งน�า้ร้อน และโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวง 

อุปถัมภ์ ๒ บ้านแม่ละงอง อ�าเภอพร้าว 

วนัพฤหสับดทีี ่๒๔  พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ  

ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปรญิญาบตัรแก่ผูส้�าเรจ็การศกึษา 

 - เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์

ประชาบ�ารุง บ้านเจ้าพระ ต�าบลปะเหลียน อ�าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

 - เสด็จฯ ไปทรงเปิดห้องสมุดเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า วัดตะโหมด 

อ�าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 

 - ทอดพระเนตรโครงการสร้างฝายต้นน�้าสู่การอนุรักษ์แบบย่ังยืน  

ณ ฝายต้นน�้าล�าห้วยล�าตรน แหล่งศึกษาธรรมชาติห้วยล�าตรน หมู่ที่ ๔  

ต�าบลตะโหมด 

 - ทรงเย่ียมศนูย์พัฒนาเด็กเลก็เฉลมิพระเกียรติ สมเดจ็พระเทพรตัน-

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านตะโหมด 

วันพุธที่ ๑๖ - เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารพระราชทาน” ณ โรงเรียนบ้านคีรี

ราษฎร์รังสฤษดิ์ ต�าบลกาหลง อ�าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 

 - เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมโรงเรียนบ้านป่าไผ่ เจียรวนนท์อุทิศ ๗ ต�าบล

กาหลง

 - เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต 

ต�าบลช้างเผือก อ�าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

 - เสด็จฯ ไปทรงเยีย่มโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย 

ต�าบลธารคีรี อ�าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

 - เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน พลเอก นวล- 

คุณหญิงบานชืน่ จนัทร์ตร ีต�าบลธารครี ีในการน้ี พระราชทานพระราชวโรกาส

ให้ตัวแทนราษฎรสวดดูอาร์ถวายตามหลักศาสนาอิสลาม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ - เสด็จออกหน้าเรือนรับรองพิกุลทอง ศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาพิกุลทองฯ อ�าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส พระราชทาน 

พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เฝ้าฯ 

 ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการด�าเนินงานโครงการศึกษา

วิจัยจุลินทรีย์ทนกรดในพื้นที่พรุจังหวัดนราธิวาส ณ แปลงโครงการแกล้งดิน  

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และทอดพระเนตรความหลากหลายของ 

พันธุ์นกในศูนย์ฯ ณ บริเวณงานป่าไม้ศูนย์ฯ 

  - เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมโรงเรียนบ้านค่าย ต�าบลกะลุวอเหนือ อ�าเภอ

เมืองนราธิวาส 

 - เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและ

ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านรอตันบาตู 

ต�าบลกะลวุอ อ�าเภอเมอืงนราธิวาส และทอดพระเนตรแปลงเกษตรผสมผสาน
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วนัองัคารที ่๒๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรณุา 

โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร 

แก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบงั ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๕๔ จ�านวน ๕,๐๖๖ คน ณ ศนูย์นิทรรศการ 

และการประชุมไบเทค เขตบางนา

 เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากง 

ทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์ และคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของจากการ

จัดงานวันสารททิ้งกระจาด พิธีซิโกว และทูลเกล้าฯ ถวายเงิน เพื่อสมทบทุน

กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

 เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ ให้เสดจ็ฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปรญิญาบตัรแก่ผูส้�าเรจ็

การศกึษาจากสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๕๔ – 

๒๕๕๕ ระดบัดษุฎบีณัฑิต และมหาบณัฑิต จ�านวน ๒,๙๒๙ คน ณ หอประชมุ

เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เขตบางกะปิ ต่อจากนัน้ เสดจ็ออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาส

ให้คณะบุคคล เฝ้าฯ 

วันพุธที่ ๓๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการภาพเขียน 

L’art de Marsi ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

เขตพระนคร 

 เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เฝ้าฯ 

 เวลา ๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า-

มหดิล ประจ�าปี ๒๕๕๕ ณ พระทีน่ัง่จกัรมีหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง 

  เวลา ๑๙.๓๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในงานพระราชทานเลี้ยง

อาหารค�า่แก่ผูไ้ด้รบัพระราชทานรางวัลสมเดจ็เจ้าฟ้ามหดิล ประจ�าปี ๒๕๕๕ 

และคู่สมรส ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร ในพระบรมมหาราชวัง 

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ

รางวลัสมเดจ็เจ้าฟ้ามหิดล ประจ�าปี ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเซน็ทารา แกรนด์ และ

บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เขตปทุมวัน 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ศุกร์ที่ ๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปพระราชทานประกาศเกียรติคุณ และ 

เข็มที่ระลึก แก่ผู้บริจาคโลหิต ครบ ๓๖ ครั้ง และ ๑๐๘ ครั้ง ของเหล่ากาชาด

จังหวัด ภาค ๓ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ�าเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี

 เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เข้าเฝ้าฯ  

 เวลา ๑๗.๐๒ น. เสดจ็ฯ ไปทรงร่วมงาน “๙๖ปี ธงเทาเราสง่า อกัษรา 

สู่อาเซียน” ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน

จากมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๕๔- ๒๕๕๕ ณ หอประชมุ 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ อ�าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ (ภาคเช้า จ�านวน 

๓,๗๔๖ คน ภาคบ่าย จ�านวน ๓,๔๔๙ คน)

วันศุกร์ที่ ๒๕ - เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจ�าปีของ

คณะกรรมการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งที่ 

๑/๒๕๕๖ ณ ส�านักงานมูลนิธิฯ อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดศนูย์ส่องกล้องและผ่าตดัผ่านกล้อง

บวัหลวง กับทรงเปิดอาคารกิตติวัฒนา ระยะท่ี ๒ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ�าเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี 

 เวลา ๑๖.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เฝ้าฯ 

 เวลา ๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะพราหมณ์ท่ีประกอบพิธีตรียัมปวาย 

ตรีปวาย ระหว่างวันที่ ๑๗ มกราคม ถึง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ 

ถวายเทวรูป เพื่อทรงเจิม และหัวหน้าคณะพราหมณ์ รับพระราชทานเงิน

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ 

นายอังคาร กัลยาณพงศ์ อดีตศิลปินแห่งชาติด้านกวีนิพนธ์ ณ วัดทองนพคุณ 

เขตคลองสาน 

วันจันทร์ที ่๒๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรณุา 

โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก ่

ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๕๔  

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา (ภาคเช้า จ�านวน  

๔,๑๑๐ คน ภาคบ่าย จ�านวน ๕,๔๐๐ คน)

 เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะพราหมณ์ที่ประกอบพิธีตรียัมปวาย 

ตรีปวาย เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของเครื่องพิธีฯ เสร็จแล้ว พระราชทานเงิน

พระบรมราชานุเคราะห์แก่คณะพราหมณ์

6 จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



วันเสาร์ที่ ๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน

โอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

นภาลัย และทรงวางศิลาฤกษ์พระท่ีน่ังสนามจันทร์ (จ�าลอง) ณ อุทยาน

พระบรมราชานุสรณ์ อ�าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

วนัอาทติย์ที ่๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรณุา 

โปรดเกล้าฯ ให้เสดจ็ฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานเพลงิศพ ศาสตราจารย์ 

กนต์ธีร์ ศุภมงคล ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส  

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

 เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้า 

กิตปิปียา กิติยากร ณ เมรดุ้านใต้ วัดเทพศิรนิทราวาส เขตป้อมปราบศตัรพู่าย

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๔ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เสด็จฯ 

ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

วันจันทร์ที่ ๔ - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู ้ส�าเร็จ 

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๔ จ�านวน  

๑,๘๖๐ คน ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ�าเภอเมือง 

เชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งในปีนี้สภามหาวิทยาลัยได้ทูลเกล้าฯ ถวาย 

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาจีน แด่สมเด็จพระเทพรัตน- 

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 - เสด็จฯ ไปทรงยกฉัตรเจดีย์พระธาตุดอยตุง อ�าเภอแม่สาย จังหวัด

เชียงราย 

 - เสด็จออก ณ พระต�าหนักดอยตุง พระราชทานพระราชวโรกาส 

ให้คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เฝ้าฯ 

วันอังคารที่ ๕ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาดอยตุง โครงการ 

เลีย้งแพะพันธ์ุแบลค็เบงกอล ซึง่ต้ังอยู่ ณ รมิถนนขึน้พระธาตุดอยตงุ กิโลเมตร 

ที่ ๑๔-๑๕ (บริเวณคอกแพะ) อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์

พระราชทาน “เพ่ือนช่วยเพ่ือน” โครงการ “บ้านน้ีมีรัก ปลูกผักกินเอง”  

ทอดพระเนตรการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ และ 

ศนูย์วิจยัและพัฒนาชาน�า้มนัและพืชน�า้มนั อ�าเภอแม่สาย จงัหวัดเชยีงราย

วันพุธที่ ๖ เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านนาโต่  

วปรอ. ๓๔๔ อปุถัมภ์ ต�าบลแม่สลองใน อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง ศนูย์การเรยีนบ้าน

นาโต่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ต�าบลแม่สลองใน 

 โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน

โอกาสทรงเจรญิพระชนมายุ ๔ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๔๖ ต�าบลแม่สลองใน และ

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหนองบัวพิทยา ต�าบลแม่เจดีย์ อ�าเภอเวียงป่าเป้า 

จังหวัดเชียงราย

วนัพฤหสับดทีี ่๗ เสดจ็ฯ ไปทรงเย่ียมทหารทีป่ระจ�าการฐานทหารบ้านจะตี  

โรงเรยีนบ้านจะต ีต�าบลเทอดไทย อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง ทอดพระเนตรโครงการ 

ศกึษาและพัฒนาการปลกูชาน�า้มนัของมลูนธิิชยัพัฒนา บ้านปนูะ ต�าบลเทอดไทย  

ทรงเยี่ยมทหารที่ประจ�าการฐานทหารบ้านปูนะ ทอดพระเนตรแปลงชาน�า้มนั 

ของเกษตรกร และทรงเย่ียมบ้านพญาไพรเล่าจอ อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด 

เชียงราย 

วนัศกุร์ที ่๘ เวลา ๐๘.๔๕ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดการประชมุวชิาการระดบัชาติ 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ครั้งที่ ๓๔ 

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี อ�าเภอโพธาราม 

 เวลา ๑๓.๕๖ น. เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน

บ้านถ�้าหิน อ�าเภอสวนผึ้ง ซึ่งเป็นโรงเรียนท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให ้

ด�าเนินโครงการความร่วมมือไทย-จีน หมู่บ้านไร้มลพิษ ตามพระราชด�าริ  

เมื่อปี ๒๕๕๓ ร่วมกับกระทรวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสาธารณรัฐประชาชน

จีน จากนั้น ทรงเปิดอาคารที่พักนักเรียนบ้านไกล “อาคารอินทรีย์ อาสา” และ

อาคารที่พักโรงเรียนบ้านไกล “อาคารอนุสรณ์สามทศวรรษการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี” 

 เวลา ๑๗.๕๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดหอดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ 

พระชนมพรรษา ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา  

ฝั่งธนบุรี 

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “ตรุษจีนเยาวราช 

ฉลองนักษัตรมะเส็ง ๒๕๕๖” ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ 

พระชนมพรรษา ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ 

ระหว่างวนัจนัทร์ที ่๑๑ ถงึวนัพฤหสับดทีี ่๑๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๖ เสดจ็ฯ 

ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี 

ชุมพร และระนอง 

วนัจนัทร์ที ่๑๑ เสดจ็ฯ ไปทรงเย่ียมโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง  

อ�าเภอร่อนพิบูลย์ และโรงเรียนประทีปศาสน์ ปอเนาะบ้านตาล อ�าเภอเมือง 

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันอังคารที่ ๑๒ เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 

บ้านยางโพรง อ�าเภอไชยา โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย  

อ�าเภอท่าชนะ และโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ ๑  

บ้านบางเตา อ�าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วันพุธที่ ๑๓ เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้าน- 

สวนเพชร บ้านคลองกลาง อ�าเภอละแม จังหวัดชุมพร โรงเรียนบ้านในวง 

อ�าเภอละอุน่ จงัหวดัระนอง และโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย 

อ�าเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงงานสกัดปาล์ม

น�้ามันของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จ�ากัด อ�าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 

 เวลา ๑๔.๐๐. เสดจ็ลง ณ อาคารชยัพัฒนา สวนจติรลดา พระราชทาน

พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เฝ้าฯ 

 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “๓๘ ปีแห่งรัก” ณ ห้อง 

อังรีดูนังต์ ราชกรีฑาสโมสร เขตปทุมวัน 

 เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงฟังปาฐกถา ชุด “สิรินธร” ครั้งที่ ๒๘ 

เรื่อง “การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์” โดยพลตรี หม่อมราชวงศ์

ศุภวัฒย์ เกษมศรี ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

เขตปทุมวัน 

วันศุกร์ที่ ๑๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารเรียน “โรงเรียน

คลองเตยวิทยา” ณ โรงเรียนคลองเตยวิทยา เขตคลองเตย 

 เวลา ๑๐.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เฝ้าฯ 

 เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธาน 

การประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑ ประจ�าปี ๒๕๕๖ 

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ เวลา ๑๗.๑๘ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ  

พลต�ารวจเอก วิฑูรย์ ยะสวัสดิ์ ณ เมรุวัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร 

 ต่อจากน้ัน เสดจ็ฯ ไปในการพระราชทานเพลงิศพ นางมาลนีิ ชมเชงิแพทย์ 

ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน

 ต่อจากน้ัน เสดจ็ฯ ไปในการพระราชทานน�า้หลวงอาบศพ พลอากาศตรี  

อาวุธ เงินชูกลิ่น อดีตอธิบดีกรมศิลปากร และเป็นศิลปินแห่งชาติสาขา 

ทศันศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ สาขาย่อยสถาปัตยกรรม ปี ๒๕๓๙ ณ ศาลากวีนฤมติร  

วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

วันพุธที่ ๒๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสนธยา คณุปลืม้ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

วัฒนธรรมน�าศิลปินแห่งชาติ ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ในสาขาทัศนศิลป์  

สาขาวรรณศิลป์ และสาขาศิลปะการแสดง จ�านวนรวม ๑๗ คน เฝ้าฯ  

รับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ

 เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา  

สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายจอร์เจ รีเดอร์ ตอร์ริช  

เปเรย์รา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสประจ�าประเทศไทย เฝ้าฯ  

เพ่ือกราบบังคมทูลลาในโอกาสท่ีจะพ้นจากต�าแหน่งหน้าท่ี ในโอกาสนี้  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือก แก่เอกอัครราชทูตฯ ด้วย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เวลา ๐๙.๐๒ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการสัมมนา 

ความสัมพันธ์ไทย-จีน ครั้งท่ี ๑๐ ประจ�าปี ๒๕๕๖ ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีกับการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน” ในการนี้ ทรงบรรยาย เรื่อง 

“เสริมสร้างศักยภาพของเด็กด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างรากฐาน

วันศุกร์ที่ ๒๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ

นานาชาติของสมาคมแพทย์โรคหัวใจในภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก ประจ�าปี 

๒๕๕๖ ณ ศูนย์การประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช กรุ๊ป พัทยา อ�าเภอ

บางละมุง จังหวัดชลบุรี 

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ 

ศาสตราจารย์บุญรอด บิณฑสันต์ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์  

วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

วันจันทร์ที่ ๒๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระ-

กรณุาโปรดเกล้าฯ ให้เสดจ็ฯ แทนพระองค์ไปในการทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล 

เนื่องในวันมาฆบูชา ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรม- 

มหาราชวัง 

ระหว่างวันองัคารที ่๒๖ กมุภาพนัธ์ ถงึวนัศกุร์ที ่๑ มนีาคม ๒๕๕๖ เสดจ็ฯ  

ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยา แพร่ และน่าน 

วันอังคารที่ ๒๖ - เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 

เบ็ตตี้ดูเมน บ้านปางพริก อ�าเภอปง จังหวัดพะเยา 

 - เสด็จฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล ณ วัดห้วยข้าวก�่า ทรงเย่ียม

โรงเรียนห้วยข้าวก�่าวิทยา พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา อ�าเภอจุน 

จังหวัดพะเยา และโรงเรียนวังฝ่อนวิทยา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

อ�าเภอสอง จังหวัดแพร่ 

วันพุธที่ ๒๗ – เสด็จฯ ไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทรงยกฉัตร 

ขึ้นประดิษฐานบนยอดพระธาตุโสฬสเจดีย์ ณ วัดเจดีย์ ต�าบลดู่ใต้ อ�าเภอ

เมืองน่าน จังหวัดน่าน 

 - เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคาร “สิริเวชรักษ์” และพระราชทานเครื่องมือ

ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลน่าน ต�าบลในเวียง อ�าเภอเมืองน่าน

 - เสดจ็ฯ ไปในการพระราชทานเพลงิศพพระมหาโพธิวงศาจารย์ หรอื

หลวงปู่สุจี กตสาโร อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จังหวัดแพร่  

ณ เมรุชั่วคราวปราสาทนกหัสดีลิงค์ มณฑลพิธีสนามหลวงจังหวัดแพร่  

อ�าเภอเมืองแพร่ 

ท อ ด พ ร ะ เ น ต ร 

แปลงช่น�้ามันของเกษตรกร

ของการพัฒนาชนบทอย่างย่ังยืน” ณ หอประชมุสมานฉนัท์ ธนาคารกสกิรไทย  

ส�านักงานใหญ่ เขตราษฎร์บูรณะ 

8 จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



 - เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพพระครูอินทสรวิสุทธ์ิ หรือ

ครูบาอินสม อินทสโร อดีตผู ้จัดการโรงเรียนพระปริยัติศาสนาภิพัฒน์  

วัดเมืองราม ณ เมรุสุวรรณนาวาปราสาท วัดนาเหลืองใน อ�าเภอเวียงสา 

จังหวัดน่าน 

วนัพฤหสับดีที ่๒๘ – เสดจ็ฯ ไปทรงเย่ียมโรงเรยีนพระปรยัิตธิรรม วดัพระธาตุ

แช่แห้ง ต�าบลม่วงติ๊ด อ�าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

 - เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารพักนอนนักเรียนบ้านไกลอินทรีอาษา  

ณ โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ บ้านห้วยมอย ต�าบลชนแดน อ�าเภอสองแคว  

จังหวัดน่าน 

 - ทอดพระเนตรความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารบ้านพักครโูรงเรยีน

ต�ารวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน ต�าบลชนแดน 

 - เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมโรงเรียนบ้านสันเจริญ ต�าบลผาทอง อ�าเภอ

ท่าวังผา จังหวัดน่าน 

 - เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรกระบวนการแปรรปูกาแฟ ณ กลุม่วิสาหกิจ

ชุมชนแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง ต�าบลผาทอง อ�าเภอท่าวังผา 

 - เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมร้านจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการภูฟ้าพัฒนา 

อ�าเภอเมืองน่าน ริมแม่น�้าน่าน

 
มีนาคม ๒๕๕๖

วันศุกร์ที่ ๑ เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมศูนย์ภูฟ้าพัฒนา บ้านนากอก ต�าบลภูฟ้า 

อ�าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ทอดพระเนตรแปลงเกษตรกรต้นแบบศูนย์ภูฟ้า 

พัฒนา ทรงเย่ียมกลุ่มอาชีพแปรรูปผ้าประกอบหญ้าสามเหลี่ยม ร้านค้า

ชุมชนบ้านนากอก ธนาคารข้าวชุมชนบ้านนากอก โรงเรียนบ้านนากอก และ 

ทอดพระเนตรการด�าเนินกิจกรรมการเกษตรต่าง ๆ 

วันเสาร์ที่ ๒ เวลา ๐๘.๔๓ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานออกร้านคณะ 

ภริยาทูต ครั้งที่ ๔๖ ประจ�าปี ๒๕๕๖ ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้า 

สยามพารากอน เขตปทุมวัน

วันอาทิตย์ที่ ๓ เวลา ๑๗.๒๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ  

คุณหญิงอัมพร สิริสิงห ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา

วันจันทร์ที่ ๔ เวลา ๐๘.๕๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระ-

กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญา

ท อ ด พ ร ะ เ น ต ร 

แปลงช่น�้ามันของเกษตรกร

บัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ประจ�าปีการศึกษา 

๒๕๕๔-๒๕๕๕ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช มหาวิทยาลัย

รามค�าแหง เขตบางกะปิ เป็นวันท่ี ๑ (ทัง้ภาคเช้าและภาคบ่าย รวม ๗,๐๓๙ คน)

 เวลา ๑๖.๐๗ น. เสดจ็ลง ณ ศาลาดสุดิาลยั สวนจติรลดา พระราชทาน

พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑๘ คณะ เฝ้าฯ

 เวลา ๑๖.๕๗ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เฝ้าฯ

วนัองัคารที ่๕ เวลา ๐๘.๕๒ น. พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรณุา 

โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่

ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๔-

๒๕๕๕ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช มหาวิทยาลัย

รามค�าแหง เขตบางกะปิ เป็นวันที ่๒ (ทัง้ภาคเช้า และภาคบ่าย รวม ๗,๓๖๕ คน)

 เวลา ๑๖.๐๐ น. เสดจ็ลง ณ ศาลาดสุดิาลยั สวนจติรลดา พระราชทาน

พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑๑ คณะ เฝ้าฯ

 เวลา ๑๖.๓๓ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการ 

ผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด และคณะ เฝ้าฯ เพ่ือขอพระราชทาน

แนวพระราชด�าร ิกับขอพระราชทานตราไปรษณียากรกับสิง่สะสมส่วนพระองค์  

เพ่ือเชิญไปจัดแสดงในงานนิทรรศการตราไปรษณียากรโลก พุทธศักราช 

๒๕๕๖

วนัพธุที ่๖ เวลา ๐๘.๔๙ น. พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรณุาโปรด

เกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จ

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

เขตบางกะปิ เป็นวันที่ ๓ (ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย รวม ๗,๑๑๒ คน)

 เวลา ๑๖.๐๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทาน

พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เฝ้าฯ 

 ต่อจากน้ัน พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน  

๑๐ คณะ เฝ้าฯ 

 เวลา ๑๖.๕๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร 

รองประธานมลูนธิิสมเดจ็เจ้าฟ้ามหดิล และคณะ น�าผูร้บัทนุโครงการเยาวชน

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ�าปี ๒๕๕๕ จ�านวน ๕ คน เฝ้าฯ กราบถวาย

บังคมลาก่อนเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ ๗ เวลา ๐๘.๔๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระ-

กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญา

บัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ประจ�าปีการศึกษา 

๒๕๕๔-๒๕๕๕ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช มหาวิทยาลัย

รามค�าแหง เขตบางกะปิ เป็นวันท่ี ๔ (ท้ังภาคเช้าและภาคบ่าย รวม ๗,๖๖๕ คน)

9จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



 เวลา ๑๕.๐๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เฝ้าฯ 

 ต่อจากน้ัน พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน  

๘ คณะ เฝ้าฯ 

 เวลา ๑๕.๒๘ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายหลี บุนค�้า เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวประจ�าประเทศไทย เฝ้าฯ ในโอกาสเข้ารบัต�าแหน่ง

หน้าที่ และในโอกาสนี้ ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเฝ้าฯ ด้วย

 ต่อจากน้ัน พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ว่าท่ีร้อยตร ีกิตต ิขนัธมติร 

กรมวังผูใ้หญ่ น�าคณะบคุลากรทางการแพทย์และสาธารณสขุจากสาธารณรฐั

ประชาธิปไตยประชาชนลาว เฝ้าฯ ในโอกาสท่ีเดนิทางมาประเทศไทย เพ่ือเข้า

รับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 

วันศุกร์ที่ ๘ เวลา ๐๘.๔๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่

ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๔-

๒๕๕๕ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช มหาวิทยาลัย

รามค�าแหง เขตบางกะปิ เป็นวันท่ี ๕ (ท้ังภาคเช้าและภาคบ่าย รวม ๗,๙๐๐ คน) 

 เวลา ๑๕.๓๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทาน

พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เฝ้าฯ 

 ต่อจากน้ัน พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน  

๙ คณะ เฝ้าฯ 

 เวลา ๑๗.๕๔ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานน�้าหลวงอาบศพ  

พลต�ารวจเอก เภา สารสิน ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิต-

วนาราม เขตดุสิต 

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ เวลา ๑๗.๐๕ น. เสด็จฯ ไปในงานปิดภาคเรียน โรงเรียน

ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) ประจ�าปีการศึกษา 

๒๕๕๕ ณ โรงเรียนชัยพิพัฒน์ฯ เขตบางกอกใหญ่ 

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๑ ถึงวันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ เสด็จฯ  

เยือนราชอาณาจักรเดนมาร์ก และเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรนอร์เวย์ 

 ณ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรสวนสัตว ์

กรุงโคเปนเฮเกนและการด�าเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ไซออนปาร์ค

ของมหาวิทยาลัยเทคนิคเดนมาร์ก ทอดพระเนตรแบบจ�าลองในการศึกษา

ปัญหาน�้าท่วม และการเกิดสึนามิ ณ สถาบันไฮดรอลิคเดนมาร์ก และเสด็จฯ 

ไปเข้าเฝ้าฯ สมเดจ็พระราชนินีาถมาร์เกรเธอที ่๒ แห่งเดนมาร์ก ณ พระราชวงั 

อมาเลียนบอร์ก

 ณ ราชอาณาจกัรนอร์เวย์ เสดจ็ฯ เยือนเกาะสวาลบาร์ด ทอดพระเนตร

พิพิธภัณฑ์สวาลบาร์ด และธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชโลกสวาลบาร์ด ทรงเย่ียม

ศูนย์วิทยาศาสตร์สวาลบาร์ด สถานีวิจัยเซปพะลิน และเสด็จฯ ไปเข้าเฝ้าฯ 

สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งนอร์เวย์ ณ พระราชวังกรุงออสโล

วันเสาร์ที ่๑๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชมุสามญั 

ประจ�าปี ๒๕๕๖ ศิริราชมูลนิธิ ณ โรงพยาบาลศิริราช 

วันอาทิตย์ท่ี ๑๗ เวลา ๑๖.๕๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง- 

พระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้เสดจ็ฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลงิศพ 

พลอากาศตรี อาวุธ เงินชูกล่ิน อดีตอธิบดีกรมศิลปากร และศิลปินแห่งชาต ิ 

สาขาทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรมไทย ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์  

วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

 เวลา ๑๗.๓๒ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายรัฐ  

จ�าเดิมเผด็จศึก ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา

วนัจนัทร์ที ่๑๘ เวลา ๐๙.๐๗ น. พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรณุา 

โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เฝ้าฯ 

 ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน  

๑๔ คณะ เฝ้าฯ 

 เวลา ๑๐.๑๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รองประธาน

กรรมการมูลนิธิศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ 

ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พร้อมท้ังน�าผู้ได้รับ

รางวัลศาสตรเมธี ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ จากมูลนิธิฯ ประกอบด้วยพระสงฆ์ 

และคณะบุคคล เฝ้าและเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลศาสตรเมธี 

 เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานพัดกาชาดสมนาคุณ 

ชัน้ท่ี ๑ เหรยีญกาชาดสมนาคณุ ชัน้ที ่๑ ประกาศนียบตัร เขม็ และบตัรสมาชกิ 

กิตติมศักดิ์แก่ผู ้บ�าเพ็ญคุณความดี ผู ้มีอุปการคุณต่อสภากาชาดไทย  

พระภิกษ ุและผูบ้รจิาคโลหติครบ ๑๐๐ ครัง้ ทายาทผูบ้รจิาคดวงตาและอวัยวะ 

ซึ่งสภากาชาดไทยได้น�าไปใช้ประโยชน์แล้ว ณ ตึก ภปร. ชั้น ๑๘ โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน

 ต่อจากน้ัน พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู ้มีกุศลจิต เข้าเฝ้าฯ 

ทูลเกล้าฯ ถวายเงินและสิ่งของ ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการ

ประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ ๓๐๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๙ 

อาคารเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์

วันอังคารที่ ๑๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงฟังบรรยายการฝึกหลักสูตร 

ส่งทางอากาศ รุ่นที่ ๒๗๗ ของนักเรียนนายร้อยและนักเรียนแพทย์ทหาร

ณ อาคารคงสมพงษ์ กองพลรบพิเศษที่ ๑ ค่ายเอราวัณ อ�าเภอเมืองลพบุรี 

จังหวัดลพบุรี 

 ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการฝึกภาคพ้ืนดินของนักเรียน

นายร้อยชัน้ปีที ่๓ ณ โรงเรยีนสงครามพิเศษ ศนูย์สงครามพิเศษ ค่ายนารายณ์

มหาราช อ�าเภอเมืองลพบุรี ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรการฝึกกระโดดร่มแบบ

ยุทธวิธีทางทหาร ณ สนามกระโดดร่มบ้านท่าเดื่อ อ�าเภอเมืองลพบุรี

 เวลา ๑๕.๔๒ น. เสด็จฯ ไปในงาน “เฉลิมฉลองวาระ ๑๕๐ปี  

พระราชสมภพ สมเดจ็พระศรสีวรนิทริา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอยัยิกาเจ้า” 

ณ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 

อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
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วันพุธที่ ๒๐ เวลา ๐๘.๑๗ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการเฉลิม

ฉลองวาระ ๑๕๐ ปีพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี  

พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ณ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลสมเด็จ-

พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 เวลา ๐๘.๕๕ น.เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์ “ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์

จากพลาสมา” ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ ที่ดิน

สภากาชาดไทย อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 ต่อจากนัน้ เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดอาคาร “ศรรีาชาประชาคม” ณ ท่ีว่าการ

อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 เวลา ๑๔.๕๖ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดโรงงานผลติน�า้ดืม่ ณ บรษิทั ททีีซี  

น�้าดื่มสยาม จ�ากัด อ�าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 

 เวลา ๑๘.๐๐ น.เสดจ็ออก ณ วังสระปทมุ พระราชทานพระราชวโรกาส

ให้นายเตียว ซี เฮียน รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

และรัฐมนตรีกิจการด้านความมั่นคง สาธารณรัฐสิงคโปร์ และคณะ เฝ้าฯ  

ในโอกาสเดนิทางเยือนประเทศไทย ในโอกาสนี ้พระราชทานเลีย้งอาหารค�า่ด้วย

วนัพฤหสับดท่ีี ๒๑ เวลา ๐๙.๑๑ น. เสดจ็ลง ณ ศาลาดสุดิาลยั สวนจติรลดา  

ทรงเป็นประธานพิธีไหว้คร ูของคณะเจ้าหน้าท่ี คร ูและช่างศลิปาชพี สถาบัน- 

สิริกิติ์ สวนจิตรลดา ประจ�าปี ๒๕๕๖

ยสวดี บูรณะสัมฤทธิ อัมพรไพศาล ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์  

วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยเสด็จด้วย 

 เวลา ๑๗.๕๓ น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงเททองหล่อพระบรมรูปพระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร 

 ต่อจากนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้เสดจ็ฯ แทนพระองค์ไปทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธ-

ธรรมิกราชบพิตร ภูมิพลนริศรจตุราสีติวรรษมงคล และเหรียญท่ีระลึก  

ณ  พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร 

วันศุกร์ที่ ๒๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการ “ศิษย์เก่า 

เพาะช่างท่ีได้รบัเชดิชเูกียรตเิป็นศลิปินแห่งชาต”ิ ณ หอศลิป์ วิทยาลยัเพาะช่าง  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เขตพระนคร 

 เวลา ๑๐.๓๕ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เฝ้าฯ 

 เวลา ๑๕.๑๕ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดการประชมุคณะกรรมการควบคุม

โรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร 

ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อ�าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ เวลา ๑๗.๓๗ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ 

นายพิชัย ชัยมงคล ณ เมรุวัดดอนไก่ดี อ�าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

วนัจนัทร์ที ่๒๕ เวลา ๑๔.๐๕ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดการประชมุ “สกันานาชาติ 

๒๐๑๓” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  

แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน 

 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารพร้อมมงคล และ

อาคารมงคลอาภา และทรงเปิดห้องสมุดสารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชนฯ  

ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เขตดุสิต 

วันอังคารที่ ๒๖ เวลา ๐๖.๕๕ น. เสด็จฯ ไปทรงร่วมงานเนื่องในโอกาส

ครบรอบ ๙๖ ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน ทรงบาตรพระสงฆ์ ๑๐๘ รูป บริเวณหน้าพระบรม-

ราชานุสาวรีย์ ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง 

นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน ทรงเปิด “อาคารวิศวฯ ๑๐๐ ปี” ของคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ทรงเปิดอาคาร “มหาวชิรุณหิศ” ของคณะวิทยาศาสตร์ 

และทรงเปิดอาคาร “สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรม-

ราชูปถัมภ์” 

 เวลา ๑๐.๒๖ น. เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรไีทยป่ีพาทย์

ดึกด�าบรรพ์ เน่ืองในโอกาสครบรอบ ๙๖ ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั และทรงระนาดเอกร่วมกับวงดนตรพิีเศษบ้านปลายเนิน ในเพลง

หน้าพาทย์ และทรงดนตรีร่วมกับวงสายใยจามจุรี ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

วันพุธที่ ๒๗ เวลา ๐๘.๕๖ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมสัมมนา 

ส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โลก ณ ห้องเวิลด์ บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  

แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน 

  เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เฝ้าฯ

 เวลา ๑๔.๑๓ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราช-

วโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เฝ้าฯ

 เวลา ๑๕.๐๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา- 

โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  

พระราชทานพระราชวโรกาสให้ อธิบดกีรมปศสุตัว์ และคณะ เฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ  

ถวายโคพันธุ์ขาวล�าพูน เพ่ือพระราชทานใช้เป็นพระโคในพระราชพิธี 

จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 

 เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้เสดจ็ฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลงิศพ ท่านผูห้ญิง
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 เวลา ๑๑.๑๗ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดตึกสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์  

ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย  

ในพระราชปูถัมภ์ ศนูย์การศกึษาชลบรุ ีวัดศรมีหาราชา อ�าเภอศรรีาชา จงัหวดั- 

ชลบุรี 

 เวลา ๑๕.๐๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานประกาศนียบัตร

แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนจิตรลดา และระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ในงานปิดภาคการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ โรงละคร

ส�านักพระราชวัง สนามเสือป่า เขตดุสิต

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ต�ารวจ  

วังปารุสกวัน กองบัญชาการต�ารวจนครบาล เขตดุสิต

 เวลา ๑๐.๓๓ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในงานแนะน�าหนังสือ 

“นารนีครา” พระราชนิพนธ์แปลนวนยิายจนี ในสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี และทรงเปิดงานเทศกาลอาหารหูเป่ย ณ โรงแรม 

แชงกรีลา กรุงเทพฯ เขตบางรัก 

 เวลา ๑๔.๕๔ น. เสดจ็ฯ ไปทรงวางศลิาฤกษ์ โรงพยาบาล ๘๔ พรรษา

มหาราช เขตคลองสามวา 

 เวลา ๑๖.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปในการพระราชทานเพลงิศพ พระอธิการบวั 

ธมมฺวโร  ณ  เมรชุัว่คราว  ปราสาทนกหสัดลีงิค์  วัดพระยาสเุรนทร์  เขตคลองสามวา

วันศุกร์ที่ ๒๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่

สามัญประจ�าปี คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 

๑/๒๕๕๖ ณ ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ เขตราชเทวี 

 เวลา ๑๔.๑๑ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้

ชนะการประกวดหนังสือดีเด่นประจ�าปี ๒๕๕๖ และทรงเปิด “งานสัปดาห์

หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑” และ “งานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ ๑๑”  

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย

 เวลา ๑๗.๐๗ น. เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมงานกาชาด ประจ�าปี ๒๕๕๖  

ณ สวนอัมพร 

วันเสาร์ที่ ๓๐ เวลา ๑๓.๒๗ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ 

ประจ�าปี ๒๕๕๖ ของส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ในหัวข้อ “ความพร้อมสู่ AEC ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ณ อุทยาน

วิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ เวลา ๑๘.๓๖ น. เสด็จฯ ไปทรงร่วมงานเล้ียงเนื่องใน

โอกาสปิดภาคสมยัการฝึกนักเรยีนนายร้อย โรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 

ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ�าเภอเมือง

นครนายก จังหวัดนครนายก 

เมษายน ๒๕๕๖

วันจันทร์ที่ ๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้อ�านวยการธนาคารออมสินและคณะ เฝ้าฯ 

ถวายการรับฝากเงิน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสินวันที่  

๑ เมษายน ๒๕๕๖ 

 เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าฯ ถวายพระพร เนื่องใน

โอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖

 เวลา ๐๙.๓๐ น. เสดจ็ลง ณ ศาลาดสุดิาลยั สวนจติรลดา พระราชทาน 

พระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าฯ ถวายพระพร เน่ืองในโอกาส 

วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖

 เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราช-

วโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าฯ ถวายพระพร เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวัน 

พระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖

วันอังคารที่ ๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น�้า และ 

ทรงปลูกต้นไม้ เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันท่ี ๒ เมษายน  

๒๕๕๖ ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต

ระหว่างวันพุธที่ ๓ ถึงวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ เสด็จฯ ไปทรง

ปฏิบตัพิระราชกรณียกิจในพ้ืนทีจ่งัหวัดอบุลราชธานี นครพนม ขอนแก่น และ

มหาสารคาม โอกาสน้ี ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ เขื่อนอุบลรัตน์ 

อ�าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

วันพุธที่ ๓ เวลา ๐๙.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

๗ รอบ พระชนมพรรษา” ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ�าเภอวารินช�าราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี 

 ต่อจากน้ัน พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 

ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการ

ศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๔ จ�านวน 

๒,๗๓๑ คน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

 เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่

ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๒-

๒๕๕๓ จ�านวน ๑,๓๐๐ คน ณ อาคารศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลาง

จังหวัดนครพนม อ�าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
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 ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ 

พระชนมพรรษา” ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัย

นครพนม อ�าเภอเมืองนครพนม 

วันพฤหัสบดีที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู ้ส�าเร็จ

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๔ จ�านวน 

๙,๓๐๑ คน ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น อ�าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวัดขอนแก่น (ภาคเช้า จ�านวน ๓,๙๔๓ คน  

ภาคบ่าย จ�านวน ๕,๓๕๓ คน) ต่อจากน้ัน เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์  

“อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์” ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันศุกร์ที่ ๕ เวลา ๐๘.๑๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก ่

ผูส้�าเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๕๔-

๒๕๕๕ จ�านวน ๙,๒๒๗ คน ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

อ�าเภอกันทรวิชยั จงัหวัดมหาสารคาม (ภาคเช้า จ�านวน ๔,๖๐๐ คน ภาคบ่าย 

จ�านวน ๔,๖๑๓ คน) ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” 

ณ เรือนจ�าจงัหวัดมหาสารคาม อ�าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวัดมหาสารคาม

ระหว่างวันเสาร์ที่ ๖ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ เสด็จฯ 

เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 ในการน้ี เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกิจการและการด�าเนินงานของ

สถาบันต่างๆ อาทิ ศูนย์เคมีนาโนของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ศูนย์วิทยาศาสตร์

นาโนและเทคโนโลยีแห่งชาตจินี และส�านักงานบรหิารกิจการทางทะเล รวมทัง้ 

ศนูย์ข้อมลูภูมสิารสนเทศนานาชาติสรินิธร นครอูฮ่ัน่ และมหาวิทยาลยัครศุาสตร์ 

แห่งภาคตะวันออก นครเซี่ยงไฮ้ และเสด็จฯ ไปทรงเปิดงานสัมมนาในหัวข้อ

เรื่อง “วัฒนธรรมและภาษาตะวันตกในมุมมองของนักวิชาการไทยและจีน”  

ณ มหาวิทยาลัยปักก่ิง ตลอดจนทรงเป็นประธานและทรงเป็นสักขีพยานใน

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติของไทย

กับศูนย์เคมนีาโนของมหาวิทยาลยัปักก่ิง และกบัศนูย์วิทยาศาสตร์นาโนและ

เทคโนโลยีแห่งชาตจินี รวมท้ังเสดจ็ฯไปทรงรบัการถวายต�าแหน่งศาสตราจารย์

กิตติมศักดิ์ ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์แห่งภาคตะวันออก นครเซี่ยงไฮ้

วันศุกร์ที่ ๑๒ เวลา ๐๘.๕๕ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานน�้าสงกรานต์

แก่อาจารย์อาวุโส ชมรมบาลี-สันสกฤต เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจ�าปี  

๒๕๕๖ ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน 

 เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายช็อน แจ มัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ

เกาหลีประจ�าประเทศไทย เฝ้าฯ ในโอกาสท่ีจะเสด็จพระราชด�าเนินเยือน

สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ 

 เวลา ๑๔.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในงานปิดภาคเรียนของโรงเรียน 

พระต�าหนักสวนกุหลาบ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ ศาลามหามงคล 

สโมสรข้าราชบรพิาร และบรเิวณโรงเรยีนพระต�าหนกัสวนกุหลาบ ในพระบรม-

มหาราชวัง 

 เวลา ๑๖.๑๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราช-

วโรกาสให้ ศาสตราจารย์ ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส ส�านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และรองประธานโครงการเทคโนโลยี

สารสนเทศตามพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช-

กุมารี พร้อมคณะ น�านายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ปตท.จ�ากัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ 

ถวายเงินเพ่ือสนับสนุนโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 

การบริหารและบ�ารุงรักษาระบบดังกล่าว ในวิทยาลัยก�าปงเฌอเตียล  

ราชอาณาจักรกัมพูชา

 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) น�าคณะ 

ผูบ้รหิารกลุม่ ปตท. เข้าเฝ้า ฯ กราบบงัคมทูลรายงานสรปุข้อมลูการด�าเนนิงาน 

เก่ียวกับสถาบันการศึกษาของกลุ่ม ปตท. และข้อมูลสถาบันการศึกษาของ

สาธารณรัฐเกาหลี

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในพิธีบายศรีและงานราตรี  

เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจ�าปี ๒๕๕๖ ณ สถานเอกอัครราชทูต

สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวประจ�าประเทศไทย เขตวังทองหลาง

ระหว่างวนัองัคารที ่๑๖ ถึงวนัศกุร์ที ่๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ เสดจ็ฯ เยือน

สาธารณรัฐเกาหลี เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย

ชั้นน�าของสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งกลุ่ม ปตท.จะใช้เป็นกรณีศึกษาส�าหรับ 

จดัท�าโครงการก่อตัง้สถาบนัอดุมศกึษาในรปูแบบมหาวิทยาลยัเฉพาะทางใน

ประเทศไทย

วันเสาร์ที่ ๒๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทาน

พระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ วิจิตร ศรีสุพรรณ นายกสภา

การพยาบาลและคณะ น�าศาสตราจารย์ นายแพทย์ลิงคอล์น เฉิน ประธาน 

คณะกรรมการการแพทย์จีน เฝ้าฯ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เวลา ๑๓.๒๕ น. เสด็จฯ ไปในการบ�าเพ็ญกุศล ๒๔ ปี  

การสถาปนาสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราชสกลมหาสงัฆปรณิายก  

(เจริญ สุวฑฺฒโน) ณ พระอุโบสถคณะรังษี วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร 

วันจันทร์ที่ ๒๒ เวลา ๐๙.๐๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “กรุงเทพมหานคร

เมืองหนังสือโลก ๒๕๕๖” ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยาม- 

พารากอน เขตปทุมวัน 
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 เวลา ๑๐.๒๙ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารส�านักงานใหญ่บางเขน 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ณ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร เขตจตุจักร 

 เวลา ๑๗.๑๒ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการจิตรกรรมฝาผนัง 

ล้านนา เรื่อง “พระมหาชนก” บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นผลงานวิทยานิพนธ์โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า

สริภิาจฑุาภรณ์ ในระดบัปรญิญามหาบณัฑิต สาขาศลิปะไทย คณะจติรกรรม

ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลป์ พีเอสจีอาร์ต 

แกลเลอรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วังท่าพระ เขตพระนคร ในการนี ้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสริภิาจฑุาภรณ์  

เฝ้าฯ รับเสด็จ 

วันอังคารที่ ๒๓ เวลา ๐๘.๕๗ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิด “นิทรรศการหนังสือ

และวัฒนธรรมจีน ๒๐๑๓” ณ นานมี อาร์ต แกลเลอรี อาคารนานมี เขตสาทร 

เวลา ๑๐.๑๗ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน 

พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๓ คณะ เฝ้าฯ 

 เวลา ๑๔.๑๘ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารมหาจักรีสิรินธร”  

ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ- 

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

 เวลา ๑๕.๑๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารส�านักงานเทศบาลเมือง

หนองปรือ อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

วันพุธที่ ๒๔ เวลา ๑๐.๕๙ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลต�ารวจโทสุรพงษ์ เขมะสิงคิ ผู้บัญชาการ

ต�ารวจตระเวนชายแดน น�าคณะครใูหญ่โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน และ

คณะผูป้ฏิบตังิานโครงการตามพระราชด�ารใินโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน 

เฝ้าฯ ในโอกาสที่กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน จัดให้มีการประชุม

สัมมนาครูใหญ่โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน ประจ�าปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓๓ 

และในโอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันด้วย

 เวลา ๑๕.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชทาน 

พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เฝ้าฯ 

 ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑๖ 

คณะ เฝ้าฯ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุม

วิชาการกายภาพบ�าบัดแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ เรื่อง “คุณภาพชีวิตและการเข้าถึง 

งานบริการกายภาพบ�าบัดในระบบปฐมภูมิ” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 

กรุงเทพฯ เขตวัฒนา 

 เวลา ๑๐.๒๗ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายโซเฮล มะหมูด เอกอัครราชทูต

สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจ�าประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา

ในโอกาสท่ีจะพ้นจากหน้าที่ ในโอกาสนี้ ภริยาเอกอัครราชทูต ร่วมเฝ้าฯ  

ด้วย

 เวลา ๑๕.๕๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงแรมคลาสสิก คามิโอ อยุธยา 

อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันศุกร์ที่ ๒๖ เวลา ๐๖.๔๘ น. เสด็จฯ ไปทรงบาตรพระสงฆ์ ๓๐ รูป  

เนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ ๑๒๐ ปี และทรงเปิดงานฉลอง 

ในโอกาสสถาปนาสภากาชาดไทย ซึง่จดัขึน้ในหวัข้อ “๑๒๐ ปีสภากาชาดไทย 

รวมใจสร้างสุขเพื่อปวงชน” ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน 

 เวลา ๑๕.๓๕ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เฝ้าฯ 

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล 

ในพิธีครบ ๑๕๐ ปี วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า- 

กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานของ 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ณ บ้านปลาย

เนิน เขตคลองเตย 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จ- 

พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราช-

สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงร่วมพระราชพิธี  

เจ้าชายวิลเลม อเล็กซานเดอร์ มกุฎราชกุมารแห่งเนเธอร์แลนด์ เสด็จข้ึน

ครองราชย์เป็นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเนเธอร์แลนด์ ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม  

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

 ในโอกาสน้ี เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวัน

อาทิตย์ที่ ๒๘ ถึงวันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

 พฤษภาคม ๒๕๕๖

ระหว่างวันพุธที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เสด็จฯ ไปทรง

ปฏบิตัพิระราชกรณียกิจในพ้ืนทีจ่งัหวดัประจวบครีขัีนธ์ และเพชรบรุ ีโอกาสน้ี  

ประทับแรม ณ วังไกลกังวล อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันพฤหัสบดีที่ ๒ เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน

บ้านแพรกตะคร้อ ต�าบลบึงนคร อ�าเภอหัวหิน โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง  

ต�าบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ�าเภอหัวหิน และทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” 

14 จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



 เวลา ๑๘.๒๒ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพนายโฉลก 

ปึงตระกูล ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

วันศุกร์ที่ ๑๐ เวลา ๐๙.๐๔ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิด “คลินิกชุมชนอบอุ่น

เฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว” ณ เทศบาลนครระยอง อ�าเภอ

เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงแรมคลาสสิค คามิโอ อ�าเภอเมือง

ระยอง 

 เวลา ๑๕.๐๕ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เฝ้าฯ 

 เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิ

ราชนครินทร์ ณ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ เขตราชเทวี

วันเสาร์ที่ ๑๑ เวลา ๑๓.๕๓ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรคอนเสิร์ต ๘๐ ปี  

โล ธุระวณิชย์ ในโอกาสท่ี นายสมจิตร ธุระวณิชย์ มีอายุครบ ๘๐ ปี  

ณ โรงละครสนามเสือป่า ส�านักพระราชวัง เขตดุสิต 

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ เวลา ๑๗.๒๕ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ  

พลโท กอบบุญ พัฒนถาบุตร ณ เมรุ ๒ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร  

เขตบางเขน 

 ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายดนัยศักดิ์  

ราชวัลลภานุสิษฐ์ ณ เมรุ ๑ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

วนัจนัทร์ที ่๑๓ เวลา ๑๐.๒๔ น. พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรณุา 

โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงตรวจเย่ียมและทอดพระเนตร

นิทรรศการต่างๆ ของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา 

วนัองัคารที ่๑๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรณุา 

โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เฝ้าฯ 

 ต่อจากน้ัน พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน  

๗ คณะ เฝ้าฯ 

 เวลา ๑๗.๐๕ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงละครการกุศล 

เรื่อง “กากี-มิติใหม่” ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร 

วันพุธที่ ๑๕ เวลา ๑๖.๓๕ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี ประธานกรรมการ

บริษัท ปตท.จ�ากัด (มหาชน) น�าคณะกรรมการ และผู้บริหารบริษัท ปตท.

จ�ากัด มหาชน เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสยามบรมราช

กุมารี และเพ่ือโรงเรียนจิตรลดา ส�าหรับใช้ด�าเนินงานในการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนจิตรลดา 

 ต่อจากนัน้ ทรงเป็นประธานการประชมุสามญัประจ�าปี คณะกรรมการ 

มูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ  สมเด็จพระ- 

เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๖ เวลา ๐๙.๐๒ น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีินาถ 

ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้เสดจ็ฯ แทนพระองค์ไปทรงเปิดหอพระพุทธสริ-ิ

มารวิชัย ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อ�าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

วันศุกร์ที่ ๓ เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารมหามกุฎราชานุสรณ์” ณ วิทยาลัย

พยาบาลพระจอมเกล้า อ�าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ต่อจากนั้น  

ทรงเปิดอาคาร ๒๐๐ ปี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ณ โรงพยาบาล 

พระจอมเกล้า อ�าเภอเมืองเพชรบุรี 

 เวลา ๑๔.๐๘ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เฝ้าฯ 

 เวลา ๑๕.๐๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “งานสถาปนิก’๕๖”  

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อ�าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี 

วันจันทร์ที่ ๖ เวลา ๑๖.๒๓ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานงาน “วันมูลนิธิ 

สิรินธร” ประจ�าปี ๒๕๕๖ ณ บ้านปลายเนิน เขตคลองเตย 

วันอังคารที่ ๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงรับการถวายความเคารพ

จากแถวนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๑ ถึง ๔ จ�านวน ๗๙๗ นาย เนื่องในโอกาส

เปิดภาคการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ ลานหน้ากองบัญชาการ

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ�าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

 เวลา ๑๕.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา  

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เฝ้าฯ 

 ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน  

๑๐ คณะ เฝ้าฯ 

 เวลา ๑๗.๐๙ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ทรงเป็น 

ประธานการประชุมสามัญประจ�าปี ๒๕๕๖ ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทรา 

บรมราชชนนี

วันพุธท่ี ๘ เวลา ๑๕.๒๘ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา สถาบนัการแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาต”ิ 

ณ กระทรวงสาธารณสุข อ�าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

วันพฤหัสบดีที่ ๙ เวลา ๑๐.๐๘ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธี 

ไหว้คร ูและพระราชทานเหรยีญรางวลัการศกึษาแก่นักเรยีนนายร้อย ประจ�าปี 

การศึกษา ๒๕๕๖ ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ�าเภอ

เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

 เวลา ๑๖.๔๓ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระวโรกาสให้นายโอเดอมิโร บาลอย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การต่างประเทศและความร่วมมอืสาธารณรฐัโมซมับกิ เฝ้าฯ เพ่ือเชญิข้อความ

ถวายพระพรชัยมงคลจากประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิก และ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐโมซัมบิก กับ

ขอพระราชทานข้อแนะน�าและความช่วยเหลือทางการเกษตรตามแนว 

พระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 เวลา ๑๗.๐๕ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ทรงเป็น

ประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดหาทุนทรัพย์ซื้ออุปกรณ์และ

เครื่องมือแพทย์ตึก ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ-พระสังฆราช  

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ต�าบลปากแพรก อ�าเภอเมืองกาญจนบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรี 
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 เวลา ๑๐.๑๙ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงงานน�้าตาลทิพย์สุโขทัย และ 

โรงไฟฟ้าทพิย์สโุขทัย ไบโอเอนเนอย่ี กับทอดพระเนตรโรงไฟฟ้าชวีมวล อ�าเภอ

ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

 เวลา ๑๔.๐๓ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เฝ้าฯ 

 เวลา ๑๕.๑๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่

ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ�าปีการศึกษา 

๒๕๕๔ จ�านวน ๓,๗๑๘ คน ณ อาคารกีฬา ๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-

วิโรฒ อ�าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โอกาสนี้ สภามหาวิทยาลัยฯ  

ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัยแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- 

ราชกุมารี 

วันเสาร์ที่ ๑๘ เวลา ๑๔.๔๖ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “สัปดาห์ส่งเสริม

พระพุทธศาสนา” เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจ�าปี ๒๕๕๖ ณ มณฑล

พิธีท้องสนามหลวง เขตพระนคร

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ เวลา ๑๗.๐๗ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ 

พันเอกสุรินทร์ ชลประเสริฐ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์  

วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

 ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายพิสิฐ  

วิริยะโรจน์ ณ เมรุด้านใต้ วัดเทพศิรินทราวาส 

วันจันทร์ที่ ๒๐ เวลา ๑๔.๐๙ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๘ คณะ เฝ้าฯ 

 เวลา ๑๖.๔๐ น. เสด็จฯ ไปทรงหล่อพระรูปเหมือนสมเด็จพระญาณ-

สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดเทวสังฆาราม ต�าบล

บ้านเหนือ อ�าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

 ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเปิดหอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ต�าบลบ้านเหนือ อ�าเภอเมือง

กาญจนบุรี

วนัองัคารที ่๒๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสดจ็ลง ณ อาคารชยัพัฒนา สวนจติรลดา  

ทรงเป็นประธานในการลงนามการขยายเวลาความตกลงโครงการพระราชทาน 

ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา และด้านการ

สาธารณสุข (มาลาเรีย) โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นักเรียน

ทุนพระราชทานประจ�าปี ๒๕๕๖ เฝ้าฯ 

 เวลา ๑๖.๕๗ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลตรีสนั่น 

ขจรประศาสน์ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส 

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

ระหว่างวันพุธที่ ๒๒ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เสด็จฯ 

ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด 

วันพุธที่ ๒๒ เสด็จฯ ไปทรงติดตามความคืบหน้าการด�าเนินงานของ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอ

ท่าใหม่ จงัหวัดจนัทบรุ ีในการน้ี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผูเ้ข้ารบั 

การฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงปลานิลในกระชังจากราชอาณาจักร-

สวาซิแลนด์ ซึ่งได้รับพระราชทานทุนให้มารับการฝึกอบรมในหลักสูตร 

ดังกล่าว เฝ้าฯ เพ่ือส่งเสริมให้ประชากรชาวสวาซิแลนด์มีอาหารโปรตีนไว้ 

บริโภคอย่างพอเพียง ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรหน่วยสาธิต 

การเลี้ยงสัตว์น�้าภายในอ่าวคุ้งกระเบน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 

บ้านน�า้แดง ต�าบลบางชนั อ�าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบรุ ีโรงเรยีนต�ารวจตระเวน- 

ชายแดนบ้านท่ากุ่ม (มูลนิธิสุมิตร เลิศสุมิตรกุลอุปถัมภ์) ต�าบลท่ากุ่ม 

อ�าเภอเมืองตราด และโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด ต�าบล 

เทพนิมิต อ�าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 

 เวลา ๑๗.๓๙ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางละม่อม 

เทวกุล ณ อยุธยา ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ เวลา ๑๗.๐๖ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ 

นายชุมพล ศิลปอาชา ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิริน- 

ทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

 เวลา ๑๗.๕๔ น. เสดจ็ฯ ไปในการพระราชทานเพลงิศพ นายชาญชยั 

สุนทรมัฏฐ์ ณ เมรุวัดชลประทานรังสฤษดิ์ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

วนัจนัทร์ที ่๒๗ เวลา ๑๕.๔๕ น. เสดจ็ลง ณ อาคารชยัพัฒนา สวนจติรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เฝ้าฯ 

วันพุธที่ ๒๙ เวลา ๑๕.๑๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารส�านักงานมูลนิธิ 

แม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตปทุมวัน 

 เวลา ๑๖.๓๘ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เฝ้าฯ 

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ถึงวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เสด็จฯ 

เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 ในการน้ี เสด็จฯ ไปทรงพบกับนายจูมมาลี ไซยะสอน ประธาน

ประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ส�านักงานประธาน

ประเทศ จากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการเรียนการสอน และอาคารเรียน 
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ของโรงเรียนพอนสะหวัน และชนเผ่าเตรียมมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

แห่งชาติลาว และเสด็จฯ ไปพระราชทานเครื่องมือผ่าตัด และอุปกรณ์ 

การแพทย์พ้ืนฐานแก่สาธารณสขุบ้านหนองยนื เมอืงดากจงึ แขวงเซกอง และ

สาธารณสุขบ้านหนองฟ้า เมืองซานไซ แขวงอัดตะปือ

 
มิถุนายน ๒๕๕๖

วันอาทิตย์ที่ ๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ  

นางสุดจิตต์ ดุริยประณีต อนันตกุล ณ เมรุวัดตรีทศเทพ เขตพระนคร 

วันจันทร์ท่ี ๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในพิธีฉลองสมโภชพระอาราม

และศาลาอเนกประสงค์ สมเดจ็พระพุทธชนิวงศ์ กับทรงเจมิคมัภีร์ปทานุกรม- 

พระไตรปิฎกเชิงวิจัย เล่มปฐมฤกษ์ และทรงถวายผ้าป่าปิดโครงการ 

ทอดผ้าป่าทุนเล่าเรียนหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ วัดพิชยญาติการาม 

เขตคลองสาน 

 เวลา ๑๐.๓๐ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เฝ้าฯ 

 เวลา ๑๖.๔๕ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราช- 

วโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เฝ้าฯ 

 จากน้ัน ทรงเป็นประธานการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี คณะกรรมการ 

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 

วันอังคารที่ ๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดและทอดพระเนตร  

“ศนูย์ปฏบัิตกิารดาราศาสตร์และท้องฟ้าจ�าลองนวมนิทเชษฐภคนิ”ี ณ โรงเรยีน 

สามเสนวิทยาลัย เขตพญาไท 

 เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรณุาโปรด-

เกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชยัพัฒนา สวนจติรลดา พระราชทาน

พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เฝ้าฯ 

วันพุธที่ ๕ เวลา ๑๔.๔๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “วันข้าวและชาวนาแห่ง

ชาติ” ประจ�าปี ๒๕๕๖ ณ กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน เขตจตุจักร

 เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรไีทย โดยครู

อาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  

เขตห้วยขวาง

วันพฤหัสบดีที่ ๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารเรียน  

“เซนต์ปีเตอร์” และอาคาร “โกลเด้น จูบิลี่” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  

เขตบางแค 

 เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จออกแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เฝ้าฯ 

 เวลา ๑๔.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปพระราชทานเหรยีญกาชาดสรรเสรญิและ

เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ แก่ผู้บ�าเพ็ญคุณความดี และผู้มีอุปการคุณ 

แก่สภากาชาดไทย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีกุศลจิต เข้าเฝ้าฯ  

ทูลเกล้าฯ ถวายเงินและสิ่งของ ณ ตึก ภ.ป.ร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน 

 ต่อจากน้ัน เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการ

สภากาชาดไทย ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ  

สุวฑฺฒโน)

วนัอาทติย์ที ่๙ เวลา ๑๓.๒๗ น. พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรณุา 

โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปถวายราชสักการะพระบรมราชา- 

นุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐม- 

รามาธิบดินทร เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร  

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน 

 เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก 

ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร์ ชั้นที่ ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช 

ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลทรงพระราชอทิุศถวาย พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทร

มหาอานันทมหิดล พระอฐัมรามาธิบดนิทร สมเดจ็พระมหติลาธิเบศร อดลุย- 

เดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีและสมเดจ็-

พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 เวลา ๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรณุาโปรด-

เกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร  

เน่ืองในวนัคล้ายวันสวรรคต กับทรงเป็นประธานถวายผ้าป่ามลูนิธิอฏัฐมราชา- 

นุสรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ ณ วัดสทัุศนเทพวราราม เขตพระนคร ในโอกาสนี ้ 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้ไวยาวัจกร เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานดอกผล 

เงินทุนมูลนิธิฯ เพ่ือบูรณะพระอาราม และใช้ในกิจกรรมอื่นของวัด และ

พระราชทานของท่ีระลึกแก่ผู้บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิฯ เสร็จแล้ว เสด็จฯ 

ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลทรงพระราชอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระ- 

ปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร สมเด็จพระมหิตลา- 

ธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทรา- 

บรมราชชนนี ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

วันจันทร์ที่ ๑๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้ท่านผู ้หญิงนราวดี ชัยเฉนียน ประธาน

กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และคณะกรรมการมูลนิธิฯ  
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น�าผู้สนับสนุนมูลนิธิฯ เฝ้าฯ รับพระราชทานของท่ีระลึก โล่ และเข็มอักษร 

พระนามาภิไธย “ส.ธ.”

 จากน้ัน ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จ- 

พระเทพรัตนราชสุดา ครั้งที่ ๑ ประจ�าปี ๒๕๕๖ 

 เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโครงการ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ และทรงเปิดอาคารมหิดลอดุลยเดช -  

พระศรีนครินทร กับทรงเปิดหอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี และ 

หอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล  

อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

วันอังคารที่ ๑๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เฝ้าฯ 

 เวลา ๑๕.๓๐ น. เสดจ็ลง ณ ศาลาดสุดิาลยั สวนจติรลดา พระราชทาน

พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เฝ้าฯ 

 เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิง

ทินะประภา อิศรเสนา ณ อยุธยา ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม เขตพระนคร 

วันพุธที่ ๑๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตร

แก่ผูส้�าเรจ็การศึกษาจากโรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า สถาบนัการศกึษา

ทางทหารต่างประเทศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และโรงเรียน 

นายร้อยต�ารวจ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ�านวนรวม ๔๙๖ คน  

ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ�าเภอเมืองนครนายก  

จังหวัดนครนายก 

วนัศกุร์ที ่๑๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปในงานครบ ๑๐๐ ปี โรงเรยีนเบญจม-

ราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทรงเปิดป้าย “ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 

๕๘ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ โรงเรียน

เบญจมราชาลัย เขตพระนคร 

 เวลา ๑๐.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เฝ้าฯ 

 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสดจ็ลง ณ อาคารชยัพัฒนา พระราชทานพระราช-

วโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑๓ คณะ เฝ้าฯ 

 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ทรงเป็น

ประธานการประชุมสามัญ ประจ�าปี ๒๕๕๕ ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลงิศพ  

พลต�ารวจตร ีนายแพทย์ หม่อมราชวงศ์ถวัลภากร วรวรรณ และ รองศาสตราจารย์ 

แพทย์หญิงทวินศรี วรวรรณ ณ อยุธยา ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม  

เขตพระนคร

 เวลา ๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้เสดจ็ฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลงิศพ พลต�ารวจเอก 

เภา สารสิน ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส  

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

วนัจนัทร์ที ่๑๗ เสดจ็ฯ ไปทรงปฏบิตัพิระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจงัหวัดพิจติร 

มีพระราชกิจดังนี้

  เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  

๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ทรงเยี่ยมโครงการ

ศนูย์ชยัพัฒนาการเกษตรสรินิธร อ�าเภอบางมลูนาก ศนูย์เมลด็พันธ์ุข้าวชมุชน

บ้านบึงประดู่ และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตพันธุ์ข้าว และปุ๋ยอินทรีย์ บ้านต้น

ชุมแสง ต�าบลงิ้วราย อ�าเภอตะพานหิน 

วนัองัคารที ่๑๘ เสดจ็ฯ ไปทรงปฏบิตัพิระราชกรณียกิจในพ้ืนทีจ่งัหวัดลพบรุี 

มพีระราชกิจดังนี ้เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรแปลงผลติข้าวพันธ์ุพระราชทานของ

นางรัตนาพร ประสามุข นางสาวสีดา นรสิงห์ ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ฤทธิ์ ทองดี 

โครงการรวมกันสู้ อยู่อย่างพร้อม อ�าเภอบ้านหมี่ โครงการแก้มลิง โคกส�าโรง 

อ�าเภอโคกส�าโรง และทรงเปิดป้ายโครงการแก้มลงิ หนองสมอใส อ�าเภอท่าวุง้ 

จังหวัดลพบุรี

วันพุธที่ ๑๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงฟังปาฐกถา “สมเด็จเจ้าฟ้า- 

มหาจักรีสิรินธร” ครั้งที่ ๖ ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล เขตบางรัก 

 เวลา ๑๕.๓๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดงานนิทรรศการศลิปกรรมช้างเผอืก  

ครั้งที่ ๒ และพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานศิลปกรรม 

ในแนวเหมือนจริง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัด

สระบุรี มีพระราชกิจดังนี้

 เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี  

ณ ส�านักงานเหล่ากาชาดจงัหวัดสระบรุ ีอ�าเภอเมอืงสระบรุ ีทรงเปิดพระบรม-

ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณผาเสด็จ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เวลา ๐๘.๕๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงงานแคนนอน 

ไฮเทค (ประเทศไทย) จ�ากัด ณ นิคมอตุสาหกรรมนวนคร อ�าเภอสงูเนนิ จงัหวดั

นครราชสีมา 

 เวลา ๐๙.๕๐ น. พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงพระกรณุาโปรด-

เกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงเปิด “โรงไฟฟ้าล�าตะคองชลภาวัฒนา” 

ต�าบลหนองสาหร่าย อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 เวลา ๑๖.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด-

เกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทาน

พระราชวโรกาสคณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เฝ้าฯ 
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และทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา” ณ โรงเรียน

แก่งคอย ทรงเย่ียมโครงการพัฒนาพ้ืนทีข่องจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั อ�าเภอ

แก่งคอย และศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสระบุรี อ�าเภอ

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารส�านักงานใหญ่ 

บริษัท แอมเวย์ ประเทศไทย จ�ากัด 

 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑๖ คณะ เฝ้าฯ 

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ 

นางจิตรา เทพพิทักษ์ ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

 เวลา ๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้เสดจ็ฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลงิศพ ท่านผูห้ญงิ 

สายหยุด ดิฐการภักดี (สายหยุด บุณยรัตพันธุ์) ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลา 

อิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

 เวลา ๑๘.๓๐ น. เสดจ็ฯ ไปในการพระราชทานเพลงิศพ ศาสตราจารย์ 

แพทย์หญิงนงนุช พัฒน์พงศ์พานิช ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา 

วันจันทร์ที่ ๒๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพิธีสมโภชเขามอ โบราณ-

สถาน วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี 

 เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรณุาโปรด-

เกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชยัพัฒนา สวนจติรลดา พระราชทาน

พระราชวโรกาสให้นายอนกัุลย์ อศิรเสนา ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ

แผนกวิศวกรรมศาสตร์ มลูนิธิอานนัทมหดิล น�าผูไ้ด้รบัพระราชทานทุนมลูนธิิ

อานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์ ประจ�าปี ๒๕๕๕ จ�านวน ๒ คน เฝ้าฯ 

กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ 

 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั และสมเดจ็พระเจา้ภคนิเีธอ เจา้ฟ้า

เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ พระราชวังสนามจันทร์ อ�าเภอเมือง

นครปฐม จังหวัดนครปฐม 

วันอังคารที ่๒๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดสวนสมนุไพรมลูนิธิกิตติ

ขจรเภสัชเวทย์ โรงงานเภสัชกรรมทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

ณ โรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า อ�าเภอเมอืงนครนายก จงัหวัดนครนายก 

 เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการคณะ

แพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล ประจ�าปี ๒๕๕๖ เรือ่ง “ประชมุวชิาการนานาชาติ

ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖” ณ อาคารศรีสวรินทิรา  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย 

วันพุธที่ ๒๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๓ คณะ เฝ้าฯ 

 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา ทรงเป็นประธานการ

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ๒๕๕๖ ของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและ

พัฒนามาตรฐานวทิยาศาสตร์ศกึษา ในพระอปุถมัภ์สมเดจ็พระเจ้าพ่ีนางเธอ 

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

ระหว่างวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ถึงวันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

เสด็จฯ เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

 ในการนี้  เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมชมการด�าเนินงานของสถาบัน 

มักซ์พลังก์คอลลอยด์และผิวสัมผัส ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันวิจัยหลักด้านนาโน

เทคโนโลยีของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รวมท้ังวิทยาลัยเทคนิคบอยท์  

กรุงเบอร์ลิน วิทยาลัยเทคนิคของบริษัทซีเมนส์ และศูนย์การศึกษาภูมิภาค 

บรันเดนบวร์ก จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัล 

โนเบล ครั้งที่ ๖๓ ณ เมืองลินเดา 

 
 กรกฎาคม ๒๕๕๖

วันอังคารที่ ๒ เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

 ในการนี้ เสด็จฯ ทรงน�าข้าราชการและนักเรียนนายร้อยโรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานท่ีส�าคัญในเมืองย่างกุ้ง ได้แก่ 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงย่างกุ้ง มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง 

พิพิธภัณฑ์ปราบปรามยาเสพติด และพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

วันพุธที่ ๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  

พระวรราชาธินัดดามาตุ ทรงน�าคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภา ฯ) 

ยามยาก สภากาชาดไทย เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้าน

จ�าหน่ายสินค้าของมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย  

ในงานกาชาดประจ�าปี ๒๕๕๕ และปี ๒๕๕๖ 

 ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน  

๒ คณะ เฝ้าฯ 

วันพฤหัสบดีที่ ๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง- 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๕  

ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ (ภาคเช้า จ�านวน 

๓,๐๐๒ คน ภาคบ่าย จ�านวน ๓,๐๐๘ คน)

วันศุกร์ที่ ๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ หัวข้อ 

“สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ต้นธาร 

การศึกษาของสตรีไทย” ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

เขตปทุมวัน 

19จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ รองประธาน

กรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพ-

รตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีและคณะ น�าผูไ้ด้รบัทนุของมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีนานยาง และมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลาไปศึกษาต่อ 

วันเสาร์ที่ ๖ เวลา ๑๒.๑๕ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงรับสมเด็จ- 

พระราชินีนอมซา ยูนิซ มักเซบูลา แห่งสวาซิแลนด์ ในโอกาสเสด็จฯ เยือน

ประเทศไทย ในโอกาสนี้ ถวายพระกระยาหารกลางวัน ด้วย

วันอาทิตย์ที่ ๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ  

นายวทัญญู ณ ถลาง ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร 

 เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ร้อยเอก  

ศรีรัตน์ หริรักษ์ ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา 

วันจันทร์ที่ ๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมใหญ่สามัญ

ประจ�าปี ครั้งท่ี ๓๑ ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรม-

ราชูปถัมภ์ เขตห้วยขวาง

 เวลา ๑๐.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๓ คณะ เฝ้าฯ 

 เวลา ๑๓.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคาร บี ยู ไดมอนด์  

ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

วันอังคารที่ ๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรง 

เปิดร้าน TWG Tea Salon & Boutique สาขาสยามพารากอน ณ ศูนย์การค้า

สยามพารากอน เขตปทุมวัน 

 เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางซร์ีปา แมนปา เอกอคัรราชทตูสาธารณรฐั

ฟินแลนด์ประจ�าเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

วนัพธุที ่๑๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดงานปีวฒันธรรมกวางสงีดงาม

ของจีน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์วัฒนธรรมจีน เขตห้วยขวาง 

 เวลา ๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ ให้เสด็จออกแทนพระองค์ ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน ทรงเจิม

เทียนพรรษาส�าหรับบูชาพระรัตนตรัย 

 ต่อจากนั้น เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้

คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เฝ้าฯ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง- 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร 

แก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ�าปีการศึกษา 

๒๕๕๕ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน เป็นวันแรก 

(ท้ังภาคเช้าและภาคบ่าย จ�านวน ๕,๑๗๕ คน) โดยปีนี้ สภาจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มีมติทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประชากรศาสตร์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

วันศุกร์ที่ ๑๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่

ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๕  

ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน เป็นวันที่ ๒ (ภาคเช้า 

จ�านวน ๒,๕๘๓ คน ภาคบ่าย จ�านวน ๒,๔๐๖ คน) 

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ  

นายประชุม รตันเพียร ณ เมรหุลวงหน้าพลับพลาอิศรยิาภรณ์ วัดเทพศิรนิทราวาส  

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

 เวลา ๑๗.๓๐ น. เสดจ็ฯ ไปในการพระราชทานเพลงิศพ ศาสตราจารย์

กมล เภาพิจิตร ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา

วันจันทร์ที่ ๑๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง- 

พระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้เสดจ็ลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดสุดิาลยั สวนจติรลดา  

พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ น�านักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาท่ีได้

รับรางวัลพระราชทาน ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ�านวนรวม ๓๕๖ คน  

เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล 

 เวลา ๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญ 

พระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง พุทธศักราช ๒๕๕๖ ณ พระอุโบสถ  

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง 

วันอังคารที่ ๑๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ  

ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ปราโมทย์ วีรานุวัตติ์ ณ เมรุหลวงหน้า 

พลบัพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

 เวลา ๑๙.๐๐ น. สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีินาถ ทรงพระกรณุา 

โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไป ทรงหล่อพระพุทธเมตตาเสนานาถ  

ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

วันพุธท่ี ๑๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดโครงการพิพิธภัณฑ์แห่ง

การเรียนรู้การประปาไทย ณ โรงงานผลิตน�้าสามเสน การประปานครหลวง 

เขตพญาไท 

 เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในงาน Bangkok Chefs Charity ๒๐๑๓ 

ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เขตบางรัก 

20 จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



วันพฤหัสบดีท่ี ๑๘  เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย  

สวนจติรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคล จ�านวน ๑ คณะ เฝ้าฯ 

ต่อจากนัน้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคล จ�านวน ๑๓ คณะ เฝ้าฯ 

 เวลา ๑๖.๐๕ น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลอากาศเอกก�าธน สินธวานนท์ ประธาน

กรรมการมูลนิธิพระดาบส น�าแพทย์หญิงกรรณิการ์ ตันประเสริฐ ผู้ช่วย

เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส และผู ้อ�านวยการโรงเรียนพระดาบส เฝ้าฯ  

รับพระราชทานเหรียญราชรุจิทอง

 - นายวิจิตร เส็งหะพันธ์ ประธานกรรมการแผนกวทิยาศาสตร์ มูลนิธิ 

อานันทมหดิล น�าผูไ้ด้รบัพระราชทานทุนมลูนธิิอานันทมหดิล แผนกวิทยาศาสตร์ 

ประจ�าปี ๒๕๔๘ ซึ่งส�าเร็จการศึกษาและเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว  

เฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา และทูลเกล้าฯ ถวายวิทยานิพนธ์

 ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน  

๑ คณะ เฝ้าฯ 

วันศุกร ์ที่  ๑๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารสิรินธร  

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เขตสาทร 

 เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายโยฮันเนิส เปเทอร์ลิค เอกอัครราชทูต

สาธารณรัฐออสเตรียประจ�าประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาส

พ้นจากต�าแหน่งหน้าที ่ในการนี ้ภรยิาเอกอคัรราชทตูฯ เฝ้าฯ ด้วย ในโอกาสนี้ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่อง

ราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือกแก่เอกอัครราชทูตฯ ด้วย

 เวลา ๑๕.๔๕ น. เสดจ็ลง ณ อาคารชยัพัฒนา พระราชทานพระราช-

วโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เฝ้าฯ 

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ  

นายแพทย์ ธัชชัย มุ ่งการดี ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์  

วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

 เวลา ๑๘.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปในการพระราชทานเพลงิศพนางกาบแก้ว 

ไชยะบุรินทร์ ณ เมรุวัดละหาร อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

วันจันทร์ที่ ๒๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับคณะ

อาจารย์ นิสิต และข้าราชการคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พร้อมทั้งข้าราชการส�านักพระราชวัง เน่ืองในเทศกาลเข้าพรรษา ณ บริเวณ

โรงเรยีนจติรลดา และรอบก�าแพงสวนจติรลดาด้านในทัง้สีด้่าน สวนจติรลดา

วันพุธที่ ๒๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑๒ คณะ เฝ้าฯ 

 ต่อจากนัน้ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 

ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน 

พระราชวโรกาสให้ผูท้รงคุณวุฒใินทางศลิปวิทยา สาขาต่างๆ ประจ�าปี ๒๕๕๕ 

เฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 

 เวลา ๑๗.๓๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเย่ียมสวนผลไม้ของเกษตรกรในพ้ืนที่

อ�าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ

นานาชาติ เพื่อฉลอง ๔๐ ปีการก่อตั้งสาขาวิชาภาษาจีน คณะอักษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค เขตคลองเตย 

 เวลา ๑๔.๓๐ น. เสดจ็ลง ณ ศาลาดสุดิาลยั สวนจติรลดา พระราชทาน 

พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑๐ คณะ เฝ้าฯ 

 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา  

ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจ�าปี ๒๕๕๖ ของมูลนิธิอานันทมหิดล 

วันศุกร์ที่ ๒๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

๘๐ พรรษา” ณ โรงพยาบาลกล้วยน�้าไท เขตคลองเตย 

 เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด-

เกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทาน

พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เฝ้าฯ 

 ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน  

๑๐ คณะ เฝ้าฯ 

 เวลา ๑๓.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่

ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

จ�านวน ๕,๕๗๘ คน ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ 

พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

อ�าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ถึงวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เสด็จฯ 

ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในโอกาสนี้ ประทับแรม  

ณ โรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต อ�าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เสด็จฯ ไปทรงเปิดแพรคลุมป้ายชื่อ “โรงแรมเซ็นทารา  

แกรนด์บีชรีสอร์ท ภูเก็ต” อ�าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

วันจันทร์ที่ ๒๙ เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารมูลนิธิเพ่ือภราดรภาพ สาขา

ภูเก็ต และพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  

เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 

 - เสดจ็ฯ ไปทรงเปิด “อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม 

๒๕๕๐” โรงเรียนสตรีภูเก็ต อ�าเภอเมืองภูเก็ต 

 - เสด็จฯ ไปทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ภูเก็ต อ�าเภอกะทู้ 

 - เสดจ็ฯ ไปทรงวางศลิาฤกษ์ อาคารผูป่้วยอเนกประสงค์ โรงพยาบาล 

ป่าตอง อ�าเภอกะทู้ 

 - เสด็จฯ ไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต อ�าเภอกะทู้ 

วันอังคารที่ ๓๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงด�านาโครงการแปลงสาธิต
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การเกษตรตามแนวพระราชด�าร ิณ แปลงสาธิตการเกษตรฯ โรงเรยีนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้า อ�าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

 เวลา ๑๕.๔๕ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เฝ้าฯ 

สิงหาคม ๒๕๕๖ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทรงเปิดงาน “วันสตรี

ไทย” ประจ�าปี ๒๕๕๖ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทอง

ธานี อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

 เวลา ๑๐.๒๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด-

เกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวัง

ดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เฝ้าฯ 

 เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคาร “เซนต์หลุยส์วิทยาคาร”  

ณ โรงเรยีนเซนต์หลยุส์ ฉะเชงิเทรา อ�าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวัดฉะเชงิเทรา 

จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคาร “เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา” 

ณ โรงเรียนดัดดรุณี อ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

 เวลา ๑๖.๓๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระ- 

ราชวโรกาสให้นางฉั่ว ซิว ซาน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจ�า

ประเทศไทย น�านายจอร์จ เยียว ประธานสภาท่ีปรกึษานานาชาติมหาวทิยาลยั

นาลันทา สาธารณรัฐอินเดีย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีใน

ฐานะที่ทรงเป็นสมาชิกท่ีปรึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยฯ ในโอกาสนี้ 

พระราชทานเลี้ยงอาหารเย็นด้วย

วนัศกุร์ที ่๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. เสดจ็ออก ณ วังสระปทมุ พระราชทานพระราช- 

วโรกาสให้นายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน และคณะ เฝ้าฯ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย โอกาสนี้ 

พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันด้วย 

วันอาทิตย์ที่ ๔ เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารไปรษณีย์กลาง  

ณ อาคารที่ท�าการไปรษณีย์กลาง เขตบางรัก 

 จากน้ัน เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้

นายกว่าน มู ่เอกอคัรราชทูตสาธารณรฐัประชาชนจนีประจ�าประเทศไทย เฝ้าฯ 

กราบบงัคมทูลลาในโอกาสทีจ่ะพ้นจากหน้าท่ี โอกาสน้ี ภรยิาเอกอคัรราชทตูฯ 

ร่วมเฝ้าฯ ด้วย พร้อมกันนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารค�่าด้วย

วันจันทร์ที่ ๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานงานวันคล้าย

วันพระราชทานก�าเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบ ๑๒๖ ปี  

ณ โรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า อ�าเภอเมอืงนครนายก จงัหวัดนครนายก 

 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชยัพัฒนา สวนจติรลดา พระราชทาน 

พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เฝ้าฯ 

วันอังคารที ่๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรณุา 

โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จออกแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์ 

และประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล น�าผู้ได้

รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ และแผนก

เกษตรศาสตร์ ประจ�าปี ๒๕๕๖ เฝ้าฯ กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ 

 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิง

ชวนชืน่ หตุะสงิห์ ณ เมรหุลวงหน้าพลบัพลาอศิรยิาภรณ์ วัดเทพศรินิทราวาส 

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

 เวลา ๑๗.๓๐ น. เสดจ็ฯ ไปในการพระราชทานเพลงิศพ นางประเทอืง 

เทวกุล ณ อยุธยา ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร 

วันพุธที่ ๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรงานแสดงตราไปรษณ-ี 

ยากรโลก พุทธศักราช ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน 

วนัพฤหสับดทีี ่๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชยัพัฒนา สวนจติรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่

บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าฯ  

กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ กลุ่ม ปตท. ในพื้นที่ภาคตะวันออก พร้อมทั้งทูลเกล้าฯ 

ถวายสมดุภาพการเสดจ็พระราชด�าเนนิเยอืนสาธารณรฐัเกาหลรีะหว่างวันที่ 

๑๖-๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ 

 ต่อจากน้ัน พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 

ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน 

พระราชวโรกาสให้ประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์ มลูนิธิอานนัทมหิดล 

น�าผู้ได้รับพระราชทานทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ จ�านวน ๒ คน เฝ้าฯ  

กราบถวายบังคมลา 

 ต่อจากน้ัน พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ  

ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู ้ส�าเร็จ 

การศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๕ รวม 

๔๒๘ ราย ณ โรงละครแห่งชาติ เขตพระนคร

วันศุกร์ที่ ๙ เสด็จฯ ไปทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถ ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 

อ�าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงถวายผ้าห่มพระพุทธ

ปฏิมาเมตตาทันใจสุโข ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในยอดพระเศียร 

พระพุทธเสฏฐสวุรรณศาสดา ทรงยกฉตัรขึน้ประดษิฐานเหนอืพระพุทธปฏมิา- 

เสฏฐสุวรรณศาสดา ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารพิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุ 

และพระอรหันตธาตุทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ณ ท่าอากาศยานสุโขทัย อ�าเภอ

สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชยัพัฒนา สวนจติรลดา พระราชทาน 

พระราชวโรกาสให้นายสมเกียรติ ชอบผล ประธานกรรมการมูลนิธิสมาน  

คุณหญิงเบญจา แสงมลิ และคณะฯ น�าพระสงฆ์และบุคคลผู้มีผลงานดีเด่น 

จากการคัดเลือกของมูลนิธิฯ เฝ้ารับการถวาย และเฝ้าฯ รับพระราชทาน 

เข็มเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณบัตร 

 เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีินาถ ทรงพระกรณุา 

โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงเปิดงาน “พระมารดาแห่งไหมไทย 

และตรานกยูงพระราชทาน สบืสานต�านานไหมไทย” ณ ศนูย์แสดงสนิค้าและ

การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

22 จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



วันเสาร์ที่ ๑๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้  

เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ ๗ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร 

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ เวลา ๑๗.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระ- 

กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการถวายน�้าหลวงสรงศพ 

และทรงวางพวงมาลาหลวงกับพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม-

ราชินีนาถ ท่ีหน้าโกศศพ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เก่ียว อุปเสโณ) ณ ศาลา

การเปรียญ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ในโอกาสนี้ 

ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ด้วย

วนัองัคารที ่๑๓ เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดนทิรรศการ “ตามรอยเสดจ็พระราชด�าเนิน

สู่ล้านนา” หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ทรงเปิด “หอประวัติศาสตร์เมือง

เชียงใหม่” และ “พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา” อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ กับทรงเปิด  

“อาคารพิพิธภัณฑ์โรงไฟฟ้าพลังน�้าบ้านยาง” ต�าบลแม่งอน อ�าเภอฝาง  

จังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างวนัอาทติย์ที ่๑๘ ถงึวนัศกุร์ที ่๒๓ สงิหาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๖ 

เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และสาธารณรัฐ

มัลดีฟส์ 

 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เสด็จฯ ไปทอด-

พระเนตรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์ และศาสนสถาน

ต่างๆ และทรงพบกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย

ศรีลังกา ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 ณ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสถาน 

แห่งชาติมัลดีฟส์ และทรงพบกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ใน 

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๔ ถึงวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ เสด็จฯ เยือน 

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐเกาหลี 

 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกิจการและ

สถานท่ีส�าคญัในเมอืงลอืเบค ได้แก่ บรษิทัเดรเกอร์แวร์ก มลูนิธิสถานสงเคราะห์ 

ไฮลิเกน ไกสท์ โบสถ์มารีนเคียร์เชอ โบสถ์ซังท์ ยาโคบี และพิพิธภัณฑ์ 

บ้านบุดเดนบรูก

 ณ สาธารณรฐัเกาหล ีเสดจ็ฯ ไปทรงเปิดการประชมุวิชาการนานาชาติ

ด้านวิศวกรรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิง่อ�านวยความสะดวกส�าหรบั

คนพิการ ครั้งที่ ๗ ณ เมืองอิลซาน และเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการด�าเนิน

งานของโรงเรียนมัธยมปลายส�าหรับเด็กผู้มีพรสวรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ และ

ทรงเยี่ยมชมพระราชวังชางดอก ณ กรุงโซล

วันศุกร์ที่ ๓๐ เวลา ๑๔.๕๓ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์ เอกอัครราชทูตไทย

ประจ�าสหรัฐอเมริกา น�าพันโทหญิง ลัดดา แทมมี่ ดักเวิร์ธ สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรสหรัฐอเมริกา เฝ้าฯ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย อย่างเป็น

ทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ

 ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน  

๑ คณะ เฝ้าฯ 

ระหว่างวันพธุที ่๑๔ ถงึวนัศกุร์ท่ี ๑๖ สงิหาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๖ เสด็จฯ 

เยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

 ในการนี้ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกิจการและการด�าเนินงานของ 

สถาบันการศึกษาเทคนิควิทยาลัยกลาง สถาบันการศึกษาเทคนิค วิทยาลัย

ตะวันออก โรงเรียนมัธยมศึกษาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ สถาบันการศึกษาแห่งชาติสิงคโปร์ และ 

โรงเรียนนอร์ธไลท์ โอกาสนี ้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายล ีกวน ยู อดตี

รัฐมนตรี ท่ีปรึกษาแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ เฝ้าฯ ณ ท�าเนียบประธานาธิบด ี

ด้วย

วันเสาร์ที่ ๑๗ เวลา ๑๒.๐๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทาน 

พระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์สุพัฒน์  

วาณชิย์การ เลขาธิการมลูนธิิรางวัลสมเดจ็เจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

น�าศาสตราจารย์ นายแพทย์นอร์แมน ซาร์ทอเรยีส ผูไ้ด้รบัพระราชทานรางวัล

สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ�าปี ๒๕๔๗ สาขาการแพทย์ เฝ้าฯ ในโอกาสที่เดิน

ทางมาประเทศไทย ในโอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันด้วย

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานน�้าหลวง 

อาบศพ พลตร ีอดุมสนิธ์ุ การพจน์ ณ ศาลา ๕ วัดโสมนสัวิหาร เขตป้อมปราบ- 

ศัตรูพ่าย 
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 กันยายน ๒๕๕๖ 

วันจันทร์ที ่๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดนทิรรศการเฉลมิพระเกียรติ

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก หัวข้อ “สมเด็จฯ 

พระบรมราชชนก กับการสาธารณสุขไทย” ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน 

เขตปทุมวัน 

 เวลา ๑๐.๕๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกมุาร และสมเดจ็-

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทรง 

รอรับสมเด็จพระราชาธิบดี และสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย ในโอกาส 

เสด็จฯ เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะพระราชอาคันตุกะของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

ระหว่างวันท่ี ๒-๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ ณ ท่าอากาศยานกอง

บัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง

 เวลา ๑๑.๒๐ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงน�าสมเด็จ- 

พระราชาธิบด ีและสมเด็จพระราชนีิแห่งมาเลเซยี เสดจ็ฯ โดยรถยนต์พระท่ีนัง่

ออกจากท่าอากาศยานกองบญัชาการกองทพัอากาศ ดอนเมอืง ไปยังโรงแรม

แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เขตบางรัก ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้จัดถวายเป็นท่ีประทับของสมเด็จพระราชาธิบดี และสมเด็จพระราชิน ี

แห่งมาเลเซีย

 เวลา ๑๑.๔๐ น. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทูลเกล้าฯ ถวาย 

กุญแจเมือง แด่สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย

 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จ- 

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงส่งสมเด็จพระราชาธิบดี  

และสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย ณ ห้องที่ประทับ

 เมือ่ได้เวลาอันควร สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ กลับ

วนัองัคารที ่๓ เวลา ๒๐.๐๐ น. พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรณุา 

โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสด็จฯ แทนพระองค์ไปใน 

งานถวายพระกระยาหารค�่าแด่สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินี 

แห่งมาเลเซยี ณ พระทีน่ั่งจกัรมีหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในโอกาสนี้  

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรรีศัมิ ์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสา- 

ธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรี

นารีรัตน์ โดยเสด็จในการนี้ด้วย

วันพุธที่ ๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงรอรับสมเด็จพระราชาธิบดี และ

สมเดจ็พระราชนิแีห่งมาเลเซยี เพ่ือทรงน�าเสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการ

งานศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ ๖ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม 

 เวลา ๑๑.๓๐ น. เสด็จฯ ทรงน�าสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย  

พร้อมด้วยพระราชวงศ์ฝ่ายมาเลเซีย เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการด�าเนินงาน

ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

เขตปทุมวัน 

 ต่อจากนัน้ เสดจ็ฯ ไปยังอาคารเทิดพระเกียรตสิมเดจ็พระญาณสงัวร 

(เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน

 ในโอกาสน้ี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทลูเกล้าฯ ถวายเหรยีญกาชาดสดดุชีัน้พิเศษแด่สมเดจ็พระราชนิแีห่งมาเลเซยี

วันพฤหัสบดีที่ ๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง- 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช ฯ สยามมกฎุราชกมุาร  

และสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสดจ็ฯ แทนพระองค์  

ไปทรงส่งสมเด็จพระราชาธิบดี และสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย  

ณ ท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง

 เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เฝ้าฯ 

วันศุกร์ที่ ๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเอาน ีเบนาม ประธานสถาบนัมหาสมทุร

ระหว่างประเทศสาธารณรัฐมอลตา และคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญ 

Elisabeth Mann Borgese Medal เพ่ือเฉลิมพระเกียรติท่ีทรงปฏิบัติ 

พระราชกรณียกิจด้านสิ่งแวดล้อมและการศึกษาในประเทศไทย เป็นการ 

ส่งเสรมิบทบาทของประเทศไทยด้านสิง่แวดล้อมและการศกึษาในประชาคม

โลก

 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการ “ภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน 

ประจ�าปี ๒๕๕๖” ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน 

วันอาทิตย์ที่ ๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ  

พันต�ารวจเอกอานนท์ อาขุบุตร ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร

 เวลา ๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้เสดจ็ฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลงิศพ ท่านผูห้ญิง

ทัศนยีา สวุรรณรฐั ณ เมรหุลวงหน้าพลบัพลาอศิรยิาภรณ์ วัดเทพศรินิทราวาส 

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

วันจันทร์ที่ ๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในพิธีมังคลาภิเษกเข็มท่ีระลึก 
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งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ และเหรียญพระรูปเหมือนฉลอง

พระชนัษา ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖ กบัเหรยีญพระบรมรปู พระบาทสมเด็จ-

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร 

 เวลา ๑๕.๓๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเป็นประธานการประชมุคณะกรรมการ

มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เขตบางรัก  

วันอังคารที่ ๑๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ

นานาชาติ หัวข้อ “การปรากฏขึ้นและการสั่งสมสมบัติภูมิปัญญาของปัญญา

ชนสตรีเอเชีย” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี  

พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ในโอกาสท่ีองค์การยูเนสโกประกาศยกย่องให้เป็น

บุคคลส�าคัญของโลก ในวาระครบ ๑๕๐ ปี พระราชสมภพ และในฐานะท่ี

ทรงเป็นต้นแบบของสตรไีทยในภมูภิาคเอเชยีทีม่บีทบาทส�าคญัต่อการพัฒนา 

ทางด้านการศึกษา การสาธารณสุข เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ณ โรงแรม

อิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค เขตคลองเตย

 เวลา ๑๔.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเดวิด ลิปแมน เอกอัครราชทูตหัวหน้า 

คณะผูแ้ทนสหภาพยโุรปประจ�าประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบงัคมทูลลา ในโอกาส

ที่จะพ้นจากหน้าที่ ในการนี้ ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเฝ้าฯ ด้วย ในโอกาส

นี้ พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๒ แก่ภริยาเอกอัครราชทูตฯ  

ในโอกาสดังกล่าวด้วย

 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จออก ณ พระต�าหนักเขียว วังสระปทุม  

ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จ-

พระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

วันพุธที่ ๑๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ  

“การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย” ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค  

เขตคลองเตย 

 เวลา ๑๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “มหกรรมศิลปะการแสดง

และดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ ครั้งที่ ๑๕” ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรม

แห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง 

วันศุกร์ที่ ๑๓ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่ต์บนลานน�้าแข็ง  

เรือ่ง “Nutcracker on Ice” ณ หอประชมุใหญ่ ศนูย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

เขตห้วยขวาง

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖ เสด็จฯ 

เยือนสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 

 ณ สหรฐัอเมรกิา เสดจ็ฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลมิฉลอง

ในโอกาสครบ ๑๕๐ ปี วนัพระราชสมภพ สมเดจ็พระศรสีวรนิทริา บรมราชเทวี 

พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และในโอกาสท่ีองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ 

และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้ประกาศให้สมเด็จพระศรีสวรินทิรา  

บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงเป็นบุคคลส�าคัญของโลก ที่มี

ผลงานดีเด่นด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาธารณสุข วัฒนธรรม 

สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ นครชิคาโก 

นอกจากนี้ เสด็จฯ ไปทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ด ้านมนุษยศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยนอร์เทิร ์น อิลลินอยส์ 

สหรัฐอเมริกา

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๓ ถึงวันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ เสด็จฯ  

ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา นราธิวาส และปัตตานี 

ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุล

ทอง อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

วันจันทร์ที่ ๒๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

จ�านวน ๓,๘๗๕ คน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  

อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลยัทกัษณิ ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๕๔ จ�านวน ๔,๐๔๐ คน ณ อาคาร

เรียนอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

 - เสด็จฯ ไปในการพระราชทานประกาศนียบัตร และเข็มที่ระลึกแก่

ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ�าปี 

๒๕๕๖ ณ อาคารส�านักงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ อ�าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

วันอังคารท่ี ๒๔ เสด็จฯ ไปพระราชทานรางวัลแก่ผู ้ชนะการประกวด

ผลิตผลทางการเกษตรและพระราชทานถ้วยรางวัลแก่เจ้าของนกเขาท่ีชนะ

การแข่งขัน กับทอดพระเนตรนิทรรศการในงานวันลองกอง งานศิลปาชีพ 

และงานกระจูด ในงาน “ของดีเมืองนรา” ครั้งที่ ๓๘ ประจ�าปี ๒๕๕๖ ณ  

สวนสาธารณะเฉลมิพระเกียรต ิ๖ รอบ พระชนมพรรษา อ�าเภอเมอืงนราธิวาส 

จังหวัดนราธิวาส 

 - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให ้

เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ�านวน  

๓๓๑ คน ณ ห้องประชุมส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาส- 

ราชนครินทร์ อ�าเภอเมืองนราธิวาส 

25จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



 - เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารกัญญารักษ์” โรงพยาบาลนราธิวาส- 

ราชนครินทร์ อ�าเภอเมืองนราธิวาส 

 ต่อจากน้ัน เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการด�าเนินงานของศูนย์เรียนรู้

ตามแนวพระราชด�าริด้านเกษตรผสมผสาน ต�าบลกะลุวอเหนือ อ�าเภอเมือง

นราธิวาส ทอดพระเนตรการด�าเนินงานโครงการต่างๆ ณ ศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาพิกุลทอง อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิต�าบลกะลวุอเหนอื และเสดจ็ออก  

ณ เรือนรับรองที่ประทับ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าฯ 

วันพุธที่ ๒๕ เสด็จฯ ไปในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสิรินธร ครบรอบ  

๓๓ ปี กองบังคับการกรมทหารราบที่ ๑๕๒ ค่ายสิรินธร ต�าบลเขาตูม อ�าเภอ

ยะรัง จังหวัดปัตตานี 

 ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายสิรินธร และ

กลุ่มแม่บ้านท�าผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ค่ายสิรินธร ทรงเย่ียมโครงการฟาร์ม

ตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านโคกไร่ใหญ่ อ�าเภอ

สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

วันศุกร์ที่ ๒๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๘ คณะ เฝ้าฯ

 ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน

พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เฝ้าฯ

 เวลา ๑๗.๕๓ น. เสด็จฯ ไปในงานแนะน�าหนังสือของศาสตราจารย ์

ศาสตยพรต ศาสตรี ณ ท้องพระโรง มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  

เขตพระนคร

วันอาทติย์ที ่๒๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรณุา 

โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลเอก

อรุณ ปริวัติธรรม ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

วันจันทร์ที่ ๓๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคาร 

ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ณ โรงพยาบาลราชวิถี เขตราชเทวี 

 เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา 

และผลงานความส�าเร็จของโรงเรียนเทพศิรินทร์ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์  

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

 เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดโครงการ “หุ่นยนต์เพาะเล้ียง 

สเตม็เซลล์เพ่ือน�าไปใช้ในการรกัษา” ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

 จากน้ัน เสด็จฯ ไปทรงเปิดร้านค้าของมูลนิธิชัยพัฒนา ณ อาคาร

ศูนย์กลางท�าความสะอาดเครื่องมือแพทย์ ศูนย์ซักฟอก และศูนย์โภชนาการ 

ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

 ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสรรเสริญ และ

เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นท่ี ๑ แก่ผู้บ�าเพ็ญคุณความดี และผู้มีอุปการ

คุณแก่สภากาชาดไทย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู ้มีกุศลจิต  

เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินและสิง่ของ ณ ตกึ ภปร. โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 

สภากาชาดไทย

 ต่อจากน้ัน เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภา 

กาชาดไทย ประจ�าปี ๒๕๕๖ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร 

(เจริญ สุวฑฺฒโน)

 

ตุลาคม ๒๕๕๖

วนัองัคารที ่๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรณุา 

โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก ่

ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและสถาบันสมทบ  

ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ�านวน ๒,๓๙๖ คน ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนาร ีอ�าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวัดนครราชสมีา 

ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์ “อาคารปฏิบัติการพ้ืนฐานด้าน

วิศวกรรมศาสตร์” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 เวลา ๑๔.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเปิด “หอศลิปะและวัฒนธรรมโรงเรยีน

ปากช่อง” ณ โรงเรียนปากช่อง ต�าบลหนองสาหร่าย อ�าเภอปากช่อง จังหวัด

นครราชสีมา 

 เวลา ๑๖.๔๕ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เฝ้าฯ

 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสดจ็ลง ณ ศาลาดสุดิาลยั สวนจติรลดา พระราชทาน

พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เฝ้าฯ 

วันพุธที่ ๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายมีเกลันเจโล ปิปัน เอกอัครราชทูต

สาธารณรัฐอิตาลีประจ�าประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลาในโอกาสท่ี 

จะพ้นจากหน้าท่ี ในการนี้ ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเฝ้าฯ ด้วย โอกาสน้ี 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่อง

ราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือก แก่เอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสดัง

กล่าวด้วย

 เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราช-

วโรกาสให้ นางจุนโกะ โยโกตะ เอกอัครราชทูตญ่ีปุ่นประจ�าสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ เฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับ 

สภาวการณ์ในภมูภิาคลุม่น�า้โขง ในโอกาสนี ้พระราชทานเลีย้งอาหารค�า่ด้วย

วันพฤหัสบดีที่  ๓  เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการทรงบ�าเพ็ญ

พระราชกุศลฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ- 

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ณ พระอุโบสถ 

วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร

26 จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี 

เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันประสติู สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก พระชันษา ๑๐๐ ปี ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน 

 เวลา ๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลฉลอง

พระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา-

สังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  

ในพระบรมมหาราชวัง 

วันศุกร์ที่ ๔ เวลา ๑๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีแจ๊ส

ของนายไมค์ สเติร์น ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  

เขตห้วยขวาง

วันเสาร์ที่ ๕ เวลา ๑๒.๑๕ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงรับนายโอยันตา  

อุมาลา ตัสโซ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรู และคณะ ในโอกาส 

เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรฐับาล โอกาสนี้ 

พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันด้วย

วันอาทิตย์ที่ ๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ  

นายบารมี ก.การุณวงษ์ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร 

วันจันทร์ที่ ๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ

โภชนาการแห่งชาติ ครั้งท่ี ๗ เรื่อง “ความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ

ในบริบทของอาเซียน: Food and Nutrition Security in ASEAN Context”  

ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค เขตบางนา 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรงานแสดง 

ด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอนเวิล์ดไดแด็ค เอเชีย ๒๐๑๓ 

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย

 เวลา ๑๗.๓๐ น. เสดจ็ออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาส

ให้ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

และคณะ น�าศาสตราจารย์รอล์ฟ ดีเทอร์ ฮอยเออร์ ผู้บริหารองค์กรแห่งยุโรป 

เพ่ือการวิจัยนิวเคลียร์ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ต่อจากนั้น ทรงเป็นประธานการ 

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี- 

สุรนารี และองค์กรแห่งยุโรปเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์ ภายใต้ Worldwide LHC 

Computing Grid ในโอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารค�่าด้วย

วันศุกร์ที่ ๑๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ�านาจเต็มแห่ง

ประเทศไทยประจ�าต่างประเทศ เฝ้าฯ กราบถวายบงัคมลา ในโอกาสท่ีจะเดนิ

ทางไปปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

 นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ�านาจเต็ม 

แห่งประเทศไทยประจ�าสหรัฐอเมริกา 

 นายนพปฎล คุณวิบูลย์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ�านาจเต็มแห่ง

ประเทศไทยประจ�าราชอาณาจักรเบลเยียม 

 เวลา ๑๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงของคณะบัลเลต์

บาดิชเช จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม

แห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง 

วันเสาร์ที่ ๑๒ เวลา ๑๐.๑๐ น. เสด็จออก ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  

น�านายหล่ี เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ  

เฝ้าฯ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของ

รัฐบาล 

 เวลา ๑๓.๑๕ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดห้องสมดุเพ่ือการเรยีนรู ้“บ้านจริายุ- 

พูนทรัพย์” ซึ่งตั้งอยู่ ณ เขตพระโขนง 

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ  

ศาสตราจารย์วิรชั ณ สงขลา ณ เมรดุ้านใต้วัดเทพศรินิทราวาส เขตป้อมปราบ 

ศัตรูพ่าย 

วันจันทร์ที่ ๑๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารที่ท�าการแห่งใหม่

ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งตั้งอยู่ 

ณ เขตจตุจักร

 เวลา ๑๐.๓๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระ- 

กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานรางวัลวรรณกรรม 

สร้างสรรค์ยอดเย่ียมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) เนื่องในวาระครบ ๓๕ ปี ในการ

ด�าเนินงานก่อตั้งและการพระราชทานรางวัลซีไรต์ ณ โรงแรมแมนดาริน  

โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เขตบางรัก 

 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปในการพระราชทานเพลงิศพ นายช�านาญ 

ธรรมาธิคม ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร 

วันอังคารที่ ๑๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงร่วมการบันทึกวีดิทัศน ์

ทรงดนตรีไทยร่วมกับนักเรียนนายร้อย กิจกรรมดนตรีไทย โรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้า เน่ืองในวันปิยมหาราช ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 

ช่อง ๕ เขตพญาไท

 เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรณุาโปรด-

เกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทาน

พระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เฝ้าฯ 

ต่อจากน้ัน พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคล จ�านวน ๑๔ คณะ เฝ้าฯ 

 เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงหล่อพระพุทธรูปประจ�าวันจันทร์  

และประจ�าวันอาทิตย์ เพ่ือเชิญไปประดิษฐานในศาลาเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า- 

พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ มณฑล

พิธีหน้าพระอุโบสถ วัดปทุม-วนาราม ราชวรวิหาร เขตปทุมวัน

วันพุธที่ ๑๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานวันอาหารโลก ปี ๒๕๕๖ 

หัวข้อ “ระบบอาหารย่ังยืน เพ่ือความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ”  

ณ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาตภิาคพ้ืนเอเชยีและแปซฟิิก 

เขตพระนคร 

 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารที่ท�าการสมาคมฝรั่งเศส

กรุงเทพแห่งใหม่ ณ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ เขตปทุมวัน 

27จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย  

สวนจติรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคล จ�านวน ๒ คณะ เฝ้าฯ 

 ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน  

๑๑ คณะ เฝ้าฯ 

 ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน

พระราชวโรกาสให้นายมาร์ก มคีลีเซนิ เอกอคัรราชทตูราชอาณาจกัรเบลเยยีม

ประจ�าประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลเกี่ยวกับการกิจกรรมทางวัฒนธรรม 

ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตเบลเยียม จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖  

โอกาสฉลองครบรอบ ๑๔๕ ปี การลงนามสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและ

การพาณิชย์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเบลเยียม

วันศุกร์ที่ ๑๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑๔ คณะ เฝ้าฯ

 ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน

พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เฝ้าฯ

 เวลา  ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการจัดงาน “วันที่ระลึกวันทรง

ดนตรี” จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินบริจาคของ 

ผู้ร่วมงาน “วันที่ระลึกวันทรงดนตรี” ประจ�าปี ๒๕๕๔ และประจ�าปี ๒๕๕๕  

เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

 ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน  

๑๐ คณะ เฝ้าฯ 

 เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๓ คณะ เฝ้าฯ

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ

นานาชาติด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาแห่งทวีปเอเชีย และโอชีเนีย ครั้งที่ 

๒๓ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน 

วันจันทร์ที่ ๒๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๙ ในหัวข้อ “นวัตกรรม

วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตท่ีดีข้ึน” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  

เขตบางนา 

 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เฝ้าฯ 

 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “คิดถึง...สมเด็จย่า”  

ครั้งที่ ๑๗ ณ ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ เขตปทุมวัน 

วนัองัคารที ่๒๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. เสดจ็ลง ณ อาคารชยัพัฒนา สวนจติรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เฝ้าฯ 

 เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้เสดจ็ลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ประธาน

กรรมการแผนกสัตวแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล และคณะ น�าผู้ได้รับ

พระราชทานทนุมลูนิธิอานันทมหดิล แผนกสตัวแพทยศาสตร์ ประจ�าปี ๒๕๔๙ 

ที่ส�าเร็จการศึกษา เฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา

 เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จฯ ไปพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรี- 

นครินทราบรมราชชนนี ประจ�าปี ๒๕๕๖ ณ พระท่ีนั่งมูลสถานบรมอาสน์  

ในพระบรมมหาราชวัง และพระราชทานเลี้ยงน�้าชา เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับ 

พระราชทานรางวัลฯ ณ พระทีน่ั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร ในพระบรมมหาราชวัง 

วันพุธที่ ๒๓ เวลา ๑๗.๕๑ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทาน 

พระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์คลนิิกเกียรตคิณุ นายแพทย์สพัุฒน์ วาณิชย์การ  

เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ น�าคณะ 

กรรมการรางวัลนานาชาติฯ และคู ่สมรส เฝ้าฯ ในโอกาสท่ีเดินทางมา

ประชุมคณะกรรมการรางวัลนานาชาติฯ เพ่ือพิจารณาตัดสินผู้สมควรได้

รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ�าปี ๒๕๕๖ ในโอกาสน้ี 

พระราชทานเลี้ยงอาหารค�่าแก่คณะฯ ผู้เข้าเฝ้าฯ ด้วย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เวลา ๑๕.๐๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ 

หวัข้อ “เตรยีมความพร้อมเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายุในประเทศไทย” ณ ห้องประชมุ

สโมสรทหารบก เขตพญาไท 

 เวลา ๑๖.๐๕ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เฝ้าฯ 

วันศุกร์ที่ ๒๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๙ คณะ เฝ้าฯ 

 เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ  

แทนพระองค์ ไปถวายน�้าสรงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ- 

พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก (เจรญิ สวุฑฒฺโน) และทรงวางพวงมาลา

หลวงกับพวงมาลาของสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ ท่ีหน้าพระโกศ

พระศพ ณ ต�าหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร ในโอกาสนี้ ทรงวาง

พวงมาลาส่วนพระองค์ด้วย

 การน้ี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา โดยเสด็จในการนี้ด้วย

ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๖ ถึงวันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เสด็จฯ 

ทรงน�าคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลใน 

พระบรมราชูปถัมภ์ ไปชมการด�าเนินงานของโครงการดอยตุงและมูลนิธิ 
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ชยัพัฒนา โรงเรยีน โรงพยาบาล ในพ้ืนท่ีอ�าเภอแม่ฟ้าหลวง และอ�าเภอแม่สาย 

จังหวัดเชียงราย ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ พระต�าหนักดอยตุง อ�าเภอ 

แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

วันเสาร์ที่ ๒๖ เสด็จฯ ทรงน�าคณะกรรมการรางวัลนานาชาติฯ ไปชม 

หอแรงบันดาลใจฯ และพระราชทานเลี้ยงอาหารค�่าแก่คณะกรรมการรางวัล 

นานาชาติฯ ณ พระต�าหนักดอยตุง อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ เสด็จฯ ทรงน�าคณะกรรมการรางวัลนานาชาติฯ ไปเยี่ยม

โรงงานแปรรูปแมคคาเดเมยี ศูนย์ผลติและจ�าหน่ายงานมอื อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง 

บ้านนายสมศรี ใจสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลโป่งงาม ศูนย์พัฒนา

พันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ โรงคัดแยกเมล็ดพันธุ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน�้ามัน

และพืชน�้ามัน และโรงพยาบาลแม่สาย อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

วันจันทร์ที ่๒๘ เสดจ็ฯ ทรงน�าคณะกรรมการรางวัลนานาชาตฯิ ไปเย่ียมร้าน

ดอยตุง ไลฟ์สไตล์ โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา และโรงเรียนห้วยไร่สามัคคี 

ต�าบลแม่ฟ้าหลวง อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง 

 เวลา ๑๖.๐๐ น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา- 

โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญ 

พระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร  

และวัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ 

ระหว่างวันอังคารที่ ๒๙ ถึงวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เสด็จฯ ไป

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี สกลนคร และนครพนม  

ในโอกาสน้ี ประทับแรม ณ พระต�าหนักภพูานราชนิเวศน์ อ�าเภอเมอืงสกลนคร 

จังหวัดสกลนคร

วันอังคารที่ ๒๙ เสด็จฯ ไปในการถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย  

ณ วัดถ�้าอภัยด�ารงธรรม อ�าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 

 - เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดแพรคลมุป้ายชือ่โรงงานผลติอาหารสตัว์ สหกรณ์

โคนมวาริชภูมิ จ�ากัด อ�าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 

 - เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน 

อ�าเภอน�้าโสม จังหวัดอุดรธานี และศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเน่ือง 

มาจากพระราชด�าริ อ�าเภอเมืองสกลนคร

วันพุธที่ ๓๐ เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนคอนราด 

เฮงเค็ล อ�าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม และโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา 

พึ่งบารมี อ�าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 

 - เสด็จฯ ไปทรงเปิดแพรคลุมป้ายโรงงานหลวงอาหารส�าเร็จรูปที่ ๓ 

(เต่างอย) อ�าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ เสด็จฯ เยือนนครกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน เพ่ือทรงน�านักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

และข้าราชการกองวิชาประวัติศาสตร์ไปทัศนศึกษา 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

วันศุกร์ที่ ๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวาย

ภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ซึ่งเป็นพระพิธีธรรมท่ีได้มาสวดพระอภิธรรมพระศพ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ  

สุวฑฺฒโน) ณ พระต�าหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร 

 เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา- 

โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เฝ้าฯ 

 ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จ�านวน  

๑๒ คณะ เฝ้าฯ 

 ต่อจากนัน้ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 

ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน 

พระราชวโรกาสให้นายอนกัุลย์ อศิรเสนา ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ

แผนกวศิวกรรมศาสตร์ มลูนิธิอานนัทมหิดล น�าผูไ้ด้รบัพระราชทานทุนมลูนิธิ

อานันทมหิดล และทุนรัฐบาลราชอาณาจักรสวีเดน แผนกวิศวกรรมศาสตร์ 

และส�าเร็จการศึกษา เฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 

 เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดหอพระพุทธเกษตร์รักษา และ 

พระอนุสาวรย์ี พลเรอืเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรตวิงศ์ 

กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ กับหอสมุดและหอจดหมายเหตุ ณ ธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เขตจตุจักร 

วันอาทิตย์ที่ ๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ  

นายรนุ และนางถนอม วงษด์ ีณ เมรวุดับางพลใีหญ่ใน อ�าเภอบางพล ีจังหวดั

สมุทรปราการ 

วนัจนัทร์ที ่๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรณุา

โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จ

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ�าเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี เป็นวันที่ ๑ (ภาคเช้า จ�านวน ๔,๕๘๒ คน ภาคบ่าย จ�านวน 

๕,๒๒๗ คน)

 เวลา ๑๖.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายฮาฟีดห์ ซาลิม โมฮาเมด บา-โอมาร์ 

เอกอัครราชทูตรัฐสุลต่านโอมานประจ�าประเทศไทย และคณบดีคณะทูต  

เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
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วนัองัคารที ่๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรณุา 

โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก ่

ผู ้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจ�าปีการ

ศึกษา ๒๕๕๕ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ�าเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นวันท่ี ๒ (ภาคเช้า จ�านวน ๕,๕๓๓ คน  

ภาคบ่าย จ�านวน ๔,๖๕๙ คน)

วันพุธที่ ๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จ

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ�าเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี เป็นวันที่ ๓ (ภาคเช้า จ�านวน ๕,๑๑๖ คน ภาคบ่าย จ�านวน 

๔,๙๗๐ คน)

 เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา  

ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

วันพฤหัสบดีที่ ๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมนานาชาติ 

ครั้งที่ ๑ เร่ือง “ผ้าและฉลองพระองค์ในราชส�านัก” และทรงบรรยายพิเศษ 

หัวข้อ “พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ท่ี 

เกี่ยวกับเรื่องผ้า” ณ โรงแรมดุสิตธานี เขตบางรัก

วนัเสาร์ที่ ๙ แถลงการณ์ส�านักพระราชวัง เรือ่ง สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภา- 

กาชาดไทย ฉบับที่ ๑

เม่ือวันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมาร ีเสดจ็ฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  

เนื่องจากมีพระอาการปวดพระนาภี (ท้อง) และทรงมีไข้ คณะแพทย์ผู้ถวาย 

การรกัษา ได้ถวายการตรวจ ปรากฏว่า พบน่ิวอดุทีท่่อพระวักกะ (ไต) ข้างขวา  

คณะแพทย์ฯ จึงถวายการรักษาด้วยพระโอสถบรรเทาการปวด พระโอสถ

ปฏิชีวนะ และขอพระราชทานให้ประทับในโรงพยาบาล และงดพระราชกิจ

สักระยะหนึ่ง 

วันอังคารที่ ๑๒ แถลงการณ์ส�านักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตน- 

ราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสดจ็ฯ ไปประทบั ณ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 

สภากาชาดไทย ฉบับที่ ๒

 วันน้ี คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา ได้รายงานว่า ผลการตรวจทาง

รังสีวิทยา ยังพบนิ่วอยู่ที่ท่อพระวักกะ (ไต) ขวา คณะแพทย์ฯ จึงได้ถวายการ

รักษาด้วยการส่องกล้องเพื่อน�านิ่วออก เมื่อเช้าวันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน 

พุทธศักราช ๒๕๕๖ คณะแพทย์ฯ สามารถน�านิ่วท่ีพบอยู่น้ันออกได้หมด  

หลังถวายการรักษาด้วยการส่องกล้อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี มีพระอาการดีขึ้น คณะแพทย์ฯ ยังคงถวายพระโอสถ

ปฏิชีวนะต่อไป และกราบบังคมทูลให้ประทับพักในโรงพยาบาลต่ออีก 

สักระยะหนึ่ง

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ แถลงการณ์ส�านักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเทพ- 

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ ๓

 ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ 

ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตามค�ากราบบงัคมทลู

เชิญของคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

ซึ่งส�านักพระราชวังได้มีแถลงการณ์ประกาศให้ทราบแล้วนั้น 

 คณะแพทย์ฯ ได้รายงานว่า การถวายการรักษาเพ่ือน�าน่ิวออกจาก

ท่อพระวักกะ (ไต) ขวา โดยน�ากล้องส่องเข้าไปในหลอดไต ผลเป็นที่น่าพอใจ  

อุณหภูมิพระวรกายปรกติ เสวยพระกระยาหารได้ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน  

ทรงพระด�าเนินได้ดี พระอาการท่ัวไปเป็นท่ีน่าพอใจ และจะเสด็จฯ กลับไป

ประทับพักฟื้น ณ วังสระปทุมได้ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

ในการน้ี คณะแพทย์ฯ ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานให้งดพระราชกิจไว้

อีกระยะหนึ่ง

 ในระหว่างทีป่ระทบัรบัการถวายการรกัษา ณ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์  

สภากาชาดไทย ได้มีพระราชวงศ์ เอกอัครราชทูต ข้าราชการ พระภิกษุ และ

ประชาชนทุกหมู่เหล่า แสดงความห่วงใย เสด็จและเดินทางไปลงพระนาม 

ลงนาม ถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ความทราบ

ฝ่าละอองพระบาทแล้ว ทรงชื่นชมในความปรารถนาดี และทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้เชิญพระราชด�ารัสขอบพระทัยและขอบใจแจ้งให้ทราบทั่วกัน

วันจันทร์ที่ ๑๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรม

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕๘ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖  

และครบ ๒๐ ปี การก่อตั้งศูนย์ศิลป์สิรินธร ปี ๒๕๕๖ ณ หอศิลปวัฒนธรรม

แห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน 

 เวลา ๑๕.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา- 

โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเยซี ไบเออร์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ

โปแลนด์ประจ�าประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจาก

หน้าที่ ในโอกาสนี้ ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเฝ้าฯ ด้วย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย  

สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ 

เฝ้าฯ 

30 จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



 ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน  

๙ คณะ เฝ้าฯ 

 ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน

พระราชวโรกาสให้นางจอสลนิ เอส. บาทนู-การ์เซยี เอกอคัรราชทตูสาธารณรฐั 

ฟิลิปปินส์ประจ�าประเทศไทย เฝ้าฯ รับพระราชทานเงิน ซึ่งทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินจ�านวนดังกล่าวให้แก่สภากาชาดฟิลิปปินส์  

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากกรณีเหตุการณ์พายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน

 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดร้านภูฟ้าสาขากรมศิลปากร  

ณ กรมศิลปากร เขตพระนคร

วันศุกร์ที่ ๒๒ เวลา ๐๙.๐๗ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๖ คณะ เฝ้าฯ 

 ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน

พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เฝ้าฯ 

 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธาน

กรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ส�านักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย และคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือ “๒๓๐ ปี ศรีรัตนโกสินทร์  

มรดกความทรงจ�ากรุงเทพมหานคร” และหนังสือชุด “๑๐๐ เอกสารส�าคัญ: 

สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย” เพ่ือพระราชทานแก่ห้องสมุด โรงเรียน และ

สถานศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ตามพระราชอัธยาศัย 

 ต่อจากนัน้ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 

ให้เสดจ็ลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดสุดิาลยั สวนจติรลดา พระราชทานพระราช- 

วโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เฝ้าฯ 

 ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน  

๑๔ คณะ เฝ้าฯ 

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๒๔ ถึงวันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เสด็จฯ 

เยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส ราชอาณาจักรเบลเยียม และราชรัฐอันดอร์รา 

 ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมสถาบันอุดมศึกษา 

เทคโนโลยีปารีสเดส์คาร์ทส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและวิชาชีพดิเดอโรต์ และ

สถาบันด้านการมองเห็น

 ณ ราชอาณาจักรเบลเยียม ทรงเข้าร่วมการประชุม “เกษตรกรรม 

ในครัวเรือน : แนวทางสู่การเกษตรท่ีเข้มแข็งและย่ังยืนในยุโรปและในโลก”  

ตามค�ากราบบังคมทูลเชิญของคณะกรรมาธิการยุโรปด้านการเกษตร 

และการพัฒนาชนบท ในโอกาสนี้ มีพระราชด�ารัสในหัวข้อ “ทิศทาง 

ของเอเชียต่อเกษตรกรรมในครัวเรือน” ในการประชุมดังกล่าวด้วย จากนั้น  

เสดจ็ฯ ไปเฝ้าฯ สมเดจ็พระราชาธิบดีและสมเดจ็พระราชนิแีห่งราชอาณาจกัร 

เบลเยียม ณ พระราชวังลาเกน และเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีฟาบิโอลา  

ณ พระราชวงัชตูเฟนแบร์ก กรุงบรัสเซลส์

 ณ ราชรัฐอันดอร์รา พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอันโทนี  

มาร์ต ีนายกรฐัมนตรรีาชรัฐอนัดอร์รา เฝ้าทูลละอองพระบาท จากนัน้ จะเสดจ็- 

พระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมชมสถานที่ส�าคัญต่างๆ คือ อาคารรัฐสภา โบสถ์ 

แซนต์มาร์ตีแห่งเมืองลาคอร์ทินาดา พิพิธภัณฑ์ไปรษณีย์ และพิพิธภัณฑ์ 

โรงหลอมเหล็กโรสเซล

ธันวาคม ๒๕๕๖

วันอาทิตย์ที่ ๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานงานเดิน-วิ่ง  

“เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ๕๖” กับพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ให้ 

การสนับสนุนการจัดงานการแข่งขันเดิน “เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 

๕๖” และพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะการแข่งขัน ฯ และนักกีฬา 

ยิงปืนเขาชะโงก ครั้งท่ี ๓/๕๖ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ�าเภอ

เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน  

ในงานกิจกรรมประจ�าปี ครัง้ท่ี ๓๔ ของสมาคมครภูาษาฝรัง่เศสแห่งประเทศไทย  

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก

วันจันทร์ที่ ๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดนบ้านทิไล่ป้า โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช และโรงเรียน

บ้านหินตั้ง อ�าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

วันอังคารที่ ๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารสรัสปทุมนิเทศ” 

ณ โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ เขตปทุมวัน

 เวลา ๑๒.๑๕ น. เสดจ็ออก ณ วงัสระปทมุ พระราชทานพระราชวโรกาส

ให้นายอากิโอะ โตโยดะ ประธานบรษิทั โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ ประเทศ

ญ่ีปุ่น และคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราช-

กุศลตามพระราชอัธยาศัย โอกาสนี้ พระราชทานเล้ียงอาหารกลางวันแก่

คณะผู้เฝ้าฯ ด้วย

ระหว่างวันอังคารที่ ๓ ถึงวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เสด็จฯ ไปทรง

ปฏบิตัพิระราชกรณียกิจในพ้ืนทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ในโอกาสนี้  

ประทับแรม ณ เรือนรับรองท่ีประทับ ส�านักชลประทานที่ ๑ อ�าเภอเมือง

เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ ๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมศูนย์บริการและพัฒนาที่สูง

ปางตองตามพระราชด�าร ิสถานวีจิยัทดสอบพันธ์ุสตัว์แม่ฮ่องสอน อ�าเภอเมอืง

แม่ฮ่องสอน และทรงเปิด “อาคารพระราชทาน ๔” โรงเรยีนล่องแพวิทยา อ�าเภอ

สบเมย กับทรงเปิด “หอประชุมศรีสังวาลย์” โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อ�าเภอ

แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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วันศุกร์ที่ ๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเก่ียวข้าว ณ แปลงนาสาธิต 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ�าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

 เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๓ คณะ เฝ้าฯ

 ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน  

๑๐ คณะ เฝ้าฯ 

 เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เฝ้าฯ

 ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ อู ตีน์ วีน์ เอกอัครราชทูต

สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร์ประจ�าประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบงัคมทูลลา 

ในโอกาสที่จะพ้นจากต�าแหน่งหน้าที่

 เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคาร “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ”  

ณ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เขตสาทร

 เวลา ๑๙.๐๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรง- 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทอดพระเนตรการแสดง

โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดศึกกุมภกรรณ ตอน โมกขศักด์ิ ณ หอประชุมใหญ่  

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง

วันเสาร์ที่ ๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในงานสโมสรสันนิบาต เพื่อเฉลิม- 

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิม

พระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ท�าเนียบรัฐบาล ในโอกาสนี้ สมเด็จ-

พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระเจ้า- 

วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีพระวรราชาทนิดัดามาต ุโดยเสดจ็ในการนีด้้วย

วันอาทิตย์ที่ ๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ  

หม่อมหลวงศรีฟ้า มหาวรรณ์ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร

วันจันทร์ที่ ๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทาน 

พระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์เติมศักดิ์ กฤษณามระ รักษาการแทน 

ผูอ้�านวยการสถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

และคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายประกาศนียบัตรและเข็มสมาชิกกิตติมศักด์ิ 

Beta Gamma Sigma Chapter Honoree ขององค์กร Beta Gamma Sigma 

Chapter 

 ต่อจากน้ัน พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอนลิ วาธวา เอกอัครราชทตู 

สาธารณรัฐอินเดียประจ�าประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาส 

ที่จะพ้นจากต�าแหน่งหน้าที่

 เวลา ๑๕.๑๒ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเป็นประธานการประชมุสามญัประจ�า

ปี ๒๕๕๖ ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ณ อาคารส�านักงานมูลนิธิสายใจไทยฯ เขตบางนา

วันอังคารที่ ๑๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่าย 

ฝีพระหตัถ์ “รูปยาตรา ภาพทัศนาจร” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร 

เขตปทุมวัน

วันพุธที่ ๑๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารที่ท�าการด่านสะพาน

มติรภาพ ๔ (เชยีงของ-ห้วยทราย) ฝ่ังไทย กับทรงเปิดนิทรรศการมติรภาพข้าม

พรมแดน และทรงเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพ ๔ (เชียงของ-

ห้วยทราย) อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ร่วมกับนายบุนยัง วอละจิด 

รองประธานประเทศแห่งสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ต่อจากนัน้  

เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมโรงเรียนสามัญกินนอน ชนเผ่าแขวง เมืองห้วยทราย  

แขวงบ่อแก้ว และเสด็จฯ ไปทรงร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวัน ในโอกาสเปิด

สะพานมิตรภาพ ๔ (เชียงของ-ห้วยทราย) ณ โรงแรมเชียงของ ทีคการ์เด้น 

อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

 เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระ-

กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑๐ คณะ เฝ้าฯ 

 ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน  

๗ คณะ เฝ้าฯ 

 ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน

พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เฝ้าฯ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญา

บัตรแก่ผู ้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ�าปี

การศึกษา ๒๕๕๕ จ�านวน ๔,๐๙๐ คน ณ อาคารกีฬา ๑ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ อ�าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

วันศุกร์ที่ ๑๓ เวลา ๑๒.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในงานนิทรรศการวิชาการโรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจ�าปี ๒๕๕๖ ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อย 

พระจุลจอมเกล้า อ�าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเป็นประธานการประชมุคณะกรรมการ

มูลนิธิชัยพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ณ ส�านักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เขตบางพลัด 

วันเสาร์ที่ ๑๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทาน 

พระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา รองประธาน

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา  

ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง-

นราธิวาสราชนครินทร์ น�าคณะผู้แทนประเทศไทยท่ีกลับจากการแข่งขัน

โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ (คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา 

ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ โลกและอวกาศ Asian Science 

Camp และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ประจ�าปี ๒๕๕๖ เฝ้าฯ 

กราบบงัคมทลูรายงานผลการแข่งขนัฯ และรบัพระราชทานพระราโชวาท เพ่ือ

ความเป็นสิริมงคลและเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ  

ท่านผูห้ญิงเชือ้ชืน่ บนุนาค ณ เมรหุลวงหน้าพลบัพลาอศิรยิาภรณ์ วดัเทพศรินิ- 

ทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยเสด็จในการนี้ด้วย

 ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมราชวงศ ์

กระวิก เกยานนท์ ณ เมรุด้านใต้ วัดเทพศิรินทราวาส
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 เวลา ๑๘.๓๐ น. เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปในงานครบ ๗๔ ปี  

นายถวัลย์ ดัชนี และทอดพระเนตรประติมากรรมสุริยะภูมิจักรวาล  

ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน

 เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จลง ณ วังสระปทุม ทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ 

“สยาม-อเมริกัน พันวัสสาอัยยิกาเจ้า” ณ พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสา

อัยยิกาเจ้า 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๙ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 

ให้เสดจ็ฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปรญิญาบตัรแก่ผูส้�าเรจ็การศกึษาจาก

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ อาคารอเนกประสงค์ 

มหาวทิยาลยันเรศวร อ�าเภอเมอืงพิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก (ภาคเช้า จ�านวน 

๓,๓๒๙ คน ภาคบ่าย จ�านวน ๓,๔๑๖ คน)

 ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ 

พระชนมพรรษา ๑” และ “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ๒”  

ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

วันศุกร์ที่ ๒๐ เวลา ๐๙.๐๙ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการและ

นทิรรศการ “ทรพัยากรไทย: น�าสิง่ดงีามสูต่าโลก ปี ๒๕๕๖” กับทรงเปิดอาคาร

ศนูย์การเรยีนรู ้ณ เขือ่นศรนีครนิทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย อ�าเภอ

ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 

 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ทรงเป็น

ประธานการประชุมสามัญประจ�าปี ๒๕๕๖ มูลนิธิราชสุดา 

วันเสาร์ที่ ๒๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ  

รองศาสตราจารย์ พงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย ณ เมรหุลวงหน้าพลบัพลาอศิรยิาภรณ์ 

วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

 เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงพยาบาลวดัเกตมุดศีรวีราราม 

(โรงพยาบาลสมุทรสาคร ๒) ซึ่งตั้งอยู่ ณ อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด

สมุทรสาคร 

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ  

นายอปุดศิร์ ปาจรยีางกูร ณ เมรหุลวงหน้าพลบัพลาอศิรยิาภรณ์ วัดเทพศรินิ- 

ทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

 ต่อจากน้ัน เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางดวงจินดา  

วงศาโรจน์ ณ เมรุด้านใต้ วัดเทพศิรินทราวาส 

 เวลา ๑๗.๔๕ น. เสด็จฯ ไป ในการพระราชทานเพลิงศพ พลตรี  

อุดมสินธุ์ การพจน์ ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  

ระหว่างวนัอาทติย์ที ่๒๒ ถงึวนัพฤหสับดทีี ่๒๕ ธนัวาคม ๒๕๕๖ เสดจ็ฯ 

ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก ในโอกาสนี้ ประทับแรม  

ณ เรือนรับรองเหมืองผาแดง บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน) อ�าเภอ

แม่สอด จังหวัดตาก 

วันจันทร์ที่ ๒๓ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการฟื้นฟูสภาพพ้ืนที่สิ้นสุด

กิจกรรมเหมืองแร่ และโครงการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน�้า

ตามแนวพระราชด�าริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เหมืองแร่สังกะสี บริษัท  

ผาแดง อินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน) ทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา”  

ณ เรือนจ�าอ�าเภอแม่สอด ทรงเย่ียมโรงเรียนแม่กุวิทยาคม อ�าเภอแม่สอด  

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี และทรงเปิด “อาคาร 

พระราชทาน” ณ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อ�าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๖ ถึงวันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เสด็จฯ ไปทรง

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม อุบลราชธานี 

และนครพนม ในโอกาสนี ้ประทบัแรม ณ เรอืนรบัรองทีป่ระทบั เขือ่นอบุลรตัน์ 

อ�าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

วันจันทร์ที่ ๑๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา 

จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ภาคเช้า จ�านวน 

๔,๒๒๒ คน ภาคบ่าย จ�านวน ๔,๙๔๘ คน)

 ต่อจากนัน้ เสดจ็ฯ ไปทรงเปิด “อาคารสตัววิทยรกัษ์” ณ โรงพยาบาลสตัว์ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันอังคารที่ ๑๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา 

จากมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ณ อาคาร

พลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

(ภาคเช้า จ�านวน ๕,๒๙๙ คน ภาคบ่าย จ�านวน ๔,๓๒๑ คน)

 เสด็จฯ ไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ซึ่งตั้งอยู่  

ณ อ�าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันพุธที่  ๑๘  เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงงานผลิตเอทานอล บริษัท อุบล  

ไบโอ เอทานอล จ�ากัด ซึ่งตั้งอยู่ ณ อ�าเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ  

แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู ้ส�าเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ�านวน ๒,๘๖๐ คน 

ณ อาคารเฉลมิพระเกียรต ิ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

อ�าเภอวารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ  

แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู ้ส�าเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๕ จ�านวน ๑,๔๗๐ 

คน ณ อาคารศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม อ�าเภอ

เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
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วันอังคารท่ี ๒๔ เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 

จุฬา-ธรรมศาสตร์ ๓ ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเด  

ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านคะเนจือทะ และศูนย์การเรียน

ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ตามพระราชด�าริ บ้านขะแนจื้อคี อ�าเภอ

ท่าสองยาง จังหวัดตาก

วันพุธที่ ๒๕ เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมโรงเรียนบ้านสามหมื่น ห้องเรียนสาขา

บ้านห้วยขนุน โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ 

พระชนมพรรษา (บ้านแพะ จงัหวัดตาก) ศนูย์การเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน 

หม่อมราชวงศ์เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน อ�าเภอแม่ระมาด และศูนย์การเรียน

ต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านตีนดอย อ�าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานงานร�าลึก

วันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงเรียน

นายร้อยชั้นมัธยม (๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๒) กับพระราชทานของที่ระลึกแก่นาย

ทหารพิเศษประจ�ากรมนักเรยีนนายร้อยรกัษาพระองค์ และผูใ้ห้การสนบัสนนุ

กองทุนพัฒนาโรงเรียนฯ ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 เวลา ๑๒.๓๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมโรงเรียนปิยชาติพัฒนา  

ในพระราชูปถัมภ์ฯ อ�าเภอเมืองนครนายก และทรงเปิด “อาคารเรียน

พระราชทาน” ณ โรงเรยีนบ้านเขาส่องกล้อง อ�าเภอบ้านนา จงัหวัดนครนายก

วันศุกร์ที่ ๒๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล 

ทรงบาตรพระสงฆ์ เนือ่งในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรบัปีใหม่ ณ บรเิวณอาคาร

แพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน 

 เวลา ๐๙.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเป็นประธานการประชมุคณะกรรมการ

อ�านวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมตึก 

วชิราลงกรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน 

 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เฝ้าฯ 

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ เวลา ๑๗.๒๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ 

ร้อยโท นายแพทย์รัชชัย เหราบัตย์ ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 

เขตบางเขน 

 เวลา ๑๘.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปในการพระราชทานเพลงิศพ ศาสตราจารย์ 

นายแพทย์กวี ทังสุบุตร ณ เมรุวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี 

วันจันทร์ที่ ๓๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปพระราชทานเหรียญกาชาด

สรรเสริญ และเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ แก่ผู้บ�าเพ็ญคุณความดี 

และผู้มีอุปการคุณแก่สภากาชาดไทย และพระราชทานพระราชวโรกาสให ้

ผูม้กุีศลจติ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงนิ และสิง่ของ ณ ตกึ ภปร. โรงพยาบาล

จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต่อจากน้ัน เสดจ็ฯ ไปทรงเป็นประธานการประชมุ

กรรมการสภากาชาดไทย ประจ�าปี ๒๕๕๖ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จ-

พระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

วันอังคารที่ ๓๑ เวลา ๐๙.๔๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยม กับทรงเปิดอาคาร

อเนกประสงค์ “พระราชทาน ๕” ณ โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ และ

ทรงเยี่ยมโรงเรียนวัดชินวราราม (เจริญผลวิทยาเวศน์) อ�าเภอเมืองปทุมธานี 

จังหวัดปทุมธานี
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สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานนามดอกไม้ป่า 

“ดุสิตา”

หลายปีมาแล้วท่ีสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีินาถ ได้ทรงมีพระราชปรารภ 

กับผู้ใกล้ชิดว่า ในภาคอีสานนั้น มีพรรณไม้เล็กๆ สวยงามตามท้องทุ่ง ซึ่งไม่เคย 

ทอดพระเนตรเห็นในภาคอืน่ๆ เลย โดยเฉพาะในจังหวดัสกลนคร บรเิวณท่ีต้ังพระต�าหนัก 

ภพูานราชนิเวศน์ ใกล้ๆ กับเชงิเขาจะมีดอกหญ้าป่า เลก็ๆ ชนิดหน่ึง มีลกัษณะเป็นสม่ีวง 

และสนี�า้เงนิสด มกีลิน่หอม และจะบานสะพร่ังไปท่ัวท้ังทุ่ง เป็นลานกว้างในช่วงปลายฤดู

ฝนต้นหนาว ซึ่งได้พระราชทานนามดอกไม้ป่าดอกเล็กๆ นี้ว่า  “ดอกดุสิตา”
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ณ บริเวณพ้ืนท่ีใกล้ๆ พระต�าหนักภูพานราชนิเวศน์  

ในเนื้อที่ประมาณ ๕๐ ไร่ คือบริเวณที่เกิดของทุ่งดอกหญ้าป่าเล็กๆ 

หลากสีสันและโดยเฉพาะจะละลานตาด้วยสีม่วงของดอกดุสิตา 

ที่ได้พระราชทานชื่อให้

นอกจากดอกดุสติาสม่ีวงท่ีมเีสน่ห์เด่นทีส่ดุแล้ว ยังมดีอกไม้ 

ชนิดอื่นข้ึนแซมอีกหลายหลากชนิด สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม- 

ราชนินีาถได้พระราชทานนามดอกไม้ป่าแตกต่างกันไป อาทิ “มณเีทวา”  

จะเป็นดอกกลมสขีาว หรอืสขีาวอมม่วง “สร้อยสวุรรณา” สเีหลอืงทอง 

มรีปูทรงละม้ายกล้วยไม้ขนาดจ๋ิว “ทิพเกสร” ดอกสม่ีวงอมชมพูอ่อน 

“สรัสจันทร” เป็นดอกเดี่ยวคล้ายดอกทิวลิปขนาดจิ๋ว มีสีฟ้าหม่น  

ดอกไม้นานาพรรณที่แซมขึ้นมาสลับกับสีม่วงของดอกดุสิตานั้น  

ย่ิงเพ่ิมความสวยงามเป็นเสน่ห์ติดตาตรึงใจให้กับท้องทุ่งดอกไม้ป่า

ธรรมชาติแห่งลานดุสิตามากยิ่งขึ้น

ข้อมูลจาก : วารสารจดหมายข่าวห้องสมุดเฉพาะ ส�านักราชเลขาธิการ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ กุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม ๒๕๓๖

คราใดที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ-

พระราชด�าเนนิแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระต�าหนกัภพูาน 

ราชนเิวศน์ มกัจะเสดจ็พระราชด�าเนินไปประทบัพักผ่อนพระอริยิาบถ 

ในตอนเย็น ณ บริเวณทุ่งดอกหญ้าลานดุสิตาอยู่เสมอๆ ในปี  

พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้มีพระราชด�าริให้ปลูกดอกไม้ป่าและไม้ประดับเสริม 

ธรรมชาติบรเิวณลานดุสิตาและลานก้อนหินใหญ่ท่ีเรยีงรายบนเนนิเขา  

โดยทรงพระกรณุาโปรดเกล้า ฯ ให้ว่าจ้างราษฎรทีย่ากจนจากบ้านดงยอ  

จ�านวน ๒๐ คน ท�าการปรับปรุงตกแต่งลานดุสิตาและปลูกพันธุ์ไม้

ป่าเพ่ิมเติม ในการน้ีได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็น

ค่าตอบแทนให้กับชาวบ้านเหล่านั้น
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จงัหวดัน่าน เป็นจงัหวัดหนึง่ท่ีมโีครงการในพระราชด�าริ

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อยู่หลาย

โครงการ โดยเฉพาะในอ�าเภอบ่อเกลือและเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็น

พ้ืนที่ห่างไกล ชาวบ้านยังมีฐานะยากจน พระองค์จึงได้พระราชทาน

โครงการภูฟ้าพัฒนาตามพระราชด�าร ิ ท่ีจดัต้ังข้ึนเพ่ือพัฒนาอาชพีและ

สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ด้วยการท�าการเกษตรแบบผสมผสาน และ

ยังมีโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) มุ่งหวัง

เพ่ือส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและโภชนาการให้แก่เด็กและเยาวชน 

รวมถึงโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน

โรงสีข้าวพระราชทานจังหวัดน่าน.....

                 พัฒนาสู่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

ที่เรียนจบการศึกษาภาคบังคับแต่ไม่มี

โอกาสศึกษาต่อ เน่ืองจากฐานะยากจน

ได้มีโอกาสศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน ซึ่งทุก

โครงการล้วนสอดแทรกความรู้เก่ียวกับ

สหกรณ์และส่งเสริมให้ชาวบ้านและ

นักเรียนได้น�าวิธีการสหกรณ์ ไปใช้ 

โรงสข้ีาวพระราชทาน อ�าเภอ

ท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นอีกหน่ึง

โครงการท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานความ

ช่วยเหลือให้กับราษฎรในพ้ืนท่ีสืบเน่ืองจาก

เหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี ๒๕๔๙ เกิดพายุ

พัดกระหน�่าทางตอนเหนือของจังหวัดน่าน 

ส่งผลให้ปริมาณน�้าท่วมบ้านเรือนและ

พ้ืนที่การเกษตรได้รับความเสียหาย ไม่สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้

และขาดแคลนข้าวเพ่ือการบริโภค ชาวบ้านประสบปัญหาและได้รับ

ความเดือดร้อนอย่างหนัก
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง- 

พระกรณุาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดตั้งกองทุนข้าวพระราชทานขึ้น พร้อมทั้ง 

พระราชทานเงิน ข้าวสาร เมลด็พันธ์ุข้าว ให้แก่กองทุน โดยมวัีตถุประสงค์ 

เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนข้าวและเป็นกองทุนข้าวส�ารองส�าหรับ

เกษตรกรที่ยากจนและผู้ประสบภัยพิบัติในอนาคต

การด�าเนินงานของกองทุนข้าวมีการพัฒนาก้าวหน้าตาม

ล�าดับ ด้วยความสามัคคี ซื่อสัตย์และความตั้งใจในการพัฒนาตนเอง

ของสมาชิกและคนในชุมชน ท�าให้การด�าเนินงานประสบผลส�าเร็จ

อย่างดีย่ิงและมีราษฎรให้ความสนใจขอเข้าร่วมโครงการจ�านวนมาก 

และเพ่ือเป็นการส่งเสริมศักยภาพของกองทุนข้าวพระราชทานให้

สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้มากย่ิงขึ้น จึงพระราชทานเครื่องจักร 

โรงสข้ีาวชมุชน (เครือ่ง CP-R 1000) ส�าหรบัจดัตัง้โรงสข้ีาวพระราชทาน 

บริหารงานในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน และใช้วิธีการสหกรณ์มา

เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ โดยโรงสีได้ด�าเนินธุรกิจรวบรวม 

ข้าวเปลอืกจากสมาชกิมาแปรรปูเป็นข้าวสารจ�าหน่าย และบรกิารสข้ีาว

ให้สมาชกิและชาวบ้านในพ้ืนทีช่มุชนใกล้เคยีงด้วย ปี ๒๕๕๐ มสีมาชกิ 

๗๒ ราย มเีงินทนุเริม่แรก ๑๐,๐๐๐ บาท ปัจจบุนัมสีมาชกิ ๑,๑๘๐ ราย  

จ�านวนหุ้น ๔๒๖,๘๑๑ หุ้น มีทุนเรือนหุ้น ๔,๒๖๘,๑๑๐ บาท และ 

ทุนด�าเนินการ ๗,๖๕๗,๑๗๐ บาท

การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาสู่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน กลุ่ม 

โรงสีข้าวพระราชทานมีความเข็มแข็งด้านการจัดการองค์กร โดยน�า

ระบบสหกรณ์เข้ามาพัฒนาการบริหารจัดการ มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนา

ตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าว เริ่มพฒันาตั้งแต่ระยะต้น ให้สมาชิก 

คณะกรรมการและฝ่ายเจ้าหน้าท่ีโรงสีข้าว มีส่วนร่วมวางแผนการ

ด�าเนินงานควบคู่กับการส่งเสริมเกษตรกรในพ้ืนท่ีผลิตข้าวเพ่ือป้อน

โรงสี ซึ่งปัจจุบันสมาชิกกลุ่มโรงสีข้าวมีการพัฒนารวมกลุ่มผู้ผลิต 

แบ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตข้าวปลอดภัยเพ่ือจ�าหน่ายข้าวเปลือกให้โรงสีข้าว

พระราชทาน โดยกรมการข้าวได้ให้การรับรองแปลง GAP ส่งเสริมให้

สมาชิกทดลองปลูกข้าวเจ้าหอมมะลิพันธุ์ ๑๐๕ ข้าวหอมนิล ข้าวมะลิ

แดง (หอมแดง) ข้าวเหนียวก�่า และข้าวไรซ์เบอรี่ เพ่ือจ�าหน่าย และ

กลุม่ผู้ผลติข้าวนาปรงัทดลองปลกูข้าวหอมนลิ โดยมเีป้าหมายเพ่ือเพ่ิม 

รายได้และผลิตข้าวพันธุ์ดีจ�าหน่ายให้โรงสีข้าวพระราชทาน

ส�าหรับการพัฒนาในระยะกลาง โดยการปรับปรุงโรงสีข้าว

ด้วยการเพ่ิมประสทิธิภาพบรหิารจดัการโรงสข้ีาวขนาดเลก็แก่ผูบ้รหิาร

และผู้ปฏิบัติงานโรงสี การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ด้านการบริหาร

จัดการโรงสีโดยใช้รูปแบบสหกรณ์ น�าคณะกรรมการ ประธานกลุ่ม 

และเจ้าหน้าที่โรงสีข้าวพระราชทานไปศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตร

ที่มีความเข็มแข็งในการด�าเนินงานด้านบริหารจัดการโรงสีข้าว เพ่ือ

ให้สามารถน�าความรู้มาปรับใช้ได้กับโรงสีข้าวพระราชทาน การฝึก

ปฏิบตัจิรงิ การปรบัปรงุกระบวนการสข้ีาวให้มปีระสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ 

ปรบัปรงุการบรหิารงานและพัฒนามาตรฐานการปฏบิตังิานทีด่สี�าหรบั

โรงสีข้าวตามระบบ GMP

ขั้นตอนสุดท้ายคือการพัฒนาส่วนปลายทางธุรกิจ เน้นเรื่อง

การบริหารจัดการตลาดและการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ โดย

สนับสนุนให้กลุ่มโรงสีข้าวพระราชทานพัฒนาบรรจุภัณฑ์ท่ีมีความ

หลากหลายตรงกบัความต้องการของกลุม่ผูบ้รโิภค พร้อมทัง้การเชือ่ม

โยงเครือข่ายตลาดข้าวสารและเมล็ดพันธุ์ข้าวกับสหกรณ์การเกษตร

ในจังหวัดน่าน เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ�าหน่ายข้าวสารของโรงสีข้าว

พระราชทานให้มากยิ่งขึ้น

นอกจากน้ี ยังมีการเตรียมคนท่ีจะเข้ามาดูแลและบริหาร 

โรงสใีนอนาคต ด้วยการถ่ายทอดความรูใ้ห้กับเยาวชนในท้องถ่ินตัง้แต่

ต้นกระบวนการอาชพีชาวนา เริม่จากการท�านาไปจนถึงธุรกิจโรงสข้ีาว  

น�านักเรียนเข้ามาเรียนรู้กระบวนการในโรงสีข้าว และจัดท�าโครงงาน 

สอนการท�านาให้แก่นักเรียน ทดลองปลูกข้าวในโรงเรียน โดยให้ 

นักเรียนได้เรียนรู ้ระบบนิเวศท่ีเหมาะสมกับการท�านาในพ้ืนที่และ

วิทยาการก่อนและหลังการเก็บเก่ียว โดยมีครูเกษตรและนักวิชาการ

เกษตรเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียน

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโรงสีข้าวพระราชทาน อ�าเภอท่าวังผา 

จังหวัดน่าน เป็นโรงสีข้าวที่บริหารงานเองโดยชาวบ้านในชุมชนและ

เป็นตัวอย่างของการบรหิารจดัการโรงสข้ีาวทกุขัน้ตอนและกระบวนการ 

มุ่งหวังให้ชาวนาได้ประโยชน์อย่างแท้จริง และยังท�าหน้าที่เป็นแหล่ง

เรยีนรูท้ีส่�าคญั ในการช่วยปลกูจติส�านึกให้กับเยาวชนได้เรยีนรูว้ถีิชวิีต

และอาชีพท�านา ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชนแห่งนี้ ภายใต้การ

รวมตัวพึ่งพาอาศัย เกื้อกูล แบ่งปัน และรู้คุณค่าของการด�ารงชีวิตใน

แบบความพอเพียง เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดียิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป
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 สวสัดค่ีะ คุณผูอ่้านทุกท่าน กลบัมาพบกันอีกครัง้แล้ว

นะคะ หลังจากท่ีห่างหายกันไปนาน แถมยังค่ันด้วยจดหมาย

โต้ตอบกันระหว่างครูกะทิและหนูมะลิถึง ๒ ฉบับ กลับมาคราวนี้ 

“แก้วใส” มาพร้อมกับ “หนังสือทูลกระหม่อม” ๓ เล่มที่อยากเชิญ

ชวนให้คุณผู้อ่านลองติดตามหามาอ่านและชื่นชมกันในช่วงฤดู

ฝนปีนี้ ขอเชิญทัศนาดังต่อไปนี้นะคะ

ควงกล้องท่องโลก 
(Camera in Motion: a Global Perspective)
 “หนังสือทูลกระหม่อม” เล่มแรกที่ “แก้วใส” ขอกล่าวถึง 

ในฉบับนี้คือ “ควงกล้องท่องโลก” หรือมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Camera 

in Motion: a Global Perspective” เป็นหนังสอืรวมภาพถ่ายฝีพระหตัถ์

ของ “ทูลกระหม่อม” ที่ทรงฉายขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ และภาพที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ได้

จัดแสดงในงานนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ควงกล้องท่องโลก” 

ระหว่างวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครค่ะ 

 “ทลูกระหม่อม” ทรงเล่าถึงทีม่าของภาพฝีพระหัตถ์ดงักล่าว

ไว้ในหนังสือเล่มนี้ว่า 

 “ปลายพ.ศ. ๒๕๕๔ และในพ.ศ. ๒๕๕๕ ข้าพเจ้าได้ 

เดินทางไปที่ต่างๆ ท้ังในประเทศไทยและนอกประเทศ ทุกหนทุกแห่ง 

ที่ไปก็จะสะพายกล้องไปด้วย ถ้าเป็นโอกาสที่ค่อนข้างจะเป็นทางการ 

ก็มักจะเอากล้องใส่กระเป๋าเสื้อ ชาวต่างประเทศท่ีรู ้จักกัน ถ้าไม่

เห็นกล้องถ่ายรูปก็จะทักว่า “วันน้ีไม่เอากล้องถ่ายรูปมาด้วยหรือ”  

กล้องถ่ายรูปจึงเป็นอุปกรณ์ส�าคัญ ส�าหรับการท่องโลกของข้าพเจ้า 

พอๆ กับสมดุ ปากกา โทรศพัท์มอืถือ และคอมพิวเตอร์ บางทก็ีเป็นภาระ

ที่จะต้องหอบพะรุงพะรัง เช่นเวลาจะไปถ่ายรูปงานเปิดกีฬาโอลิมปิก 

ทีล่อนดอน ต้องเอาไปทัง้กล้องใหญ่ กล้องเลก็ ขากล้อง เอาจรงิขนาดน้ี  

ยังรู้สกึไม่ค่อยดนีกัเพราะว่าการแสดงของเขามกิีจกรรมต่างๆ พร้อมๆ กัน  

ไม่ทราบจะเล็งไปตรงไหนดี แถมที่นั่งยังอยู่ไกลอีกด้วย

 “เมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็กเป็นช่วงท่ีมีเหตุการณ์ค่อนข้าง

ร้ายที่เกิดขึ้นในเอเชียได้แก่สงครามเวียดนาม นอกจากการรายงาน

ข่าวอย่างปกติแล้ว มีผู้คิดการรายงานเป็นรูปถ่ายที่มีชื่อเสียงท่ีสุด

คือหนังสือนิตยสาร ‘ไลฟ์’ ท่ีเสนอข่าวด้วยวิธีที่เรียกว่า ‘การส่ือข่าว

ด้วยภาพ’ (photo journalism) เชื่อกันว่า ‘กล้องถ่ายรูปไม่เคยโป้ปด’  

(the camera never lies) มีผู้กล่าวต่อว่า ‘แต่ช่างภาพโป้ปดได้ และ

หนังสอืทูลกระหม่อม
“แก้วใส”

มักจะท�า’ (but photographers can and do) ช่างภาพบางคนจัด

ฉากก่อนถ่ายภาพ และใช้เทคโนโลยตีกแต่งภาพให้เป็นไปตามต้องการ  

แต่ว่าภาพในนิทรรศการน้ีเป็นภาพจริง (อาจมีภาพสองภาพที่ให้คน

ท�าท่า) จึงเป็น photo essay ของข้าพเจ้าท่ีท่องไปในโลกกว้างแบบ 

‘อนาคตเราไม่รู้ ถึงไม่รู้ก็ต้องเดินไป’ (เพลงทหารเรือ)”

 ความอภิรมย์ที่ได้รับจากหนังสือเล่มนี้คือการได้ท่องเท่ียว

ไปในโลกกว้างท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศหลายทวีปผ่าน

สายพระเนตรที่ทรง ‘เห็น’ โลกในมุมมองต่างๆ และทรงบันทึกไว้ใน

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหล่าน้ี ไม่มีถ้อยค�าใดท่ีจะพรรณนาถึงเรื่องราว 

อันหลากหลายน้ีได้ครบถ้วน เน่ืองจากภาพเพียงภาพเดียวบรรจุค�า 

นับพันค�า หรือในความเป็นจริงอาจมากกว่าน้ัน หนังสือเล่มนี้รวม

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ไว้เกือบ ๒๐๐ ภาพ จึงไม่อาจกล่าวได้ว่าต้องใช้

ค�ามากมายเพียงใดจงึจะพรรณนาภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ท้ังหลายได้ครบ

ถ้วน “แก้วใส” จงึอยากขอเชญิชวนให้คณุผูช้ืน่ชอบภาพถ่ายและคณุผูร้กั 

การอ่านท้ังหลายลองหาหนังสือเล่มนี้มาชื่นชมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ที่บรรจุอยู่ภายในเพ่ือท่องเที่ยวไปในโลกกว้างอันจะได้รับทั้งความ

อภิรมย์ใจ และเพิ่มพูนความรู้ประเทืองสติปัญญาไปพร้อมกัน

 หนังสอืเล่มน้ีจดัพิมพ์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยบรษิทั 

ไซเบอร์พริ้นท์ จ�ากัด จ�าหน่ายในราคาเล่มละ ๙๐๐ บาท หาซื้อได้ที ่

ร้านภูฟ้าทุกสาขา ร้านหนังสือชั้นน�าท่ัวไป และที่กองราชเลขานุการ 

ในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

ติดต่อคุณอรวรรณ แย้มพลาย โทร. ๐๒ ๒๘๐ ๓๕๘๑-๙ ต่อ ๖๗๑ ค่ะ 

39จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



 “รูปยาตรา ภาพทัศนาจร” เป็น

หนังสือรวบรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของ 

“ทูลกระหม่อม” อีกเล่มหน่ึง เป็นภาพถ่าย 

ฝีพระหัตถ์ที่ทรงฉายไว้ทั้งในประเทศและ 

ต่างประเทศระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

และได ้น�าออกแสดงในงานนิทรรศการ 

ภาพถ่ายฝีพระหตัถ์ “รปูยาตรา ภาพทศันาจร”  

ระหว่างวันท่ี ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖- 

๒ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ หอศลิปวัฒนธรรม

แห่งกรุงเทพมหานครค่ะ 

 “ทูลกระหม่อม” ทรงเล่าไว้ใน 

“ค�าน�า” ของหนังสือเล่มนี้ว่า 

 “การท่องโลกไปในที่ต่างๆ ท�าให้

คนเรามีความรู ้  เกิดความคิด และเกิด

อารมณ์ความรู ้สึก จินตนาการต่างๆ ถ้า

ไม่มีโอกาสไปก็ต้องอาศัยประสบการณ์ทาง

อ้อมจากค�าบอกเล่าของผู้อื่น จากหนังสือ 

หรือค�าประพันธ์ที่ผู้อื่นเขียนไว้ หรือจะต้อง

ดูภาพยนตร์ ดูภาพน่ิงของสถานที่ต่างๆ 

ท้ังท่ีเป็นภาพเขียน ภาพถ่าย น่าสังเกตว่า

ประสบการณ์ทางอ้อมนี้มีความคิด และจินตนาการของผู้ท่ีถ่ายทอด

เสริมเข้าไปด้วยจึงไม่เหมือนประสบการณ์ตรงเสียทีเดียว แต่ยังดีกว่า

ไม่ได้เห็นเลย คนขายหนังสือเล่าให้ฟังว่าตอนท่ีเศรษฐกิจตกต�่ามีคน

ซือ้หนังสอืท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน เห็นจะเป็นเพราะค่าใช้จ่ายในการท่องเทีย่ว

แพงกว่าค่าหนังสือ กับอีกพวกหนึ่งไม่มีแรงจะไป ใช้วิธีนั่งดูรูปก็พอ  

ที่เรียกว่านักท่องเที่ยวเก้าอี้นวม (armchair tourist) หรือนักท่องเที่ยว

จ�าลอง (vicarious tourist)

 “อกีประเดน็หน่ึง เวลาไปไหนๆ เคยเขียนเรือ่งท่องเทีย่วเล่าสู่

กันฟัง แต่ขณะนีข้้าพเจ้าไม่สูม้เีวลาจงึได้แต่เขยีนบนัทึกไว้อ่านคนเดยีว 

หรือแต่งกลอนเป็นตอนๆ ที่จริงอยากจะเขียนภาพเหมือนที่หลายคน 

ที่มีฝีมือเขาท�ากัน ก็ไม่ค่อยจะมีความสามารถ จึงใช้การถ่ายภาพแทน 

เคยอ่านพบในหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนว่าการเขียนภาพดีกว่าภาพถ่าย 

คือผู ้เขียนภาพจะต้องสังเกตรายละเอียดให้ดีกว่าการถ่ายภาพ  

เป็นการฝึกหัดฝ่ายผู้เขียน แต่ผู้ดูภาพไม่ทราบว่าจะได้เรื่องสักเท่าไร

 “หนังสือเล่มน้ีใช้ส�าหรับรวบรวมภาพส�าหรับตัวข้าพเจ้า

และเพ่ือนร่วมทางดูเพ่ือร�าลึกความหลังและผู้ที่ไม่ได้ไปด้วยจะได้เป็น

นกัท่องเท่ียวจ�าลองไปท่ีต่างๆ กับข้าพเจ้า และได้มาเทีย่วบ้านข้าพเจ้า

ด้วย (เพราะมีรูปในวังสระปทุมหลายภาพ)”

 เคยมีผู้กล่าวว่า “ชีวิตคือการเดินทาง” ส�าหรับบางท่าน

การเดินทางอาจเป็นชีวิต แต่จะอย่างไรก็ตาม “การเดินทาง” มักให้

ประสบการณ์ท่ีมีค่า การได้รับประสบการณ์จากการเดินทางของ 

ผูอ้ืน่กเ็ป็นอกีหนึง่แนวทางท่ีจะเพ่ิมคณุค่าให้กับชวิีตมากกว่าการหยุดนิง่ 

อยู่กับที่โดยท่ีไม่ได้เรียนรู้รับสิ่งใหม่ใดๆ เลย ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่

บันทึกภาพจากหลากหลายมุมท่ัวโลกท้ังภาพชีวิตคน สัตว์ สถานที่  

และธรรมชาติรอบตัวช่วยบอกเล่าเรื่องราวอเนกอนันต์ การได้ชื่นชม

ภาพเหล่านี้จึงเหมือนการเก็บเก่ียวประสบการณ์ผ่านภาพท่ีมีทั้ง

สวยงาม และแปลกตาท่ัวโลก เป็นการเดินทางท่องโลกร่วมไปกับ  

“ทูลกระหม่อม” ด้วยช่วงเวลาอันน้อยนิดเมื่อเทียบกับการเดินทางจริง 

และให้คุณค่าทางตาทางใจอย่างที่ไม่อาจประเมินค่าได้

 หนังสือเล่มน้ีก็เช่นเดียวกับหนังสือรวบรวมภาพถ่าย 

ฝีพระหัตถ์ฉบับก่อนหน้าด้วยจัดพิมพ์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย 

โดยบริษัท ไซเบอร์พริ้นท์ จ�ากัด จ�าหน่ายในราคาเล่มละ ๙๐๐ บาท  

หาซื้อได้ท่ีร้านภูฟ้าทุกสาขา ร้านหนังสือชั้นน�าท่ัวไป และที่กอง- 

ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม-

ราชกุมารี ติดต่อคุณอรวรรณ แย้มพลาย โทร. ๐๒ ๒๘๐ ๓๕๘๑-๙ 

ต่อ ๖๗๑ ค่ะ 

a in Mo

รปูยาตรา ภาพทศันาจร  (Traveling Photos, Photos Traveling)

40 จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน
 “ตลอดกาลน่ะนาน

แค่ไหน” เป็นนวนิยายจีนสมัย

ใหม่ ประพันธ์โดยนักประพันธ์

ร่วมสมัย เถี่ยหนิง เป็นนวนิยาย

รักสะท้อนสังคม ผู้แต่งใช้กลวิธี

การประพันธ์ที่น่าสนใจ เพราะ 

‘ฉัน’ ในเรื่องเป็นผู้สังเกตการณ์

และเล่าเรือ่งโดยที ่‘ฉัน’ มไิด้เป็น  

‘นางเอก’ ของเรื่อง หากเป็น

ประดุจพ่ีสาวผูส้นทิสนมรกัใคร่

กัน

 “‘นางเอก’ ของเรือ่ง 

เป็นนางเอกสมัยใหม่ มิได้มีคุณสมบัติเป็นนางเอกในอุดมคติ ซึ่งต้อง

งดงามเป็นเลศิและทรงคณุธรรม ไป๋ต้าสิง่ มไิด้มคีวามงามในรปูลกัษณ์

เป็นเลศิแต่อย่างใด แต่มคีณุธรรมเป็นเลศิคอืความงามของจติใจอย่าง

สมบูรณ์ ท�าให้ไป๋ต้าสิ่งต้อง ‘ทนทุกข์’ ตามแบบฉบับของนางเอกใน

อุดมคติ

 “ความทุกข์อันสาหัสของไป๋ต้าสิ่งคือ ความผิดหวังจาก

ความรักท่ีฝ่ายชายผู้ไม่จริงใจท้ิงเธอไปคนแล้วคนเล่า แต่เธอก็ยังคง 

‘ตกหลุมรัก’ และ ‘รักอย่างหัวปักหัวป�า’ โดยมิอาจจะช่วยตัวเองได้เลย 

เพราะไป๋ต้าสิง่เหน็ว่าความรกัเป็นสิง่สงูส่ง และความรกัคือการให้และ

เสียสละอย่างไม่สิ้นสุด

 “ไป๋ต้าสิ่งผู้มีจิตใจงดงาม ซื่อสัตย์ ยอมเสียเปรียบทุกคน 

ในท่ีสุดแม้เธอจะพยายามเปลี่ยนตนเองตามค่านิยมของโลกยุคใหม่ 

ทีท่กุคนต้องรกัษาผลประโยชน์ของตนเองให้มากท่ีสดุ เธอก็ไม่สามารถ

เปลี่ยนแปลงการมีคุณธรรมในหัวใจได้ เธอพยายามอธิบายด้วยซ�้าว่า 

เธอไม่เคยต้องการเป็น ‘คนดี’ อย่างที่เธอเป็นอยู่นี้เลย เธออยากเป็น

สาวสวยทรงเสน่ห์ที่ชายหนุ่มทุกคนลุ่มหลงมากกว่า

 “อย่างไรก็ตาม ‘นางเอก’ ย่อมจะได้รับความสุขตอบแทน

ในบัน้ปลายของความทกุข์ทรมานเสมอ ฉะนัน้ ‘พระเอก’ ท่ีทิง้เธอไปได้

อุ้มลูกน้อยของภรรยาคนแรกกลับมา ‘คุกเข่า’ ขอแต่งงานกับไป๋ต้าสิ่ง  

ไป๋ต้าสิ่งต้องการปฏิเสธ แต่แล้วก็พ่ายแพ้ต่อความสงสารเด็กน้อย  

จนปฏิเสธไม่ได้ ท�าให้ดูเสมือนว่านวนิยายนี้จบลงด้วยความสุขตาม

แบบฉบับ พระเอกกับนางเอกก็ได้แต่งงานอยู่ร่วมกันไปตลอดกาล 

แม้ว่าพระเอกผู้นี้จะไม่ใช่พระเอกในอุดมคติที่มีคุณธรรมก็ตาม

 “ผู้เขียนใช้ กรุงปักก่ิง เป็นฉาก และให้ตัวละครมีวิถีชีวิต 

โลดแล่นอยู่ใน หูท่ง สายหนึ่ง อันเป็นชุมชนย่านตรอกซอยดั้งเดิมของ

กรงุปักก่ิง เป็นกลวธีิสือ่นยัความเปลีย่นแปลงของค่านยิมและคณุธรรม

ของโลกยุคเก่ากับโลกยุคใหม่ ซึ่งผู ้เขียนได้สะท้อนอย่างแยบยล

ประณีตในนวนิยาย ไป๋ต้าส่ิงเปรยีบเสมอืนเป็นตัวแทนของคณุธรรมใน

อดุมคตขิองโลกยุคเก่าซึง่น่าจะสญูหายไปตามกาลเวลา อย่างไรก็ตาม  

ความจริงท่ีว่าไป๋ต้าส่ิงไม่อาจเปล่ียนแปลงตัวตนท่ีแท้จริงของตนเอง 

แต่สามารถด�ารงอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่นี้  

ย่อมสะท้อน ‘สาร’ ส�าคัญในเรื่อง

 “ชื่อเรื่องว่า ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน อาจเป็นทั้ง ‘ค�าถาม’ 

และ ‘ค�าตอบ’ ที่ผู้เขียนต้องการสื่อกับผู้อ่านในโลกยุคใหม่ ผู้อยู่ในโลก

อนัมวัีตถุและผลประโยชน์ส�าคญัเหนอือืน่ใด ผูอ้ยู่ในโลกยุคใหม่น้ันย่อม

ยากจะมศีรทัธาเชือ่มัน่ต่อ ‘ความดตีลอดกาล’ หรอื ‘ความรกัตลอดกาล’

 “เป็นไปได้ไหมว่า ‘ตลอดกาล’ อนัจรงิแท้นัน้ ไม่ว่าจะด�ารงอยู่

นานแค่ไหน เพียงชั่วครู่หรือชั่วนิรันดร ย่อมเป็นทั้ง ‘สัจจะ’ และ ‘มายา’ 

ที่มนุษย์ทุกสมัยต้องใคร่ครวญเรียนรู้ด้วยปัญญาไปตลอดกาล” 

 ข้างต้นเป็นพระราชนิพนธ์เกริ่นน�า “ตลอดกาลน่ะนาน 

แค่ไหน: สัจจะ กับ มายา” ของพระราชนิพนธ์แปล “ตลอดกาลน่ะ 

นานแค่ไหน” จากบทประพันธ์ของเถ่ียหนิง นักประพันธ์สตรีชาวจีน  

พระราชนิพนธ์เกริน่น�าดังกล่าวนอกจากจะให้รายละเอยีดอย่างคร่าวๆ  

ของพระราชนิพนธ์แปลเรือ่งนีแ้ล้ว ยังเป็นการตัง้ค�าถามเชงิปรชัญากับ 

แนวคิดหลักที่ซ่อนแฝงอยู่ในเนื้อหาของนวนิยายด้วย เป็นไปได้ไหมว่า  

‘ตลอดกาล’ อันจริงแท้น้ัน ไม่ว่าจะด�ารงอยู่นานแค่ไหน เพียงชั่วครู่ 

หรือชั่วนิรันดร ย่อมเป็นทั้ง ‘สัจจะ’ และ ‘มายา’ ที่มนุษย์ทุกสมัย 

ต้องใคร่ครวญเรียนรู้ด้วยปัญญาไปตลอดกาล คุณผู้อ่านคงต้องเป็น

ผู้ต้ังค�าถามและหาค�าตอบที่แฝงอยู่ในสารส�าคัญของนวนิยายเรื่องนี้

ด้วยตนเองแล้วล่ะค่ะ

 ตอนท้ายยังมีภาคผนวกบอกเล่าเรื่องราวของ “หูท่ง: 

เอกลักษณ์โดดเด่นของเมืองปักก่ิง” และ “ลูกลิ้นหรือหยางเหมย”  

ซึ่งเป็นสีสันและรสชาติประกอบหนึ่งที่น่าสนใจของนวนิยายเรื่องน้ีค่ะ  

พร้อมท้ังภาพพระฉายาลักษณ์ของ “ทูลกระหม่อม” ขณะเสด็จฯ  

ไปทอดพระเนตรหูท่งในกรุงปักกิ่งด้วยค่ะ

 หนังสือพระราชนิพนธ์แปลเล่มน้ีจัดพิมพ์โดยส�านักพิมพ์

นานมีบุ๊คส์ ขนาดเล่มเล็กกะทัดรัด จ�านวน ๑๑๑ หน้า ราคาเล่มละ 

๑๓๕ บาทเท่านั้นค่ะ

 วันว่างจากการเรียนหรือการงานในฤดูฝนโปรยปรายปีนี้

หากได้หลบร้อนหลบฝนอยู่ใต้ชายคาในท่ีน่ังโปร่งสบาย พร้อมเครื่อง

ด่ืมแสนอร่อยถูกใจสักถ้วย แล้วเดินทางท่องเท่ียวไปทั่วโลก เพ่ิมพูน

สติปัญญาความรู ้และเพลิดเพลินเจริญตาเจริญใจผ่านหนังสือ  

“ทูลกระหม่อม” หลากภาพหลายเรื่องราว วันว่างของคุณคงมีค่าน่า 

ประทับใจขึ้นมิใช่น้อย

 พบกันใหม่ในอนาคตอันใกล้ ฉบับน้ี “แก้วใส” ต้องลา 

ไปก่อน สวัสดีค่ะ 
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มกราคม ๒๕๕๖
ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ

นางสุพัตรา ภัทรบดี

สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษฯ

นางจ�าลอง ชื่นชม

นางจันวิภา เลขะกุล

นางสาวดาราวรรณ มีศรี

พระปัญญานันทมุนี

นางสาวยุวดี ทิวาตรี และครอบครัว

นางรัตนาภรณ์ พลายแก้ว

มูลนิธิเผยแผ่คุณธรรมฯ จีจินเกาะ

นายอดุล เอกวานิช และครอบครัว

หม่อมราชวงศ์ ร�าพิอาภา เกษมศรี

คุณกิติกร-สุนันทา-ดนัยกิต์ สุขสว่าง

Merrick  Davidson

คุณวีระ - กรรณิการ์ สัจกุล

นางสาวสมพร น้อยสุวรรณ

ขบวนรถยนต์หลวง

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

คุณกมลา รุ่งอุทัย

คุณหญิงศศิวงศ์ ปึงตระกูล

นางสุนทรี หังสสูต

นายสมบัติ เดชาวิจิตร

นางบุบผา กล�่าธัญญา และครอบครัว

นางเฉลิมลักษณ์-นายเดวิด  แม็คแคร็คเค่น

พันเอกวีระชาติ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

มูลนิธิราชสกุลอาภากร

คณะนักเรียนนายร้อย จปร. รุ่นที่ ๔๒

นายฉัตรชัย ศรีนามวงศ์

นางสาวนิอัสนา นิเซ็ง

ครอบครัววิริยะโรจน์

มูลนิธิเพื่อการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์

คุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท์

คุณบุษบา เทียนทองทิพย์

นายเอกคุณ - นางศิริภรณ์ โพธิ์พูนศักดิ์

ส.ต.อ. ชูชาติ ศรีโนนบุญ

คุณพรสา ภโววาท

โรงแรมอ่าวนาง มิติ รีสอร์ท

นางสุกัญญา สุจฉายา

คุณกุสุม ดะห์ลัน

นางชัณษา ช่างสมบัติ

นางวิรัชดา กิตติวัฒน์

ผศ. พูลสุข รัตโนทยานนท์

คุณอัจฉรา โกมลสุต

นายไพรัน ขันนาค

รศ.ชาคริต ชุ่มวัฒนะ

ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์

คุณเกษศิริ ยุวะหงษ์

พญ. อภิญญา กีรติบุตร

นางพร้อม จูฑะเตมีย์

นางศุลีรัตน์ ลีนุตพงษ์

นางโสภา สุยะนันทน์

นางอรอนงค์ ฉายศิริโชติ

นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์

โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี

สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ

คุณรุโณทัย มหัทธนานนท์

นายยงยุทธ บุญศิริวิบูลย์

พลตรีหญิงกุลนรี ราชปรีชา

คุณอัมรัตน์ จองกาญจนา

คุณเพ็ญจันทร์ กุศลสมบูรณ์

นางศุภรัศมิ์ มัลลิกมลทัศน์

นางสาวกอบกุล รังสิยะโรจน์

นางกานดา วุฒิเกียรติอนัน

นายธนาวุธ เลาห์ประเสริฐสัตย์

นางพรพิมล กรโกษา

นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม

.อัมพร (กีรติบุตร)  ชินธรรมมิตร

คุณสุภา - ปีเตอร์ - ชนานาถ โบว์

รศ. ดร. ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์

คุณวิจิตรา โสภณ

นางสนิทสุดา - เอกชัย กองจันทึก

นางสาวมณฑนิจ สุทธิศิริ

หม่อมราชวงศ์อุษณิษา สุขสวัสดิ์

นางสาวกาญจนา วิจิตรถาวรกุล

นายอวยพร สกุลตัน

นางสาวสุรดี ภัทรศิริ

นางเกษร จิตรถเวช

นางเปมิกา เจริญวิทย์

ผศ.ศิริรัตน์ ทวีเลิศนิธิ

พล ต.ต.ณรงค์ - นางณฐวร มณีนพ

นางจ�าจิตร มงคลมะไฟ

นางนภัสกรณ์ ธูปแก้ว

นางสาวสุนทรี เมฆธน

นางทัศนีย์ เมืองคุ้ม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จ�ากัด

บริษัท โคคา โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล

บริษัท เอฟอาร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

บริษัท ไทยฮะจิบัง จ�ากัด

นางเลขา ธรรมพันธุ์

นายนัสรันทร์ สาแลมา

นายฮาซัน ยาอิง

นางสาวณัฐธิรา ตันติยะสกุล

นายอับดุลเลาะ สะอารี

บริษัท สหทักษิณก่อสร้าง จ�ากัด

นางสากีน๊ะ ปูเตะ

นางซัลมา บืองาฉา

นายไพศาล ตานีเห็ง

นางสมศรี จิตเชาวนะ

นางแวสะนิยะ มะสาแม

นายปฏิพัทธ์ สุวรรณ์ลี

นางรอฮานา ลาเต๊ะ

นายสะมะแอ เร็งมา

นางหะยีกาเยาะ บอตอ

นางรังสฤษฎ์ ราชมุกดา

นายอับดุลเลาะ เจ๊ะเลาะ

นางวรรณี หะยีแวอูมา

นางสาวภัทร์พิรุณ ภักดีสถิตย์วรา

นางจีรภัทร บุญทอง

นายสฤษดิ์ อุดแก้ว

นายรอยาลี เบญยาอีส

นายอาหะมะ วายะ

นายอับดุลลาตีฟ ดารายีสาฮอ

นายประพันธ์ สรวงวิวัฒนกิจ

นางอุรวีวดี โสพิกุล

นางสาวอุดมพร โสพิกุล

ด.ญ.ณัชชา ศรีสุวรรณ

นายมูหามะรอสดี บอตอ

นายจรัญ จันทมัตตุการ

นายอนุกูล รัตนาวิบูลย์

นายเจริญ จันทร์แก้ว

นายอดุลย์ เร็งมา

นางจุไรรัตน์ สกุลจีน

นางสาววาฮิดาห์ ลอแมง

นางสาวนิตยา ศิริวัลลภ

นายพิเชษฐ กอสุนทร

ร้านอาหารอันนูร

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรือเสาะ

นายณัฐพล เพ็ชรขวัญ

นางสาวกมลทิพย์ เจียกวัฒนา

นางปิยะนาท กีรติวิโรจน์กุล

นายเจริญ คูถิรตระการ

คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ�าเภอยี่งอ

นางรัตนา ขุนพานิช

บริษัท โปรเทค เมดดิคอล ซิสเต็ม

นายอนุพงษ์ ชยาภิวัฒน์

พ.ต.อ.สุธน สุขวิเศษ

นางนวพร คนฉลาด

นางสุนีย์ ด�าเนียม

นางสุชาดา ขวัญสกุล

นางสาวธัญวรรณ บุญละเอียด

นางสาวยี่ซุ่น แซ่ซิม

นายศรีสุข ขวัญคง

นางสาวอารีย์ อ่องสว่าง

นางจาริณี สังข์แก้ว

นายสุรศักดิ์ มะดากะ

นายอับดุลอาซิ เจะเต๊ะ

นายประเสริฐ การดา

นายอาหามะบาสอรี ดือเระ

นางอาอีเสาะ มือเส๊าะ

นายมะหะมะ อาแว

นายจิรเดช สามาเละ

นางสาวขวัญใจ บุญมาเลิศ

นายไพโรจน์ จริตงาม

นางสุภาวดี เบญจดารา

นายกูเฮง ยาวอหะซัน

องค์การเภสัชกรรม

นายนฤสรรค์ อิสลามธรรมธาดา

คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล

นางวิลาวัณย์ ต่วนเพ็ง

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบาเจาะ

นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสาคร

นางรจนา พงษ์มานะวุฒิ

นางรัชนี ลดาวัลย์วิวัฒน์

นางภาวิณี อู่เพียรพงษ์

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะแนะ

นางวรรณมณี มาบู

มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
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ร้านอาหารอันนูร

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรือเสาะ

นายณัฐพล เพ็ชรขวัญ

นางสาวกมลทิพย์ เจียกวัฒนา

นางปิยะนาท กีรติวิโรจน์กุล

นายเจริญ คูถิรตระการ

คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ�าเภอยี่งอ

นางรัตนา ขุนพานิช

บริษัท โปรเทค เมดดิคอล ซิสเต็ม

นายอนุพงษ์ ชยาภิวัฒน์

พ.ต.อ.สุธน สุขวิเศษ

นางนวพร คนฉลาด

นางสุนีย์ ด�าเนียม

นางสุชาดา ขวัญสกุล

นางสาวธัญวรรณ บุญละเอียด

นางสาวยี่ซุ่น แซ่ซิม

นายศรีสุข ขวัญคง

นางสาวอารีย์ อ่องสว่าง

นางจาริณี สังข์แก้ว

นายสุรศักดิ์ มะดากะ

นายอับดุลอาซิ เจะเต๊ะ

นายประเสริฐ การดา

นายอาหามะบาสอรี ดือเระ

นางอาอีเสาะ มือเส๊าะ

นายมะหะมะ อาแว

นายจิรเดช สามาเละ

นางสาวขวัญใจ บุญมาเลิศ

นายไพโรจน์ จริตงาม

นางสุภาวดี เบญจดารา

นายกูเฮง ยาวอหะซัน

องค์การเภสัชกรรม

นายนฤสรรค์ อิสลามธรรมธาดา

คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล

นางวิลาวัณย์ ต่วนเพ็ง

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบาเจาะ

นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสาคร

นางรจนา พงษ์มานะวุฒิ

นางรัชนี ลดาวัลย์วิวัฒน์

นางภาวิณี อู่เพียรพงษ์

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะแนะ

นางวรรณมณี มาบู

ร้านอดัมโภชนา

นายเจ๊ะอาแซ มาหะมะ

นายณรงค์ เจ๊ะเต๊ะ

นางสาวนิสา ดารายีสาฮอ

นายมะสาและ ปะดอมะ

นายสุชาติ ดือราแม

นายสุรเชษฐ์ ลุโบะกาแม

นางนงลักษณ์ ลิ่มทวีกูล

นางสาวสุนีย์ น�าพิพัฒน์

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุไหงปาดี

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จ�ากัด

ร้านทองฮ้างหว่าเต้ง

มูลนิธิ ฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์

นางพรรณราย แก้วปฐม

นางสมบูรณ์ สัญลีผล

นางปราณี เวชพิทักษ์

นางชิดาบุญ ขจรกฤติสกุล

นางพิสุทธิ์ หยดย้อย

พ.ต.ท.สว่าง แสงแก้ว

นางนัทธ์หทัย วัฒนจิราพงศ์

นางเผิน สัญลีผล

นางสถิต ทองศิลป์

คณะผู้ปฏิบัติธรรม อ�าเภอย่านตาขาว

บริษัท กรุงเทพตะวันออก คอนซูมเมอร์ จ�ากัด

บริษัท ที โอ ที จ�ากัด (มหาชน)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

บริษัท ฟรีสแลนด์ คัมพิน่า(ประเทศไทย)

บริษัท ซีพี-เมจิ จ�ากัด

บริษัท คันทรีเฟรชแดรี่ จ�ากัด

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จ�ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ชูชาตินมสด

สมาคมเจ็ตสกีในพระอุปถัมภ์ทูลกระหม่อมหญิง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย

ชุมชนตะโหมด

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

นางสาวณัฐชยา อุทัย

สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค สวนมะเดื่อ จ�ากัด

สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค กนช. หนองรี จ�ากัด

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย แก่งคอย จ�ากัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ร้านสหกรณ์ อ.ส.ค.จ�ากัด

สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ�ากัด

องค์การบริหารส่วนต�าบลมิตรภาพ

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ�ากัดฯ

สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ�ากัด

สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก (ซับกระดาน) จ�ากัด

นายช�านาญ เสือคนอง

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด โชควัฒนาการช่าง

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ต่อสุวรรณ์การช่าง

บริษัท เอสพีกรีน พลาสติก จ�ากัด

บริษัท วินเนอร์กรุ๊ปเอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ากัด

นางสุมณฑา สุขทวีสถิตย์กุล

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ซินฮั้วพืชผล

นางสาวชญานิษฐ์ ปลอดโปร่ง

สหกรณ์โคนมวังน�้าเย็น จ�ากัด

บริษัท ดัชมิลล์ จ�ากัด

สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินซับสนุ่น

บริษัท ลอยัล ลอร์ จ�ากัด

นางระวีวรรณ พิลา

บริษัท ทุ่งกุลาแดรี่ฟูดส์ จ�ากัด

บริษัท เต็ดตร้า(ประเทศไทย) จ�ากัด

บริษัท แมทเทอ เนทเวิร์ค จ�ากัด

นางณราตรี สนิทไชย

นายนิติ ศิริสูตร

สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. จ�ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ปโยสินเจริญ

แพทย์หญิงเสาวลักษณ์ ชาวโพทอง

ครอบครัวศรีวงศ์จรรยา

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สถานีต�ารวจภูธรมวกเหล็ก

โรงงานนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  

สหกรณ์โคนมพัทลุง จ�ากัด

บริษัท โชคชัยฟาร์มโปรดิวซ์ จ�ากัด

สหกรณ์การเกษตรเมืองสระบุรี จ�ากัด

สมาคมอุตสาหกรรมผลิตอาหารนมไทย

สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จ�ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด กังศิริโรจน์

นางละเมียด ตาบ-องครักษ์

สหกรณ์โคนมกุยบุรี จ�ากัด

ชมรมนักเรียนฟาร์ม

สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (ล�าพระยากลาง)

สหกรณ์โคนมพัฒนานิคม จ�ากัด

สหกรณ์โคนมพัฒนานิคม จ�ากัด

บริษัท อีคลิปล์ จ�ากัด

สหกรณ์โคนมไทยมิลด์ จ�ากัด

บริษัท ที.ดี. แดรี่ฟู้ดส์ จ�ากัด

ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย

ตัวแทนจ�าหน่ายนม อ.ส.ค. จังหวัดระยอง

นางสาวกชวรรณ หนูงาม

บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลด์ จ�ากัด

บริษัท เลกาบอน จ�ากัด

สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค บ้านเนินดินแดง

สมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์

บริษัท ศิลาบริการขนส่ง จ�ากัด

นางสาวนรินทิพย์ ไพสาลี

ร้าน เอ.ซี.เอ็ม.บิสซิเนส

ร้านครูต้อ

บริษัท แพลตินั่ม ครีเอชั่น จ�ากัด

บริษัท เคมเทรด จ�ากัด

สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมหินซ้อน จ�ากัด

สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมหินซ้อน จ�ากัด

บริษัท อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน)

ค่ายเพชรรัชต์ในพระอุปถัมภ์

สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คห้วยสัตว์ใหญ่

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด เอ็นอาร์กรุ๊ปฯ

ร้านรุ่งรัตน์

ร้านกฤษณะอะไหล่ยนต์

นางสาวธนาทิพย์ อังสนันท์

บริษัท อเมริกันฟู้ด จ�ากัด

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไว้ทกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

สหกรณ์โคนมเสิงสาง จ�ากัด

นางสาวศุภมาศ พันเสรีวงศ์

บริษัท อิตไนท์ เอเชีย จ�ากัด

บริษัท เอ็ม.เค.เวย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม จ�ากัด

บริษัท อีสานใต้แดรี่ จ�ากัด

ซี เอส บ๊ก

ร้านมวกเหล็กสเต็กเฮ้าส์

สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ�ากัด

ธนาคารออมสิน

คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

คณะกรรมการ Bangkok Chef Charity

บริษัท เอสไอจี คอมบิบล๊อค จ�ากัด

คุณดารณี อยู่วิทยา

คุณวรางคณา กฤดากร ณ อยุธยา

คุณวาริท อยู่วิทยา

คุณวรยุทธ อยู่วิทยา

คณะกรรมการ Bangkok Chef Charity

นายวิชัย เบญจรงคกุล

นางณัฐราวดี ผิวชัย

VIPARAT & FRANZ-JOSEF  LOOSE

นายวัฒนชัย เกลี้ยงประไพ

นายจุ้ย ลิ่มกตัญญู

นางรุจิรา พันธ์วิศวกาญจน์

นางอุทัยวรรณ สุวรรณวัฒนา

นางวิมล คุณากรเสถียร

นางศรัญพร เดชแสง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีย์ ตระการศิริ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) จ�ากัด

บริษัท ไซโก พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด

มูลนิธิหลวงปู่พระชัยมงคล จ.สมุทรปราการ

นายวิชัย ลาภพูลธนะอนันต์

ท่านผู้หญิงอิศรา บุรณศิริ

พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

นายสงกรานต์  ศิริพานิช

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ

แม่ชีพูลสวัสดิ์ ช่างสุพรรณ พระภิกษุ

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาบต�ารวจทรงณฐพล นางไพรวัน พ้นภัย

นางพรรณราย จันทยศ

คุณณัฏฐิรา หอพิบูลสุข

เรืออากาศเอกก�าจัด เล่ห์มงคล

นายชาญชัย แสนรัตน์

ผศ. ดร. เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท

ผศ.ศุภสิน สุริยะ

นางสาวชิษณุชา วุฒิอาภรณ์

นายศุพชีพ มั่งคั่ง

นายอนุภาส ปฏิเสน

นายสุขค�า เดชอูป

ว่าที่ร้อยตรีสมสิฎฎ์ ชาญชัย

นายสวย-นางไหว ชาญชัย

นางกรรณิกา เหล่าธรรมทัศน์

นางเตือนใจ ดีเทศน์

นางสุจิตราภา นิลก�าแหง พันธ์วิไล

นางศิริลักษณ์ สุธรรมวงศ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

MR. HARALD LINK

คุณแนน ซูซานยี (วรรณ)

นางสาวกิ่งแก้ว วงศ์ใหญ่

นางกรรณิการ์ ไชยวงศ์

นางหลง ปัญญา

นางสาวจันทร์จิรา เชื้อแก้ว

นางจิตลดา มุณีกร

นางจุฬาลักษณ์ เอี่ยมชีรางกูร

บริษัท นานมี อุตสาหกรรม จ�ากัด

คุณสมจิต จิรประพฤทธิ์

นายวันชัย ทองเกิด

นายสะอาด มะลิวัลย์

คุณวิชัย จิรประพฤทธิ์

คุณสุชาดา จิรประพฤทธิ์

คุณชลันธร จิรประพฤทธิ์

คุณพีรุษา จิรประพฤทธิ์

นายนกนท์ ทศานนท์
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คุณบัวผัด กรงจักร

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)

นางสมพร พริ้งไผ่ตง

นางสุนันท์ เบญจวรรณ

นางวรรณา เตียมพานิช

เภสัชกรหญิงสว่างจิต บุญกมลเดช

นางฆาแวน ค�าดี

นางจันศรี เกรียท่าทราย

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดอนุสรณ์การเกษตร

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ�ากัดฯ

นายเชาว์ การสมทบ

นางปารีณา ไกรคุปต์

นางประดิษฐา การะเกตุ

นางพรรณี จุลขันธ์

นางจันดี เกตุพรหม

นายวีระพันธุ์ ส�าเภานนท์

นายครื้น ศุภศรี

นางสมพร ชั่งใจ

นางสาวจินตนา จิตจ�าเริญ

นายประยูร บุญโปรด

นายสุรินทร์ รสหวาน

ผอ.อุดม - คุณธมลวรรณ ศิวโมกษธรรม

สวนผึ้งคันทรี่ฮิลล์รีสอร์ท

สมาคมคนตาบอดจังหวัดราชบุรี

วุฒิสภา โดยบริษัท รักลูก กรุ๊ป จ�ากัด

นายบุญสืบ ชมรัตน์

นายชาญชัย วงศ์คุณานันต์

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)

โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ

ธนาคารยูโอบี จ�ากัด (มหาชน)

ห้างขายทอง ฮั่วเซ่งเฮง

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

ชูเกียรติอะไหล่ยนต์ (ตั่วมัก)

นายเอนก สิทธิประศาสน์

Merrick Davidson

คณะนักเรียนนายร้อย จปร. รุ่นที่ ๓๒

คุณวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์

คุณธงรบ ด่านอ�าไพ

นางศรีสุรัตน์ ทองสุก

นางพวงพยอม รอดรัตษะ

นายเวียง - นางพริ้มเพรา ช่วยเชียร

พระครูปลัดธรรมรัตน์ อนิวตฺโต

นางนิตยา จิตรัตน์

คุณจิราพร สรชาติ

นางปลื้ม สุขศรี

นางห้วน หอมประกอบ

นางปรีดา ชัยสิทธิ์

นางทิม นาเจริญ

คุณแม่หุ้น มณีโชติ

นางมาลี นกแก้ว

นางเนียม อนุกูล

นางเฮี้ยง อานนทวีศิลป์

นางสิรินภา ฉิมเรือง

นางผุสดี บัวจันทร์

นางผ่อง เบ็ญจพันธ์

นางพจนา จรรยานุกูลกิจ

คุณสรารัตน์ เต็กอ๋อต้ง

นางสาวประภาศรี นิธโยทัย

คุณสุนทร หนูพริก

นายวิชาญ ไชยถาวร

นางอาภรณ์ อนุกูล

พระปลัดเอกพันธ์ ชยปฐโม

นางปรีดา ไทยเอียด

พระใบฎีกาประสาร ปัญญาทีโป

นายไพโรจน์ พลพิชัย

พระครูวินัยธรสาทิพย์ สุเมธโส

พระสมุห์กัมพล กิจฺจสาโร

พระอธิการสมเจษฐ โกวิโท

พระปลัดโฆษิต โฆสิโต(คงแทน)

นางสาวชนิษฐา บัวสุวรรณ

นางบุญรอด สระทองเทียน

นางสุวรรณี สุภาพ

นางละเมียด ชนะปักษ์

นางสุชาดา พรหมม่วง

นางจ�าเรียง คงแง่ง

นายธนวันต์ เพิ่มพูล

นางชวนจิต กองค�า

มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย

นางบุญทรัพย์ รักษาพราหมณ์ และครอบครัว

นายสวงษ์ - นางสะเอี้ยน คงวุ่น

คุณส�าเริง - คุณมาลัย วุฒิ

นางพรพรรณ เพชรศรี

นางบุญอ่อน แก้วมีชัย

นางจงดี ไชยชนะ

นางประไพศรี ชุ่มชื่น

นางสมศรี พรมนุช

นางกัลยา ชูยงค์

นางพยอม ระบ�าดี

นางเสาวณี ศรีเทพ

นายสมศักดิ์ ศรีเทพ

นางปราณี จรูญพงศ์

นางบุญสิน ฤทธิเดช และครอบครัว

นางเสงี่ยม วิโรจน์

คุณนงประไพ บุตรทอง และครอบครัว

นางร�าไพ พืชผล

นางเฉลียว วิเชียรวงศ์

กรมส่งเสริมการเกษตร

นางสาวสุดาวรรณ สมใจ

นายพีระพงศ์ รักกะเปา

นายบรรจบ โพธิ์ศรี

นายพยูร - นางหนูว่อง บุญประกอบ

คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน

นางพาณี เพ็ญจันทร์

ส�านักงานเทศบาลต�าบลบ้านเชี่ยวหลาน

สหกรณ์นิคมท่าแซะ จ�ากัด

นางปรียา สมบุญ

นางสุภาพ สร้างเกตุ

นางสาวส�ารวย อินทะริง

นางจ�ารัส อินทะริง

นางวนิดา พานิชกุล

นายมนตรี ณ นคร

นายธวัช ทองสิน

นางจินตนา พนัสนาชี

นางจ�านวน สมบุญ

นางยุพา ขนาบแก้ว

นางบุญหนุน ช่วยชูหนู

นางนุจรีย์ ช่วยชูหนู

นางวิลัย ผันผล

นางสาวนุชจิรา ยอดยิ่ง

สหกรณ์การเกษตรท่าแซะ จ�ากัด

นางสาคร ณรงค์น้อย

นางกัลยา โทธานี

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์ม จ�ากัด

นายเลื่อน เจริญใจ

นางสาวสุฌิฬินฬ์ ภู่ผกา

นางอรสุรัชย์ ปฐมโรจนฤทธ์ และคู่สมรส

นางนันทนิษฎ์ วิลัยรัตน์ และคู่สมรส

นางทัศนีย์ เจียรจิระกุล และคู่สมรส

นายขนบ อินทะเสม

นายสมพร เพชรคงทอง

นางบุหงัน พิมพ์น้อย

นางแช่ม อินหญีต

นางสาวชุติมน ก�ามา

บริษัท กิ้มกี่กิจเจริญ จ�ากัด

บริษัท น�้ามันมิตรเจริญ จ�ากัด

มูลนิธิเทพประทานคลองเตย

สมาคมสโมสรพนักงาน ธ.ก.ส.

นายดอกดิน กัญญามาลย์

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)

นางปิ่นทิพย์ บูรณสถิตย์พร

นายธนัย ปรศุพัฒนา

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ฯ

โรงสีเกษตรธัญญา

นายศุภเลิศ เสถียรไพศาล

นาวาตรีกฤช รักชาติ-นางสาวกัลยาณี จุมปา

ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์

นางสาวสุมาลี ชาญธวัชชัย

นายเหรียญ บุระตะ

นายมนัส เชียงเลน

นางพรศรี จิตรจิจารณ์

ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย ทานะขันธ์

นางพรรณศรี จิรัตถิตติกุล

นางวาสนา ธรรมจักร

นางสังวาลย์ ไทยเก่ง

นางเส่ง รัตนมูลปัญญา

นายเดช ยี่ดวง

นายนิยม การินตา

นางสุภาพร ยันตรัตนวรรณ

นางส�าลี สระทองโน

นางบุณณดา จิรภิญญากุล

นายสมพล พุ่มพวง

นางจินดา เชียงเลน

นายวุฒิกร จีรังสุวรรณ

นางสุวัจนา จีรังสุวรรณ

นายพยัพ ทรัพย์สามารถ

นางขันทอง ไวฉลาด

นางบุเขต อุทัยทัศน์

นางสินีนาฏ ภัสรานุกูล

นางศรีนวล ปะค�า

นายเติง สุวรรณมัย

นางวิไลวรรณ สุวรรณมัย

นางนันทนา มีท้วม

นางหวัน ทะวิชัย

นางพรรณ สันป่าแก้ว

นายโชติพงษ์ ทะวิชัย

นางสิงห์ เดชปัก

นางบุญยก สาริสาย

พระครูนิปุณพัฒนกิจ

นายวิชัย ลาภพูลธนะอนันต์

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร

มูลนิธิพระยาอรรถกระวีสุนทรและคุณหญิง

นายชาลี แซ่ลิ้ม
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มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)

นางปิ่นทิพย์ บูรณสถิตย์พร

นายธนัย ปรศุพัฒนา

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ฯ

โรงสีเกษตรธัญญา

นายศุภเลิศ เสถียรไพศาล

นาวาตรีกฤช รักชาติ-นางสาวกัลยาณี จุมปา

ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์

นางสาวสุมาลี ชาญธวัชชัย

นายเหรียญ บุระตะ

นายมนัส เชียงเลน

นางพรศรี จิตรจิจารณ์

ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย ทานะขันธ์

นางพรรณศรี จิรัตถิตติกุล

นางวาสนา ธรรมจักร

นางสังวาลย์ ไทยเก่ง

นางเส่ง รัตนมูลปัญญา

นายเดช ยี่ดวง

นายนิยม การินตา

นางสุภาพร ยันตรัตนวรรณ

นางส�าลี สระทองโน

นางบุณณดา จิรภิญญากุล

นายสมพล พุ่มพวง

นางจินดา เชียงเลน

นายวุฒิกร จีรังสุวรรณ

นางสุวัจนา จีรังสุวรรณ

นายพยัพ ทรัพย์สามารถ

นางขันทอง ไวฉลาด

นางบุเขต อุทัยทัศน์

นางสินีนาฏ ภัสรานุกูล

นางศรีนวล ปะค�า

นายเติง สุวรรณมัย

นางวิไลวรรณ สุวรรณมัย

นางนันทนา มีท้วม

นางหวัน ทะวิชัย

นางพรรณ สันป่าแก้ว

นายโชติพงษ์ ทะวิชัย

นางสิงห์ เดชปัก

นางบุญยก สาริสาย

พระครูนิปุณพัฒนกิจ

นายวิชัย ลาภพูลธนะอนันต์

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร

มูลนิธิพระยาอรรถกระวีสุนทรและคุณหญิง

นายชาลี แซ่ลิ้ม

นางพัชรินทร์  พงศ์ภานนท์

นางสาวพนาวรรณ  พิถยะพัฒน์

นางค่าเอ็ง  แซ่แบ๊

นางสาวรัชนี  ตั้งเวียงวัง

คุรุทายาท รุ่น ๑๐

นายวรภาส  รุจิโภชน์

นายสงกรานต์  ศิริพานิช

นายวัยวุฑฒ์  อยู่ในศิล

นางสาวธนิษฐา  ส�าราญ

นายปิยะ  ศิลธรรม

ศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากง ทรงวาด

นายชัยพร  กุมุทพงษ์พานิช 

นางสาวจิตตา - นางสาวเกศทิพ  ฤทธิ์ส�าเร็จ

นางสาวมณฑา  กิริยา

นายวุฒิไกร  สุโภภาค

นางสาวอุบล  ทนุพงษ์

นางสาวกาญจนา  ทนุพงษ์

นาง จันทร์ดี  จรรยาศิริ

นางองุ่น  ชีรนรวนิชย์

นายไพบูลย์  ธิมาศาสตร์

นางวิวรรณ  วรัญญูวัฒนะ

นางกล้วยไม้  สิทธิเวช

คุณพ่อสิทธิชัย - คุณแม่บุญมาก  ธีรมหานนท์

นางละออง  สุวรรณชื่น

นางบุบผา  เบ็ญจชัยพร

นายสุจินต์ - นางชูจิตต์  วิไลพันธ์

นางสาวจ�าเนียร  โหมดศิริ

นางสาวนพวรรณ  สันติพงษ์สกุล

นางสาวนิตยา  สมบูรณ์

นางชม้อย  สมบูรณ์

นางสุพัตรา  ลิมป์หิรัญรักษ์

นางจ�าลอง  ค�าม่วง

ครอบครัวธรรมระโต

เด็กหญิงญาณิศา  คนเที่ยง

เด็กหญิงสุชญา  คนเที่ยง

นางทัชชา  พิมหะศิริ

นายก้องภพ  ศิวะสัมปัตติกุล

นายสมบัติ - นางฉลองรัตน์  เม่นประเสริฐ

นางสาวสายหยุด  กิ่งแก้ว

นางส�าเนียง  ส�าฤทธิ์ล้วน

นายสมภพ  ตาลสอน

นางนีรนุช  สังขพรหม

นางสาวบุบผา  จันทร์แสงสุก

นางวนิจชา  พจนพิสุทธิ์

น.อ. ชลอ - นางสุวรรณี  พิณเสนาะ

นางส�าราญ  จันทร์เอี่ยม

นางนนทรีย์  กุหลาบ

นางสาวพเยาว์  กฐินสมมิตร์

นางสมคิด  รุจสกุลเลิศ

นางสมบูรณ์  สุพัฒนวาณิชกุล

นางสาวสุดา  สายรัดเงิน

นายทศพล  อมราวัฒนะ

นายเหลือง - นางเสาวภา  ฤทธิบุญ

นางมาลี  ค�าพุฒ

นางบุญมา  กล้าหาญ

ผศ. ดร. ธนูชัย  กองแก้ว

นางสุจินต์  มุกสิกมาศ

นางสาวกัทลี  จูฑะพุทธิ

นางสาวมานัส  สงค์ปรีดา

นางมาลี  คงวารี

นางลักษมี  ไอศะนาวิน

นางนิภา  สุทธิสุวรรณ   

บริษัท อินทรชิตร์ จ�ากัด   

หจก. บ�ารุงยาง 

นางสุวรรณ เตชะสวัสดินันท์ - นางสิริรัตน์

คุณแก้ววันนา - นายปิยะ ศิลธรรม

คุณษมาภรณ์  เพ่งผล  และสหายรหัส 247

นายธนิศ  สงกรานต์

นางกุณฑลี  แก้วจินดา

สจ. นันทภพ  เอื้ออารี

ร้านจิตรลดา

นายไช่ ชิง ฉาว

นายหงส์ ซื่อ เจี้ย

นายคณินทร์ ศิริสุวัฒน์

นายวิชัย วิไลวิทยากุล

สมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย

นายสัก กอแสงเรือง

นายทวี ชัยจิรบุญ

นายบุญจิตต์ สันติกาญจน์

นายน�าสิน ไหลสาธิต

นายโกวิท พิชิตธนารักษ์

นายชาญวิทย์ ตันติมูรธา

นายกิตติ จงรุ่งเรือง

นายวิชิต ประกอบโกศล

ดาโต๊ะ DSPN เสริม จูฑะมงคล

นายลอง อิม ชาน

นายจักร สื่อมโนธรรม

 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒ ท่าน

พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

บริษัท นายเน็ต จ�ากัด

นางสาวนันทนา  อิ่มวิทยา   

นางสุชาดา  พวงจินดา

บริษัท นทรชิตร์ จ�ากัด

คุณอานิต้า  นิตยะ
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 ตราสัญลักษณ์นี้  ประกอบด้วย  จุลมงกุฎ  และอักษรพระนามาภิไธยย่อ  “สธ”  ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ฯ

สยามบรมราชกมุาร ีเป็นองค์ประกอบอยูด้่านบน ส่วนองค์ประกอบด้านล่าง เป็นสญัลกัษณ์แทนองค์กรกองราชเลขานกุารฯ โดยสือ่ความหมาย

ในรูปสมุดและหนังสือ ซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา ค้นคิด และบันทึกการค้นคว้า อันเป็นประโยชน์ ในงานและผู้จะใช้งานต่อไป 

หนังสือนี้เกิดจากการเข้าเล่มอย่างเป็นระเบียบด้วยแผ่นกระดาษจ�านวน ๔ แผ่นพับ มีความหมายแทน อิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ 

จิตตะ วิมังสา หรือ ความรัก ความเพียร ความตั้งใจ และความรอบคอบ อันเป็นหัวใจของการท�างาน

 ตวัอกัษร ก.ส.ธ. เป็นตวัอักษรย่อของ “กองราชเลขานกุารในพระองค์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร”ี 

ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับสนองใต้เบื้องยุคลบาท

สัญลักษณ์กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ออกแบบโดย นายญาณี ตราโมท


