กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

ธ คือขวัญก�ำลังใจไทยทั้งหล้า พระมหากรุณาแผ่ไพศาล
โลกสรรเสริญสดุดีพระปรีชาญาณ ประเทศชาติยั่งยืนนานใต้บาทบงสุ์
ขอทรงเจริญพร้อมมงคลจตุรพิธ จงสฤตดังหฤทัยทุกพระประสงค์
ขอ ธ อยู่คู่ประเทศยั้งยืนยง ขอ ธ ทรงสุขเกษมสราญเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
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ถ้อยแถลงจากบรรณาธิการ
4 พระราชด�ำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเปิดการประชุมวิชาการ  ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
4 พระราชกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มกราคม –  ธันวาคม ๒๕๕๖
4 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานนามดอกไม้ป่า “ดุสิตา”
4 โรงสีข้าวพระราชทานจังหวัดน่าน...พัฒนาสู่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
4 หนังสือทูลกระหม่อม
4 รายนามผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุน “ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ”
มกราคม –  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
4

1

.....๒
.....๓   
.....๔
.....๓๕
.....๓๗
.....๓๙
.....๔๒

วารสารจดหมายข่าว กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จัดท�ำโดยกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ โครงการตามพระราชด�ำริ หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และข้อมูลความรู้ทั่วไป มีก�ำหนดออกเผยแพร่เป็นประจ�ำ ปีละ ๓ ฉบับ
แจกจ่ายแก่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ห้องสมุดโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
และโรงเรียนในพื้นที่ โครงการตามพระราชด�ำริ ฯ สถาบันการศึกษา หน่วยราชการในส�ำนักราชเลขาธิการ ส�ำนักพระราชวัง
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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จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ ๑๔ น�ำเสนอบทความพิเศษ “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ พระราชทาน
นามดอกไม้ป่า ‘ดุสิตา’” และ “โรงสีข้าวพระราชทานจังหวัดน่าน...พัฒนาสู่ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน” เป็นหนึง่ ในโครงการทีส่ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทาน
ความช่วยเหลือให้กบั ราษฎรในพืน้ ทีส่ บื เนือ่ งจากเหตุการณ์อทุ กภัย เมือ่ ปี ๒๕๔๙ เพือ่ ให้เป็นตัวอย่าง
ของการบริหารจัดการโรงสีขา้ วโดยชาวบ้านในชุมชน และเป็นแหล่งเรียนรูส้ ำ� หรับทุกคนในชุมชน
นอกจากนี้ ในฉบับยังมีคอลัมน์ประจ�ำคือ พระราชด�ำรัส และ พระราชกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ “หนังสือทูลกระหม่อม” ทีน่ ำ� เสนอหนังสือ
พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
จึงขอเรียนเชิญท่านผูอ้ า่ นพลิกอ่านบทความต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย.
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พระราชด�ำรัส

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงเปิดการประชุมวิชาการ หัวข้อ
“สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า : ต้นธารการศึกษาของสตรีไทย”
ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ข้าพเจ้ารูส้ กึ ยินดีทมี่ ลู นิธสิ มเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุม
วิชาการ “สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า : ต้นธารการศึกษาของสตรีไทย” เพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณของ
สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าให้ปรากฏกว้างไกล และร่วมเฉลิมฉลองการที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลส�ำคัญของโลก เนื่องในมงคลวาร ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพ ๑๐ กันยายน
๒๕๕๕
สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงเป็นสตรีผู้เข้มแข็ง แม้ทรงมีทุกข์ยังทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ยากล�ำบากของ
ผู้อื่น และมีพระราชหฤทัยปรารถนาจะช่วยให้คนเหล่านั้นพ้นจากทุกข์ จึงทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อจะช่วย
แก้ไขความยากล�ำบากของประชาชน โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่เสด็จไปประทับ ทั้งในด้านการแพทย์ การสาธารณสุข อาชีพของราษฎร
ประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการประชุมนี้ คือด้านการศึกษาของสตรี ทรงมีส่วนส�ำคัญในการส่งเสริมการศึกษาสตรีในยุคที่บ้านเมือง
ย่างเข้าสู่สมัยใหม่ ด้วยทรงเห็นว่าสตรีก็ควรมีความรู้ไว้อบรมบุตรธิดาให้เจริญเติบโตเป็นคนดีมีวิชาในวันหน้า ในการนี้ ได้พระราชทาน
พระราชทรัพย์สว่ นพระองค์อดุ หนุนหรือก่อตัง้ โรงเรียนส�ำหรับสตรี ทัง้ ในเขตพระนครและในภูมภิ าค อีกทัง้ พระราชทานทุนการศึกษาให้สตรี
ได้มโี อกาสศึกษาเล่าเรียนในระดับสูง ทัง้ ในและต่างประเทศ จะได้ใช้ความรูใ้ ห้เกิดประโยชน์แก่ตนและสังคม หากศึกษาพระราชกรณียกิจ
โดยละเอียดจะเห็นว่า พระราชกรณียกิจเหล่านัน้ สะท้อนความเป็นสตรีผมู้ คี วามคิดก้าวหน้าเกินยุคสมัย หลายอย่างหลายประการสามารถ
ต่อยอดเป็นประโยชน์อย่างสูงแก่สังคมและประเทศชาติจนในกาลปัจจุบัน
ได้เวลาอันควร ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมวิชาการ “สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า :
ต้นธารการศึกษาของสตรีไทย” ณ บัดนี้ ขอให้การประชุมประสบผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์จงทุกประการ และขอให้ท่านทั้งหลายที่มา
พร้อมกันในวันนี้ มีแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและในหน้าที่การงานโดยทั่วกัน.

4

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๖
มกราคม ๒๕๕๖
วันพุธที่ ๒ เวลา ๐๙.๐๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ นายกสมาคมนิสติ เก่าจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินราย
ได้จากการแข่งขันกอล์ฟพระเกี้ยวทองค�ำ ครั้งที่ ๕ และครั้งที่ ๖ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ต่อจากนัน้ ณ ศาลาดุสดิ าลัย พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล
จ�ำนวน ๘ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๐๙.๔๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ประธานกรรมการแผนกสัตวแพทยศาสตร์
มูลนิธอิ านันทมหิดล และคณะ น�ำผูไ้ ด้รบั พระราชทานทุนมูลนิธอิ านันทมหิดล
แผนกสัตวแพทยศาสตร์ ประจ�ำปี ๒๕๕๕ เฝ้าฯ เพื่อกราบถวายบังคมลาไป
ศึกษาต่อ
วันจันทร์ที่ ๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ า ฯ ให้ เ สด็ จ ลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุ สิ ด าลั ย สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๕ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๔
คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๔.๕๖ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผา
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
เวลา ๑๕.๔๕ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๓ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนัน้ เสด็จลง ณ ห้องประชุม อาคารชัยพัฒนา ทรงเป็นประธาน
การประชุมสามัญประจ�ำปี ๒๕๕๕ ของคณะกรรมการมูลนิธิราชสุดา
วันอังคารที่ ๘ เวลา ๑๙.๒๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทอดพระเนตรการแสดง
ดนตรีวงอิสราเอล ฟิลฮาร์โมนิก ออเคสตร้า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ เนือ่ งในโอกาส
พระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
ณ เวทีการแสดงท้องสนามหลวง ด้านทิศใต้ เขตพระนคร

วันพุธที่ ๙ เวลา ๐๙.๐๖ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระต�ำหนักสวนกุหลาบ ครั้งที่ ๑
ประจ�ำปี ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมส�ำนักพระราชวัง เขตพระนคร
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานงานครบ
วาระ ๕๐ ปี การก่อตั้งชมรมดนตรีไทยธนาคารกสิกรไทย ณ ธนาคารกสิกร
ไทย ส�ำนักงานใหญ่ เขตราษฎร์บูรณะ
เวลา ๑๔.๓๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลจ�ำนวน ๑๗
คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๕.๓๗ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายคอร์เค กัสตาเญดา เมนเดซ เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐเปรูประจ�ำประเทศไทย เฝ้าฯ ในโอกาสเข้ารับต�ำแหน่งหน้าที่
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสาส์นของประธานาธิบดี
แห่งสาธารณรัฐเปรู เพื่อทูลเชิญเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐเปรูด้วย
วันศุกร์ที่ ๑๑ เวลา ๐๙.๐๓ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลจ�ำนวน ๕ คณะ เฝ้าฯ
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๔ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ เสด็จฯ
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี นราธิวาส ตรัง
และพัทลุง
วันจันทร์ที่ ๑๔ - เสด็จฯ ไปทรงเบิกพระเนตรพระพุทธมหามุนินทโลกนาถ
ณ บริเวณเทือกเขาสันกาลาคีรี(เขารังเกียบ) อุทยานแห่งชาติน�้ำตกทรายขาว
อ�ำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
- เสด็จฯ ไปทรงพระสุหร่ายและทรงเจิมแผ่นจารึก “๕๐ ปี กลุ่มอีซูซุ
หาดใหญ่” ณ โรงแรมซีเอสปัตตานี อ�ำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
- เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
อ�ำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
- เสด็จฯ ไปยังห้องประชุม ๑ ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทอง อันเนือ่ ง
มาจากพระราชด�ำริ อ�ำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ผู้บริหารโรงเรียนอิสลามที่อยู่ในโครงการพระราชด�ำริ ๑๕
โรงเรียน เฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการด�ำเนินงานการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตามพระราชด�ำริฯ ปี ๒๕๕๔
ถึง ๒๕๕๕
วันอังคารที่ ๑๕ - เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
บ้านบาโรย ต�ำบลปาดังเบซาร์ อ�ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
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- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์
ประชาบ�ำรุง บ้านเจ้าพระ ต�ำบลปะเหลียน อ�ำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
- เสด็จฯ ไปทรงเปิดห้องสมุดเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า วัดตะโหมด
อ�ำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
- ทอดพระเนตรโครงการสร้างฝายต้นน�้ำสู่การอนุรักษ์แบบยั่งยืน
ณ ฝายต้นน�้ำล�ำห้วยล�ำตรน แหล่งศึกษาธรรมชาติห้วยล�ำตรน หมู่ที่ ๔
ต�ำบลตะโหมด
- ทรงเยีย่ มศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านตะโหมด
วันพุธที่ ๑๖ - เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารพระราชทาน” ณ โรงเรียนบ้านคีรี
ราษฎร์รังสฤษดิ์ ต�ำบลกาหลง อ�ำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าไผ่ เจียรวนนท์อุทิศ ๗ ต�ำบล
กาหลง
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต
ต�ำบลช้างเผือก อ�ำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
- เสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย
ต�ำบลธารคีรี อ�ำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน พลเอก นวลคุณหญิงบานชืน่ จันทร์ตรี ต�ำบลธารคีรี ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้ตัวแทนราษฎรสวดดูอาร์ถวายตามหลักศาสนาอิสลาม
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ - เสด็จออกหน้าเรือนรับรองพิกุลทอง ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ อ�ำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการด�ำเนินงานโครงการศึกษา
วิจัยจุลินทรีย์ทนกรดในพื้นที่พรุจังหวัดนราธิวาส ณ แปลงโครงการแกล้งดิน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และทอดพระเนตรความหลากหลายของ
พันธุ์นกในศูนย์ฯ ณ บริเวณงานป่าไม้ศูนย์ฯ
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนบ้านค่าย ต�ำบลกะลุวอเหนือ อ�ำเภอ
เมืองนราธิวาส
- เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและ
ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านรอตันบาตู
ต�ำบลกะลุวอ อ�ำเภอเมืองนราธิวาส และทอดพระเนตรแปลงเกษตรผสมผสาน
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และกิจกรรมการเกษตร ณ บ้านประธานและบ้านสมาชิกหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านรอตันบาตู
- ทอดพระเนตรกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรอตันบาตู
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนบ้านเปล ต�ำบลกะลุวอ
วันศุกร์ที่ ๑๘ - เสด็จฯ ไปในการพระราชทานรางวัลข้าราชการดีเด่น จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ณ อาคารส�ำนักงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
- เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีท�ำบุญทางศาสนาอิสลามแด่ผู้ล่วงลับ
ภายในสุสานลานเฟื่องฟ้า ณ ลานเฟื่องฟ้า พระต�ำหนักทักษิณราชนิเวศน์
อ�ำเภอเมืองนราธิวาส
เวลา ๑๓.๔๙ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ
ประจ�ำปี ๒๕๕๖ ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ�ำเภอ
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�ำกราบบังคมทูลเชิญของ นายเกียต ดับเบิลยู ตัน ประธาน
กรรมการบริหารสวนพฤกษศาสตร์ “Gardens By The Bay” และพระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ และ
ภริยา เข้าเฝ้าฯ ถวายพระกระยาหารกลางวัน ณ ท�ำเนียบประธานาธิบดี
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖
เสด็จฯ ไปทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้
ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ ส�ำนักชลประทานที่ ๑ อ�ำเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันจันทร์ที่ ๒๑ - เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ “การพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง”
ณ อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ�ำเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่
- เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการด�ำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้ฯ อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
วันอังคารที่ ๒๒ – เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ บ้านผาแดงใหม่ ต�ำบลสบโขง โรงเรียนต�ำรวจ
ตระเวนชายแดนรางวัลอินทิรา คานธี บ้านพะกะเช ต�ำบลแม่ตนื่ อ�ำเภออมก๋อย
จากนั้ น เสด็ จ ฯ ไปทรงเปิ ด หอดู ด าวเฉลิ ม พระเกี ย รติ ๗ รอบ
พระชนมพรรษา ณ สถานีทวนสัญญาณ ทีโอที อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
อ�ำเภอจอมทอง
วั น พุ ธ ที่ ๒๓ – เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนบ้านโป่งน�้ำร้อน อ�ำเภอฝาง
ทอดพระเนตรโครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา-สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ต�ำบลโป่งน�ำ้ ร้อน และโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวง
อุปถัมภ์ ๒ บ้านแม่ละงอง อ�ำเภอพร้าว
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผสู้ ำ� เร็จการศึกษา
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จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๔- ๒๕๕๕ ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ภาคเช้า จ�ำนวน
๓,๗๔๖ คน ภาคบ่าย จ�ำนวน ๓,๔๔๙ คน)
วันศุกร์ที่ ๒๕ - เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจ�ำปีของ
คณะกรรมการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งที่
๑/๒๕๕๖ ณ ส�ำนักงานมูลนิธิฯ อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดศูนย์สอ่ งกล้องและผ่าตัดผ่านกล้อง
บัวหลวง กับทรงเปิดอาคารกิตติวฒ
ั นา ระยะที่ ๒ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ�ำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
เวลา ๑๖.๓๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๒ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะพราหมณ์ที่ประกอบพิธีตรียัมปวาย
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
วันจันทร์ที่ ๒๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๔
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา (ภาคเช้า จ�ำนวน
๔,๑๑๐ คน ภาคบ่าย จ�ำนวน ๕,๔๐๐ คน)
เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะพราหมณ์ที่ประกอบพิธีตรียัมปวาย
ตรีปวาย เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของเครื่องพิธีฯ เสร็จแล้ว พระราชทานเงิน
พระบรมราชานุเคราะห์แก่คณะพราหมณ์

วันอังคารที่ ๒๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๔ จ�ำนวน ๕,๐๖๖ คน ณ ศูนย์นทิ รรศการ
และการประชุมไบเทค เขตบางนา
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากง
ทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์ และคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของจากการ
จัดงานวันสารททิ้งกระจาด พิธีซิโกว และทูลเกล้าฯ ถวายเงิน เพื่อสมทบทุน
กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผสู้ ำ� เร็จ
การศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๔ –
๒๕๕๕ ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต และมหาบัณฑิต จ�ำนวน ๒,๙๒๙ คน ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เขตบางกะปิ ต่อจากนัน้ เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้คณะบุคคล เฝ้าฯ
วันพุธที่ ๓๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการภาพเขียน
L’art de Marsi ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เขตพระนคร
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ�ำปี ๒๕๕๕ ณ พระทีน่ งั่ จักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
เวลา ๑๙.๓๐ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในงานพระราชทานเลี้ยง
อาหารค�ำ่ แก่ผไู้ ด้รบั พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ�ำปี ๒๕๕๕
และคู่สมรส ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร ในพระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ�ำปี ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเซ็นทารา 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�ำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๒ คณะ เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๑๗.๐๒ น. เสด็จฯ ไปทรงร่วมงาน “๙๖ปี ธงเทาเราสง่า อักษรา
สู่อาเซียน” ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันเสาร์ที่ ๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย และทรงวางศิลาฤกษ์พระที่นั่งสนามจันทร์ (จ�ำลอง) ณ อุทยาน
พระบรมราชานุสรณ์ อ�ำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
วันอาทิตย์ที่ ๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์
กนต์ธีร์ ศุภมงคล ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้า
กิตปิ ปียา กิตยิ ากร ณ เมรุดา้ นใต้ วัดเทพศิรนิ ทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๔ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เสด็จฯ
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
วันจันทร์ที่ ๔ - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ เ สด็ จ ฯ แทนพระองค์ ไ ปในการพระราชทานปริ ญ ญาบั ต รแก่ ผู ้ ส� ำ เร็ จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๔ จ�ำนวน
๑,๘๖๐ คน ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ�ำเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งในปีนี้สภามหาวิทยาลัยได้ทูลเกล้าฯ ถวาย
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาจีน แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
- เสด็จฯ ไปทรงยกฉัตรเจดีย์พระธาตุดอยตุง อ�ำเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย
- เสด็จออก ณ พระต�ำหนักดอยตุง พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๒ คณะ เฝ้าฯ
วันอังคารที่ ๕ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาดอยตุง โครงการ
เลีย้ งแพะพันธุแ์ บล็คเบงกอล ซึง่ ตัง้ อยู่ ณ ริมถนนขึน้ พระธาตุดอยตุง กิโลเมตร
ที่ ๑๔-๑๕ (บริเวณคอกแพะ) อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์
พระราชทาน “เพื่ อ นช่ ว ยเพื่อน” โครงการ “บ้า นนี้มีรัก ปลูก ผักกินเอง”
ทอดพระเนตรการด�ำเนินงานของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ และ
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาชาน�ำ้ มันและพืชน�ำ้ มัน อ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
วันพุธที่ ๖ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาโต่
วปรอ. ๓๔๔ อุปถัมภ์ ต�ำบลแม่สลองใน อ�ำเภอแม่ฟา้ หลวง ศูนย์การเรียนบ้าน
นาโต่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ต�ำบลแม่สลองใน
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โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน
โอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๔ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๔๖ ต�ำบลแม่สลองใน และ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหนองบัวพิทยา ต�ำบลแม่เจดีย์ อ�ำเภอเวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย
วันพฤหัสบดีที่ ๗ เสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มทหารทีป่ ระจ�ำการฐานทหารบ้านจะตี
โรงเรียนบ้านจะตี ต�ำบลเทอดไทย อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง ทอดพระเนตรโครงการ
ศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน�ำ้ มันของมูลนิธชิ ยั พัฒนา บ้านปูนะ ต�ำบลเทอดไทย
ทรงเยี่ยมทหารที่ประจ�ำการฐานทหารบ้านปูนะ ทอดพระเนตรแปลงชาน�ำ้ มัน
ของเกษตรกร และทรงเยีย่ มบ้านพญาไพรเล่าจอ อ�ำเภอแม่ฟา้ หลวง จังหวัด
เชียงราย
วันศุกร์ที่ ๘ เวลา ๐๘.๔๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ครั้งที่ ๓๔
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี อ�ำเภอโพธาราม
เวลา ๑๓.๕๖ น. เสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
บ้านถ�้ำหิน อ�ำเภอสวนผึ้ง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ด�ำเนินโครงการความร่วมมือไทย-จีน หมู่บ้านไร้มลพิษ ตามพระราชด�ำริ
เมื่อปี ๒๕๕๓ ร่วมกับกระทรวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสาธารณรัฐประชาชน
จีน จากนั้น ทรงเปิดอาคารที่พักนักเรียนบ้านไกล “อาคารอินทรีย์ อาสา” และ
อาคารที่พักโรงเรียนบ้านไกล “อาคารอนุสรณ์สามทศวรรษการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด�ำริ 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
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๑ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เสด็จฯ
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี
ชุมพร และระนอง
วันจันทร์ที่ ๑๑ เสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง
อ�ำเภอร่อนพิบูลย์ และโรงเรียนประทีปศาสน์ ปอเนาะบ้านตาล อ�ำเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
วั น อั ง คารที่ ๑๒ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
บ้านยางโพรง อ�ำเภอไชยา โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย
อ�ำเภอท่าชนะ และโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ ๑
บ้านบางเตา อ�ำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วั น พุ ธ ที่ ๑๓ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร บ้านคลองกลาง อ�ำเภอละแม จังหวัดชุมพร โรงเรียนบ้านในวง
อ�ำเภอละอุน่ จังหวัดระนอง และโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย
อ�ำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงงานสกัดปาล์ม
น�้ำมันของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จ�ำกัด อ�ำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
เวลา ๑๔.๐๐. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน 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. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๒ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็ จ ออก ณ วั ง สระปทุ ม ทรงเป็ น ประธาน
การประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑ ประจ�ำปี ๒๕๕๖
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ เวลา ๑๗.๑๘ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
พลต�ำรวจเอก วิฑูรย์ ยะสวัสดิ์ ณ เมรุวัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร
ต่อจากนัน้ เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางมาลินี ชมเชิงแพทย์
ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน
ต่อจากนัน้ เสด็จฯ ไปในการพระราชทานน�ำ้ หลวงอาบศพ พลอากาศตรี
อาวุธ เงินชูกลิ่น อดีตอธิบดีกรมศิลปากร และเป็นศิลปินแห่งชาติสาขา
ทัศนศิลป์ ประยุกต์ศลิ ป์ สาขาย่อยสถาปัตยกรรม ปี ๒๕๓๙ ณ ศาลากวีนฤมิตร
วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
วันพุธที่ ๒๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ า ฯ ให้ เ สด็ จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิด าลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสนธยา คุณปลืม้ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
วัฒนธรรมน�ำศิลปินแห่งชาติ ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ในสาขาทัศนศิลป์
สาขาวรรณศิลป์ และสาขาศิลปะการแสดง จ�ำนวนรวม ๑๗ คน เฝ้าฯ
รับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ
เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็ จ ลงแทนพระองค์ ณ อาคารชั ย พั ฒ นา
สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายจอร์เจ รีเดอร์ ตอร์ริช
เปเรย์รา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสประจ�ำประเทศไทย เฝ้าฯ
เพื่อกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากต�ำแหน่งหน้าที่ ในโอกาสนี้
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือก แก่เอกอัครราชทูตฯ ด้วย
วั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๑ เวลา ๐๙.๐๒ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการสัมมนา
ความสัมพันธ์ไทย-จีน ครั้งที่ ๑๐ ประจ�ำปี ๒๕๕๖ ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีกับการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน” ในการนี้ ทรงบรรยาย เรื่อง
“เสริมสร้างศักยภาพของเด็กด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างรากฐาน

ของการพัฒนาชนบทอย่างยัง่ ยืน” ณ หอประชุมสมานฉันท์ ธนาคารกสิกรไทย
ส�ำนักงานใหญ่ เขตราษฎร์บูรณะ

วันศุกร์ที่ ๒๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ
นานาชาติของสมาคมแพทย์โรคหัวใจในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ประจ�ำปี
๒๕๕๖ ณ ศูนย์การประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช กรุ๊ป พัทยา อ�ำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
ศาสตราจารย์บุญรอด บิณฑสันต์ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์
วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
วันจันทร์ที่ ๒๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศล
เนื่องในวันมาฆบูชา ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
ระหว่างวันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ถึงวันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เสด็จฯ
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยา แพร่ และน่าน
วันอังคารที่ ๒๖ - เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
เบ็ตตี้ดูเมน บ้านปางพริก อ�ำเภอปง จังหวัดพะเยา
- เสด็จฯ ไปทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศล ณ วัดห้วยข้าวก�่ำ ทรงเยี่ยม
โรงเรียนห้วยข้าวก�่ำวิทยา พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา อ�ำเภอจุน
จังหวัดพะเยา และโรงเรียนวังฝ่อนวิทยา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
อ�ำเภอสอง จังหวัดแพร่
วั น พุ ธ ที่ ๒๗ – เสด็จฯ ไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทรงยกฉัตร
ขึ้นประดิษฐานบนยอดพระธาตุโสฬสเจดีย์ ณ วัดเจดีย์ ต�ำบลดู่ใต้ อ�ำเภอ
เมืองน่าน จังหวัดน่าน
- เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคาร “สิริเวชรักษ์” และพระราชทานเครื่องมือ
ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลน่าน ต�ำบลในเวียง อ�ำเภอเมืองน่าน
- เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพพระมหาโพธิวงศาจารย์ หรือ
หลวงปู่สุจี กตสาโร อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จังหวัดแพร่
ณ เมรุชั่วคราวปราสาทนกหัสดีลิงค์ มณฑลพิธีสนามหลวงจังหวัดแพร่
อ�ำเภอเมืองแพร่
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- เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพพระครูอินทสรวิสุทธิ์ หรือ
ครู บ าอิ น สม อิ น ทสโร อดี ต ผู ้ จั ด การโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ศ าสนาภิ พั ฒ น์
วัดเมืองราม ณ เมรุสุวรรณนาวาปราสาท วัดนาเหลืองใน อ�ำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ – เสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม วัดพระธาตุ
แช่แห้ง ต�ำบลม่วงติ๊ด อ�ำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
- เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารพักนอนนักเรียนบ้านไกลอินทรีอาษา
ณ โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ บ้านห้วยมอย ต�ำบลชนแดน อ�ำเภอสองแคว
จังหวัดน่าน
- ทอดพระเนตรความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารบ้านพักครูโรงเรียน
ต�ำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน ต�ำบลชนแดน
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนบ้านสันเจริญ ต�ำบลผาทอง อ�ำเภอ
ท่าวังผา จังหวัดน่าน
- เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกระบวนการแปรรูปกาแฟ ณ กลุม่ วิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง ต�ำบลผาทอง อ�ำเภอท่าวังผา
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมร้านจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการภูฟ้าพัฒนา
อ�ำเภอเมืองน่าน ริมแม่น�้ำน่าน

มีนาคม ๒๕๕๖
วันศุกร์ที่ ๑ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมศูนย์ภูฟ้าพัฒนา บ้านนากอก ต�ำบลภูฟ้า
อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ทอดพระเนตรแปลงเกษตรกรต้นแบบศูนย์ภูฟ้า
พัฒนา ทรงเยี่ยมกลุ่มอาชีพแปรรูปผ้าประกอบหญ้าสามเหลี่ยม ร้านค้า
ชุมชนบ้านนากอก ธนาคารข้าวชุมชนบ้านนากอก โรงเรียนบ้านนากอก และ
ทอดพระเนตรการด�ำเนินกิจกรรมการเกษตรต่าง ๆ
วั น เสาร์ ที่ ๒ เวลา ๐๘.๔๓ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานออกร้านคณะ
ภริยาทูต ครั้งที่ ๔๖ ประจ�ำปี 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 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญา
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บัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ประจ�ำปีการศึกษา
๒๕๕๔-๒๕๕๕ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช มหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง เขตบางกะปิ เป็นวันที่ ๑ (ทัง้ ภาคเช้าและภาคบ่าย รวม ๗,๐๓๙ คน)
เวลา ๑๖.๐๗ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๘ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๖.๕๗ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
วันอังคารที่ ๕ เวลา ๐๘.๕๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๔๒๕๕๕ ณ อาคารหอประชุ ม พ่ อ ขุ น รามค� ำ แหงมหาราช มหาวิ ท ยาลั ย
รามค�ำแหง เขตบางกะปิ เป็นวันที่ ๒ (ทัง้ ภาคเช้า และภาคบ่าย รวม ๗,๓๖๕ คน)
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๑ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๖.๓๓ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จ�ำกัด และคณะ เฝ้าฯ เพือ่ ขอพระราชทาน
แนวพระราชด�ำริ กับขอพระราชทานตราไปรษณียากรกับสิง่ สะสมส่วนพระองค์
เพื่อเชิญไปจัดแสดงในงานนิทรรศการตราไปรษณียากรโลก พุทธศักราช
๒๕๕๖
วันพุธที่ ๖ เวลา ๐๘.๔๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๕
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
เขตบางกะปิ เป็นวันที่ ๓ (ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย รวม ๗,๑๑๒ คน)
เวลา ๑๖.๐๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๒ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน
๑๐ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๖.๕๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร
รองประธานมูลนิธสิ มเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และคณะ น�ำผูร้ บั ทุนโครงการเยาวชน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ�ำปี ๒๕๕๕ จ�ำนวน ๕ คน เฝ้าฯ กราบถวาย
บังคมลาก่อนเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ
วันพฤหัสบดีที่ ๗ เวลา ๐๘.๔๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญา
บัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ประจ�ำปีการศึกษา
๒๕๕๔-๒๕๕๕ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช มหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง เขตบางกะปิ เป็นวันที่ ๔ (ทัง้ ภาคเช้าและภาคบ่าย รวม ๗,๖๖๕ คน)
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จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เวลา ๑๕.๐๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ า ฯ ให้ เ สด็ จ ลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุ สิ ด าลั ย สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน
๘ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๕.๒๘ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายหลี บุนค�้ำ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวประจ�ำประเทศไทย เฝ้าฯ ในโอกาสเข้ารับต�ำแหน่ง
หน้าที่ และในโอกาสนี้ ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเฝ้าฯ ด้วย
ต่อจากนัน้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ว่าทีร่ อ้ ยตรี กิตติ ขันธมิตร
กรมวังผูใ้ หญ่ น�ำคณะบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เฝ้าฯ ในโอกาสทีเ่ ดินทางมาประเทศไทย เพือ่ เข้า
รับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
วันศุกร์ที่ ๘ เวลา ๐๘.๔๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๔๒๕๕๕ ณ อาคารหอประชุ ม พ่ อ ขุ น รามค� ำ แหงมหาราช มหาวิ ท ยาลั ย
รามค�ำแหง เขตบางกะปิ เป็นวันที่ ๕ (ทัง้ ภาคเช้าและภาคบ่าย รวม ๗,๙๐๐ คน)
เวลา ๑๕.๓๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน
๙ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๗.๕๔ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานน�้ำหลวงอาบศพ
พลต�ำรวจเอก เภา สารสิน ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ เวลา ๑๗.๐๕ น. เสด็จฯ ไปในงานปิดภาคเรียน โรงเรียน
ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) ประจ�ำปีการศึกษา
๒๕๕๕ ณ โรงเรียนชัยพิพัฒน์ฯ เขตบางกอกใหญ่
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๑ ถึงวันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ เสด็จฯ
เยือนราชอาณาจักรเดนมาร์ก และเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรนอร์เวย์
ณ ราชอาณาจั ก รเดนมาร์ ก เสด็ จ ฯ ไปทอดพระเนตรสวนสั ต ว์
กรุงโคเปนเฮเกนและการด�ำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ไซออนปาร์ค
ของมหาวิทยาลัยเทคนิคเดนมาร์ก ทอดพระเนตรแบบจ�ำลองในการศึกษา
ปัญหาน�้ำท่วม และการเกิดสึนามิ ณ สถาบันไฮดรอลิคเดนมาร์ก และเสด็จฯ
ไปเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชินนี าถมาร์เกรเธอที่ ๒ แห่งเดนมาร์ก ณ พระราชวัง
อมาเลียนบอร์ก
ณ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ เสด็จฯ เยือนเกาะสวาลบาร์ด ทอดพระเนตร
พิพิธภัณฑ์สวาลบาร์ด และธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชโลกสวาลบาร์ด ทรงเยี่ยม
ศูนย์วิทยาศาสตร์สวาลบาร์ด สถานีวิจัยเซปพะลิน และเสด็จฯ ไปเข้าเฝ้าฯ
สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งนอร์เวย์ ณ พระราชวังกรุงออสโล
วันเสาร์ที่ ๑๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญ
ประจ�ำปี ๒๕๕๖ ศิริราชมูลนิธิ ณ โรงพยาบาลศิริราช

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ เวลา ๑๖.๕๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
พลอากาศตรี อาวุธ เงินชูกลิ่น อดีตอธิบดีกรมศิลปากร และศิลปินแห่งชาติ
สาขาทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรมไทย ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์
วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เวลา ๑๗.๓๒ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายรัฐ
จ�ำเดิมเผด็จศึก ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา
วันจันทร์ที่ ๑๘ เวลา ๐๙.๐๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ า ฯ ให้ เ สด็ จ ลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุ สิ ด าลั ย สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน
๑๔ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๐.๑๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รองประธาน
กรรมการมูลนิธิศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ
ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พร้อมทั้งน�ำผู้ได้รับ
รางวัลศาสตรเมธี ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ จากมูลนิธิฯ ประกอบด้วยพระสงฆ์
และคณะบุคคล เฝ้าและเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลศาสตรเมธี
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานพัดกาชาดสมนาคุณ
ชัน้ ที่ ๑ เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชัน้ ที่ ๑ ประกาศนียบัตร เข็ม และบัตรสมาชิก
กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ แ ก่ ผู ้ บ� ำ เพ็ ญ คุ ณ ความดี ผู ้ มี อุ ป การคุ ณ ต่ อ สภากาชาดไทย
พระภิกษุ และผูบ้ ริจาคโลหิตครบ ๑๐๐ ครัง้ ทายาทผูบ้ ริจาคดวงตาและอวัยวะ
ซึ่งสภากาชาดไทยได้น�ำไปใช้ประโยชน์แล้ว ณ ตึก ภปร. ชั้น ๑๘ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีกุศลจิต 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�ำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการฝึกภาคพื้นดินของนักเรียน
นายร้อยชัน้ ปีที่ ๓ ณ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายนารายณ์
มหาราช อ�ำเภอเมืองลพบุรี ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรการฝึกกระโดดร่มแบบ
ยุทธวิธีทางทหาร ณ สนามกระโดดร่มบ้านท่าเดื่อ อ�ำเภอเมืองลพบุรี
เวลา ๑๕.๔๒ น. เสด็ จ ฯ ไปในงาน “เฉลิ ม ฉลองวาระ ๑๕๐ปี
พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า”
ณ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพุธที่ ๒๐ เวลา ๐๘.๑๗ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการเฉลิม
ฉลองวาระ ๑๕๐ ปีพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ณ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เวลา ๐๘.๕๕ น.เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์ “ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์
จากพลาสมา” ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ ที่ดิน
สภากาชาดไทย อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ต่อจากนัน้ เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคาร “ศรีราชาประชาคม” ณ ทีว่ า่ การ
อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เวลา ๑๔.๕๖ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงงานผลิตน�ำ้ ดืม่ ณ บริษทั ทีทซี ี
น�้ำดื่มสยาม จ�ำกัด อ�ำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
เวลา ๑๘.๐๐ น.เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้นายเตียว ซี เฮียน รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
และรัฐมนตรีกิจการด้านความมั่นคง สาธารณรัฐสิงคโปร์ และคณะ เฝ้าฯ
ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย ในโอกาสนี้ พระราชทานเลีย้ งอาหารค�ำ่ ด้วย
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เวลา ๐๙.๑๑ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา
ทรงเป็นประธานพิธไี หว้ครู ของคณะเจ้าหน้าที่ ครู และช่างศิลปาชีพ สถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา ประจ�ำปี ๒๕๕๖

เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๔.๑๓ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๕.๐๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ ให้ เ สด็ จ ลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุ สิ ด าลั ย สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ อธิบดีกรมปศุสตั ว์ และคณะ เฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ
ถวายโคพั น ธุ ์ ข าวล� ำ พู น เพื่ อ พระราชทานใช้ เ ป็ น พระโคในพระราชพิ ธี
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ท่านผูห้ ญิง
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ยสวดี บูรณะสัมฤทธิ อัมพรไพศาล ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์
วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยเสด็จด้วย
เวลา ๑๗.๕๓ น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร
ต่อจากนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงประกอบพิธพี ทุ ธาภิเษก พระพุทธธรรมิ ก ราชบพิ ต ร ภู มิ พ ลนริ ศ รจตุ ร าสี ติ ว รรษมงคล และเหรี ย ญที่ ร ะลึ ก
ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร
วันศุกร์ที่ ๒๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการ “ศิษย์เก่า
เพาะช่างทีไ่ ด้รบั เชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ” ณ หอศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เขตพระนคร
เวลา ๑๐.๓๕ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๕.๑๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมคณะกรรมการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ เวลา ๑๗.๓๗ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นายพิชัย ชัยมงคล ณ เมรุวัดดอนไก่ดี อ�ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันจันทร์ที่ ๒๕ เวลา ๑๔.๐๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุม “สักนานาชาติ
๒๐๑๓” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็ จ ฯ ไปทรงเปิ ด อาคารพร้ อ มมงคล และ
อาคารมงคลอาภา และทรงเปิดห้องสมุดสารานุกรมไทยส�ำหรับเยาวชนฯ
ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เขตดุสิต
วันอังคารที่ ๒๖ เวลา ๐๖.๕๕ น. เสด็จฯ ไปทรงร่วมงานเนื่องในโอกาส
ครบรอบ ๙๖ ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน ทรงบาตรพระสงฆ์ ๑๐๘ รูป บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
นิ สิ ต เก่ า และนิ สิ ต ปั จ จุ บั น ทรงเปิ ด “อาคารวิ ศ วฯ ๑๐๐ ปี ” ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ทรงเปิดอาคาร “มหาวชิรุณหิศ” ของคณะวิทยาศาสตร์
และทรงเปิดอาคาร “สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์”
เวลา ๑๐.๒๖ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยปีพ่ าทย์
ดึกด�ำบรรพ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๙๖ ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และทรงระนาดเอกร่วมกับวงดนตรีพเิ ศษบ้านปลายเนิน ในเพลง
หน้าพาทย์ และทรงดนตรีร่วมกับวงสายใยจามจุรี ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
วั น พุ ธ ที่ ๒๗ เวลา ๐๘.๕๖ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมสัมมนา
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โลก ณ ห้องเวิลด์ บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน
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จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เวลา ๑๑.๑๗ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดตึกสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ณ มหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตสิ ริ น ธรราชวิ ท ยาลั ย
ในพระราชูปถัมภ์ ศูนย์การศึกษาชลบุรี วัดศรีมหาราชา อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เวลา ๑๕.๐๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานประกาศนียบัตร
แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนจิตรลดา และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ในงานปิดภาคการศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ โรงละคร
ส�ำนักพระราชวัง สนามเสือป่า เขตดุสิต
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ต�ำรวจ
วังปารุสกวัน กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล เขตดุสิต
เวลา ๑๐.๓๓ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในงานแนะน�ำหนังสือ
“นารีนครา” พระราชนิพนธ์แปลนวนิยายจีน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี และทรงเปิ ด งานเทศกาลอาหารหู เ ป่ ย ณ โรงแรม
แชงกรีลา กรุงเทพฯ เขตบางรัก
เวลา ๑๔.๕๔ น. เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์ โรงพยาบาล ๘๔ พรรษา
มหาราช เขตคลองสามวา
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระอธิการบัว
ธมฺมวโร ณ เมรุชวั่ คราว ปราสาทนกหัสดีลงิ ค์ วัดพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา
วันศุกร์ที่ ๒๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปี คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ครั้งที่
๑/๒๕๕๖ ณ ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ เขตราชเทวี
เวลา ๑๔.๑๑ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้
ชนะการประกวดหนังสือดีเด่นประจ�ำปี ๒๕๕๖ และทรงเปิด “งานสัปดาห์
หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑” และ “งานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ ๑๑”
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย
เวลา ๑๗.๐๗ น. เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมงานกาชาด ประจ�ำปี ๒๕๕๖
ณ สวนอัมพร
วันเสาร์ที่ ๓๐ เวลา ๑๓.๒๗ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ
ประจ�ำปี ๒๕๕๖ ของส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ในหัวข้อ “ความพร้อมสู่ AEC ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ณ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
วันอาทิตย์ที่ ๓๑ เวลา ๑๘.๓๖ น. เสด็จฯ ไปทรงร่วมงานเลี้ยงเนื่องใน
โอกาสปิดภาคสมัยการฝึกนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ�ำเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก

เมษายน ๒๕๕๖
วันจันทร์ที่ ๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสินและคณะ เฝ้าฯ
ถวายการรับฝากเงิน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสินวันที่

๑ เมษายน ๒๕๕๖
เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าฯ ถวายพระพร เนื่องใน
โอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖
เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าฯ ถวายพระพร เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าฯ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน
พระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖
วันอังคารที่ ๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำ และ
ทรงปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน
๒๕๕๖ ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต
ระหว่างวันพุธที่ ๓ ถึงวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ เสด็จฯ ไปทรง
ปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจในพืน้ ทีจ่ งั หวัดอุบลราชธานี นครพนม ขอนแก่น และ

มหาสารคาม โอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ เขื่อนอุบลรัตน์
อ�ำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
วันพุธที่ ๓ เวลา ๐๙.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ
๗ รอบ พระชนมพรรษา” ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ�ำเภอวารินช�ำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
ต่อจากนัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการ
ศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๔ จ�ำนวน
๒,๗๓๑ คน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๒๒๕๕๓ จ�ำนวน ๑,๓๐๐ คน ณ อาคารศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลาง
จังหวัดนครพนม อ�ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
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ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ
พระชนมพรรษา” ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัย
นครพนม อ�ำเภอเมืองนครพนม
วันพฤหัสบดีที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ เ สด็ จ ฯ แทนพระองค์ ไ ปในการพระราชทานปริ ญ ญาบั ต รแก่ ผู ้ ส� ำ เร็ จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๔ จ�ำนวน
๙,๓๐๑ คน ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (ภาคเช้า จ�ำนวน ๓,๙๔๓ คน
ภาคบ่าย จ�ำนวน ๕,๓๕๓ คน) ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์
“อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์” ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันศุกร์ที่ ๕ เวลา ๐๘.๑๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผูส้ ำ� เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๔๒๕๕๕ จ�ำนวน ๙,๒๒๗ คน ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม (ภาคเช้า จ�ำนวน ๔,๖๐๐ คน ภาคบ่าย
จ�ำนวน ๔,๖๑๓ คน) ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา”
ณ เรือนจ�ำจังหวัดมหาสารคาม อ�ำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่างวันเสาร์ที่ ๖ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ เสด็จฯ
เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในการนี้ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกิจการและการด�ำเนินงานของ
สถาบันต่างๆ อาทิ ศูนย์เคมีนาโนของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ศูนย์วิทยาศาสตร์
นาโนและเทคโนโลยีแห่งชาติจนี และส�ำนักงานบริหารกิจการทางทะเล รวมทัง้
ศูนย์ขอ้ มูลภูมสิ ารสนเทศนานาชาติสริ นิ ธร นครอูฮ่ นั่ และมหาวิทยาลัยครุศาสตร์
แห่งภาคตะวันออก นครเซี่ยงไฮ้ และเสด็จฯ ไปทรงเปิดงานสัมมนาในหัวข้อ
เรื่อง “วัฒนธรรมและภาษาตะวันตกในมุมมองของนักวิชาการไทยและจีน”
ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ตลอดจนทรงเป็นประธานและทรงเป็นสักขีพยานใน
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติของไทย
กับศูนย์เคมีนาโนของมหาวิทยาลัยปักกิง่ และกับศูนย์วทิ ยาศาสตร์นาโนและ
เทคโนโลยีแห่งชาติจนี รวมทัง้ เสด็จฯไปทรงรับการถวายต�ำแหน่งศาสตราจารย์
กิตติมศักดิ์ ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์แห่งภาคตะวันออก นครเซี่ยงไฮ้
วันศุกร์ที่ ๑๒ เวลา ๐๘.๕๕ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานน�้ำสงกรานต์
แก่อาจารย์อาวุโส ชมรมบาลี-สันสกฤต เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจ�ำปี
๒๕๕๖ ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายช็อน แจ มัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
เกาหลีประจ�ำประเทศไทย เฝ้าฯ ในโอกาสที่จะเสด็จพระราชด�ำเนินเยือน
สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
เวลา ๑๔.๓๐ น. เสด็ จ ฯ ไปในงานปิ ด ภาคเรี ย นของโรงเรี ย น
พระต�ำหนักสวนกุหลาบ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ ศาลามหามงคล
สโมสรข้าราชบริพาร และบริเวณโรงเรียนพระต�ำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง
เวลา ๑๖.๑๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราช-
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วโรกาสให้ ศาสตราจารย์ ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส ส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และรองประธานโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมคณะ น�ำนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ปตท.จ�ำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ
ถวายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
การบริ ห ารและบ� ำ รุ ง รั ก ษาระบบดั ง กล่ า ว ในวิ ท ยาลั ย ก� ำ ปงเฌอเตี ย ล
ราชอาณาจักรกัมพูชา
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) น�ำคณะ
ผูบ้ ริหารกลุม่ ปตท. เข้าเฝ้า ฯ กราบบังคมทูลรายงานสรุปข้อมูลการด�ำเนินงาน
เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาของกลุ่ม ปตท. และข้อมูลสถาบันการศึกษาของ
สาธารณรัฐเกาหลี
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในพิธีบายศรีและงานราตรี
เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจ�ำปี ๒๕๕๖ ณ สถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจ�ำประเทศไทย เขตวังทองหลาง
ระหว่างวันอังคารที่ ๑๖ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ เสด็จฯ เยือน
สาธารณรัฐเกาหลี เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ชั้นน�ำของสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งกลุ่ม ปตท.จะใช้เป็นกรณีศึกษาส�ำหรับ
จัดท�ำโครงการก่อตัง้ สถาบันอุดมศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลัยเฉพาะทางใน
ประเทศไทย
วันเสาร์ที่ ๒๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ วิจิตร ศรีสุพรรณ นายกสภา
การพยาบาลและคณะ น�ำศาสตราจารย์ นายแพทย์ลิงคอล์น เฉิน ประธาน
คณะกรรมการการแพทย์จีน เฝ้าฯ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เวลา ๑๓.๒๕ น. เสด็จฯ ไปในการบ�ำเพ็ญกุศล ๒๔ ปี
การสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
(เจริญ สุวฑฺฒโน) ณ พระอุโบสถคณะรังษี วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร
วันจันทร์ที่ ๒๒ เวลา ๐๙.๐๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “กรุงเทพมหานคร
เมืองหนังสือโลก ๒๕๕๖” ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน
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เวลา ๑๐.๒๙ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารส�ำนักงานใหญ่บางเขน
ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ณ ธนาคารเพือ่ การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร เขตจตุจักร
เวลา ๑๗.๑๒ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการจิตรกรรมฝาผนัง
ล้ า นนา เรื่ อ ง “พระมหาชนก” บทพระราชนิ พ นธ์ ใ นพระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นผลงานวิทยานิพนธ์โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
สิรภิ าจุฑาภรณ์ ในระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาศิลปะไทย คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลป์ พีเอสจีอาร์ต
แกลเลอรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วังท่าพระ เขตพระนคร ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิรภิ าจุฑาภรณ์
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�ำนวน ๓ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๔.๑๘ น. เสด็ จ ฯ ไปทรงเปิ ด “อาคารมหาจั ก รี สิ ริ น ธร”
ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เวลา ๑๕.๑๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารส�ำนักงานเทศบาลเมือง
หนองปรือ อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
วันพุธที่ ๒๔ เวลา ๑๐.๕๙ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลต�ำรวจโทสุรพงษ์ เขมะสิงคิ ผู้บัญชาการ
ต�ำรวจตระเวนชายแดน น�ำคณะครูใหญ่โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน และ
คณะผูป้ ฏิบตั งิ านโครงการตามพระราชด�ำริในโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
เฝ้าฯ ในโอกาสที่กองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน จัดให้มีการประชุม
สัมมนาครูใหญ่โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน ประจ�ำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓๓
และในโอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันด้วย
เวลา ๑๕.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ า ฯ ให้ เ สด็ จ ลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุ สิ ด าลั ย พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๒ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๖
คณะ เฝ้าฯ
วั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุม
วิชาการกายภาพบ�ำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ เรื่อง “คุณภาพชีวิตและการเข้าถึง
งานบริการกายภาพบ�ำบัดในระบบปฐมภูมิ” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
กรุงเทพฯ เขตวัฒนา
เวลา ๑๐.๒๗ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายโซเฮล มะหมู ด เอกอั ค รราชทู ต
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจ�ำประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา
ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ในโอกาสนี้ ภริยาเอกอัครราชทูต ร่วมเฝ้าฯ
ด้วย

เวลา ๑๕.๕๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงแรมคลาสสิก คามิโอ อยุธยา
อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วั น ศุ ก ร์ ที่ ๒๖ เวลา ๐๖.๔๘ น. เสด็จฯ ไปทรงบาตรพระสงฆ์ ๓๐ รูป
เนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ ๑๒๐ ปี และทรงเปิดงานฉลอง
ในโอกาสสถาปนาสภากาชาดไทย ซึง่ จัดขึน้ ในหัวข้อ “๑๒๐ ปีสภากาชาดไทย
รวมใจสร้างสุขเพื่อปวงชน” ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน
เวลา ๑๕.๓๕ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศล
ในพิธีครบ ๑๕๐ ปี วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริ ศ รานุ วั ด ติ ว งศ์ และทรงเปิ ด นิ ท รรศการแสดงผลงานของ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ณ บ้านปลาย
เนิน เขตคลองเตย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงร่วมพระราชพิธี
เจ้าชายวิลเลม อเล็กซานเดอร์ มกุฎราชกุมารแห่งเนเธอร์แลนด์ เสด็จขึ้น
ครองราชย์เป็นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเนเธอร์แลนด์ ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
ในโอกาสนี้ เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวัน
อาทิตย์ที่ ๒๘ ถึงวันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

พฤษภาคม ๒๕๕๖
ระหว่างวันพุธที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เสด็จฯ ไปทรง
ปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจในพืน้ ทีจ่ งั หวัดประจวบคีรขี นั ธ์ และเพชรบุรี โอกาสนี้
ประทับแรม ณ วังไกลกังวล อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วั น พฤหั ส บดี ที่ ๒ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
บ้ า นแพรกตะคร้ อ ต� ำ บลบึ ง นคร อ� ำ เภอหั ว หิ น โรงเรี ย นนเรศวรห้ ว ยผึ้ ง
ต�ำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ�ำเภอหัวหิน และทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันศุกร์ที่ ๓ เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารมหามกุฎราชานุสรณ์” ณ วิทยาลัย
พยาบาลพระจอมเกล้า อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ต่อจากนั้น
ทรงเปิดอาคาร ๒๐๐ ปี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ณ โรงพยาบาล
พระจอมเกล้า อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี
เวลา ๑๔.๐๘ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๕.๐๕ น. เสด็ จ ฯ ไปทรงเปิ ด งาน “งานสถาปนิ ก ’๕๖”
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อ�ำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
วันจันทร์ที่ ๖ เวลา ๑๖.๒๓ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานงาน “วันมูลนิธิ
สิรินธร” ประจ�ำปี ๒๕๕๖ ณ บ้านปลายเนิน เขตคลองเตย
วันอังคารที่ ๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงรับการถวายความเคารพ
จากแถวนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๑ ถึง ๔ จ�ำนวน ๗๙๗ นาย เนื่องในโอกาส
เปิดภาคการศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ ลานหน้ากองบัญชาการ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ�ำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๕.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน
๑๐ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๗.๐๙ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ทรงเป็น
ประธานการประชุมสามัญประจ�ำปี ๒๕๕๖ ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี
วันพุธที่ ๘ เวลา ๑๕.๒๘ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ๘๔ พรรษา สถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติ”
ณ กระทรวงสาธารณสุข อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
วั น พฤหั ส บดี ที่ ๙ เวลา ๑๐.๐๘ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธี
ไหว้ครู และพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นกั เรียนนายร้อย ประจ�ำปี
การศึกษา ๒๕๕๖ ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ�ำเภอ
เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๖.๔๓ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระวโรกาสให้นายโอเดอมิโร บาลอย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศและความร่วมมือสาธารณรัฐโมซัมบิก เฝ้าฯ เพือ่ เชิญข้อความ
ถวายพระพรชัยมงคลจากประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิก และ
ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐโมซัมบิก กับ
ขอพระราชทานข้ อ แนะน� ำ และความช่ ว ยเหลื อ ทางการเกษตรตามแนว
พระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เวลา ๑๗.๐๕ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ทรงเป็น
ประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดหาทุนทรัพย์ซื้ออุปกรณ์และ
เครื่องมือแพทย์ตึก ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ-พระสังฆราช
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ต�ำบลปากแพรก อ�ำเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
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เวลา ๑๘.๒๒ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพนายโฉลก
ปึงตระกูล ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
วันศุกร์ที่ ๑๐ เวลา ๐๙.๐๔ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิด “คลินิกชุมชนอบอุ่น
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ” ณ เทศบาลนครระยอง อ�ำเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง
ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงแรมคลาสสิค คามิโอ อ�ำเภอเมือง
ระยอง
เวลา ๑๕.๐๕ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน 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 ในโอกาสที่ นายสมจิตร ธุระวณิชย์ มีอายุครบ ๘๐ ปี
ณ โรงละครสนามเสือป่า ส�ำนักพระราชวัง 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
วันจันทร์ที่ ๑๓ เวลา ๑๐.๒๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงตรวจเยี่ยมและทอดพระเนตร
นิทรรศการต่างๆ ของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
วันอังคารที่ ๑๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน
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�ำกัด (มหาชน) น�ำคณะกรรมการ และผู้บริหารบริษัท ปตท.
จ�ำกัด มหาชน เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสยามบรมราช
กุมารี และเพื่อโรงเรียนจิตรลดา ส�ำหรับใช้ด�ำเนินงานในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนจิตรลดา
ต่อจากนัน้ ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจ�ำปี คณะกรรมการ
มู ล นิ ธิ อ นุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ สมเด็ จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เวลา ๐๙.๐๒ น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงเปิดหอพระพุทธสิร-ิ
มารวิชัย ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อ�ำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
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เวลา ๑๐.๑๙ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงงานน�้ำตาลทิพย์สุโขทัย และ
โรงไฟฟ้าทิพย์สโุ ขทัย ไบโอเอนเนอยี่ กับทอดพระเนตรโรงไฟฟ้าชีวมวล อ�ำเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
เวลา ๑๔.๐๓ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๕.๑๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ�ำปีการศึกษา
๒๕๕๔ จ�ำนวน ๓,๗๑๘ คน ณ อาคารกีฬา ๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โ รฒ อ� ำ เภอองครั ก ษ์ จัง หวัด นครนายก โอกาสนี้ สภามหาวิทยาลัยฯ
ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาศิ ล ปวั ฒ นธรรมวิ จั ย แด่ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุมารี
วันเสาร์ที่ ๑๘ เวลา ๑๔.๔๖ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “สัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา” เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจ�ำปี ๒๕๕๖ ณ มณฑล
พิธีท้องสนามหลวง เขตพระนคร
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ เวลา ๑๗.๐๗ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
พั น เอกสุ ริ น ทร์ ชลประเสริ ฐ ณ เมรุ ห ลวงหน้ า พลั บ พลาอิ ศ ริ ย าภรณ์
วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
ต่ อ จากนั้ น เสด็ จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิ ง ศพ นายพิ สิ ฐ
วิริยะโรจน์ ณ เมรุด้านใต้ วัดเทพศิรินทราวาส
วันจันทร์ที่ ๒๐ เวลา ๑๔.๐๙ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๘ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๖.๔๐ น. เสด็จฯ ไปทรงหล่อพระรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดเทวสังฆาราม ต�ำบล
บ้านเหนือ อ�ำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเปิดหอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ต�ำบลบ้านเหนือ อ�ำเภอเมือง
กาญจนบุรี

วันอังคารที่ ๒๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
ทรงเป็นประธานในการลงนามการขยายเวลาความตกลงโครงการพระราชทาน
ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา และด้านการ
สาธารณสุข (มาลาเรีย) โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นักเรียน
ทุนพระราชทานประจ�ำปี ๒๕๕๖ เฝ้าฯ
เวลา ๑๖.๕๗ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลตรีสนั่น
ขจรประศาสน์ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
ระหว่างวันพุธที่ ๒๒ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เสด็จฯ
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด
วั น พุ ธ ที่ ๒๒ เสด็จฯ ไปทรงติดตามความคืบหน้าการด�ำเนินงานของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ อ�ำเภอ
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผูเ้ ข้ารับ
การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รการเลี้ ย งปลานิ ล ในกระชั ง จากราชอาณาจั ก รสวาซิแ ลนด์ ซึ่งได้รับพระราชทานทุนให้มารับการฝึกอบรมในหลักสูตร
ดังกล่าว เฝ้าฯ เพื่อส่งเสริมให้ประชากรชาวสวาซิแลนด์มีอาหารโปรตีนไว้
บริโภคอย่างพอเพียง ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรหน่วยสาธิต
การเลี้ยงสัตว์น�้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
บ้านน�ำ้ แดง ต�ำบลบางชัน อ�ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้ า นท่ า กุ ่ ม (มู ล นิ ธิ สุ มิ ต ร เลิ ศ สุ มิ ต รกุ ล อุ ป ถั ม ภ์ ) ต� ำ บลท่ า กุ ่ ม
อ�ำเภอเมืองตราด และโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด ต�ำบล
เทพนิมิต อ�ำเภอเขาสมิง 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 วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เวลา ๑๗.๕๔ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายชาญชัย
สุนทรมัฏฐ์ ณ เมรุวัดชลประทานรังสฤษดิ์ อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วันจันทร์ที่ ๒๗ เวลา ๑๕.๔๕ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
วันพุธที่ ๒๙ เวลา ๑๕.๑๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารส�ำนักงานมูลนิธิ
แม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตปทุมวัน
เวลา ๑๖.๓๘ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ถึงวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เสด็จฯ
เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ในการนี้ เสด็จฯ ไปทรงพบกับนายจูมมาลี ไซยะสอน ประธาน
ประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ส�ำนักงานประธาน
ประเทศ จากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการเรียนการสอน และอาคารเรียน

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ของโรงเรียนพอนสะหวัน และชนเผ่าเตรียมมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
แห่งชาติลาว และเสด็จฯ ไปพระราชทานเครื่องมือผ่าตัด และอุปกรณ์
การแพทย์พนื้ ฐานแก่สาธารณสุขบ้านหนองยืน เมืองดากจึง แขวงเซกอง และ
สาธารณสุขบ้านหนองฟ้า เมืองซานไซ แขวงอัดตะปือ

มิถุนายน ๒๕๕๖
วันอาทิตย์ที่ ๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นางสุดจิตต์ ดุริยประณีต อนันตกุล ณ เมรุวัดตรีทศเทพ เขตพระนคร
วันจันทร์ที่ ๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในพิธีฉลองสมโภชพระอาราม
และศาลาอเนกประสงค์ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กับทรงเจิมคัมภีรป์ ทานุกรมพระไตรปิ ฎ กเชิ ง วิ จั ย เล่ ม ปฐมฤกษ์ และทรงถวายผ้ า ป่ า ปิ ด โครงการ
ทอดผ้าป่าทุนเล่าเรียนหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ วัดพิชยญาติการาม
เขตคลองสาน
เวลา ๑๐.๓๐ น. เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๒ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๖.๔๕ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
จากนัน้ ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี คณะกรรมการ
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
วันอังคารที่ ๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดและทอดพระเนตร
“ศูนย์ปฏิบตั กิ ารดาราศาสตร์และท้องฟ้าจ�ำลองนวมินทเชษฐภคิน”ี ณ โรงเรียน
สามเสนวิทยาลัย เขตพญาไท
เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
วันพุธที่ ๕ เวลา ๑๔.๔๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “วันข้าวและชาวนาแห่ง
ชาติ” ประจ�ำปี ๒๕๕๖ ณ กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน เขตจตุจักร
เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทย โดยครู
อาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
เขตห้วยขวาง
วั น พฤหั ส บดี ที่ ๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็ จ ฯ ไปทรงเปิ ด อาคารเรี ย น
“เซนต์ปีเตอร์” และอาคาร “โกลเด้น จูบิลี่” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
เขตบางแค
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จออกแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสรรเสริญและ
เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ แก่ผู้บ�ำเพ็ญคุณความดี และผู้มีอุปการคุณ
แก่สภากาชาดไทย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีกุศลจิต เข้าเฝ้าฯ
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินและสิ่งของ ณ ตึก ภ.ป.ร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน
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ต่ อ จากนั้ น เสด็ จ ฯ ไปทรงเป็ น ประธานการประชุ ม กรรมการ
สภากาชาดไทย ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ
สุวฑฺฒโน)
วันอาทิตย์ที่ ๙ เวลา ๑๓.๒๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุ ส าวรี ย ์ พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรมหาอานั น ทมหิ ด ล พระอั ฐ มรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน
เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก
ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ ชั้นที่ ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลทรงพระราชอุทศิ ถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เวลา ๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
เนือ่ งในวันคล้ายวันสวรรคต กับทรงเป็นประธานถวายผ้าป่ามูลนิธอิ ฏั ฐมราชานุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ วัดสุทศั นเทพวราราม เขตพระนคร ในโอกาสนี้
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ไวยาวัจกร เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานดอกผล
เงินทุนมูลนิธิฯ เพื่อบูรณะพระอาราม และใช้ในกิจกรรมอื่นของวัด และ
พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิฯ เสร็จแล้ว เสด็จฯ
ไปทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลทรงพระราชอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
วันจันทร์ที่ ๑๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ท่านผู้หญิงนราวดี ชัยเฉนียน ประธาน
กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และคณะกรรมการมูลนิธิฯ
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น�ำผู้สนับสนุนมูลนิธิฯ เฝ้าฯ รับพระราชทานของที่ระลึก โล่ และเข็มอักษร
พระนามาภิไธย “ส.ธ.”
จากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ครั้งที่ ๑ ประจ�ำปี ๒๕๕๖
เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็ จ ฯ ไปทรงวางศิ ล าฤกษ์ อ าคารโครงการ
อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ และทรงเปิดอาคารมหิดลอดุลยเดช พระศรีนครินทร กับทรงเปิดหอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี และ
หอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
วันอังคารที่ ๑๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๒ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน 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
แก่ผสู้ ำ� เร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สถาบันการศึกษา
ทางทหารต่างประเทศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และโรงเรียน
นายร้ อ ยต� ำ รวจ ประจ� ำ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๕ จ� ำ นวนรวม ๔๙๖ คน
ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ�ำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เวลา ๐๘.๕๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงงานแคนนอน
ไฮเทค (ประเทศไทย) จ�ำกัด ณ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร อ�ำเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา
เวลา ๐๙.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงเปิด “โรงไฟฟ้าล�ำตะคองชลภาวัฒนา”
ต�ำบลหนองสาหร่าย อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เวลา ๑๖.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสคณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ

วันศุกร์ที่ ๑๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในงานครบ ๑๐๐ ปี โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทรงเปิดป้าย “ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
๕๘ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ โรงเรียน
เบญจมราชาลัย เขตพระนคร
เวลา ๑๐.๓๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๒ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๓ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ทรงเป็น
ประธานการประชุมสามัญ ประจ�ำปี ๒๕๕๕ ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันอาทิตย์ที่ ๑๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
พลต�ำรวจตรี นายแพทย์ หม่อมราชวงศ์ถวัลภากร วรวรรณ และ รองศาสตราจารย์
แพทย์ ห ญิ ง ทวิ น ศรี วรวรรณ ณ อยุ ธ ยา ณ เมรุ วั ด มกุ ฏ กษั ต ริ ย าราม
เขตพระนคร
เวลา ๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลต�ำรวจเอก
เภา สารสิน ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
วันจันทร์ที่ ๑๗ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพิจติ ร
มีพระราชกิจดังนี้
เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ทรงเยี่ยมโครงการ
ศูนย์ชยั พัฒนาการเกษตรสิรนิ ธร อ�ำเภอบางมูลนาก ศูนย์เมล็ดพันธุข์ า้ วชุมชน
บ้านบึงประดู่ และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตพันธุ์ข้าว และปุ๋ยอินทรีย์ บ้านต้น
ชุมแสง ต�ำบลงิ้วราย อ�ำเภอตะพานหิน
วันอังคารที่ ๑๘ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจในพืน้ ทีจ่ งั หวัดลพบุรี
มีพระราชกิจดังนี้ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรแปลงผลิตข้าวพันธุพ์ ระราชทานของ
นางรัตนาพร ประสามุข นางสาวสีดา นรสิงห์ ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ฤทธิ์ ทองดี
โครงการรวมกันสู้ อยู่อย่างพร้อม อ�ำเภอบ้านหมี่ โครงการแก้มลิง โคกส�ำโรง
อ�ำเภอโคกส�ำโรง และทรงเปิดป้ายโครงการแก้มลิง หนองสมอใส อ�ำเภอท่าวุง้
จังหวัดลพบุรี
วันพุธที่ ๑๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงฟังปาฐกถา “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” ครั้งที่ ๖ ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล เขตบางรัก
เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก
ครั้งที่ ๒ และพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานศิลปกรรม
ในแนวเหมือนจริง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัด
สระบุรี มีพระราชกิจดังนี้
เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี
ณ ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี อ�ำเภอเมืองสระบุรี ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณผาเสด็จ
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และทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา” ณ โรงเรียน
แก่งคอย ทรงเยีย่ มโครงการพัฒนาพืน้ ทีข่ องจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ�ำเภอ
แก่งคอย และศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสระบุรี อ�ำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
วันศุกร์ที่ ๒๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารส�ำนักงานใหญ่
บริษัท แอมเวย์ ประเทศไทย จ�ำกัด
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ ศาลาดุ สิ ด าลั ย สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๖ คณะ เฝ้าฯ
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นางจิตรา เทพพิทักษ์ ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เวลา ๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ท่านผูห้ ญิง
สายหยุด ดิฐการภักดี (สายหยุด บุณยรัตพันธุ์) ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลา
อิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เวลา ๑๘.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์
แพทย์หญิงนงนุช พัฒน์พงศ์พานิช ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา
วันจันทร์ที่ ๒๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพิธีสมโภชเขามอ โบราณสถาน วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้นายอนุกลั ย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ
แผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธอิ านันทมหิดล น�ำผูไ้ ด้รบั พระราชทานทุนมูลนิธิ
อานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์ ประจ�ำปี ๒๕๕๕ จ�ำนวน ๒ คน เฝ้าฯ
กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระเจ้าภคินเี ธอ เจ้าฟ้า
เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ พระราชวังสนามจันทร์ อ�ำเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม
วันอังคารที่ ๒๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดสวนสมุนไพรมูลนิธกิ ติ ติ
ขจรเภสัชเวทย์ โรงงานเภสัชกรรมทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ�ำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็ จ ฯ ไปทรงเปิ ด งานประชุ ม วิ ช าการคณะ
แพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล ประจ�ำปี ๒๕๕๖ เรือ่ ง “ประชุมวิชาการนานาชาติ
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖” ณ อาคารศรีสวรินทิรา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย
วันพุธที่ ๒๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๓ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา ทรงเป็นประธานการ
ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ๒๕๕๖ ของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและ
พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศกึ ษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
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ระหว่างวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ถึงวันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เสด็จฯ เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ในการนี้ เสด็ จ ฯ ไปทรงเยี่ ย มชมการด� ำ เนิ น งานของสถาบั น
มักซ์พลังก์คอลลอยด์และผิวสัมผัส ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันวิจัยหลักด้านนาโน
เทคโนโลยีของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รวมทั้งวิทยาลัยเทคนิคบอยท์
กรุงเบอร์ลิน วิทยาลัยเทคนิคของบริษัทซีเมนส์ และศูนย์การศึกษาภูมิภาค
บรันเดนบวร์ก จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัล
โนเบล ครั้งที่ ๖๓ ณ เมืองลินเดา

กรกฎาคม ๒๕๕๖
วันอังคารที่ ๒ เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ในการนี้ เสด็จฯ ทรงน�ำข้าราชการและนักเรียนนายร้อยโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่ส�ำคัญในเมืองย่างกุ้ง ได้แก่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงย่างกุ้ง มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง
พิพิธภัณฑ์ปราบปรามยาเสพติด และพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันพุธที่ ๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาธินัดดามาตุ ทรงน�ำคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ)
ยามยาก สภากาชาดไทย เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้าน
จ�ำหน่ายสินค้าของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
ในงานกาชาดประจ�ำปี ๒๕๕๕ และปี ๒๕๕๖
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน
๒ คณะ เฝ้าฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๕
ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ (ภาคเช้า จ�ำนวน
๓,๐๐๒ คน ภาคบ่าย จ�ำนวน ๓,๐๐๘ คน)
วันศุกร์ที่ ๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ หัวข้อ
“สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ต้นธาร
การศึ ก ษาของสตรี ไ ทย” ณ คณะครุ ศ าสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
เขตปทุมวัน
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จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ รองประธาน
กรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ น�ำผูไ้ ด้รบั ทุนของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีนานยาง และมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน
เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลาไปศึกษาต่อ
วันเสาร์ที่ ๖ เวลา ๑๒.๑๕ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงรับสมเด็จพระราชินีนอมซา 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�ำปี ครั้งที่ ๓๑ ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตห้วยขวาง
เวลา ๑๐.๓๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๓ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๓.๐๐ น. เสด็ จ ฯ ไปทรงเปิ ด อาคาร บี ยู ไดมอนด์
ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
วันอังคารที่ ๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรง
เปิดร้าน TWG Tea Salon & Boutique สาขาสยามพารากอน ณ ศูนย์การค้า
สยามพารากอน เขตปทุมวัน
เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางซีรป์ า แมนปา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
ฟินแลนด์ประจ�ำเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
วันพุธที่ ๑๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานปีวฒ
ั นธรรมกวางสีงดงาม
ของจีน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์วัฒนธรรมจีน เขตห้วยขวาง
เวลา ๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้เสด็จออกแทนพระองค์ ณ พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน ทรงเจิม
เทียนพรรษาส�ำหรับบูชาพระรัตนตรัย

ต่อจากนั้น เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคล จ�ำนวน ๒ คณะ เฝ้าฯ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ�ำปีการศึกษา
๒๕๕๕ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน เป็นวันแรก
(ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย จ�ำนวน ๕,๑๗๕ คน) โดยปีน้ี สภาจุฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ ทู ล เกล้ า ฯ ถวายปริ ญ ญาศิ ล ปศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประชากรศาสตร์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
วันศุกร์ที่ ๑๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๕
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน เป็นวันที่ ๒ (ภาคเช้า
จ�ำนวน ๒,๕๘๓ คน ภาคบ่าย จ�ำนวน ๒,๔๐๖ คน)
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นายประชุม รัตนเพียร ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรนิ ทราวาส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์
กมล เภาพิจิตร ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา
วันจันทร์ที่ ๑๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ น�ำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้
รับรางวัลพระราชทาน ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ�ำนวนรวม ๓๕๖ คน
เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล
เวลา ๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ า ฯ ให้ เ สด็ จ ฯ แทนพระองค์ ไ ปในการพระราชพิ ธี ท รงบ� ำ เพ็ ญ
พระราชกุ ศ ลอุ ป สมบทนาคหลวง พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๖ ณ พระอุ โ บสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๑๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ปราโมทย์ วีรานุวัตติ์ ณ เมรุหลวงหน้า
พลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เวลา ๑๙.๐๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไป ทรงหล่อพระพุทธเมตตาเสนานาถ
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๑๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดโครงการพิพิธภัณฑ์แห่ง
การเรียนรู้การประปาไทย ณ โรงงานผลิตน�้ำสามเสน การประปานครหลวง
เขตพญาไท
เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในงาน Bangkok Chefs Charity ๒๐๑๓
ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เขตบางรัก
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วั น พฤหั ส บดี ที่ ๑๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนัน้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๓ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๖.๐๕ น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลอากาศเอกก�ำธน สินธวานนท์ ประธาน
กรรมการมูลนิธิพระดาบส น�ำแพทย์หญิงกรรณิการ์ ตันประเสริฐ ผู้ช่วย
เลขาธิ ก ารมู ล นิ ธิ พ ระดาบส และผู ้ อ� ำ นวยการโรงเรี ย นพระดาบส เฝ้ า ฯ
รับพระราชทานเหรียญราชรุจิทอง
- นายวิจิตร เส็งหะพันธ์ ประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์ มูลนิธิ
อานันทมหิดล น�ำผูไ้ ด้รบั พระราชทานทุนมูลนิธอิ านันทมหิดล แผนกวิทยาศาสตร์
ประจ�ำปี ๒๕๔๘ ซึ่งส�ำเร็จการศึกษาและเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว
เฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา และทูลเกล้าฯ ถวายวิทยานิพนธ์
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน
๑ คณะ เฝ้าฯ
วั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็ จ ฯ ไปทรงเปิ ด อาคารสิ ริ น ธร
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เขตสาทร
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายโยฮันเนิส เปเทอร์ลิค เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐออสเตรียประจ�ำประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาส
พ้นจากต�ำแหน่งหน้าที่ ในการนี้ ภริยาเอกอัครราชทูตฯ เฝ้าฯ ด้วย ในโอกาสนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่อง
ราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือกแก่เอกอัครราชทูตฯ ด้วย
เวลา ๑๕.๔๕ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นายแพทย์ ธั ช ชั ย มุ ่ ง การดี ณ เมรุ ห ลวงหน้ า พลั บ พลาอิ ศ ริ ย าภรณ์
วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพนางกาบแก้ว
ไชยะบุรินทร์ ณ เมรุวัดละหาร อ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
วันจันทร์ที่ ๒๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับคณะ
อาจารย์ นิสิต และข้าราชการคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พร้อมทั้งข้าราชการส�ำนักพระราชวัง เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ บริเวณ
โรงเรียนจิตรลดา และรอบก�ำแพงสวนจิตรลดาด้านในทัง้ สีด่ า้ น สวนจิตรลดา
วันพุธที่ ๒๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๒ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ผทู้ รงคุณวุฒใิ นทางศิลปวิทยา สาขาต่างๆ ประจ�ำปี ๒๕๕๕
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เฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มสวนผลไม้ของเกษตรกรในพืน้ ที่
อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ
นานาชาติ เพื่อฉลอง ๔๐ ปีการก่อตั้งสาขาวิชาภาษาจีน คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค เขตคลองเตย
เวลา ๑๔.๓๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๐ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจ�ำปี ๒๕๕๖ ของมูลนิธิอานันทมหิดล
วันศุกร์ที่ ๒๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา” ณ โรงพยาบาลกล้วยน�้ำไท เขตคลองเตย
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน
๑๐ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๓.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๕
จ�ำนวน ๕,๕๗๘ คน ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ
พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
อ�ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ถึงวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เสด็จฯ
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในโอกาสนี้ ประทับแรม
ณ โรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต อ�ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เสด็จฯ ไปทรงเปิดแพรคลุมป้ายชื่อ “โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์บีชรีสอร์ท ภูเก็ต” อ�ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
วันจันทร์ที่ ๒๙ เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารมูลนิธิเพื่อภราดรภาพ สาขา
ภูเก็ต และพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
- เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม
๒๕๕๐” โรงเรียนสตรีภูเก็ต อ�ำเภอเมืองภูเก็ต
- เสด็จฯ ไปทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ภูเก็ต อ�ำเภอกะทู้
- เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารผูป้ ว่ ยอเนกประสงค์ โรงพยาบาล
ป่าตอง อ�ำเภอกะทู้
- เสด็จฯ ไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต อ�ำเภอกะทู้
วันอังคารที่ ๓๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงด�ำนาโครงการแปลงสาธิต
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การเกษตรตามแนวพระราชด�ำริ ณ แปลงสาธิตการเกษตรฯ โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า อ�ำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๕.๔๕ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ

สิงหาคม ๒๕๕๖
วันพฤหัสบดีที่ ๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทรงเปิดงาน “วันสตรี
ไทย” ประจ�ำปี ๒๕๕๖ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๑๐.๒๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวัง
ดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคาร “เซนต์หลุยส์วิทยาคาร”
ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา อ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคาร “เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา”
ณ โรงเรียนดัดดรุณี อ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
เวลา ๑๖.๓๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางฉั่ว ซิว ซาน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจ�ำ
ประเทศไทย น�ำนายจอร์จ เยียว ประธานสภาทีป่ รึกษานานาชาติมหาวิทยาลัย
นาลันทา สาธารณรัฐอินเดีย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ใน
ฐานะที่ทรงเป็นสมาชิกที่ปรึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยฯ ในโอกาสนี้
พระราชทานเลี้ยงอาหารเย็นด้วย
วันศุกร์ที่ ๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และคณะ เฝ้าฯ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย โอกาสนี้
พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันด้วย
วันอาทิตย์ที่ ๔ เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารไปรษณีย์กลาง
ณ อาคารที่ท�ำการไปรษณีย์กลาง เขตบางรัก
จากนั้น เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้
นายกว่าน มู่ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�ำประเทศไทย เฝ้าฯ
กราบบังคมทูลลาในโอกาสทีจ่ ะพ้นจากหน้าที่ โอกาสนี้ ภริยาเอกอัครราชทูตฯ
ร่วมเฝ้าฯ ด้วย พร้อมกันนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารค�่ำด้วย
วันจันทร์ที่ ๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานงานวันคล้าย
วันพระราชทานก�ำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบ ๑๒๖ ปี
ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ�ำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
วันอังคารที่ ๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จออกแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์

และประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล น�ำผู้ได้
รับพระราชทานทุนมูล นิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ และแผนก
เกษตรศาสตร์ ประจ�ำปี ๒๕๕๖ เฝ้าฯ กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิง
ชวนชืน่ หุตะสิงห์ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรนิ ทราวาส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางประเทือง
เทวกุล ณ อยุธยา ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร
วันพุธที่ ๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรงานแสดงตราไปรษณียากรโลก พุทธศักราช ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน
วันพฤหัสบดีที่ ๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าฯ
กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ กลุ่ม ปตท. ในพื้นที่ภาคตะวันออก พร้อมทั้งทูลเกล้าฯ
ถวายสมุดภาพการเสด็จพระราชด�ำเนินเยือนสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่
๑๖-๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
ต่อจากนัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์ มูลนิธอิ านันทมหิดล
น�ำผู้ได้รับพระราชทานทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ จ�ำนวน ๒ คน เฝ้าฯ
กราบถวายบังคมลา
ต่อจากนัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ เ สด็ จ ฯ แทนพระองค์ ไ ปในการพระราชทานปริ ญ ญาบั ต รแก่ ผู ้ ส� ำ เร็ จ
การศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๕ รวม
๔๒๘ ราย ณ โรงละครแห่งชาติ เขตพระนคร
วันศุกร์ที่ ๙ เสด็จฯ ไปทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถ ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
อ�ำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงถวายผ้าห่มพระพุทธ
ปฏิ ม าเมตตาทั น ใจสุ โ ข ทรงบรรจุ พ ระบรมสารี ริ ก ธาตุ ใ นยอดพระเศี ย ร
พระพุทธเสฏฐสุวรรณศาสดา ทรงยกฉัตรขึน้ ประดิษฐานเหนือพระพุทธปฏิมาเสฏฐสุวรรณศาสดา ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารพิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุ
และพระอรหันตธาตุทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ณ ท่าอากาศยานสุโขทัย อ�ำเภอ
สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้นายสมเกียรติ ชอบผล ประธานกรรมการมูลนิธิสมาน
คุณหญิงเบญจา แสงมลิ และคณะฯ น�ำพระสงฆ์และบุคคลผู้มีผลงานดีเด่น
จากการคัดเลือกของมูลนิธิฯ เฝ้ารับการถวาย และเฝ้าฯ รับพระราชทาน
เข็มเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณบัตร
เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงเปิดงาน “พระมารดาแห่งไหมไทย
และตรานกยูงพระราชทาน สืบสานต�ำนานไหมไทย” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

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 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการถวายน�้ำหลวงสรงศพ
และทรงวางพวงมาลาหลวงกับพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่หน้าโกศศพ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ณ ศาลา
การเปรียญ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ในโอกาสนี้
ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ด้วย
วันอังคารที่ ๑๓ เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการ “ตามรอยเสด็จพระราชด�ำเนิน
สู่ล้านนา” หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ทรงเปิด “หอประวัติศาสตร์เมือง
เชียงใหม่” และ “พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา” อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ กับทรงเปิด
“อาคารพิพิธภัณฑ์โรงไฟฟ้าพลังน�้ำบ้านยาง” ต�ำบลแม่งอน อ�ำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างวันพุธที่ ๑๔ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ เสด็จฯ
เยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์
ในการนี้ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกิจการและการด�ำเนินงานของ
สถาบันการศึกษาเทคนิควิทยาลัยกลาง สถาบันการศึกษาเทคนิค วิทยาลัย
ตะวั น ออก โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาคณิ ต ศาสตร์ และวิ ท ยาศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ สถาบันการศึกษาแห่งชาติสิงคโปร์ และ
โรงเรียนนอร์ธไลท์ โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายลี กวน ยู อดีต
รัฐมนตรี ที่ปรึกษาแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ เฝ้าฯ ณ ท�ำเนียบประธานาธิบดี
ด้วย
วันเสาร์ที่ ๑๗ เวลา ๑๒.๐๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ ศ าสตราจารย์ ค ลิ นิ ก เกี ย รติ คุ ณ นายแพทย์ สุ พั ฒ น์
วาณิชย์การ เลขาธิการมูลนิธริ างวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
น�ำศาสตราจารย์ นายแพทย์นอร์แมน ซาร์ทอเรียส ผูไ้ ด้รบั พระราชทานรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ�ำปี ๒๕๔๗ สาขาการแพทย์ เฝ้าฯ ในโอกาสที่เดิน
ทางมาประเทศไทย ในโอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันด้วย
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานน�้ำหลวง
อาบศพ พลตรี อุดมสินธุ์ การพจน์ ณ ศาลา ๕ วัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
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ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และสาธารณรัฐ
มัลดีฟส์
ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์ 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
สถานทีส่ ำ� คัญในเมืองลือเบค ได้แก่ บริษทั เดรเกอร์แวร์ก มูลนิธสิ ถานสงเคราะห์
ไฮลิเกน ไกสท์ โบสถ์มารีนเคียร์เชอ โบสถ์ซังท์ ยาโคบี และพิพิธภัณฑ์
บ้านบุดเดนบรูก
ณ สาธารณรัฐเกาหลี เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ
ด้านวิศวกรรมฟืน้ ฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับ
คนพิการ ครั้งที่ ๗ ณ เมืองอิลซาน และเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการด�ำเนิน
งานของโรงเรียนมัธยมปลายส�ำหรับเด็กผู้มีพรสวรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ และ
ทรงเยี่ยมชมพระราชวังชางดอก ณ กรุงโซล
วันศุกร์ที่ ๓๐ เวลา ๑๔.๕๓ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์ เอกอัครราชทูตไทย
ประจ�ำสหรัฐอเมริกา น�ำพันโทหญิง ลัดดา แทมมี่ ดักเวิร์ธ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรสหรัฐอเมริกา เฝ้าฯ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย อย่างเป็น
ทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน
๑ คณะ เฝ้าฯ
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กันยายน ๒๕๕๖
วันจันทร์ที่ ๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก หัวข้อ “สมเด็จฯ
พระบรมราชชนก กับการสาธารณสุขไทย” ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
เขตปทุมวัน
เวลา ๑๐.๕๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทรง
รอรับสมเด็จพระราชาธิบดี และสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย ในโอกาส
เสด็จฯ เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะพระราชอาคันตุกะของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ระหว่างวันที่ ๒-๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ ณ ท่าอากาศยานกอง
บัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง
เวลา ๑๑.๒๐ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงน�ำสมเด็จพระราชาธิบดี และสมเด็จพระราชินแี ห่งมาเลเซีย เสด็จฯ โดยรถยนต์พระทีน่ งั่
ออกจากท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง ไปยังโรงแรม
แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เขตบางรัก ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้จัดถวายเป็นที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดี และสมเด็จพระราชินี
แห่งมาเลเซีย
เวลา ๑๑.๔๐ น. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทูลเกล้าฯ ถวาย
กุญแจเมือง แด่สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงส่งสมเด็จพระราชาธิบดี
และสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย ณ ห้องที่ประทับ
เมือ่ ได้เวลาอันควร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ กลับ

วันอังคารที่ ๓ เวลา ๒๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปใน
งานถวายพระกระยาหารค�่ำแด่สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินี
แห่งมาเลเซีย ณ พระทีน่ งั่ จักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในโอกาสนี้
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรศั มิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรี
นารีรัตน์ โดยเสด็จในการนี้ด้วย
วันพุธที่ ๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงรอรับสมเด็จพระราชาธิบดี และ
สมเด็จพระราชินแี ห่งมาเลเซีย เพือ่ ทรงน�ำเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการ
งานศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ ๖ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม
เวลา ๑๑.๓๐ น. เสด็จฯ ทรงน�ำสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย
พร้อมด้วยพระราชวงศ์ฝ่ายมาเลเซีย เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการด�ำเนินงาน
ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เขตปทุมวัน
ต่อจากนัน้ เสด็จฯ ไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร
(เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญกาชาดสดุดชี นั้ พิเศษแด่สมเด็จพระราชินแี ห่งมาเลเซีย
วันพฤหัสบดีที่ ๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์
ไปทรงส่ ง สมเด็ จ พระราชาธิ บ ดี และสมเด็ จ พระราชิ นี แ ห่ ง มาเลเซี ย
ณ ท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
วันศุกร์ที่ ๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเอานี เบนาม ประธานสถาบันมหาสมุทร
ระหว่างประเทศสาธารณรัฐมอลตา และคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญ
Elisabeth Mann Borgese Medal เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ที่ ท รงปฏิ บั ติ
พระราชกรณียกิจด้านสิ่งแวดล้อมและการศึกษาในประเทศไทย เป็นการ
ส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยด้านสิง่ แวดล้อมและการศึกษาในประชาคม
โลก
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการ “ภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน
ประจ�ำปี ๒๕๕๖” ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน
วันอาทิตย์ที่ ๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
พันต�ำรวจเอกอานนท์ อาขุบุตร ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร
เวลา ๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ท่านผูห้ ญิง
ทัศนียา สุวรรณรัฐ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรนิ ทราวาส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
วันจันทร์ที่ ๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในพิธีมังคลาภิเษกเข็มที่ระลึก
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งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ และเหรียญพระรูปเหมือนฉลอง
พระชันษา ๑๐๐ ปี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ กับเหรียญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร
เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เขตบางรัก
วันอังคารที่ ๑๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ
นานาชาติ หัวข้อ “การปรากฏขึ้นและการสั่งสมสมบัติภูมิปัญญาของปัญญา
ชนสตรีเอเชีย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ในโอกาสที่องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องให้เป็น
บุคคลส�ำคัญของโลก ในวาระครบ ๑๕๐ ปี พระราชสมภพ และในฐานะที่
ทรงเป็นต้นแบบของสตรีไทยในภูมภิ าคเอเชียทีม่ บี ทบาทส�ำคัญต่อการพัฒนา
ทางด้านการศึกษา การสาธารณสุข เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ณ โรงแรม
อิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค เขตคลองเตย
เวลา ๑๔.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเดวิด ลิปแมน เอกอัครราชทูตหัวหน้า
คณะผูแ้ ทนสหภาพยุโรปประจ�ำประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาส
ที่จะพ้นจากหน้าที่ ในการนี้ ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเฝ้าฯ ด้วย ในโอกาส
นี้ พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๒ แก่ภริยาเอกอัครราชทูตฯ
ในโอกาสดังกล่าวด้วย
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็ จ ออก ณ พระต� ำ หนั ก เขี ย ว วั ง สระปทุ ม
ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
วั น พุ ธ ที่ 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
วั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๓ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่ต์บนลานน�้ำแข็ง
เรือ่ ง “Nutcracker on Ice” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย
เขตห้วยขวาง
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖ เสด็จฯ
เยือนสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
ณ สหรัฐอเมริกา เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธเี ปิดงานเฉลิมฉลอง
ในโอกาสครบ ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และในโอกาสที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้ประกาศให้สมเด็จพระศรีสวรินทิรา
บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงเป็นบุคคลส�ำคัญของโลก ที่มี
ผลงานดีเด่นด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาธารณสุข วัฒนธรรม
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สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ นครชิคาโก
นอกจากนี้ เสด็ จ ฯ ไปทรงรั บ การทู ล เกล้ า ฯ ถวายปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ด ้ า นมนุ ษ ยศาสตร์ ณ มหาวิ ท ยาลั ย นอร์ เ ทิ ร ์ น อิ ล ลิ น อยส์
สหรัฐอเมริกา
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๓ ถึงวันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ เสด็จฯ
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา นราธิวาส และปัตตานี
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุล
ทอง อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ อ�ำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
วันจันทร์ที่ ๒๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๕
จ�ำนวน ๓,๘๗๕ คน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๔ จ�ำนวน ๔,๐๔๐ คน ณ อาคาร
เรียนอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ�ำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
- เสด็จฯ ไปในการพระราชทานประกาศนียบัตร และเข็มที่ระลึกแก่
ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ�ำปี
๒๕๕๖ ณ อาคารส�ำนักงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ อ�ำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

วั น อั ง คารที่ ๒๔ เสด็จฯ ไปพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด
ผลิตผลทางการเกษตรและพระราชทานถ้วยรางวัลแก่เจ้าของนกเขาที่ชนะ
การแข่งขัน กับทอดพระเนตรนิทรรศการในงานวันลองกอง งานศิลปาชีพ
และงานกระจูด ในงาน “ของดีเมืองนรา” ครั้งที่ ๓๘ ประจ�ำปี ๒๕๕๖ ณ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา อ�ำเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ�ำนวน
๓๓๑ คน ณ ห้องประชุมส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ�ำเภอเมืองนราธิวาส
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- เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารกัญญารักษ์” โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ�ำเภอเมืองนราธิวาส
ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการด�ำเนินงานของศูนย์เรียนรู้
ตามแนวพระราชด�ำริด้านเกษตรผสมผสาน ต�ำบลกะลุวอเหนือ อ�ำเภอเมือง
นราธิวาส ทอดพระเนตรการด�ำเนินงานโครงการต่างๆ ณ ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกลุ ทอง อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ ต�ำบลกะลุวอเหนือ และเสด็จออก
ณ เรือนรับรองที่ประทับ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าฯ
วันพุธที่ ๒๕ เสด็จฯ ไปในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสิรินธร ครบรอบ
๓๓ ปี กองบังคับการกรมทหารราบที่ ๑๕๒ ค่ายสิรินธร ต�ำบลเขาตูม อ�ำเภอ
ยะรัง จังหวัดปัตตานี
ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายสิรินธร และ
กลุ่มแม่บ้านท�ำผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ค่ายสิรินธร ทรงเยี่ยมโครงการฟาร์ม
ตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านโคกไร่ใหญ่ อ�ำเภอ
สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
วันศุกร์ที่ ๒๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๘ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๒ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๗.๕๓ น. เสด็จฯ ไปในงานแนะน�ำหนังสือของศาสตราจารย์
ศาสตยพรต ศาสตรี ณ ท้องพระโรง มหาวิท ยาลัย ศิลปากร วังท่าพระ
เขตพระนคร
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลเอก
อรุณ ปริวัติธรรม ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
วั น จั น ทร์ ที่ ๓๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคาร
ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ณ โรงพยาบาลราชวิถี เขตราชเทวี
เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา
และผลงานความส�ำเร็จของโรงเรียนเทพศิรินทร์ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดโครงการ “หุ่นยนต์เพาะเลี้ยง
สเต็มเซลล์เพือ่ น�ำไปใช้ในการรักษา” ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเปิดร้านค้าของมูลนิธิชัยพัฒนา ณ อาคาร
ศูนย์กลางท�ำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ ศูนย์ซักฟอก และศูนย์โภชนาการ
ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสรรเสริญ และ
เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ แก่ผู้บ�ำเพ็ญคุณความดี และผู้มีอุปการ
คุ ณ แก่ ส ภากาชาดไทย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู ้ มี กุ ศ ลจิ ต
เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินและสิง่ ของ ณ ตึก ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย
ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภา
กาชาดไทย ประจ�ำปี ๒๕๕๖ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร
(เจริญ สุวฑฺฒโน)

ตุลาคม ๒๕๕๖
วันอังคารที่ ๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและสถาบันสมทบ
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ�ำนวน ๒,๓๙๖ คน ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์ “อาคารปฏิบัติการพื้นฐานด้าน
วิศวกรรมศาสตร์” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิด “หอศิลปะและวัฒนธรรมโรงเรียน
ปากช่อง” ณ โรงเรียนปากช่อง ต�ำบลหนองสาหร่าย อ�ำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา
เวลา ๑๖.๔๕ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
วันพุธที่ ๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ น ายมี เ กลั น เจโล ปิ ป ั น เอกอั ค รราชทู ต
สาธารณรัฐอิตาลีประจ�ำประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่
จะพ้นจากหน้าที่ ในการนี้ ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเฝ้าฯ ด้วย โอกาสนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่อง
ราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือก แก่เอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสดัง
กล่าวด้วย
เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางจุนโกะ โยโกตะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�ำสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ เฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับ
สภาวการณ์ในภูมภิ าคลุม่ น�ำ้ โขง ในโอกาสนี้ พระราชทานเลีย้ งอาหารค�ำ่ ด้วย
วั น พฤหั ส บดี ที่ ๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการทรงบ�ำเพ็ญ
พระราชกุ ศ ลฉลองพระชั น ษา ๑๐๐ ปี สมเด็ จ พระญาณสั ง วร สมเด็ จ พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ณ พระอุโบสถ
วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร
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เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
เนือ่ งในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก พระชันษา ๑๐๐ ปี ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน
เวลา ๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลฉลอง
พระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (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
อุ ม าลา ตั ส โซ ประธานาธิ บ ดี แ ห่ ง สาธารณรั ฐ เปรู และคณะ ในโอกาส
เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล 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 ครั้งที่ 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. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และคณะ น�ำศาสตราจารย์รอล์ฟ ดีเทอร์ ฮอยเออร์ ผู้บริหารองค์กรแห่งยุโรป
เพื่ อ การวิ จั ย นิ ว เคลี ย ร์ เข้ า เฝ้ า ฯ รั บ พระราชทานปริ ญ ญาวิ ท ยาศาสตร์
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ต่อจากนั้น ทรงเป็นประธานการ
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และองค์กรแห่งยุโรปเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์ ภายใต้ Worldwide LHC
Computing Grid ในโอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารค�่ำด้วย
วันศุกร์ที่ ๑๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ�ำนาจเต็มแห่ง
ประเทศไทยประจ�ำต่างประเทศ เฝ้าฯ กราบถวายบังคมลา ในโอกาสทีจ่ ะเดิน
ทางไปปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ�ำนาจเต็ม
แห่งประเทศไทยประจ�ำสหรัฐอเมริกา
นายนพปฎล คุณวิบูลย์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ�ำนาจเต็มแห่ง
ประเทศไทยประจ�ำราชอาณาจักรเบลเยียม
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เวลา ๑๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงของคณะบัลเลต์
บาดิชเช จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง
วันเสาร์ที่ ๑๒ เวลา ๑๐.๑๐ น. เสด็จออก ณ พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
น�ำนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ
เฝ้าฯ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของ
รัฐบาล
เวลา ๑๓.๑๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดห้องสมุดเพือ่ การเรียนรู้ “บ้านจิรายุพูนทรัพย์” ซึ่งตั้งอยู่ ณ เขตพระโขนง
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
ศาสตราจารย์วริ ชั ณ สงขลา ณ เมรุดา้ นใต้วดั เทพศิรนิ ทราวาส เขตป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย
วันจันทร์ที่ ๑๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารที่ท�ำการแห่งใหม่
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งตั้งอยู่
ณ เขตจตุจักร
เวลา ๑๐.๓๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานรางวัลวรรณกรรม
สร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) เนื่องในวาระครบ ๓๕ ปี ในการ
ด�ำเนินงานก่อตั้งและการพระราชทานรางวัลซีไรต์ ณ โรงแรมแมนดาริน
โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เขตบางรัก
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายช�ำนาญ
ธรรมาธิคม ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร
วันอังคารที่ ๑๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงร่วมการบันทึกวีดิทัศน์
ทรงดนตรีไทยร่วมกับนักเรียนนายร้อย กิจกรรมดนตรีไทย โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า เนื่องในวันปิยมหาราช ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ช่อง ๕ เขตพญาไท
เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๒ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนัน้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๔ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงหล่อพระพุทธรูปประจ�ำวันจันทร์
และประจ�ำวันอาทิตย์ เพื่อเชิญไปประดิษฐานในศาลาเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ มณฑล
พิธีหน้าพระอุโบสถ วัดปทุม-วนาราม ราชวรวิหาร เขตปทุมวัน
วันพุธที่ ๑๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานวันอาหารโลก ปี ๒๕๕๖
หัวข้อ “ระบบอาหารยั่งยืน เพื่อความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ”
ณ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติภาคพืน้ เอเชียและแปซิฟกิ
เขตพระนคร
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารที่ท�ำการสมาคมฝรั่งเศส
กรุงเทพแห่งใหม่ ณ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ เขตปทุมวัน
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วั น พฤหั ส บดี ที่ ๑๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๒ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน
๑๑ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้นายมาร์ก มีคลี เซิน เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียม
ประจ�ำประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลเกี่ยวกับการกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตเบลเยียม จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖
โอกาสฉลองครบรอบ ๑๔๕ ปี การลงนามสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและ
การพาณิชย์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเบลเยียม
วันศุกร์ที่ ๑๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๔ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ า ฯ ให้ เ สด็ จ ลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุ สิ ด าลั ย สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการจัดงาน “วันที่ระลึกวันทรง
ดนตรี” จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินบริจาคของ
ผู้ร่วมงาน “วันที่ระลึกวันทรงดนตรี” ประจ�ำปี ๒๕๕๔ และประจ�ำปี ๒๕๕๕
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน
๑๐ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน 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
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
เขตบางนา
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็ จ ฯ ไปทรงเปิ ด งาน “คิ ด ถึ ง ...สมเด็ จ ย่ า ”
ครั้งที่ ๑๗ ณ ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ เขตปทุมวัน
วันอังคารที่ ๒๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ประธาน
กรรมการแผนกสัตวแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล และคณะ น�ำผู้ได้รับ
พระราชทานทุนมูลนิธอิ านันทมหิดล แผนกสัตวแพทยศาสตร์ ประจ�ำปี ๒๕๔๙

ที่ส�ำเร็จการศึกษา เฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จฯ ไปพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจ�ำปี ๒๕๕๖ ณ พระที่น่ังมูลสถานบรมอาสน์
ในพระบรมมหาราชวัง และพระราชทานเลี้ยงน�้ำชา เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับ
พระราชทานรางวัลฯ ณ พระทีน่ งั่ บรมราชสถิตยมโหฬาร ในพระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๒๓ เวลา ๑๗.๕๑ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์คลินกิ เกียรติคณ
ุ นายแพทย์สพุ ฒ
ั น์ วาณิชย์การ
เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ น�ำคณะ
กรรมการรางวั ล นานาชาติ ฯ และคู ่ ส มรส เฝ้ า ฯ ในโอกาสที่ เ ดิ น ทางมา
ประชุมคณะกรรมการรางวัลนานาชาติฯ เพื่อพิจารณาตัดสินผู้สมควรได้
รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ�ำปี ๒๕๕๖ ในโอกาสนี้
พระราชทานเลี้ยงอาหารค�่ำแก่คณะฯ ผู้เข้าเฝ้าฯ ด้วย
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เวลา ๑๕.๐๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ
หัวข้อ “เตรียมความพร้อมเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุในประเทศไทย” ณ ห้องประชุม
สโมสรทหารบก เขตพญาไท
เวลา ๑๖.๐๕ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
วันศุกร์ที่ ๒๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๙ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ
แทนพระองค์ ไปถวายน�้ ำ สรงพระศพ สมเด็ จ พระญาณสั ง วร สมเด็ จ พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) และทรงวางพวงมาลา
หลวงกับพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทีห่ น้าพระโกศ
พระศพ ณ ต�ำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร ในโอกาสนี้ ทรงวาง
พวงมาลาส่วนพระองค์ด้วย
การนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา โดยเสด็จในการนี้ด้วย
ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๖ ถึงวันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เสด็จฯ
ทรงน�ำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ไปชมการด�ำเนินงานของโครงการดอยตุงและมูลนิธิ

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ชัยพัฒนา โรงเรียน โรงพยาบาล ในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอแม่ฟา้ หลวง และอ�ำเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ พระต�ำหนักดอยตุง อ�ำเภอ
แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
วั น เสาร์ ที่ ๒๖ เสด็จฯ ทรงน�ำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติฯ ไปชม
หอแรงบันดาลใจฯ และพระราชทานเลี้ยงอาหารค�่ำแก่คณะกรรมการรางวัล
นานาชาติฯ ณ พระต�ำหนักดอยตุง อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ เสด็จฯ ทรงน�ำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติฯ ไปเยี่ยม
โรงงานแปรรูปแมคคาเดเมีย ศูนย์ผลิตและจ�ำหน่ายงานมือ อ�ำเภอแม่ฟา้ หลวง
บ้านนายสมศรี ใจสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลโป่งงาม ศูนย์พัฒนา
พันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ โรงคัดแยกเมล็ดพันธุ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน�้ำมัน
และพืชน�้ำมัน และโรงพยาบาลแม่สาย อ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
วันจันทร์ที่ ๒๘ เสด็จฯ ทรงน�ำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติฯ ไปเยีย่ มร้าน
ดอยตุง ไลฟ์สไตล์ โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา และโรงเรียนห้วยไร่สามัคคี
ต�ำบลแม่ฟ้าหลวง อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง
เวลา ๑๖.๐๐ น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ ให้ เ สด็ จ ฯ แทนพระองค์ ไ ปในการพระราชพิ ธี ท รงบ� ำ เพ็ ญ
พระราชกุ ศ ลถวายผ้ า พระกฐิ น ณ วั ด มกุ ฏ กษั ต ริ ย าราม เขตพระนคร
และวัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่
ระหว่างวันอังคารที่ ๒๙ ถึงวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เสด็จฯ ไป
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี สกลนคร และนครพนม
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ พระต�ำหนักภูพานราชนิเวศน์ อ�ำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
วั น อั ง คารที่ ๒๙ เสด็จฯ ไปในการถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย
ณ วัดถ�้ำอภัยด�ำรงธรรม อ�ำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
- เสด็จฯ ไปทรงเปิดแพรคลุมป้ายชือ่ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ สหกรณ์
โคนมวาริชภูมิ จ�ำกัด อ�ำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน
อ�ำเภอน�้ำโสม จังหวัดอุดรธานี และศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่อง
มาจากพระราชด�ำริ อ�ำเภอเมืองสกลนคร
วันพุธที่ ๓๐ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนคอนราด
เฮงเค็ล อ�ำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม และโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา
พึ่งบารมี อ�ำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
- เสด็จฯ ไปทรงเปิดแพรคลุมป้ายโรงงานหลวงอาหารส�ำเร็จรูปที่ ๓
(เต่างอย) อ�ำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ เสด็จฯ เยือนนครกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เพื่อทรงน�ำนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
และข้าราชการกองวิชาประวัติศาสตร์ไปทัศนศึกษา

พฤศจิกายน ๒๕๕๖
วันศุกร์ที่ ๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลถวาย
ภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ซึ่งเป็นพระพิธีธรรมที่ได้มาสวดพระอภิธรรมพระศพ
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ
สุวฑฺฒโน) ณ พระต�ำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร
เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เ สด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๒ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน
๑๒ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้นายอนุกลั ย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ
แผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธอิ านันทมหิดล น�ำผูไ้ ด้รบั พระราชทานทุนมูลนิธิ
อานันทมหิดล และทุนรัฐบาลราชอาณาจักรสวีเดน แผนกวิศวกรรมศาสตร์
และส�ำเร็จการศึกษา เฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดหอพระพุทธเกษตร์รักษา และ
พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์
กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กับหอสมุดและหอจดหมายเหตุ ณ ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เขตจตุจักร

วันอาทิตย์ที่ ๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นายรุน และนางถนอม วงษ์ดี ณ เมรุวดั บางพลีใหญ่ใน อ�ำเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ
วันจันทร์ที่ ๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๕
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ�ำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี เป็นวันที่ ๑ (ภาคเช้า จ�ำนวน ๔,๕๘๒ คน ภาคบ่าย จ�ำนวน
๕,๒๒๗ คน)
เวลา ๑๖.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายฮาฟีดห์ ซาลิม โมฮาเมด บา-โอมาร์
เอกอัครราชทูตรัฐสุลต่านโอมานประจ�ำประเทศไทย และคณบดีคณะทูต
เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
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จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอังคารที่ ๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ า ฯ ให้ เ สด็ จ ฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริ ญ ญาบั ต รแก่
ผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล ประจ� ำ ปี ก าร
ศึกษา ๒๕๕๕ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ�ำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นวันที่ ๒ (ภาคเช้า จ�ำนวน ๕,๕๓๓ คน
ภาคบ่าย จ�ำนวน ๔,๖๕๙ คน)
วันพุธที่ ๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๕
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ�ำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี เป็นวันที่ ๓ (ภาคเช้า จ�ำนวน ๕,๑๑๖ คน ภาคบ่าย จ�ำนวน
๔,๙๗๐ คน)
เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
วันพฤหัสบดีที่ ๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมนานาชาติ
ครั้งที่ ๑ เรื่อง “ผ้าและฉลองพระองค์ในราชส�ำนัก” และทรงบรรยายพิเศษ
หัวข้อ “พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่
เกี่ยวกับเรื่องผ้า” ณ โรงแรมดุสิตธานี เขตบางรัก
วันเสาร์ที่ ๙ แถลงการณ์สำ� นักพระราชวัง เรือ่ ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ ๑
เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เนื่องจากมีพระอาการปวดพระนาภี (ท้อง) และทรงมีไข้ คณะแพทย์ผู้ถวาย
การรักษา ได้ถวายการตรวจ ปรากฏว่า พบนิว่ อุดทีท่ อ่ พระวักกะ (ไต) ข้างขวา
คณะแพทย์ฯ จึงถวายการรักษาด้วยพระโอสถบรรเทาการปวด พระโอสถ
ปฏิชีวนะ และขอพระราชทานให้ประทับในโรงพยาบาล และงดพระราชกิจ
สักระยะหนึ่ง
วันอังคารที่ ๑๒ แถลงการณ์ส�ำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย ฉบับที่ ๒
วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา ได้รายงานว่า ผลการตรวจทาง
รังสีวิทยา ยังพบนิ่วอยู่ที่ท่อพระวักกะ (ไต) ขวา คณะแพทย์ฯ จึงได้ถวายการ
รักษาด้วยการส่องกล้องเพื่อน�ำนิ่วออก เมื่อเช้าวันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน
พุทธศักราช ๒๕๕๖ คณะแพทย์ฯ สามารถน�ำนิ่วที่พบอยู่นั้นออกได้หมด
หลั ง ถวายการรั ก ษาด้ ว ยการส่ อ งกล้ อ ง สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ
สยามบรมราชกุมารี มีพระอาการดีขึ้น คณะแพทย์ฯ ยังคงถวายพระโอสถ
ปฏิ ชี ว นะต่ อ ไป และกราบบั ง คมทู ล ให้ ป ระทั บ พั ก ในโรงพยาบาลต่ อ อี ก
สักระยะหนึ่ง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ แถลงการณ์ส�ำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ ๓

ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ
ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตามค�ำกราบบังคมทูล
เชิญของคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ซึ่งส�ำนักพระราชวังได้มีแถลงการณ์ประกาศให้ทราบแล้วนั้น
คณะแพทย์ฯ ได้รายงานว่า การถวายการรักษาเพื่อน�ำนิ่วออกจาก
ท่อพระวักกะ (ไต) ขวา โดยน�ำกล้องส่องเข้าไปในหลอดไต ผลเป็นที่น่าพอใจ
อุณหภูมิพระวรกายปรกติ เสวยพระกระยาหารได้ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
ทรงพระด�ำเนินได้ดี พระอาการทั่วไปเป็นที่น่าพอใจ และจะเสด็จฯ กลับไป
ประทับพักฟื้น ณ วังสระปทุมได้ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ในการนี้ คณะแพทย์ฯ ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานให้งดพระราชกิจไว้
อีกระยะหนึ่ง
ในระหว่างทีป่ ระทับรับการถวายการรักษา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย ได้มีพระราชวงศ์ เอกอัครราชทูต ข้าราชการ พระภิกษุ และ
ประชาชนทุกหมู่เหล่า แสดงความห่วงใย เสด็จและเดินทางไปลงพระนาม
ลงนาม ถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ความทราบ
ฝ่าละอองพระบาทแล้ว ทรงชื่นชมในความปรารถนาดี และทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เชิญพระราชด�ำรัสขอบพระทัยและขอบใจแจ้งให้ทราบทั่วกัน
วันจันทร์ที่ ๑๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรม
เฉลิ ม พระเกี ย รติ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕๘ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖
และครบ ๒๐ ปี การก่อตั้งศูนย์ศิลป์สิรินธร ปี ๒๕๕๖ ณ หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
เวลา ๑๕.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเยซี ไบเออร์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
โปแลนด์ประจ�ำประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจาก
หน้าที่ ในโอกาสนี้ ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเฝ้าฯ ด้วย

วั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ
เฝ้าฯ

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน
๙ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้นางจอสลิน เอส. บาทูน-การ์เซีย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ประจ�ำประเทศไทย เฝ้าฯ รับพระราชทานเงิน ซึ่งทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินจ�ำนวนดังกล่าวให้แก่สภากาชาดฟิลิปปินส์
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากกรณีเหตุการณ์พายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดร้านภูฟ้าสาขากรมศิลปากร
ณ กรมศิลปากร เขตพระนคร
วันศุกร์ที่ ๒๒ เวลา ๐๙.๐๗ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๖ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธาน
กรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย และคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือ “๒๓๐ ปี ศรีรัตนโกสินทร์
มรดกความทรงจ�ำกรุงเทพมหานคร” และหนังสือชุด “๑๐๐ เอกสารส�ำคัญ:
สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย” เพื่อพระราชทานแก่ห้องสมุด โรงเรียน และ
สถานศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ตามพระราชอัธยาศัย
ต่อจากนัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๒ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน
๑๔ คณะ เฝ้าฯ
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๒๔ ถึงวันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เสด็จฯ
เยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส ราชอาณาจักรเบลเยียม และราชรัฐอันดอร์รา
ณ สาธารณรั ฐ ฝรั่ ง เศส เสด็ จ ฯ ไปทรงเยี่ ย มสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
เทคโนโลยีปารีสเดส์คาร์ทส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและวิชาชีพดิเดอโรต์ และ
สถาบันด้านการมองเห็น
ณ ราชอาณาจักรเบลเยียม ทรงเข้าร่วมการประชุม “เกษตรกรรม
ในครัวเรือน : แนวทางสู่การเกษตรที่เข้มแข็งและยั่งยืนในยุโรปและในโลก”
ตามค� ำ กราบบั ง คมทู ล เชิ ญ ของคณะกรรมาธิ ก ารยุ โ รปด้ า นการเกษตร
และการพั ฒ นาชนบท ในโอกาสนี้ มี พ ระราชด� ำ รั ส ในหั ว ข้ อ “ทิ ศ ทาง
ของเอเชียต่อเกษตรกรรมในครัวเรือน” ในการประชุมดังกล่าวด้วย จากนั้น
เสด็จฯ ไปเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินแี ห่งราชอาณาจักร
เบลเยียม ณ พระราชวังลาเกน และเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีฟาบิโอลา
ณ พระราชวังชตูเฟนแบร์ก กรุงบรัสเซลส์
ณ ราชรัฐอันดอร์รา พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอันโทนี
มาร์ตี นายกรัฐมนตรีราชรัฐอันดอร์รา เฝ้าทูลละอองพระบาท จากนัน้ จะเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมชมสถานที่ส�ำคัญต่างๆ คือ อาคารรัฐสภา โบสถ์
แซนต์มาร์ตีแห่งเมืองลาคอร์ทินาดา พิพิธภัณฑ์ไปรษณีย์ และพิพิธภัณฑ์
โรงหลอมเหล็กโรสเซล
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ธันวาคม ๒๕๕๖
วันอาทิตย์ที่ ๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานงานเดิน-วิ่ง
“เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ๕๖” กับพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ให้
การสนับสนุนการจัดงานการแข่งขันเดิน “เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน
๕๖” และพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะการแข่งขัน ฯ และนักกีฬา
ยิงปืนเขาชะโงก ครั้งที่ ๓/๕๖ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ�ำเภอ
เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน
ในงานกิจกรรมประจ�ำปี ครัง้ ที่ ๓๔ ของสมาคมครูภาษาฝรัง่ เศสแห่งประเทศไทย
ในพระราชู ป ถั ม ภ์ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก
วันจันทร์ที่ ๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ำรวจตระเวน
ชายแดนบ้านทิไล่ป้า โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช และโรงเรียน
บ้านหินตั้ง อ�ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

วันอังคารที่ ๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารสรัสปทุมนิเทศ”
ณ โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ เขตปทุมวัน
เวลา ๑๒.๑๕ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้นายอากิโอะ โตโยดะ ประธานบริษทั โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ ประเทศ
ญี่ปุ่น และคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่
คณะผู้เฝ้าฯ ด้วย
ระหว่างวันอังคารที่ ๓ ถึงวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เสด็จฯ ไปทรง
ปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ และแม่ฮอ่ งสอน ในโอกาสนี้
ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ ส�ำนักชลประทานที่ ๑ อ�ำเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันพุธที่ ๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมศูนย์บริการและพัฒนาที่สูง
ปางตองตามพระราชด�ำริ สถานีวจิ ยั ทดสอบพันธุส์ ตั ว์แม่ฮอ่ งสอน อ�ำเภอเมือง
แม่ฮอ่ งสอน และทรงเปิด “อาคารพระราชทาน ๔” โรงเรียนล่องแพวิทยา อ�ำเภอ
สบเมย กับทรงเปิด “หอประชุมศรีสังวาลย์” โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อ�ำเภอ
แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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วันศุกร์ที่ ๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิต
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ�ำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ า ฯ ให้ เ สด็ จ ลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุ สิ ด าลั ย สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๓ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน
๑๐ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ อู ตีน์ วีน์ เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ประจ�ำประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา
ในโอกาสที่จะพ้นจากต�ำแหน่งหน้าที่
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคาร “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ”
ณ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เขตสาทร
เวลา ๑๙.๐๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทอดพระเนตรการแสดง
โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดศึกกุมภกรรณ ตอน โมกขศักดิ์ ณ หอประชุมใหญ่
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง
วันเสาร์ที่ ๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในงานสโมสรสันนิบาต เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ท�ำเนียบรัฐบาล ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ โดยเสด็จในการนีด้ ว้ ย
วันอาทิตย์ที่ ๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
หม่อมหลวงศรีฟ้า มหาวรรณ์ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร
วันจันทร์ที่ ๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ ศ าสตราจารย์ เ ติ ม ศั ก ดิ์ กฤษณามระ รั ก ษาการแทน
ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายประกาศนียบัตรและเข็มสมาชิกกิตติมศักดิ์
Beta Gamma Sigma Chapter Honoree ขององค์กร Beta Gamma Sigma
Chapter
ต่อจากนัน้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอนิล วาธวา เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐอินเดียประจ�ำประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาส
ที่จะพ้นจากต�ำแหน่งหน้าที่
เวลา ๑๕.๑๒ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจ�ำ
ปี ๒๕๕๖ ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ณ อาคารส�ำนักงานมูลนิธิสายใจไทยฯ เขตบางนา
วันอังคารที่ ๑๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่าย
ฝีพระหัตถ์ “รูปยาตรา ภาพทัศนาจร” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เขตปทุมวัน

วันพุธที่ ๑๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารที่ท�ำการด่านสะพาน
มิตรภาพ ๔ (เชียงของ-ห้วยทราย) ฝัง่ ไทย กับทรงเปิดนิทรรศการมิตรภาพข้าม
พรมแดน และทรงเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพ ๔ (เชียงของห้วยทราย) อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ร่วมกับนายบุนยัง วอละจิด
รองประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อจากนัน้
เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนสามัญกินนอน ชนเผ่าแขวง เมืองห้วยทราย
แขวงบ่อแก้ว และเสด็จฯ ไปทรงร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวัน ในโอกาสเปิด
สะพานมิตรภาพ ๔ (เชียงของ-ห้วยทราย) ณ โรงแรมเชียงของ ทีคการ์เด้น
อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๐ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน
๗ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๒ คณะ เฝ้าฯ
วั น พฤหั ส บดี ที่ ๑๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญา
บัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ�ำปี
การศึกษา ๒๕๕๕ จ�ำนวน ๔,๐๙๐ คน ณ อาคารกีฬา ๑ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ อ�ำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
วันศุกร์ที่ ๑๓ เวลา ๑๒.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในงานนิทรรศการวิชาการโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจ�ำปี ๒๕๕๖ ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า อ�ำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
มูลนิธิชัยพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ณ ส�ำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เขตบางพลัด
วันเสาร์ที่ ๑๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา รองประธาน
มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ น�ำคณะผู้แทนประเทศไทยที่กลับจากการแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ (คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา
ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ โลกและอวกาศ Asian Science
Camp และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ประจ�ำปี ๒๕๕๖ เฝ้าฯ
กราบบังคมทูลรายงานผลการแข่งขันฯ และรับพระราชทานพระราโชวาท เพือ่
ความเป็นสิริมงคลและเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
ท่านผูห้ ญิงเชือ้ ชืน่ บุนนาค ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรนิ ทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยเสด็จในการนี้ด้วย
ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมราชวงศ์
กระวิก เกยานนท์ ณ เมรุด้านใต้ วัดเทพศิรินทราวาส
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เวลา ๑๘.๓๐ น. เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปในงานครบ ๗๔ ปี
นายถวั ล ย์ ดั ช นี และทอดพระเนตรประติ ม ากรรมสุ ริ ย ะภู มิ จั ก รวาล
ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน
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เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จลง ณ วังสระปทุม ทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ
“สยาม-อเมริกัน พันวัสสาอัยยิกาเจ้า” ณ พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสา
อัยยิกาเจ้า
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผสู้ ำ� เร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ อาคารอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยนเรศวร อ�ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก (ภาคเช้า จ�ำนวน
๓,๓๒๙ คน ภาคบ่าย จ�ำนวน ๓,๔๑๖ คน)
ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ
พระชนมพรรษา ๑” และ “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ๒”
ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๖ ถึงวันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เสด็จฯ ไปทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม อุบลราชธานี
และนครพนม ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองทีป่ ระทับ เขือ่ นอุบลรัตน์
อ�ำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
วันจันทร์ที่ ๑๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ภาคเช้า จ�ำนวน
๔,๒๒๒ คน ภาคบ่าย จ�ำนวน ๔,๙๔๘ คน)
ต่อจากนัน้ เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารสัตววิทยรักษ์” ณ โรงพยาบาลสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันอังคารที่ ๑๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ณ อาคาร
พลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
(ภาคเช้า จ�ำนวน ๕,๒๙๙ คน ภาคบ่าย จ�ำนวน ๔,๓๒๑ คน)
เสด็จฯ ไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ซึ่งตั้งอยู่
ณ อ�ำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
วั น พุ ธ ที่ ๑๘ เสด็ จ ฯ ไปทรงเปิ ด โรงงานผลิ ต เอทานอล บริ ษั ท อุ บ ล
ไบโอ เอทานอล จ�ำกัด ซึ่งตั้งอยู่ ณ อ�ำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริ ญ ญาบั ต รแก่ ผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาจาก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ�ำนวน ๒,๘๖๐ คน
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อ�ำเภอวารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริ ญ ญาบั ต รแก่ ผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาจาก
มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๕ จ�ำนวน ๑,๔๗๐
คน ณ อาคารศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม อ�ำเภอ
เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

วันศุกร์ที่ ๒๐ เวลา ๐๙.๐๙ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ “ทรัพยากรไทย: น�ำสิง่ ดีงามสูต่ าโลก ปี ๒๕๕๖” กับทรงเปิดอาคาร
ศูนย์การเรียนรู้ ณ เขือ่ นศรีนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ�ำเภอ
ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ทรงเป็น
ประธานการประชุมสามัญประจ�ำปี ๒๕๕๖ มูลนิธิราชสุดา
วันเสาร์ที่ ๒๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
รองศาสตราจารย์ พงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์
วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราราม
(โรงพยาบาลสมุทรสาคร ๒) ซึ่งตั้งอยู่ ณ อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นายอุปดิศร์ ปาจรียางกูร ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรนิ ทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางดวงจินดา
วงศาโรจน์ ณ เมรุด้านใต้ วัดเทพศิรินทราวาส
เวลา ๑๗.๔๕ น. เสด็จฯ ไป ในการพระราชทานเพลิงศพ พลตรี
อุดมสินธุ์ การพจน์ ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๒๒ ถึงวันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เสด็จฯ
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก ในโอกาสนี้ ประทับแรม
ณ เรือนรับรองเหมืองผาแดง บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จ�ำกัด (มหาชน) อ�ำเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก
วันจันทร์ที่ ๒๓ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการฟื้นฟูสภาพพื้นที่สิ้นสุด
กิจกรรมเหมืองแร่ และโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้ำ
ตามแนวพระราชด�ำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เหมืองแร่สังกะสี บริษัท
ผาแดง อิ น ดั ส ทรี จ� ำ กั ด (มหาชน) ทรงเปิ ด “ห้ อ งสมุ ด พร้ อ มปั ญ ญา”
ณ เรือนจ�ำอ�ำเภอแม่สอด ทรงเยี่ยมโรงเรียนแม่กุวิทยาคม อ�ำเภอแม่สอด
โรงเรี ย นต� ำ รวจตระเวนชายแดนบ้ า นแม่ ก ลองคี และทรงเปิ ด “อาคาร
พระราชทาน” ณ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อ�ำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
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วั น อั ง คารที่ ๒๔ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
จุฬา-ธรรมศาสตร์ ๓ ศูนย์การเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเด
ศูนย์การเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านคะเนจือทะ และศูนย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ตามพระราชด�ำริ บ้านขะแนจื้อคี อ�ำเภอ
ท่าสองยาง จังหวัดตาก
วันพุธที่ ๒๕ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนบ้านสามหมื่น ห้องเรียนสาขา
บ้านห้วยขนุน โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ
พระชนมพรรษา (บ้านแพะ จังหวัดตาก) ศูนย์การเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
หม่อมราชวงศ์เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน อ�ำเภอแม่ระมาด และศูนย์การเรียน
ต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านตีนดอย อ�ำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานงานร�ำลึก
วันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงเรียน
นายร้อยชั้นมัธยม (๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๒) กับพระราชทานของที่ระลึกแก่นาย
ทหารพิเศษประจ�ำกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ และผูใ้ ห้การสนับสนุน
กองทุนพัฒนาโรงเรียนฯ ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เวลา ๑๒.๓๕ น. เสด็ จ ฯ ไปทรงเยี่ ย มโรงเรี ย นปิ ย ชาติ พั ฒ นา
ในพระราชู ป ถั ม ภ์ ฯ อ� ำ เภอเมื อ งนครนายก และทรงเปิ ด “อาคารเรี ย น
พระราชทาน” ณ โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง อ�ำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
วั น ศุ ก ร์ ที่ ๒๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศล
ทรงบาตรพระสงฆ์ เนือ่ งในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ บริเวณอาคาร
แพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน
เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
อ�ำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมตึก
วชิราลงกรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๒ คณะ เฝ้าฯ

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ เวลา ๑๗.๒๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
ร้อยโท นายแพทย์รัชชัย เหราบัตย์ ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
เขตบางเขน
เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์
นายแพทย์กวี ทังสุบุตร ณ เมรุวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี
วันจันทร์ที่ ๓๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปพระราชทานเหรียญกาชาด
สรรเสริญ และเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ แก่ผู้บ�ำเพ็ญคุณความดี
และผู้มีอุปการคุณแก่สภากาชาดไทย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้
ผูม้ กี ศุ ลจิต เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน และสิง่ ของ ณ ตึก ภปร. โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต่อจากนัน้ เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุม
กรรมการสภากาชาดไทย ประจ�ำปี ๒๕๕๖ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
วันอังคารที่ ๓๑ เวลา ๐๙.๔๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยม กับทรงเปิดอาคาร
อเนกประสงค์ “พระราชทาน ๕” ณ โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ และ
ทรงเยี่ยมโรงเรียนวัดชินวราราม (เจริญผลวิทยาเวศน์) อ�ำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
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สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานนามดอกไม้ป่า

“ดุสิตา”

หลายปีมาแล้วทีส่ มเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ได้ทรงมีพระราชปรารภ
กับผู้ใกล้ชิดว่า ในภาคอีสานนั้น มีพรรณไม้เล็กๆ สวยงามตามท้องทุ่ง ซึ่งไม่เคย
ทอดพระเนตรเห็นในภาคอืน่ ๆ เลย โดยเฉพาะในจังหวัดสกลนคร บริเวณทีต่ งั้ พระต�ำหนัก
ภูพานราชนิเวศน์ ใกล้ๆ กับเชิงเขาจะมีดอกหญ้าป่า เล็กๆ ชนิดหนึง่ มีลกั ษณะเป็นสีมว่ ง
และสีนำ�้ เงินสด มีกลิน่ หอม และจะบานสะพรัง่ ไปทัว่ ทัง้ ทุง่ เป็นลานกว้างในช่วงปลายฤดู
ฝนต้นหนาว ซึ่งได้พระราชทานนามดอกไม้ป่าดอกเล็กๆ นี้ว่า

“ดอกดุสิตา”
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ณ บริเวณพื้นที่ใกล้ๆ พระต�ำหนักภูพานราชนิเวศน์

ในเนื้อที่ประมาณ ๕๐ ไร่ คือบริเวณที่เกิดของทุ่งดอกหญ้าป่าเล็กๆ
หลากสีสันและโดยเฉพาะจะละลานตาด้วยสีม่วงของดอกดุสิตา
ที่ได้พระราชทานชื่อให้

นอกจากดอกดุสติ าสีมว่ งทีม่ เี สน่หเ์ ด่นทีส่ ดุ แล้ว ยังมีดอกไม้
ชนิดอื่นขึ้นแซมอีกหลายหลากชนิด สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถได้พระราชทานนามดอกไม้ปา่ แตกต่างกันไป อาทิ “มณีเทวา”
จะเป็นดอกกลมสีขาว หรือสีขาวอมม่วง “สร้อยสุวรรณา” สีเหลืองทอง
มีรปู ทรงละม้ายกล้วยไม้ขนาดจิว๋ “ทิพเกสร” ดอกสีมว่ งอมชมพูออ่ น
“สรัสจันทร” เป็นดอกเดี่ยวคล้ายดอกทิวลิปขนาดจิ๋ว มีสีฟ้าหม่น
ดอกไม้นานาพรรณที่แซมขึ้นมาสลับกับสีม่วงของดอกดุสิตานั้น
ยิ่งเพิ่มความสวยงามเป็นเสน่ห์ติดตาตรึงใจให้กับท้องทุ่งดอกไม้ป่า
ธรรมชาติแห่งลานดุสิตามากยิ่งขึ้น

คราใดที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�ำเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระต�ำหนักภูพาน
ราชนิเวศน์ มักจะเสด็จพระราชด�ำเนินไปประทับพักผ่อนพระอิรยิ าบถ
ในตอนเย็ น ณ บริ เ วณทุ ่ ง ดอกหญ้ า ลานดุ สิ ต าอยู ่ เ สมอๆ ในปี
พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้มีพระราชด�ำริให้ปลูกดอกไม้ป่าและไม้ประดับเสริม
ธรรมชาติบริเวณลานดุสติ าและลานก้อนหินใหญ่ทเี่ รียงรายบนเนินเขา
โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้วา่ จ้างราษฎรทีย่ ากจนจากบ้านดงยอ
จ�ำนวน ๒๐ คน ท�ำการปรับปรุงตกแต่งลานดุสิตาและปลูกพันธุ์ไม้
ป่าเพิ่มเติม ในการนี้ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็น
ค่าตอบแทนให้กับชาวบ้านเหล่านั้น

ข้อมูลจาก : วารสารจดหมายข่าวห้องสมุดเฉพาะ ส�ำนักราชเลขาธิการ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ กุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม ๒๕๓๖
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โรงสีข้าวพระราชทานจังหวัดน่าน.....
พัฒนาสู่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

ที่เรียนจบการศึกษาภาคบังคับแต่ไม่มี
โอกาสศึกษาต่อ เนื่องจากฐานะยากจน
ได้มีโอกาสศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งทุก
โครงการล้วนสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับ
สหกรณ์และส่งเสริมให้ชาวบ้านและ
นักเรียนได้น�ำวิธีการสหกรณ์ ไปใช้

จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดหนึง่ ทีม่ โี ครงการในพระราชด�ำริ

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อยู่หลาย
โครงการ โดยเฉพาะในอ�ำเภอบ่อเกลือและเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็น
พื้นที่ห่างไกล ชาวบ้านยังมีฐานะยากจน พระองค์จึงได้พระราชทาน
โครงการภูฟา้ พัฒนาตามพระราชด�ำริ ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ พัฒนาอาชีพและ
สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ด้วยการท�ำการเกษตรแบบผสมผสาน และ
ยังมีโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) มุ่งหวัง
เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและโภชนาการให้แก่เด็กและเยาวชน
รวมถึงโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน

โรงสีขา้ วพระราชทาน อ�ำเภอ
ท่ า วั ง ผา จั ง หวั ด น่ า น เป็ น อี ก หนึ่ ง
โครงการที่ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ
สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานความ
ช่วยเหลือให้กับราษฎรในพื้นที่สืบเนื่องจาก
เหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี ๒๕๔๙ เกิดพายุ
พัดกระหน�่ำทางตอนเหนือของจังหวัดน่าน
ส่ ง ผลให้ ป ริ ม าณน�้ ำ ท่ ว มบ้ า นเรื อ นและ
พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
และขาดแคลนข้าวเพื่อการบริโภค ชาวบ้านประสบปัญหาและได้รับ
ความเดือดร้อนอย่างหนัก
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดตั้งกองทุนข้าวพระราชทานขึ้น พร้อมทั้ง
พระราชทานเงิน ข้าวสาร เมล็ดพันธุข์ า้ ว ให้แก่กองทุน โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนข้าวและเป็นกองทุนข้าวส�ำรองส�ำหรับ
เกษตรกรที่ยากจนและผู้ประสบภัยพิบัติในอนาคต
การด�ำเนินงานของกองทุนข้าวมีการพัฒนาก้าวหน้าตาม
ล�ำดับ ด้วยความสามัคคี ซื่อสัตย์และความตั้งใจในการพัฒนาตนเอง
ของสมาชิกและคนในชุมชน ท�ำให้การด�ำเนินงานประสบผลส�ำเร็จ
อย่างดียิ่งและมีราษฎรให้ความสนใจขอเข้าร่วมโครงการจ�ำนวนมาก
และเพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของกองทุนข้าวพระราชทานให้
สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้มากยิ่งขึ้น จึงพระราชทานเครื่องจักร
โรงสีขา้ วชุมชน (เครือ่ ง CP-R 1000) ส�ำหรับจัดตัง้ โรงสีขา้ วพระราชทาน
บริหารงานในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน และใช้วิธีการสหกรณ์มา
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ โดยโรงสีได้ด�ำเนินธุรกิจรวบรวม
ข้าวเปลือกจากสมาชิกมาแปรรูปเป็นข้าวสารจ�ำหน่าย และบริการสีขา้ ว
ให้สมาชิกและชาวบ้านในพืน้ ทีช่ มุ ชนใกล้เคียงด้วย ปี ๒๕๕๐ มีสมาชิก
๗๒ ราย มีเงินทุนเริม่ แรก ๑๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบนั มีสมาชิก ๑,๑๘๐ ราย
จ�ำนวนหุ้น ๔๒๖,๘๑๑ หุ้น มีทุนเรือนหุ้น ๔,๒๖๘,๑๑๐ บาท และ
ทุนด�ำเนินการ ๗,๖๕๗,๑๗๐ บาท
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาสู่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน กลุ่ม
โรงสีข้าวพระราชทานมีความเข็มแข็งด้านการจัดการองค์กร โดยน�ำ
ระบบสหกรณ์เข้ามาพัฒนาการบริหารจัดการ มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนา
ตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าว เริ่มพัฒนาตั้งแต่ระยะต้น ให้สมาชิก
คณะกรรมการและฝ่ายเจ้าหน้าที่โรงสีข้าว มีส่วนร่วมวางแผนการ
ด�ำเนินงานควบคู่กับการส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ผลิตข้าวเพื่อป้อน
โรงสี ซึ่งปัจจุบันสมาชิกกลุ่มโรงสีข้าวมีการพัฒนารวมกลุ่มผู้ผลิต
แบ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตข้าวปลอดภัยเพื่อจ�ำหน่ายข้าวเปลือกให้โรงสีข้าว
พระราชทาน โดยกรมการข้าวได้ให้การรับรองแปลง GAP ส่งเสริมให้
สมาชิกทดลองปลูกข้าวเจ้าหอมมะลิพันธุ์ ๑๐๕ ข้าวหอมนิล ข้าวมะลิ
แดง (หอมแดง) ข้าวเหนียวก�่ำ และข้าวไรซ์เบอรี่ เพื่อจ�ำหน่าย และ
กลุม่ ผูผ้ ลิตข้าวนาปรังทดลองปลูกข้าวหอมนิล โดยมีเป้าหมายเพือ่ เพิม่
รายได้และผลิตข้าวพันธุ์ดีจ�ำหน่ายให้โรงสีข้าวพระราชทาน
ส�ำหรับการพัฒนาในระยะกลาง โดยการปรับปรุงโรงสีข้าว
ด้วยการเพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการโรงสีขา้ วขนาดเล็กแก่ผบู้ ริหาร
และผู้ปฏิบัติงานโรงสี การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการบริหาร
จัดการโรงสีโดยใช้รูปแบบสหกรณ์ น�ำคณะกรรมการ ประธานกลุ่ม
และเจ้าหน้าที่โรงสีข้าวพระราชทานไปศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตร
ที่มีความเข็มแข็งในการด�ำเนินงานด้านบริหารจัดการโรงสีข้าว เพื่อ
ให้สามารถน�ำความรู้มาปรับใช้ได้กับโรงสีข้าวพระราชทาน การฝึก
ปฏิบตั จิ ริง การปรับปรุงกระบวนการสีขา้ วให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

ปรับปรุงการบริหารงานและพัฒนามาตรฐานการปฏิบตั งิ านทีด่ สี ำ� หรับ
โรงสีข้าวตามระบบ GMP
ขั้นตอนสุดท้ายคือการพัฒนาส่วนปลายทางธุรกิจ เน้นเรื่อง
การบริหารจัดการตลาดและการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ โดย
สนับสนุนให้กลุ่มโรงสีข้าวพระราชทานพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีความ
หลากหลายตรงกับความต้องการของกลุม่ ผูบ้ ริโภค พร้อมทัง้ การเชือ่ ม
โยงเครือข่ายตลาดข้าวสารและเมล็ดพันธุ์ข้าวกับสหกรณ์การเกษตร
ในจังหวัดน่าน เพื่อเพิ่มช่องทางการจ�ำหน่ายข้าวสารของโรงสีข้าว
พระราชทานให้มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมคนที่จะเข้ามาดูแลและบริหาร
โรงสีในอนาคต ด้วยการถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั เยาวชนในท้องถิน่ ตัง้ แต่
ต้นกระบวนการอาชีพชาวนา เริม่ จากการท�ำนาไปจนถึงธุรกิจโรงสีขา้ ว
น�ำนักเรียนเข้ามาเรียนรู้กระบวนการในโรงสีข้าว และจัดท�ำโครงงาน
สอนการท�ำนาให้แก่นักเรียน ทดลองปลูกข้าวในโรงเรียน โดยให้
นักเรียนได้เรียนรู้ระบบนิเวศที่เหมาะสมกับการท�ำนาในพื้นที่และ
วิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว โดยมีครูเกษตรและนักวิชาการ
เกษตรเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียน
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโรงสีข้าวพระราชทาน อ�ำเภอท่าวังผา
จังหวัดน่าน เป็นโรงสีข้าวที่บริหารงานเองโดยชาวบ้านในชุมชนและ
เป็นตัวอย่างของการบริหารจัดการโรงสีขา้ วทุกขัน้ ตอนและกระบวนการ
มุ่งหวังให้ชาวนาได้ประโยชน์อย่างแท้จริง และยังท�ำหน้าที่เป็นแหล่ง
เรียนรูท้ สี่ ำ� คัญ ในการช่วยปลูกจิตส�ำนึกให้กบั เยาวชนได้เรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ
และอาชีพท�ำนา ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชนแห่งนี้ ภายใต้การ
รวมตัวพึ่งพาอาศัย เกื้อกูล แบ่งปัน และรู้คุณค่าของการด�ำรงชีวิตใน
แบบความพอเพียง เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดียิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป
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“แก้วใส”

สวัสดีคะ่ คุณผูอ้ า่ นทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครัง้ แล้ว
นะคะ หลังจากที่ห่างหายกันไปนาน แถมยังคั่นด้วยจดหมาย
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” เป็นหนังสือรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ของ “ทูลกระหม่อม” ที่ทรงฉายขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ และภาพที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ได้
จัดแสดงในงานนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ควงกล้องท่องโลก”
ระหว่างวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครค่ะ
“ทูลกระหม่อม” ทรงเล่าถึงทีม่ าของภาพฝีพระหัตถ์ดงั กล่าว
ไว้ในหนังสือเล่มนี้ว่า
“ปลายพ.ศ. ๒๕๕๔ และในพ.ศ. ๒๕๕๕ ข้ า พเจ้ า ได้
เดินทางไปที่ต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและนอกประเทศ ทุกหนทุกแห่ง
ที่ไปก็จะสะพายกล้องไปด้วย ถ้าเป็นโอกาสที่ค่อนข้างจะเป็นทางการ
ก็มักจะเอากล้องใส่กระเป๋าเสื้อ ชาวต่างประเทศที่รู้จักกัน ถ้าไม่
เห็นกล้องถ่ายรูปก็จะทักว่า “วันนี้ไม่เอากล้องถ่ายรูปมาด้วยหรือ”
กล้องถ่ายรูปจึงเป็นอุปกรณ์ส�ำคัญ ส�ำหรับการท่องโลกของข้าพเจ้า
พอๆ กับสมุด ปากกา โทรศัพท์มอื ถือ และคอมพิวเตอร์ บางทีกเ็ ป็นภาระ
ที่จะต้องหอบพะรุงพะรัง เช่นเวลาจะไปถ่ายรูปงานเปิดกีฬาโอลิมปิก
ทีล่ อนดอน ต้องเอาไปทัง้ กล้องใหญ่ กล้องเล็ก ขากล้อง เอาจริงขนาดนี้
ยังรูส้ กึ ไม่คอ่ ยดีนกั เพราะว่าการแสดงของเขามีกจิ กรรมต่างๆ พร้อมๆ กัน
ไม่ทราบจะเล็งไปตรงไหนดี แถมที่นั่งยังอยู่ไกลอีกด้วย
“เมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็กเป็นช่วงที่มีเหตุการณ์ค่อนข้าง
ร้ายที่เกิดขึ้นในเอเชียได้แก่สงครามเวียดนาม นอกจากการรายงาน
ข่าวอย่างปกติแล้ว มีผู้คิดการรายงานเป็นรูปถ่ายที่มีชื่อเสียงที่สุด
คือหนังสือนิตยสาร ‘ไลฟ์’ ที่เสนอข่าวด้วยวิธีที่เรียกว่า ‘การสื่อข่าว
ด้วยภาพ’ (photo journalism) เชื่อกันว่า ‘กล้องถ่ายรูปไม่เคยโป้ปด’
(the camera never lies) มีผู้กล่าวต่อว่า ‘แต่ช่างภาพโป้ปดได้ และ

มักจะท�ำ’ (but photographers can and do) ช่างภาพบางคนจัด
ฉากก่อนถ่ายภาพ และใช้เทคโนโลยีตกแต่งภาพให้เป็นไปตามต้องการ
แต่ว่าภาพในนิทรรศการนี้เป็นภาพจริง (อาจมีภาพสองภาพที่ให้คน
ท�ำท่า) จึงเป็น photo essay ของข้าพเจ้าที่ท่องไปในโลกกว้างแบบ
‘อนาคตเราไม่รู้ ถึงไม่รู้ก็ต้องเดินไป’ (เพลงทหารเรือ)”
ความอภิรมย์ที่ได้รับจากหนังสือเล่มนี้คือการได้ท่องเที่ยว
ไปในโลกกว้างทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศหลายทวีปผ่าน
สายพระเนตรที่ทรง ‘เห็น’ โลกในมุมมองต่างๆ และทรงบันทึกไว้ใน
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหล่านี้ ไม่มีถ้อยค�ำใดที่จะพรรณนาถึงเรื่องราว
อันหลากหลายนี้ได้ครบถ้วน เนื่องจากภาพเพียงภาพเดียวบรรจุค�ำ
นับพันค�ำ หรือในความเป็นจริงอาจมากกว่านั้น หนังสือเล่มนี้รวม
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ไว้เกือบ ๒๐๐ ภาพ จึงไม่อาจกล่าวได้ว่าต้องใช้
ค�ำมากมายเพียงใดจึงจะพรรณนาภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ทงั้ หลายได้ครบ
ถ้วน “แก้วใส” จึงอยากขอเชิญชวนให้คณ
ุ ผูช้ นื่ ชอบภาพถ่ายและคุณผูร้ กั
การอ่านทั้งหลายลองหาหนังสือเล่มนี้มาชื่นชมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ที่บรรจุอยู่ภายในเพื่อท่องเที่ยวไปในโลกกว้างอันจะได้รับทั้งความ
อภิรมย์ใจ และเพิ่มพูนความรู้ประเทืองสติปัญญาไปพร้อมกัน
หนังสือเล่มนีจ้ ดั พิมพ์ทลู เกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยบริษทั
ไซเบอร์พริ้นท์ จ�ำกัด จ�ำหน่ายในราคาเล่มละ ๙๐๐ บาท หาซื้อได้ท่ี
ร้านภูฟ้าทุกสาขา ร้านหนังสือชั้นน�ำทั่วไป และที่กองราชเลขานุการ
ในพระองค์ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
ติดต่อคุณอรวรรณ แย้มพลาย โทร. ๐๒ ๒๘๐ ๓๕๘๑-๙ ต่อ ๖๗๑ ค่ะ
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รูปยาตรา ภาพทัศนาจร (Traveling Photos, Photos Traveling)
“รูปยาตรา ภาพทัศนาจร” เป็น
หนั ง สื อ รวบรวมภาพถ่ า ยฝี พ ระหั ต ถ์ ข อง
“ทูลกระหม่อม” อีกเล่มหนึ่ง เป็นภาพถ่าย
ฝีพระหัตถ์ที่ทรงฉายไว้ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖
และได้ น� ำ ออกแสดงในงานนิ ท รรศการ
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “รูปยาตรา ภาพทัศนาจร”
ระหว่างวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานครค่ะ
“ทู ล กระหม่ อ ม” ทรงเล่ า ไว้ ใ น
“ค�ำน�ำ” ของหนังสือเล่มนี้ว่า
“การท่องโลกไปในที่ต่างๆ ท�ำให้
คนเรามี ค วามรู ้ เกิ ด ความคิ ด และเกิ ด
อารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก จิ น ตนาการต่ า งๆ ถ้ า
ไม่มีโอกาสไปก็ต้องอาศัยประสบการณ์ทาง
อ้อมจากค�ำบอกเล่าของผู้อื่น จากหนังสือ
หรือค�ำประพันธ์ที่ผู้อื่นเขียนไว้ หรือจะต้อง
ดู ภ าพยนตร์ ดู ภ าพนิ่ ง ของสถานที่ ต ่ า งๆ
ทั้งที่เป็นภาพเขียน ภาพถ่าย น่าสังเกตว่า
ประสบการณ์ทางอ้อมนี้มีความคิด และจินตนาการของผู้ที่ถ่ายทอด
เสริมเข้าไปด้วยจึงไม่เหมือนประสบการณ์ตรงเสียทีเดียว แต่ยังดีกว่า
ไม่ได้เห็นเลย คนขายหนังสือเล่าให้ฟังว่าตอนที่เศรษฐกิจตกต�่ำมีคน
ซือ้ หนังสือท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ เห็นจะเป็นเพราะค่าใช้จา่ ยในการท่องเทีย่ ว
แพงกว่าค่าหนังสือ กับอีกพวกหนึ่งไม่มีแรงจะไป ใช้วิธีนั่งดูรูปก็พอ
ที่เรียกว่านักท่องเที่ยวเก้าอี้นวม (armchair tourist) หรือนักท่องเที่ยว
จ�ำลอง (vicarious tourist)
“อีกประเด็นหนึง่ เวลาไปไหนๆ เคยเขียนเรือ่ งท่องเทีย่ วเล่าสู่
กันฟัง แต่ขณะนีข้ า้ พเจ้าไม่สมู้ เี วลาจึงได้แต่เขียนบันทึกไว้อา่ นคนเดียว
หรือแต่งกลอนเป็นตอนๆ ที่จริงอยากจะเขียนภาพเหมือนที่หลายคน
ที่มีฝีมือเขาท�ำกัน ก็ไม่ค่อยจะมีความสามารถ จึงใช้การถ่ายภาพแทน
เคยอ่านพบในหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนว่าการเขียนภาพดีกว่าภาพถ่าย
คื อ ผู ้ เ ขี ย นภาพจะต้ อ งสั ง เกตรายละเอี ย ดให้ ดี ก ว่ า การถ่ า ยภาพ
เป็นการฝึกหัดฝ่ายผู้เขียน แต่ผู้ดูภาพไม่ทราบว่าจะได้เรื่องสักเท่าไร
“หนังสือเล่มนี้ใช้ส�ำหรับรวบรวมภาพส�ำหรับตัวข้าพเจ้า
และเพื่อนร่วมทางดูเพื่อร�ำลึกความหลังและผู้ที่ไม่ได้ไปด้วยจะได้เป็น
นักท่องเทีย่ วจ�ำลองไปทีต่ า่ งๆ กับข้าพเจ้า และได้มาเทีย่ วบ้านข้าพเจ้า
ด้วย (เพราะมีรูปในวังสระปทุมหลายภาพ)”

เคยมีผู้กล่าวว่า “ชีวิตคือการเดินทาง” ส�ำหรับบางท่าน
การเดินทางอาจเป็นชีวิต แต่จะอย่างไรก็ตาม “การเดินทาง” มักให้
ประสบการณ์ที่มีค่า การได้รับประสบการณ์จากการเดินทางของ
ผูอ้ นื่ ก็เป็นอีกหนึง่ แนวทางทีจ่ ะเพิม่ คุณค่าให้กบั ชีวติ มากกว่าการหยุดนิง่
อยู่กับที่โดยที่ไม่ได้เรียนรู้รับสิ่งใหม่ใดๆ เลย ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่
บันทึกภาพจากหลากหลายมุมทั่วโลกทั้งภาพชีวิตคน สัตว์ สถานที่
และธรรมชาติรอบตัวช่วยบอกเล่าเรื่องราวอเนกอนันต์ การได้ชื่นชม
ภาพเหล่ า นี้ จึ ง เหมื อ นการเก็ บ เกี่ ย วประสบการณ์ ผ ่ า นภาพที่ มี ทั้ ง
สวยงาม และแปลกตาทั่วโลก เป็นการเดินทางท่องโลกร่วมไปกับ
“ทูลกระหม่อม” ด้วยช่วงเวลาอันน้อยนิดเมื่อเทียบกับการเดินทางจริง
และให้คุณค่าทางตาทางใจอย่างที่ไม่อาจประเมินค่าได้
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ก็ เ ช่ น เดี ย วกั บ หนั ง สื อ รวบรวมภาพถ่ า ย
ฝีพระหัตถ์ฉบับก่อนหน้าด้วยจัดพิมพ์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
โดยบริษัท ไซเบอร์พริ้นท์ จ�ำกัด จ�ำหน่ายในราคาเล่มละ ๙๐๐ บาท
หาซื้อได้ที่ร้านภูฟ้าทุกสาขา ร้านหนังสือชั้นน�ำทั่วไป และที่กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ติดต่อคุณอรวรรณ แย้มพลาย โทร. ๐๒ ๒๘๐ ๓๕๘๑-๙
ต่อ ๖๗๑ ค่ะ
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ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน
“ตลอดกาลน่ะนาน
แค่ไหน” เป็นนวนิยายจีนสมัย
ใหม่ ประพันธ์โดยนักประพันธ์
ร่วมสมัย เถี่ยหนิง เป็นนวนิยาย
รักสะท้อนสังคม ผู้แต่งใช้กลวิธี
การประพันธ์ที่น่าสนใจ เพราะ
‘ฉัน’ ในเรื่องเป็นผู้สังเกตการณ์
และเล่าเรือ่ งโดยที่ ‘ฉัน’ มิได้เป็น
‘นางเอก’ ของเรื่อง หากเป็น
ประดุจพีส่ าวผูส้ นิทสนมรักใคร่
กัน
“‘นางเอก’ ของเรือ่ ง
เป็นนางเอกสมัยใหม่ มิได้มีคุณสมบัติเป็นนางเอกในอุดมคติ ซึ่งต้อง
งดงามเป็นเลิศและทรงคุณธรรม ไป๋ตา้ สิง่ มิได้มคี วามงามในรูปลักษณ์
เป็นเลิศแต่อย่างใด แต่มคี ณ
ุ ธรรมเป็นเลิศคือความงามของจิตใจอย่าง
สมบูรณ์ ท�ำให้ไป๋ต้าสิ่งต้อง ‘ทนทุกข์’ ตามแบบฉบับของนางเอกใน
อุดมคติ
“ความทุกข์อันสาหัสของไป๋ต้าสิ่งคือ ความผิดหวังจาก
ความรักที่ฝ่ายชายผู้ไม่จริงใจทิ้งเธอไปคนแล้วคนเล่า แต่เธอก็ยังคง
‘ตกหลุมรัก’ และ ‘รักอย่างหัวปักหัวป�ำ’ โดยมิอาจจะช่วยตัวเองได้เลย
เพราะไป๋ตา้ สิง่ เห็นว่าความรักเป็นสิง่ สูงส่ง และความรักคือการให้และ
เสียสละอย่างไม่สิ้นสุด
“ไป๋ต้าสิ่งผู้มีจิตใจงดงาม ซื่อสัตย์ ยอมเสียเปรียบทุกคน
ในที่สุดแม้เธอจะพยายามเปลี่ยนตนเองตามค่านิยมของโลกยุคใหม่
ทีท่ กุ คนต้องรักษาผลประโยชน์ของตนเองให้มากทีส่ ดุ เธอก็ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงการมีคุณธรรมในหัวใจได้ เธอพยายามอธิบายด้วยซ�้ำว่า
เธอไม่เคยต้องการเป็น ‘คนดี’ อย่างที่เธอเป็นอยู่นี้เลย เธออยากเป็น
สาวสวยทรงเสน่ห์ที่ชายหนุ่มทุกคนลุ่มหลงมากกว่า
“อย่างไรก็ตาม ‘นางเอก’ ย่อมจะได้รับความสุขตอบแทน
ในบัน้ ปลายของความทุกข์ทรมานเสมอ ฉะนัน้ ‘พระเอก’ ทีท่ งิ้ เธอไปได้
อุ้มลูกน้อยของภรรยาคนแรกกลับมา ‘คุกเข่า’ ขอแต่งงานกับไป๋ต้าสิ่ง
ไป๋ต้าสิ่งต้องการปฏิเสธ แต่แล้วก็พ่ายแพ้ต่อความสงสารเด็กน้อย
จนปฏิเสธไม่ได้ ท�ำให้ดูเสมือนว่านวนิยายนี้จบลงด้วยความสุขตาม
แบบฉบับ พระเอกกับนางเอกก็ได้แต่งงานอยู่ร่วมกันไปตลอดกาล
แม้ว่าพระเอกผู้นี้จะไม่ใช่พระเอกในอุดมคติที่มีคุณธรรมก็ตาม
“ผู้เขียนใช้ กรุงปักกิ่ง เป็นฉาก และให้ตัวละครมีวิถีชีวิต
โลดแล่นอยู่ใน หูท่ง สายหนึ่ง อันเป็นชุมชนย่านตรอกซอยดั้งเดิมของ
กรุงปักกิง่ เป็นกลวิธสี อื่ นัยความเปลีย่ นแปลงของค่านิยมและคุณธรรม
ของโลกยุ ค เก่ า กั บ โลกยุ ค ใหม่ ซึ่งผู้เขีย นได้ส ะท้อ นอย่างแยบยล
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ประณีตในนวนิยาย ไป๋ตา้ สิง่ เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของคุณธรรมใน
อุดมคติของโลกยุคเก่าซึง่ น่าจะสูญหายไปตามกาลเวลา อย่างไรก็ตาม
ความจริงที่ว่าไป๋ต้าสิ่งไม่อาจเปลี่ยนแปลงตัวตนที่แท้จริงของตนเอง
แต่สามารถด�ำรงอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่นี้
ย่อมสะท้อน ‘สาร’ ส�ำคัญในเรื่อง
“ชื่อเรื่องว่า ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน อาจเป็นทั้ง ‘ค�ำถาม’
และ ‘ค�ำตอบ’ ที่ผู้เขียนต้องการสื่อกับผู้อ่านในโลกยุคใหม่ ผู้อยู่ในโลก
อันมีวตั ถุและผลประโยชน์สำ� คัญเหนืออืน่ ใด ผูอ้ ยูใ่ นโลกยุคใหม่นนั้ ย่อม
ยากจะมีศรัทธาเชือ่ มัน่ ต่อ ‘ความดีตลอดกาล’ หรือ ‘ความรักตลอดกาล’
“เป็นไปได้ไหมว่า ‘ตลอดกาล’ อันจริงแท้นนั้ ไม่วา่ จะด�ำรงอยู่
นานแค่ไหน เพียงชั่วครู่หรือชั่วนิรันดร ย่อมเป็นทั้ง ‘สัจจะ’ และ ‘มายา’
ที่มนุษย์ทุกสมัยต้องใคร่ครวญเรียนรู้ด้วยปัญญาไปตลอดกาล”
ข้างต้นเป็นพระราชนิพนธ์เกริ่นน�ำ “ตลอดกาลน่ะนาน
แค่ไหน: สัจจะ กับ มายา” ของพระราชนิพนธ์แปล “ตลอดกาลน่ะ
นานแค่ไหน” จากบทประพันธ์ของเถี่ยหนิง นักประพันธ์สตรีชาวจีน
พระราชนิพนธ์เกริน่ น�ำดังกล่าวนอกจากจะให้รายละเอียดอย่างคร่าวๆ
ของพระราชนิพนธ์แปลเรือ่ งนีแ้ ล้ว ยังเป็นการตัง้ ค�ำถามเชิงปรัชญากับ
แนวคิดหลักที่ซ่อนแฝงอยู่ในเนื้อหาของนวนิยายด้วย เป็นไปได้ไหมว่า
‘ตลอดกาล’ อันจริงแท้นั้น ไม่ว่าจะด�ำรงอยู่นานแค่ไหน เพียงชั่วครู่
หรือชั่วนิรันดร ย่อมเป็นทั้ง ‘สัจจะ’ และ ‘มายา’ ที่มนุษย์ทุกสมัย
ต้องใคร่ครวญเรียนรู้ด้วยปัญญาไปตลอดกาล คุณผู้อ่านคงต้องเป็น
ผู้ตั้งค�ำถามและหาค�ำตอบที่แฝงอยู่ในสารส�ำคัญของนวนิยายเรื่องนี้
ด้วยตนเองแล้วล่ะค่ะ
ตอนท้ า ยยั ง มี ภ าคผนวกบอกเล่ า เรื่ อ งราวของ “หู ท ่ ง :
เอกลักษณ์โดดเด่นของเมืองปักกิ่ง” และ “ลูกลิ้นหรือหยางเหมย”
ซึ่งเป็นสีสันและรสชาติประกอบหนึ่งที่น่าสนใจของนวนิยายเรื่องนี้ค่ะ
พร้ อมทั้ ง ภาพพระฉายาลั กษณ์ข อง “ทู ลกระหม่ อม” ขณะเสด็จ ฯ
ไปทอดพระเนตรหูท่งในกรุงปักกิ่งด้วยค่ะ
หนังสือพระราชนิพนธ์แปลเล่มนี้จัดพิมพ์โดยส�ำนักพิมพ์
นานมีบุ๊คส์ ขนาดเล่มเล็กกะทัดรัด จ�ำนวน ๑๑๑ หน้า ราคาเล่มละ
๑๓๕ บาทเท่านั้นค่ะ
วันว่างจากการเรียนหรือการงานในฤดูฝนโปรยปรายปีนี้
หากได้หลบร้อนหลบฝนอยู่ใต้ชายคาในที่นั่งโปร่งสบาย พร้อมเครื่อง
ดื่มแสนอร่อยถูกใจสักถ้วย แล้วเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลก เพิ่มพูน
สติ ป ั ญ ญาความรู ้ แ ละเพลิ ด เพลิ น เจริ ญ ตาเจริ ญ ใจผ่ า นหนั ง สื อ
“ทูลกระหม่อม” หลากภาพหลายเรื่องราว วันว่างของคุณคงมีค่าน่า
ประทับใจขึ้นมิใช่น้อย
พบกันใหม่ในอนาคตอันใกล้ ฉบับนี้ “แก้วใส” ต้องลา
ไปก่อน สวัสดีค่ะ
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มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
มกราคม ๒๕๕๖
ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ
นางสุพัตรา ภัทรบดี
สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษฯ
นางจ�ำลอง ชื่นชม
นางจันวิภา เลขะกุล
นางสาวดาราวรรณ มีศรี
พระปัญญานันทมุนี
นางสาวยุวดี ทิวาตรี และครอบครัว
นางรัตนาภรณ์ พลายแก้ว
มูลนิธิเผยแผ่คุณธรรมฯ จีจินเกาะ
นายอดุล เอกวานิช และครอบครัว
หม่อมราชวงศ์ ร�ำพิอาภา เกษมศรี
คุณกิติกร-สุนันทา-ดนัยกิต์ สุขสว่าง
Merrick Davidson
คุณวีระ - กรรณิการ์ สัจกุล
นางสาวสมพร น้อยสุวรรณ
ขบวนรถยนต์หลวง
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
คุณกมลา รุ่งอุทัย
คุณหญิงศศิวงศ์ ปึงตระกูล
นางสุนทรี หังสสูต
นายสมบัติ เดชาวิจิตร
นางบุบผา กล�่ำธัญญา 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�ำจิตร มงคลมะไฟ
นางนภัสกรณ์ ธูปแก้ว
นางสาวสุนทรี เมฆธน

นางทัศนีย์ เมืองคุ้ม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จ�ำกัด
บริษัท โคคา โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล
บริษัท เอฟอาร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ไทยฮะจิบัง จ�ำกัด
นางเลขา ธรรมพันธุ์
นายนัสรันทร์ สาแลมา
นายฮาซัน ยาอิง
นางสาวณัฐธิรา ตันติยะสกุล
นายอับดุลเลาะ สะอารี
บริษัท สหทักษิณก่อสร้าง จ�ำกัด
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�ำเภอยี่งอ
นางรัตนา ขุนพานิช
บริษัท โปรเทค เมดดิคอล ซิสเต็ม
นายอนุพงษ์ ชยาภิวัฒน์
พ.ต.อ.สุธน สุขวิเศษ
นางนวพร คนฉลาด
นางสุนีย์ ด�ำเนียม
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
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ร้านอดัมโภชนา
นายเจ๊ะอาแซ มาหะมะ
นายณรงค์ เจ๊ะเต๊ะ
นางสาวนิสา ดารายีสาฮอ
นายมะสาและ ปะดอมะ
นายสุชาติ ดือราแม
นายสุรเชษฐ์ ลุโบะกาแม
นางนงลักษณ์ ลิ่มทวีกูล
นางสาวสุนีย์ น�ำพิพัฒน์
คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุไหงปาดี
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จ�ำกัด
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�ำเภอย่านตาขาว
บริษัท กรุงเทพตะวันออก คอนซูมเมอร์ จ�ำกัด
บริษัท ที โอ ที จ�ำกัด (มหาชน)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
บริษัท ฟรีสแลนด์ คัมพิน่า(ประเทศไทย)
บริษัท ซีพี-เมจิ จ�ำกัด
บริษัท คันทรีเฟรชแดรี่ จ�ำกัด
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จ�ำกัด
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ชูชาตินมสด
สมาคมเจ็ตสกีในพระอุปถัมภ์ทูลกระหม่อมหญิง
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
ชุมชนตะโหมด
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
นางสาวณัฐชยา อุทัย
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค สวนมะเดื่อ จ�ำกัด
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค กนช. หนองรี จ�ำกัด
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย แก่งคอย จ�ำกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ร้านสหกรณ์ อ.ส.ค.จ�ำกัด
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ�ำกัด
องค์การบริหารส่วนต�ำบลมิตรภาพ
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ�ำกัดฯ
สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ�ำกัด
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก (ซับกระดาน) จ�ำกัด
นายช�ำนาญ เสือคนอง

ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด โชควัฒนาการช่าง
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ต่อสุวรรณ์การช่าง
บริษัท เอสพีกรีน พลาสติก จ�ำกัด
บริษัท วินเนอร์กรุ๊ปเอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ำกัด
นางสุมณฑา สุขทวีสถิตย์กุล
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ซินฮั้วพืชผล
นางสาวชญานิษฐ์ ปลอดโปร่ง
สหกรณ์โคนมวังน�้ำเย็น จ�ำกัด
บริษัท ดัชมิลล์ จ�ำกัด
สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินซับสนุ่น
บริษัท ลอยัล ลอร์ จ�ำกัด
นางระวีวรรณ พิลา
บริษัท ทุ่งกุลาแดรี่ฟูดส์ จ�ำกัด
บริษัท เต็ดตร้า(ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท แมทเทอ เนทเวิร์ค จ�ำกัด
นางณราตรี สนิทไชย
นายนิติ ศิริสูตร
สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. จ�ำกัด
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ปโยสินเจริญ
แพทย์หญิงเสาวลักษณ์ ชาวโพทอง
ครอบครัวศรีวงศ์จรรยา
ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สถานีต�ำรวจภูธรมวกเหล็ก
โรงงานนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
สหกรณ์โคนมพัทลุง จ�ำกัด
บริษัท โชคชัยฟาร์มโปรดิวซ์ จ�ำกัด
สหกรณ์การเกษตรเมืองสระบุรี จ�ำกัด
สมาคมอุตสาหกรรมผลิตอาหารนมไทย
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จ�ำกัด
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด กังศิริโรจน์
นางละเมียด ตาบ-องครักษ์
สหกรณ์โคนมกุยบุรี จ�ำกัด
ชมรมนักเรียนฟาร์ม
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (ล�ำพระยากลาง)
สหกรณ์โคนมพัฒนานิคม จ�ำกัด
สหกรณ์โคนมพัฒนานิคม จ�ำกัด
บริษัท อีคลิปล์ จ�ำกัด
สหกรณ์โคนมไทยมิลด์ จ�ำกัด
บริษัท ที.ดี. แดรี่ฟู้ดส์ จ�ำกัด
ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย
ตัวแทนจ�ำหน่ายนม อ.ส.ค. จังหวัดระยอง
นางสาวกชวรรณ หนูงาม
บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลด์ จ�ำกัด
บริษัท เลกาบอน จ�ำกัด
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค บ้านเนินดินแดง
สมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์

บริษัท ศิลาบริการขนส่ง จ�ำกัด
นางสาวนรินทิพย์ ไพสาลี
ร้าน เอ.ซี.เอ็ม.บิสซิเนส
ร้านครูต้อ
บริษัท แพลตินั่ม ครีเอชั่น จ�ำกัด
บริษัท เคมเทรด จ�ำกัด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมหินซ้อน จ�ำกัด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมหินซ้อน จ�ำกัด
บริษัท อาร์เอส จ�ำกัด (มหาชน)
ค่ายเพชรรัชต์ในพระอุปถัมภ์
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คห้วยสัตว์ใหญ่
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด เอ็นอาร์กรุ๊ปฯ
ร้านรุ่งรัตน์
ร้านกฤษณะอะไหล่ยนต์
นางสาวธนาทิพย์ อังสนันท์
บริษัท อเมริกันฟู้ด จ�ำกัด
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไว้ทกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
สหกรณ์โคนมเสิงสาง จ�ำกัด
นางสาวศุภมาศ พันเสรีวงศ์
บริษัท อิตไนท์ เอเชีย จ�ำกัด
บริษัท เอ็ม.เค.เวย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม จ�ำกัด
บริษัท อีสานใต้แดรี่ จ�ำกัด
ซี เอส บ๊ก
ร้านมวกเหล็กสเต็กเฮ้าส์
สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ�ำกัด
ธนาคารออมสิน
คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
คณะกรรมการ Bangkok Chef Charity
บริษัท เอสไอจี คอมบิบล๊อค จ�ำกัด
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

43

บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ไซโก พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด
มูลนิธิหลวงปู่พระชัยมงคล จ.สมุทรปราการ
นายวิชัย ลาภพูลธนะอนันต์
ท่านผู้หญิงอิศรา บุรณศิริ

พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
นายสงกรานต์ ศิริพานิช

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ
แม่ชีพูลสวัสดิ์ ช่างสุพรรณ พระภิกษุ
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดาบต�ำรวจทรงณฐพล นางไพรวัน พ้นภัย
นางพรรณราย จันทยศ
คุณณัฏฐิรา หอพิบูลสุข
เรืออากาศเอกก�ำจัด เล่ห์มงคล
นายชาญชัย แสนรัตน์
ผศ. ดร. เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท
ผศ.ศุภสิน สุริยะ
นางสาวชิษณุชา วุฒิอาภรณ์
นายศุพชีพ มั่งคั่ง
นายอนุภาส ปฏิเสน
นายสุขค�ำ เดชอูป
ว่าที่ร้อยตรีสมสิฎฎ์ ชาญชัย
นายสวย-นางไหว ชาญชัย
นางกรรณิกา เหล่าธรรมทัศน์
นางเตือนใจ ดีเทศน์
นางสุจิตราภา นิลก�ำแหง 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�ำกัด
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�ำกัด (มหาชน)
นางสมพร พริ้งไผ่ตง
นางสุนันท์ เบญจวรรณ
นางวรรณา เตียมพานิช
เภสัชกรหญิงสว่างจิต บุญกมลเดช
นางฆาแวน ค�ำดี
นางจันศรี เกรียท่าทราย
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัดอนุสรณ์การเกษตร
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ�ำกัดฯ
นายเชาว์ การสมทบ
นางปารีณา ไกรคุปต์
นางประดิษฐา การะเกตุ
นางพรรณี จุลขันธ์
นางจันดี เกตุพรหม
นายวีระพันธุ์ ส�ำเภานนท์
นายครื้น ศุภศรี
นางสมพร ชั่งใจ
นางสาวจินตนา จิตจ�ำเริญ
นายประยูร บุญโปรด
นายสุรินทร์ รสหวาน
ผอ.อุดม - คุณธมลวรรณ ศิวโมกษธรรม
สวนผึ้งคันทรี่ฮิลล์รีสอร์ท
สมาคมคนตาบอดจังหวัดราชบุรี
วุฒิสภา โดยบริษัท รักลูก กรุ๊ป จ�ำกัด
นายบุญสืบ ชมรัตน์
นายชาญชัย วงศ์คุณานันต์
บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
ธนาคารยูโอบี จ�ำกัด (มหาชน)
ห้างขายทอง ฮั่วเซ่งเฮง
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ชูเกียรติอะไหล่ยนต์ (ตั่วมัก)
นายเอนก สิทธิประศาสน์
Merrick Davidson
คณะนักเรียนนายร้อย จปร. รุ่นที่ ๓๒
คุณวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์
คุณธงรบ ด่านอ�ำไพ
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�ำเรียง คงแง่ง
นายธนวันต์ เพิ่มพูล
นางชวนจิต กองค�ำ
มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย
นางบุญทรัพย์ รักษาพราหมณ์ และครอบครัว
นายสวงษ์ - นางสะเอี้ยน คงวุ่น
คุณส�ำเริง - คุณมาลัย วุฒิ
นางพรพรรณ เพชรศรี
นางบุญอ่อน แก้วมีชัย
นางจงดี ไชยชนะ
นางประไพศรี ชุ่มชื่น
นางสมศรี พรมนุช
นางกัลยา ชูยงค์
นางพยอม ระบ�ำดี
นางเสาวณี ศรีเทพ
นายสมศักดิ์ ศรีเทพ
นางปราณี จรูญพงศ์
นางบุญสิน ฤทธิเดช และครอบครัว

นางเสงี่ยม วิโรจน์
คุณนงประไพ บุตรทอง และครอบครัว
นางร�ำไพ พืชผล
นางเฉลียว วิเชียรวงศ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
นางสาวสุดาวรรณ สมใจ
นายพีระพงศ์ รักกะเปา
นายบรรจบ โพธิ์ศรี
นายพยูร - นางหนูว่อง บุญประกอบ
คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
นางพาณี เพ็ญจันทร์
ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลบ้านเชี่ยวหลาน
สหกรณ์นิคมท่าแซะ จ�ำกัด
นางปรียา สมบุญ
นางสุภาพ สร้างเกตุ
นางสาวส�ำรวย อินทะริง
นางจ�ำรัส อินทะริง
นางวนิดา พานิชกุล
นายมนตรี ณ นคร
นายธวัช ทองสิน
นางจินตนา พนัสนาชี
นางจ�ำนวน สมบุญ
นางยุพา ขนาบแก้ว
นางบุญหนุน ช่วยชูหนู
นางนุจรีย์ ช่วยชูหนู
นางวิลัย ผันผล
นางสาวนุชจิรา ยอดยิ่ง
สหกรณ์การเกษตรท่าแซะ จ�ำกัด
นางสาคร ณรงค์น้อย
นางกัลยา โทธานี
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม จ�ำกัด
นายเลื่อน เจริญใจ
นางสาวสุฌิฬินฬ์ ภู่ผกา
นางอรสุรัชย์ ปฐมโรจนฤทธ์ และคู่สมรส
นางนันทนิษฎ์ วิลัยรัตน์ และคู่สมรส
นางทัศนีย์ เจียรจิระกุล และคู่สมรส
นายขนบ อินทะเสม
นายสมพร เพชรคงทอง
นางบุหงัน พิมพ์น้อย
นางแช่ม อินหญีต
นางสาวชุติมน ก�ำมา
บริษัท กิ้มกี่กิจเจริญ จ�ำกัด
บริษัท น�้ำมันมิตรเจริญ จ�ำกัด
มูลนิธิเทพประทานคลองเตย
สมาคมสโมสรพนักงาน ธ.ก.ส.
นายดอกดิน กัญญามาลย์

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (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�ำลี สระทองโน
นางบุณณดา จิรภิญญากุล
นายสมพล พุ่มพวง
นางจินดา เชียงเลน
นายวุฒิกร จีรังสุวรรณ
นางสุวัจนา จีรังสุวรรณ
นายพยัพ ทรัพย์สามารถ
นางขันทอง ไวฉลาด
นางบุเขต อุทัยทัศน์
นางสินีนาฏ ภัสรานุกูล
นางศรีนวล ปะค�ำ
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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นายไช่ ชิง ฉาว
นายหงส์ ซื่อ เจี้ย
นายคณินทร์ ศิริสุวัฒน์
นายวิชัย วิไลวิทยากุล
สมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย
นายสัก กอแสงเรือง
นายทวี ชัยจิรบุญ
นายบุญจิตต์ สันติกาญจน์
นายน�ำสิน 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�ำกัด
นางสาวนันทนา อิ่มวิทยา
นางสุชาดา พวงจินดา
บริษัท นทรชิตร์ จ�ำกัด
คุณอานิต้า นิตยะ

นางพัชรินทร์ พงศ์ภานนท์
นางสาวพนาวรรณ พิถยะพัฒน์
นางค่าเอ็ง แซ่แบ๊
นางสาวรัชนี ตั้งเวียงวัง
คุรุทายาท รุ่น ๑๐
นายวรภาส รุจิโภชน์
นายสงกรานต์ ศิริพานิช
นายวัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล
นางสาวธนิษฐา ส�ำราญ
นายปิยะ ศิลธรรม
ศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากง ทรงวาด
นายชัยพร กุมุทพงษ์พานิช
นางสาวจิตตา - นางสาวเกศทิพ ฤทธิ์ส�ำเร็จ
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�ำเนียร โหมดศิริ
นางสาวนพวรรณ สันติพงษ์สกุล
นางสาวนิตยา สมบูรณ์
นางชม้อย สมบูรณ์
นางสุพัตรา ลิมป์หิรัญรักษ์
นางจ�ำลอง ค�ำม่วง
ครอบครัวธรรมระโต
เด็กหญิงญาณิศา คนเที่ยง
เด็กหญิงสุชญา คนเที่ยง
นางทัชชา พิมหะศิริ
นายก้องภพ ศิวะสัมปัตติกุล
นายสมบัติ - นางฉลองรัตน์ เม่นประเสริฐ
นางสาวสายหยุด กิ่งแก้ว
นางส�ำเนียง ส�ำฤทธิ์ล้วน
นายสมภพ ตาลสอน
นางนีรนุช สังขพรหม
นางสาวบุบผา จันทร์แสงสุก
นางวนิจชา พจนพิสุทธิ์

45

น.อ. ชลอ - นางสุวรรณี พิณเสนาะ
นางส�ำราญ จันทร์เอี่ยม
นางนนทรีย์ กุหลาบ
นางสาวพเยาว์ กฐินสมมิตร์
นางสมคิด รุจสกุลเลิศ
นางสมบูรณ์ สุพัฒนวาณิชกุล
นางสาวสุดา สายรัดเงิน
นายทศพล อมราวัฒนะ
นายเหลือง - นางเสาวภา ฤทธิบุญ
นางมาลี ค�ำพุฒ
นางบุญมา กล้าหาญ
ผศ. ดร. ธนูชัย กองแก้ว
นางสุจินต์ มุกสิกมาศ
นางสาวกัทลี จูฑะพุทธิ
นางสาวมานัส สงค์ปรีดา
นางมาลี คงวารี
นางลักษมี ไอศะนาวิน
นางนิภา สุทธิสุวรรณ
บริษัท อินทรชิตร์ จ�ำกัด
หจก. บ�ำรุงยาง
นางสุวรรณ เตชะสวัสดินันท์ - นางสิริรัตน์
คุณแก้ววันนา - นายปิยะ ศิลธรรม
คุณษมาภรณ์ เพ่งผล และสหายรหัส 247
นายธนิศ สงกรานต์
นางกุณฑลี แก้วจินดา
สจ. นันทภพ เอื้ออารี
ร้านจิตรลดา
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ออกแบบโดย นายญาณี ตราโมท
ตราสัญลักษณ์นี้ ประกอบด้วย จุลมงกุฎ และอักษรพระนามาภิไธยย่อ “สธ” ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประกอบอยูด่ า้ นบน ส่วนองค์ประกอบด้านล่าง เป็นสัญลักษณ์แทนองค์กรกองราชเลขานุการฯ โดยสือ่ ความหมาย
ในรูปสมุดและหนังสือ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการศึกษา ค้นคิด และบันทึกการค้นคว้า อันเป็นประโยชน์ ในงานและผู้จะใช้งานต่อไป
หนังสือนี้เกิดจากการเข้าเล่มอย่างเป็นระเบียบด้วยแผ่นกระดาษจ�ำนวน ๔ แผ่นพับ มีความหมายแทน อิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ
จิตตะ วิมังสา หรือ ความรัก ความเพียร ความตั้งใจ และความรอบคอบ อันเป็นหัวใจของการท�ำงาน
ตัวอักษร ก.ส.ธ. เป็นตัวอักษรย่อของ “กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับสนองใต้เบื้องยุคลบาท

