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ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า กองราชเลขานุการ ในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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ถ้อยแถลงจากบรรณาธิการ
4 พระราชด�ำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเปิดการประชุมวิชาการ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗
4 พระราชกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๗
4 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีและพระราชกรณียกิจด้านศิลป
วัฒนธรรม (ตอนที่ ๑ สังคีตศิลป์)
4 บทสัมภาษณ์พิเศษ คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์
ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
4 หนังสือทูลกระหม่อม
4 รายนามผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุน “ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ”
มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๗
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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

2

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ ๑๕ มาพบกับท่านผู้อ่านในวาระอันเป็นมงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ในเล่มนี้ขอน�ำเสนอ
บทความพิเศษ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีและพระราชกรณียกิจด้าน
ศิลปวัฒนธรรม (ตอนที่ ๑ สังคีตศิลป์)” ซึง่ จะได้นำ� เสนอตอนที่ ๒ ทัศนศิลป์ และ ตอนที่ ๓
วรรณสิลป์ในล�ำดับต่อไป นอกจากนีย้ งั มี บทสัมภาษณ์พเิ ศษ คุณหญิงอารยา พิบลู นครินทร์
ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กับ ๔๐ ปีแห่งการทรงงาน” ในโอกาสทีป่ นี เี้ ป็นปีที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
ท่านผูอ้ า่ นยังจะได้พบคอลัมน์ประจ�ำคือ พระราชด�ำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี พระราชกิจสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ
“หนังสือทูลกระหม่อม” ที่น�ำเสนอหนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ทีต่ พี มิ พ์ใหม่ในรอบปีทผี่ า่ นมา
จึงขอเรียนเชิญท่านผูอ้ า่ นพลิกอ่านบทความต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย.
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พระราชด�ำรัส

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเปิดการประชุมวิชาการ
“การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร”
ณ อาคารนิทรรศการ ๒ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ต�ำบลแม่เหียะ อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗

ข้าพเจ้ายินดีที่ได้มาพบกับท่านทั้งหลาย ในการประชุมวิชาการ “การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” ที่จัดขึ้นในวันนี้
ข้าพเจ้ารูส้ กึ ปลืม้ ใจทีไ่ ด้เห็นงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิน่ ทุรกันดาร ทีเ่ ริม่ ต้นขึน้ เมือ่ กว่า ๓ ทศวรรษทีแ่ ล้ว ยังสามารถด�ำเนินงาน
ตามเจตนารมณ์อย่างต่อเนื่อง ยังประโยชน์เกื้อกูลแก่ราษฎรในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงยาก ช่วยให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ดีขึ้น มีอาชีพ รายได้
สุขภาพอนามัยดี เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษา ได้มีวิชาความรู้ ทั้งที่เกี่ยวกับชุมชนของตนเอง และโลกภายนอก ความรู้และโลกทัศน์
ที่กว้างไกลขึ้น จะเป็นเครื่องหนุนน�ำให้เด็กและเยาวชนเกิดความนึกคิดที่จะพัฒนาตน พัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตนให้เจริญ และผู้คน
อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข
เด็กและเยาวชนในถิน่ ทุรกันดาร หากได้รบั โอกาสด้านการศึกษา เมือ่ เติบโตเป็นผูใ้ หญ่จะสามารถเป็นก�ำลังของชุมชน ช่วยสืบสาน
ภารกิจต่าง ๆ แทนคนรุน่ ก่อนต่อไปได้ การศึกษาจะช่วยสร้างพืน้ ฐานทีม่ นั่ คงให้แก่เด็ก หล่อหลอมเด็กให้มลี กั ษณะอันพึงประสงค์ดว้ ยค�ำสอน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม วิชาความรู้จะช่วยให้เด็กพึ่งตนเองได้ดี และสามารถเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ในอนาคต
เราทั้งหลายจึงควรร่วมมือกันทุกวิถีทาง ในการสร้างโอกาสทางการศึกษา และเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้านให้แก่เด็กและเยาวชน
เพื่อจะได้เติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ช่วยพัฒนาชุมชนของตนให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
ขอขอบคุณหน่วยงานหลักทั้ง ๔ หน่วยงาน ได้แก่ ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่เห็นความส�ำคัญของ
การพัฒนาเด็กและเยาวชน และร่วมมือสนับสนุนงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารอย่างดียิ่งมาตลอด งานทั้งหลายจึงด�ำเนิน
ไปด้วยดี ปรากฏผลเป็นที่น่าปลื้มใจ และท�ำให้มีก�ำลังใจที่จะบุกเบิกงานให้กว้างขวางออกไปอีก ขอให้ท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ภาคภูมิใจว่า ท่านได้มีส่วนช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้อยโอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึ้น เป็นกุศลกรรมที่จะน�ำให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขสมบูรณ์
ความเจริญสวัสดี และความส�ำเร็จสมปรารถนา ถ้วนหน้ากัน
ได้เวลาอันควรแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมวิชาการ “การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” ณ บัดนี้.
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มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๗
มกราคม ๒๕๕๗
วันพุธที่ ๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมข้าราชการทหารที่เจ็บป่วย
จากการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการสนาม ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี

วันพฤหัสบดีที่ ๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมและทรงเปิด “อาคาร
อินทรี-ศิลปากร” ณ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย อ�ำเภอ
คลองหาด กับทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านน�้ำอ้อม อ�ำเภอ
เขาฉกรรจ์ และโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
วันศุกร์ที่ ๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในงานครบ ๑๕ ปี ยุวทูตความดี
ณ กระทรวงการต่างประเทศ เขตราชเทวี
เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ป ระธานกรรมการแผนกแพทยศาสตร์
มูลนิธอิ านันทมหิดล และคณะ น�ำผูไ้ ด้รบั พระราชทานทุนมูลนิธอิ านันทมหิดล
แผนกแพทยศาสตร์ ประจ�ำปี ๒๕๕๖ เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารประปาวิวัฒน์” ณ
ส�ำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค เขตหลักสี่
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการพิเศษเนือ่ งในวันอนุรกั ษ์
มรดกไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง “โขน: อัจฉริยนาฏกรรมสยาม” ณ พระที่นั่ง
อิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เขตพระนคร
วั น เสาร์ ที่ ๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นางจินดา บุษบรรณ ณ เมรุวัดชลประทานรังสฤษดิ์ อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
รองศาสตราจารย์พิทยา บวรวัฒนา ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณประพันธ์ศรี
เชาวน์สมบูรณ์ ณ เมรุด้านใต้วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๖ ถึงวันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ เสด็จฯ เยือน
สาธารณรัฐสิงคโปร์ และระหว่างวันอังคารที่ ๗ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๙
มกราคม ๒๕๕๗ เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
วันศุกร์ที่ ๑๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๔ คณะ เฝ้าฯ ต่อจากนัน้
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล
จ�ำนวน ๒ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราช
วโรกาสให้นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะ
เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายผลผลิตมะขามหวาน และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของ
จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๓ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ เสด็จฯ
ไปทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัด
ปัตตานี จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล และจังหวัดตรัง
วันจันทร์ที่ ๑๓ เสด็จฯ ไปทรงเปิดป้ายโรงพยาบาลกรงปินัง ณ โรงพยาบาล
กรงปินงั อ�ำเภอกรงปินงั จังหวัดยะลา ทรงเปิดป้ายส�ำนักงานกูภ้ ยั แม่กอเหนีย่ ว
ยะลา ณ มูลนิธแิ ม่กอเหนีย่ ว (ฉือ่ เชีย่ งตึง้ ) ทรงเปิดป้ายศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
ชัน้ คลินกิ ณ โรงพยาบาลยะลา และทรงเปิดป้ายศูนย์ศกึ ษาการแพทย์ฉกุ เฉิน
ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อ�ำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
วันอังคารที่ ๑๔ เสด็จฯ ไปทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ ณ วัดนพวงศาราม อ�ำเภอ
เมืองปัตตานี ทรงเยีย่ มโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์มลู นิธิ
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ ๕๐ อ�ำเภอมายอ จังหวัด
ปัตตานี และทรงเยีย่ มโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด�ำริในพืน้ ที่
ดินเปรี้ยวจัด ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
อ�ำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
วันพุธที่ ๑๕ เสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มโรงเรียนบ้านบางมะนาว ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
บ้านบางมะนาว อ�ำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนวัดประจ่า
โรงเรียนป่าระไมวิทยา อ�ำเภอจะนะ และโรงเรียนบ้านเก่า อ�ำเภอนาทวี จังหวัด
สงขลา
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วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
บ้านส้านแดง อ�ำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล และโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
บ้านหินจอก อ�ำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ทอดพระเนตรพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์พนั ธุกรรม
สิง่ มีชวี ติ เขาคอหงส์ ในโครงการปกปักพันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ
ทรงเปิดโรงงานต้นแบบผลิตไบโอดีเซลและอาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิรนิ ธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ทรงเยี่ยมโรงเรียน ม.อ. วิทยานุสรณ์ อ�ำเภอหาดใหญ่ และทอดพระเนตร
นิทรรศการโครงการพัฒนาเกาะบุโหลน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ�ำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันศุกร์ที่ ๑๗ เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา
ซึ่งตั้งอยู่ ณ อ�ำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ”
ประจ�ำปี ๒๕๕๗ ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ�ำเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๔ คณะ เฝ้าฯ
ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๘ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ เสด็จฯ
เยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๐ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ เสด็จฯ
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล�ำพูน และ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันจันทร์ที่ ๒๐ เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารนิทรรศการ ๒ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ�ำเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จากนัน้ ทรงเปิดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ�ำ
จังหวัดล�ำพูน ซึ่งตั้งอยู่ ณ อ�ำเภอเมืองล�ำพูน กับอาคารโรงฝึกอาชีพศิลป์สิริ
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา อ�ำเภอเมืองล�ำพูน จังหวัดล�ำพูน และ
ทอดพระเนตรนิทรรศการความเป็นมาของดาวพฤหัสบดี ณ อาคารทรงงาน
ส�ำนักชลประทานที่ ๑ อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่
วันอังคารที่ ๒๑ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการผลิตยาแผนโบราณ ณ โรงงาน
สล่ามองโอสถ อ�ำเภอสันทราย พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต
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ให้แก่สภากาชาดไทย ครบ ๓๖ ครั้ง และครบ ๑๐๘ ครั้ง ของเหล่ากาชาด
จังหวัดภาค ๑๐ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์ วิว อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ ทรงเยีย่ มโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรกั ษ์พทุ ธศิลปไทย
อนุสรณ์ อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน และทอดพระเนตรโครงการ
ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพระราชทาน ณ โรงพยาบาลแม่แจ่ม อ�ำเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่
วันพุธที่ ๒๒ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนต�ำรวจ
ตระเวนชายแดน กองบังคับการต�ำรวจตระเวนชายแดน ๓ ทอดพระเนตร
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ�ำเภอแม่แตง
ทรงเยี่ยมโรงเรียนรัปปาปอร์ต อ�ำเภอสะเมิง โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
ไลออนส์มหาจักร ๙ และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านป่าข้าวหลาม อ�ำเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ภาคเช้า
จ�ำนวน ๓,๗๗๐ คน ภาคบ่าย จ�ำนวน ๓,๖๗๕ คน)
ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรร้าน Smile Milk อ�ำเภอเมือง
เชียงใหม่
วันศุกร์ที่ ๒๔ เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมมูลนิธขิ าเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ทีท่ ำ� การมูลนิธขิ าเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน
งานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
ณ โรงเรียนราชินี เขตพระนคร
เวลา ๑๘.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในพิธสี มโภชเทวสถาน (โบสถ์พราหมณ์)
ณ เทวสถาน (โบสถ์พราหมณ์) เขตพระนคร
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
ท่านผู้หญิงประเทือง คชภักดี ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
วันจันทร์ที่ ๒๗ เวลา ๑๒.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงร่วมงานเลี้ยงรับรองคณะ
จากมูลนิธิไชน่าเมดิคอลบอร์ด ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล เขตบางรัก
วันอังคารที่ ๒๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดศูนย์การเรียนรูร้ าชนครินทร์
และทรงเปิดห้องสมาคมศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขตพระนคร
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้กรรมการและเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์
มูลนิธิอานันทมหิดล น�ำผู้ได้รับพระราชทานทุนรัฐบาลราชอาณาจักรสวีเดน
แผนกวิศวกรรมศาสตร์ และส�ำเร็จการศึกษาแล้ว จ�ำนวน ๓ คน เฝ้าฯ
กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
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เวลา ๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ�ำปี
๒๕๕๖ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
เวลา ๑๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในงานพระราชทานเลี้ยงอาหารค�่ำแก่ผู้ได้รับ
พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ�ำปี ๒๕๕๖ และคู่สมรส ณ
พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร
วันพุธที่ ๒๙ เวลา ๐๙.๔๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ�ำปี ๒๕๕๗ หัวข้อ “Transformative Learning for
Health Equity: การเรียนรูเ้ พือ่ ปรับกระบวนทัศน์ สูค่ วามเป็นธรรมด้านสุขภาพ”
ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ พัทยา อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทรงเป็นประธานงานครบ ๑๐๐ ปี ของบริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) และทรงเปิดอาคารเอสซีจี ๑๐๐ ปี ณ บริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) เขตบางซื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการ “มจพ.
ก้าวไกลสู่สากล” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เขตบางซื่อ
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารสวางคนิเวศ ส่วนต่อขยาย
โครงการที่พักผู้สูงอายุสวางคนิเวศ สภากาชาดไทย ณ สถานพักฟื้นสวางคนิวาส อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
วันศุกร์ที่ ๓๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๑๖.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช
ปี ๒๕๕๗ ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา กับทรงเปิด
โรงพยาบาลกรุงเทพไชน่าทาวน์ ซึ่งตั้งอยู่ ณ เขตสัมพันธวงศ์ และทรงเบิกพระเนตรพระจุณทีมหาโพธิสตั ว์ ณ วัดมังกรกมลาวาส เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เสด็จฯ เยือน
สหรัฐอเมริกา
วันศุกร์ที่ ๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงฟังปาฐกถา ชุดสิรินธร ครั้งที่ ๒๙
หัวข้อ “พรมแดนความรู้วิชาภูมิศาสตร์” โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณมนัส
สุวรรณ เป็นผูก้ ล่าวปาฐกถา ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เขตปทุมวัน
วันอาทิตย์ที่ ๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ท่านผูห้ ญิง
จงกล กิตติขจร ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๙ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เสด็จฯ
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

วันจันทร์ที่ ๑๐ เสด็จฯ ไปทรงนมัสการพระพุทธปฏิมาประธานประจ�ำอุโบสถ
วัดแม่ค�ำ และทรงเยี่ยมโรงเรียนวัดแม่ค�ำวิทยา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ ณ อ�ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริ ญ ญาบั ต รแก่ ผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาจาก
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ�ำนวน ๒,๑๒๔ คน
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง อ�ำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนสมถวิลจินตมัย
และโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนชนัตถ์ ปิยะอุย ห้องเรียนสาขาบ้านห้วยกุก๊
ซึ่งตั้งอยู่ ณ อ�ำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
วันอังคารที่ ๑๑ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการเลีย้ งแพะพันธุแ์ บล็คเบงกอล
ซึ่งตั้งอยู่ ณ อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง พื้นที่ก่อสร้างโรงคัดบรรจุผักปลอดภัยของ
ชุมชน ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ สวนของนางจองวอง จันตะคาต
โรงงานกระดาษสาจินนาลักษณ์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน�้ำมันและ
พืชน�้ำมัน ซึ่งตั้งอยู่ ณ อ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
วันพุธที่ ๑๒ เสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษา
เชียงราย-พะเยา ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านกิว่ กาญจน์ อ�ำเภอเชียงของ โรงเรียน
ต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยล้าน ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านดอยล้าน อ�ำเภอ
แม่สรวย และโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ�ำรุงที่ ๘๗ อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย
วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ เสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มโรงเรียนบ้านผาฮี้ และทหารทีป่ ระจ�ำการ
ณ ฐานปฏิบตั กิ ารดอยช้างมูบ อ�ำเภอแม่สาย กับทอดพระเนตรโครงการศึกษา
และพัฒนาการปลูกชาน�้ำมัน บ้านปูนะ อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
วันศุกร์ที่ ๑๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลเนือ่ งใน
วันมาฆบูชา ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ที่ ๑๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายโง ดึ๊ก ทั้ง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ประจ�ำประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
วันอาทิตย์ที่ ๑๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

พระธรรมปัญญาจารย์ (สุพจน์ ปภสฺสโร) ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์
วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
วันจันทร์ที่ ๑๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๓๕ ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีอบุ ลราชธานี กับทรงเปิด “อาคารเรียนเซราฟิน” และทอดพระเนตร
นิทรรศการผลงานของนักเรียน ในโอกาสครบ ๕๕ ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียน
อัสสัมชัญอุบลราชธานี และพระราชทานประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึก
แก่ผบู้ ริจาคโลหิต ครบ ๓๖ ครัง้ และ ๑๐๘ ครัง้ ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๗
ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ�ำเภอวารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา ๑๘.๐๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายปรีดา
กรรณสู ต ณ เมรุ ห ลวงหน้ า พลั บ พลาอิ ศ ริ ย าภรณ์ วั ด เทพศิ ริ น ทราวาส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
วันอังคารที่ ๑๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงหล่อพระพุทธนฤมลธรรโม
ภาสจ�ำลอง ณ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ โรงเรียน
บางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เวลา ๑๓.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ รองประธาน
กรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี น�ำผู้มีผลงานดีเด่นในโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ การศึกษา และเพือ่ คนพิการของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ
ผู้สนับสนุนโครงการฯ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเข็มอักษรพระนามาภิไธย
“ส.ธ.”
ต่อจากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑ ประจ�ำปี ๒๕๕๗
เวลา ๑๘.๓๐ น. เสด็ จ ฯ ไปในงานเลี้ ย งรั บ รองปลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ โรงแรมรอยัล ออคิด
เชอราตัน เขตบางรัก
วันพุธที่ ๑๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายหรรษ วรรธน ศฤงคลา เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐอินเดียประจ�ำประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลเกีย่ วกับรายละเอียด
ต่างๆ ในโอกาสที่จะเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายหนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนประจ�ำประเทศไทย เฝ้าฯ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่
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ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เสด็จฯ
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้าน
ตะโกปิดทอง อ�ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
วัดสุธาสินี และโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่นำ�้ น้อย อ�ำเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี
วันศุกร์ที่ ๒๑ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนวิจิตร
วิทยาคาร อ�ำเภอทองผาภูมิ และโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์
อ�ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
วันเสาร์ที่ ๒๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนือ่ งในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ และทรงเปิดพระที่นั่งสนามจันทร์ (จ�ำลอง) กับพิพิธภัณฑ์ที่
จัดท�ำใหม่ ๒ อาคาร ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ อ�ำเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม โอกาสนี้ ทรงนมัสการพระพุทธปฏิมาประธานพระอุโบสถ
วัดอัมพวันเจติยาราม และทรงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เสด็จฯ
เยือนสาธารณรัฐอินเดีย

มีนาคม ๒๕๕๗
วันเสาร์ที่ ๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูต
ประจ�ำปี ๒๕๕๗ และทอดพระเนตรร้านคณะภริยาทูต ณ ศูนย์การค้า
สยามพารากอน เขตปทุมวัน
เวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ว่าทีร่ อ้ ยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผูใ้ หญ่ ส�ำนักพระราชวัง น�ำคณะ
ผูบ้ ริหารระดับสูง และครูจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต และคณะ
เฝ้าฯ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
และเยาวชนในโรงเรียนของประเทศไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นายอายุส พัฒน์พงศ์พานิช ณ เมรุดา้ นใต้วดั เทพศิรนิ ทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
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วันจันทร์ที่ ๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
เขตบางกะปิ เป็นวันที่ ๑ (ภาคเช้า จ�ำนวน ๒,๙๗๐ คน ภาคบ่าย จ�ำนวน
๓,๖๓๔ คน)
เวลา ๑๖.๓๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทรงเปิด “อาคารคุ้มเกศ”
ณ โรงพยาบาลภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช กรมแพทย์ ท หารอากาศ เขตสายไหม
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการมูลนิธิคุ้มเกล้าฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเจ้าหน้าที่ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินซึง่ เป็นเงินของ
มูลนิธิคุ้มเกล้าฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๖ ปีละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธเี ฉลิมพระชนมพรรษา
๑๒ สิงหาคม
วันอังคารที่ ๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
เขตบางกะปิ เป็นวันที่ ๒ (ภาคเช้า จ�ำนวน ๓,๐๑๙ คน ภาคบ่าย จ�ำนวน
๔,๐๓๑ คน)
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะพระภิกษุ และคณะบุคคล จ�ำนวน ๑๐ คณะ เฝ้า และเฝ้าฯ
ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทานพระราช
วโรกาสให้คณะบุคคลจ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
วันพุธที่ ๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
เขตบางกะปิ เป็นวันที่ ๓ (ภาคเช้า จ�ำนวน ๓,๓๔๓ คน ภาคบ่าย จ�ำนวน
๔,๐๖๕ คน)
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๑ คน เฝ้าฯ
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ น�ำคณะผูบ้ ริหารส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
วั น พฤหั ส บดี ที่ ๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญา
บัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ประจ�ำปีการศึกษา
๒๕๕๕-๒๕๕๖ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช มหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง เขตบางกะปิ เป็นวันที่ ๔ (ภาคเช้า จ�ำนวน ๓,๑๒๖ คน ภาคบ่าย
จ�ำนวน ๔,๔๖๑ คน)

เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้นายเคซุส มีเกล ซันซ์ เอสโกรีอวยลา เอกอัครราชทูต
หัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจ�ำประเทศไทย เฝ้าฯ ในโอกาสเข้ารับ
หน้าที่
เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทรงหล่อชิ้นส่วนส�ำคัญของพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ และทรงหล่อรูปสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสโร) ณ มณฑลพิธี วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร
วันศุกร์ที่ ๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
เขตบางกะปิ เป็นวันที่ ๕ (ภาคเช้า จ�ำนวน ๒,๙๙๘ คน ภาคบ่าย จ�ำนวน
๔,๔๑๐ คน)
เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ า ฯ ให้ เ สด็ จ ลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุ สิ ด าลั ย สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๒ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๙
คณะ เฝ้าฯ
วันเสาร์ที่ ๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในงานปิดภาคเรียนโรงเรียน
ชั ย พิ ท ยพั ฒ น์ มู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นา (จารุ วั ฒ นานุ กู ล ท่ า พระ) ซึ่ ง ตั้ ง อยู ่ ณ
เขตบางกอกใหญ่
วันอาทิตย์ที่ ๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกีย่ ว อุปเสโณ) ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์
วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๙ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เสด็จฯ ไป
ทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจในพืน้ ทีจ่ งั หวัดน่าน จังหวัดแพร่ และจังหวัดพะเยา
วันจันทร์ที่ ๑๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ
“รักษ์ป่าน่าน” และทรงบรรยายเรื่อง “การสร้างส�ำนึกให้เด็กและเยาวชน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” กับทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆ ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ�ำเภอ
เมืองน่าน จังหวัดน่าน
วันอังคารที่ ๑๑ เสด็จฯ ไปในพิธีอัญเชิญคัมภีร์ใบลานภาษาล้านนาจาก
หอพระไตรปิฎกหลังเดิม เพือ่ ประดิษฐานทีห่ อพระไตรปิฎกอักขระภาษาล้านนา
หลังใหม่ ณ วัดสูงเม่น อ�ำเภอสูงเม่น ทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๓๐ ปี
กพด.” ณ โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา อ�ำเภอเมืองแพร่ ทรงเยีย่ มโรงเรียนศรีคริ นิ ทร์
วิทยา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อ�ำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ และ
ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังใหม่ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดภูเก็ต
อ�ำเภอปัว จังหวัดน่าน
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วันพุธที่ ๑๒ เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารไทลื้อ” ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนโรงสีข้าว
พระราชทาน อ�ำเภอท่าวังผา ทรงเยี่ยมโรงเรียนบ้านสะปัน อ�ำเภอบ่อเกลือ
โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียน
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ อ�ำเภอปัว และทรงเปิด “อาคารสิรินธร” ณ โรงเรียน
วัดน�้ำไคร้นันทชัยศึกษา อ�ำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เวลา ๐๘.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๕ จ�ำนวน
๕,๒๖๗ คน และทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
เวลา ๑๔.๕๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนราชคฤห์วิทยา อ�ำเภอ
เมืองพะเยา
วันศุกร์ที่ ๑๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปพระราชทานประกาศนียบัตร
แก่ผู้ส�ำเร็จการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ ๓๔ และรุ่นที่ ๓๕ จ�ำนวน
รวม ๖๘ คน ณ ห้องประชุมส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตึกกัลยาณิวัฒนา
โรงพยาบาลสงฆ์ เขตราชเทวี
ต่อจากนัน้ เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ
ห้ อ งประชุ ม ส� ำ นั ก งานมู ล นิ ธิ โ รคไตแห่ ง ประเทศไทย ตึ ก กั ล ยาณิ วั ฒ นา
โรงพยาบาลสงฆ์ ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมผู้ป่วย ณ หน่วยไตเทียม
ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์
วันเสาร์ที่ ๑๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการ และ
การแสดงดนตรีไทย ในโครงการเผยแพร่ภูมิปัญญาความรู้ ด้านการบรรเลง
เครื่องสายไทย (จะเข้) “บูชาครูผู้เป็นที่รักและยินดี...๙๐ ปี คุณครูระตี
วิเศษสุรการ” ณ โรงละครแห่งชาติ เขตพระนคร
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๗ ถึงวันอังคารที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เสด็จฯ ไป
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
วันจันทร์ที่ ๑๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ อาคาร
หอประชุมธ�ำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวันที่ ๑ (ภาคเช้า จ�ำนวน
๒,๗๙๔ คน ภาคบ่าย จ�ำนวน ๒,๔๗๓ คน)
เวลา ๑๖.๑๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงความ
ก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ของสภากาชาดไทย ณ บริเวณพืน้ ทีก่ อ่ สร้างศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาฯ อ�ำเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
วันอังคารที่ ๑๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๕
จ�ำนวน ๓,๕๔๔ คน ณ อาคารหอประชุมธ�ำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นวันที่ ๒
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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 ๑ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๕
คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในงานปิดภาคเรียน ประจ�ำปีการศึกษา
๒๕๕๖ โรงเรียนพระต�ำหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิง-ชาย
โรงเรียนพระดาบส ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (พระต�ำหนักสวนกุหลาบมัธยม) และโรงเรียนพระต�ำหนักสวนกุหลาบ
มหามงคล ณ ศาลามหามงคล สโมสรข้าราชบริพาร เขตพระนคร
วันพุธที่ ๑๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ
๗ รอบ พระชนมพรรษา” และนิทรรศการ ๒๒๐ ปี เมืองกาฬสินธุ์ กับห้องสมุด
พิทยาสรรพ์ ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อ�ำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ และทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม
ซึ่งตั้งอยู่ ณ อ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการฝึกภาค
สนามของนักเรียนนายร้อย ชัน้ ปีที่ ๒ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจ�ำ
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิชาการฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด ณ พื้นที่
การฝึกบ้านภักดีแผ่นดิน อ�ำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจ�ำปี
๒๕๕๗ มูลนิธอิ ทุ กพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมมูลนิธชิ ยั พัฒนา
อาคารส�ำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ เขตบางพลัด
วันศุกร์ที่ ๒๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เ สด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๔
คณะ เฝ้าฯ
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ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑
คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ น�ำคณะผู้เข้ารับ
การอบรม วิทยากร และผูจ้ ดั ฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
ส�ำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เฝ้าฯ ในโอกาสที่จัดให้มีการอบรมดังกล่าว ระหว่างวันที่
๙ กุมภาพันธ์ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗
เวลา ๑๕.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานประกาศนียบัตร กับรางวัล
แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนจิตรลดา
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ�ำนวน ๓๔๙ คน และพระราชทานพระราชวโรกาส
ให้ครูที่ปฏิบัติงานโรงเรียนจิตรลดามาเป็นเวลา ๘ ปี จ�ำนวน ๑๐ คน ๑๕ ปี
จ�ำนวน ๕ คน และ ๒๕ ปี จ�ำนวน ๑๕ คน เฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์
ชั้นที่ ๕ เข็มอักษรพระนาม ภ.อ. และเข็มโรงเรียนจิตรลดา ตามล�ำดับ ณ
โรงละคร ส�ำนักพระราชวัง สนามเสือป่า
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นายศิริชัย แดงสุภา ณ เมรุวัดราษฎร์บ�ำรุง เขตบางแค
วันจันทร์ที่ ๒๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคาร และทอดพระเนตร
โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุระดับชาติ ณ สวนอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เขตบางขุนเทียน

วันอังคารที่ ๒๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ า ฯ ให้ เ สด็ จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิด าลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน
๘ คณะ เฝ้าฯ

ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน
๑ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๓ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสรรเสริญ และ
เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ แก่ผู้บ�ำเพ็ญคุณความดี และผู้มีอุปการคุณ
แก่สภากาชาดไทย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีกุศลจิต เฝ้าฯ
ทู ล เกล้ า ฯ ถวายเงิ น และสิ่ ง ของ ณ ตึ ก ภปร. โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์
สภากาชาดไทย
ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ประจ�ำปี ๒๕๕๗ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร
(เจริญ สุวฑฺฒโน)
วันพุธที่ ๒๖ เสด็จฯ ไปในงานครบ ๙๗ ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระปิยมหาราช และสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ทรงบาตร ทรงเปิด
“อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ ๖๐ ปี)” กับ “อาคารทันตแพทยศาสตร์
เฉลิ ม นวมราช ๘๐” ทรงวางศิ ล าฤกษ์ “อาคารศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ทาง
ทันตแพทยศาสตร์” ทรงเจิมแผ่นป้ายชื่อ “จัตุรัสดนตรีจามจุรี ๙” ทรงเปิด
อาคาร “พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย” และทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทย
ปี่พาทย์ดึกด�ำบรรพ์ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา
ทรงเป็นประธานพิธีไหว้ครูของคณะเจ้าหน้าที่ ครู และช่างศิลปาชีพ สถาบัน
สิริกิติ์ สวนจิตรลดา ประจ�ำปี ๒๕๕๗
เวลา ๑๐.๓๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ นายแพทย์วินิต พัวประดิษฐ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ
คณะ น�ำคณะบุคคล จ�ำนวน ๓ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานนิทรรศการ เรื่อง “หูท่ง
เอกลักษณ์โดดเด่นของเมืองปักกิ่ง” และทรงแนะน�ำหนังสือพระราชนิพนธ์
แปล เรื่อง “ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน” ณ ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่
เขตปทุมวัน
วันศุกร์ที่ ๒๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “สัปดาห์หนังสือ
แห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๔๒” และ “งานสั ป ดาห์ ห นั ง สื อ นานาชาติ ครั้ ง ที่ ๑๒”
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย
เวลา ๑๓.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจ�ำปี
๒๕๕๗ คณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ณ ตึกมหิดลบ�ำเพ็ญ โรงพยาบาลศิริราช
เขตบางกอกน้อย
วันเสาร์ที่ ๒๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
คุณหญิงสุหร่าย สีวะรา ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
ร้อยตรี หม่อมหลวงอิษฎากร เกษมศรี ณ เมรุวดั มกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร
เวลา ๑๘.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์วิเชียร
วัฒนคุณ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร
วันจันทร์ที่ ๓๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการประจ�ำปี
๒๕๕๗ ของส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ทรงเปิด
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย และทรงเปิดอาคารกลุม่ นวัตกรรม ๒
ณ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เมษายน ๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายธัชพล กาญจนกูล รองผูอ้ ำ� นวยการธนาคาร
ออมสินอาวุโส กลุม่ ลงทุนและบริหารเงิน รักษาการแทน ผูอ้ ำ� นวยการธนาคาร
ออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน พนักงานธนาคารออมสิน
สาขาสวนจิตรลดา และเจ้าหน้าที่ประสานงาน เฝ้าฯ ถวายการรับฝากเงิน
เนือ่ งในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗
เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าฯ ถวายพระพร เนือ่ งในโอกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗
เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็ จ ลง ณ ศาลาดุ สิ ด าลั ย สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าฯ ถวายพระพร เนือ่ งในโอกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าฯ ถวายพระพร เนือ่ งในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗
วันพุธที่ ๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำ เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต
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วันพฤหัสบดีที่ ๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๕
ณ ศูนย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา (ภาคเช้า จ�ำนวน ๔,๓๙๒
คน ภาคบ่าย จ�ำนวน ๔,๖๗๐ คน)
วันศุกร์ที่ ๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ�ำปี
การศึกษา ๒๕๕๕ จ�ำนวน ๔,๙๓๙ คน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม
ไบเทค เขตบางนา
ระหว่างวันเสาร์ที่ ๕ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ เสด็จฯ เยือน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันจันทร์ที่ ๑๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปพระราชทานน�้ำสงกรานต์แก่
พระอาจารย์อาวุโสทีเ่ คยถวายพระอักษรภาษาบาลีและสันสกฤต และงานพิธี
ท�ำบุญถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลแก่พระอาจารย์ของชมรมฯ ผู้เคยถวาย
ความรู้แก่ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของชมรมบาลี-สันสกฤต ณ อาคาร
มหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน
เวลา ๑๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในพิธีบายศรี และงานราตรี เนื่องใน
โอกาสวันสงกรานต์ ประจ�ำปี ๒๕๕๗ ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวประจ�ำประเทศไทย เขตวังทองหลาง

วันพุธที่ ๑๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปพระราชทานประกาศเกียรติคุณ และ
เข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ครบ ๓๖ ครั้ง และ ๑๐๘ ครั้ง ของเหล่ากาชาด
จังหวัดภาค ๑ และภาค ๒ จ�ำนวนรวม ๑,๐๖๙ คน ณ หอประชุมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
วันพุธที่ ๑๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทรงเปิดอาคาร “มหิดลสิทธาคาร”
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปพระราชทานประกาศเกียรติคณ
ุ
และเข็มทีร่ ะลึกแก่ผบู้ ริจาคโลหิต ครบ ๓๖ ครัง้ และ ๑๐๘ ครัง้ ของเหล่ากาชาด
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จังหวัดภาค ๓ จ�ำนวนรวม ๑,๐๐๗ คน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้
จอมเทียน อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
วันจันทร์ที่ ๒๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะครูใหญ่โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
และผูร้ บั ผิดชอบงานโครงการตามพระราชด�ำริในโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
จ�ำนวนรวม ๘๐๐ คน เฝ้าฯ ในโอกาสทีก่ องบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน
จัดการประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน ประจ�ำปี
๒๕๕๗ ในโอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะผู้เข้าเฝ้าฯ ด้วย
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒
พรรษา บรมราชินนี าถ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๕ พรรษา บรมราชกุมารี
ณ มูลนิธชิ ว่ ยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินปู ถัมภ์ เขตราชเทวี
วันอังคารที่ ๒๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอนุกลู ตังคณานุกลู ชัย ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา น�ำคณะข้าราชการ ผูน้ ำ� กลุม่ เกษตรกร และกลุม่ ผูน้ ำ� แปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายผลผลิตทางการเกษตร
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดตึกวิจัยและพัฒนา บริษัท
อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จ�ำกัด ซึ่งตั้งอยู่ ณ อ�ำเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันพุธที่ ๒๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ
เนือ่ งในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เรือ่ ง การประชุม
วิชาการทางการพยาบาลนานาชาติของสภากาชาด และสภาเสีย้ ววงเดือนแดง
ครั้งที่ ๑ เรื่อง “การพยาบาลสาธารณภัย การดูแลภาวะฉุกเฉินด้วยหลัก
มนุษยธรรม และแนวโน้มทางการพยาบาลในอนาคต” กับทรงปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง “สภากาชาดไทยกับการบรรเทาสาธารณภัย” ณ โรงแรมเดอะแกรนด์
โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เขตบางกะปิ
ระหว่างวันพุธที่ ๒๓ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ เสด็จฯ
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์
โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ�ำเภอ
เมืองเชียงใหม่ ทรงเปิดศูนย์ราชการอ�ำเภอกัลยาณิวฒ
ั นา และทีว่ า่ การอ�ำเภอ
กัลยาณิวัฒนา ทรงวางศิลาฤกษ์ โรงเรียนมัธยมศึกษาประจ�ำอ�ำเภอกัลยาณิวัฒนา และทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ ณ วัดจันทร์ อ�ำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด
เชียงใหม่
วันศุกร์ที่ ๒๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงบาตรพระสงฆ์ เนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ ๑๒๑ ปี ณ สถานเสาวภา
สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
น�ำศิลปินแห่งชาติ ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ เฝ้าฯ รับพระราชทานโล่ และ
เข็มเชิดชูเกียรติ

เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย ทรงเป็นประธาน
การประชุมสามัญประจ�ำปี ๒๕๕๖ ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นายอดิเรก จันทร์เรือง ณ เมรุวัดตรีทศเทพ เขตพระนคร
ระหว่างวันอังคารที่ ๒๙ ถึงวันพุธที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ เสด็จฯ
เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการนี้ เสด็จฯ ไปทรงเปิด
ศูนย์พฒ
ั นาและบริการกสิกรรมแขวงสะหวันนะเขต บ้านโพนสิม เมืองไกสอน
พมวิหาน และทรงเปิดอาคารสถานกงสุลใหญ่ไทยประจ�ำแขวงสะหวันนะเขต
แห่งใหม่ จากนั้น ทรงร่วมงานฉลองครบ ๒๐ ปี การก่อตั้งศูนย์พัฒนาและ
บริการด้านการเกษตร ห้วยซอน-ห้วยซัว้ หลัก ๒๒ เมืองนาชายทอง นครหลวง
เวียงจันทน์ นอกจากนี้ ทอดพระเนตรการด�ำเนินงานโครงการความร่วมมือ
ด้ า นการผลิ ต กสิ ก รรมเพื่ อ ทดแทนการปลู ก ฝิ ่ น บ้ า นนาแสนค� ำ เมื อ งไซ
แขวงอุดมไซ อนึ่ง พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายบุนยัง วอละจิต
รองประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เฝ้าฯ และ
ถวายพระกระยาหารกลางวันด้วย

พฤษภาคม ๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่ ๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานสถาปนิก ‘๕๗
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อ�ำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๑๖.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานงานวันมูลนิธิสิรินธร
ณ ต�ำหนักปลายเนิน เขตคลองเตย

วันพุธที่ ๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๒ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญ
ประจ�ำปี ๒๕๕๗ ของคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ณ
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ เขตราชเทวี
วันพฤหัสบดีที่ ๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานงานพิธีไหว้ครู
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๗ และพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่
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นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ณ หอประชุมโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ�ำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานพิธพี ทุ ธาภิเษกพระพุทธรูป
นาคปรกจ�ำลองประดับอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ทีผ่ า้ ทิพย์ ซึง่ จ�ำลองจาก
พระพุทธรูปประจ�ำมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
ที่จะทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และ
หลวงพ่อทวด ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร
วันศุกร์ที่ ๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทรงตรวจเยี่ยม และทอดพระเนตรนิทรรศการ
ต่างๆ ของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ในโอกาสนี้ พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้นายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง น�ำอธิบดี
กรมปศุ สั ต ว์ อธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ อธิ บ ดี ก รมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์
ผู ้ แ ทนกรรมการสหกรณ์ ก ารเกษตร สหกรณ์ นิ ค ม และสหกรณ์ ป ระมง
ทัว่ ประเทศ สมาชิกเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งโคนม ผูแ้ ทนสมาชิกผูร้ บั นมสวนจิตรลดา
และผูส้ นับสนุนกิจการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เฝ้าฯ รับพระราชทาน
พระราโชวาท

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนือ่ งในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจ�ำปี ๒๕๕๗ ณ พลับพลา
พิธีท้องสนามหลวง เขตพระนคร
วันจันทร์ที่ ๑๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารพระราชทาน ๖”
ณ โรงเรียนวัดหนองปลาดุก อ�ำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
วันพุธที่ ๑๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพคนตาบอดพิการซ�้ำซ้อนนครนายก ซึ่งตั้งอยู่ ณ อ�ำเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๒ คน เฝ้าฯ
ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน
๑ คณะ เฝ้าฯ
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ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน
๑ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก
ครั้งที่ ๓ และพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานศิลปกรรม
ในแนวเหมือนจริง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
วันศุกร์ที่ ๑๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๗ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๒ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ ศาลาดุ สิ ด าลั ย พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๒ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนัน้ เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
วันเสาร์ที่ ๑๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปพระราชทานประกาศเกียรติคุณ
และเข็มที่ระลึกแก่ผู้จาคโลหิต ครบ ๓๖ ครั้ง และ ๑๐๘ ครั้ง ของเหล่ากาชาด
จังหวัดภาค ๔ ณ โรงแรมเดอะ รีเจ้นท์ ชะอ�ำ บีช รีสอร์ท อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัด
เพชรบุรี
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นางภาย แซ่ลมิ้ ณ เมรุวดั ชลประทานรังสฤษดิ์ อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๑๘.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายกรกาจ
กิตติขจร ณ เมรุด้านใต้ วัดเทพศิรินทราวาส
วั น จั น ทร์ ที่ ๑๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปี ครั้งที่ ๓๒ ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตห้วยขวาง
วันอังคารที่ ๒๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณด้านหน้าพระราชวัง
สราญรมย์ เขตพระนคร
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
วันพุธที่ ๒๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๒๒ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานกรรมการบริหาร
ส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และคณะ
น� ำ วิ ท ยากรชาวต่ า งชาติ ที่ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ เรื่ อ ง
ความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ - โอกาส
และความท้าทายของชาวโลก เฝ้าฯ ในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมการประชุม
วิชาการดังกล่าว
วั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ ศาลาดุ สิ ด าลั ย
สวนจิตรลดา ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจ�ำปี พุทธศักราช ๒๕๕๗
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คณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
วันศุกร์ที่ ๒๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ท ่ า นผู ้ ห ญิ ง นราวดี ชั ย เฉนี ย น ประธาน
กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และคณะกรรมการมูลนิธิฯ
น�ำผู้สนับสนุนมูลนิธิฯ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานของที่ระลึก โล่ และเข็มอักษร
พระนามาภิไธย “ส.ธ.” ต่อจากนัน้ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ครั้งที่ ๑ ประจ�ำปี ๒๕๕๗
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคาร “คณะพยาบาลศาสตร์
เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช” ณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เขตดุสิต
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
พลเอก กมล ทัพพะรังสี ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน
ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปในการพระราชทานน�้ำหลวงอาบศพ และ
ทรงวางพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
และส่วนพระองค์ ที่หน้าโกศศพ นายนิตย์ พิบูลสงคราม ณ ศาลาเกสนี
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
วั น จั น ทร์ ที่ ๒๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงฉายภาพระดับนาโน
ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ณ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ส�ำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๒ คณะ เฝ้าฯ
วันอังคารที่ ๒๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยาสาขาต่างๆ
จ�ำนวนรวม ๖ คน เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
ประจ�ำปี ๒๕๕๖ ต่อจากนัน้ ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๒ คณะ เข้าเฝ้าฯ
วันพุธที่ ๒๘ เวลา ๑๕.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เลขาธิการ ก.พ.
น�ำนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ประจ�ำปี ๒๕๕๗ เฝ้าฯ รับพระราชทานพร
ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็ จ ฯ ไปทรงเป็ น ประธานพิ ธี มั ง คลาภิ เ ษก
เหรียญพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ระลึก ๑๐๐ ปี
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
เขตพระนคร
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ถึงวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เสด็จฯ
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เสด็จฯ ไปทรงเปิดแพรคลุมป้าย “โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์ดอกเตอร์ เนวิน สคริมชอว์” อ�ำเภอบุณฑริก

และทรงเยีย่ มโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร อ�ำเภอสิรนิ ธร
จังหวัดอุบลราชธานี
วันศุกร์ที่ ๓๐ เสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มศูนย์การเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนชุมชน
ป่าหญ้าคา อ�ำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดโครงการงานฉลอง ๑๐๐ ปี
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เขตคลองเตย
วันเสาร์ที่ ๓๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. เสด็จลง ณ วังสระปทุม พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้นายแพทย์แบร์ท ซัคมันน์ กรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ
ถวายหนังสือ “อนุทินสยาม” ๑๙๐๙-๑๙๑๔ ของนายแพทย์ฟรีดริก เชเฟอร์
แปลโดยนางสีดา เกร๊ฟ

มิถุนายน ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๑ เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายนิตย์ พิบลู สงคราม
ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน
วันจันทร์ที่ ๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปราจีนบุรี น�ำคณะข้าราชการ และเกษตรกรชาวสวน จังหวัดปราจีนบุรี
เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายผลไม้ต่างๆ ของจังหวัดปราจีนบุรี
วันอังคารที่ ๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนา
แห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๗ ณ กรมการข้าวเกษตรกลางบางเขน เขตจตุจักร
วันพุธที่ ๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ
พยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งเอเชีย ครั้งที่ ๑ หัวข้อ “การจัดการศึกษาการ
พยาบาลสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อสุขภาพของประชาคมโลก” และทรงเปิด
นิทรรศการนวัตกรรมทางการศึกษาพยาบาล ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์
เขตหลักสี่

เวลา ๒๐.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานเทศกาลวัฒนธรรมฝรัง่ เศส-ไทย
ลาแฟ็ ต ครั้ ง ที่ ๑๐ และทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิ ร ์ ต ของวงดนตรี
“Le Quatuor Parisii” ณ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ เขตปทุมวัน

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๕ ถึงวันศุกร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เสด็จฯ
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และจังหวัดบึงกาฬ
วันพฤหัสบดีที่ ๕ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา พึ่งบารมี
อ�ำเภอภูพาน และทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ�ำเภอ
วาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระมงคล
วิสุทธิ์ (สุภา กนฺตสีโล) ณ เมรุชั่วคราววัดคอนสวรรค์ อ�ำเภอวาริชภูมิ
วั น ศุ ก ร์ ที่ ๖ เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารอินทรีอาษา” โรงเรียนต�ำรวจ
ตระเวนชายแดนบ้านนาแวง และทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
บ้านหนองตะไก้ อ�ำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
วันอาทิตย์ที่ ๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์ดนัย บุนนาค ณ เมรุวดั มกุฏกษัตริยาราม
เขตพระนคร ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา
ทินัดดามาตุ โดยเสด็จในการนี้ด้วย
วันจันทร์ที่ ๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทรงถวายราชสักการะพระบรม
ราชานุสาวรียพ์ ระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร หน้าอาคาร
อปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน
เวลา ๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทรงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต กับทรงเป็นประธานถวายผ้าป่ามูลนิธิ
อัฏฐมราชานุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ วัดสุทศั นเทพวราราม เขตพระนคร
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ไวยาวัจกร เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทาน
ดอกผลเงินทุนมูลนิธิฯ เพื่อบูรณะพระอาราม กับใช้ในกิจกรรมอื่นของวัด
และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิฯ เฝ้าฯ
รับพระราชทานของที่ระลึก
เสด็จฯ ไปทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลทรงพระราชอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร สมเด็จพระ-
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มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๑๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา รอง
ประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ น�ำนักเรียนทีจ่ ะเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการระหว่างประเทศ ประจ�ำปี ๒๕๕๗ และคณาจารย์ เฝ้าฯ รับพระราชทานพร
ก่อนออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันฯ
เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางคัทยา คริสทีนา โนร์ด เอกอัครราชทูต
ราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจ�ำประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาส
ที่จะพ้นจากหน้าที่
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญ
กาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๒ แก่เอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสดังกล่าวด้วย
วันพุธที่ ๑๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ประธานกรรมการแผนกทันตแพทยศาสตร์ มูลนิธอิ านันทมหิดล และคณะ น�ำผูไ้ ด้รบั พระราชทานทุนรัฐบาลราชอาณาจักรสวีเดน สาขา
ทันตแพทยศาสตร์ ประจ�ำปี ๒๕๕๔ และได้ส�ำเร็จการศึกษาดังกล่าวแล้ว
เฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
เวลา ๑๖.๔๕ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รองประธานมูลนิธิ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ น�ำคณะบุคคลผูบ้ ริจาคเงิน
และผู ้ ส นั บ สนุ น กิ จ การของมู ล นิ ธิ ฯ เฝ้ า ฯ ทู ล เกล้ า ฯ ถวายเงิ น และ
รับพระราชทานของที่ระลึก ต่อจากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปี ของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ครั้งที่
๑/๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ
และนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนระดับภูมภิ าค ครัง้ ที่ ๓ ณ โรงเรียน
นนทบุรีวิทยาลัย อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงร่วมซ้อมการแสดงกับ
วงดนตรีบ้านปลายเนิน ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
เขตห้วยขวาง ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ครูอาวุโส และคณะ
กรรมการจัดงานการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ เข้าเฝ้าฯ
รับพระราชทานเข็ม “วิศิษฏศิลปิน”
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์
เกียรติคณ
ุ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ณ เมรุวดั โสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
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เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางพวงเพชร
เสงี่ยมบุตร ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา
วันจันทร์ที่ ๑๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการประจ�ำปี
ครั้งที่ ๕๓ และทอดพระเนตรนิทรรศการ ๑๐๐ ปี แห่งการก่อตั้งโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กับนิทรรศการทางการแพทย์ ณ อาคาร อปร
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน
ต่อจากนัน้ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการออกร้านผลิตภัณฑ์ เวชภัณฑ์
และเครื่องมือทางการแพทย์ ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
กับทอดพระเนตรการออกร้านของโครงการหลวง และโครงการพระราชด�ำริ
ณ ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการท�ำงานของเครื่องมือรังสี
รักษา เพื่อความเป็นเลิศในการรักษาผู้ป่วย สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
ฝ่ายรังสีวทิ ยา กับทรงเปิดเครือ่ งฉายรังสีผปู้ ว่ ย ณ ตึกอับดุลราฮิม โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา”
ณ เรือนจ�ำกลางบางขวาง อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
วันอังคารที่ ๑๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
ประธานคณะกรรมการอ�ำนวยการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
ประจ�ำปี ๒๕๕๖ และคณะ น�ำผูไ้ ด้รบั ทุนโครงการเยาวชนฯ เฝ้าฯ กราบบังคมลา
ก่อนเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธาน
กรรมการคัดเลือกทุนโอลิมปิกวิชาการ สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะ น�ำนักเรียนทุนโอลิมปิก
วิชาการ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ ซึง่ ส�ำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงาน
ผลการศึกษา
ต่อจากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ๒๕๕๗
ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธสิ ง่ เสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
วันพุธที่ ๑๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทย
โดยครู อ าวุ โ สแห่ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ณ หอประชุ ม ใหญ่ ศู น ย์ วั ฒ นธรรม
แห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปพระราชทานเหรียญกาชาด
สรรเสริญ และเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ แก่ผุ้บ�ำเพ็ญคุณความดี และ
ผู้มีอุปการคุณแก่สภากาชาดไทย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มี
กุศลจิต เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินและสิ่งของ ณ ตึก ภปร. โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน

ต่อจากนัน้ เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภากาชาดไทย
ประจ�ำปี ๒๕๕๗ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ
สุวฑฺฒโน)
วันศุกร์ที่ ๒๐ เวลา ๑๐.๑๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัด
ปราจีนบุรี อ�ำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๒ คณะ เข้าเฝ้าฯ ดังนี้
- นายมานิ จ สุ ข สมจิ ต ร ประธานมู ล นิ ธิ พั ฒ นาสื่ อ สารมวลชน
แห่งประเทศไทย และคณะ น�ำผูส้ ำ� เร็จการอบรมหลักสูตรผูบ้ ริหาร
การสื่อสารมวลชนระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ ๔ เฝ้าฯ รับพระราชทาน
วุฒิบัตร พร้อมเข็มที่ระลึกของสถาบันฯ
- คณะผู้บริหารโรงพยาบาลน่าน อ�ำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
โรงพยาบาลอุทัยธานี อ�ำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
โรงพยาบาลนาแห้ว อ�ำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย และโรงพยาบาล
สังขละบุรี อ�ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เฝ้าฯ รับพระราชทาน
เครื่องมือแพทย์ และรถพยาบาล ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ด�ำเนินการจัดซื้อส�ำหรับพระราชทานแก่
โรงพยาบาลดังกล่าวไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน
วันพุธที่ ๒๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตร
แก่ ผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย นนายร้ อ ยพระจุ ล จอมเกล้ า สถาบั น
การศึกษาทางทหารต่างประเทศ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ�ำนวน ๒๘๑ คน ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า อ�ำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม ลิ่มวงศ์ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร
เวลา ๑๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ
“ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๘ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
เขตห้วยขวาง
ระหว่างวันพุธที่ ๒๕ ถึงวันจันทร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เสด็จฯ เยือน
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ในการนี้ เสด็จฯ ไปทรงเข้าร่วมงานเลีย้ งฉลองฤดูรอ้ นแห่งวิทยาศาสตร์
และทรงเข้ า ร่ ว มพิ ธี เ ปิ ด การประชุ ม ผู ้ ไ ด้ รั บ รางวั ล โนเบล ครั้ ง ที่ ๖๔ ณ
เมืองลินเดา นอกจากนี้ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคนิคและธุรกิจ
แห่ ง กรุ ง เบอร์ ลิ น และศู น ย์ ฝ ึ ก วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง สาขาเทคนิ ค สารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม และการบริหารจัดการพลังงาน กรุงเบอร์ลิน
รวมทัง้ ทอดพระเนตรการผลิตชิน้ ส่วนกายอุปกรณ์ ของบริษทั อ็อทโทบ็อคเฮลท์
แคร์ จ�ำกัด มหาชน เมืองดูเดอร์ชตัดท์

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

กรกฎาคม ๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๒ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานน�้ำหลวงอาบศพ
คุณหญิงอัมพร มีศุข ณ ศาลา ๑ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
วันพุธที่ ๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าของ
โครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์
กรมการสัตว์ทหารบก อ�ำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารสิรินธรวิทยพัฒน์”
ณ โรงเรียนพระต�ำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม
วันพฤหัสบดีที่ ๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผสู้ ำ� เร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ณ อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน
เป็นวันที่ ๑ (ภาคเช้า จ�ำนวน ๒,๓๑๘ คน ภาคบ่าย จ�ำนวน ๒,๒๖๕ คน)
เมื่อเสร็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว เสด็จฯ ไปทรงร่วมงาน
เลี้ยงรับรองซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้นในโอกาสที่ทูลเกล้าฯ ถวาย
ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และแสดงความยินดีแก่
ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ กับผู้ได้รับพระราชทาน
กิตติบตั รศาสตราจารย์กติ ติคณ
ุ ณ ห้องรับรอง อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วั น ศุ ก ร์ ที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ อาคารเฉลิม
ราชสุดากีฬาสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน เป็นวันที่ ๒
(ภาคเช้า จ�ำนวน ๒,๒๑๒ คน ภาคบ่าย จ�ำนวน ๒,๐๙๗ คน)
วันอาทิตย์ที่ ๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
พระพุทธวรญาณ (ทอง สุวณฺณสาโร) ณ เมรุวดั มกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร
วันจันทร์ที่ ๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๓
คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนัน้ เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๒ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์
ขจร หะวานนท์ และศาสตราจารย์กิตติคุณลิ้นจี่ หะวานนท์ ณ เมรุวัดมกุฏ
กษัตริยาราม เขตพระนคร
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วันอังคารที่ ๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ
นานาชาติ เรื่อง วัฒนธรรมดอกไม้ในเอเชีย “2014 Chulalongkorn Asian
Heritage Forum: Flower Culture in Asia” ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค
เขตคลองเตย
วันพุธที่ ๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายชัช กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุตรดิตถ์ น�ำข้าราชการ และผู้แทนกลุ่มเกษตรกร จังหวัดอุตรดิตถ์ เฝ้าฯ
ทูลเกล้าฯ ถวายทุเรียนพันธุห์ ลงลับแล พันธุห์ ลินลับแล สับปะรดห้วยมุน่ และ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแปรรูปของจังหวัดอุตรดิตถ์
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจ�ำปี ๒๕๕๗ ของคณะกรรมการบริหาร
มูลนิธิอานันทมหิดล
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
(ภาคเช้า จ�ำนวน ๓,๑๒๙ คน ภาคบ่าย จ�ำนวน ๓,๐๘๕ คน)

เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในงานอุปสมบท สามเณรณรงค์ฤทธิ์
มูลค�ำ ณ พระอุโบสถวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน
วันศุกร์ที่ ๑๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงปลูกต้นไม้รว่ มกับคณะอาจารย์
นิสิต ข้าราชการ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และข้าราชการ
ส�ำนักพระราชวัง เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ บริเวณอาคารเรียนหลังใหม่
และบริเวณคันดินด้านทิศตะวันออก โรงเรียนจิตรลดา
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน
๒ คณะ เฝ้าฯ
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นายเสริมลาภ วสุวัต ณ เมรุวัดชลประทานรังสฤษดิ์ อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี
วันจันทร์ที่ ๑๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายหรรษ วรรธน ศฤงคลา เอกอัครราชทูต

18 จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สาธารณรัฐอินเดียประจ�ำประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลถวายค�ำแนะน�ำ
และข้อมูลเกี่ยวกับแผนการเสด็จฯ เยือนเมืองกัลกัตตา สาธารณรัฐอินเดีย
เวลา ๐๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเปาลู
เซซา เมรา เด วาชคอนเซลลูช เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจ�ำ
ประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ชา้ งเผือกแก่เอกอัครราชทูต ฯ
ในโอกาสดังกล่าวด้วย
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “จุฬาฯ อาสาช่วยกาชาด”
ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน

วันอังคารที่ ๑๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการ “ขัตติย
นารี ศรีพัชรินทรา” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท เขตราชเทวี
ระหว่างวันพุธที่ ๑๖ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เสด็จฯ
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัด
กระบี่
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เสด็จฯ ไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”
อ�ำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทอดพระเนตรโรงงานสกัดน�้ำมัน
ปาล์มขนาดเล็ก อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ โรงสีพระราชทานบ้านปากน�้ำ
และแปลงนานายเสน่ห์ เจียมบุตร อ�ำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ กับ
ทรงเยี่ยมกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ป่าพรุควนเคร็ง อ�ำเภอ
เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันศุกร์ที่ ๑๘ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพื้นที่ส่งเสริมการผลิตข้าว บ้านอ่าว
เคียน และสวนจากจันทรังษี อ�ำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นางสุมน ภักดีวิจิตร ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร ต่อจากนั้น
เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลโท ยุทธศักดิ์ คล่องตรวจโรค
ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ต่อจากนั้น
เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายศรีสุข จันทรางศุ ณ
เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา

วันจันทร์ที่ ๒๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการประจ�ำปี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง “ประชุมวิชาการนานาชาติด้านการ
แพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗” Siriraj International Conference
in Medicine and Public Health (SICMPH 2014) “Healthcare for the
AEC” ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล โรงพยาบาล
ศิริราช เขตบางกอกน้อย
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในงาน “บางกอก เชฟ แชริตี้ ๒๐๑๔”
ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล เขตบางรัก
วันอังคารที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เสด็จฯ เยือนเมืองกัลกัตตา สาธารณรัฐ
อินเดีย เพื่อทรงน�ำนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๔ และคณะข้าราชการโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไปทัศนศึกษา
วันพุธที่ ๒๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ น ายวิ บู ล ย์ สงวนพงศ์ ปลั ด กระทรวง
มหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ
เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงหล่อ “พระพุทธโลก
เชษฐ์ส�ำเร็จวิเศษาสีติกิตยานุสรณ์” ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา
พุทธมณฑล เขตทวีวัฒนา
เวลา ๑๐.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารสิรวิ ทิ ยา” ณ มหาวิทยาลัย
มหิดล อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เวลา ๑๓.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารบริการทางการ
แพทย์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และทรงยกฉัตรกางกั้น
หลวงพ่อวัดไร่ขิงพระประธานในพระอุโบสถ ณ วัดไร่ขิง อ�ำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้เจ้าชายดูอาร์ตี ปีโอ ผูส้ บื ราชสกุลจากสมเด็จพระเจ้ามานูเอล ที่ ๒
กษัตริย์พระองค์สุดท้ายของโปรตุเกส และครอบครัว เฝ้าฯ ในโอกาสมาเยือน
ประเทศไทย ในโอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารค�่ำด้วย
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิง
ศพ นางล้วนลักษณ์ จันทรสาขา ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขต
บางเขน
วันจันทร์ที่ ๒๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๒ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๙
คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้นายโซเฮล คาน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลาม
ปากีสถานประจ�ำประเทศไทย เฝ้าฯ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่
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เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ า ฯ ให้ เ สด็ จ ลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุ สิ ด าลั ย พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๒
คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
วันอังคารที่ ๒๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงด�ำนา ณ แปลงสาธิต
การเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ�ำเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก
วั น พฤหั ส บดี ที่ ๓๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ�ำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม (ภาคเช้า จ�ำนวน ๓,๒๑๗ คน ภาคบ่าย จ�ำนวน ๒,๙๙๐ คน)
เวลา ๑๕.๑๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดหมูบ่ า้ นเด็ก มูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก
ของสภากาชาดไทย ซึ่งตั้งอยู่ ณ อ�ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
เวลา ๑๖.๐๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโครงการอุทยานการอาชีพ
ชัยพัฒนา ซึ่งตั้งอยู่ ณ อ�ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
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เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางงามเฉิด
อนิรุทธเทวา ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร
วันจันทร์ที่ ๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ
๗ รอบ พระชนมพรรษา” ณ โรงพยาบาลบ้านหม้อ อ�ำเภอบ้านหม้อ จังหวัด
สระบุรี
วันอังคารที่ ๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานงานวันคล้าย
วันพระราชทานก�ำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบ ๑๒๗ ปี
ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ�ำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๔.๓๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๒ คณะ เฝ้าฯ
วันพุธที่ ๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตร
แก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๖
จ�ำนวน ๒๘๔ คน ณ หอประชุมชุณหะวัน โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ อ�ำเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม

สิงหาคม ๒๕๕๗
วั น ศุ ก ร์ ที่ ๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดศูนย์กายภาพบ�ำบัด
คณะกายภาพบ�ำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล และทรงเปิดการประชุมวิชาการ
และวิจัยนานาชาติ เรื่อง “Successful Aging: from Basic to Advanced
Knowledge” ณ ศูนย์กายภาพบ�ำบัด คณะกายภาพบ�ำบัด มหาวิทยาลัย
มหิดล เขตบางพลัด
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ประธานกรรมการแผนกทันตแพทยศาสตร์
มูลนิธิอานันทมหิดล และคณะ น�ำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ ประจ�ำปี ๒๕๕๗ เฝ้าฯ กราบถวายบังคมลา
ไปศึกษาต่อ
เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทรงเปิดงาน “วันสตรีไทย”
ประจ�ำปี ๒๕๕๗ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วันอาทิตย์ที่ ๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นางกัณฑรัตน์ ทรัพย์ยิ่ง ณ เมรุด้านใต้ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย

วันพฤหัสบดีที่ ๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๖
จ�ำนวน ๕๓๖ คน ณ โรงละครแห่งชาติ เขตพระนคร
เวลา ๑๐.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๒ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการภาพเขียน
“จากคอร์ฟูถึงภูพิงค์ พ.ศ.๒๕๐๔-๒๕๐๗” ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตวัฒนา
วันศุกร์ที่ ๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารบริการโรงเรียน
พระดาบส และทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนพระดาบส ณ มูลนิธิ
พระดาบส เขตดุสิต
เวลา ๑๐.๓๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ น ายมาร์ ก ทิ ล ล์ เอกอั ค รราชทู ต ราชรั ฐ
ลักเซมเบิรก์ ประจ�ำประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลาในโอกาสทีจ่ ะพ้นจาก
หน้าที่
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จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ แผนกวิศวกรรมศาสตร์
มูลนิธิอานันทมหิดล น�ำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนก
วิศวกรรมศาสตร์ ประจ�ำปี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ เฝ้าฯ กราบถวายบังคมลา
ไปศึกษาต่อ
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้
เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ ๘ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร
วั น จั น ทร์ ที่ ๑๑ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัด
นครพนม ทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพ อ�ำเภอ
ท่าอุเทน และทรงเยีย่ มศูนย์การเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง
อ�ำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
วั น พุ ธ ที่ ๑๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระต�ำหนักสวนกุหลาบ
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ส�ำนักพระราชวัง ๑ ส�ำนัก
พระราชวัง เขตพระนคร
เวลา ๑๔.๓๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๑ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน
๑ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทรงวางศิลาฤกษ์ “อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เขตราชเทวี
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เสด็จฯ
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเลย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารเรียนก�ำเนิดงาม” กับ “อาคาร
อินทรีอาษา” โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป้า อ�ำเภอปากชม

ทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองแคน อ�ำเภอนาด้วง จังหวัดเลย
วันศุกร์ที่ ๑๕ เสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มโรงพยาบาลนาแห้ว ทอดพระเนตรโครงการ
สร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชด�ำริ ไร่ลอ่ งเลย และทรงเยีย่ มโรงเรียนต�ำรวจ
ตระเวนชายแดนบ้านนาปอ อ�ำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นายสุขุม รัศมิทัต ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร
วันจันทร์ที่ ๑๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานนิทรรศการภาพถ่าย
“ภิรมย์ภาพภักดี” ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน
วันอังคารที่ ๑๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสมเกียรติ ชอบผล ประธานกรรมการ
มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ น�ำผู้มี
ผลงานดีเด่น ที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิฯ ประจ�ำปี ๒๕๕๗ เฝ้า และ
เฝ้าฯ รับถวาย และรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณ
เวลา ๐๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ประธาน
กรรมการแผนกสัตวแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล และคณะ น�ำผู้ได้รับ
พระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล จ�ำนวน ๒ คน เฝ้าฯ กราบถวายบังคม
ลาไปศึกษาต่อ
ต่ อ จากนั้ น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ว่ า ที่ ร ้ อ ยตรี กิ ต ติ
ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ ส�ำนักพระราชวัง น�ำคณะผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนส�ำหรับ
ครูจากราชอาณาจักรภูฏาน เฝ้าฯ ในโอกาสที่เดินทางมาเข้าร่วมการอบรม
โครงการฯ
วันพุธที่ ๒๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองเลขาธิการพระราชวัง
กรรมการและเลขานุการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ น�ำผู้ได้รับพระราชทานทุน
สิรกิ ติ บิ์ รมราชินนี าถทีส่ ำ� เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เฝ้าฯ กราบบังคมทูล
รายงานผลการศึกษา และผูไ้ ด้รบั พระราชทานทุนสิรกิ ติ บิ์ รมราชินนี าถทีจ่ ะไป
ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จ�ำนวน ๘ คน เฝ้าฯ กราบถวาย
บังคมลาไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เสด็จฯ
เยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในการนี้ เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ
นานาชาติด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกส�ำหรับคนพิการและผูส้ งู อายุ ครัง้ ที่ ๘ จากนัน้ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร
กิจการและการด�ำเนินงานของสถาบันการศึกษาเทคนิค วิทยาลัยตะวันออก
และมูลนิธิเอเชีย-ยุโรป และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายลี เซียน ลุง
นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ และภริยา เข้าเฝ้าฯ และถวายพระกระยาหาร
กลางวัน ณ ท�ำเนียบประธานาธิบดี ด้วย
วันเสาร์ที่ ๒๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ นายคริส กิบสัน ผู้อ�ำนวยการสถาบันบริติช เคาน์ซิล
ประเทศไทย และคณะ เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพ้นจากต�ำแหน่ง
หน้าที่ ในการนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันด้วย
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ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๒๔ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐมอลตา ในการนี้ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกิจการ
และการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัยมอลตา วิทยาเขตเอ็มซิดา และวิทยา
เขตวัลเลตตา รวมทั้งสถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ ตามค�ำกราบบังคม
ทูลเชิญของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมอลตา จากนั้นเสด็จฯ ไปทอดพระเนตร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโบราณคดี สวนบาร์รัคคา มหาวิทยาลัยคณะ
เซนต์จอห์น และเมืองเก่าเอ็มดีนา และทรงพบกับนางมารี-หลุยส์ โคไลโร
พรีคา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตา ณ ท�ำเนียบประธานาธิบดี ด้วย

กันยายน ๒๕๕๗
วันจันทร์ที่ ๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่าย
แห่งแผ่นดิน ประจ�ำปี ๒๕๕๗ และพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด
ภาพถ่าย ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน
วั น พุ ธ ที่ ๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็ จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิ ง ศพ
พลอากาศตรี ระวาด อรุณเวช ณ วัดหัวล�ำโพง เขตบางรัก
วันพฤหัสบดีที่ ๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานน�้ำหลวง
อาบศพ นายถวัลย์ ดัชนี ณ ศาลา ๑ วัดเทพศิรนิ ทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย
ในโอกาสนี้ ทรงวางพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ และพวงมาลาส่วนพระองค์ที่หน้าหีบศพ ด้วย
ระหว่างวันเสาร์ที่ ๖ ถึงวันพุธที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ เสด็จฯ เยือน
ประเทศไอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร
ณ ประเทศไอร์แลนด์ เสด็จฯ ไปทรงพบกับนายไมเคิล ดี ฮิกกินส์
ประธานาธิบดีแห่งไอร์แลนด์ ณ ท�ำเนียบประธานาธิบดี กรุงดับลิน จากนั้น
เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมมหาวิทยาลัยทรินีตี คอลเลจ ดับลิน ฟาร์มวิจัยปศุสัตว์
ไลออนส์แห่งมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติไอร์แลนด์
และพิพิธภัณฑ์เชสเตอร์ บีตตี
ณ สหราชอาณาจักร เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานเปิดการประชุม
นานาชาติเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ไทย ครั้งที่ ๑๖ ณ สวนพฤกษศาสตร์หลวงคิว
จากนั้ น ทอดพระเนตรการด� ำ เนิ น งานของธนาคารเมล็ ด พั น ธุ ์ พื ช ณ
สวนพฤกษศาสตร์เวคเฮิร์สท เพลส และทรงเยี่ยมชมพระราชวังเคนชิงตัน
นอกจากนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ สมาชิ ก ชมรมดนตรี ไ ทย
แห่งสหราชอาณาจักร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าฯ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน ด้วย
วั น พุ ธ ที่ ๑๐ เวลา ๑๗.๐๙ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นายถวัลย์ ดัชนี ณ เมรุด้านใต้ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ
ข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ในหัวข้อ “ข้าวไทยสู่สากล” (Rice for the world)
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสจะทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่
วันศุกร์ที่ ๑๒ เวลา ๑๔.๑๔ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดศูนย์การศึกษาพิเศษ
มหาจักรีสริ นิ ธรประจ�ำจังหวัดนครนายก ต�ำบลท่าช้าง อ�ำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก
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วันจันทร์ที่ ๑๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ”
โรงพยาบาลชัยภูมิ อ�ำเภอเมืองชัยภูมิ และทรงเปิด “ศูนย์เรียนรูเ้ พือ่ การพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหนองแก” อ�ำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
วั น อั ง คารที่ ๑๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอะเล็กซานเดอร์ มารียาซอฟ
เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจ�ำประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา
ในโอกาสที่พ้นจากต�ำแหน่งหน้าที่ ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้ นายเจมส์ โจเซฟ ไวส์ เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลีย ประจ�ำประเทศไทย
เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่พ้นจากหน้าที่

เวลา ๑๕.๑๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล เขตบางรัก
วั น พุ ธ ที่ ๑๗ เวลา ๑๔.๔๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ
เครื อ โรงพยาบาลกรุ ง เทพ โรงพยาบาลสมิ ติ เ วช โรงพยาบาลบี เ อ็ น เอช
โรงพยาบาลพญาไท และโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล ประจ�ำปี ๒๕๕๗
ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค เขตคลองเตย
วันศุกร์ที่ ๑๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
ทรงแสดงปาฐกถา หัวข้อ “การศึกษาเพื่ออาชีพ” ในงานเสวนาวิชาการ
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
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ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๒๑ ถึงวันพุธที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ เสด็จฯ
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และ
จังหวัดสงขลา
วันจันทร์ที่ ๒๒ - เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “ของดีเมืองนรา” และพระราชทาน
รางวัลการแข่งขันนกเขาชวาเสียง ๔ ประเภท ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
๖ รอบพระชนมพรรษา อ�ำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
- เสด็จฯ ไปยังอาคารส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๔ คณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศล
ในช่วงบ่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ เ สด็ จ ฯ แทนพระองค์ ไ ปในการพระราชทานปริ ญ ญาบั ต รแก่ ผู ้ ส� ำ เร็ จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๖
จ�ำนวน ๔๘๕ คน ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ�ำเภอเมืองนราธิวาส
- เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารอุบัติเหตุ” ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ�ำเภอเมืองนราธิวาส
- เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรงานปศุสัตว์และความหลากหลายของ
เห็ดรา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ อ�ำเภอ
เมืองนราธิวาส
วั น อั ง คารที่ ๒๓ - เสด็ จ ฯ ไปในพิ ธี วั น คล้ า ยวั น สถาปนาค่ า ยสิ ริ น ธร
ณ กรมทหารราบที่ ๑๕๒ ค่ายสิรินธร อ�ำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
- เสด็จฯ ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ ๑ ประกาศนียบัตร และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ครบ ๓๖ ครั้ง และ ๑๐๘ ครั้ง
ของเหล่ากาชาดภาค ๑๑ และภาค ๑๒ ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล
แอนด์ รีสอร์ท อ�ำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
- พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ
ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ�ำนวน ๔,๓๖๗ คน
ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ อ�ำเภอเมืองสงขลา
วั น พุ ธ ที่ ๒๔ - เสด็ จฯ ไปทรงเปิด อาคาร “ศูน ย์อุบัติเหตุแ ละฉุกเฉิน”
โรงพยาบาลสงขลานคริ น ทร์ ทรงวางศิ ล าฤกษ์ “อาคารศู น ย์ ก ารศึ ก ษา
และบริการวิชาการ” คณะแพทยศาสตร์ กับทรงเปิดอาคาร “หอประวัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำ� เร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ�ำนวน
๔,๔๕๒ คน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อ�ำเภอ
หาดใหญ่
วันศุกร์ที่ ๒๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้นายจู ซัน่ ลู่ เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ มหาวิทยาลัยปักกิง่

สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ เฝ้าฯ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ท่านผูห้ ญิง
อรอวล อิศรางกูร ณ อยุธยา ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร
วันจันทร์ที่ ๒๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๔ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๔ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสรรเสริญ
และเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ แก่ผู้บ�ำเพ็ญคุณความดี และผู้มีอุปการ
คุณแก่สภากาชาดไทย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีกุศลจิต เฝ้าฯ
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินและสิ่งของ ณ ตึก ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย
ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ประจ�ำปี ๒๕๕๗ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร
(เจริญ สุวฑฺฒโน)
วันอังคารที่ ๓๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลง
แทนพระองค์ ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๕
คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๒ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสดิ าลัย พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุุคคล จ�ำนวน ๕ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๒
คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ า ฯ ให้ เ สด็ จ ลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะพระภิกษุ จ�ำนวน
๑ คณะ เฝ้า และคณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน
๑ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ต

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

The World’s Greatest Abba Show ซึ่งแสดงโดยคณะ The Arrival จาก
ราชอาณาจักรสวีเดน ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
เขตห้วยขวาง
ตุลาคม ๒๕๕๗
วันพุธที่ ๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ด้านหน้า
พระราชวังสราญรมย์ เขตพระนคร
เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการพารา
ลิมปิกแห่งประเทศไทย น�ำคณะนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย คณะกรรมการ
พาราลิมปิกแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ เฝ้าฯ รับพระราชทานพร ในโอกาส
ทีจ่ ะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชีย่ นพาราเกมส์ ครัง้ ที่ ๑๑ ซึง่ จะจัดการ
แข่งขันระหว่างวันที่ ๑๔-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่สาธารณรัฐเกาหลี
วันพฤหัสบดีที่ ๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ
เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๕๗ เรื่อง “สมเด็จพระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี กั บ การอนุ รั ก ษ์ ม รดกไทย” หั ว ข้ อ
“พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถาน โบราณคดี และประวั ติ ศ าสตร์ ตามรอยพระบาทสยามบรมราชกุมารี” ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนคร เขตพระนคร
วันศุกร์ที่ ๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดป้ายศาลขุนหาญพิทักษ์
ไพรวัน (ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน) ณ เขือ่ นขุนด่านปราการชล อ�ำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก
วันอาทิตย์ที่ ๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ หม่อมราชวงศ์ส่งศรี เกตุสิงห์ ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายประจิตร
ยศสุนทร ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน
วันจันทร์ที่ ๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ
โภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ เรื่อง “โภชนาการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค: Nutrition for Health Promotion and Disease Prevention”
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา
เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณา
นุปทานเฉลิมฉลองวาระ ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา
บรมราชินีนาถ และประกาศถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ ณ พระที่นั่ง
อมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๗ เวลา ๑๑.๑๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ
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โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี อ�ำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี
วันพฤหัสบดีที่ ๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จออก ณ อาคารทรงงาน ในพระบรมมหาราชวัง พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายแพทย์วจิ ารณ์ พานิช ประธาน
คณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธริ างวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ น�ำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติฯ และคู่สมรส เฝ้าฯ
ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๐ ถึงอาทิตย์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เสด็จฯ ทรงน�ำ
คณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธริ างวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปชมสถานที่ และเยี่ยมโครงการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัด
สระแก้ว และจังหวัดฉะเชิงเทรา
วันศุกร์ที่ ๑๐ เสด็จฯ ทรงน�ำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ไปชมการด�ำเนินงานของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

วันเสาร์ที่ ๑๑ เสด็จฯ ทรงน�ำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปเยี่ยมส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสระแก้ว โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ อ�ำเภอเมืองสระแก้ว โรงเรียนต�ำรวจ
ตระเวนชายแดนประชารัฐบ�ำรุง ๑ อ�ำเภออรัญประเทศ โครงการศูนย์ฝกึ อาชีพ
ชุมชน และชมอ่างเก็บน�้ำพระปรง อ�ำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
วันอังคารที่ ๑๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงร่วมการบันทึกวีดิทัศน์
ทรงดนตรีไทย กับนักเรียนนายร้อยกิจกรรมดนตรีไทย โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า เนื่องในวันปิยมหาราช ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ช่อง ๕ เขตพญาไท
เวลา ๑๔.๓๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา กรรมการ
บริหาร บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน) และประธาน
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอล สิงห์โบรกเกอร์คพั ประจ�ำปี ๒๕๕๗ และ
เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดการแข่งขันฯ เพื่อสมทบทุน
มูลนิธิสยามบรมราชกุมารี เพื่อโรงเรียนจิตรลดา และโดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
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เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็ จ ฯ ไปทรงเปิ ด นิ ท รรศการศิ ล ปะปู น ปั ้ น
แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ ๑๔ ณ พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เขตพระนคร

วันพุธที่ ๑๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานวันอาหารโลก ปี ๒๕๕๗
หัวข้อ “Family Farming: Feeding the world, caring for the earth”
(เกษตรกรรมแบบครอบครัว: หล่อเลี้ยงและรักษ์โลก) ณ องค์การอาหาร
และการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ส�ำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
เขตพระนคร
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๘ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน
๒ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน
๒ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “คิดถึง...สมเด็จย่า” ครั้งที่
๑๘ เรื่อง “สุขภาพพลานามัย” ณ ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์
เขตปทุมวัน
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบ�ำเพ็ญ
พระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุวรรณดาราราม อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา
และวัดนิเวศธรรมประวัตริ าชวรวิหาร อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันจันทร์ที่ ๒๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารอุบตั เิ หตุ - ฉุกเฉิน
หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม อุปถัมภ์” ณ โรงพยาบาลสิงห์บุรี อ�ำเภอเมืองสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
เวลา ๑๖.๑๕ น. เสด็จฯ ไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ด�ำ) อ�ำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จออก แทนพระองค์
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายชโลธร ผาโคตร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสิงห์บรุ ี

น�ำนางสมศรี แซ่ลี้ และคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๑๐๒๕๘,
๑๐๒๕๙ และ ๑๕๙๘๘ เนื้อที่รวม ๑๑ ไร่ ๙๘ ตารางวา ซึ่งอยู่ที่ต�ำบลไม้ดัด
อ�ำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดไผ่ด�ำ
แผนกสามัญศึกษา
วันอังคารที่ ๒๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ
วัดชูจิตธรรมาราม (มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย) อ�ำเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
วันพุธที่ ๒๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๒ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๐
คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๔ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จฯ ไปพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจ�ำปี ๒๕๕๗ ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ ใน
พระบรมมหาราชวัง และพระราชทานเลี้ยงน�้ำชา เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับ
พระราชทานรางวัลฯ ณ พระทีน่ งั่ บรมราชสถิตยมโหฬาร ในพระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เวลา ๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธที รงบ�ำเพ็ญ
พระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่
วันศุกร์ที่ ๒๔ เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดร้านหนังสือแว่นแก้ว
สาขาส�ำนักงานใหญ่ ณ ที่ท�ำการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จ�ำกัด เขตวัฒนา
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
ท่านผู้หญิงสุริยนันทนา สุจริตกุล ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายเฉลิม
ม่วงแพรศรี ณ เมรุวัดดุสิตารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๗ ถึงวันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เสด็จฯ
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัด
มหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดขอนแก่น
วันจันทร์ที่ ๒๗ เสด็จฯ ไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกลาง อ�ำเภอรัตนบุรี
ทรงเยี่ยมกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน บ้านกระเบื้อง
อ�ำเภอชุมพลบุรี กลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน บ้านกัน
โจรง อ�ำเภอจอมพระ ศาลากลางของชุมชนผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕
พระราชทาน บ้านโคกไทรงาม โรงเรียนบ้านจารย์ อ�ำเภอสังขะ และทรงเปิด
ป้ายศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ อ�ำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
วันอังคารที่ ๒๘ เสด็จฯ ไปทรงเปิด “โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์” ซึ่งตั้งอยู่ ณ อ�ำเภอกาบเชิง ทรงเยี่ยม
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านฮ็อง ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ และ
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ทรงเปิด “อาคารส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์” ซึ่งตั้งอยู่ ณ อ�ำเภอ
เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
วันพุธที่ ๒๙ เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น”
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อ�ำเภอเมืองมหาสารคาม ทรงเยี่ยม
ศูนย์การเรียนรูพ้ พิ ธิ ภัณฑ์มชี วี ติ วิทยาศาสตร์ชมุ ชน อ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัด
มหาสารคาม ศูนย์รวมใจ ทางไท ทางธรรม ทางพอเพียง และศูนย์เรียนรู้
โรงเรียนวิถีอีสาน โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล อ�ำเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อทรงน�ำนักเรียน
นายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและคณะข้าราชการ ไปทัศนศึกษา
วันศุกร์ที่ ๓๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร “หออิสลามนิทัศน์
บ้านของพ่อ” ณ อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เขตทุ่งครุ
เวลา ๑๐.๓๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๒ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๖.๓๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย น�ำคณะทูต
คู ่ ส มรส และเจ้ า หน้ า ที่ ข องสภากาชาดไทย เฝ้ า ฯ ทู ล เกล้ า ฯ ถวายเงิ น
ซึ่งเป็นรายได้จากการออกร้านคณะภริยาทูต ประจ�ำปี ๒๕๕๗ เพื่อบ�ำรุง
สภากาชาดไทย ในโอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงน�้ำชาแก่คณะผู้เข้าเฝ้าฯ ด้วย

พฤศจิกายน ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ทรงน�ำข้าราชการ นักเรียนนาย
ร้อย และประชาชน ร่วมกิจกรรมเดิน “เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ๕๗”
ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ�ำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์กติ ติคณ
ุ
คุณดวงเดือน พิศาลบุตร ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา
วันจันทร์ที่ ๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในงาน “วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ ๒๖ และทรงบรรยาย เรื่อง “อดีตเพื่ออนาคต:
การศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาประเทศ” ณ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
เขตวัฒนา
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วันพุธที่ ๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม
ณ สหกรณ์โคนมปากช่อง จ�ำกัด อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
วันพฤหัสบดีที่ ๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทอดพระเนตรการ
แสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุดศึกอินทรชิต ตอน นาคบาศ รอบปฐมทัศน์ ณ
หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง
วันศุกร์ที่ ๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในงานกาลาดินเนอร์ฉลองครบ
๖๕ ปี บริษัท นานมี จ�ำกัด ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค
เมืองทองธานี อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วันอังคารที่ ๑๑ เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรม
“น�ำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ ๒๖ ประจ�ำปี ๒๕๕๗ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
หอศิลป เขตพระนคร
วันพุธที่ ๑๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจ�ำปีการศึกษา
๒๕๕๖ จ�ำนวน ๔,๔๕๕ คน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
เขตบางนา
เวลา ๑๓.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ�ำปี
การศึกษา ๒๕๕๖ จ�ำนวน ๕,๒๗๔ คน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม
ไบเทค เขตบางนา
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ�ำนวน ๕,๗๐๙ คน ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค เขตบางนา
วันศุกร์ที่ ๑๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการ “สวัสดีปีแพะ
๒๕๕๘” ณ ร้านภูฟ้าผสมผสาน ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ถึงวันจันทร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เสด็จฯ
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
วันอาทิตย์ที่ ๑๖ เสด็จฯ ไปทรงเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ
พระชนมพรรษา นครราชสีมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ�ำเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันจันทร์ที่ ๑๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ�ำนวน ๒,๔๓๘ คน
ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
- เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารรัตนเวชพัฒน์ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
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- เสด็จฯ ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ ประกาศ
เกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ ๓๖ ครั้ง และ ๑๐๘ ครั้ง
ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๕ และภาค ๖ ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์
สาขานครราชสีมา และทรงเยีย่ มศูนย์บริการการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา
อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันอังคารที่ ๑๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๒ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๓ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๒
คณะ เฝ้าฯ
วันพุธที่ ๑๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในงานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจ�ำปี ๒๕๕๗ ณ หอสมุด โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า อ�ำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดร้านภูฟ้า สาขาบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า
พระราม ๔ ณ บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า พระราม ๔ เขตคลองเตย
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ทรงเป็น
ประธานการประชุมสามัญประจ�ำปี ๒๕๕๗ มูลนิธิราชสุดา
วันศุกร์ที่ ๒๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงละครปลุกใจ
รักชาติ เรื่อง “อานุภาพแห่งความเสียสละ” ณ โรงละครแห่งชาติ เขตพระนคร
วันเสาร์ที่ ๒๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานเดินการกุศลเพื่อ
สุขภาพดี ฉลอง ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และทรง
พระด�ำเนินน�ำผู้บริหารสภากาชาดไทยร่วมเดินในกิจกรรมดังกล่าว ณ ศาลา
ภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี เขตปทุมวัน
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ถึงวันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เสด็จฯ
เยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส และราชอาณาจักรเบลเยียม
วันพุธที่ ๒๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระต�ำหนักสวนกุหลาบ ภาคเรียน
ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมส�ำนักพระราชวัง ๑ ส�ำนักพระราชวัง
เขตพระนคร
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกพระนิรันตราย (จ�ำลอง) พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ เหรียญ และพระพิมพ์นิรันตราย
ในโอกาสครบ ๑๕๐ ปี แห่งการสถาปนาวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
ณ พระอุโบสถ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร
เวลา ๑๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดไฟประดับพระบรมสาทิสลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธเี ฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และไฟประดับต้นคริสต์มาส ณ บริเวณด้านหน้าโรงแรม
โฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ เขตปทุมวัน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิต
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ�ำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

วันศุกร์ที่ ๒๘ เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานน�้ำหลวง
อาบศพ ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ ณ ศาลากวีนิรมิต วัดเทพศิรินทราวาส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานพิธีไหว้ครู
ดนตรีไทย ของชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ�ำปี
การศึกษา ๒๕๕๗ ณ อาคารจามจุรี ๙ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน
การเขียนบรรยายภาพเป็นภาษาฝรัง่ เศส การตอบปัญหา และการกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาฝรัง่ เศส ในงานกิจกรรมประจ�ำปี ครัง้ ที่ ๓๕ ของสมาคมครูภาษาฝรัง่ เศส
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทอดพระเนตรกิจกรรมที่ได้รับรางวัลฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
เขตบางรัก

ธันวาคม ๒๕๕๗
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑ ถึงวันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เสด็จฯ ไปทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครพนม จังหวัด
อุบลราชธานี และจังหวัดมหาสารคาม
วันจันทร์ที่ ๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ อาคาร
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ภาคเช้า
จ�ำนวน ๔,๐๑๔ คน ภาคบ่าย จ�ำนวน ๓,๙๑๗ คน)
เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และอาคารสถาบันขงจื่อ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน
ประจ�ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่ ณ อ�ำเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
วันอังคารที่ ๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๐ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สูว่ ถิ พี ฒ
ั นาอาเซียน” และทรงฟังการบรรยายพิเศษ ณ โรงแรม
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พูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เวลา ๑๓.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทรงเปิดหอพระประดิษฐาน “พระพุทธ
พิทยมงคล” พระพุทธรูปประจ�ำมหาวิทยาลัยนครพนม ณ คณะเกษตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม อ�ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ต่อจากนั้น
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้
เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ�ำนวน ๑,๐๓๓ คน
ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม อ�ำเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม
เวลา ๑๖.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ�ำนวน
๓,๗๘๕ คน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี อ�ำเภอวารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
วันพุธที่ ๓ เวลา ๐๘.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗
ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม (ภาคเช้า จ�ำนวน ๓,๗๔๒ คน ภาคบ่าย จ�ำนวน ๓,๗๒๒ คน)
วันพฤหัสบดีที่ ๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๔ คณะ เฝ้าฯ
วั น อาทิ ต ย์ ที่ ๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในงานสโมสรสันนิบาต
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ท�ำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต ใน
โอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
โดยเสด็จในการนี้ด้วย
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วันจันทร์ที่ ๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ รองประธาน
กรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี น�ำผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์อนุกลู บูรณประทีปรัตน์
จากภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเฝ้าฯ
กราบถวายบังคมลาก่อนออกเดินทางไปเข้าร่วมการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์
ขั้วโลกร่วมกับคณะส�ำรวจทวีปแอนตาร์กติกแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ครั้งที่ ๓๑ ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา และคณะท�ำงาน
โครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชด�ำริ ร่วมเข้าเฝ้าฯ ด้วย
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
มูลนิธิชัยพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ส�ำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เขตบางพลัด
วันอังคารที่ ๙ เวลา ๐๘.๓๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ อาคาร
อเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ�ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
(ภาคเช้า จ�ำนวน ๓,๓๒๗ คน ภาคบ่าย จ�ำนวน ๑,๗๔๙ คน)
เวลา ๑๔.๑๐ น. เสด็จฯ ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ
ชั้นที่ ๑ ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ครบ ๓๖ ครั้ง
และ ๑๐๘ ครัง้ ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๘ และภาค ๙ ณ ศูนย์วฒ
ั นธรรม
ภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ�ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
วันพุธที่ ๑๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
“อันมีทิพเนตรส่องไป” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจ�ำปี ๒๕๕๗ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ
นานาชาติ ทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ภาคพื้นเอเชียโอเชียเนีย ครั้งที่ ๔ ณ โรงแรม
พลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เขตปทุมวัน
เวลา ๑๐.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ ส�ำนักพระราชวัง
น�ำคณะครูจากสาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์ เฝ้าฯ ในโอกาสทีเ่ ดินทางมาเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมโครงการศึกษาดูงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน
เวลา ๑๓.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทรงร่วมพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระราชิ นี ฟ าบิ โ อลาแห่ ง เบลเยี ย ม ในวั น ที่ ๑๒ ธั น วาคม ๒๕๕๗ ณ
กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม การนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรเบลเยียม ระหว่างวันที่ ๑๑๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
วันเสาร์ที่ ๑๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยม และทอดพระเนตร
กิจกรรมแสดงผลงานของครู และนักเรียน โรงเรียนราษฎร์วิทยา ณ โรงเรียน
ราษฎร์วิทยา อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
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วันอาทิตย์ที่ ๑๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชทาน
เพลิงศพ ท่านผู้หญิงวนิดา วิทุรธรรมพิเนตุ ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลโท อุทาร
สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร
วันจันทร์ที่ ๑๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ�ำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี เป็นวันที่ ๑ (ภาคเช้า จ�ำนวน ๓,๐๙๙ คน ภาคบ่าย จ�ำนวน
๓,๑๔๒ คน)
วันอังคารที่ ๑๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ�ำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี เป็นวันที่ ๒
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา
รองประธานมูลนิธสิ ง่ เสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
ศึ ก ษา ในพระอุ ป ถั ม ภ์ สมเด็ จ พระเจ้ า พี่ น างเธอ เจ้ า ฟ้ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ น�ำนักเรียนซึ่งเป็นผู้แทนประเทศไทยที่กลับ
จากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ (คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โลกและอวกาศ
Asian Science Camp และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ประจ�ำปี
๒๕๕๗ ที่สาธารณรัฐอาร์เจนตินา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เฝ้าฯ กราบบังคมทูล
รายงานผลการแข่งขันฯ และรับพระราชทานพระราโชวาท เพื่อความเป็น
สิริมงคล
วันพุธที่ ๑๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ�ำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี เป็นวันที่ ๓ (ภาคเช้า จ�ำนวน ๒,๙๙๕ คน ภาคบ่าย จ�ำนวน
๓,๒๕๐ คน)
เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จลง ณ พิพธิ ภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
วังสระปทุม ทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ หัวข้อ “ศรีสวรินทิราราชกรณียานุกิจ
สิรินธรพินิจราชกรณียานุการ”
วั น พฤหั ส บดี ที่ ๑๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญา
บัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจ�ำปี
การศึกษา ๒๕๕๖ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นวันที่ ๔ (ภาคเช้า จ�ำนวน ๒,๘๙๙ คน
ภาคบ่าย จ�ำนวน ๒,๖๒๘ คน)

เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงหล่อ “พระพุทธนาคินทรารักษ์” และ
ทรงเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูป กับเหรียญที่ระลึก “พระพุทธนาคินทรารักษ์” ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร
วันศุกร์ที่ ๑๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ�ำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี เป็นวันที่ ๕ (ภาคเช้า จ�ำนวน ๒,๘๑๗ คน ภาคบ่าย จ�ำนวน
๒,๘๙๖ คน)
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในพิธีสมโภชวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
ในโอกาสครบ ๑๘๐ ปี แห่ ง การสถาปนาวั ด บรมนิ ว าสราชวรวิ ห าร ณ
พระอุโบสถวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร เขตปทุมวัน
วันเสาร์ที่ ๒๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรความก้าวหน้า
การก่อสร้าง “ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน
๒๕๕๘” ซึ่งตั้งอยู่ ณ อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๒๑ ถึงวันพุธที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เสด็จฯ
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก
วันจันทร์ที่ ๒๒ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้าน
เลตองคุ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบนพื้นที่สูงตามพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์การเรียนรู้ชาติพันธุ์ - กะเหรี่ยง)
บ้านมอตะหลั่ว และโรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ อ�ำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
วั น อั ง คารที่ ๒๓ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
ศาสตราจารย์สำ� เภา-ไพวรรณ วรางกูร อ�ำเภอแม่สอด โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง
อ�ำเภอท่าสองยาง และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ตาม
พระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านห้วยพลู
อ�ำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
วันพุธที่ ๒๔ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก โรงเรียน
ผดุงปัญญา และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก อ�ำเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก
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วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ
๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เขตปทุมวัน
เวลา ๑๐.๓๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วย
เลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ น�ำพระโสภณพัฒนากร
เจ้าคณะต�ำบลบางพลี และเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน อ�ำเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะบุคคล เฝ้าถวาย และเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน
เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจ�ำปี
๒๕๕๗ ของคณะกรรมการมูลนิธสิ ายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคาร
ส�ำนักงานมูลนิธิสายใจไทยฯ เขตบางนา
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นางพรเพ็ญ วนดุรงค์วรรณ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลเอก
ไพบูลย์ ห้องสินหลาก ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมราชวงศ์
เกียรติคณ
ุ กิตยิ ากร ณ เมรุดา้ นใต้ วัดเทพศิรนิ ทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย
วันจันทร์ที่ ๒๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๔ คณะ เฝ้าฯ
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เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิด “ห้องผ่าตัดหัวใจไฮเทคปลอด
เชื้อระดับสูง: คลาสหนึ่งหมื่น” ศูนย์โรคหัวใจ หน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ตึก
ส.ก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน
ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการของ
สภากาชาดไทย ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ
สุวฑฺฒโน)
วันอังคารที่ ๓๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลทรง
บาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ บริเวณอาคาร
แพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน
ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการอ�ำนวย
การมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมตึกวชิราลงกรณ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิด “อาคาร
พระราชทาน ๙” ณ โรงเรียนวัดฉาง และ “อาคารพระราชทาน ๑๑” ณ โรงเรียน
วัดชินวราราม (เจริญผลวิทยาเวศม์) อ�ำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
และพระราชกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรม
(ตอนที่ ๑ สังคีตศิลป์)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงสนพระทัยและทรงใฝ่เรียนรู้ในวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม ทรงได้รับ
การปลูกฝังมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ให้ทรงเห็นความส�ำคัญของศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ศักดิ์ศรีของบ้านเมือง ที่สะท้อนถึงความคิด
ความเชือ่ ภูมปิ ญ
ั ญาและวิถชี วี ติ ของสังคม จึงทรงศึกษาค้นคว้าและทรงงานด้านนีด้ ว้ ยพระวิรยิ ะอุตสาหะ โดยส่วนหนึง่ เป็นพระราชกรณียกิจ
ที่โปรด เช่น การทรงสร้างสรรค์งานศิลปะแขนงต่างๆ ทั้งวรรณศิลป์ สังคีตศิลป์ และทัศนศิลป์ แต่ที่ส�ำคัญยิ่งกว่าคือ พระราชประสงค์ที่จะ
ส่งเสริมและท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามให้เป็นสมบัติของชาติสืบต่อไป

สังคีตศิลป์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรง
ศึกษาดนตรีและนาฏศิลป์ด้วยความสนพระทัยมาตั้งแต่ทรงเรียนอยู่ที่
โรงเรียนจิตรลดา ทรงศึกษาด้านภาษา วรรณศิลป์ และวรรณกรรมต่างๆ
มีอาจารย์ก�ำชัย ทองหล่อ เป็นพระอาจารย์ถวายพระอักษร ซึ่งเป็น
ที่ทราบกันดีว่าอาจารย์ก�ำชัยเชี่ยวชาญภาษาไทยอย่างยิ่ง ท่านได้ถวาย
การสอนท�ำนองเสนาะ สอนอ่านโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอนต่างๆ แม้กระทัง่
สอนขับร้องเพลงไทย จนทรงสามารถร้องเพลงไทยในบทเรียนภาษาไทย
ได้ทั้งหมด ทรงเรียนดนตรีไทยหลายชนิดจากอาจารย์หลายท่าน เช่น
ซอด้วง จะเข้ และการขับร้องดนตรีไทย ส�ำหรับนาฏศิลป์ ครูสืบพงษ์
สิริสุขะ เป็นผู้ถวายการสอน และได้เสด็จเข้าพิธีครอบครูที่วิทยาลัย
นาฏศิลป์ นอกจากนี้ ยังได้ทรงฝึกฝนดนตรีสากลด้วย เช่น เปียโน
ระนาดฝรั่ง และทรัมเป็ต
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เมื่อทรงเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงเข้าชมรมดนตรีไทยของมหาวิทยาลัย
และได้ทรงเรียนกับครูอื่นๆ อีก เช่น ทรงเรียนขับร้องกับครูเจริญใจ
สุนทรวาทิน ในเวลาต่อมา ในช่วงพุทธศักราช ๒๕๒๘ เมื่อทรงทราบ
ว่าต�ำหนักปลายเนิน วังคลองเตย มีการเรียนดนตรีและนาฏศิลป์ไทย
และมีการจัดการแสดงประจ�ำปีเนื่องในวันมูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์
จึงเสด็จฯ มาทรงเรียนระนาดกับครูสิริชัยชาญ ฟักจ�ำรูญ และทรงร่วม
ซ้อมดนตรีและนาฏศิลป์ไทยด้วยตั้งแต่นั้นมาจนปัจจุบัน
ความสนพระราชหฤทั ย ในสั ง คี ต ศิ ล ป์ เ ป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีกิจกรรมด้าน
ดนตรีไทยในโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ทรงดนตรีของโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า เนือ่ งในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ทรงดนตรี
ในวั น สถาปนาจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ๒๖ มี น าคม บางครั้ ง ก็
ทรงดนตรีในรายการคอนเสิรต์ ใหญ่ๆ เช่น สังคีตสายใจไทย ขณะเดียวกัน
เมื่อทรงดนตรีไทย ทางด้านดนตรีสากลก็ขอพระราชทานพระกรุณา
ให้ทรงเล่นด้วย เช่น ทรงทรัมเป็ตในรายการคอนเสิร์ตสายใจไทยกับ
วงซิมโฟนีของกรมศิลปากร ต่อมา มีพระราชด�ำริทจี่ ะเสด็จฯ ไปทรงดนตรี
ในต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เช่น ที่สหราชอาณาจักร
และสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ทรงน�ำคณะนักดนตรีไทยและนาฏศิลป์
ไปแสดงเนื่องในงาน ๑๐๐ ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ในครัง้ นัน้ ทรงขับร้อง ทรงระนาดเอก ทรงซอ และทรงสะล้อ เป็นทีช่ นื่ ชม
แก่ผู้ที่ได้เข้าชมการแสดงเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังได้เสด็จฯ ไปทรง
ดนตรีในอีกหลายประเทศ เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐ
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ประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึง่ บางประเทศยังได้
ทรงดนตรีร่วมกับวงของประเทศเหล่านี้ด้วย
พระราชกรณียกิจทีไ่ ด้ทรงปฏิบตั ดิ า้ นการเผยแพร่ดนตรีไทย
ไปยังต่างประเทศ คือ พระราชทานเครื่องดนตรี ทั้งปี่พาทย์ เครื่องสาย
ครบชุด รวมทั้งซอสามสายแก่สถานทูตไทยในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร และพระราชทานครูไปสอน ท�ำให้ดนตรีไทยได้รบั ความสนใจ
อย่างมาก และโปรดให้มีการไหว้ครูตามประเพณีไทยด้วย
นอกจากพระปรีชาด้านการทรงดนตรีไทยและขับร้องแล้ว
ยังทรงพระปรีชาสามารถในการพระราชนิพนธ์บทเพลงไทย ทั้งเพลง
ลูกทุ่ง ลูกกรุง เช่น เพลง แลจันทร์ ที่อาจารย์สมาน กาญจนผลิน
แต่งท�ำนอง และเพลง รัก ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ท�ำนอง เป็นต้น
ในด้านการแสดงนาฏศิลป์ ทรงศึกษานาฏศิลป์ที่ต�ำหนัก
ปลายเนินกับครูจ�ำเรียง พุธประดับ และครู ศิริวัฒน์ ดิษยนันทน์ และ
ผู้ช่วยสอนท่านอื่นๆ ได้ทรงร�ำครั้งส�ำคัญในงานฉลองพระอิสริยยศ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ได้รับสถาปนาเลื่อน
พระอิสริยยศเป็นกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงร�ำเพลงตระนิมิต บรรดาท่านผู้ใหญ่
ที่ถวายงานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ระดับหม่อมเจ้า
หม่อมราชวงศ์ และท่านผู้หญิง ก็ได้ร่วมกันแสดงถวาย แม้ปัจจุบันมิได้
ทรงร�ำที่ไหนอีก แต่ก็ยังทรงศึกษาอยู่
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ด้วยทรงสนพระราชหฤทัยในศิลปวัฒนธรรมของไทย และ
ทรงใฝ่พระทัยศึกษาจนทรงรอบรูย้ งิ่ ในโอกาสทีม่ กี ารจัดการแสดงต้อนรับ
พระราชอาคันตุกะต่างประเทศในพระบรมมหาราชวัง จึงทรงเอาพระทัย
ใส่ก�ำกับดูแล ประทับทอดพระเนตรแล้วติชมเมื่อซ้อม ทรงปรับปรุง
เพื่ อ ให้ เ ข้ า กั น และก� ำ หนดระยะเวลาการแสดงให้ เ หมาะสมเพื่ อ ให้
การแสดงนัน้ งดงาม นอกจากนีย้ งั มีงานอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ซึ่งเสด็จฯ เป็นประจ�ำทุกปี และมีโขน
บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒ แสดงทุกปี กรมศิลปากรจะมีหนังสือ
ขอพระราชทานพระราชวินจิ ฉัยก่อนว่าจะโปรดให้แสดงตอนใดนอกจากนี้
ยังโปรดให้มีการแสดงหนังใหญ่ประกอบกันเข้ากับโขนด้วย
สิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็นเหตุจงู ใจให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงพระปรีชาด้านสังคีต ศิล ป์เพราะโรงเรี ยนที่
ทรงศึกษา ครูอาจารย์ พระสหาย ตลอดจนผู้อยู่แวดล้อมใกล้ชิดช่วย
สนับสนุน ได้ทรงเรียนรูค้ ไู่ ปกับการแสดง เป็นการหาประสบการณ์ ท�ำให้
พระปรีชาสามารถเพิ่มขึ้นตามล�ำดับ ทรงได้ศึกษา ได้ทอดพระเนตร
ได้ทรงอ่านและทรงสดับตรับฟังมาก ท�ำให้ทรงแม่นย�ำมากหลายๆ เรื่อง
ทรงเล่ากับครูสิริชัยชาญ ฟักจ�ำรูญ ความตอนหนึ่งว่า
1. โรงเรียนมีส่วนเป็นอย่างมากในการศึกษาเล่าเรียน
2. สถาบันครอบครัว คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงส่งเสริม
3. ครู มี อิ ท ธิ พลมาก การเรีย นการสอนมีอิทธิ พลต่ อเด็ ก
คือ ถ้าครูแนะน�ำอย่างนี้ และครูสอนให้เห็นว่าดีอย่างไร ร้องเพลงแล้ว
ช่วยจ�ำบทกวีต่างๆ นี้ได้ด้วย และจะได้ความรู้สึกที่ดีด้วย ได้อรรถรสที่ดี
และท�ำให้อารมณ์เยือกเย็นด้วย ครูจะเป็นส่วนเสริมอย่างมาก

เพราะฉะนัน้ จะเห็นได้วา่ ทรงเน้นว่า โรงเรียน ครอบครัว และ
ครู นั้นเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับการเรียนมากที่สุด
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงน�ำ
ความรู ้ ใ นด้ า นนี้ ใ ห้ แ พร่ ห ลายออกไป แม้ ใ นปั จ จุ บั น ที่ มี วั ฒ นธรรม
นานาชาติผสมผสานมากมายในสังคม ก็ยังมีนักเรียนนักศึกษาจ�ำนวน
มากให้ความสนใจศึกษาดนตรีไทยตามรอยพระบาท ทรงสนับสนุนให้มี
การเผยแพร่ดนตรีไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทรงน�ำการดนตรี
นาฏศิลป์ไปสร้างสรรค์สังคม ท�ำให้เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชน
ทั่วไปได้รับความสุขในการด�ำรงชีวิตตามวิถีไทย เสริมสร้างอัตลักษณ์
ความเป็นไทย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเสริมสร้างชือ่ เสียงของ
ประเทศไทยให้รู้จักแพร่หลายไปยังนานาประเทศ
   เรียบเรียงโดย “สุดารัตน์”

บรรณานุกรม
วิศษิ ฏศิลปิน. ส�ำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร : บริษทั อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิชชิง่ จ�ำกัด (มหาชน), ๒๕๔๙
เทพรัตนเมธี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ. ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร :
หจก. อรุณการพิมพ์, ๒๕๔๙
เทพรัตน ธ เกริกฟ้า ทั่วหล้าสรรเสริญ. ส�ำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ. กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทร์
พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหาชน), ๒๕๔๗
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“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
กับ ๔๐ ปีแห่งการทรงงาน”
บทสัมภาษณ์พิเศษ คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์
ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
“กองบรรณาธิการ”

เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ
๖๐ พรรษา วั น ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
กองบรรณาธิการฯ ได้มโี อกาสเรียนสัมภาษณ์
คุณหญิงอารยา พิบลู นครินทร์ ราชเลขานุการ
ในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี ดั ง มี ใ จความส� ำ คั ญ
ขอน�ำเสนอต่อท่านผู้อ่านในโอกาสนี้
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Q:

คุณหญิงเริม่ ต้นการท�ำงานในด้านการถวายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีมาตั้งแต่เมื่อใดคะ

A:

ตั้งแต่เรียนจบปริญญาตรี ประมาณเดือนพฤษภาคมปี ๒๕๒๑
ค่ะ ในช่วงนั้นยังไม่มีการจัดตั้งกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ พีไ่ ด้เข้ามาปฏิบตั งิ านในกองราชเลขานุการ
ในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ซึง่ มีทา่ นผูห้ ญิง
สุประภาดา เกษมสันต์ เป็นราชเลขานุการฯ ในขณะนัน้ ส�ำหรับ
งานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย มีทงั้ งานตามเสด็จฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชิ นี น าถ และสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ
สยามบรมราชกุมารี ทัง้ พระราชกิจในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
แต่ละปี เสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มราษฎรในพืน้ ทีต่ า่ งๆ เป็นประจ�ำปีละ
หลายครัง้ ก็จะเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับทีพ่ ระต�ำหนัก
ในต่างจังหวัด เช่น หัวหิน นราธิวาส สกลนคร เชียงใหม่ นอกจาก
งานตามเสด็จฯ แล้วก็ยงั มีงานต่างๆ ตามแต่จะมีพระราชกระแส
มาให้ปฏิบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบที่ส�ำคัญ คือน�ำเรื่องที่มี
ผู้กราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นถวายเพื่อรับพระราชบัญชามาด�ำเนินการต่อ
และติดตามงานต่างๆ ที่ทรงมอบหมายให้ส�ำเร็จลุล่วง ต่อมา
ในพุทธศักราช ๒๕๓๕ ก็ได้มีการจัดตั้งกองงานในพระองค์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พี่ก็ได้รับ
มอบหมายให้มาดูแลรับผิดชอบหน่วยงานใหม่นี้ค่ะ

Q:

ในช่วงแรกๆ ของการท�ำงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารีโปรดให้คุณหญิงปฏิบัติภารกิจด้านใด
บ้างคะ กรุณาเล่าประสบการณ์ช่วงต้นของการถวายงาน เช่น
บรรยากาศการท�ำงาน สถานที่ท�ำงาน และคณะท�ำงาน

A:

เมื่ อ มี ก ารจั ด ตั้ ง กองงานในพระองค์ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พี่ก็ได้รับมอบหมายให้ดูแล
งานเสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น ไปปฏิ บั ติ พ ระราชกรณี ย กิ จ ต่ า งๆ
การประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และปฏิ บั ติ ง าน
ทุ ก อย่ า งตามที่ มี พ ระราชกระแสรั บ สั่ ง พระราชกิ จ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี มี ม ากและ
หลายด้ า น อย่ า งที่ ค นทั่ ว ไปทราบ คื อ ทรงรั บ ราชการ
เป็ น อาจารย์ ที่ โ รงเรี ย นนายร้ อ ยพระจุ ล จอมเกล้ า ได้ ท รง
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ นี้ ม าตลอดตั้ ง แต่ พ.ศ. ๒๕๒๓ พระราชกิ จ
ส่วนนี้เป็นงานวิชาการซึ่งจะทรงศึกษาเนื้อหาข้อมูล เตรียม
การสอนด้ ว ยพระองค์ เ องทุ ก ครั้ ง ที่ ท รงสอน และจะต้ อ งมี
เนื้อหาวิชาที่ทันสมัยเสมอ นอกจากนี้ยังมีงานด้านโครงการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิน่ ทุรกันดาร งานด้านการสงเคราะห์
ผู้ป่วยที่ยากไร้ หรืองานด้านสาธารณกุศลต่างๆ ก็จะทรงมี
พระราชด� ำ ริ ใ นการช่ ว ยเหลื อ และแก้ ป ั ญ หาเพื่ อ ขจั ด ความ

เดือดร้อนของประชาชน แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
เจ้าหน้าที่ในกองงานฯ ช่วยกันประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อด�ำเนินงานต่อไป
			
ประสบการณ์ที่จากการที่ได้ถวายงานมานั้นมีมาก จะ
ขอยกตัวอย่างมาเล่าสู่กันฟังบางส่วน เมื่อก่อนสมัยแรกๆ ที่
พี่ตามเสด็จฯ ไปต่างจังหวัด เวลาเสด็จฯ ไปไหนก็จะมีราษฎร
มารอเฝ้าฯ มีทั้งคนป่วยที่มารอพบแพทย์เพราะเวลาเสด็จฯ
ไปยังที่กันดาร จะทรงพระกรุณาให้มีหน่วยแพทย์พระราชทาน
ไปรักษาชาวบ้านเสมอ พวกเราก็จะมีหน้าที่ซักประวัติ รวบรวม
ข้อมูล และส่งคนไข้ให้แพทย์รักษา บางคนก็เป็นโรคร้ายแรง
ต้องส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาลที่มีเครื่องมือที่ทันสมัย มีแพทย์
เฉพาะทาง นอกจากนี้ ชาวบ้านบางคนก็มาขอความช่วยเหลือ
ด้านอาชีพ แต่ละพื้นที่ก็จะมีความต้องการต่างๆ กันไป จนเรา
จ�ำได้ว่า ถ้าไปทางเหนือ ก็จะมีงานเครื่องเงิน งานผ้าปักชาวเขา
ไปทางอิสานก็มีผ้าไหม ผ้าฝ้าย ไปทางใต้ก็มีจักสานย่านลิเภา
เสื่อกระจูด สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถก็จะทรง
พระเมตตาพระราชทานความช่วยเหลือเสมอ ทรงช่วยรับซื้อ
ผลิตภัณฑ์ คนที่ยังไม่มีอาชีพก็โปรดเกล้าฯ ให้จัดการฝึกอาชีพ
			
งานพั ฒ นาส� ำ คั ญ ที่ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ
สยามบรมราชกุมารีทรงเอาพระทัยใส่ตลอดมาคือเรื่องเด็ก
และเยาวชน ทรงเน้นเรื่องโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
เพราะจะเป็นปัจจัยส�ำคัญเรื่องสุขภาพ ให้เด็กนักเรียนมีอาหาร
กลางวันรับประทาน ทรงส่งเสริมให้ผู้ปกครองที่เป็นคนใน
ชุมชนมีส่วนร่วม มาท�ำอาหารในโรงเรียนให้เด็กๆ รับประทาน
โครงการนี้เป็นประโยชน์มาก เพราะท�ำให้เด็กได้รู้การเกษตร
ได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ก่อให้เกิดความร่วมมือ
ร่วมใจของคนในหมู่ชุมชน
			
ตลอดเวลาที่ได้ตามเสด็จฯ มา พี่เห็นชัดเจนถึงความ
ใส่พระทัยในการทรงงาน ไม่วา่ เสด็จพระราชด�ำเนินไปท้องถิน่ ใด
จะทรงซักถามถึงปัญหาอุปสรรคของท้องถิ่น เพราะทรงทราบดี
ว่าแต่ละพื้นที่ย่อมมีปัญหาไม่เหมือนกัน เมื่อทรงทราบสาเหตุ
แล้วก็ทรงพยายามหาวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับแต่ละแห่ง
เช่น บางแห่งขาดแหล่งน�้ำ บางแห่งขาดที่ท�ำกิน บางแห่งขาด
วิชาความรู้
Q:

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงงาน
หลายด้าน ทั้งการทรงรับราชการทหารเป็นอาจารย์ที่โรงเรียน
นายร้ อ ย จปร. งานด้ า นการพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชน งาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม งานด้านสาธารณกุศล เป็นต้น อยากให้
คุณหญิงช่วยกรุณาเล่าว่า ทรงงานมากมายเช่นนี้ ทรงมีแนวทาง
ในการท�ำงานอย่างไรบ้างคะ
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A: 		งานแต่ละด้านล้วนเป็นสิง่ ทีท่ รงสนพระทัย จึงทรงเอาพระทัยใส่
อย่างจริงจังในทุกๆ ด้าน และมีแนวทางการทรงงานที่ชัดเจน
จะขอยกตัวอย่างเช่น งานสอนที่โรงเรียนนายร้อย จปร. ทรง
เตรียมการสอนล่วงหน้าไปก่อนเสมอ แนวทางการทรงงานก็
คงจะเป็นว่าทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้นักเรียนนายร้อยได้
มีโอกาสคิดวิเคราะห์ แก้ปญ
ั หาในโลกแห่งความเป็นจริงได้ ทรง
สอนให้นักเรียนเรียนรู้จากอดีต เข้าใจสถานะของปัจจุบัน และ
สามารถมองเห็นภาพอนาคต ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ทรงพาไปทัศนศึกษาสถานที่ส�ำคัญต่างๆ ให้นักเรียนนายร้อย
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทัศนคติกับผู้คนอย่างรอบด้าน
			 ด้านงานพัฒนา จากการที่ทรงส่งเสริมเด็กให้มีความรู้
ทุกด้าน ทรงสนับสนุนให้เด็กเรียนรู้วิชาการควบคู่ไปกับการ
มีประสบการณ์จริง แสดงให้เห็นว่า แนวทางการทรงงาน คือ
ทรงวางเป้าหมายให้พัฒนาเด็กทุกคนให้เป็นทรัพยากรที่มี
คุณค่าของสังคม พร้อมทีจ่ ะใช้ความรูค้ วามสามารถท�ำประโยชน์
เพื่อชุมชนและสังคม ไม่เป็นภาระของสังคม โดยทรงห่วงใย
เด็กๆ ทุกกลุ่ม รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสการเรียนรู้ รวมทั้ง
เด็กที่อาจจะไม่เก่งทางวิชาการ ทรงช่วยเหลือให้การสนับสนุน
ความต้องการของเด็กๆ อย่างทั่วถึง อย่างเช่น ทรงตั้งสถาบัน
การศึกษาด้านวิชาชีพเพื่อเด็กที่ไม่ถนัดด้านวิชาการ
			 ด้านศิลปวัฒนธรรม ทรงเป็นนักการศึกษา ไม่เคยทรง
หยุดยั้งที่จะเรียนรู้สิ่งใด เวลาที่เสด็จฯ ไปยังที่ใด ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ จะทรงสนพระทัยไปเยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑสถาน
หรื อ เยี่ ย มชมศู น ย์ วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น เสมอ ด้ ว ยทรงเห็ น ว่ า
การที่เราจะรู้จักประเทศใดๆ หรือชุมชนใดๆ ได้นั้น จะต้องเรียน
รู้ประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมของเขาเสียก่อน
			 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก็เป็นสิง่ ทีส่ นพระทัยมาก
ด้ ว ยทรงเห็ น ว่ า วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เ ป็ น เครื่ อ งมื อ
และวิชาการที่จะจุดประกายให้มนุษย์เรามีวิวัฒนาการหรือ
ความก้าวหน้าใหม่ๆ ทรงสนับสนุนให้มีการประสานงานน�ำ
เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย บางเรือ่ งทีส่ นพระทัย
ก็จะทรงศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เอง และส่งเสริมให้ผู้ที่มี
ความสามารถได้มโี อกาสศึกษาต่อและน�ำความรูก้ ลับมาพัฒนา
ประเทศ
Q:

มี ป ระชาชนสั ง เกตเห็ น ว่ า ในแต่ ล ะวั น สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงงานมากมายหลายอย่าง
แต่ดูเหมือนจะทรงมีคณะท�ำงานไม่มากนัก ทรงมีเคล็ดลับใน
การบริหารงานให้ประสบผลส�ำเร็จอย่างไรคะ

A:

เป็ น ความจริ ง ค่ ะ ที่ ตั ว บุ ค ลากรที่ เ ป็ น คณะท� ำงานอาจจะมี
ไม่มากนัก แต่จากการที่ทรงงานมานาน ทรงรู้จักคนมากมาย
หลายด้าน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เราด�ำเนินการประสาน
งานกั บ ผู ้ รู ้ ผู ้ ช� ำ นาญการในสาขาต่ า งๆ ให้ เ ข้ า มาร่ ว มงาน
ซึ่งส่วนใหญ่ท่านเหล่านี้จะมีความสนใจและกระตือรือร้นที่จะ
ได้เข้ามามีโอกาสถวายงานหรือให้การสนับสนุนกิจกรรมที่
ทรงมีพระราชด�ำริในหลายๆ กิจกรรม น่ายินดีมากที่ทุกคน
ล้ ว นแล้ ว แต่ เ ต็ ม ใจและอยากจะช่ ว ย เพราะทุ ก คนเห็ น ว่ า
ทรงเอาพระทัยใส่จริง

Q:

จากการที่คุณหญิงได้ถวายงานมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
และในปีนี้จะเป็นปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา คุณหญิงช่วยกรุณา
เล่าถึงประสบการณ์บางช่วงบางตอนที่ประทับใจ และอาจจะ
เป็นข้อแนะน�ำ หรือข้อคิดในการท�ำงานส�ำหรับคนรุน่ ใหม่นะคะ

A:

ตลอดกว่า ๔๐ ปีที่ได้ถวายงานมา สิ่งหนึ่งที่พี่ยืนยันได้คือ
ทรงพระเมตตาและเต็มพระทัยทีจ่ ะพระราชทานความช่วยเหลือ
แก่ทุกๆ คนอย่างทั่วหน้า ท่านทรงงานทั้งหมดก็เพื่อพัฒนาให้
ทุ ก สิ่ ง ดี ขึ้ น เพื่ อ ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ของเด็ ก และเยาวชน
ที่ จ ะเติ บโตไปเป็ น ผู ้ ใ หญ่ ใ นอนาคต ซึ่ ง เป็ น รากฐานส�ำคัญ
ของประเทศชาติ เด็กๆ วันนี้ก็ควรจะตระหนักว่าทรงมีความ
ตั้งพระทัยดี ปรารถนาดีกับทุกๆ คน ฉะนั้น ทุกๆ คนก็ควรจะ
รู้หน้าที่ของตนว่าควรท�ำอะไร มีหน้าที่อย่างไร ก็ควรรับผิดชอบ
ดูแลท�ำหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดและเต็มก�ำลัง ควรร่วมมือ
ร่วมใจกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
สังคม ประเทศชาติ เพียงเท่านีพ้ กี่ เ็ ชือ่ ว่าน่าจะเป็นการตอบแทน
พระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้อย่างดีที่สุดแล้วค่ะ
ทางกองบรรณาธิ ก ารฯ ขอกราบ
ขอบพระคุณ คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ที่ได้
กรุณาสละเวลาให้สัมภาษณ์ในโอกาสอันพิเศษ
นี้ และหวังว่าท่านผู้อ่านที่ได้อ่านบทสัมภาษณ์นี้
คงได้รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับการทรงงานของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีและน้อมน�ำข้อคิดเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิต
การงานต่อไป.
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“แก้วใส”

สวัสดีค่ะ คุณผู้อ่านทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้ง
แล้วนะคะ ในโอกาสอันเป็นมิ่งมงคลฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘ ใน “ทูลกระหม่อม” เชือ่ ว่าคุณผูอ้ า่ นคงปรารถนา
ทีจ่ ะร่วมใจกันถวายพระพรชัยมงคลขอให้ทรงพระเกษมส�ำราญ
เจริญด้วยจตุรพิธพรชัยตลอดกาลนาน

เมือ่ พูดถึง ‘เรือ่ งมึนช์เฮาเซ่น’ คนหมายถึง นิทานโกหก อีกคนหนึง่ พูดว่า
‘นิทานโกหก’ ก็หมายถึง เรื่องราวแบบมึนช์เฮาเซ่น ทั้งสองคนกล่าว
ถึงเรื่องเล่าประเภทเดียวกัน ในพจนานุกรมเยอรมันมีค�ำว่า ‘นิทาน
โกหก’ (L gendichtung) หมายถึง เรือ่ งเล่าทีเ่ ป็นแบบของมึนช์เฮาเซ่น
(M nchhauseniade)”

ฉบับนี้ “แก้วใส” มาพร้อมกับ “หนังสือทูลกระหม่อม”
๓ เล่ม ๓ แบบค่ะ ได้แก่ “นิทานโกหกเยอรมัน” เล่มบางเบา
“รอยยิ้มและน�้ำตาของหัวใจ” เล่มกะทัดรัด และ “อันมีทิพเนตร
ส่องไป” เล่มหนาหนัก หนังสือทั้งสามเล่มนี้จะมีความเหมือน
หรือแตกต่างกันอย่างไร ขอเชิญคุณผู้อ่านติดตามพิจารณาได้
ณ บัดนี้ค่ะ

“ทูลกระหม่อม” ทรงเล่าไว้ใน “ค�ำน�ำ” ตอนต้นหนังสือ
พระราชนิพนธ์แปลเล่มนีถ้ งึ ความส�ำคัญและผลทีค่ าดว่าผูอ้ า่ นจะได้รบั
จากการทีท่ รงแปล นิทานโกหกเยอรมัน ของ บารอน ฟอน มึนช์เฮาเซ่น
ไว้ว่า

นิทานโกหกเยอรมัน ของ บารอน ฟอน มึนช์เฮาเซ่น
นิทานโกหกเยอรมัน ของ บารอน ฟอน มึนช์เฮาเซ่น (Baron
von Munchhausen) เป็นบทพระราชนิพนธ์แปลจากภาษาเยอรมัน
เล่มล่าสุดของ “ทูลกระหม่อม” ในท้ายเล่มหนังสือพระราชนิพนธ์แปล
เล่มนี้มีค�ำอธิบายถึงประวัติของบารอน ฮีโรนิมุส ฟอน มึนช์เฮาเซ่น
ซึง่ มีชวี ติ อยูใ่ นช่วงระหว่างปี ค.ศ. ๑๗๒๐-๑๗๙๗ และเป็นผูก้ อ่ ก�ำเนิด
“นิทานโกหกเยอรมัน” อันเป็นต�ำนาน มีตอนหนึ่งกล่าวไว้ว่า
“ชือ่ บารอน ฟอน มึนช์เฮาเซ่น (Baron von M nchhausen)
กั บ ค� ำ ว่ า ‘นิ ท านโกหก’ ในวรรณกรรมเยอรมั น แยกกั น ไม่ อ อก

“นิทานโกหกเยอรมันของบารอน ฟอน มึนช์เฮาเซ่น จัดเป็น
ชุดเรื่องเล่าที่ส�ำคัญชุดหนึ่งในกลุ่มเรื่องเล่าพื้นบ้านประเภทตลกของ
เยอรมันในอดีต ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายชุด
นิ ท านโกหกที่ มึ น ช์ เ ฮาเซ่ น เล่ า ให้ มิ ต รสหายฟั ง ในยาม
ค�่ำคืน ขณะดื่มไวน์ด้วยกันอย่างสนุกสนานเมื่อ ๒๕๐ ปีก่อนนี้ ได้มี
การรวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือ มีอยู่หลายภาษา ช่วยท�ำให้เรื่องราว
แพร่หลาย มีผู้นิยมอ่านมาก กลายเป็นรูปแบบของนิทานโกหกใน
วรรณคดีพื้นบ้านไปในที่สุด หากพิจารณาดูเรื่องที่เล่า จะเห็นว่าเรื่อง
โกหกทั้งหมดแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มใหญ่ คือ เรื่องโกหกเกี่ยวกับการ
ล่าสัตว์ เรื่องโกหกเกี่ยวกับสงคราม และเรื่องโกหกเกี่ยวกับการเดิน
ทางท่องเที่ยว
เนื่องจากนิทานประเภทนี้ไม่มีปรากฏในวรรณคดีพื้นบ้าน
ของไทย การเลือกเรือ่ งโกหกของบารอน ฟอน มึนช์เฮาเซ่น บางส่วนมา
ถ่ายทอดเป็นภาษาไทยจึงคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ ทัง้ เพือ่ การบันเทิง
และการศึกษาเปรียบเทียบ”
ความบั น เทิ ง ที่ ผู ้ อ ่ า นจะได้ รั บ จากหนั ง สื อ นิ ท านโกหก
เยอรมันเล่มนี้เป็นที่แน่นอนนัก นอกจากอารมณ์ขันอันเหลือเฟือของ
ท่านบารอนแล้ว ผู้อ่านยังอาจเห็นปฏิภาณไหวพริบของท่านบารอน
ที่สอดแทรกอยู่ในเรื่องเล่าโกหกแต่ละเรื่อง และในกลวิธีการพูดคุยกับ
ผู้อ่านที่ปรารถนาจะติดตามอ่านเรื่องเล่าที่ตลกขบขันและสนุกสนาน
ต่อไป จนไม่อาจกล่าวได้ว่าเรื่องเล่านี้ไม่จริง แม้จะตระหนักว่าเป็น
เรื่องโกหกก็ตาม
ท่านผู้อ่านที่เล็งเห็นประโยชน์โพธิผลจากการศึกษาเรื่อง
โกหกของบารอน ฟอน มึนช์เฮาเซ่น อย่างลึกซึ้งต่อไปอาจสามารถ
ศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับเรือ่ งเล่าตลก หรือนิทานพืน้ บ้านของไทยหรือ
ชาติอื่นๆ ซึ่งอาจน�ำไปสู่ความเข้าใจในทัศนคติและความรู้สึกนึกคิด
ของชนในชาตินั้นๆ อย่างกว้างขวางลึกซึ้งสมประโยชน์กับเจตจ�ำนง
อีกประการของ “ทูลกระหม่อม” ทีท่ รงแปลหนังสือเล่มนีเ้ ป็นภาษาไทย
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หนังสือพระราชนิพนธ์แปลเล่มนีจ้ ดั พิมพ์โดยส�ำนักพิมพ์นานมีบค๊ ุ ส์
ขนาดเล่มเล็กบาง จ�ำนวน ๑๐๒ หน้า ราคาเล่มละ ๑๒๕ บาทค่ะ

รอยยิ้มและน�้ำตาของหัวใจ
“รอยยิม้ และน�ำ้ ตาของหัวใจ ประกอบด้วยบทวรรณกรรมจีน
ร่วมสมัย ๔ เรื่อง คือ ‘โคมส้มดวงน้อย’ ‘หมิงจื่อกับเหมียวน้อยมีจื่อ’
บทประพันธ์ของปิงซิน ‘สาวน้อยเสี่ยวหยูว’ บทประพันธ์ของเหยียน
เกอหลิง และ ‘ต�ำนานกับข้าวคู่’ บทประพันธ์ของซูเฉี้ยว เรื่องโคมส้ม
ดวงน้อยน�ำเสนอในบริบทของสังคมจีนช่วงกลางทศวรรษ ๑๙๔๐ ส่วนอีก
๓ เรื่องอยู่ในช่วงที่จีนเข้าสู่ความทันสมัยแล้วและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
ทุนนิยม บริโภคนิยม แพร่ขยายเข้ามาพร้อมกับความเปลีย่ นแปลงในวิถชี วี ติ
“ลักษณะร่วมทีส่ ำ� คัญของบทวรรณกรรมเหล่านี้ คือ ผูส้ ร้างสรรค์
วรรณกรรมเป็นหญิงทั้งหมด และเป็นหญิงที่มีภูมิหลังหลากหลาย แต่มี
“หัวใจ” อันประณีตละเอียดแบบผู้หญิงร่วมกัน
“วรรณกรรมสั้นๆ ๒ เรื่องแรก เป็นวรรณกรรมเด็กที่มิได้
มุ่งเฉพาะให้เด็กๆ อ่าน แม้ตัวละครส�ำคัญจะเป็นเด็ก มีลักษณะเป็น
ร้อยแก้วสัน้ ๆ ทีซ่ าบซึง้ จับใจด้วยเหตุการณ์งา่ ยๆ สามัญธรรมดา แต่เป็น
เรือ่ งทีท่ ำ� ให้ผอู้ า่ นรูส้ กึ สะเทือนใจอย่างนุม่ นวล ไม่วา่ จะเป็นความมุง่ มัน่
กล้าหาญของเด็กน้อยที่ไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อโชคชะตา หรือความผูกพัน
อย่างลึกซึ้งของเด็กกับสัตว์เลี้ยงตัวโปรด
“วรรณกรรมเด็กทั้ง ๒ เรื่องนี้ เมื่อผู้ใหญ่อ่านจะให้ข้อคิด
อันสะท้อนให้เห็นความงดงามยิ่งใหญ่ของหัวใจอันบริสุทธิ์ ซึ่งมิได้
หมายถึงเพียงหัวใจเด็กๆ เท่านั้น แต่หัวใจที่มีความรักบริสุทธิ์ก็ย่อมเป็น
ลักษณะสากลของมนุษย์ทุกวัยในทุกสังคม

“ส่วนนวนิยายเรื่องสั้นๆ อีก ๒ เรื่อง ถือว่าเป็นนวนิยายรัก
สมัยใหม่ทมี่ ิได้เน้นประเด็นเรื่องความรักหญิงชายตามขนบเดิม แต่เป็น
ความรักในบริบทใหม่ที่แสดงให้เห็นมิติของความรักที่ถือประโยชน์ของ
ตนเป็นทีต่ งั้ กับความรักทีเ่ กิดจากความดีงามและเสียสละเพือ่ ผูเ้ ป็นทีร่ กั
ทัง้ สาวน้อยเสีย่ วหยูวและต�ำนานกับข้าวคู่ สะท้อนมิตดิ งั กล่าวนีร้ ว่ มกัน
อย่างน่าประทับใจ
“ในนวนิยาย ๒ เรื่องนี้ ความรักจึงเป็นทั้งรอยยิ้มและน�้ำตา
ของหัวใจมนุษย์ทมี่ คี วามเป็นสากล และยากจะอธิบายอย่างกระจ่างชัด
ด้วยเหตุผลหรือตรรกะใดๆ
“แต่สาระส�ำคัญที่ซ่อนเร้นอยู่ในความรัก คือ ความรักท�ำให้
ชีวิตมีค่าและความหมายมากขึ้น
“การอ่านวรรณกรรมจีนร่วมสมัยทัง้ ๔ เรือ่ งนี้ จึงเปรียบเหมือน
การช�ำระจิตใจของผู้อ่านด้วยรอยยิ้มและน�้ำตาผ่านผัสสะแห่งหัวใจ
ที่ก้าวข้ามพ้นเชื้อชาติและกาลเวลา”
“รอยยิ้มและน�้ำตาของหัวใจ” คือรวมบทพระราชนิพนธ์
แปลจากภาษาจีน ๔ เรือ่ งที่ “ทูลกระหม่อม” ทรงแปลจากวรรณกรรมเด็ก
๒ เรื่องของ “ปิงซิน” และนวนิยายเรื่องสั้นอีก ๒ เรื่องของ “เหยียน
เกอหลิง” และ “ซูเฉีย้ ว” นักประพันธ์ชาวจีน บทพระราชนิพนธ์ “ค�ำน�ำ”
ข้างต้นบอกเล่า “แก่น” และ “สาร” บางประการของ “หนังสือทูล
กระหม่อม” เล่มเล็กบาง ความบางของเนื้อหาได้ส่ง “สาร” ที่หนักและ
เข้มข้นทางความคิด จนเมื่ออ่านเรื่องสั้นๆ แต่ละเรื่องจบลง เราอาจต้อง
หยุดพักสักครู่ เพื่อให้สมองและหัวใจได้ท�ำหน้าที่ครุ่นคิดพิจารณา
ทบทวน กลัน่ กรอง และซึมซับความจริงแท้บางประการทีผ่ เู้ ขียนมุง่ หมาย
จะสื่อถึงผู้อ่านผ่านเรื่องราวของตัวละครเหล่านั้น
“แก้วใส” มิอาจหาญกล้าวิพากษ์วิจารณ์บทพระราชนิพนธ์
แปลทั้ง ๔ เรื่องมากยิ่งไปกว่านี้เพราะในภาคผนวกท้ายเล่มได้มีบท
วิเคราะห์ของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุจติ รา จงสถิตวัฒนา และข้อคิดเห็น
ของศาสตราจารย์ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ รวมทั้งประวัติของ
ผู้ประพันธ์ทั้งสามเป็นของแถมให้คุณผู้อ่านเพื่อประกอบการ “ครุ่นคิด
พินิจนึก” เรียบร้อยแล้ว
ความกระทบใจทีค่ ณ
ุ ผูอ้ า่ นแต่ละท่านจะได้รบั จาก “หนังสือ
ทูลกระหม่อม” เล่มน้อยนี้จะมีมากน้อยเพียงใดคงขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายประการ แต่ “แก้วใส” เชือ่ มัน่ ประการหนึง่ ว่าบทพระราชนิพนธ์แปล
เล่มนี้ได้ท�ำ “หน้าที่” ของ “วรรณกรรม” กล่าวคือ เป็นเครื่องยกระดับ
จิตใจ และประเทืองสติปัญญาของมนุษย์ ได้อย่างสมบูรณ์พร้อม
หนังสือพระราชนิพนธ์แปลเล่มนี้จัดพิมพ์โดยส�ำนักพิมพ์
นานมีบุ๊คส์ ขนาดเล่มเล็กกะทัดรัด จ�ำนวน ๑๑๙ หน้า ราคาเล่มละ
๑๔๕ บาทค่ะ
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อันมีทิพเนตรส่องไป (Clairvoyance)
“สมุดภาพปีน้ีแปลกกว่าเล่มก่อนๆ ที่ผ่านมา คือมีภาพที่
ถ่ายด้วยกล้องโทรทรรศน์ (telescope) เป็นการถ่ายภาพสิ่งใหญ่ คือ
‘เทห์ฟากฟ้า’ (celestial bodies) ได้แก่ ดวงดาว กระจุกดาว (star
cluster) และเนบิวลา ที่อยู่ห่างไกลมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นหรือแทบ
ไม่เห็น ท้องฟ้าเป็นเรือ่ งทีม่ นุษย์สนใจใคร่รู้ และศึกษามาเป็นเวลาหลาย
พันปีมาแล้ว จนถึงปัจจุบัน เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้น ก็ศึกษาได้กว้าง
ขวางลุม่ ลึกยิง่ ขึน้ ข้าพเจ้าเป็นคนมองฟ้ามาแต่เด็ก ถึงจะไม่ได้เรียนมาก
จนเป็นนักดาราศาสตร์ได้ แต่ก็มีโอกาสเรียนรู้มากขึ้น โดยอาศัยเครื่อง
มือสมัยใหม่ที่มีในเมืองไทยเมื่อไม่นานมานี้ การได้เห็นท้องฟ้า อันเป็น
ธรรมชาติทยี่ งิ่ ใหญ่ ท�ำให้คดิ ว่าชีวติ มนุษย์ชา่ งน้อยนิด ทัง้ ความรูก้ เ็ พียง
แค่ฝุ่นธุลีเมื่อเทียบกับ สิ่งที่เราไม่รู้ที่ยังมีอยู่ไม่สิ้นสุด
“การที่ ไ ด้ ใ ช้ ก ล้ อ งจุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็ ก ตรอนชนิ ด ส่ อ งกราด
(Scanning Electronic Microscope) ที่ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
(นาโนเทค) ท�ำให้ได้เห็นโครงสร้างเล็กๆ และได้รู้ ได้เห็นสิง่ ทีไ่ ม่เคยทราบ
มาก่อน เช่น ใบของพืชทีเ่ รากลัน่ น�ำ้ มันออกมาได้เพราะมีกระเปาะน�ำ้ มัน
ให้กลิน่ ซึง่ เป็นแคปซูลระดับนาโน (Nanoencapsulation) ตามธรรมชาติ
ผีเสื้อบางชนิดไม่มีพิคเมนต์สี แต่เราเห็นเป็นสีเพราะมีการสะท้อนแสง
มีรปู จากยานไร้คนขับ หรือโดรน ทีท่ ำ� ให้เราได้เห็นภาพจากทีส่ งู ใช้ได้ใน
การวางแผนการพัฒนาเครื่องมือเหล่านี้ท�ำให้เรามีตาทิพย์ที่ได้เห็นสิ่งที่
ไม่น่าเห็นได้ เป็นที่มาของชื่อสมุดภาพ ซึ่งมาจากบทกลอนเรื่องอิเหนา
ตอนจรการ�ำกฤชที่ว่า
‘ยอกรขึ้นเพียงศิโรเพฐ
อันมีทิพเนตรส่องไป

ไหว้ไทเทเวศน้อยใหญ่
อย่าได้เข้าด้วยคนร้าย’

“ส่วนภาพอื่นๆ มีลักษณะที่ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นศิลปะแปลกๆ
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และยังมีภาพจากประเทศที่ข้าพเจ้า
เคยไปเป็นครั้งแรก ได้แก่ ติมอร์เลสเต และมอลต้า
“หวังว่าท่านจะสนุกสนานกับภาพแนวใหม่เหล่านี้ และ
ขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านเช่นกัน”
“อันมีทพ
ิ เนตรส่องไป” เป็นหนังสือรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ของ “ทูลกระหม่อม” ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ข้อความข้างต้น
เป็น “ค�ำน�ำ” ที่ “ทูลกระหม่อม” ทรงเขียนค�ำอธิบายสรุปอย่างแจ่มชัด
ถึงภาพโดยรวมของหนังสือรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เล่มนี้และที่มาของ
ชือ่ หนังสือจากบทพระราชนิพนธ์ “อิเหนา” ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา หนังสือรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ของ “ทู ล กระหม่ อ ม” ให้ภาพโดยรวมของสถานที่ต่างๆ เรื่องราว
แปลกๆ ผู้คนในถิ่นต่างๆ มุมมองหลากหลายผ่านสายพระเนตรของ

“ทูลกระหม่อม” ที่บันทึกภาพอันหลากหลายทั่วโลกท�ำให้ผู้ทัศนาภาพ
เหล่านี้ได้ท่องไปในโลกกว้าง เพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้และความ
บันเทิง ผ่านผัสสะทางตาโดยที่ขาทั้งสองข้างของเราไม่จ�ำเป็นต้องท�ำ
หน้าที่เดินทางไปยังสถานที่นั้นๆ ด้วยตนเอง “อันมีทิพเนตรส่องไป”
ก็ เ ช่ น กั น แต่ น อกจากภาพที่ ส ายตามนุ ษ ย์ ส ามั ญ มองเห็ น ได้ แ ล้ ว
วิทยาศาสตร์ที่ก้าวล�้ำยังท�ำให้เรามองเห็นภาพที่สายตามนุษย์ทั่วไปไม่
อาจมองเห็น แต่กล้องโทรทรรศน์และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิด
ส่องกราดสามารถบันทึกภาพไว้ได้ และ “ทูลกระหม่อม” ก็ทรงน�ำภาพนัน้
บางส่วนมาบันทึกรวมไว้ในหนังสือเล่มนีใ้ ห้เราท่านผูอ้ า่ นทัง้ หลายได้มอง
เห็นภาพธรรมชาติอันไกลโพ้นหรือใกล้ตัวอย่างลึกล�้ำ ราวกับว่า “เรามี
ตาทิพย์ที่ได้เห็นสิ่งที่ไม่น่าเห็นได้”
หนังสือเล่มนีจ้ ดั พิมพ์ทลู เกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยบริษทั
ไซเบอร์พริ้นท์ จ�ำกัด จ�ำหน่ายในราคาเล่มละ ๙๐๐ บาท หาซื้อได้ที่ร้าน
ภูฟา้ ทุกสาขา ร้านหนังสือชัน้ น�ำทัว่ ไป และทีก่ องราชเลขานุการในพระองค์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ติดต่อคุณอรวรรณ
แย้มพลาย โทร. ๐๒ ๒๘๐ ๓๕๘๑-๙ ต่อ ๖๗๑ ค่ะ
อากาศเย็นสบายตามธรรมชาติเริ่มผ่านไป ลมร้อนและแดด
ร้อนจัดก�ำลังจะผ่านเข้ามาในระยะเวลาอันใกล้ ยามหงุดหงิดร�ำคาญ
ใจจากอากาศร้อนหรือเรื่องราวรอบข้าง หนังสือบางๆ เล่มหนึ่งซึ่งบรรจุ
อารมณ์ขันเบาสบายอยู่เต็มเปี่ยม หนังสือบางๆ อีกเล่มหนึ่งที่จะส่งผ่าน
รอยยิ้มและน�้ำตามาสู่หัวใจของคุณผู้อ่าน และหนังสือเล่มหนาหนักที่
อัดแน่นไปด้วยภาพถ่ายของสถานที่อันไกลโพ้นหรือภาพอันน่าอัศจรรย์
ใจของธรรมชาติใกล้ตัว ล้วนจะช่วยให้คุณผู้อ่านทั้งหลายผ่านวันเวลา
ร้อนๆ ไปได้อย่างเย็นใจและสบายอารมณ์ขึ้นไม่มากก็น้อย อย่าเพิ่งเชื่อ
ค�ำของ “แก้วใส” ลองหาหนังสือ “ทูลกระหม่อม” ทั้งสามเล่มมาพิสูจน์
กันดูสิคะ
พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ ฉบับนี้ “แก้วใส” ขอลาไปก่อน สวัสดีคะ่
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มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗
มกราคม ๒๕๕๗

มูลนิธิแม่กอเหนี่ยว(ฉื่อเซี่ยงตึ้ง) ยะลา
นายเจือ - นางบุญ คงเพ็ชรศรี
ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ
นางปราณี เวชพิทักษ์
มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน�้ำยางคอกแพะ
(เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา)
นายบ่าว พิมลไทย
นางสิริวิมล สิทธิประศาสน์
นางละมัย ปลื้มใจ
นพ.วีรพันธุ์ - ทญ. สิริบังอร โขวิฑูรกิจ
เด็กชายภูวเดช พรหมมุณี
นางกานดา เอกวานิช
นางผัด จิตคง
หม่อมเจ้าหญิงกรณิกา จิตรพงศ์
นายพิเชษฐ์ เกียรติเดชปัญญา
นายธนัย ปรศุพัฒนา
นางอวบ สุวรรณมณี
นางจ�ำเริญ แสงประชุม
นายสิ้ม วงศ์สุวรรณ
นางเพ็กฮุ้น ศรีจตุรพร
นางเพ็ญศรี กันควร
นางเหรียญ จ�ำปาทอง
นางอ�ำภา สังหาร
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ
นาวสาววิมล วงศ์สุวรรณ
แม่ชีสังวาลย์ รัตนา
บริษัท คันทรีเฟรชแดรี่ จ�ำกัด
ร้านพรหมชาติค้าข้าว
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ�ำกัด
นางสาวเขมาภร เสมารัตน์
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นแห่งประเทศไทย จ�ำกัด (มหาชน)
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รองศาสตราจารย์นงนุช อังบุรีกุล
บริษัท เอสไอจี คอมบิบล๊อค จ�ำกัด
Mr. Jaseem Ahmed
บริษัท ฟรีสแลนด์ คัมพิน่า
นางสุนทรี หังสสูต
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
รศ.สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ และนิสิต BALAC
วิชา Public Speaking in Multicultural Society บริษัท ฟาร์มโชคชัย จ�ำกัด
คุณสุมิตร ลิกขะไชย
กรมศิลปากร
บริษัท อีสานใต้ แดรี่ จ�ำกัด
การประปาส่วนภูมิภาค
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
นางกมลา รุ่งอุทัย
นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์
นางจารวี ธาราจันทร์
นายสาธิต ธรรมประดิษฐ์
บริษัท บีเอ็มไทม์ จ�ำกัด
นายณรงค์พร ณ พัทลุง
นางอรนุช ธารพานิช
นายนิพนธ์ อินทรสกุล
นายพูลทรัพย์ ลือจินดาพรณ์
นายกฤษณ์ อุไรรัตน์
มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย
นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ
พญ. อภิญญา กีรติบุตร
นายสัมพันธ์ เนตตกุล
ชมรมนักเรียนเก่า โรงเรียนราชินีบน
นายพงศว์เฑพ จิรสุขประเสริฐ
นางภาวินี โชคทวีโชค
นายศักระ กปิลกาญจน์
นางเบญจมาศ รุจิรวงศ์
นายสุรชัย วงศ์ศุภลักษณ์
นางอัมพร (กีรติบุตร) ชินธรรมมิตร
นายชาตรี ณ ถลาง
มูลนิธิพระยาอรรถกระวีสุนทรและคุณหญิง
นายศิลปะชัย เรือนสูง
สโมสรโรตารี่ สระบุรีมิตรภาพ
นายอาวุธ วิเชียรฉาย
ศูนย์ศึกษาการแพทย์ฉุกเฉิน
นายปรีชา ด�ำเกิงเกียรติ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
นายบรรจง ช่วยชู
โรงพยาบาลยะลา

นายอภิวุฒิ เตชวิทูรวงศ์
นายพิชัย อุทัยเชฏฐ์
นายสุรศักดิ์ คันธา
นายชูชาติ รักจิตร
นายวรรณ บุษยา
นายประพิศ จันทร์มา
นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม
นายสิทธิศักดิ์ อัศวพรหมธาดา
นายวิศาล วัชรานนท์
นายส�ำราญ สินธูระหัฐ
นายอ�ำนาจ ป้านสุวรรณ
นายไกวัลย์ โรจนานุกูล
นายวัชระพันธ์ ถาวโรฤทธิ์
นายธรา วรรณพฤกษ์
นายยงยุทธ นาคแดง
นายศิริชัย ลีวรรณนภาใส
นายแพทย์กุลเดช เตชะนภารักษ์
นายแพทย์ปรีชา วงศ์ศิรารัตน์
นายสมพร สิริโปราณานนท์
สมาคมสมาพันธ์ธรุ กิจการท่องเทีย่ ว จังหวัดสงขลา
นายนิพนธ์ บุญญามณี
นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี
นายพฤกษ์ พัฒโน
นายประสงค์ บริรักษ์
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สาขา ๑๑๑)
บริษัท ทรานส์ไทย - มาเลเซีย
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด
(มหาชน)
บริษัท ซีอีซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด จ�ำกัด
(สาขาประเทศไทย)
พล.ต.ต.เอกภพ ประสิทธิ์วัฒน์ชัย
นายทวี ปิยะพัฒนา
เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา
คุณธนพร แวกประยูร
คุณสิริกร พงษ์เสาร์
คุณบุญเลิศ นารีเลิศ
ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม ๑ ท่าน
MR. HARALD LINK
นางกรกช โรจนะโชติกุล

นางเก็จวลี โรจน์รัตนวลี
นางสายพิณ พหลโยธิน
พระมหาบัณฑิต ญาณเมธี
พระครูสันติธรรมวัฒน์
พระมหาสมชาย ปภากโร
นางเสาวรีพัชรา โกวัง
นายมนัส - นางธารีรัตน์ แสงใจบาน
นางอินทิรา ดวงแก้ว
นางค�ำแปง บุญลือ
นางจันทร์ดี ขอดค�ำ
นางอัมพร บุญสม
นายสมพร เจนจัด
นายพัฒนพงษ์ ไชยสุภา
นายธงชัย พนาคีรีราษฎร์
นางภัณฑิรา กัณทะกาลังค์
นางนุจินี โฮ
นางสาวเกษมา แซ่ลิ้ม
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
สมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์
พ.ต.ท.ชัยพฤกษ์ ลาภหลาย
ร้านสหกรณ์ อ.ส.ค. จ�ำกัด
บริษัท กลุ่มพัฒนาโคนมซับสนุ่น จ�ำกัด
บริษัท แดรี่ ฮับ ซับพลาย เชน จ�ำกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
สหกรณ์โคนมแม่ลาว จ�ำกัด
องค์การบริหารส่วนต�ำบลมิตรภาพ
สหกรณ์โคนมฯ กนช.หนองรี
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ�ำกัด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมหินซ้อน จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จ�ำกัด
บริษัท พัฒน์กล จ�ำกัด (มหาชน)
สหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์ค อ่าวน้อย
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด เชียงใหม่โสภณพาณิชย์
บริษัท เต็ดตร้าแพ้ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท กิ๊บสัน แอนด์ กัน จ�ำกัด
สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ
ตัวแทนจ�ำหน่ายนม อ.ส.ค. จังหวัดระยอง
นางสังวาลย์ สง่าศรี
นางทวาย พรหมสาขา ณ สกลนคร

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

บริษัท เอสพีกรีน พลาสติก จ�ำกัด
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ฉัตรเงินการช่าง
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด โชควัฒนาการช่าง 2006
บริษัท ทรูเฟอร์ริช จ�ำกัด
บริษัท ภาคินเวลดิ้งส์ จ�ำกัด
สหกรณ์โคนมพัฒนานิคม จ�ำกัด
บริษัท อีคลิปส์ จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ปฏิบัติงานฯ
สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ�ำกัด
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมพอเพียง
สหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์ก สวนมะเดื่อ
บริษัท ศิลาบริการขนส่ง จ�ำกัด
สหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์ค
นายสัญชัย เกตุวรชัย
บริษัท เอ็ม.เค.เวย์. (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ำกัด
บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ�ำกัด
สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย
สถานีวิทยุชมรมคนรักมวกเหล็ก
สหกรณ์โคนมแม่โจ้ จ�ำกัด
บริษัท ดัชมิลค์ จ�ำกัด
โรงงานนมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
สหกรณ์โคนมสันก�ำแพง
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จ�ำกัด
ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์โคนม ไทย-เดนมาร์ก
นางเพชรพนา อั่งสกุล
สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม จ�ำกัด
พญ. เสาวลักษณ์ ขาวโพนทอง
บริษัท ระเบียงทะเล จ�ำกัด
บริษัท ทุ่งกุลาแดรี่ฟู๊ดส์ จ�ำกัด
ร้านครูต้อ
พลตรี ชาติชาย อ่อนน่วม
นายมนู สัตยเทวา
บริษัท เคมเทรด จ�ำกัด
สหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์ก (ซับกระดาน)
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด สมมารถ (1993)
บริษัท บุญค�้ำชู ดีเวลล้อปเมนท์ จ�ำกัด
บริษัท เลกาบอน จ�ำกัด
บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จ�ำกัด
บริษัท ก เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง จ�ำกัด
บริษัท แมทเทอ เนทเวิร์ค จ�ำกัด
บริษัท อาร์เอส จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท แพลตินั่ม ครีเอชั่น จ�ำกัด
นางระวีวรรณ พิลา
นางสาวณัฐธยาน์ อุทัย
บริษัท กลุ่มพัฒนาโคนมซับสนุ่น จ�ำกัด
บริษัท พี.เอ็น.สุรินทร์ (๑๙๙๔) จ�ำกัด

ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด สุรินทร์ แสงทรัพย์
บริษัท บลูการ์ด (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ทิมพิทักษ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี
สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ�ำกัด
ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ลลิตาฟาร์มม้า
สหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์ก (ห้วยสัตว์ใหญ่)
นายฉัตรชัย เนตรสว่าง
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด
สหกรณ์โคนมวังน�้ำเย็น จ�ำกัด
คุณเบญจวรรณ กัมปนาทแสนยากร
ผศ.สุนี ตระการศิริ
บริษัท อิกไนท์ เอเชีย จ�ำกัด
วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ำกัด
คุณศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์
นางสาวอรุณี สิรินทะสมบัติ
คุณเรืองชัย - จินตนา จิตรสกุล
รศ.นพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ
คุณบุรีรัตน์ สุขวโรทัย
สมาคมศิลปศาสตร์
นายปรีชา สินอาภา
นายสมบูรณ์ ศิริทัตสวัสดิ์
นางอ�ำนวย ฟองสมุทร
นางสาวสุธา สินธุสิงห์
หม่อมหลวงปฤกา ศิขรินทร์
นางวราภรณ์ ลิมป์กฤตนุวัฒร์
นายวิชัย ลาภพูลธนะอนันต์
นายพรชัย - นางจิราพร เครือกาญจนา
บริษัท ทองเล่งหงษ์กรุ๊ป จ�ำกัด
นายบัณฑูร ล�่ำซ�ำ
ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง
บริษัท ซากุระโปรดักส์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
คุณมนัสศักดิ์ ทศพรทวีทรัพย์
คุณเจน เครือกาญจนา
คุณศุภศีรา เครือกาญจนา
นายยงยุทธ ออศิริชัยเวทย์
คุณไพบูลย์ วัฒนสิริสุข
คุณสุวัฒน์ ชัญญาวงศ์ศักดิ์
ธนาคารยูโอบี สาขาเยาวราช
นายไพบูลย์ กิจนันทวิวัฒน์
คุณละออ ตั้งคารวคุณ
คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ
คุณสุเทพ ตั้งติรวัฒน์
คุณเธียรเมฆ จรัสจรรยาวัฒน์
นายวรวิทย์ ชัยศิลปมนตรี
คณะกรรมการศาลเจ้ากวนอูฯ

คุณสุวัฒนา ธนารักษ์สิริถาวร
คุณวิสาลักษณ์ สังข์ไพบูลย์
คุณมงคล ธนารักษ์สิริถาวร
คุณสุนทร เจริญเลิศทวี
นายแพทย์วีกิจ กิตติศุภมงคล
คุณสุชัย เจริญเลิศทวี
คุณจตุพล ตันสวัสดิ์เจริญ
คุณปณชัย เลิศรัตนานนท์
วัดไตรมิตรวิทยาราม

พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
นางสาวจิตตา - นางสาวเกศทิพ ฤทธิ์ส�ำเร็จ
นายวุฒิไกร สุโภภาค
นางองุ่น ชีรนรวนิชย์
นายไพบูลย์ ธิมาศาสตร์
คุณพ่อสิทธิชัย - คุณแม่บุญมาก ธีรมหานนท์
นางละออง สุวรรณชื่น
นางบุบผา เบ็ญจชัยพร
นางทัชชา พิมหะศิริ
นางกล้วยไม้ สิทธิเวช
นางสาวมณฑา กิริยา
นางวิวรรณ วรัญญูวัฒนะ
นายสุจินต์ - นางชูจิตต์ วิไลพันธ์
นางสาวนพวรรณ สันติพงษ์สกุล
เด็กหญิงญาณิศา คนเที่ยง
เด็กหญิงสุชญา คนเที่ยง
นางสาวศรีเจริญ ภคนันท์
นางสาวกัทลี จูฑะพุทธิ
นางสาวมานัส สงค์ปรีดา
นางมาลี คงวารี
นางลักษมี ไอศะนาวิน
นางอาภรณ์ ศีลประเสริฐ
นางสาวสายหยุด กิ่งแก้ว
นางบุญญิศา สุวรรณศรีสุข
นายก้องภพ ศิวะสัมปัตติกุล
นายสมภพ ตาลสอน
นางสาวกุลกนิช ภักดีอาภรณ์
นางสาวสุดา สายรัดเงิน
นางสาวบุบผา จันทร์แสงสุก
นางสาวทิพวรรณ ประยูรศักดิ์
น.อ.ชลอ - นางสุวรรณี พิณเสนาะ
นางบุญศรี อินทพงษ์
นางกัญชลี สังข์ศรีทวงศ์
นางวนิจชา พจนพิสุทธิ์
นายสงกรานต์ ศิริพานิช
นายวรภาส รุจิโภชน์
คุณสิรินันท์ เลิศธีรกุล
โรงเรียนราชินี
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คุณศุภชัย - คุณศิริรัตน์ ติระรัตนกุล และครอบครัว
พ.ญ.อนงค์นาฏ เหลี่ยมสมบัติ
ศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากง
นางอ�ำนวย จีระวุฒิ
พระใบฎีกาชนะ ชยธมฺโม
นายสมมิตร หน่อค�ำ
พระปลัดจรัล จนฺทวํโส
พระครูสีลคุณธาดา
นางสาวพนาวรรณ พิถยะพัฒน์
นางสาวสุธินี เจริญศักดิ์
นายธนกฤติ กลมเกลา - นางเปรม ปรัชญาพงศ์เทพ

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ
นายสารสิน วีระผล
แม่ชีพูลสวัสดิ์ ช่างสุพรรณ พระภิกษุ สามเณร
อุบาสก อุบาสิกา และญาติโยม วัดทับคล้อ
สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
พระปิว วราสโภ (ตระหง่าน)
คุณสุมาลี ชาญธวัชชัย
บริษัท เอส เอ็น เฮ้าส์ ดีไซน์ จ�ำกัด
บริษัท เซ้าท์เทอร์นสกาย จ�ำกัด
บริษัท อนุภาษและบุตร จ�ำกัด
นายสุธรรม แก้วประดิษฐ์
นางวรรณี สัณธนะ
โรงเรียนบางปะอิน ราชานุเคราะห์ ๑
นางทองเพียรทอง ใหม่ชมภู
นางจิราวรรณ สัมพันธสิทธ์
นางค�ำแดง ใจฉลาด
AI WU CHEN
ธนาคารออมสินเขตเชียงราย
คุณมิตรา
นางอัมพร สุภาวดี
นางลิตนา ศรีดุรงค์กิจกุล
นางสาวแว่นหล้า จันทร์ด�ำ
นางสาวกรกช กันแก้ว
นางสมทรง ทับทิมคุณา
นางสาวธนธรณ์ ทองมา
คุณรุ่งชัย กังวานไกล
นายอาเทอ แยเปกู่
นางพรรณราย จันทยศ
นางเตือนใจ ดีเทศน์
นายวิศิษฏ์ พิทักษ์สิทธิ์
นางสาวสุจิตราภา นิลก�ำแหง พันธ์วิไล
ผศ.ดร.อัญชลี เท็งตระกูล
นางกมลลักษณ์ วุฒิอาภรณ์
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รศ.ยุพิน จันทร์เรือง
นางศิริลักษณ์ สุธรรมวงศ์
นางกรรณิกา เหล่าธรรมทัศน์
นายกิตติธัช สาธร
นางนงนาถ เพ็ญชาติ
พันเอกณรงค์ กิตติขจร
คุณหญิงนงนุช จิรพงศ์
พลอากาศเอกยุทธพงศ์ กิตติขจร
คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี
คุณหญิงทรงสมร คชเสนี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
นายวิชัย ลาภพูลธนะอนันต์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
นางพรพิมล โพธินาม
นางบัณจง ธนะแพทย์
นางบุญยอ สมสิน
นางบุญเรือง สุภาชาติ
นางสายหยุด วรรณศรี
นางทองปาน จันทะวงศ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
กรมแพทย์ทหารเรือ
นางจันทร์เพ็ญ (สิมะโรจน์) โทมัส
นายไพสณ เหมศิริรัตน์
นายพิศิษฐ์ โกจารย์ศรี
ศิษย์เก่า รร.นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
คุณสมชาย - คุณศิรประภา พัฒน์ชนะ
คุณสมเกียรติ์ - อรุณ ร้อยอ�ำแพง
นางบุญล้อม ชูชีพ
นางธัญวรรณ ลาภนิกรกุล
นางเปรมฤดี สถิตพานิช
คุณสุภัทรา หวังทวีวิทย์
MR. HARALD LINK
คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
บริษัท เอซีไอเอส เอ็ดดูเคชั่น จ�ำกัด
นางจ�ำปอง ชลธีการกิจ
พระใบฎีกาสิทธิพรสิริญโญ
คุณเดชา - จันทนา ยิ่งยงค์
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาฯ
นางบุษกร วัดขนาด
พล.ต.ต. สมรัตน์ โกษากุล
นางกันทิมา เกตุรุ่งหิรัญ
นายภิญโญ พงศ์เจริญ
บริษัท ไทย ซิ กุ เก็น จ�ำกัด
คณะพระครูปลัดเกษม พยุง
บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม ๒ ท่าน

พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
นางสกลพรรณ แจ่มฟ้า
คุณวิชัย เผ่าหฤหรรษ์
นางสาวจิตตา - นางสาวเกศทิพ ฤทธิ์ส�ำเร็จ
นางองุ่น ชีรนรวนิชย์
นายไพบูลย์ ธิมาศาสตร์
คุณพ่อสิทธิชัย - คุณแม่บุญมาก ธีรมหานนท์
นางละออง สุวรรณชื่น
นางบุบผา เบ็ญจชัยพร
นางสาวมณฑา กิริยา
นางวิวรรณ วรัญญูวัฒนะ
นายสุจินต์ - นางชูจิตต์ วิไลพันธ์
นางสาวนพวรรณ สันติพงษ์สกุล
นางสาวศรีเจริญ ภคนันท์
นางบุญญิศา สุวรรณศรีสุข
นายก้องภพ ศิวะสัมปัตติกุล
นางสาวสุดา สายรัดเงิน
เด็กหญิงญาณิศา คนเที่ยง
เด็กหญิงสุชญา คนเที่ยง
นางสายสมร จารุสมบัติ
นางนีรนุช สังข์พรหม
นางสาวพชรสุดา ราชปันดิ
นางสาวสายหยุด กิ่งแก้ว
นางสาวกุลกนิช ภักดีอาภรณ์
นายสมภพ ตาลสอน
นางวนิจชา พจนพิสุทธิ์
นางสาวบุบผา จันทร์แสงสุก
นางกุยกี อนุวารีพงษ์
นายวิชัย อนุวารีพงษ์
นายเหลือง - นางเสาวภา ฤทธิบุญ
นางสุชาดา พวงจินดา
บริษัท อินทรชิตร์ จ�ำกัด
นายวรภาส รุจิโภชน์
นางนุชนาฎ กิติวรนนท์
นายชัยพร นันทรัตนสกุล
นายนคร วิศาลอัตถพันธ์
นายสงกรานต์ ศิริพานิช
นายอติรุจ วทัญญู
นางสาวจุไรรัตน์ อินทร์โต
นายประเสริฐ บุญเรือง
นายสุรพงษ์ จ�ำจด
นายกุลธร เลิศสุริยะกุล
นายปราโมทย์ ด้วงอิ่ม
นายสัจจา วงศาโรจน์
นายประยุทธ หลักค�ำ
นายปรีชา ชื่นชนกพิบูลย์

นายสุรนันท์ ศุภวรรณกิจ
นาง นิตยา เสริมสุข
นางมาริสา โกเศยะโยธิน
นายไพฑูรย์ น้อยกล่อม
นายสุพัฒน์ เปรมสมบัติ
นายประสิทธิ์ แสงพินิจ
นางยุพิน บัวคอม
นางสาวอัจฉรา สากระจาย
นายวสันต์ รัชชวงษ์
นายสมิง เสมียมรัมย์
นายกฤตชัย อรุณรัตน์
นายอนุชา พงษ์เกษม
นายธนานุวัจน์ พงษ์เตชาตระกูล
นางเกษร ธานีรัตน์
นางวิเลขา ลีสุวรรณ์
นายประพันธ์ ทรรศนียากร
นางสุรีย์ภรณ์ ทรรศนียากร
นางสุดสาย ศรีศักดา
นายเสถียร ใจค�ำ
นางวิไลลักษณ์ สุขสาย
นางสาวอะมีมะ แสนมี
นางจิราพร โคตรภักดี
นายบรรจง อินทอง
นางจินดา ศรีมหายันต์
นางพิมนรา บุญสิงห์
นางธันยา ทองอิ่ม
นางณีรนุช คันธา
นางสุภาพรรณ เปรมคุณธรรม
นางวรรณา สุภาเฟย
นางอมร พาวนอล
นายสุรเชษฐ์ หลวงหนุ่ม
นายสมยศ ลี่เจริญวงศ์
นางนวลทอง เรือนกลาง
นายจ�ำรัส สุขประเสริฐ
นายประวิตร ทับเที่ยง
นายวิรัช ภัทรบูชา
นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน
นางสาวลัดดาวัลย์ เลิศเพ็ญเมธา
นางสาวดารัตน์ กาญจนาภา
นายทรงชัย ขยันงาน
นายสมทบ กรดเต็ม
นายนรา เหล่าวิชยา
นายพยุงศักดิ์ บ�ำรุงรัฐ
นางอรุโณทัย ย่างกุ้ง
นายอธิญณัฎฐ์ ชนะแพทย์
นายมนัส มะโน
นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์

นายธฤติ ประสานสอน
นางสุรางค์ นันทกาวงศ์
นางพิศนภา ลาวิลัย
นายสมเชาว์ กาญจนจรัส
นางสุรีรัตน์ ดียิ่ง
นายบุญทรง จิโนเป็ง
นายเสถียร เพ็ญภักดี
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี
นายวรินทร์ วิรุณพันธ์
นางสาวนัทธมน สกุลณมรรคา
นายกิตติศักดิ์ รัตนฉายา
นายชาย มะลิลา
นางธนวรรณ พฤติวรานนท์
นางสาวเสาวนีย์ ชาพัฒิพงศ์
นายนิโอะ นิมุ
นางสาวนพกนก บุรุษนันทน์
นางนลินี ศรีสารคาม จันทร์ตรี
นายนรินทร์ ปาระมี
นางพิกุลแก้ว โตริ
นางสุวาลี บุญปัญญา
นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์
นายธนกร เกื้อกูล
นายศุภัชณัฎฐ์ หลักเมือง
นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ
นายธนกร ดอนเหนือ
นายคเชนทร์ มะโนใจ
นางสาวอ�ำภรณ์ ช่างเกวียน
นายพีระพงษ์ มหาวงศนันท์
นายสมาน ฝั้นพรม
นายบุญโชค พลดาหาญ
นายช�ำนาญ วันแก้ว
นายสุประณีต ยศกลาง
นางบุปผาชาติ เรืองกูล
นายเกรียงศักดิ์ นวลสุทธิ์
นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก
นายดิสกุล เกษมสวัสดิ์
นางสาวขวัญหทัย จารุจินดา
นางวิบูลผล พร้อมมูล
นางอรนิช วรรณนุช
นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ
นางธัชชนก พละศักดิ์
นางกานดา ทองคลองไทร
นางวิมลมาลย์ รินไธสง
นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ
นายชาตรี ม่วงสว่าง
นางพรทิพย์พา คาวีวงศ์
ว่าที่ ร.ต. สมปอง วิมาโร
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นายนิรัช สามัคคี
นายสถิตย์ ทองเหลา
ว่าที่ ร.ต. วรวงศ์ กาญจนวงศ์
ว่าที่ ร.ท. ช�ำนาญ เรียนเลิศอนันต์
นางมนต์สุดา เกรียงไกร
นายสุชาติ มาลากรรณ์
นางอรุณี อารี
นายบัญญัติ ลายพยัคฆ์
นายจ�ำเริญ มูลฟอง
ว่าที่ ร.ต. พรศักดิ์ ธรรมวานิช
นางขวัญใจ ปัญญชุณห์
นายสุชีพ สุนทรศร
นายวรวุฒิ โคตรพันธ์
นายปกาสิต ตราชื่นต้อง
นางสุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม
นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน
นางกิ่งทอง ชุ้นสามพราน
นายเอกชัย ปานเม่น
นายพิศิษฐ์ วศินภัทรโภคิน
นายสนิท ตั้นซ้าย
นายประยูร ดังก้อง
นายอาส พ้นเหตุ
นางธัญภา เปมานุลักษ์
นางสาววันวิสาข์ หาญกล้า
นางสาวบุษยา นกแก้ว
นางสาวกษมา โรจนนิล ยุกตทัต
นางเฉลิมเกตุ นภาศัพท์
นางเกตุวลี นภาศัพท์
นายหัสนันท์ นภาศัพท์
นางศศินา นภาศัพท์
นายกิติพัฒน์ นภาศัพท์
นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์
นายภราสิต นภาศัพท์
บริษัท ยานัดถุ์หมอชิต จ�ำกัด
บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จ�ำกัด
พล ต.ท. อรรถชัย เกิดมงคล
พ.ต.อ. เนรมิต ดุสิตากร
พ.ต.อ. ธนพล โอบอ้อม
พ.ต.อ. ชัยณรงค์ สุดสม
พ.ต.อ. วรพัฒน์ บุญมา

มีนาคม ๒๕๕๗
ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ
นายสารสิน วีระผล
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ำกัด
นายสรรเสริญ - นางสุนันทา ชวนประพันธ์
กองทุนอาคารคุ้มเกศ รพ.ภูมิพลฯ

นางกาญจนา หุนศิริ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน
มูลนิธิสโมสรโรตารี กรุงเทพ
นางรัชนี ตวงทอง
นางมยุรี เจริญคุณ
นางมณี วิทูรพิพัฒน์
นางจวน ขวบสันเที๊ยะ
นางพรรณภา วงค์หาญ
นางจิราภรณ์ ขอเชื่อกลาง
นางมีนมณี โอเล่ย์
นางหวน คงเดช
นางจ�ำเริญ ศิริมงคล
นางเที่ยง เกียดนอก
นายเดวิด เบนลี่
นางมุทิตา คูประทุมศิริ
นางเบญจมาศ พยุงสิน
เด็กหญิงโมลา โบเลย์
นางฐานิดา วุฒิพงษ์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
โรงเรียนอนุบาลยุววิทย์
โรงพยาบาลสิริโรจน์ - บริษัท ภูเก็ต
อินเตอร์เนชั่นแนลฮอลปิต็อล จ�ำกัด
ห้างทองโพธิ์ทอง ๑
นายธนพล อนุเทศ
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ
สมาคมกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
พสกนิกรชาวอ�ำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
พระครูวิฑิตพิพัฒนาภรณ์
หลวงปู่ชุ่ม ธมฺมชโย
พระสิทธิพร สิทธิวโร
มูลนิธิ ฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์
พระครูวินัยธรยุทธศักดิ์ ฐิตวุฑฺโฒ
นางพัทธนันท์ พิพิธนวงศ์
นางร�ำไพ อ่องค�ำ
นางกัญญา ทองจันทร์เอก
นางรัตนา อินต๊ะฟู
นางนิ่ม ตั้งเฮงเจริญ
สิบเอกจ�ำลอง ค�ำชั่ง
คุณบังอร เกือกกระโทก
คุณพิชัย เติมธนาสมบัติ
คุณพยอม ธรรมศาสตร์
อาจารย์ค�ำมวล ค�ำชั่ง
นางเลย ล�ำน้อย
นายไชยยา พรหมวังขวา
คุณสุนารี ธรรมศาสตร์
นายศุภวัฒน์ รัตนประภา

นางสาวจันทร์มอญ รังษี
คุณเจียม ธรรมศาสตร์
คุณทองดี พัชราวลัย
คุณบักฮั้ว แซ่นิ้ม
คุณเบญจลักษณ์ พิพัฒนศิริกุล
คุณสุพรรณี ประเสริฐวณิช
คุณวรดี แซ่ลิ้ม
คุณสุรเชษฐ์ ลลิตานันท์
คุณเย็นจิตร บุญชัยศรี
แม่ชีสาลี่ ประสิทธิ์สุนทร
คุณฉลอง ลิ้มเรืองโรจน์
แม่ชีติ๋ว ด�ำเนินงาม
คุณพันทอง ลิ้มเรืองโรจน์
คุณกนกพร ชาวดร
คุณพิชัย ตั้งประเสริฐวุฒิ
คุณกานดา เสาวโรจน์
คุณมณี วัชรชัยนันท์
คุณสมศักดิ์ เวชมงคลกร
คุณพรเพ็ญ เวชมงคลกร
คุณเศรษฐศิริ วงนิยมพิพัฒน์
คุณธัญญาภา วงนิยมพิพัฒน์
นางสาวทิราภรณ์ ตันตินันทตระกูล
ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
พันเอกจิระ บุญโชติ
พันเอกธเนศ กาลพฤกษ์
นายเถกิงเดช วศวงศ์
บริษัท พรีโม คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด
นายธนานันต์ มีชูทรัพย์
นางสาวศรีภัทรา พานิชการ
คุณมนูญ โรจน์ณรงค์
คุณพันธ์ศักดิ์ วัฒนเสนีย์
คุณสุทธิภัทร หนูสม
คุณบุญชัย หรูตระกูล
คุณประจิตร สุทธิเดชานัย
คุณกนกนันท์ สุวรรณมาลี
คุณวิชาญ พงศ์สันติสุข
คุณนิสิต ศรีสัตยวงศา
คุณอ�ำไพ แซ่เฮง
คุณธีรพร อนันตทรัพย์สิน
คุณวัชรีวรรณ ตรีณรงค์
MR. MERRICK DAVIDSON
นางกานดา เอกวานิช
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นางสมบูรณ์ สมหวังศิริ
โรงเรียนราชคฤห์วิทยา
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โรงงานสาคูแหลมฉบัง (โค้วชั่งเงี๊ยบ)
คุณภัทรวดี อภิวรรณศร และครอบครัว
คุณสุขนันต์ สมถวิล และครอบครัว
นางสุกัญญา ชลศึกษ์
คุณบังอร แก้วจูมพล
ศูนย์อนุรักษ์ดนตรีไทยทัศนีวรรณ
นายบัญฑิต รชตะนันทน์
นายวุฒิพันธุ์ นวลสนิท
โรงเรียนพระต�ำหนักสวนกุหลาบ
นางหมุยเซี้ยม แซ่ซิ
นายไพบูลย์ พุทธชัยยงค์
นางกัลยา เลาหะพิพัฒน์ชัย
ด.ช.วรวิทย์ พัวธนาโชคชัย
นางพัฒนา เกตุกาญจโน
บริษัท พิบูลย์ชัยน�้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จ�ำกัด
สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย
นายสมพร ซึ้งไพศาลกุล
บริษัท ช�ำนิเฟอร์นิเจอร์ จ�ำกัด
บริษัท เอส แอนด์ วี คอมมิวนิเคชั่นฯ
นายวิบูลย์ ตระการสืบกุล
บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จ�ำกัด
บริษัท ระเนาน์ เทคนิคอล จ�ำกัด
นายสมศักดิ์ ลีลาสถาพรกูร
คุณสุทัศน์ รัสมี
นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์
นายรัชพล สันธนะพันธ์
บริษัท เอสพีซีจี จ�ำกัด (มหาชน)
นายวิชัย ลาภพูลธนะอนันต์
นางศิริกุล โอภาสวงศ์
นางโสภา สุยะนันทน์
บริษัท อมรโปรดัคส์ จ�ำกัด
นางอรอนงค์ ฉายศิริโชติ
คณะบุคคลบ้าน ๒๒๕ สวัสดี
คุณวิทิต ลีนุตพงษ์
คุณสนิทสุดา เอกชัย กองจันทึก
นายอวยพร สกุลตัน
รศ.ชาคริต ชุ่มวัฒนะ
นางสาวกอบกุล รังสิยะโรจน์
คุณพรรัตน์ ด�ำรุง
คุณบุษยา เทียนทองทิพย์
รศ.ดร.ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์
คุณวิรัชดา กิตติวัฒน์
หม่อมราชวงศ์ อุษณิษา สุขสวัสดิ์
นางพรพิมล กรโกษา
นางสมนึก เขมาชีวะ
นางสาวมณฑนิจ สุทธิศิริ
รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์
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นางสุกัญญา สุจฉายา
นางเกษร จิตรถเวช
คุณแววไพลิน วงศ์พิวัฒน์
นางศุภรัศมิ์ มัลลิกมลทัศน์
คุณสุภาภรณ์ อัศวเวทวุฒิ
คุณอัญชลี สาระบรรจง
นางจิรายุ สุวรรณภักดี
คุณอัจฉรา โกมลสุต
นางสาวมาลี สุริยมงคล
นางสาวอัมรัตน์ จองกาญจนา
นายยงยุทธ บุญศิริวิบูลย์
นางพรรณนิภา โตวรรณสูตร
นางสาวสุรดี ภัทรศิริ
คุณกรรณิการ์ นลราชสุวัจน์
นางมุกดา ทังเกษมวัฒนา
นางวรรณวดี (เดชผล) เสร็จสวัสดิ์
นายปีเตอร์ โบว์
นางพรรณี ประจวบเหมาะ
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางนงนาท สนธิสุวรรณ
ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สโมสรอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายวิชัย - นางมานิดา หโยดม
นางสาววิไลลักษณ์ สิทธิวิบูลย์วัฒน์
คณะครูและช่างศิลปาชีพ สถาบันสิริกิติ์
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลักเกษตรศาสตร์
นายกมลโลจฒน์ เชียงวงศ์
นางสาวอภิยดา ยศธ�ำรง
นางเสาวลักษณ์ ศิลปอวยชัย
นายนพดล วิทยาพันธุ์
นางศรีรัตน์ บ�ำบัด
นางพิมพา อุ่นอารมณ์
นางฟองจันทร์ พันธุมศิลป์ชัย
นางสมคิด ยะหนัก
นางอ�ำนวย ทุ่งสี
นางธัญญลักษณ์ โกสีย์ศิริกุล
นายชินวัตร โกสีย์ศิริกุล
นางสุพิน ตาชม
เทศบาลต�ำบลสูงเม่น
นางศศิธร จิตสุทธิภากร
คุณสุดใจ ธนไพศาล
คุณพรรณพิมล คชะสุต
นางสาวสุภาภรณ์ วิจิตรรัตนกุล
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�ำหน่ายหนังสือ
แห่งประเทศไทยมติชน

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกิจ สุวานิช
พลเอกอภิกิตต์ - คุณหญิงจารุภา ศรีกังวาล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
นางสาวปทุมพร จิรรัตนพิเชษฐ์
นางประคอง เทวกุล ณ อยุธยา
นายแพทย์รัฐวุฒิ สุขมี
นายสมศักดิ์ ข�ำทวีพรหม
นายเลอเกียรติ แก้วศรีจันทร์
นายพลากร บุญประคอง
นางบัณจง ธนะแพสย์
นายประวิทย์ อิฐรัตน์
นางจวงจิรา สุริยวนากุล
นายแพทย์พรชัย อนันตภัทรชัย
นายธีระศานต์ ธนสัมฤทธิ์
นางสมจิตต์ ชาติบัญชากร
นางพูลทรัพย์ ตั้งอิสรภาพ
นายอนุชิต ตั้งอิสรภาพ
นางศรีไพร ศรีม่วง
นางพรรณี วิสูตรานุกูล
นางสาวพรประภา แซ่ก้วย
นางสุดจิต วัฒายุ
นางลักขณา สุริยวนากุล
นางวรรณภรณ์ พัฒนิบูลย์
นางทองดี พิพัฒนมงคล
นางสาวรัตติยาพร สารบรรณ
นางรัตนาพร เพชรล่อเหลียน
นางสาวศศิธร อุณหวุฒิ
นายฐาปน พัฒนโสภณ
นางสิตานนท์ พัฒนโสภณ
นางนาง สุ่มมาตย์
นางจารุวรรณ์ วรรณพฤกษ์
นางจตุพร อาวรณ์
นายชาลี แสนสบาย
นางสุบิน นามวงศ์
นางสวาท จันทราช
นายสุวิทย์ สุบงกฎ
คุณหญิงเฉิดฉัน แสงรุจิ
หม่อมราชวงศ์ เดือนเด่น กิติยากร
คุณวีรพล - สิริพร มหธราดล
นายวิวัฒน์ - นางทิพพวดี มุ่งการดี
ม.ร.ว.ชิษณุสรร - ม.ร.ว.พร้อมฉัตร สวัสดิวัตน์
บริษัท คาดูแลค (ประเทศไทย) จ�ำกัด
นายปานศักดิ์ รังสิพราหมณกุล
หม่อมราชวงศ์ ปรียนันทนา รังสิต
ครอบครัวสีวะรา

มูลนิธิ Big C

พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
นายอติรุจ วทัญญู
นางนิภา สุทธิสุวรรณ
บริษัท อินทรชิตร์ จ�ำกัด
นางขวัญจิตต์ อินทรสุขศรี
หจก. บ�ำรุงยาง
นางสาวอานิต้า นิตยะ
นายวรภาส รุจิโภชน์
นางสุคนธา ซิมตระการ
นายวัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล
คุณบุญตา พิพัฒน์ธนนันท์
คุณวรรณี อมรฤทธิ์รัตนา
นายสงกรานต์ ศิริพานิช
คุณสมเกียรติ ศรีเพ็ชร
นายสุทธิพงศ์ ศรีเพ็ชร
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส
จ�ำกัด
นางพนอ จันทจิตร
นางลอองฝน พัฒนมาศ
นางสาวทองปอง สะอาดใจ
นางสาวจิรภา สะอาดใจ
บริษัท ศรีทองผาภูมิ จ�ำกัด
นางวิมล ไร่เหนือ
พ.ต.ต. สุรพล ทรัพย์วงศ์ปัญญา
คุณกาญจนา เง้าสวัสดิ์
คุณชยันต์ อัคราทิตย์
คุณนาราศิริ อรรถจินดา
คุณปริศนา ตั้งสิน
คุณพิชัย ตั้งสิน
คุณวิภา ตั้งสิน
คุณวิไล ตั้งสิน
คุณสุรีรัตน์ วงษ์ตระหง่าน
คุณสุวดี รินธนาเลิศ
มูลนิธิเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรัก และ
ห่วงใย
คุณพรชัย ศรีชัยยงพาณิชย์
สโมสรโรตารี ยานนาวา
คุณจุฑารัตน์ ภัทรจารี
คุณชรินทร์รัตน์ ทิพย์ตัน
บริษัท บี เอส พี รีเรชั่นชิป จ�ำกัด
บริษัท ซี พี เอ็ม คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนีย
ริ่ง จ�ำกัด
บริษัท วิน เซิร์ฟ โปรดักส์ จ�ำกัด
บริษัท ดีโฟร์ อินเตอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด
คุณพรสมพล ทรัพย์เกิด

ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด พระอินทร์ เน็ตเวิร์ก เคเบิลทีวี
บริษัท สตรัคเจอรัล ไดนามิคส์ จ�ำกัด
บริษัท โฮมสไตลิช จ�ำกัด
บริษัท ฟิวเจอร์ เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด อู่คานเรือบวรมงคล
บริษัท ไมครอส-ฟิเดลิโอ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท มายเคอเรนซี่ จ�ำกัด
คุณนฤมิตร น้าเจริญ
คุณปิยะพร ปิยะธีรธิติวรกุล
คุณหทัยรัตน์ ภู่ฉุน
บริษัท ศรีมิตร อินเตอร์เทรด จ�ำกัด
บริษัท พี อี แอนด์ พีเทค จ�ำกัด
คุณพรประภา ยอดระฆัง
บริษัท วี แอนด์ เค อินเตอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด
บริษัท ไวน์ ดี ดี จ�ำกัด
บริษัท จาโกต้า บราเดอร์ส เทรดดิ้ง จ�ำกัด
บริษัท ดิสโพสิเบิล คูส จ�ำกัด
บริษัท ฟาส ฟอร์เวิร์ด อินโฟ จ�ำกัด
บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จ�ำกัด
บริษัท มหานครไรซ์ จ�ำกัด
บริษัท ไว้ส์ อิมเมกซ์ จ�ำกัด
บริษัท แอร์โรล จ�ำกัด
คุณปุณยนุช สุวะจันทร์
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงกลึงกิจเจริญ
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ให้พรีเมี่ยม
บริษัท คลีนิคสุขภัณฑ์ จ�ำกัด
คุณบุญรอด ภัทรอารยกูล
คุณปกรณ์ เดชนิติรัตน์
คุณปราณี แซ่เตียว
คุณรัฐพงษ์ กิจวรรณ
คุณวิไลลักษณ์ เจียมจิรชาติ
คุณวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์
คุณสมชัย กฤษณาวารินทร์
คุณสวาท จันดี
คุณอัจฉรา แดงยืนยง
บริษัท ตลิ่งไทยพัฒนา จ�ำกัด
บริษัท นูบูน จ�ำกัด
บริษัท แกรนด์ครอส เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย
จ�ำกัด
บริษัท ดีมาร์ค เทรดดิ้ง จ�ำกัด
บริษัท ทรายสตาร์โฟลท์ติ้ง เรสเตอร์รองท์ จ�ำกัด
บริษัท มหาเจริญนคร จ�ำกัด
บริษัท ประกอบอุตสาหกรรมเทรดดิ้ง จ�ำกัด
บริษัท เพาเวอร์เทคนิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
บริษัท สยามคอนโทรล ซีสเต็มส์ จ�ำกัด
บริษัท เอส เอ็ม กราฟฟิค เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
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บริษัท ยงเจริญ วิศวกรรม (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ส.ตันติวิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง 2000 จ�ำกัด
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ไอ.เอฟ.เฟอร์นิเจอร์
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ไท้ฮิน
คุณเดชา ตั้งสิน
คุณนงโภชน์ วงศ์ตระกูล
บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาต่อตระกูล ยมนาค
และคณะ จ�ำกัด
บริษัท มีน�ำโฮเต็ล จ�ำกัด
โรงเรียนจิตรลดา
นางสาวจิตตา - นางสาวเกศทิพ ฤทธิ์ส�ำเร็จ
นางองุ่น ชีรนรวนิชย์
นายไพบูลย์ ธิมาศาสตร์
คุณพ่อสิทธิชัย - คุณแม่บุญมาก ธีรมหานนท์
นางบุบผา เบ็ญจชัยพร

นางสาวมณฑา กิริยา
นางวิวรรณ วรัญญูวัฒนะ
นายสุจินต์ - นางชูจิตต์ วิไลพันธ์
นางสาวนพวรรณ สันติพงษ์สกุล
นางบุญญิศา สุวรรณศรีสุข
นายก้องภพ ศิวะสัมปัตติกุล
เด็กหญิงญาณิศา คนเที่ยง
เด็กหญิงสุชญา คนเที่ยง
นางนีรนุช สังข์พรหม
นางสาวสุดา สายรัดเงิน
นางสาวกัทลี จูฑะพุทธิ
นางสาวมานัส สงค์ปรีดา
นางมาลี คงวารี
นางลักษมี ไอศะนาวิน
นางสาวสายหยุด กิ่งแก้ว

นางสาวธนาภรณ์ เลิศสุโภชวณิชย์
นางสายนที มณีแสง
นางสาวผกา ธีระพัฒนานนท์
นางประพรณ์ เอี่ยมส�ำลี
นางณัฐชยาน์ ทรัพย์เจริญ
นางสาวชื่นชม สังข์รอด
นายกัมพล - นางสิริวรรณ พรสงเคราะห์
นางจุไร สุขพลาดิสัย
นางสาวสายทิพย์ - นางสาวฑิฆัมพร แก้วประทุม
นายทศพล อมราวัฒนะ
นางวนิจชา พจนพิสุทธิ์
นางทวี อินทร์จันทร์
นายศุภชัย ทรงแสงธรรม
นางกุยกี อนุวารีพงษ์
นางสมบูรณ์ แซ่เบ๊
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นายโอฬาร รื่นสุคนธ์
นางละออง สุวรรณชื่น
นางสาวนวลพรรณ ทันนิเทศ
ครอบครัวนายทองห่อ ประจ�ำศรี
นายวัลลพ ก�่ำภู่
นายสมชาย ร�ำพรรณ
นางเตือนใจ แก้วแท้
นางลินจง ภักดีอาภรณ์
นายสมภพ ตาลสอน
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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

