กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

นอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอมหาที่สุดมิได
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อันบิดา
แสนประเสริฐ
ทั้งเลี้ยงดู
เพื่อจะให้
อันพระคุณ
ลูกที่เชื่อ
คุณบิดา
ขอให้ท่าน

เป็นผู้
เลี้ยงลูก
อบรม
ลูกยา
ท่านนั้น
ค�าท่าน
นั้นมี
ยิ่งเจริญ

ให้ก�าเนิด
จนเติบใหญ่
บ่มจิตใจ
พาเจริญ
มากล้นเหลือ
น่าสรรเสริญ
มากเหลือเกิน
ทุกคืนวัน

พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๐
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4 พระราชนิพนธ์บทกวี "บิดา"
4 ถ้อยแถลงจากบรรณาธิการ
4 พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
4 พระราชกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สิงหาคม ๒๕๕๘ - มีนาคม ๒๕๕๙
4 พระราชกรณียกิจที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงสืบสานต่อจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
4 “หนังสือทูลกระหม่อม”
4 รายนามผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุน “ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ”
มกราคม – เมษายน ๒๕๕๙
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จัดท�าโดยกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ โครงการตามพระราชด�าริ หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และข้อมูลความรู้ทั่วไป มีก�าหนดออกเผยแพร่เป็นประจ�า ปีละ ๓ ฉบับ
แจกจ่ายแก่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ห้องสมุดโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
และโรงเรียนในพื้นที่ โครงการตามพระราชด�าริ ฯ สถาบันการศึกษา หน่วยราชการในส�านักราชเลขาธิการ ส�านักพระราชวัง
และหน่วยงาน บุคคลผู้สนใจทั่วไป

กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๐๓ โทร. ๐๒.๒๘๐.๑๖๔๐-๑, โทรสาร ๐๒.๒๘๐.๑๖๓๙
เว็บไซต์ : http://www.sirindhorn.net
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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ส�านักพระราชวังได้ออกประกาศ
แถลงการณ์ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มหิ ต ลาธิ เ บศรรามาธิ บ ดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ยังความโทมนัสสุดพรรณนา
มายังพสกนิกรชาวไทยทัว่ ทัง้ ประเทศ เหล่าคณะกองบรรณาธิการจดหมายข่าวกองราชเลขานุการ
ในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี น้อมศิระกรานกราบแทบพระยุคลบาท
ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาทีส่ ดุ มิได้
ตลอดระยะเวลาของการครองราชย์ ๗๐ ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจนานัปการเพือ่ ประโยชน์สขุ ของปวงชนชาวไทย ทรงพระกรุณา
พระราชทานความช่วยเหลือแก่อาณาประชาราษฎร์ทวั่ หน้า พระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคณ
ุ
จักสถิตในดวงใจประชาชนชาวไทยตราบนิจนิรนั ดร์
ส�าหรับจดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารีฉบับนี้ ได้อญ
ั เชิญ พระราชนิพนธ์บทกวี “บิดา” ทีส่ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์ในพุทธศักราช ๒๕๑๐ เมือ่ ครัง้ ทรงศึกษา ณ โรงเรียนจิตรลดา
มาตีพมิ พ์ไว้ ณ ทีน่ ี้ และขอน�าเสนอบทความพิเศษ พระราชกรณียกิจทีส่ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารีทรงสืบสานต่อจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช และ
สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ อั น เป็ น เพี ย งส่ ว นหนึ่ ง ของพระราชกรณี ย กิ จ ที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติ
แทนพระองค์
นอกจากนี้ ท่านผูอ้ า่ นยังคงได้พบกับคอลัมน์ประจ�าคือ พระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกิจสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
และ “หนังสือทูลกระหม่อม” ที่น�าเสนอหนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ในช่วงระยะเวลาทีผ่ า่ นมา
จึงขอเรียนเชิญท่านผูอ้ า่ นพลิกอ่านบทความต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย.
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พระราโชวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนจะมีเหตุอันเป็นที่เศร้าเสียใจของคนไทยทั้งชาติ
ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความส�าเร็จ
ผู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนส�าเร็จเป็นบัณฑิต ย่อมต้องมีคุณสมบัติส�าคัญคือมีปัญญา ค�าว่าปัญญานั้น แปลว่าความรู้ทั่ว หรือรอบรู้ เช่นรู้ใน
หลักวิชาที่ได้เล่าเรียนมา กับรู้ดีรู้ชั่ว รู้เหตุรู้ผล รู้ว่าสิ่งใดควรท�าไม่ควรท�า รู้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ ตามธรรมดาเมื่อบุคคลได้สา� เร็จ
การศึกษาอบรมในระดับสูง จนมีปัญญาความรู้ดังที่กล่าว ก็จะได้รับยกย่องว่าเป็นบัณฑิตกันทุกคน แต่ความเป็นบัณฑิตจะมีมากน้อยเพียงใด
จะเรียกว่าเป็นบัณฑิตแท้ได้หรือไม่ ย่อมขึน้ อยูก่ บั การประพฤติปฏิบตั ขิ องแต่ละคนด้วย คนบางคนมีความรูท้ วั่ ทุกอย่าง ทัง้ ความรูท้ กี่ ว้างขวางลึกซึง้
ในหลักวิชา และความรู้ชัดว่าสิ่งใดดีสิ่งใดชั่ว แต่เมื่อจะน�าความรู้ไปปฏิบัติใช้ ก็อาจน�าไปใช้ในทางที่ผิด ที่เป็นโทษเสียหาย ที่เป็นดังนี้ ก็เพราะขาด
คุณธรรมส�าคัญ คือสติความรู้ตัวอันจะช่วยให้แต่ละคนมีความยั้งคิด ที่จะน�าความรู้ไปใช้แต่ในทางที่ถูกต้อง ไม่หลงผิดท�าพลาดด้วยความประมาท
พลั้งเผลอ ด้วยเหตุนี้ การมีปัญญาอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ ต้องมีสติก�ากับประคับประคอง การใช้ปัญญาให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควรด้วย โบราณ
ท่านจึงเรียกรวมกันว่า สติปัญญา ท่านทั้งหลายต่างก็ส�าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตทั่วกันแล้ว หากจะได้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างผู้มีสติปัญญา ก็จะได้
ชื่อว่าเป็นบัณฑิตแท้อย่างเต็มภาคภูมิ
ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้คุ้มครองรักษาบัณฑิตทุกคนและทุกท่านที่มา
ร่วมในพิธีนี้ ให้มีความสุขสวัสดีจงทั่วกัน
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สิงหาคม ๒๕๕๘ – มีนาคม ๒๕๕๙
สิงหาคม ๒๕๕๘
วันเสาร์ที่ ๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่าย หัวข้อ
“ไทยร�าลึกถึงสิงคโปร์” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน
เวลา ๑๗.๓๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทรงเปิดงาน “วันสตรีไทย”
ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นางกีรณา (ณ ล�าพูน) บุญพิทกั ษ์ จ.ม., บ.ช. ณ เมรุวดั ประยุรวงศาวาสวรวิหาร
เขตธนบุรี
วันจันทร์ที่ ๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์
แห่งเอเชีย ประจ�าปี ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อ�าเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ
วันอังคารที่ ๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานแสดงตราไปรษณียากร
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง เขตบางรัก
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราช
วโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เข้าเฝ้าฯ
วันพุธที่ ๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานงานวันคล้ายวัน
พระราชทานก� า เนิ ด โรงเรี ย นนายร้ อ ยพระจุ ล จอมเกล้ า ครบ ๑๒๘ ปี
ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ�าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๔.๓๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เข้าเฝ้าฯ

ระหว่างวันพุธที่ ๕ ถึงวันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เสด็จฯ ไปทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี มี
พระราชกิจ ดังนี้
วันพุธที่ ๕ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรที่ดินซึ่งตั้งอยู่ ณ ต�าบลป่ายุบใน อ�าเภอ
วังจันทร์ จังหวัดระยอง
วันพฤหัสบดีที่ ๖ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการ ณ สถาบันปลูกป่า
ปตท. วังจันทร์ ทรงเปิดโรงเรียนก�าเนิดวิทย์ และสถาบันวิทยสิริเมธี ซึ่งตั้งอยู่
ณ อ�าเภอวังจันทร์ ทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ
ทรงเปิ ด โรงพยาบาลเฉลิ ม พระเกี ย รติ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ
สยามบรมราชกุมารี ระยอง ซึ่งตั้งอยู่ ณ อ�าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
วั น ศุ ก ร์ ที่ ๗ เสด็ จ ฯ ไปทรงเปิ ด “อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ ๗ รอบ
พระชนมพรรษา” ณ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม อ�าเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง และทรงเปิดโรงงานผลิตเกียร์อัตโนมัติ บริษัท มาสด้า เพาเวอร์เทรน
แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด ณ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด
อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
วันเสาร์ที่ ๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ เ สด็ จ ฯ แทนพระองค์ ไปทรงเปิ ด งาน
“ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานต�านานไหมไทย ครัง้ ที่ ๑๐ ประจ�าปี ๒๕๕๘”
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ�าเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๙ เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้
เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ ๙ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร
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วันจันทร์ที่ ๑๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จ
การศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ�านวน
๕๗๖ คน ณ โรงละครแห่งชาติ เขตพระนคร
วันอังคารที่ ๑๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เข้าเฝ้าฯ
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เสด็จฯ
เยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์
ในการนี้ เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติดา้ นวิศวกรรม
ฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับคนพิการ
และผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๙ และทรงเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลง
เรื่อง ความร่วมมือด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอ�านวย
ความสะดวกแห่งเอเชีย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนนั ยาง จากนัน้ ทอดพระเนตร
การด�าเนินงานของคณะวิศวกรรมเครือ่ งกลและอวกาศ และศูนย์วจิ ยั ด้านหุน่ ยนต์
ณ มหาวิทยาลัยดังกล่าว และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเตียว ซี เฮียน
รองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้าเฝ้าฯ และถวายพระกระยาหาร
กลางวัน
วันจันทร์ที่ ๑๗ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในจังหวัด
เชี ย งใหม่ และจั ง หวั ด ล� า ปาง มีพระราชกิจ ดังนี้ เสด็จฯ ไปทรงเปิด
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และเผยแพร่
พระเกียรติคุณสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
เรื่อง “ศรีสวรินทิ ร าราชกรณี ย านุ กิ จ สิ ริ น ธรพิ นิ จ ราชกรณี ย านุ ก าร” ณ
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิม
พระเกียรติฯ พืชวงศ์ขิง-ข่า ครั้งที่ ๗ “ขิง-ข่า เพื่อชีวิต” และทรงปาฐกถาพิเศษ
หั ว ข้ อ “ขิ ง -ข่ า ในวั ฒ นธรรมไทย” ณ ศู น ย์ ป ระชุ ม นานาชาติ เ อ็ ม เพรส
โรงแรมดิเอ็มเพรส อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทรงเปิดโครงการ
อ่างเก็บน�้าแม่เสริมอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ณ อ่างเก็บน�้าแม่เสริม
และทอดพระเนตรศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต�๋า อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต�๋า อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอเสริมงาม
จังหวัดล�าปาง
วันอังคารที่ ๑๘ เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เข้าเฝ้าฯ
ต่อจากนัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน
๑ คณะ เข้าเฝ้าฯ
ต่อจากนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล
จ�านวน ๑ คณะ เข้าเฝ้าฯ
วันพุธที่ ๑๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “มหกรรมงานวิจยั แห่งชาติ
๒๕๕๘” และการสัมมนาทางวิชาการระหว่างไทย-อินเดีย ครัง้ ที่ ๙ ณ โรงแรม
เซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา พระราชทาน

พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เข้าเฝ้าฯ
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๒๑
คณะ เข้าเฝ้าฯ
ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๓ คณะ เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมนานาชาติเพือ่ กิจกรรม
ปีดินสากล หัวข้อ “การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน ในแนวทางที่สอดคล้อง
กับความมั่นคงอาหาร” และทอดพระเนตรนิทรรศการ ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์
ชะอ�า บีช รีสอร์ท อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี
วันศุกร์ที่ ๒๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารพิพิธบางล�าพู ของ
กรมธนารักษ์ ณ พิพิธบางล�าพู เขตพระนคร
เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จฯ ไปในการพระราชทานน�า้ หลวงอาบศพ ท่านผูห้ ญิงกรัณฑ์ สนิทวงศ์
ณ อยุธยา ท.จ.ว., ภ.ป.ร. ๓ และทรงวางพวงมาลาหลวง กับพวงมาลาของ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่หน้าโกศศพ ณ ศาลาร้อยปี
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต ในโอกาสนี้ ทรงวางพวงมาลาส่วน
พระองค์ด้วย
ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๒ ถึงวันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เสด็จฯ เยือน
สาธารณรัฐอิตาลี
ในการนี้ เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานงานวันชาติไทยในงานเอ็กซ์โป
มิลาน ๒๐๑๕ ณ เมืองมิลาน ทรงเยีย่ มชมนิทรรศการและกิจกรรมของอาคาร
แสดงผลงานของประเทศต่างๆ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายจูเซปเป
ซาลา ประธานอ�านวยการแห่งรัฐบาลอิตาลีประจ�างานเอ็กซ์โป มิลาน ๒๐๑๕
เข้าเฝ้าฯ และถวายพระกระยาหารกลางวัน ในวันเสาร์ ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเมาริซิโอ มาร์ตินา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงนโยบายด้านการเกษตร อาหาร และป่าไม้อติ าลี เข้าเฝ้าฯ และถวาย
พระกระยาหารกลางวัน ในวันจันทร์ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ นอกจากนี้ เสด็จฯ
ไปทอดพระเนตรสถานที่ส�าคัญต่างๆ ในเมืองอาลิเยและเมืองตูริน เช่น
ปราสาทดยุกแห่งเมืองอาลิเย จัตุรัสซาน คาร์โล พระราชวังเรอาเล และมหา
วิหารซูแปร์กา
วันพุธที่ ๒๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เข้าเฝ้าฯ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงพาณิชย์ น�านายฟรานซิส เกอร์รี่ (Mr Francis Gurry) ผู้อ�านวยการ
ใหญ่องค์การทรัพย์สนิ ทางปัญญาโลก และคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล
ความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์ ด้วยประจักษ์ในพระปรีชาสามารถด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาที่ทรงปฏิบัติ โดยเฉพาะการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมของประเทศไทย
เพือ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันศุกร์ที่ ๒๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เข้าเฝ้าฯ
วันเสาร์ที่ ๒๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ ๑๔๗ (๒/๒๕๕๘) ณ ตึกมหิดลบ�าเพ็ญ
โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นายฉลอง ปึ ง ตระกู ล ม.ป.ช., ม.ว.ม., ต.จ.ว. ณ เมรุ วั ด โสมนั ส วิ ห าร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายไพจิตร
เอื้อทวีกุล ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร
วันจันทร์ที่ ๓๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการสัมมนาทาง
วิชาการเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน
๒๕๕๘ และการแนะน�าเอกสารจดหมายเหตุจากต่างประเทศ ในหอจดหมายเหตุ
กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เรื่อง “๗๐ ปี แห่งการสิน้ สุดสงครามโลก ครัง้ ที่ ๒: ไทยจากเอกสารจดหมายเหตุ
ต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรัง่ เศส รัสเซีย เยอรมนี ญีป่ นุ่ ตุรกี และจีน”
ณ กองวิชาประวัตศิ าสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
อ�าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

กันยายน ๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ
โรงเรียนแพทย์ทหาร และทอดพระเนตรนิทรรศการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี
เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เข้าเฝ้าฯ
วันพุธที่ ๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๐๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เข้าเฝ้าฯ
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วันพฤหัสบดีที่ ๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เข้าเฝ้าฯ
วันศุกร์ที่ ๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ
เรื่อง การแสดงพื้นบ้านในอาเซียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน
๒๕๕๘ ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เขตตลิ่งชัน
วันเสาร์ที่ ๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก หัวข้อ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับการสาธารณสุขไทย:
“ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ” ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน
เวลา ๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จฯ ไปในการพระราชทานน�้าหลวงอาบศพ นายสืบกุล นันทาภิวัฒน์
และทรงวางพวงมาลาหลวง กับพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ที่หน้าหีบศพ ณ บ้านเลขที่ ๘๒ ถนนสุขุมวิท ๒๑ (ซอยอโศก)
เขตวัฒนา ในโอกาสนี้ ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ด้วย
วันจันทร์ที่ ๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (ภาคเช้า
จ�านวน ๓,๑๓๓ คน ภาคบ่าย จ�านวน ๓,๑๙๙ คน)
วันอังคารที่ ๘ เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะ
กรรมการมูลนิธิรางวัล สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ
เขตบางรัก
วันพุธที่ ๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายช็อน แจ มัน (Mr Jeon Jae Man)
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจ�าประเทศไทย เข้าเฝ้าฯ กราบบังคม
ทูลลา ในโอกาสทีจ่ ะพ้นจากหน้าที่ ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์
ช้างเผือก แก่เอกอัครราชทูต ฯ ในโอกาสดังกล่าว
วันศุกร์ที่ ๑๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จฯ ไปพระราชทานเหรียญกาชาด
สมนาคุณ ชั้นที่ ๑ แก่ผู้บริจาคโลหิต ครบ ๑๐๐ ครั้ง และผู้ท�าคุณประโยชน์
แก่สภากาชาดไทย ใบประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต
ครบ ๓๖ ครั้ง และครบ ๑๐๘ ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๑ และภาค ๒
ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อ�าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงอุปรากรจีน
งานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ ครัง้ ที่ ๑๗ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย
เขตห้วยขวาง
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “ศตสมัย เจริญใจ
สุนทรวาทิน” เนือ่ งในวาระชาตกาล ๑๐๐ ปี นางเจริญใจ สุนทรวาทิน ศิลปิน
แห่งชาติ สาขาคีตศิลป์ ณ ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่
เขตราษฎร์บูรณะ
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จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิง
ระเบียบ ภูมิรัตน ม.ว.ม., ป.ช., ต.จ., ภ.ป.ร. ๓ ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา
วันอังคารที่ ๑๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเกซัง วังดี (Mr Kesang Wangdi)
เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจ�าประเทศไทย พร้อมนาง Chhimi
Tshering เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดโครงการกองทุน ส.ธ. เพือ่ ผูส้ งู วัย
และทอดพระเนตรการด�าเนินงานของศูนย์โรคพาร์กนิ สัน และศูนย์พฒ
ั นาการ
เรียนรู้ของสมอง ณ อาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เขตปทุมวัน
ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสรรเสริญ และ
เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ แก่ผู้บา� เพ็ญคุณความดีและผู้มีอุปการคุณ
แก่สภากาชาดไทย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีกุศลจิต เข้าเฝ้าฯ
ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน และสิ่งของ ณ ตึก ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย
ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ประจ�าปี ๒๕๕๘ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร
(เจริญ สุวฑฺฒโน)
วั น พุ ธ ที่ ๑๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นางนงนุช ตันสัจจา จ.ภ., บ.ม. ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นางประไพ อินทรัมพรรย์ จ.ช., จ.ม. และนางสาวพูลศรี กรัยวิเชียร ณ เมรุวัด
ธาตุทอง เขตวัฒนา
ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณหญิงวรวรรณ ชัยอาญา
ป.ช., ป.ม., จ.จ.ณ ศาลา ๑๐ วัดธาตุทอง
วันศุกร์ที่ ๑๘ เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงร่วมงานนิทรรศการภาพวาด
และการเขียนพู่กันจีน เนื่องในโอกาสครบ ๔๐ ปี ของการสถาปนาความ
สัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เขตปทุมวัน

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล
และการสดับปกรณ์ถวาย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร

เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางพเยาว์
บูลกุล ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา
ระหว่างวันจันทร์ท่ี ๒๑ ถึงวันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ เสด็จฯ
ไปทรงปฏิบตั พ
ิ ระราชกรณียกิจในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี
และจังหวัดสงขลา มีพระราชกิจ ดังนี้
วันจันทร์ที่ ๒๑ เวลา ๑๓.๑๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ
และตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
(ศูนย์ราชการใหม่) อ�าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ต่อจากนัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ�านวน
๓๙๘ คน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
(ศูนย์ราชการใหม่)
วันอังคารที่ ๒๒ เวลา ๐๘.๕๐ น. เสด็จฯ ไปในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา
ค่ายสิรนิ ธร ณ กรมทหารราบที่ ๑๕๒ ค่ายสิรนิ ธร อ�าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
เวลา ๑๓.๑๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรแปลงนาของเกษตรกร
ต�าบลบ้านดอนรัก อ�าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
วั น พุ ธ ที่ ๒๓ เวลา ๐๘.๔๐ น. เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์หอดูดาว
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ณ พื้นที่ก่อสร้างหอดูดาว
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา สงขลา อ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัด
สงขลา
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผสู้ า� เร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ�านวน
๔,๐๑๗ คน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อ�าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
คุณหญิงวรวรรณ ชัยอาญา ป.ช., ป.ม., จ.จ. ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา
วันศุกร์ท่ี ๒๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงหล่อพระพุทธรูปปางลีลา
ณ กระทรวงการต่างประเทศ เขตราชเทวี
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็ จ ฯ ไปทรงเปิ ด การประชุ ม วิ ช าการร่ ว ม
โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิตเิ วช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช โรงพยาบาล
พญไท และโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล ประจ�าปี ๒๕๕๘ ณ โรงแรมอินเตอร์
คอนติเนนตัล กรุงเทพ เขตปทุมวัน
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ
เนือ่ งในวันพิพธิ ภัณฑ์ไทย เรือ่ ง “ประวัตศิ าสตร์ชาติไทย” และทรงเปิดห้องสมุด
ปิยมหาราชรฦก ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนคร เขตพระนคร
วันจันทร์ที่ ๒๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทน
พระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เข้าเฝ้าฯ
ต่อจากนัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน
๑ คณะ เข้าเฝ้าฯ

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑๒
คณะ เข้าเฝ้าฯ
ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ ห้องประชุม กรมราชองครักษ์ สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เข้าเฝ้าฯ
ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๓ คณะ เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑๘ คณะ เข้าเฝ้าฯ
ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๓ คณะ เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงหล่อ “พระพุทธเทพทันตราช” และพิธี
พุทธาภิเษก “พระพุทธเทพทันตราช” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร
เวลา ๑๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงบัลเลต์ ลา บายาเดอร์
ซึ่งแสดงโดยคณะเดอะโนโวสิบีร์สค์ บัลเลต์ เธียเตอร์ จากสหพันธรัฐรัสเซีย
ในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ ครั้งที่ ๑๗ กรุงเทพฯ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมใหญ่
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง
วันอังคารที่ ๒๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงร่วมงานพิธเี ฉลิมพระเกียรติ
พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนือ่ งในโอกาส
ทีจ่ ะทรงเกษียณอายุราชการและพิธอี า� ลาชีวติ ราชการของนายทหารชัน้ นายพล
ประจ�าปี ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ�าเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑๐ คณะ เข้าเฝ้าฯ
ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เข้าเฝ้าฯ
ต่อจากนัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน
๒ คณะ เข้าเฝ้าฯ
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน
๒ คณะ เข้าเฝ้าฯ
วันพุธที่ ๓๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ า ฯ ให้ เ สด็ จ ลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เข้าเฝ้าฯ
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑๓
คณะ เข้าเฝ้าฯ
ต่อจากนัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี
อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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เวลา ๑๘.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ เ สด็ จ ฯ แทนพระองค์ ไ ปทรงเปิ ด สะพานมหาเจษฎาบดิ น ทรานุ ส รณ์
ณ พลับพลาพิธี บริเวณถนนนนทบุรี ๑ อ�าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ตุลาคม ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๑ เสด็จฯ เยือนประเทศมาเลเซีย เพือ่ ทรงน�าคณะข้าราชการ
และนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไปทัศนศึกษา
วันศุกร์ที่ ๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และโอกาสที่มูลนิธิอานันทมหิดลด�าเนินงานครบ
๖๐ ปี ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน
เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ า ฯ ให้ เ สด็ จ ลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุ สิ ด าลั ย สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เข้าเฝ้าฯ
ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๘ คณะ เข้าเฝ้าฯ
ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินนี าถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เข้าเฝ้าฯ
ต่อจากนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะ
บุคคล จ�านวน ๑ คณะ เข้าเฝ้าฯ
ต่อจากนัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน
๒ คณะ เข้าเฝ้าฯ
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๓
คณะ เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จฯ ไปพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ประจ�าปี ๒๕๕๘ ทรงเปิดการประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ ๓๑ และทรงฟัง
ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Education as an Integration Tool for ASEAN
Community” ซึ่งนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เป็นผู้กล่าวปาฐกถา ณ โรงแรมเซ็น
ทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน
ระหว่างวันเสาร์ที่ ๓ ถึงวันอังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เสด็จฯ เยือน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์อย่างเป็นทางการ ตามค�ากราบบังคมทูลเชิญ
ของนายสาย หมอก ค�า รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ในการนี้ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองทวาย
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง หอจดหมายเหตุแห่งชาติ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ นอกจากนี้ ทอดพระเนตรการด�าเนินงานของโรงเรียนประถมศึกษา
หมายเลข ๑๕ กรุงเนปิดอว์ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและ
รัฐบาลเมียนมาร์เพื่อการพัฒนาโรงเรียนมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ รวมทั้งการ
ด�าเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น หมายเลข ๗ และโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย หมายเลข ๖ กรุงย่างกุง้ ซึง่ เข้าร่วมโครงการความร่วม
มือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในโรงเรียนในสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ ตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อนึ่ง ทรงพบกับนายเต็ง เส่ง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ-
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แห่งสหภาพเมียนมาร์ และนายสาย หมอก ค�า รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ณ ท�าเนียบประธานาธิบดี ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
วันพุธที่ ๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์ กับทรงเปิดพุทธอุทยานสังเวชนียสถานจ�าลอง และทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกตุ
พระพุทธเมตตา ณ วัดปัญญานันทาราม อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เวลา ๑๓.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
“มจพ. ‘เฉลิมสยามบรมราชกุมารี’ นิทรรศการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เขตบางซื่อ
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย น�าคณะทูต
คูส่ มรส และเจ้าหน้าทีข่ องสภากาชาดไทย เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้
จากการออกร้านคณะภริยาทูต ประจ�าปี ๒๕๕๘ เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย
ในโอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงน�้าชาแก่คณะผู้เข้าเฝ้าฯ ด้วย
วันพฤหัสบดีที่ ๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จ
การศึ ก ษาจากจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ประจ� า ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๗
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน เป็นวันที่ ๑ (ภาคเช้า
จ�านวน ๒,๕๒๑ คน ภาคบ่าย จ�านวน ๒,๖๓๓ คน)
วันศุกร์ที่ ๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จ
การศึ ก ษาจากจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ประจ� า ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๗
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน เป็นวันที่ ๒ (ภาคเช้า
จ�านวน ๒,๗๗๘ คน ภาคบ่าย จ�านวน ๒,๕๕๔ คน)
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานพิธไี หว้ครูดนตรี
ไทย ๑๐ สถาบัน ครัง้ ที่ ๒๒ ประจ�าปี ๒๕๕๘ ณ โรงละครแห่งชาติ เขตพระนคร
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมราชวงศ์
นุดีตรีทิพ กมลาสน์ ท.จ. ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
วันจันทร์ที่ ๑๒ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัด
อ่างทอง และจังหวัดสุพรรณบุรี มีพระราชกิจ ดังนี้ เสด็จฯ ไปทรงเปิด
“อาคารสมนึก สุขศรีการ” ณ โรงพยาบาลโพธิ์ทอง อ�าเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อ่างทอง กับทรงเปิดศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย ซึ่งตั้งอยู่
ณ อ�าเภอเมืองสุพรรณบุรี และทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์วิจัย
ข้าวสุพรรณบุรี อ�าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิง
สมหญิง โปษยานนท์ ต.จ. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร
วันอังคารที่ ๑๓ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบตั พ
ิ ระราชกรณียกิจในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
นครราชสีมา มีพระราชกิจ ดังนี้
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผสู้ า� เร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ�านวน ๒,๓๑๙
คน ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เวลา ๑๐.๕๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดระบบล�าเลียงแสงผลึกศาสตร์
ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) อ�าเภอเมืองนครราชสีมา
และทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ณ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา อ�าเภอ
สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

วันพุธที่ ๑๔ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัด
ก�าแพงเพชร มีพระราชกิจ ดังนี้ เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงงานน�้าตาลทิพย์
ก�าแพงเพชร และโรงไฟฟ้าทิพย์ก�าแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี่ ซึ่งตั้งอยู่ ณ
อ�าเภอบึงสามัคคี และทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก�าแพงเพชร
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อ�าเภอ
เมืองก�าแพงเพชร จังหวัดก�าแพงเพชร
เวลา ๑๔.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เข้าเฝ้าฯ
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน
๑ คณะ เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็ จ ฯ ไปทรงเปิ ด ร้ า นค้ า มู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นา
ณ ศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ ทาวน์ สาขารามค�าแหง เขตสะพานสูง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ลพบุรี มีพระราชกิจ ดังนี้ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการ “ปล่อยช้าง
และสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ” ทรงปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ และทรงเจิม
แผ่นศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ความรูส้ ตั ว์ปา่ และธรรมชาติ ณ เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์
ป่าซับลังกา ทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อ�าเภอชัยบาดาล และ
ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ซับจ�าปา ซึ่งตั้งอยู่ ณ อ�าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
เวลา ๑๘.๓๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ น�าคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ และคูส่ มรส เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสเดินทางมาประชุม
ใหญ่สามัญประจ�าปี คณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ เพื่อพิจารณาตัดสินผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ�าปี ๒๕๕๘ ในโอกาสนี้ คณะกรรมการมูลนิธิรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ และคู่สมรส ร่วมเข้าเฝ้าฯ ด้วย การนี้ พระราชทาน
เลี้ยงอาหารค�่าแก่คณะผู้เข้าเฝ้าฯ ด้วย
วันศุกร์ที่ ๑๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานวันอาหารโลก ประจ�าปี
๒๕๕๘ ในโอกาสครบ ๗๐ ปี องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
ณ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ส�านักงานประจ�าภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิก เขตพระนคร
ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๖ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เสด็จฯ
ทรงน�าคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธริ างวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปชมสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
วั น พุ ธ ที่ ๒๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ
โภชนาการแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๙ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
ทรงปาฐกถาพิเศษ เรือ่ ง “โครงการในพระราชด�าริ ด้านอาหารและโภชนาการ”
ทรงฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ตามรอยพระบาทเจ้าฟ้านักโภชนาการ:
การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนอย่างยั่งยืน และการพัฒนาโภชนาการ
เด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” ซึ่งศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ
รัชตะนาวิน และศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศริ นิ ทร์ เป็น
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ผู ้บ รรยายพิเศษ และทรงเปิดนิทรรศการ เรื่อง “เจ้าฟ้านักโภชนาการ”
ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน
เวลา ๑๔.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารที่ท�าการใหม่ของตระกูล
ฮุนอนุสรณ์มูลนิธิ ซึ่งตั้งอยู่ ณ เขตลาดกระบัง
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์
ก�าพล อดุลวิทย์ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ต.จ.ว., ภ.ป.ร. ๔ ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุ
วรมหาวิหาร เขตบางเขน
วั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จฯ ไปพระราชทานรางวัล
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจ�าปี ๒๕๕๘ ณ พระทีน่ งั่ มูลสถานบรมอาสน์ ในพระบรมมหาราชวัง และพระราชทานเลีย้ งน�า้ ชา เพือ่ เป็นเกียรติ
แก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลฯ ณ พระทีน่ งั่ บรมราชสถิตยมโหฬาร ในพระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ที่ ๒๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “คิดถึงสมเด็จย่า
ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง” ครั้งที่ ๑๙ หัวข้อ “๒๐ ปี...เราไม่ลืม” ณ ศูนย์การค้า
สยามพารากอน เขตปทุมวัน
วันเสาร์ที่ ๒๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทรงหล่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ลานพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานน�้าหลวงอาบศพ
ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว. ณ ศาลา
บัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางลีนา
ตาตะนันทน์ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดง
คอนเสิร์ตการกุศล โตโยต้า คลาสสิคส์ ซึ่งแสดงโดยคณะ The Budapest
Operetta and Musical Theatre จากประเทศฮังการี ณ หอประชุมใหญ่
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๖ ถึงวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เสด็จฯ
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์
และจังหวัดศรีสะเกษ มีพระราชกิจ ดังนี้
วันจันทร์ที่ ๒๖ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕
พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านโคกไทรงาม กลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์
จากหอยเชอรี่ บ้านนางปัด วิรตั น์ บ้านโคกไทรงาม อ�าเภอสังขะ ทอดพระเนตร
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โครงการต่อระบบน�้าชลประทานเพิ่มเติมจากอ่างเก็บน�้าห้วยล�าพอก ทรงเยี่ยมกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน”
บ้านหนองไผ่ อ�าเภอศีขรภูมิ กลุม่ ผูผ้ ลิตพันธุข์ า้ วหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน
“เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านขอนแก่น และศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
จังหวัดสุรินทร์ อ�าเภอส�าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
วันอังคารที่ ๒๗ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพื้นที่ขยายผลการด�าเนินงาน
โครงการสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานของมูลนิธชิ ยั พัฒนา ณ โรงเรียนบ้าน
หนองกา (ประชารัฐพิทยา) โครงการสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน ซึง่ ตัง้ อยู่
ณ อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรนิ ทร์ ทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”
ซึ่งตั้งอยู่ ณ อ�าเภอหนองกี่ และทรงเปิดอาคาร “สิริวิชญากร” กับอาคาร
“นวัตปัญญา” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ�าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์
วั น พุ ธ ที่ ๒๘ เสด็ จ ฯ ไปทรงเปิ ด ประตู ร ะบายน�้ า บ้ า นหนองโดน ณ
บ้ า นหนองโดนฝายน�้ า ทรงเยี่ ย มกลุ ่ ม ผู ้ ผ ลิ ต พั น ธุ ์ ข ้ า วหอมมะลิ ๑๐๕
พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพือ่ น” บ้านหนองจระเข้เผือก อ�าเภอล�าปลายมาศ
ทอดพระเนตรผลิตพันธุ์วิสาหกิจชุมชน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน แปลงนา
ทรงปลูกเมื่อปี ๒๕๓๑ บริเวณท้ายเขื่อนล�านางรอง ณ สันเขื่อนล�านางรอง
ทอดพระเนตรพื้นที่และโรงงานหลวงที่ ๔ ณ โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษา
ล�านางรอง และโรงงานหลวงอาหารส�าเร็จรูปที่ ๔ (โนนดินแดง) อ�าเภอ
โนนดินแดง และทรงเยี่ยมศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทอง อ�าเภอปะค�า จังหวัดบุรีรัมย์
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการน�าร่องผลิตพันธุ์
ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านส้มป่อย อ�าเภอ
ราษีไศล โครงการฝายน�้าบ้านตรอก (ตอนล่าง) อ�าเภอปรางค์กู่ จังหวัด
ศรีสะเกษ และสถานีกาชาดที่ ๑ อ�าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
วันศุกร์ที่ ๓๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย
ประจ�าปี ๒๕๕๘ ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม และทรงเยี่ยมโรงเรียน
ศรีเกษตรวิทยา (โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ต้นแบบ) ซึ่ง
ตั้งอยู่ ณ อ�าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ทรง
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
วันเสาร์ที่ ๓๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานเทศกาลน�า้ มันเมล็ดชา
ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน
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จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์
วีระ สัจกุล ม.ว.ม., ป.ช. ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา

พฤศจิกายน ๒๕๕๘
วันอาทิตย์ที่ ๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ทรงน�าข้าราชการ นักเรียนนายร้อย
และประชาชนเดิน “เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ๕๘” ณ โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ�าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานฉลองมิตรภาพไทย - เบลเยียม
หัวข้อ “การฉลองมิตรภาพที่ไม่มีวันเสื่อมคลาย ระหว่างราชอาณาจักรไทย
กั บ ราชอาณาจั ก รเบลเยี ย ม” และทรงเปิ ด นิ ท รรศการแสดงพระบรมสาทิสลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ ภาพ และสารคดีสั้นที่บันทึกเรื่องพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งสองฝ่ายขณะเสด็จฯ เยือนประเทศไทย
และราชอาณาจักรเบลเยียม ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน
วันจันทร์ที่ ๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ เรือ่ ง “สิง่ แวดล้อมการด�ารงชีวติ และการบริการ: สิง่ แวดล้อม
เพื่อชีวิต” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงถวายผ้าพระกฐิน
และทรงวางศิลาฤกษ์อาคารหอพักพระภิกษุสามเณรอาพาธ ณ วัดชูจติ ธรรมาราม
(มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย) อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันอังคารที่ ๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงงานแห่งใหม่ของ
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ�ากัด (มหาชน) ณ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง

เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดา� ) และทรงเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดไผ่ด�า แผนก
สามัญศึกษา อ�าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
วันพุธที่ ๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑๘ คณะ เข้าเฝ้าฯ
ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงน�าคณะผู้บริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
สภากาชาดไทย เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสินค้า
ของมูลนิธอิ าสาเพือ่ นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และการออกสลาก
การกุศลในงานกาชาด ประจ�าปี ๒๕๕๘ เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย

ต่อจากนั้น ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เข้าเฝ้าฯ
ต่อจากนัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน
๑ คณะ เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๑๑.๓๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงรับนายไมตรีปาละ
สิรเิ สนา (Mr Maithripala Sirisena) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่าง
เป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ ๑-๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ในโอกาสนี้ นางกเษณุกา ธิเรนี เสเนวิรัตนะ (Mrs Kshenuka Dhireni
Senewiratne) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
ประจ�าประเทศไทย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล
สกลสัตยาทร รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข และนายนพพร อัจฉริยวนิช
เอกอัครราชทูตไทยประจ�าสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
ร่วมเข้าเฝ้าฯ ด้วย
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ ศาลาดุ สิ ด าลั ย สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑๕ คณะ เข้าเฝ้าฯ
ต่อจากนัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เข้าเฝ้าฯ
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๒
คณะ เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารส�านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ณ ที่ดินของส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๑ นนทบุรี อ�าเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
วันพฤหัสบดีที่ ๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่าย
แห่งแผ่นดิน ประจ�าปี ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน
เวลา ๑๐.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “คอมมาร์ต คอมเทค
ไทยแลนด์ ๒๐๑๕” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ�าปี ๒๕๕๘ และทรงบรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ
ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน
เวลา ๑๙.๐๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทอดพระเนตรการแสดงโขน เรื่อง
รามเกียรติ์ ชุดศึกอินทรชิต ตอม พรหมาศ รอบปฐมทัศน์ ณ หอประชุมใหญ่
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง
วั น ศุ ก ร์ ที่ ๖ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา มีพระราชกิจ ดังนี้ เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์ “อาคารปฏิบัติ
การวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน (Boron Neutron Capture
Therapy: BNCT)” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัย
รังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทรงเปิด
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑
หัวข้อ “ประตูสู่อาเซียนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และทรงฟังการ
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บรรยายพิเศษ ณ อาคารเรียนรวม ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทรง
วางศิลาฤกษ์อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ซึ่งตั้งอยู่ ณ ที่ดินราชพัสดุ ถนนราชสีมา - โชคชัย หลักกิโลเมตรที่ ๗.๕
ทรงเปิดอาคาร “เรยีนา เชลี” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา และ
พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ ใบประเกียรติคุณ และเข็มที่
ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ครบ ๓๖ ครั้ง และครบ ๑๐๘ ครั้ง ของเหล่ากาชาด
จังหวัดภาค ๕ และภาค ๖ ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขานครราชสีมา
อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันเสาร์ที่ ๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญ
พระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต และวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร
วันอาทิตย์ที่ ๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานพิธีไหว้ครูดนตรี
ไทย ของชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ�าปีการ
ศึกษา ๒๕๕๘ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดร้านภูฟ้า สาขาโลตัส บางใหญ่
ซึ่งตั้งอยู่ ณ อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
วันจันทร์ที่ ๙ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา
และจังหวัดภูเก็ต มีพระราชกิจ ดังนี้ เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงไฟฟ้าจะนะ ซึ่ง
ตั้งอยู่ ณ อ�าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๙
พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และอาคารบ้าน
คุณพุ่มเพื่อการรักษาฟื้นฟู และพัฒนาการเด็ก ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
อ�าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
วันอังคารที่ ๑๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ
เข้าเฝ้าฯ
ต่อจากนั้น ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๙ คณะ เข้าเฝ้าฯ
ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล เขตพญาไท
วันพุธที่ ๑๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการฉลองหอประชุมพุทธมณฑล
ซึ่งตั้งอยู่ ณ อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เวลา ๑๓.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจ�าปีการศึกษา
๒๕๕๗ จ�านวน ๔,๐๒๖ คน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
เขตบางนา
วันพฤหัสบดีท่ี ๑๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผสู้ า� เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย) ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค เขตบางนา
วันศุกร์ที่ ๑๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ
๗ รอบ พระชนมพรรษา อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส� านั ก หอสมุ ด กลาง
อาคารนวัตกรรมและหอพระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และอาคารหอประชุมใหญ่ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
ต่อจากนัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผสู้ า� เร็จการศึกษาจาก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจ�าปีการศึกษา
๒๕๕๗ ณ อาคารหอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ภาคเช้า จ�านวน ๑,๙๔๔ คน ภาคบ่าย จ�านวน ๓,๕๘๘ คน)
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานพิธี
ลงนามบั น ทึ ก ความเข้ า ใจด้ า นการวิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ ขั้ ว โลก ระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยศูนย์สวาลบาร์ด ราชอาณาจักรนอร์เวย์ และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในโอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารค�า่ ด้วย
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นางวารุณี โลหะปิยะพรรณ ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายสิงห์โต
จ่างตระกูล ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา
วันจันทร์ที่ ๑๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “วันนิทรรศการ
วิ ช าการโรงเรี ย นนายร้ อ ยพระจุ ล จอมเกล้ า ๒๕๕๘” และทรงเจิ ม ป้ า ย
“ศูนย์วจิ ยั สหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า”
ณ หอสมุดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ�าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์
สโมสร” ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน

ระหว่างวันอังคารที่ ๑๗ ถึงวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เสด็จฯ
เยือนสมาพันธรัฐสวิส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐเอสโตเนีย
และสหราชอาณาจักร
ณ สมาพันธรัฐสวิส เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการด�าเนินงานของ
องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป และทรงเป็นสักขีพยานในการลงนามกรอบ
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ความตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนและองค์การ
วิจัยนิวเคลียร์ยุโรป
ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการด�าเนิน
งานของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งเยอรมนี และทรงเป็นสักขีพยาน
ในพิ ธี ล งนามข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ภายใต้ ก รอบความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
สถาบันวิจยั ดังกล่าว และสถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ของไทย รวมทั้ ง จะทรงเยี่ ย มชมสถานที่ ส� า คั ญ ต่ า งๆ อาทิ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมและพิพิธภัณฑ์ศุลกากรแห่งเยอรมนี
ณ สหราชอาณาจักร เสด็จฯ ไปทรงร่วมการแสดงดนตรีไทยใน
งานแสดงดนตรี เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยลอนดอน
วั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๖ เวลา ๑๔.๐๐น. เสด็ จ ฯ ไปทรงเปิ ด นิ ท รรศการ
“หนึง่ ทศวรรษ ฮอร์ส อะวอร์ด และนานมี ไฟน์อาร์ต อะวอร์ด ๒๕๔๙-๒๕๕๘”
หัวข้อ “สมเด็จพระเทพฯ ดวงแก้วในดวงใจ” ณ บริษทั นานมี จ�ากัด เขตบางรัก
วั น เสาร์ ที่ ๒๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานนิทรรศการ
“เปิดโลกมหัศจรรย์ไดโนเสาร์กลางสยาม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนือ่ งในโอกาสฉลองพระชนมายุ
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปพระราชทานรางวัลแก่
ผูช้ นะเลิศการแข่งขันการเขียนบรรยายภาพเป็นภาษาฝรัง่ เศส การตอบปัญหา
และการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศสในงานกิจกรรมประจ�าปี ครั้งที่ ๓๖
ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทอดพระเนตรกิจกรรม
ที่ได้รับรางวัลฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก
วันจันทร์ที่ ๓๐ เวลา ๑๖.๑๕ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรม “น�าสิ่งที่ดี
สู่ชีวิต” ครั้งที่ ๒๗ ประจ�าปี ๒๕๕๘ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
เขตพระนคร

ธันวาคม ๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๙ คณะ เข้าเฝ้าฯ
ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๓ คณะ เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๑๑.๔๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค
คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (แห่งใหม่) ณ นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร อ�าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
เวลา ๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทรงเป็นประธานในงานพิธพี ทุ ธาภิเษก
พระพุทธชินสีห์ (จ�าลอง) และพิธีมังคลาภิเษกพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
เขตพระนคร

วันพุธที่ ๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเกี่ยวข้าว ประจ�าปี ๒๕๕๘
ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ�าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสรรเสริญ
เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ แก่ผู้บ�าเพ็ญคุณความดี และผู้มีอุปการคุณ
แก่สภากาชาดไทย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีกุศลจิต เข้าเฝ้าฯ
ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน และสิ่งของ ณ ตึก ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน
ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ประจ�าปี ๒๕๕๘ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร
(เจริญ สุวฑฺฒโน)

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๓ ถึงวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เสด็จฯ
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก มีพระราชกิจ ดังนี้
วันพฤหัสบดีที่ ๓ เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาล
แม่สอด อ�าเภอแม่สอด ทรงเยีย่ มโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ
๗ รอบ พระชนมพรรษา (บ้านหม่องกัว๊ ะ จังหวัดตาก) และโรงพยาบาลอุม้ ผาง
กับทรงเปิดโรงงานท�าขาเทียมพระราชทาน อ�าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
วันศุกร์ที่ ๔ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงพยาบาลแม่ระมาด อ�าเภอแม่ระมาด
โรงพยาบาลท่าสองยาง อ�าเภอท่าสองยาง ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน บ้ า นวะกะเลโคะ และศู น ย์ ก ารเรี ย นต� า รวจตระเวนชายแดน
บ้านทีวะเบยทะ อ�าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอาทิตย์ที่ ๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
คุณหญิงสมศรี กันธมาลา ม.ป.ช., ม.ว.ม., ต.จ. ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุ
วรมหาวิหาร เขตบางเขน ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยเสด็จในการนี้ด้วย
วันจันทร์ที่ ๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๓ คณะ เข้าเฝ้าฯ
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๖
คณะ เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๑๓.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราช
วโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ พูนพิศ อมาตยกุล กรรมการและเลขานุการ
มูลนิธิราชสุดา น�าหม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เจ.พี.
มอร์แกน ประเทศไทย และคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบทุน
งานผลิตล่ามภาษามือ มูลนิธริ าชสุดา ต่อจากนัน้ ทรงเป็นประธานการประชุม
สามัญประจ�าปี ๒๕๕๘ ของมูลนิธิราชสุดา
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑๕ คณะ เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๑๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ท�าเนียบรัฐบาล เขตดุสิต ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยเสด็จในการนี้ด้วย
ระหว่างวันอังคารที่ ๘ ถึงวันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เสด็จฯ เยือน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ในการนี้ เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารเรียนรู้เลิศมิตรและศูนย์กีฬา
มิ่งมิตรของโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กก�าพร้า หลัก ๖๗ แขวงเวียงจันทน์
รวมทั้งทอดพระเนตรการด�าเนินงานของโรงเรียนดังกล่าว ทอดพระเนตร
การด�าเนินงานของโครงการพัฒนาด้านกสิกรรมบนพื้นที่สูง เมืองปากซอง
และโรงพยาบาลเมืองปากซอง แขวงจ�าปาสัก อนึ่ง ทรงพบกับนายจูมมาลี
ไซยะสอน ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ณ ท�าเนียบประธานประเทศ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่าย
ฝีพระหัตถ์ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
เวลา ๑๐.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการพระฉายาลักษณ์
ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
มูลนิธิชัยพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ส�านักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เขตบางพลัด
วันศุกร์ที่ ๑๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการและกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน
โอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ รัฐสภา เขตดุสิต
เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๑๔.๑๕ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดโครงการ ๖๐ พลัส ณ ศูนย์พฒ
ั นา
และฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก เขตราชเทวี
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วันเสาร์ที่ ๑๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้นายอภิชาติ ชินวรรโณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ การนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันด้วย
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในงานกาลาดินเนอร์เฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และฉลองครบ
๑๐๕ ปี หอการค้าไทย-จีน ณ หอประชุมกวงฮั่วตึ้ง อาคารไทย ซี.ซี. เขตสาทร
วั น จั น ทร์ ที่ ๑๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ อาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (ภาคเช้า จ� านวน ๓,๘๗๑ คน
ภาคบ่าย จ�านวน ๔,๑๔๔ คน)
ต่อจากนัน้ เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนรวมและปฏิบตั กิ าร
คณะวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันอังคารที่ ๑๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญ
พระราชกุ ศ ลออกพระเมรุ พระราชทานพระศพ สมเด็ จ พระญาณสั ง วร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ณ ต�าหนัก
เพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร
วันพุธที่ ๑๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีพระราชทาน
เพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เวลา ๒๐.๐๐ น. โดยเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุ ม าร เสด็ จ ฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานเพลิ ง พระศพ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ
สุวฑฺฒโน) ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. โดยเสด็จ พระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล
ในการเก็บพระอัฐิ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสั ง ฆปริ ณ ายก (เจริ ญ สุ ว ฑฺ ฒ โน) ณ พระเมรุ วั ด เทพศิ ริ น ทราวาส เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย
วันศุกร์ที่ ๑๘ เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จลง ณ พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสา
อัยยิกาเจ้า วังสระปทุม ทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ หัวข้อ “สัปตมวรรตบรมขัตติยราชินีนาถ”
ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๙ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เสด็จฯ
ไปทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพิษณุโลก มีพระราชกิจ ดังนี้
วันเสาร์ที่ ๑๙ เสด็จฯ ไปทรงพระสุหร่ายพระอัฏฐารสศรีสุคตทศพลญาณ
บพิตร (จ�าลอง) และทรงเปิดป้ายอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์
ณ พระราชวังจันทน์ อ�าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผสู้ า� เร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ อาคารอเนกประสงค์

16 จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยนเรศวร อ�าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก (ภาคเช้า จ�านวน
๓,๔๑๓ คน ภาคบ่าย จ�านวน ๑,๗๒๔ คน)
วั น จั น ทร์ ที่ ๒๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
ทรง-พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญา
บัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ�าปีการศึกษา
๒๕๕๗ ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ�าเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (ภาคเช้า จ�านวน ๓,๔๐๒ คน ภาคบ่าย
จ�านวน ๒,๘๐๘ คน)
เวลา ๑๕.๑๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดโครงการอุทยานการอาชีพ
ชั ย พั ฒ นา และทอดพระเนตรนิ ท รรศการแสดงผลการด� า เนิ น งานของ
โครงการฯ ณ โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อ�าเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
ระหว่างวันอังคารที่ ๒๒ ถึงวันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เสด็จฯ
ไปทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
และจังหวัดกาญจนบุรี มีพระราชกิจ ดังนี้
วันอังคารที่ ๒๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ
Thailand - Japan Student Science Fair 2015 ณ หอประชุมโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
เวลา ๑๖.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระครูสิริ
พัชรานุโยค (บุญชู อกิญจฺ โน) ณ เมรุวดั บันไดทอง อ�าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี
วันพุธที่ ๒๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดศูนย์เรียนรู้นานาชาติ และ
ทรงเยี่ยมการด�าเนินงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ซึ่งตั้งอยู่ ณ อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี
เวลา ๑๔.๒๕ น. เสด็จฯ ไปทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ ณ วัดทิพย์สคุ นธาราม
อ�าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
ต่อจากนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทรงเป็นประธานในพิธสี มโภชพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ณ บริเวณลานประทักษิณ พุทธอุทยานพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลก
นาถคันธารราฐอนุสรณ์ฯ วัดทิพย์สุคนธาราม และเสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคาร
นิทรรศการ ณ วัดทิพย์สุคนธาราม
วั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการ
แสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
“ศิลป - พัฒน์เฉลิมรัตนราชศิลปิน” ณ โรงละครแห่งชาติ เขตพระนคร
เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เข้าเฝ้าฯ
ต่อจากนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ า ฯ ให้ เ สด็ จ ลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เข้าเฝ้าฯ
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๗
คณะ เข้าเฝ้าฯ

ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เข้าเฝ้าฯ
วันศุกร์ที่ ๒๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนิสิต
นักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน
เสด็จฯ ไปทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจในพืน้ ทีจ่ งั หวัดฉะเชิงเทรา
มีพระราชกิจ ดังนี้ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
บ้านนาอิสาน ต�าบลท่ากระดาน อ�าเภอสนามชัยเขต และทอดพระเนตร
เครื่องสีข้าวกล้อง ข้าวขาว เครื่องคัดข้าวรุ่นต่างๆ กระบวนการผลิตเครื่อง
สีข้าว โรงงานประกอบเครื่องสีข้าว ณ โรงงานบริษัท นาทวีเทคโนโลยี จ�ากัด
อ�าเภอบางน�า้ เปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันเสาร์ที่ ๒๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานงานร�าลึก
วันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงเรียน
นายร้อยชั้นมัธยม (๒๖ ธันวาคม ๒๔๕๒) และพระราชทานของที่ระลึกแก่
นายทหารพิเศษประจ�ากรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ และผูใ้ ห้การสนับสนุน
กองทุนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และทรงเยี่ยมโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนวัดท่าชัย
อ�าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ ป.ช., ป.ม. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลา
อิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
ต่ อ จากนั้ น เสด็ จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิ ง ศพ นายสื บ กุ ล
นันทาภิวัฒน์ ณ เมรุด้านใต้ วัดเทพศิรินทราวาส
วันจันทร์ที่ ๒๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุม
กรรมการอ�านวยการมู ล นิ ธิ ส งเคราะห์ เ ด็ ก ของสภากาชาดไทย ณ ห้ อ ง
ประชุมตึกวชิราลงกรณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๓ คณะ เข้าเฝ้าฯ
ต่อจากนัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายชุกกูดี นิววิงตัน
โอกาฟอร์ (Mr Chukwudi Newington Okafor) เอกอัครราชทูตสหพันธ์
สาธารณรัฐไนจีเรียประจ�าประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาส
ที่พ้นจากต�าแหน่งหน้าที่ ในโอกาสนี้ นางจอย โอกาฟอร์ (Mrs Joy Okafor)
ภริยาเอกอัครราชทูต เฝ้าฯ ด้วย
ต่อจากนัน้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก ประวิตร วงษ์สวุ รรณ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหม และนายกสภาทหารผ่านศึก พร้อมด้วยคณะ
เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายบัตรประจ�าพระองค์ทหารผ่านศึกนอกประจ�าการ
บัตรชั้นที่ ๒ และบัตรประจ�าพระองค์ทหารผ่านศึกทองค�า
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงร่วมงาน “จุฬาฯ ๒๕๕๖: ๑๐ ปี
แห่งสีสัน” ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน
วันอังคารที่ ๒๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญ ประจ�าปี
๒๕๕๘ ของมูลนิธสิ ายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคารส�านักงานมูลนิธิ
สายใจไทยฯ เขตบางนา

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วั น พุ ธ ที่ ๓๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. เสด็ จ ฯ ไปทรงบ� า เพ็ ญ พระราชกุ ศ ล
ทรงบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ บริเวณ
อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ เวลา ๐๙.๒๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมสถานสงเคราะห์
เด็กอ่อนรังสิต และศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ งู อายุ จังหวัดปทุมธานี
อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

มกราคม ๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมข้าราชการทหารที่เจ็บป่วย
จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๑ มกราคม
๒๕๕๙ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี

วันเสาร์ที่ ๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรี
เฉลิ ม พระเกี ย รติ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
วันอาทิตย์ที่ ๓ เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
พลเรือเอก รุ่งรัตน์ บุณยรัตพันธุ์ ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุวัดเครือวัลย์วรวิหาร
เขตบางกอกใหญ่
วันจันทร์ที่ ๔ เวลา ๐๗.๑๕ น. เสด็จฯ ไปทรงบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาส
ครบรอบ ๙๙ ปี วันคล้ายวันสถาปนา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายหรรษ วรรธน ศฤงคลา (Mr Harsh
Vardhan Shringla) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจ�าประเทศไทย
เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากต�าแหน่งหน้าที่
เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ
เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เข้าเฝ้าฯ ต่อจากนั้น ณ
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ศาลาดุสดิ าลัย พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑๗ คณะ
เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายบุญยง
ว่องวานิช ต.ช., ต.ม. ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา
วันอังคารที่ ๕ เสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลอง
มะลิประเวศน์วิทยา บ้านคลองมะลิ ต�าบลอ่างคีรี อ�าเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรี จากนั้น ทรงเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลอ่างคีรี โรงเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว ต�าบลขุนซ่อง อ�าเภอแก่งหางแมว
จังหวัดจันทบุรี และโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม ต�าบลพวา
อ�าเภอแก่งหางแมว
วันพุธที่ ๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผูส้ า� เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗
จ�านวน ๑๙๖ คน เป็นรุ่นแรก ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เวลา ๑๕.๐๐ น.
เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้คณะบุคคล จ�านวน ๑๓ คณะ เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๓ คณะ เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ ๑๔๘ (๓/๒๕๕๘) ณ ตึกมหิดลบ�าเพ็ญ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย
วันพฤหัสบดีที่ ๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ ผู ้ ส� า เร็ จ การศึ ก ษาจากสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ ประจ� า ปี
การศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ จ�านวน ๒,๘๑๒ คน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
๖ รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ
โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์
จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประธานโครงการจัดสร้างพระบรมรูปและเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
และคณะ เข้าเฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวาย พระบรมรูปเคลือบทองค�า เหรียญ
ทีร่ ะลึก และเงินรายได้จากการเช่าบูชาพระบรมรูปและเหรียญทีร่ ะลึกดังกล่าว
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๗ ถึงวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พุทธศักราช
๒๕๕๙ เสด็จฯ เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐสโลวีเนีย
วันอังคารที่ ๑๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เข้าเฝ้าฯ
ระหว่างวันพุธที่ ๑๓ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีพระราชกิจ ดังนี้
วันพุธที่ ๑๓ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง
บ้านโพธิ์เงิน ต�าบลวังสมบูรณ์ อ�าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ต่อจากนั้น
เสด็ จ ฯ ไปทรงเยี่ ย มโรงเรี ย นต� า รวจตระเวนชายแดนบ้ า นทุ ่ ง กบิ น ทร์
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ต�าบลวังใหม่ อ�าเภอวังสมบูรณ์ และโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๑ บ้านคลองชล ต�าบลวังทอง อ�าเภอวังสมบูรณ์
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
บ้านนายาว ต�าบลท่ากระดาน อ�าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา และ
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว บ้านทุ่งเหียง ต�าบลท่ากระดาน
วันศุกร์ที่ ๑๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายลุตฟี ราอุฟ (Mr Lutfi Rauf) เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐอินโดนีเซียประจ�าประเทศไทย เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาส
ที่จะพ้นจากหน้าที่
เวลา ๑๕.๑๕ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เข้าเฝ้าฯ
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในการนี้ เสด็จฯ ไป
ทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก ๒๐๑๖
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบสิงคโปร์ อนึ่ง ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ และ
ภริ ย า เข้ า เฝ้ า ฯ และถวายพระกระยาหารกลางวั น จากนั้ น ได้ เ สด็ จ ฯ
ไปทอดพระเนตรนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะวิทยาศาสตร์
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๘ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เสด็จฯ เยือน
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ในการนี้ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการด�าเนินงานและความก้าวหน้า
ของโรงเรียนประถมศึกษาในโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ ได้เสด็จฯ ไปทรงเยีย่ ม
ชมสถานทีส่ า� คัญทางประวัตศิ าสตร์และศาสนา รวมทัง้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายมาริโอ เอ. เดอรีกีโต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เข้าเฝ้าฯ ด้วย
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๕ ถึงวันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เสด็จฯ
ไปทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ มีพระราชกิจ ดังนี้
วันจันทร์ที่ ๒๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผสู้ า� เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗๒๕๕๘ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
(ภาคเช้า จ�านวน ๓,๗๐๔ คน ภาคบ่าย จ�านวน ๓,๕๒๘ คน)

วันอังคารที่ ๒๖ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคุณสิริกิติยา เจนเซน โดยเสด็จด้วย และ
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ�าเภอแม่ริม จากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรสวนกุหลาบ
ห้วยผักไผ่ อ�าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
วันพุธที่ ๒๗ เวลา ๐๙.๑๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญ
ประจ�าปี ๒๕๕๙ ณ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๑๔.๐๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ”
ประจ�าปี ๒๕๕๙ ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ�าเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานน�้าหลวงอาบศพ
ท่านผูห้ ญิงประไพ ศิวะโกเศศ ป.ช., ป.ม., ท.จ.ว., ภ.ป.ร. ๕ ณ ศาลา ๑๐๐ ปี
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์พฒ
ั นาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ มูลนิธพิ ระมหาไถ่เพือ่ การ
พัฒนาคนพิการ อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน�้าคลองหลวงรัชชโลทร
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ซึ่งตั้งอยู่ ณ อ�าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
เวลา ๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
ประจ�าปี ๒๕๕๘ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
เวลา ๑๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในงานพระราชทานเลีย้ งอาหารค�า่ แก่
ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ�าปี ๒๕๕๘ และคู่สมรส
ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร
วันศุกร์ที่ ๒๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ
นานาชาติประจ�าปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ�าปี ๒๕๕๙ หัวข้อ
“Priority Setting for Universal Health Coverage: จัดล�าดับความส�าคัญ
เพื่อประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน
เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เข้าเฝ้าฯ
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ลิปิ โฆษ
(Professor Lipi Ghosh) ผู้อ�านวยการสถาบันเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยกัลกัตตา สาธารณรัฐอินเดีย เข้าเฝ้าฯ ในโอกาส
เดินทางเยือนประเทศไทย
ต่อจากนัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวอานา มารีอา
รามีเรซ (Miss Ana Maria Ramirez) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาร์เจนตินา
ประจ�าประเทศไทย เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือก แก่เอกอัครราชทูต ฯ ในโอกาส
ดังกล่าวด้วย

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานน�า้ หลวง
อาบศพ พลเอก นายแพทย์อรชุน พิบลู นครินทร์ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ., ภ.ป.ร. ๕
ณ ศาลา ๕ วัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑ ถึงวันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เสด็จฯ
ไปทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุตรดิตถ์
และจังหวัดพิษณุโลก มีพระราชกิจ ดังนี้
วันจันทร์ที่ ๑ เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ปี ๒๕๕๙ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ�าเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ ๒ เสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบุญธรรมบุญพริ้ง บ้านห้วยไผ่ ต�าบลบ่อเบี้ย อ�าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ทรงเปิด
“อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ๑” ณ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
ยอดโพธิ์ทอง ๑ บ้านภูต่าง ต�าบลบ่อเบี้ย และทรงเยี่ยมโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
ต�าบลบ่อเบี้ย อ�าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
วันพุธที่ ๓ เวลา ๐๘.๔๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดแพรคลุมป้ายวิทยาลัย
การอาชีพฟากท่า ซึ่งตั้งอยู่ ณ อ�าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ต่อจากนั้น
เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา นวมินทรบพิตร”
ณ เทศบาลต�าบลร่วมจิต อ�าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ และทรงเปิดห้องสมุด
ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” แห่งที่ ๙๓ ซึ่งตั้งอยู่ ณ อ�าเภอเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
เวลา ๑๘.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก
นายแพทย์อรชุน พิบูลนครินทร์ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ., ภ.ป.ร. ๕ ณ ศาลา ๕
วัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร
วันพฤหัสบดีที่ ๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะพระภิกษุ และคณะบุคคล จ�านวน ๒๑
คณะ เข้าเฝ้า และเข้าเฝ้าฯ
เวลา ๑๓.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เข้าเฝ้าฯ
ต่อจากนัน้ เสด็จลง ณ ห้องประชุม อาคารชัยพัฒนา ทรงเป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่ า งประเทศ น� า นายเอ็ ม . ฮามิ ด อั น สารี (Mr M. Hamid Ansari)
รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย และคณะ เฝ้าฯ ในโอกาสเดินทาง
เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ ๓
ถึง ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
วันเสาร์ที่ ๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจ�าปี ๒๕๕๙ และงานอุทยานสโมสรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนือ่ งในโอกาสฉลองพระชนมายุ
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อ�าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ในโอกาสนี้ ทรงนมัสการพระพุทธปฏิมาประธานพระอุโบสถ วัดอัมพวันเจติยาราม และทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
วันอาทิตย์ที่ ๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
พลตรี บุญส่ง ภัทรสงคราม ม.ว.ม., ป.ช. ณ เมรุวดั พระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
เขตบางเขน
วันจันทร์ที่ ๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑๓ คณะ เข้าเฝ้าฯ
ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะพระภิกษุ และคณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เข้าเฝ้า
และเข้าเฝ้าฯ
ต่อจากนัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน
๑ คณะ เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์
และนวัตกรรมระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร” ณ ท�าเนียบ
เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจ�าประเทศไทย เขตปทุมวัน
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงร่วมงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช
ปี ๒๕๕๙ ณ ซุม้ ประตูเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา เขตสัมพันธวงศ์
ระหว่างวันอังคารที่ ๙ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เสด็จฯ
ไปทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงราย มีพระราชกิจ ดังนี้
วันอังคารที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ�านวน ๒,๐๕๕
คน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย
ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” ณ โรงเรียน
สามัคคีวิทยาคม อ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ
แม่ฟ้าหลวงฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
โครงการพัฒนาดอยตุง พื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอ
แม่ฟ้าหลวง
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จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพุธที่ ๑๐ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล
อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง ทรงเยี่ยมมณฑลทหารบกที่ ๓๗ ค่ายเม็งรายมหาราช
ทอดพระเนตรตลาดผักปลอดภัย ชุมชนผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ “เพื่อนช่วยเพื่อน”
ทรงเยี่ยมบ้านนางบัวผัด ก�าแพงแก้ว อ�าเภอเมืองเชียงราย ทอดพระเนตร
ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ โรงบรรจุผักปลอดภัยชุมชน แปลงผลิต
เมล็ดพันธุพ์ ระราชทาน “เพือ่ นช่วยเพือ่ น” ของชุมชนบ้านสันปูเลย กับศูนย์วจิ ยั
และพัฒนาชาน�้ามันและพืชน�้ามัน อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนชนัตถ์
ปิยะอุย บ้านเจดีย์ทอง ต�าบลปอ อ�าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ทรงเปิด
ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม ต�าบลปอ และทรงเยีย่ ม
โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๔ บ้านหัวแม่ค�า ต�าบล
แม่สลองใน อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
วันศุกร์ที่ ๑๒ เสด็จฯ ไปทรงเปิดป้ายชือ่ ถนนพระราชทาน “มหาจักรีดา� เนิน”
บ้านป่าซองสุดแดน ต�าบลเทอดไทย อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
จากนัน้ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน�า้ มัน
บ้านปูนะ ต่อจากนัน้ เสด็จฯ ไปทรงเปิดป้ายชือ่ ถนนพระราชทาน “เทพรัตนวิถ”ี
และเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน�้ามัน
บ้านปางมะหัน
วันเสาร์ที่ ๑๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางโลวร์เดส ปูมา ปูมา (Mrs Lourdes Puma
Puma) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเอกวาดอร์ประจ�าประเทศไทย เข้าเฝ้าฯ
กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ประธาน
กรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ น�าศิลปินแห่งชาติ ประจ�าปีพทุ ธศักราช ๒๕๕๘
เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ ในโอกาสนี้ ผูบ้ ริหารกระทรวง
วัฒนธรรม ผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม คณะอนุกรรมการอ�านวยการ
คัดเลือกศิลปินแห่งชาติ และผู้ติดตามศิลปินแห่งชาติ ร่วมเข้าเฝ้าฯ ด้วย
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
พลต�ารวจเอก มีชัย นุกูลกิจ ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลา
อิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

วันจันทร์ที่ ๑๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเททองหล่อพระพุทธรูปบูชา
พระนาคปรก และรูปหล่อพระนาคปรกใบโพธิ์ ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถ
วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร
เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวกิง่ เพชร บุญยงค์ ประธานชมรมวิทยา
กรสปาแห่งทวีปยุโรป และประธานจัดงาน “Thai Festival 2016” และคณะ
เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการประกวดร้านสปาและร้านนวด
แผนไทย เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิด “พระบรมราชานุสาวรียพ์ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ” ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
อ�าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
เวลา ๑๕.๕๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายปัญจะ
เกสรทอง ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุวัดเพชรวราราม อ�าเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
วันอังคารที่ ๑๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการฝึกภาคสนาม
ของนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๑ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจ�าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ วิชาป้อมสนาม เครือ่ งกีดขวาง วัตถุระเบิด และการท�าลาย
ณ พื้นที่การฝึกกรมการทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร อ�าเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี
เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผสู้ า� เร็จการศึกษาจาก
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๗ จ�านวน ๔๐๒ คน
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เขตปทุมวัน
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรผลงานการประกวด
“โครงการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์กังหันลมเทคโนโลยีลมต�่า” และ
พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันฯ ณ โครงการสระเก็บน�้า
พระราม ๙ อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่างวันพุธที่ ๑๗ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เสด็จฯ
ไปทรงปฏิบตั พ
ิ ระราชกรณียกิจในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา
จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่ มีพระราชกิจ ดังนี้
วันพุธที่ ๑๗ เวลา ๐๙.๑๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนโสภณจริยธรรม
วิทยา อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
เวลา ๑๑.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ�านวน
๓,๔๙๗ คน ณ หอประชุมพญาง�าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา อ�าเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา
ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกศ กับ
ทรงเบิกพระเนตรพระพุทธรูปนาคปรก ส.ธ. ประจ�ามหาวิทยาลัยพะเยา
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เสด็จฯ ไปทรงสักการะพระพุทธนาคินทรารักษ์ และ
ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ค่ายลูกเสือ อ�าเภอเมืองน่าน ทรงเปิดอาคาร
ปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
วัดนิโครธาราม อ�าเภอท่าวังผา และทรงเยีย่ มศูนย์ภฟู า้ พัฒนา อ�าเภอบ่อเกลือ
จังหวัดน่าน

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันศุกร์ที่ ๑๙ เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารรุจน์ปัญญา” ณ โรงเรียนประชานุเคราะห์ ๒๕ อ�าเภอร้องกวาง และ “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” ณ โรงเรียน
เจริญศิลป์ อ�าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๒ ถึงวันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เสด็จฯ
เยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการ ตามค�ากราบบังคมทูลเชิญ
ของรัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชา
ในการนี้ เสด็จฯ ไปทรงเปิดศูนย์สุขภาพพระราชทานบ้านบ่อหยก
ที่ ๑ ซึ่งเป็นโครงการควบคุมโรคมาลาเรียพระราชทานในจังหวัดรัตนคีรี
จากนัน้ ทรงวางศิลาฤกษ์สถาบันเทคโนโลยีกา� ปงสปือ จังหวัดก�าปงสปือ และ
ทรงเปิดแพรคลุมป้ายสถาบันเทคโนโลยีก�าปงเฌอเตียล จังหวัดก�าปงธม
ซึ่งเป็นโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้าน
การศึกษา รวมทั้งทอดพระเนตรกิจกรรมและการด�าเนินงานของโรงเรียน
ประถมศึกษาตามโครงการความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชนตามพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
นอกจากนี้ ทรงร่วมงานกาลาดินเนอร์ ในโอกาสการฉลองครบ ๖๕ ปี ความ
สัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา อนึ่ง
ได้เสด็จฯ ไปเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี
แห่งกัมพูชา ณ พระราชวังเขมรินทร์ และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายก
รัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชาเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เวลา ๐๙.๑๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.)
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่
๓๗ และทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สงขลา อ�าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
เวลา ๑๔.๔๐ น. เสด็จฯ ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ
ชั้นที่ ๑ ใบประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ ๓๖ ครั้ง
และครบ ๑๐๘ ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๔ ณ โรงแรมเดอะ รีเจ้นท์
ชะอ�า บีช รีสอร์ท อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี
วันศุกร์ที่ ๒๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคาร KX (Knowledge
Exchange) และทรงเปิดการประชุมโต๊ะกลมไทย - สหรัฐฯ ครั้งที่ ๗ เรื่อง
“สะเต็มศึกษา: วัฒนธรรมการเรียนรู้ส�าหรับก�าลังคนในศตวรรษที่ ๒๑”
ณ อาคาร KX (Knowledge Exchange) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เขตคลองสาน
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ทรงเป็น
ประธานการประชุมสามัญประจ�าปี ๒๕๕๙ ของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
วันเสาร์ที่ ๒๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงร่วมงาน “จิตรลดาคืนสูเ่ หย้า”
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานเพลิง
ศพ ท่ า นผู ้ ห ญิ ง มนั ส นิ ต ย์ วณิ ก กุ ล ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว., ภ.ป.ร.๓
ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยเสด็จในการนี้ด้วย
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เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานน�้าหลวงอาบศพ
คุณกาญจนา เมฆสวรรค์ ป.ช., ป.ม., ต.จ. ณ ศาลา ๒ วัดตรีทศเทพวรวิหาร
เขตพระนคร
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ถึงวันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙
เสด็จฯ ไปทรงปฏิบตั พ
ิ ระราชกรณียกิจในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสกลนคร จังหวัด
นครพนม และจังหวัดมุกดาหาร มีพระราชกิจ ดังนี้
วันจันทร์ที่ ๒๙ เสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนค็อกนิส
ไทยฯ บ้านพรหมศรีธาตุ ต�าบลแมดนาท่ม อ�าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัด
สกลนคร โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยฯ
บ้านศรีถาวรพนา ต�าบลกกตูม อ�าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ศูนย์การ
เรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านนากระเสริม อ�าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

มีนาคม ๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๑ เสด็จฯ ไปทรงเปิดอุทยานบัว ซึ่งตั้งอยู่ ณ อุทยานหนองหาร
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ และ
ทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ซึง่ ตัง้ อยู่ ณ อ�าเภอเมืองสกลนคร
ทรงเยี่ยมโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม และทรงเปิดระบบผลิตน�้าประปา
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อ�าเภอบ้านม่วง กับทรงเยี่ยมโรงเรียนท่านผู้หญิง
จันทิมา พึ่งบารมี และทรงกดปุ่มไฟฟ้าเดินเครื่องสูบน�้าของสถานีสูบน�า้ เพื่อ
ระบบผลิตน�้าประปาโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา พึ่งบารมี อ�าเภอภูพาน
จังหวัดสกลนคร
วันพุธที่ ๒ เสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวัน
อนุสรณ์ ๘ บ้านโนนอุดมดี ต�าบลนาเตย อ�าเภอนาทม จังหวัดนครพนม เสด็จฯ
ไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ ต�าบลนาใน อ�าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม และทรงเยีย่ มโรงเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล บ้านโนนขาม ต�าบลนาใน
วันพฤหัสบดีที่ ๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดไฟถวายพระพิฆเนศ
วร และพระนารายณ์ กับทรงเปิดระบบไฟในระดับต่างๆ ณ เทวสถาน (โบสถ์
พราหมณ์) เขตพระนคร
เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ ภาคเรียนที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ส�านักพระราชวัง ๑ ส�านักพระราชวัง
เขตพระนคร
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสรรเสริญ และ
เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ แก่ผู้บ�าเพ็ญคุณความดี และผู้มีอุปการคุณ
แก่สภากาชาดไทย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีกุศลจิต เข้าเฝ้าฯ
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินและสิ่งของ ณ ตึก ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย
ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ประจ�าปี ๒๕๕๙ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร
(เจริญ สุวฑฺฒโน)
วันศุกร์ที่ ๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงฟังปาฐกถาชุดสิรินธร ครั้งที่ ๓๑
เรื่อง “มาตรการรองรับปัญหาผู้สูงอายุในประเทศไทย” ซึ่งศาสตราจารย์
กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา และศาสตราจารย์เกื้อ วงศ์บุญสิน
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เป็นผู้กล่าวปาฐกถา ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เขตปทุมวัน
วันเสาร์ที่ ๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูต
ประจ�าปี ๒๕๕๙ และทอดพระเนตรร้านคณะภริยาทูต ณ ศูนย์การค้า
สยามพารากอน เขตปทุมวัน
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรมกรุงไทย
ครั้งที่ ๒ ประจ�าปี ๒๕๕๘ ณ หอศิลป์กรุงไทย เขตสัมพันธวงศ์
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้า
กรณิกา จิตรพงศ์ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์
วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณกาญจนา
เมฆสวรรค์ ป.ช., ป.ม., ต.จ. ณ เมรุวัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร
วันอาทิตย์ที่ ๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นายประภัสสร เสวิกุล ท.ช., ท.ม., จ.ภ. ณ เมรุด้านใต้ วัดเทพศิรินทราวาส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางพวงพรรณ
เติมทองไชย ท.ช., ท.ม. ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๗ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เสด็จฯ เยือน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ในการนี้ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกิจกรรมและการด�าเนินงานของ
โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ เมืองเทอร์นาเต ตามโครงการความร่วมมือ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็กและเยาวชนตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ เสด็จฯ ไปยังวังสุลต่าน
แห่งเทอร์นาเต เพื่อทอดพระเนตรปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง ในวันที่
๙ มีนาคม ๒๕๕๙ และทรงเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติและหอศิลป์แห่งชาติ
อินโดนีเซีย ป้อมโตลุกโก ภูเขาไฟรินจานีและวิหารปูรา เมรุ อนึ่ง ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้าเฝ้าฯ และถวายพระกระยาหารค�่าด้วย
วันศุกร์ที่ ๑๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญ
ประจ�าปี ๒๕๕๙ ของคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ณ ตึกมหิดลบ�าเพ็ญ
โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย
วันเสาร์ที่ ๑๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นางเพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์ ท.ม., ต.ช., จ.ภ. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขต
พระนคร
เวลา ๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ ให้ เ สด็ จ ฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานเพลิ ง ศพ
หม่อมหลวงต่อ กฤดากร ท.จ., ภ.ป.ร. ๔ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
พลเอก อาทิตย์ ก�าลังเอก ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว., ภ.ป.ร. ๕ ณ เมรุหลวง
หน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรนิ ทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย ในโอกาส

นี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยเสด็จ
ในการนี้ด้วย
วันจันทร์ที่ ๑๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
เขตบางกะปิ เป็นวันที่ ๑ (ภาคเช้า จ�านวน ๒,๗๘๙ คน ภาคบ่าย จ�านวน
๒,๙๙๙ คน)
เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เข้าเฝ้าฯ
ต่อจากนัน้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะพระภิกษุ และคณะ
บุคคล จ�านวน ๘ คณะ เข้าเฝ้า และเข้าเฝ้าฯ
ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เข้าเฝ้าฯ
เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรภาพยนตร์สั้น เรื่อง
“สายไปเสียแล้ว” ณ โรงภาพยนตร์พารากอนซีเนเพล็กซ์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน
วันอังคารที่ ๑๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
เขตบางกะปิ เป็นวันที่ ๒ ภาคเช้า จ�านวน ๒,๘๒๙ คน ภาคบ่าย จ�านวน
๓,๓๕๗ คน)
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ ศาลาดุ สิ ด าลั ย สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑๑ คณะ เข้าเฝ้าฯ
วันพุธที่ ๑๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
เขตบางกะปิ เป็นวันที่ ๓ (ภาคเช้า จ�านวน ๓,๐๕๕ คน ภาคบ่าย จ�านวน
๓,๙๐๓ คน)
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑๐ คณะ เข้าเฝ้าฯ
ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๓ คณะ เข้าเฝ้าฯ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗๒๕๕๘ ณ อาคารหอประชุ ม พ่ อ ขุ น รามค� า แหงมหาราช มหาวิ ท ยาลั ย
รามค�าแหง เขตบางกะปิ เป็นวันที่ ๔ (ภาคเช้า จ�านวน ๓,๒๒๖ คน ภาคบ่าย
จ�านวน ๓,๘๘๕ คน)
เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางพริ้ง อนุเคราะห์กุล ข้าราชการบ�านาญ
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กระทรวงศึกษาธิการ และคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบทุน
มูลนิธิอานันทมหิดล และบ�ารุงสภากาชาดไทย
ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑๐
คณะ เข้าเฝ้าฯ
ต่อจากนัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการบริษัท เครือเจริญ
โภคภัณฑ์ จ�ากัด พร้อมคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ เข้าเฝ้าฯ เพื่อถวาย
พระพรชัยมงคล และทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพือ่ ทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๑๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
เขตบางกะปิ เป็นวันที่ ๕ (ภาคเช้า จ�านวน ๒,๗๗๙ คน ภาคบ่าย จ�านวน
๓,๙๕๒ คน)
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๙ คณะ เข้าเฝ้าฯ
ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เข้าเฝ้าฯ
วันเสาร์ที่ ๑๙ เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ
กล้วยไม้เอเชียแปซิฟกิ ครัง้ ที่ ๑๒ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค
เมืองทองธานี อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นายศุภชัย พิศษิ ฐวานิช ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์
วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายจักราคม
ลิ่วมโนมนต์ ท.ช., ท.ม. ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๑ ถึงวันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เสด็จฯ ไป
ทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจในพืน้ ทีจ่ งั หวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครพนม
จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดขอนแก่น มีพระราชกิจ ดังนี้
วั น จั น ทร์ ที่ ๒๑ เวลา ๐๙.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ�าปีการศึกษา
๒๕๕๗ จ�านวน ๒,๑๗๕ คน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เวลา ๑๓.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ�านวน
๑,๓๗๑ คน ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม อ�าเภอ
เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
วันอังคารที่ ๒๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘
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ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม (ภาคเช้า จ�านวน ๔,๕๖๒ คน ภาคบ่าย จ�านวน ๒,๓๗๖ คน)
ต่อจากนัน้ เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงพยาบาลสุทธาเวช ณ คณะแพทยศาสตร์
และอาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจือ่ ณ สถาบันขงจือ่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันพุธที่ ๒๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารศาลากลางจังหวัด
ขอนแก่น (หลังใหม่) ณ อาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อ�าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เวลา ๐๘.๕๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
“ทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย์สงิ่ สินตน ครัง้ ที่ ๘” และทรงเปิดอาคารพิพธิ ภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในงานปิดภาคเรียน ประจ�าปีการศึกษา
๒๕๕๘ โรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิง - ชาย
โรงเรียนพระดาบส ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัย
ในวัง) กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง โรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นครปฐม (พระต�าหนักสวนกุหลาบมัธยม) และโรงเรียนพระต�าหนัก
สวนกุหลาบ มหามงคล ณ โรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่
จังหวัดศรีสะเกษ มีพระราชกิจ ดังนี้ เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารพระราชทาน
ณ โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง อ�าเภอโนนสัง ทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวล�าภู ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
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สยามบรมราชกุมารี อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู จังหวัดหนองบัวล�าภู และ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อ�าเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
วันศุกร์ที่ ๒๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรี
เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
ณ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ เขตปทุมวัน
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในงานปิดภาคเรียนโรงเรียนชัยพิทยพัฒน์
มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) ซึ่งตั้งอยู่ ณ เขตบางกอกใหญ่
วันเสาร์ที่ ๒๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในงานครบ ๙๙ ปี แห่งการสถาปนา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงวางพุม่ ดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระปิยมหาราช และสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ทรงบาตร
พระสงฆ์ ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยปี่พาทย์ดึกด�าบรรพ์ ทรงเปิด
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ นิทรรศการหอประวัตจิ ฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคาร “สัตววิทยวิจกั ษ์” และ “ศูนย์สตั ว์ทดลองแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปพระราชทานรางวัลแก่ผชู้ นะการประกวด
ผลงานศิลปกรรมในแนวเหมือนจริง หัวข้อ “สัมพันธภาพและความรัก” และ
ทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ ๕ ณ หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานเพลิง
ศพ หม่อมราชวงศ์ยงสวาสดิ์ กฤดากร ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. ณ เมรุหลวงหน้า
พลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรนิ ทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย ในโอกาสนี้
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยเสด็จ
ในการนี้ด้วย
เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลเอก อรชุน
พิบูลนครินทร์ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ., ภ.ป.ร.๕ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม
เขตพระนคร
ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงหล่อยอดเจดีย์พระมหาวิหาร ส�านักสงฆ์
เขาพุทธธรรมปัญญามหามงคลคีรี อ�าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อประดิษฐานสมเด็จพระพุทธมหามุนีศรีไตรโลกนาถทศพลมงคลบรมบพิตร ณ บริเวณหน้าพระวิหารวัดมกุฏกษัตริยาราม
วันจันทร์ที่ ๒๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปพระราชทานประกาศนียบัตร
แก่ผู้ส�าเร็จการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ ๓๘ และรุ่นที่ ๓๙ จ�านวน
๖๗ คน ณ ห้องประชุมส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตึกกัลยาณิวัฒนา
โรงพยาบาลสงฆ์ เขตราชเทวี
ต่อจากนัน้ เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจ�า
ปีของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมส�านักงานมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ตึกกัลยาณิวัฒนา
โรงพยาบาลสงฆ์

เวลา ๑๔.๓๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรม
เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานประกาศนียบัตร และ
รางวัลแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียน
จิตรลดา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ�านวนประมาณ ๖๓๐ คน และ
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ครูที่ปฏิบัติงานโรงเรียนจิตรลดามาเป็นเวลา
๘ ปี จ�านวน ๑๔ คน ๑๕ ปี จ�านวน ๒ คน และ ๒๕ ปี จ�านวน ๒ คน เข้าเฝ้าฯ
รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ ๕ เข็มอักษรพระนาม ภ.อ. และ
เข็มโรงเรียนจิตรลดา ตามล�าดับ กับทอดพระเนตรการแสดงของนักเรียนระดับ
อนุบาลและประถมศึกษา ณ ศาลาผกาภิรมย์ โรงเรียนจิตรลดา
วันอังคารที่ ๒๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “สัปดาห์หนังสือ
แห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๔๔” และ “สั ป ดาห์ ห นั ง สื อ นานาชาติ ครั้ ง ที่ ๑๔” ณ
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย
เวลา ๑๑.๓๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราช
วโรกาสให้นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
น�านายวิเวียน บาลากริชนัน (Mr Vivian Balakrishnan) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และคณะ เข้าเฝ้าฯ ในโอกาส
เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม
๒๕๕๙ เพือ่ เปิดการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทยสิงคโปร์ ครัง้ ที่ ๑๒ ในโอกาสนี้ นายธงชัย ชาสวัสดิ์ เอกอัครราชทูตไทยประจ�า
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ร่วมเข้าเฝ้าฯ ด้วย การนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารกลาง
วันด้วย
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ
๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน
วันพุธที่ ๓๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการประจ�าปี
๒๕๕๙ ของส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ
ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย ณ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ�าเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมงานกาชาด ประจ�าปี ๒๕๕๙
ณ สวนอัมพร ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ ร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ เวลา ๑๘.๑๕ น. เสด็จฯ ไปในงานเลี้ยงปิดภาคการ
ฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจ�าปี
การศึ ก ษา ๒๕๕๙ ณ โรงเรี ย นนายร้ อ ยพระจุ ล จอมเกล้ า อ� าเภอเมื อ ง
นครนายก จังหวัดนครนายก
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พระราชกรณียกิจที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงสืบสานต่อจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดย
เสด็จพระราชด�าเนินพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ไปในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ทรงเห็นแบบอย่างการทรงงาน
เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและพสกนิกร ทรงตระหนักในหน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ และทรงเห็นว่าการปฏิบัติพระราช
กรณียกิจอันจะเป็นการแบ่งเบาพระราชภาระของพระราชบิดาและ
พระราชมารดา จ�าต้องอาศัยทั้งสติปัญญาและความรู้ความสามารถ
อย่างเต็มก�าลัง จึงทรงพระวิริยะอุตสาหะในการแสวงหาวิชาความรู้
และปฏิบัติฝึกฝนพระราชกิจนานัปการ ประกอบกับน�้าพระทัยที่ทรง
ห่วงใยประชาชนทุกหมู่เหล่า หลังจากทรงส�าเร็จการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา ทรงเข้ารับราชการทหารและทรงศึกษาต่อในระดับบัณฑิต

ศึกษาพร้อม ๆ กับทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่
ประชาชน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ จึงทรงไว้วางพระราชหฤทัย
มอบหมายพระราชกรณียกิจให้ทรงปฏิบตั สิ บื ต่อมา ทัง้ พระราชกรณียกิจ
แทนพระองค์ในหลากหลายวาระ และพระราชภารกิจสืบสานการ
ด�าเนินงานโครงการตามพระราชด�าริฯ ต่าง ๆ เช่น การบูรณปฏิสังขรณ์
วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง โครงการสารานุกรม
ไทยส�าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ศิลปินแห่งชาติ
โรงเรียนจิตรลดา มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นอาทิ
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การบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง
ในการเตรียมงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พุทธศั ก ราช ๒๕๒๕ กรมศิ ล ปากรได้ รั บ มอบหมายให้ ด� า เนิ น การบู ร ณ
ปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง มาตั้งแต่
พ.ศ. ๒๕๒๑ แต่ด้วยข้อจ�ากัดด้านงบประมาณและด้านบุคลากรท�าให้
ความคืบหน้าในการด�าเนินงานล่าช้า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานคณะกรรมการ
อ�านวยการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระอุตสาหะทุ่มเทพระก�าลังสติปัญญาทั้งมวลในพระราชภารกิจที่

ทรงได้รับมอบหมาย ทรงศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่ออ�านวยประโยชน์
ในการบูรณะ เสด็จ ฯ ไปทรงติดตามดูแลการปฏิบัติงานของช่างใน
ส่วนต่าง ๆ อย่างละเอียดถีถ่ ว้ นและสม�า่ เสมอ เมือ่ มีขอ้ ปัญหาทางศิลปะ
ด้านการช่าง ซึ่งมีอยู่มาก จะทรงรับฟังข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้รู้ทางช่าง แล้วจึงทรงพิจารณาตัดสินข้อปัญหา
พระราชทานเป็นพระราชวินิจฉัยที่มีหลักเกณฑ์และความเหมาะสม
เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายด้วยพระปรีชา จนงานบูรณปฏิสังขรณ์ทั้งปวง
ลุล่วงทันการฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัด
งานพระราชพิธยี กช่อฟ้าพระอุโบสถและฉลองวัดพระศรีรตั นศาสดาราม
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๕
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โครงการสารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชน
โดยพระราชประสงค์
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงพระ
ราชปรารภว่า การเรียนรู้ในเรื่องราวและวิชาการสาขาต่าง ๆ โดยกว้าง
ขวาง ก่อให้เกิดความรู้ ความคิด และความฉลาด ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่
จะช่วยให้บคุ คลสามารถสร้างประโยชน์สขุ สร้างความเจริญมัน่ คงให้แก่
ตนเอง สังคม และบ้านเมืองได้ ทุกคนจึงควรมีโอกาสทีจ่ ะศึกษาหาความ
รูไ้ ด้ตามความประสงค์ และตามก�าลังความสามารถโดยทัว่ กัน ทรงพระ
ราชด�าริวา่ หนังสือประเภทสารานุกรมบรรจุสรรพวิชาการอันเป็นสาระไว้
ครบทุกแขนง ซึง่ บุคคลทัว่ ไปโดยเฉพาะเยาวชนทีเ่ ป็นนักเรียน นักศึกษา
สามารถค้นคว้า ศึกษา เพิ่มพูนปัญญาได้ด้วยตนเอง จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งโครงการสารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชนฯ เพื่อจัดท�า
สารานุกรมฉบับใหม่ตามพระราชประสงค์
โครงการสารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เริม่ ด�าเนินการเมือ่
พุทธศักราช ๒๕๑๑ เพื่อจัดท�าหนังสือสารานุกรม มีรูปภาพประกอบให้
น่าสนใจ น่าอ่าน ค�าอธิบายเรื่องต่าง ๆ แบ่งเป็น ๓ ระดับ ส�าหรับเด็กรุ่น
เล็ก เด็กรุน่ กลาง และส�าหรับเด็กรุน่ ใหญ่รวมทัง้ ผูใ้ หญ่ผสู้ นใจอ่านได้อกี
ระดับหนึ่ง เพื่ออ�านวยโอกาสให้บิดามารดา สามารถใช้หนังสือนั้น เป็น
เครือ่ งมือแนะน�าวิชาแก่บตุ รธิดา และให้พแี่ นะน�าวิชาแก่นอ้ งเป็นล�าดับ
กันลงไป นอกจากนั้น เมื่อเรื่องหนึ่งเรื่องใดมีความเกี่ยวพันต่อเนื่องถึง
เรื่องอื่น ๆ ก็ให้อ้างอิงถึงเรื่องนั้น ๆ ด้วยทุกเรื่องไป ด้วยประสงค์จะให้ผู้
ศึกษาทราบตระหนักว่า วิชาการแต่ละสาขา มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่อง
ถึงกัน พึงจะศึกษาให้ครบถ้วนทั่วถึง
ในพุทธศักราช ๒๕๒๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ทรงเป็นที่ปรึกษา
ของโครงการฯ ทรงพระกรุณาพระราชทานค�าแนะน�าในเรือ่ งคุณภาพรูป
ลักษณ์ของหนังสือ การจัดท�าเนื้อหาของหนังสือ และการจัดท�าหนังสือ
ค�าถาม-ค�าตอบเพือ่ ให้ผอู้ า่ นได้ทดสอบความรูแ้ ละสนใจติดตามอ่านยิง่ ขึน้
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว เสด็ จ ฯ ไป
พระราชทานปริญญาบัตรแก่บณ
ั ฑิต
ของจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
ณ ตึ ก มหาวิ ท ยาลั ย ด้ า นถนน
สนามม้ า (ตึ ก ๑ คณะอั ก ษร
ศาสตร์ในปัจจุบัน) จุฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ วั น ที่ ๒๕
ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๗๓ โดย
ในครั้ ง นั้ น พระราชทานรางวั ล
แก่ เ วชชบั ณ ฑิ ต (แพทยศาสตร
บั ณ ฑิ ต ในปั จ จุ บั น ) นั บ เป็ น พิ ธี
พระราชทานปริญญาบัตรครัง้ แรก
ของประเทศไทย
พระบาทสมเด็จพระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
เสด็จ ฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สา� เร็จการศึกษาจากสถาบัน
อุดมศึกษาตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๙๓ จนถึงพุทธศักราช ๒๕๔๐ ต่อ
มาเมื่อทรงพระประชวร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พระราชวงศ์
เสด็จ ฯ แทนพระองค์ ซึ่งในพิธีจะประดับธงพระปรมาภิไธยย่อ ภปร.
เมื่อผู้แทนพระองค์เสด็จ ฯ ถึงสถานที่พระราชทานปริญญา จะใช้เพลง
สรรเสริญพระบารมี และหน้าที่ประทับจะมีพระครุฑพ่าห์ สัญลักษณ์
พระมหากษัตริย์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก
แก่ผสู้ า� เร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครูทวั่ ราชอาณาจักรในสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๕-๒๘ ตุลาคม ๒๕๒๔ (ภายหลังวิทยาลัยครู
ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏ และเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏในปัจจุบัน)
จากนั้นจนปัจจุบัน ได้เสด็จ ฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญา
บั ต รแก่ ผู ้ ส� า เร็ จ การศึ ก ษาจากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตามที่ ท รงได้ รั บ
พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ
ในพุทธศักราช ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขณะด�ารงพระยศพลโทหญิง เสด็จ ฯ แทน
พระองค์ไปพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ
อากาศ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เมือ่ วันที่ ๕ มิถนุ ายน
๒๕๓๘
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สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เมือ่ ทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรนิ ธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ เสด็จแทนพระองค์ครั้งแรกไปประทาน
ประกาศนี ย บั ต รผดุ ง ครรภ์ อนุ ป ริ ญ ญาบั ต รพยาบาลและอนามั ย
อนุ ป ริ ญ ญาบั ต รพยาบาลผดุ ง ครรภ์ แ ละอนามั ย อนุ ป ริ ญ ญาบั ต ร
สาธารณสุขแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๗
กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๐ ปัจจุบัน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปประทาน
ปริ ญ ญาบั ต รและอนุ ป ริ ญ ญาบั ต รแก่ พ ยาบาลผู ้ ส� า เร็ จ การศึ ก ษา
จากสถาบันต่าง ๆ

โรงเรียนจิตรลดา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดตั้งโรงเรียนจิตรลดาขึ้นเมื่อพุทธศักราช
๒๔๙๘ โดยดัดแปลงส่วนหนึ่งของพระที่นั่งอุดร ซึ่งอยู่ติดกับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เริ่มสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญายังทรงพระเยาว์ โดยใน
ขณะนั้นก�าลังมีการก่อสร้างเพิ่มเติมที่พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน
เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จ ฯ กลับมา
ประทับทีพ่ ระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน เมือ่ พุทธศักราช ๒๕๐๐ โรงเรียน

จิ ต รลดาจึ ง ย้ า ยมาอยู ่ ที่ ใ น
บริเวณพระต�าหนักจิตรลดา
รโหฐาน พระราชวังดุสิต
การด� า เนิ น งาน
ของโรงเรียนเป็นไปตามพระบรมราโชบาย คื อ อบรม
พระราชโอรส พระราชธิดา
ให้ได้รับการศึกษาเช่นเดียว
กั บ โรงเรี ย นทั่ ว ไป ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้
บุตรของข้าราชบริพารและ
ข้าราชการ หรือผูท้ ที่ รงคุน้ เคย
เข้ า มาเรี ย นด้ ว ย นอกจาก
จะท� า การสอนสายสามั ญ ตั้ ง แต่ ชั้ น อนุ บ าลจนถึ ง ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ยังฝึกอบรมให้นกั เรียนมีความรูท้ วั่ ไปอย่างกว้างขวาง ฝึกหัดในเรือ่ งของ
ดนตรี นาฏศิลป์ ทั้งไทยและสากล กีฬา สวนครัว ลูกเสือ เนตรนารี ฯลฯ
มุ่งให้เป็นคนดี มีเมตตากรุณา เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพต่อไป
เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงส�าเร็จการศึกษาชั้นอุดมศึกษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ทรงดูแลและพัฒนา
โรงเรียนจิตรลดาสืบต่อมา การเรียนการสอนในโรงเรียนจิตรลดาที่ผ่าน
มาเน้นสายสามัญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงตระหนักว่าการศึกษาสายอาชีพก็มีความส�าคัญเช่นกัน ในปีการ
ศึกษา ๒๕๔๗ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ขยายการเรียนการสอน
ของโรงเรียนจิตรลดา เพิ่มสายวิชาชีพ เพื่อให้โอกาสนักเรียนที่มีทักษะ
และสนใจการเรียนด้านอาชีพได้ศกึ ษาเล่าเรียนในสาขาวิชาทีต่ นเองชอบ
และปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เปิดวิทยาลัย
เทคโนโลยีจิตรลดาขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทั้งด้านความรู้
และทักษะการท�างานให้พร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพต่อไป
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ศิลปินแห่งชาติ

โครงการศิลปินแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นในพุทธศักราช ๒๕๒๘
เพื่อสรรหาศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าของแผ่นดิน
ยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ เพราะเป็นทรัพยากรบุคคล
ส�าคัญที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตสู่ปัจจุบัน
และถ่ายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้สืบต่อไป ได้มีการ
ก�าหนดให้วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ เป็นวันศิลปินแห่งชาติ เนื่องจากเป็น
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย ผู้ทรงเป็นปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในด้านต่าง ๆ
เช่น กวีนิพนธ์ การดนตรี สถาปัตยกรรม ประติมากรรม และนาฏศิลป์
เป็นต้น
เมือ่ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ คณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติครั้งแรก ๔ สาขา
ได้แก่ พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ศิลปินแห่งชาติ สาขา
วรรณศิลป์ นายมนตรี ตราโมท ศิลปินแห่งชาติ สาขาดนตรีไทย ท่านผูห้ ญิง
แผ้ว สนิทวงศ์เสนี ศิลปินแห่งชาติ สาขานาฏศิลป์ และนายเฟือ้ หริพทิ กั ษ์
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทน
พระองค์ เสด็จ ฯ ไปพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติแก่ศิลปิน
ทั้ง ๔ คน ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติได้นอ้ มเกล้า ฯ ถวายพระราชสมัญญา “อัครศิลปิน”
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แด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช เนื่ อ งด้ ว ย
ทรงศึกษาและทรงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในด้านต่าง ๆ ได้แก่ วรรณศิลป์
ทัศนศิลป์ จิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปการแสดง และหัตถกรรม
จากนัน้ มา ศิลปินแห่งชาติจะเข้ารับพระราชทานโล่และเข็ม
เชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ยกเว้นในพุทธศักราช ๒๕๔๓ และ ๒๕๔๔ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปพระราชทานโล่
และเข็มเชิดชูเกียรติแก่ศิลปินแห่งชาติ ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๔๒
และ ๒๕๔๓

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
ห่วงใยในความเป็นอยู่และพระราชทานก�าลังใจแก่ศิลปินแห่งชาติ
เสมอมา เช่น ในวันคล้ายวันเกิดของพลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์
ปราโมช นายมนตรี ตราโมท และท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ทรง
พระราชนิพนธ์บทร้อยกรองอวยพรวันเกิดพระราชทานแก่ศลิ ปินแห่งชาติ
ทั้งสามคน เมื่อมีผู้กราบบังคมทูลให้ทรงทราบว่า ครอบครัวของศิลปิน
แห่งชาติบางคนประสบความเดือดร้อนหรือภัยพิบัติ ก็จะพระราชทาน
ความช่วยเหลือ หลายครัง้ ทีท่ รงทราบว่าศิลปินแห่งชาติลม้ ป่วยต้องเข้า
รักษาตัวในโรงพยาบาล จะทรงพระกรุณารับเป็นคนไข้ในพระราชูปถัมภ์
หรือเสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมเป็นการส่วนพระองค์ พร้อมทั้งพระราชทาน
ของเยี่ยมด้วย เมื่อศิลปินแห่งชาติบางคนถึงแก่กรรม ก็จะเสด็จ ฯ ไปใน
การพระราชทานเพลิงศพศิลปินแห่งชาติทุกครั้ง

มูลนิธิชัยพัฒนา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชด�าริให้จดั ตัง้ มูลนิธชิ ยั พัฒนา เพือ่ สนับสนุนช่วยเหลือประชาชน
ให้มีความร่มเย็นเป็นสุข อยู่ดีกินดี ในลักษณะของการด�าเนินงาน
พัฒนาต่าง ๆ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกในการจัดตั้งมูลนิธิฯ และผู้มีจิตศรัทธา
ได้ทลู เกล้า ฯ ถวายเงินสมทบมูลนิธชิ ยั พัฒนา เพือ่ เป็นกองทุนในการน�า
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ผลประโยชน์มาเป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโครงการต่าง ๆ มูลนิธิ
ชัยพัฒนาได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๑
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงด�ารงต�าแหน่ง
เป็นนายกกิตติมศักดิ์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานกรรมการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะ
ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงรับพระราชภาระใน
การประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณของมูลนิธิฯ เพื่อสนับสนุน
โครงการต่าง ๆ ช่วยเหลือให้ประชาชนมีความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ดี
กินดีตามพระราชประสงค์ของการจัดตั้งมูลนิธิฯ
นั บ ตั้ ง แต่ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ จั ด ตั้ ง มู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นาเป็ น ต้ น มา พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ดา้ นต่าง ๆ แก่ประชาชน
และประเทศชาติ โดยผ่านทางส�านักงานเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
กิจกรรมที่มูลนิธิฯ ด�าเนินการมีหลายด้าน เช่น งานด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน งานด้านการปรับปรุงคุณภาพสภาพแวดล้อม งานด้านการพัฒนาการเกษตร งานด้านการพัฒนาสังคม
เป็นต้น

มูลนิธิอานันทมหิดล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชด�าริว่า ในการพัฒนาประเทศจ�าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญวิชาการ
ขั้นสูงสาขาต่าง ๆ วิธีการหนึ่งที่จะสร้างผู้เชี่ยวชาญ คือ การสนับสนุน
ผู้ มี ความสามารถออกไปศึกษาหาความรู้ ณ ประเทศที่เป็นแหล่ง
วิทยาการทีจ่ า� เป็นต่อการพัฒนาประเทศ จึงทรงพระราชด�าริทจี่ ะส่งเสริม
ให้นักศึกษาผู้แสดงความสามารถยอดเยี่ยมได้มีโอกาสไปศึกษาวิชา
ความรูใ้ ห้ถงึ ขัน้ สูงสุด เพือ่ ให้เห็นว่าศาสตร์ตา่ ง ๆ นัน้ มีความสัมพันธ์กนั
และสามารถน�ามาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์และประเทศชาติ
ได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งทุนเพื่อการนี้ขึ้นเมื่อพุทธศักราช

๒๔๙๘ พระราชทานนามทุนนีว้ า่ “อานันทมหิดล” เพือ่ เป็นพระบรมราชานุสรณ์ในสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ต่อมา ได้มพี ระบรมราชวินจิ ฉัยให้เปลีย่ นสภาพจาก
“ทุน” เป็น “มูลนิธิ” ชื่อว่า มูลนิธิอานันทมหิดล เมื่อวันที่ ๓ เมษายน
๒๕๐๒
การพระราชทานทุน แยกเป็นแผนกต่าง ๆ ได้แก่ แผนก
แพทยศาสตร์ แผนกวิ ท ยาศาสตร์ แผนกวิ ศ วกรรมศาสตร์ แผนก
เกษตรศาสตร์ แผนกธรรมศาสตร์ แผนกอักษรศาสตร์ แผนกทันตแพทยศาสตร์ และแผนกสัตวแพทยศาสตร์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงด�ารง
ต�าแหน่งนายกกิตติมศักดิ์ และในพุทธศักราช ๒๕๓๘ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ด� า รงต� า แหน่ ง ประธานคณะกรรมการบริ ห ารมู ล นิ ธิ อ านั น ทมหิ ด ล
โดยทรงพิจารณาบุคคลทีส่ มควรได้รบั ทุน และทรงติดตามผลการศึกษา
ของผู้รับทุนอย่างใกล้ชิด ทรงเป็นประธานกรรมการจัดหาทุนเพิ่มเติม
ให้แก่มูลนิธิ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ผู้ได้รับทุนจากมูลนิธิ
อานันทมหิดลเข้าเฝ้า ฯ กราบบังคมทูลลาไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
และกราบบังคมทูลรายงานเมื่อส�าเร็จการศึกษา
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มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๔ (ชื่อในขณะนั้น
มูลนิธริ างวัลมหิดล) ด้วยการริเริม่ ของคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ในวโรกาสเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ครบ ๑๐๐
ปี ในวันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ตงั้ แต่ตน้ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิฯ
แต่ละปี มูลนิธฯิ จะพิจารณามอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
จ�านวน ๒ รางวัล คือ รางวัลทางการแพทย์ มอบให้แก่บุคคลหรือองค์กร

ที่ปฏิบัติงาน และ/หรือวิจัยดีเด่นทางด้านการแพทย์ อันก่อประโยชน์
แก่มนุษยชาติ ๑ รางวัล และรางวัลทางด้านสาธารณสุข มอบให้แก่
บุคคลหรือองค์กรที่ปฏิบัติงานดีเด่นทางด้านแพทย์ เป็นประโยชน์
แก่ สุ ข ภาพอนามั ย ของมนุ ษ ยชาติ ๑ รางวั ล รางวั ล ประกอบด้ ว ย
เหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล รางวัลละ ๕๐,๐๐๐
เหรียญสหรัฐ มูลนิธิฯ ได้มอบรางวัลครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๕
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เสด็จ ฯ แทนพระองค์เป็น
องค์ประธานในงานเลีย้ งอาหารค�า่ ทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ เป็นเกียรติแก่ผรู้ บั รางวัลฯ
เป็นประจ�าทุกปี
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หนังสือทูลกระหม่อม
“แก้วใส”
สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านทุกท่าน แก้วใสกลับมาพบคุณผู้อ่านอีก
ครัง้ ในฉบับนีพ้ ร้อมกับ “หนังสือทูลกระหม่อม” ทีเ่ พิง่ ตีพมิ พ์ใหม่ จ�านวน
๕ เล่ม หลากหลายรูปแบบและเรื่องราว ดังต่อไปนี้ค่ะ
ความรักใดจะไม่ปวดร้าว

ของตัวละครเอกว่า ไม่มีความรักใดจะไม่ปวดร้าว แต่ผู้จะเปลี่ยน
ความปวดร้าวนี้เป็นปีติสุขได้นั้นก็คือ ผู้มีความรักนั้นเอง”
การตั้ ง ค� า ถามของตั ว ละครที่ มี ต ่ อ ความรั ก ดั ง กล่ า วนั้ น
ตลอดทั้งเรื่อง ท้าทายการขบคิดของผู้อ่านต่อค่านิยมในความรักที่
เคยเชื่ อ ว่ า ถู ก ต้ อ งและสวยงาม ว่ า เป็ น จริ ง เช่ น นั้ น หรื อ เป็ น เพี ย ง
ภาพลวงตา แต่เมื่อเรื่องจบลงอย่างพลิกความคาดหมายของตัวละคร
ก็ส่งผลให้ผู้อ่านต้องตั้งค�าถามและหาค�าตอบที่แท้จริงของความรัก
อีกครั้ง การเรียนรู้และการค้นพบของตัวละครแต่ละช่วงเวลาตั้งแต่ต้น
จนจบเรื่องจึงเสมือนเป็นการเรียนรู้และค้นพบของผู้อ่านเช่นกัน
หนังสือพระราชนิพนธ์แปลเล่มนี้จัดพิมพ์โดยส�านักพิมพ์
นานมีบุ๊คส์ จ�านวน ๑๐๐ หน้า ราคาเล่มละ ๑๓๕ บาทค่ะ หาซื้อได้ที่
ร้านภูฟ้าทุกสาขา และร้านหนังสือชั้นน�าทั่วไป
อยู่มานาน กาลเวลาพาสุข
(Happiness that Long Life Brings)

“ความรักใดจะไม่ปวดร้าว” เป็นพระราชนิพนธ์แปลเรือ่ งล่าสุด
ของ “ทูลกระหม่อม” ซึ่งทรงแปลมาจากวรรณกรรมจีนเรื่อง “หน่า อี้ จ่ง
อ้าย ปู้ เถิง” ของ “ชวนหนี” นักเขียนหญิงผู้มีชื่อเสียงในวงวรรณกรรม
จีนร่วมสมัย “ทูลกระหม่อม” ทรงแปลเป็นภาษาไทยได้อย่างเรียบง่าย
สามารถถ่ายทอดความหมายและความรู้สึกนึกคิดของตัวละครได้
อย่างน่าประทับใจ
“ความรั ก ใดจะไม่ ป วดร้ า ว” เป็ น เรื่ อ งราวความรั ก ของ
“หมิ่นมิน” และ “หยูตง” ซึ่ง “เริ่มต้นด้วยการตั้งค�าถามกับค่านิยมเก่า
ที่บูชาเทิดทูนความรัก ทั้งความรักของพ่อแม่ ความรักของหนุ่มสาว
ความรักของเพื่อน และจบลงอย่างชาญฉลาด ด้วยความตระหนักรู้

“อยู่มานาน กาลเวลาพาสุข” (Happiness that Long Life
Brings) หนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เล่มล่าสุดของ “ทูลกระหม่อม”
รวบรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์จ�านวนหนึ่งซึ่งทรงฉายระหว่างปี ๒๕๕๗
- ๒๕๕๘ ส�าหรับความหมายของชื่อหนังสือและความหลากหลายของ
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่คัดสรรอยู่ในเล่มนั้น “ทูลกระหม่อม” ทรงกล่าวไว้
ใน “ค�าน�า” ของหนังสือแล้ว ดังนี้
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“ปีนี้เป็นปีที่ข้าพเจ้าอายุ ๖๐ ปี ตั้งแต่ปีที่แล้วใครๆ พากัน
ให้ ข นมเค้ ก แบบต่ า งๆ มาถึ ง ตอนนี้ มี ถึ ง ๑๑๕ ก้ อ น (สถิ ติ ถึ ง
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘) ในนิทรรศการครั้งนี้ ผู้จัดจึงเลือกรูปเค้ก
หลายรูป นอกจากนั้นยังมีคนจัดงานเพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าพเจ้าหลาก
หลายรูปแบบ ข้าพเจ้ารูส้ กึ ซาบซึง้ ในไมตรีจติ ของทุกท่านทีม่ ตี อ่ ข้าพเจ้า
“ในปีนี้ข้าพเจ้ายังได้ไปประเทศต่างๆ ทั้งที่เคยไปแล้ว และ
ยังไม่ได้ไป ประเทศที่เพิ่งเคยได้ไปมีทาจิกิสถาน ตุรกี และเอสโตเนีย
(ประเทศหลังนี้ต้องไปใส่ในนิทรรศการปีหน้า)
“อยูม่ าถึงตอนนี้ ถือว่าอยูม่ านาน ผูร้ บั ราชการอย่างข้าพเจ้า
ก็ตอ้ งเกษียณอายุเป็นธรรมดา ท�าให้ตอ้ งปรับตัวปรับใจอยูบ่ า้ ง สุขภาพ
จะให้ดีเท่าแต่ก่อนเป็นไปไม่ได้ แต่กาลเวลาที่ผ่านมาก็ช่วยท�าให้รู้จัก
คนมากขึ้น ได้เพื่อนดีๆ ได้เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น และได้ชิมของที่ไม่เคย
มาก่อน ได้ท�างานที่คิดว่าคุ้มค่า คือท�าให้ตัวเองและผู้อื่นมีความสบาย
มากขึ้น มีความทุกข์น้อยลง สิ่งเหล่านี้ถือว่าได้มาจากกาลเวลาที่อยู่มา
นาน มีประสบการณ์ที่ช่วยในการรับรู้และแยกแยะสิ่งที่รับรู้ด้วยอินทรีย์
(Senses) ทั้ง ๕ หรือ ๖ (แล้วแต่จะคิด) และน�าพาให้เกิดความสุข
“ขอแบ่ ง ปั น ความสุ ข นี้ ใ ห้ แ ก่ ทุ ก ท่ า นด้ ว ยภาพในบ้ า น
นอกบ้าน ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ขอขอบคุณด้วยความจริงใจ”
หากเรามองภาพแต่ ล ะภาพด้ ว ยหั ว ใจ นอกจากจะเห็ น
ความงามของหลากหลายเรื่องราวและสถานที่แล้ว ยังอาจรู้สึกได้ถึง
“ความสุข” และสิง่ ซึง่ สร้างความสุขผ่านสายพระเนตรของ “ทูลกระหม่อม”
ซึ่งกาลเวลาอันนานได้นา� พา
หนังสือเล่มนีจ้ ดั พิมพ์ทลู เกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยบริษทั
ไซเบอร์พริ้นท์ จ�ากัด จ�าหน่ายในราคาเล่มละ ๙๐๐ บาท หาซื้อได้ที่
ร้านภูฟ้าทุกสาขา และร้านหนังสือชั้นน�าทั่วไป
เค้กวันเกิด
“เค้ ก วั น เกิ ด ” เป็ น หนั ง สื อ รวบรวมภาพเค้ ก ที่ มี ผู ้ น� า มา
ทูลเกล้า ฯ ถวาย “ทูลกระหม่อม” เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ
๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๙ โดยทรงเริ่มนับตั้งแต่เค้กก้อนแรกที่มี
ผู้ทูลเกล้า ฯ ถวายเนื่องในโอกาสนี้เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
ไปจนถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ รวมระยะเวลา ๑ ปี รวมเค้กทั้งสิ้น
๑๒๗ ก้อน
ภาพ “เค้กวันเกิด” ทั้งหมดที่บรรจุอยู่ในหนังสือไม่เพียงแต่
สวยงาม น่ารับประทาน และแสดงให้เห็นถึงฝีมืออันประณีตละเอียด
และความตั้งใจจริงของผู้แต่งเค้กและผู้ทูลเกล้า ฯ ถวายแล้ว ยังสะท้อน
ให้ เ ห็ น ถึ ง ความรั ก และความเทิ ด ทู น ภั ก ดี ที่ ป ระชาชนชาวไทยและ
ชาวต่ า งประเทศมี แ ด่ “ทู ล กระหม่ อ ม” ในขณะเดี ย วกั น การที่
“ทูลกระหม่อม” ทรงรวบรวมภาพเค้กทัง้ หมดจัดท�าขึน้ เป็นหนังสือเล่มนี้
ก็ ไ ด้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า ทรงใส่ พ ระทั ย และทรงรั บ รู ้ ถึ ง ความรู ้ สึ ก ของ
ประชาชนเป็นอย่างดี กล่าวอีกนัยหนึง่ หนังสือภาพ “เค้กวันเกิด” จึงเป็น
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ภาพสัญลักษณ์ของความรักและความสุขระหว่างประชาชนและ “ผูท้ รง
เป็นที่เคารพรัก”
หนังสือเล่มนีจ้ ดั พิมพ์ทลู เกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยบริษทั
ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จ�ากัด จ�าหน่ายในราคาเล่มละ ๕๐๐ บาท หาซื้อได้ที่
ร้านภูฟ้าทุกสาขา และร้านหนังสือชั้นน�าทั่วไป
ชมช่อมาลตี
“คงมีหลายท่านที่อยากถามว่า ท�าไมให้ชื่อหนังสือนี้ว่า
‘ชมช่ อ มาลตี ’ ข้ า พเจ้ า ขออธิ บ ายไว้ ต อนนี้ เ ลยว่ า ดอกมาลตี คื อ
ดอกมะลิ มี ผู ้ บ อกข้ า พเจ้ า ว่ า อิ น โดนี เ ซี ย ถื อ ดอกมะลิเป็นดอกไม้
ประจ�าชาติ เขามีวิธีจัดดอกมะลิเป็นช่อในรูปลักษณะต่างๆ ที่น่าดู
น่ า ชม การเดิ น ทางไป ‘ชมช่ อ มาลตี ’ ของข้ า พเจ้ า ในครั้ ง นี้ คื อ
การเดินทางไปชมวัฒนธรรมอันงดงามของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมี
ทั้ ง ความคล้ า ยคลึ ง และความแตกต่ า งกั บ วั ฒ นธรรมของไทยเรา
เปรียบเสมือนได้ชมดอกไม้ชนิดหนึ่งที่เรามีเหมือนกัน แต่เรียกชื่อ และ
มีวิธีจัดต่างกัน” ความตอนหนึ่งใน “บอกกล่าวเสียก่อน”
“ชมช่อมาลตี” เป็นพระราชนิพนธ์ล�าดับที่ ๒ ในชุดเสด็จพระราชด�าเนินเยือนต่างประเทศ “ทูลกระหม่อม” ทรงบันทึกเรื่องราว
ที่ ไ ด้ ท อดพระเนตรเห็ น หรื อ ที่ ท รงได้ ยิ น ได้ ฟ ั ง ระหว่ า งการเสด็ จ ฯ
เยื อ นประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ระหว่ า งวั น ที่ ๒-๑๖ ตุ ล าคม ๒๕๒๗
พิ ม พ์ ค รั้ ง แรกตั้ ง แต่ ป ี ๒๕๒๘ ซึ่ ง จ�า หน่ า ยหมดไปนานแล้ ว ครั้ ง นี้
เป็ น การตี พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ ๒ จั ด พิ ม พ์ แ ละจ� า หน่ า ยโดยมู ล นิ ธิ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ราคาเล่ ม ละ ๖๐๐ บาท รายได้ ส มทบทุ น
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ท่านที่สนใจสามารถหาซื้อได้ใน

34 จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ร้ า นหนั ง สื อ ชั้ น น� า ทั่ ว ไป หรื อ ติ ด ต่ อ คุ ณ อรวรรณ แย้ ม พลาย ที่
กองราชเลขานุ ก ารในพระองค์ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ
สยามบรมราชกุมารี อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๓๕๘๑-๙ ต่อ ๖๗๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๑๖๓๙ ค่ะ
อร่อยชัยพัฒน์
“อร่อยชัยพัฒน์” เป็นหนังสือรวบรวมสูตรอาหารพระราชทาน
ซึ่ง “ทูลกระหม่อม” พระราชทานให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา จ�านวน ๘ สูตร
ได้แก่ ซุปมะเขือเทศ มันฝรั่งบดทอด ข้าวตังเมล็ดชา ย�าสตรอว์เบอรีน�้า
มันงาม้อน ไอศกรีมโยเกิรต์ งาม้อน ไก่ไวน์แดง ข้าวตังน�า้ ปลาผัดหน่อไม้

ที่จ�าหน่ายผ่านร้านภัทรพัฒน์ อีกทั้งในตอนท้ายของหนังสือยังรวบรวม
ร้านอาหารอร่อยทั่วทุกภาคซึ่งค้นพบระหว่างไปปฏิบัติงาน
“อร่อยชัยพัฒน์” จัดพิมพ์และจ�าหน่ายโดยมูลนิธิชัยพัฒนา
ราคาเล่มละ ๒๘๐ บาท รายได้สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ท่านที่สนใจ
สามารถหาซื้อได้ในร้านหนังสือชั้นน�าทั่วไป
พบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ ฉบับนี้ “แก้วใส” ขอลาไปก่อน
สวัสดีค่ะ
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มกราคม - เมษายน ๒๕๕๙
มกราคม ๒๕๕๙
ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ
พรรณีดีไซน์
CHADO URASENKE TANKOKAI
หม่อมราชวงศ์ ร�าพิอาภา เกษมศรี
รองศาสตราจารย์ประไพสิริ สิริกาญจน
INTERNATIONAL CULTURAL
นายธนัย ปรศุพัฒนา
หม่อมราชวงศ์ สุวนันท์ วัลยะเสวี
นางกมลา รุ่งอุทัย
ครอบครัวบุณยรัตพันธุ์
นายสารสิน วีระผล
ศาสตราจารย์กิตติคุณ พ.ญ. ท่านผู้หญิงศรีจิตรา
ศาสตราภิชาน นายแพทย์นภดล นพคุณ
นายแพทย์วสันต์ อุทัยเฉลิม
แพทย์หญิงสมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง
แพทย์หญิงสุกัญญา ชัยกิตติศิลป์
นายแพทย์วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ
นางสิริวิมล สิทธิประศาสน์
นายชุมพล บุษราตระกูล
คุณวิชัย ลาภพูลธนะอนันต์
คุณอัมพร (กีรติบุตร) ชินธรรมมิตร
คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูแห่งกรุงเทพฯ
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
พ.ญ. อภิญญา กีรติบุตร
พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชีฯ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด
นางสมพร อิทธิประเสริฐ
นายรุ่งนิรัญ เที่ยงธรรม
นายณรงค์ ประเสริฐรัตน์
นางทัศนา แจ้งชัด
นางสาวสุรางค์ ศรีสุระ
นางประทิน พานิชอัตรา
คุณปราณี ประถมวงศ์
นางกิมเฮียง จรูญรัตน์ - นางสมหวัง สมแสน
นายธรรมรงค์ - นางเอมอร ลิขิต
นายธุวชิต เพาะปลูก
นางสาวชญาภา มาน้อย
นางวนิดา สิงหกุล

นางสาวไพฑูรย์ สามารถ
นายปรเมศร์ - นางเพลินพิศ แพรจิณ
คุณปาริชาติ นาทเวช
คุณพินิต สิงขรณ์
คุณภาวิณี วิสุทธิรัตน์
คุณบุญส่ง บัวทอง
คุณนันทา กลมธรรม
นางโชษิตา รักษาราษฎร์
คุณจีรภา เจริญทวี
คุณวันเพ็ญ คนซื่อ
คุณสุนีย์ อิ่มผ่อง
นางลิ้นจี่ ศรีสวัสดิ์
คุณยุวดี เจริญวิเศษ
นายซันเจ กุมารเจน
นางสาวกมลรัตน์ ส�าราญชื่น
นายปานศักดิ์ รังสิพราหมณกุล
หม่อมราชวงศ์ปรียนันทนา รังสิต
นายสมเกียรติ ชอบผล และครอบครัว
นางสุนทรี หังสสูต
คณะผู้บริหารสถาบันบัณฑิตฯ
บริษัท ๒๐๐๐ แมนชั่น จ�ากัด
มูลนิธิ กรุงเทพประกันภัย
ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ
บริษัท คูลลิซึ่ม จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่)
อสิตามันตรา จ�ากัด
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
สมาคมผู้ปกครองและครูสตรีศรีสุริโยทัย
บริษัท โตโยต้า ฉะเชิงเทรา
คุณสุนันต์ ทับขันธ์
นายชัชวาล ปาเทพ
นางหัตถยา อิทธิคม
นางสาววรวลัญช์ สารแก้ว
นายปรีชา เสาวกุล
คุณปูชิตา ภูทวี - ดร.ภูริพงศ์ พูลพร
พ.ต.ท.ปัญญา - คุณนภา นันต๊ะแก้ว
นางพัณณ์ชิตา เหล่าภัทรประสิทธิ์
นางสาวน�้าอ้อย ธาระหาญ
คุณยายสังวาลย์ รัตนา
นางบัวลอย แพะขุนทด
นางเล็ก พุกยี่

นางพิศวาท พิลา (ศิริโชคบุญอุดม)
นางเซ็งไนท์ แซ่ล้อ
นางจ�าลอง รัตนา
คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
นายธกร เลาหพงศ์ชนะ
นายยศทวี ชินะกาญจน์
นางละมุล ลือสุขประเสริฐ
บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ส จ�ากัด
นางสาวอัจฉรา ละเอียดอ่อน
SIRIPANNA VILLA RESORT
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ
ร้านสหกรณ์ อ.ส.ค. จ�ากัด
บริษัท เอสไอจี คอมบิบล๊อค จ�ากัด
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จ�ากัด
บริษัท ซีพี-เมจิ จ�ากัด
สหกรณ์โคนมวังน�า้ เย็น จ�ากัด
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
บริษัท เต็ดตราแพ้ค (ประเทศไทย) จ�ากัด
บริษัท ฟรีสแลนด์ คัมพิน่า(ประเทศไทย)
องค์การบริหารส่วนต�าบลมิตรภาพ
บริษัท กลุ่มพัฒนาโคนมซับสนุ่น จ�ากัด
บริษัท วินเนอร์กรุ๊ปเอ็นเตอร์ไพรซ์
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ากัด
ร้านครูต้อ
บริษัท บุญค�้าชู ดีเวลล้อปเมนท์ จ�ากัด
ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
บริษัท ดัชมิลล์ จ�ากัด
สหกรณ์โคนมแม่ออน จ�ากัด
นายนิโรจน์ ค�าพุฒ
บริษัท บุญยเกียรติ ไอศกรีม จ�ากัด
บริษัท พัฒน์กล จ�ากัด (มหาชน)
สหกรณ์โคนมพัฒนานิคม จ�ากัด
บริษัท แดรี่ ฮับ ซับพลาย เชน จ�ากัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ชุมนุมสหกรณ์นมไทย-เดนมาร์ค จ�ากัด
นางนวพร ภูพานเพชร
สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ�ากัด
สหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์ก
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ�ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด เอสพีกรีน พลาสติก
สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จ�ากัด
สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย
ลลิตาฟาร์มม้า
นางรุจิกาญจน์ ศิริแดง
สหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์ก
สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ปฏิบัติงานฯ
บริษัท ยกถาวร จ�ากัด
นายมนู สัตยเทวา
สมาชิกสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด โรจนรักษ์เภสัช
สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินฯ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมพอเพียง
บริษัท เคมเทรด จ�ากัด
โรงงานนมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
นางนิธิมา ตันตระกูล
บริษัท อีคลิปส์ จ�ากัด
สหกรณ์โคนมสันก�าแพง
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ�ากัด
นางสาวธนาทิพย์ อังสนันท์
ผู้รับจ้างขนส่งนมโรงเรียน
สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม จ�ากัด
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จ�ากัด
บริษัท เลกาบอน จ�ากัด
บริษัท แพลตินั่ม ครีเอชั่น จ�ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ปโยสินเจริญ
บริษัท ไทย - เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จ�ากัด
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนม
ANDERSEN CONSULT
สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ
น.อ. เมธาสิทธิ์ สุขสว่าง
บริษัท เกรทมิลค์ จ�ากัด
บริษัท ที.ดี. แดรี่ฟู้ดส์ จ�ากัด
นางสาวณัฐภร แก้วประทุม
สหกรณ์โคนมเสิงสาง

บริษัท ฟาร์มโชคชัย จ�ากัด

ร้านมวกเหล็กสเต๊กเฮ้าส์
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บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ�ากัด
นางสมณาพร กรุดน้อย
นางดอกพุทธ ชฎาจิตร
คณะแม่บ้านเตรียมทหาร ๑๗๓๓
นายชาญณรงค์ ถึงฝั่ง
คณะนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๗
พลเรือเอกสุวรรณ ตันสุวรรณรัตน์
คุณสุปราณี ชัยวิมล
MR. HARALD LINK
บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จ�ากัด
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาฯ
นางพาสินี ลิ่มอติบูลย์
ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม ๑ ท่าน
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์
นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
นายสมบูรณ์ บุญเรือง
นางแดง เชื้อเจ็ดตน
นางสาวรักชนก ค�าวัจนัง
นายสมศักดิ์ วุฒิสัตย์
นางอุไร วงษ์พีระพัฒน์
นางวรวรรณ แสงศิริโรจน์
นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ
นายสถิตย์ จริตน้อม
นายกิจพงศ์ สุรันนา
นายวิชิต เถรหมื่นไวย
นายสวัสดิ์ ไชยชนะ
นางล�าไพร นพคุณ
นายวิศิษฎ์ มุ่งนากลาง
นายธวัช แซ่ฮ�่า
นายสายัณห์ ขานโบราณ
นายมะรีเป็ง ลีฆะ
นายอูนุ อูมา
นายปัญจะ ไชยศร
นางนัยนา รอดแถม
นายชาร์รีฟท์ สือนิ
นางรุสะนานิง เทพลักษณ์
นายชูศักดิ์ อุ้มชูผล
คุณศุภชัย - คุณศิริรัตน์ ติระรัตนกุล และครอบครัว
โรงเรียนราชินี
มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
กรมทหารพรานที่ ๑๒

นางเฟย์เลอร์
นางสาวมุกดา วิชยานนท์
นายสารสิน วีระผล
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด
คุณวิชัย ลาภพูลธนะอนันต์
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)
วัดทับคล้อ
คุณพรชัย ศรีชัยยงพานิช
ดร.ไกร ตั้งสง่า
คุณสุพิณ ฟูกลิ่น
นางยุพดี คีรี
คุณรติรัตน์ เทพประดิษฐ์
คุณพรรษพร หวังว่องวิทย์
คุณมาลี อ�าพนวิพุธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
วัดจันทร์
สโมสรโรตารี่ สระบุรีมิตรภาพ
นางจิราพร เจริญกิตติยาภรณ์
นางกิรณา เนื่องจ�านงค์
นางดวงเดือน วัฒนปัญญากุล
นางอนงค์รัตน์ ฉัตรจุฑามาศ
คุณจันทิมา อารยโกศล
นายชุมพล ร่วมสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
พระราชภัทรญาณ
คุณรองรักษ์ บุญศิริ - คุณลลิตา
ดร. อาทร จันทวิมล
นางนิตยา ปริมาณ
หจก. น�้าปาดค้าอุปกรณ์ก่อสร้าง
นางสาวสุรัสวดี บุตรพลวง
พันเอกฐนิตพนธ์ หงษ์วิไล
พันโทหญิงพิมพ์นภัส วัฒนศักดิ์
กองทุนศูนย์ศิลป์สิรินธร
ดร.ประสาน ประวัติรุ่งเรือง
นางสาวอมรรัตน์ วรรณะ
คุณพุทธธิดา ณ บางช้าง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ ๑๙
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด
บริษัท โฮเทล รอยัล บางกอก (ไทยแลนด์)
โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
คุณชวลิต กาญจนชัยภูมิ
ธนาคารกสิกรไทย บมจ.
นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์
นายพิเชษฎ กาญจนชูศักดิ์
นายยงยุทธ ออศิริชัยเวทย์
นางวนิดา พิพัฒนศิริกุล
คุณวิฑูร จุฑาวรากุล

นายไพบูลย์ แสงเจริญตระกูล
บริษัท ซิงไท่ เทรดดิ้ง จ�ากัด
ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จ�ากัด (มหาชน)
คุณสุมาลี ศรีสุภรวาณิชย์
คุณสมชาย - สุมานี พิพัฒนนันท์
บริษัท ได-อิจิ คิคากุ (ประเทศไทย)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการฯ
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ชัยเจริญซัพพลาย
สหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทย
นายแสงชัย โสตถีวรกุล
บริษัท ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์) จ�ากัด
บริษัท ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
นางดอกพุทธ ชฎาจิตร
บริษัท ทรีส คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
บริษัท เอเชี่ยนมัลติสปอร์ต
บริษัท ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ร้านเจริญธรรมแกะสลัก
นางพวงพยอม รัตนสุวรรณ
นางสาวแสงจันทร์ แสงแก้ว
นายโนโบรุ มัตสึอูระ
นางสาวปิน แสงวงค์
นางเย็น น้อยตาล
นายเกษม สุขมาก
นางบวรนันท์ จังติยานนท์
นางสาววัชรี ตั้งประเสริฐ
นางปราณี เขาแก้ว
นางดารณี อุทัยกุล
นายวิรยุทธ จักรสุวรรณ์
นางวิวัฒนา เกตุราทร
นางสุวิมล อินทร์จันทร์
นางกรองกาญจน์ ร่างแก้ว
นางกมลลักษณ์ วุฒิอาภรณ์
นางศรีพรรณ ศรีวิรัตน์
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ
นางสาวกมลพร ศรีลานุช
นางเรณู ชมจุรัย
นางสาวปวีณา มะโนประเสริฐกุล
นางศศิพิมม์ ลี
นายสมเกียรติ ไพบูลย์ธนสารกูล
นางวิไล ศรีอา� พร
นางสาววริศรียา ทิฆัมพรทิพย์
นางสาวกัญญารัตน์ สัสดี
นางพรรณราย จันทยศ
นายสมรัชนะ มูลสาย
นายทศพล ศรีลานุช
นางลัดดาวัลย์ อิโนอูเอะ

นายชัยพล เตติวงศ์
นางสาวจิราพร ขอชัย
คณะกรรมการติดตามการบริหารงานต�ารวจ
มูลนิธิรุจิรวงศ์ ในพระราชูปถัมภ์
MR. MERRICK DAVIDSON
นายสุทธิพงษ์ ธรรมสอน
คุณปริยกา เกสรทอง
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
คุณปิติฏาภา วงศ์ใหญ่
คุณศรีนวล ชัยสิทธิ์
คุณชลิดา แซ่ฟุ้ง
TAN CHI WEE
คุณบุญรัตน์ บุตรดี
คุณเกศสุดา สิทธิแก้ว
LIM SIEW CHENG
WONG SIONG BIAU
LOH LAI KUAN
คุณหมอน ปาละบุญมา
คุณสมชาย บวรวงศ์ดิลก
คุณสุกัญญา ธาตุรักษ์
คุณหฤทัย เจียมตระกูล
คุณพูนศรี สวยลึก
คุณทศพร มูลรัตน์
คุณสุภาวดี กระฎมพร
คุณชลิดา สุนทราภรณ์
คุณจารุปรานต์ ภากุลเดช
คุณพิสมัย ชัยสิทธิ์
คุณทองศรี จันทราภรณ์
คุณบัวแก้ว นวลใส
คุณเพ็ญศรี กุลวาชัย
คุณปราณปรียา พลเยี่ยม
คุณปราณี อุ่ยอุทัย
คุณเครือวัลย์ ไชยสถิตวานิช
คุณสุนทรี บุญประเสริฐ
คุณทองใบ วุฒิกรณ์
คุณเนตรทราย บริบูรณ์
คุณจรวยพร แสนดี
คุณแสงแก้ว สูงปัญญา
คุณฟองจันทร์ ตาวิยะ
คุณศรีวรรณา เลาหตรีรานนท์
คุณแว่นแก้ว ภิรมย์พลัด
นางมรกต ยิบอินซอย
ดร. ปรียา ครองธรรม
นายวัชรินทร์ นิ่มประทุม
คุณเพ็ญศรี เหลี่ยมพันธ์
นายแพทย์สมปรารถน์ หมั่นจิตต์
แม่ชีจันทร์ฟอง สาระคนธ์
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แม่ชีสุภา กุลสัมพันธ์
นางอุษา มนต์เสรีนุสรณ์
บริษัท บี เอ็ม สปอร์ต จ�ากัด
นางราตรี อยู่สิงห์
นางพรทิพย์ เหงี่ยมไพศาล
นายวิรุฬห์ เบอร์เดน
คุณกมลวรรณ จินดายะพานิชย์
พระชยานันทมุนี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
นายสายัณห์ โกลาตี
คุณวิชัย ลาภพูลธนะอนันต์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
นางอัมพร จันทรา
นางจินดาภา สุขกาญจนะ
นางดวน กุมาร
นางนงเยาว์ ชูพรหม
นางสาวเอมอร สถิตย์ธ�ารงค์
นางจุพา โพธิครูประเสริฐ
นางสาววรณัฐ โพธิครูประเสริฐ
นางสาวกนกพร โพธิครูประเสริฐ
นายศิริวัฒน์ โพธิครูประเสริฐ
นางเทรซี่มิเซล บูรพาเซอร์
นายอดิศักดิ์ สถิตย์ธา� รงค์
นายสุทิศ พงศ์จีน
นายสุทิน กิ้มหิ้น
นางสุกันยา ทองจิบ
นางร�าจวน ทองจิบ
นางอุไร วรรณกูล
นางอรศิริ ผลกล้า
นางฉุ้ย จันทศรี
นางสุนันท์ รตะโรจนานนท์
นางนันท์ ขุนทองเพชร
นางปลอบ ขาวกริบ
นายจิตต์ รัตนพันธ์
นางบังอร อ่อนเกตุผล
นางพร้อย เอียดฉิม
นางปฤฤา บุญดิเรก
นางจีรภัทธิ์ ฟูพงศ์ศิริพันธ์
นางเสาวนิตย์ ศรีตังนันท์
นางพยงค์ นวลได้ศรี
นายภฤศธร นวลได้ศรี
นางอาภรณ์ หีมมะหมัด
นางประไพ ชลเจริญ
นางมินท์มันตา พีรดนย์โกเศส
ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ
นางชมศรี ธาระขวัญ
ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม ๑ ท่าน

พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
นางสาวสุดา สายรัดเงิน
นางวิภาดา ชินกีรติการ
นางจารุชา ชินกีรติการ
คุณสุนีย์ เทพทินกร
บริษัท พีเพิลมีเดีย ทีวี จ�ากัด
คุณอุทร ธรรมวัน และครอบครัว
นางวัชรี อโนมะศิริ
นายสงกรานต์ ศิริพานิช
นางสาววรรณี ภู่จีน
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด
(มหาชน)
คุณวิภา ตั้งสิน
บริษัท มีน�า โฮเต็ล จ�ากัด
คุณวิไล ตั้งสิน
สโมสรโรตารี ยานนาวา
คุณปราณี แซ่อึ้ง
บริษัท อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย
จ�ากัด
คุณศิริพร ตั้งสิน
บริษัท ไวน์ดีดี จ�ากัด
บริษัท ชญตร์ จ�ากัด
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล อู่คานเรือ
บวรมงคล
บริษัท วินเนอร์ แฟบริค จ�ากัด
บริษัท ประกอบอุตสาหกรรมเทรดดิ้ง
จ�ากัด
คุณสุดารัตน์ สุทธาวาสสุนทร
บริษัท พีพีวี (๒๐๐๕) กรุ๊ป จ�ากัด
หจก. พระอินทร์ เน็ตเวิร์ก เคเบิ้ลทีวี
คุณศิวพร แดงมันฮับ
บริษัท ศรีมิตร อินเตอร์เทรด จ�ากัด
ไพศาลฮาร์ดแวร์
บริษัท พีอี แอนด์ พีเทค จ�ากัด
หจก. เอสอีที ซัคเซสส์ชั่น
คุณสมเดช อาษาสนา
บริษัท ทรงกิจ โฮมโปรดักส์ จ�ากัด
บริษัท นูบูน จ�ากัด
บริษัท จาโกต้า บราเดอร์ส เทรดดิ้ง จ�ากัด
คุณปิยะพร ปิยะธีรธิติวรกุล
มูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
หจก. เจริญสวัสดิ์เฟอร์นิเจอร์
บริษัท ส.ตันติวิวัฒน์ เอ็นจีเนียริ่ง 2000 จ�ากัด
บริษัท คลีนิคสุขภัณฑ์ จ�ากัด
คุณธีรวัฒน์ ปิยะโอสถสรรค์
บริษัท เจนเพาเวอร์ เอ็นจิเนียร์ส จ�ากัด
คุณสมาน ตรีเกสรนพมาศ

บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จ�ากัด
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ไท้ฮิน
บริษัท โฟร์สตาร์ การ์เมนท์ แอนด์ เท็กซ์ไทล์
จ�ากัด
บริษัท ดีมาร์ค เทรดดิ้ง จ�ากัด
คุณบุญรอด ภัทรอารยกูล
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
บริษัท แสงงามกรุ๊ป (๒๕๓๕) จ�ากัด
คุณนิยดา โรจนฉวาง
คุณพรประภา ยอดระฆัง
บริษัท มหานครไรช์ จ�ากัด
คุณนัทธมน ตันเจริญ
บริษัท วิศวกรรมเคมี จ�ากัด
คุณนฤมิตร น้าเจริญ
บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ�ากัด
นางสาวอิสรีย์ ถนัดช่างแสง และนายปองพล
ศราฐิติภัค
นายนคร วิศาลอัตถพันธ์
ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
มูลนิธิสุทธิ ณ นคร เพื่อสงเคราะห์คนพิการและ
เด็กยากจน
นางสาวจิตตา - นางสาวเกศทิพ ฤทธิ์สา� เร็จ
นายไพบูลย์ ธิมาศาสตร์
คุณพ่อสิทธิชัย - คุณแม่บุญมาก ธีรมหานนท์
นางบุบผา เบ็ญจชัยพร
นางปรีดา เค้าสงวนศิลป์
นางสาวมณฑา กิริยา
นางองุ่น ชีรนรวนิชย์
นางวิวรรณ วรัญญูวัฒนะ
นางละออง สุวรรณชื่น
นางจ�าลอง ค�าม่วง
นางสาวดาราพร ครุฑค�ารพ
นางสาวโสภิณ ธีปฏิมากร
เด็กหญิงญาณิศา คนเที่ยง
เด็กหญิงสุชญา คนเที่ยง
นางสาวสายหยุด กิ่งแก้ว
นางมาลี ค�าพุฒ
นายสุเทพ กฐินสมมิตร์
นางสาวสายทิพย์ - นางสาวฑิฆัมพร แก้วประทุม
นางสาวทิพวรรณ วีรโสภณ
นางสาวกุลกนิช ภักดีอาภรณ์
นายสมภพ ตาลสอน
นางมาลี คงวารี
นางลักษมี ไอศะนาวิน
นางสาวกัทลี จูฑะพุทธิ
นางสาวมานัส สงค์ปรีดา
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นางสาวนวลพรรณ ทันนิเทศ
นางสาวสุดา สายรัดเงิน
นางบุญช่วย วงษ์ตลาดขวัญ
นางสาวบุบผา จันทร์แสงสุก
นางสาวส�าเนียง พิมพ์พันธุ์
บริษัท อินทรชิตร์ จ�ากัด

มีนาคม ๒๕๕๙
ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ
ชมรมมดตะวันออก
นายอรุณ มากุลสวัสดิ์อุดม
นายอ�านาจ บัวละออ
นายปรีดา บุญศิลป์
นายสมเดช งามกมลรัตน์
นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
นายไพศาล สิริจันทรดิลก
นายสมรส แก้วมงคล
นายผไท บุญมาก
นายประเสริฐ ศรีวิลักษณ์
นางมงคล บุญเต็ม
นางสาวนภสร มะโรงมืด
นายชัชวาล เจตจ�านงกิจ
นายภูมิสิทธิ ศักดิศรี
นายอนุรักษ์ แก่งศิลาลัย
นายศักดา ดวงนิล
นางภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ
นายบัญชา ยาทิพย์
นายอาคม กิจลือเกียรติ
นางวิภารัตน์ กิจลือเกียรติ
นางพรรณี ประจวบเหมาะ
คณะนิสิตเก่า ชมรมดนตรีไทย ส.จ.ม.
มูลนิธิอัศวานนท์
คุณศรีสุรางค์ อัศวานนท์
พรรณพิมล คชะสุต
นายสารสิน วีระผล
MR. HARALD LINK
สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายฯ
นางทองสวรรค์ วงศ์รัตนะ
มูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์
นายอนุรักษ์ กาญจะโนสถ
ดร. โกสินธ์ ศรีศักดิ์สกุลชัย
นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์
พระวรรณฉัตร ดาบสมเด็จ
ดร. ธัญรดี ศรีศักดิ์สกุลชัย
นายวัฒนศิริ กรสุทธิ์วสิทธิ์
นางดวงตา วรวงศ์
นางสาวเรวดี ตั้งวินืต
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นางกานตพร สวัสดิโรจน์
สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติฯ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท์
นายชัยยุทธ พิทักษ์ธีระธรรม
นายอาทิตย์ กิจประเสริฐสกุล
นางสุภาภรณ์ อัศวเวทวุฒิ
บริษัท อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ จ�ากัด
มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติฯ
นางนิยม แสวงหาทรัพย์
พระครูปรีชาธรรมวิธาน
นางสาวเนตรทราย บริบูรณ์
บริษัท โอเค แมส จ�ากัด
บริษัท ออลล์ พีอาร์ จ�ากัด
นางสาวอรอุมา เกษตรพืชผล

นางสาวสมพิศ มาแก้ว
นางประมวล เพิ่มอัจฉริยะ
นางอารีย์ ช�านิเกษตร์
TECHNICAL BIOMED CO.,LTD.
นางพริ้ง อนุเคราะห์กุล
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
นางสาวประไพ สนสุทธิ
นางทองพูล ศรีวรนันท์
นายวุฒิพันธุ์ นวลสนิท
มหาวิทยาลัยนครพนม
นางบุญทัน บั้งทอง
นายวัชรินทร์ อินทะนา
นายนภดล พัฒนะศิษอุบล
นางอาภาศิริ ฟักทอง
นางสาวถนอมศรี สินค�้า
นางเจียมใจ สวัสดี
นายนิรามัย เลิศพัฒนสุวรรณ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศิริราชมูลนิธิ
นางอุดมศิลป์ ศรีสมบูรณ์
นางสาวอรสา กาญจนพันธุ์
นางสาววาสี ปรุงสิงห์
นางพรศิริ แสงแก้ว
นายนัยนา ตาลบัตรเจริญกิจ
เด็กชาย ธเนศพล ดุมแก้ว
บริษัท เพลท พรินติ้งเวิลด์ จ�ากัด
นางสาวกัลยกร ธราดลตระกูล
นายทิวา นาควิเชียร
นายเฉลิมเกียรติ ศรีจันทร์ชัย
คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนฯ
นายโกศล ไชยสนิท และครอบครัว
นายจาฤก กัลย์จาฤก
สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ
ไลออนสมพงษ์ น�าศรีเจริญสุข
นายวิสิทธิ์ อวิรุทธ์นันท์
นายวัชรพงษ์ สังขมณี
สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษฯ
สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ฯ
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ�ากัด
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ�ากัด
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน
นางฉลวย ชื่นชม
สมาคม YWCA กรุงเทพ ฯ
นางสาวจินดา พงษ์ประเสริฐ
นางยุพา นาคทอง
นางสาวสุวิมล คูวนิชกุล

นางปุ่น วงศ์สามารถ
นางนงลักษณ์ ศรีศักดา
นางสาวประภาภรณ์ ศิลาล้อม
นายพรชัย สกุลรัตนสุภา
นางทัศนีย์ เจริญศิริสุทธิกุล
นางไพจิตร สุริยา
นางยุภาวดี บุญทา
นางวนิดา ด�าพะธิก
นางสาวประอร คูณค�าตา
นางบุญจู จันทร์สว่าง
นายสุรัตน์ มุทุวงศ์
นางจงจิตต์ เครือนพคุณ
นายวิชัย ศิริครรชิตถาวร
รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายก�าธร ถาวรสถิตย์
นางพิมพ์วิมล ถาวรสถิตย์
ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
นายศิริ แก่นศักดิ์ศิริ
นางกฤษณา ยิ้มศิริ
นางวิมล อังสนันท์
บริษัท ศิริการกรุ๊ป ๙๐ จ�ากัด
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)
นายเดวิด บาร์คเกอร์
นางเทวา ตั้งวานิชกพงษ์
บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ�ากัด
นายอิฐเชษฐ์ ฤทัยสวัสดิ์
โรงเรียนอนุบาลยุววิทย์

กองทัพภาคที่ ๓
ผอ.วิมล ปานะถึก
นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์
มูลนิธิเยาวชนคนเก่งฯ
นางสายพิณ พหลโยธิน
นางรุ่งทิพย์ ศรีเสมอ
มูลนิธินิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชัย -มานิดา หโยดม
บริษัทจ�าลองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ
สมาคมสโมสรอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)
สมาคมนักเรียนเก่าเนเธอร์แลนด์
คุณหงส์ลภัส บุนนาค
นายขรรค์ชัย บุนปาน
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือฯ
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
บริษัท คาดูแลค (ประเทศไทย) จ�ากัด
นายสมพร พูลสวัสดิ์
คณะผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา
คุณหญิงตรึงใจ อิฐรัตน์
คุณจันทร์เพ็ญ เกษมทรัพย์
คุณเฟื่องฟูรัตน์ มุ่งทวีสินสุข
นางสาวทอฝัน ชลพิทักษ์
นางสาวญากา ชุมเวส
พลโทชินศักดิ์ - อุบล ร่วมทอง
คุณวิชัย ลาภพูลธนะอนันต์
ท่านผู้หญิงสุนามัน ประนิช
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ
MR. MERRICK DAVIDSON
นายเสนีย์ สังขพันธ์
นางสุกัญญา ชลศึกษ์
คุณกมลา รุ่งอุทัย
ท่านผู้หญิงศรีจิตรา บุนนาค
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรพันธ์ โขวิฑูรกิจ
น.พ. นพดล นพคุณ
แพทย์หญิงสมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง
แพทย์หญิงสุกัญญา ชัยกิตติศิลป์
นายแพทย์วสันต์ อุทัยเฉลิม
นางอรอนงค์ ฉายศิริโชติ
นางศิริกุล โอภาสวงศ์
นางโสภา สุยะนันทน์
นางสุดใจ ธนไพศาล
นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์

นางปานหทัย เสรีรักษ์
คุณอารีย์ สหเวชชภัณฑ์
คุณอวยพร สกุลตัน
ร.ศ. สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์
นางสาวกอบกุล รังสิยะโรจน์
คุณกฤติยา อัตถากร
นางเกียรติสุดา ภิรมย์
นางสุชัญญ์ญา ว่องวิทย์
พลตรีหญิงกุลนรี ราชปรีชา
รศ. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ
นางสาวมณฑนิจ สุทธิศิริ
นางสาวนภาพร บุญศิริวิบูลย์
คุณสุภาณี เตชะพิษฐ์
นางสาวอัมรัตน์ จองกาญจนา
คุณเปมิกา เจริญวิทย์
นางจิรายุ สุวรรณภักดี
คุณศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์
คุณสนิทสุดา เอกชัย กองจันทึก
นางทัศนีย์ ดีไชยเศรษฐ
คุณอัญชลี สาระบรรจง
พลตรีหญิงสุณิสา เขตตะสิริ
คุณสุนิจนาฎ นพจินดา
นางพรพิมล กรโกษา
นางพรรณนิภา โตวรรณสูตร
คุณเพ็ญจันทร์ กุศลสมบูรณ์
นางเกษร จิตรถเวช
นางเกษศิริ ยุวะหงษ์
นางสาวพรสา ภโววาท
นางวิรัชดา กิตติวัฒน์
หม่อมราชวงศ์อุษณิษา สุขสวัสดิ์
พล ต.ต. ณรงค์ มณีนพ
คุณสุกัญญา สุจฉายา
คุณสุรดี ภัทรศิริ
นางสาวโสฬศา สาตพร
คุณศุภรัศมิ์ มัลลิกมลทัศน์
นางยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง
นายปีเตอร์ โบว์
นางสาวมาลี สุริยมงคล
คุณประภาศรี วงศ์สมมาตร์
นางสาวปภาวี สุธาวิวัฒน์
คุณหญิงเฉิดฉัน แสงรุจิ
นายเจริญ - คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
นางสาวตรัสวิน จิตติเดชารักษ์
นางสุนทรี หังสสูต
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
นายสมภพ ตาลสอน

นางพิรพร คล่องเวสสะ

นางสาวสายทิพย์ - นางสาวฑิฆัมพร แก้วประทุม
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นางสุวรรณา พัฒนกุลก�าจร
นางมาลี คงวารี
นางลักษมี ไอศะนาวิน
นางสาวกัทลี จูฑะพุทธิ
นางสาวมานัส สงค์ปรีดา
นางวิวรรณ วรัญญูพัฒนะ
นางสิริ - นางสาววรารัตน์ ภัทรพรชัยกุล และ
ครอบครัว
นายสุเทพ กฐินสมมิตร์
นางสาวอาภาพิทย์ เรืองทวีทรัพย์
นางสาวนันทนา อิ่มวิทยา
คุณสุคนธา ซิมตระการ
คุณวัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล
คุณธัญญารัตน์ ศรุติพันธ์
นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ
นางพิมพ์วิไล แกล้วกล้า
นางพิชยา ประภานนท์
นางสุมาลี พบสุวรรณ
พ.ต.หญิงวัลยา ปัญญานันท์
นางศิริมาศ รุจานันท์
นางรตนพร ยมจินดา
สิบเอกจ�าลอง ค�าชั่ง
นางค�ามวล ค�าชั่ง
นางบัวเรียว ยอดสาร
นางค�ามี ใหม่ยะ
นางสว่างจิตร ผลแก้ว
นางพัชรี สมเงิน
นายประเสริฐสุตต์ พันธุ์แก้ว
นางณัฎฐ์พิมล พันธุ์แก้ว
นายอภิวัฒน์ วงศ์สุวรรณ
นางสุจิตตรา บุญโต
นายชนกันต์ บัวอิ่น
นายวุฒิพันธ์ พงศ์ภักดีสกุล
นายแสวง ชาวส้าน
นางสุปินรัตน์ ชาวส้าน
นายสนั่น ธนะขว้าง
นางค�าอุ่น ธนะขว้าง
นายชัยวัฒน์ ต๊อดแก้ว
นางรุ่งทิพย์ อินปา
นายอดุลย์ หาญยุทธ
นางน้อมจิตร หาญยุทธ
นางบัวเจือ จิณะไชย
นางเทียรสี พรมมี
นายบุญเทียน อินไชย
นางสาวภัทรา ภิมาลย์
นายสมาน รักษา
นางสมบูรณ์ สุนทร

นายยุทธนา ดวงประภากร
นายสง่า อินปา
นางณิชสาคร พรมสี
นายวิสิษฐ์ โคตรุโร
นางสาวภัทรนันท์ เพิ่มพูน
นางลักษมี เสือวงษ์
นางสาววรรณธิดา สิทธิธรรมวงศ์
บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ�ากัด
ศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากง
ว่าที่ ร.ต.หญิง จานันท์ โพธิ์สุวรรณษร
นางวิภาดา ชินกีรติการ

เมษายน ๒๕๕๙
ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ
นายเตชทัต เฉลิมจิตต์
นายสมศักดิ์ สุนทรา
คุณประสาทสุข - เพ็ญประภา ไทยประยูร
นางโกศล ศรีอาจ
นางสาวอรชร พุกนัด
นายกฤษณศักดิ์ เจริญธรรม
นางชุลีพร บุญขันธ์
นายอมร ชูช่วง
นางปนิตา รักษาพันธ์
นายธนา ธุวพาณิชยานันท์
นายชนวัฒก์ อัศวนุภาพ
นางยุพิน โตเอี่ยม
นางนฤมล อินถา
นางสาวศรีวิภา จันทรก�าเนิด
นางซิมรัตกอร์ ซิงห์
นางสาวกุสุมาพร รัตนวัน
นางสาธร ชอบคุย
นายประมวล วรวนิชย์
นายอภินันท์ มาทอง
นายศุภวฤทธิ์ อินทรพิทักษ์
นายสุภัทรภณ กสิกรรม
คุณอัครวัฒน์ นราสุขปริพัฒน์
คุณญาณ์นิสา นราสุขปริพัฒน์
มูลนิธิภูมิไทยพัฒนา
นางนงนุช ศุทธวิจิต
นางปรารถนา มูลค�า
นายทรงสิทธ์ เอื้ออังกูรดิษกุล
นางจันทนา แย้มวงษ์
นายวิษณุ โพธิ์ใจ
องค์การเกษตรกรในอนาคต ฯ
นางสาวพัชรา อ�่าอิ่ม
นางโกสุม ใหญ่กระโทก
นางธนิต ตันบัวคลี่

นายภาวดล สิขิวัฒน์
นางสาวอัญชลี สมคะเณย์
นายนิธิป สุคนธรัตน์
นางจุฑาทิพย์ จิรวิมลนันท์
นายประจง จุลวงษ์
นางเพ็ณนุรัต โพธิ์โพ้น
ร.ต.อ.ชัยรัตน์ กิจงาม
นางนงเยาว์ น้อยเหลา
นางสาวณิชนันทน์ ฤทธิคง
นายดนัยกิติ์ สุขสว่าง
นายพร้อมพงษ์ ฝาชัยภูมิ
นางผกากรอง ประทีปะบรรเทิง
นางฐิติรัตน์ หมีทอง
นางสาวนภาพร กิจประชา
นางสาวสุวิสา ภูริทัต
นางสาวอันธิกา ประทีปะบรรเทิง
ร.ต.ท. มงคลชัย ทะรักษา
คุณสุเทพ พลับพลาเล็ก
นางจิรวรรณ ดวงแก้ว
นางจินตนา เสรีภาพ
คุณชนะไพริน เอนกศรี
คุณศุภรัสมิ์ จิรกานต์สุวรรณ
นางเสงี่ยม กาญจนประดิษฐ์
นางสาวยุดา เทพพิชัย
นางลักขณา สุขนิตย์
นางราตรี ไชยฤกษ์
นายอนุสรณ์ สุขนิตย์
นางเสาวนีย์ ภูครินทรานนท์
นายลมูล ก๋งเทมินทร์
นางดารา หัสรังค์
คุณวิชุฎา ลีธงชัยรุ่งโรจน์
นางอ�านวย เวชชประสิทธิ์
นางสวัสดี สุขสวัสดิ์
นางนัยนา คงเสน
นางบุษบา แป้นเจริญ
นางสาวอัมพร เหมือนอาจ
นางเรณู โพธิ์นา
นายศิริศักดิ์ ศักดี
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ลูกชาวนาฟาร์ม
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด
คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
นายมาศกร สุหร่าย
นางดรุณี โพธิ์ปลัด
ดต.พรชัย ศรีค�ามี
นายสมชาย ศรีคา� มี
นายมานิช โนรินทร์ยา
นายสุรินทร์ - นางสุมาลี กาแก้ว
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นายเจตน์ - นางคนึงนิจ เผื่อนเอี่ยม
โรงเรียนบ้านคลองอุดม จ.ฉะเชิงเทรา
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิตมัธยม
นางวิไลวรรณ บุญศรี
นางนันทากาญจน์ อัศพงศ์ธนัชเดช
นายต่อศักดิ์ บุญเสือ
นางส�าอางค์ บุญเสือ
นางสาวรสสุคนธ์ อุดมนนตศักดิ์
นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง
นางสาวนวลมณี มาชานันท์
คุณเสาวคนธ์ มีบุญ
นางถาวร จะนู
พระครูสูตญาณวิเทศ
นางพรเพ็ญ หอมเกตุ
นายประจวบ กระจ่างจบ
นางละมัย อนงค์
นางเตือนใจ แสงปลอด
นางหนูเหียร์ เนินใหญ่
นางวิลาศ เหมกานนท์
นางแสงสุนีย์ จันทพันธ์
นางสมพร สุมงคล
นางพวงทิพย์ รักษ์พงศ์
นางเล็ก (เนี้ยว) สระโต
นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง
ลูกเสือชาวบ้าน อ�าเภอชะอวด
นางสาวโอลัย สีสมพันธ์
นางปั้นหยา เรืองวงษ์
นายชิด มะลิทอง
นายมุสตาฟา กสิวรรณ์
นางอัมภา พรรณเกษา
นางสาวเรณู ได้ด้วยเพียร
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด สมพงษ์ ไก่ขาว
คุณชุติมา ธิมาภรณ์
คุณจารุวรรณ เกียรติธนศักดิ์
นางสาวมณรัตน์ นิ่มสกุล
นางจินตนา มากดวงเทียน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
สมาคมสตรีอาสาพัฒนาจังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
นายธัชชัย ฤกษ์พิจิตร
นางสาวสุรางคนา นิกรประเสริฐ
นางสาวศตพร วงษ์ปาน
นายเจนรบ รักวิจิตร
คุณชัยศึก เจตตกร
นางเกตน์สิรี วิชาญฤทธิกุล

40 จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
นายทอง สิงห์สุขุม
นายวิทยา ณ ร้อยเอ็ด
นางสุริพร บุญแสน
นางรชญา พรมลี
บริษัท สยามเมอริทโปรดักส์ จ�ากัด
นายวีระวัฒน์ ขันทอง
คุณวัชรพล รัตนหัตถกุล
คุณเทพจุฬา เจียรนัย
ไลออน ประสงค์ ศรีนิกร
นายวินัย ภูมิเรศสุนทร
นางสาวหัสดี หกพันนา
นางกุหลาบ ศิริวัฒน์
คุณปพนพัชญ์ หิรัญรุจิพัชร์
นางสาวจุฑามาศ แสงไสย์
นายธนทร อึ่งชื่น
นางทองจันทร์ โยธานันท์
นายส�าราญ หมอยาดี
นายวิทูร วิเศษสมบูรณ์
นายนิธิพล วุฒิวงศ์วนกุล
หม่อมราชวงศ์วรปภา จักรพันธุ์
นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
นางสาวณพนันท์ ขอจิตต์เมตต์
นายพัชร - นางพิทยนภา สมะลาภา
นายเพิ่มศักดิ์ - นางอภิชญา ไกรฤกษ์
ท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร
นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล
นายสุวิทย์ - นางจริยา สุรพัฒน์
นางเครือวัลย์ ขอจิตต์เมตต์
รองศาสตราจารย์ สุจิระ ขอจิตต์เมตต์
นายอรรถพงศ์ สุขยิ้มน้อย
นางสาวสุนิศา อนุเปรม
นายวิทยา เกิดชนะ
เอกพล ฟองแก้ว
ปิยฉัตร ตันเทียม
ศราวุฒ ศรีวารินทร์
นางอังคณา หัตถกิจโกศล
ท่านผู้หญิงเกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
คุณหญิงสิริพันธ์ ทองใหญ่
มูลนิธิราชวินิตมัธยม
นายกิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว
นายศิริมงคล บุญงาม
นางพชรกนก ฤกษ์งาม
นางสาวอารีย์ กกสันเทียะ
นายฐิติพันธุ์ สิงห์สัตย์
นางกิ้มห้อง สิงสัตย์
นางสาวพันทิวา สิงสัตย์
นายอิสระ สิงสัตย์

นางสาวขวัญหทัย สิงสัตย์
นายศักดิ์ระพี สิงสัตย์
ผาณิต พูนศิริวงศ์
นางอาจรีย์ หุ่นดี
นายโชคอนันต์ เสือเหลือง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสามฯ
นายวราพงษ์ กวั้งซ้วน
โรงเรียนหนองแค สรกิจพิทยา””
นางสาวพรทิพา พานิชาชีวะกุล
นางร�าไพ โมกศรี
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสระบุรีฯ
นางสาวประทุม ภักดี
นางณัฐรัตน์ พุทธรักษา
นายวีรวุฒิ เกตุจ�านงค์
นายถนอม สหะวรกุลศักดิ์
นางสาวจิรนันท์ ใจรักษ์
สมาคมศิษย์เก่าการเรือน - สวนดุสิต ฯ
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชวินิต
กล้วยน�า้ ไทมูลนิธิ
บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน�า้ ไท จ�ากัด
อธิษฐาน หงสกุล เกอริก
ท่านผู้หญิงลดาวัลย์ สมันตรัฐ
คุณหญิงอัจฉรา กะราลัย
พลเอก สุรพันธ์ พุ่มแก้ว
พลเอก สุรพันธ์ พุ่มแก้ว
ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นฯ
นางณัฐสมร เชื้อแพทย์
สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนฯ
นางสาวนิรมล ตู้จินดา
มูลนิธิธรรมกาย
นายอดิศักดิ์ กสิณธร
สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพฯ
ส�านักงานสภาพัฒนาการเมืองฯ
โรงเรียนนายเรือ
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
คุณมาลี ตั้งสิน
นางจุฑาทิพ ชิดเชื้อ
นางส�าเนียง เพชรสังข์
นางล�าดวน เดชทองจันทร์
นางสายใจ ปาละศรี
นางสาววิจิตตรา หิ้นเตี้ยน
ศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน ฯ
พล.ต.อ.สมศักดิ์ - นางศิรินรี แขวงโสภา
นางสาวอัศนีย์ พัฒนจงรักษ์
นายสุพรรณ เศษชะพานิช

.นางประจวบ หิ้นเตี้ยน
.แพทย์หญิงสุภา หริกุล
.โรงเรียนสุรนารีวิทยา
.นางนรินทร์ โฮแกนส์ สัน
.โรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ
.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ
.นายบุญจักรวาล รอดบ�าเรอ
.นายวัชระธรรม จอมสืบ
.นายธีระวัฒน์ วรรณนุช
.กองบัญชาการต�ารวจตะเวนชายแดน
.มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ
.โรงเรียนวังไกลกังวล
.มูลนิธิศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
.สโมสรลูกเสืออุดรธานี
.นายประทิน นาคส�าราญ
.ดร.ถาวร เรืองวรุณวัฒนา
.ชมรมลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดพัทลุง
.คุณหญิงรังสิมา หวั่งหลี
.นางสถาพร ศรีกิจการ
.ลูกเสือชาวบ้าน เขตยานนาวา
.นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล
.นายชเยส ขจรบุญถาวร
.ชมรมลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดสมุทรปราการ
.นางสมบูรณ์ เทียบทอง
.นางสาคร บุญน�า
.นางหนูวาส เมืองจันทร์
.นางสาวประไพ เทศยุคุณธร
.นายหมวดตรีหญิง มยุรี บุญเอื้อเบญจมาส
.วนิดา วรรณทวี
.นางฉัตรฤทัย จันทร์สุริยพงษ์
.นางอรุณี อมรเดชเทวินทร์
.นายกองตรี วีรศักดิ์ บุญเอื้อเบญจมาส
.ไม่ทราบนาม
.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
.เสกสรร สุมาดล
.นางสุทิน แสนสิงห์
.นายพงศกร หอมบุญยงค์
.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
.คุณแก่นใจ เข็มทิศ
.นายพัสกร มาศภูธร
.นางสมหมาย อ�าพันธ์
.บริษัท กรเวชนวดแผนไทย
.คุณวาสนา ทิพย์สุวรรณ
.ดร. กมนทรรศน์ ธนธรณ์โฆษิตจิร
.นางฐิติมน ซองพาณิชย์
.นายอดิสัณห์ แสนสิงห์
.นางสาวบุญรัตน์ สีขุมเหล็ก

.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
.โรงเรียนสิริรัตนาธร
.นายปรีชา ชัยศักดิ์เดช
.นายชาตรี แก้วมา
.นายอ�านาจ ศรีสมบัติ
.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
.นางสนองพระโอษฐ์
.กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จฯ
.คณะครู ช่างศิลปาชีพ
.มูลนิธิชีวิตพัฒนา
.กรมป่าไม้
.หม่อมหลวงสุธาดา เกษมสันต์
.หม่อมราชวงศ์บุษบา สธนพงศ์
.ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์
.หม่อมราชวงศ์ทิพพาวดี ดุละลัมพะ
.คณะองคมนตรีและภริยา
.มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์
.นายณัฏฐ์ ศรีวิหค
.นางวิมลา ไตรทศาวิทย์
.ศรีภูมิ - หม่อมราชวงศ์วรรณาภรณ์ ศุขเนตร
.ท่านผู้หญิงกุณฑี ไกรฤกษ์
.รท.เก่งพงศ์ - รอ.หญิงสุรางค์ แก้วรากมุก
.พันเอกชนินทร์ โพธิ์พูนศักดิ์
.มูลนิธิส่งเสริมสงเคราะห์ผู้กระท�าความดี
.มูลนิธิกฤตานุสรณ์ ฯ
.สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
.นางสาวกิตติมา เล็กเลิศศิริวงศ์
.สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนฯ
.สมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติ
.บริษัท ยูไนเต็ดฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)
.มูลนิธิสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนฯ
.มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน
.คณะครูโรงเรียนราชวินิต
.นางสาวมาลินี สาคริก
.นางปรียนิธิ จิตมาต
.นายศุภกิจ จิตมาต
.สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
.สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ
.สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาฯ
.มูลนิธิโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ฯ
.มูลนิธิแม่บ้านทหารอากาศ
.มูลนิธิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
.ร้านจิตรลดา
.วัฒนา ขวัญแก้ว
.มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ
.บัณฑูร - อุษา ล�่าซ�า
.นายแพทย์ ธ�ารงรัตน์ แก้วกาญจน์

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
.จิรายุ - อรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา
.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
.ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
.อธิบดีกรมปศุสัตว์
.มูลนิธิคุ้มเกล้า ฯ
.กองทัพอากาศ
.สมาคมภริยาข้าราชการฯ
.สมาคมแม่บ้านทหารบก
.สมาคมภริยาทหารเรือ
.พลเอกสมหมาย เกาฏีระ
.พลเรือเอก ณะ อารีนิจ
.โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
.นายลัทธพล พรรณา
.โรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัย ฯ
.พนมนคร มีราคา
.นายศุภณัฐ จันทร์ดวงศรี
.นายหอมหวล บัวระภา
.นายเอกชาตรี สุขเสน
.องค์การเกษตรกรในอนาคต ฯ
.นายศุภกร ข�าวิไล
.นางมะลิ บ�ารุงศรี
.นายเปี่ยม หนันทุม
.นางสุบรรณ สง่างาม
.นางสาวพิมพ์ชน แซ่จาง
.นายอภินันท์ สงครามชัย
.นายทวีวัฒน์ รัตนกุล
.นางสุทธิ์ธัญญารัตน์ แสงทอง
.นายประไพ ขจรโมทย์
.นายอดิศร ใจเจริญ
.นายอุทัย สายบุญสา
.นางวรินทร สุทธิเสวันต์
.เพชรรัตน์ เงาทอง
.นายอัมพร พินะสา
.นายสง่า จิ้มลิ้ม
.คณะกรรมการวัดชาวเหนือ ราชบุรี
.นางเพยาว์ แสงประไพ
.นางรจนา สุรวัฒนานันท์
.คณะกรรมการวัดทรงเสวย
.ชมรมนวดไทยบ้านพ่อครู
.นางสุวรรณ์ สุจริตจันทร์

.นายอุดม สิทธิสุวรรณกุล
.ร.อ.กิตติชาติ - นางปราณี หมอทรัพย์
.นางขจีพรรณ เอื้อประเสริฐ
.นางชลธิชา นิ่มพิลัย
.นางณัฐนันท์ ธไนศวรรยางกูร
.นางสาวณัฎฐาฤทัย ธไนศวรรยางกูร
.นายณัชพล ขวบสูงเนิน
.นางสาวดรุโนทัย จันทร์สว่าง
.นางทรายทอง โปสพันธุ์
.นางสาวธนพรรษ ฤทธิ์นุ่ม
.นายธนัตกรณ์ ผุดผาด
.นางนาตยา ทรัพย์สุวรรณ
.นางนิตยา คงเจริญ
.นางนันทา ชลิศราพงศ์
.นายบุญชวน ขวบสูงเนิน
.นางพรมมา ชลพฤกษา
.นางพิศมัย ขวบสูงเนิน
.นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ ขวบสูงเนิน
.นางพาศนา นิลสุวรรณ์
.นางพเยาว์ เขียวชอุ่ม
.นางสาวเพทาย มารักธรรม
.นายมนัส ชื่นมาธูรไพจิตร
.นางสาววรยากร ทรัพย์สุวรรณ
.นางลัดดา ณ นคร
.นางลัดดา ศรีอุทัย
.นางศรีธร ชูชีพวัฒนา
.นางสาวศิริวิมล ชูชีพวัฒนา
.นางสาวศิริมงคล ศรีไพบูลย์
.รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร
.นางสมถวิล สารสาส
.นางสุขุม สาระวก
.นางสุทธดา คล่องแคล่ว
.นายสุทัศน์ สุวรรณวรวิทย์
.นายสุพัฒน์ เอื้อประเสริฐ
.นายสุรสักย์ ธไนศวรรยางกูร
.นางสาวอัมพร วิชาดากุล
.นางสาวอ�าไพ วิจิตรจันทร์
.นางอ่อนศรี ธไนศวรรยางกูร
.ชมรมปัญญาวิมุตติ
.นางสอน มูลพวก

.นางปิ่นแก้ว กรเกตุ
.นางดอกอ้อ ผลพยุง
.นางวิไลวรรณ ตรีปัญญา
.นางประภา สุวรรณาภินันท์
.นางสาวจุฬาลักษณ์ เอี่ยมอนันต์
.นายภาณุวัฒน์ พรหมวาทย์
.สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี
.ร.อ. เกษม เจือแสง
.นายอนุวัฒน์ พรหมรักษา
.นายเจริญ กุนขุนทด
.นางกนกพรรณ นาทอง
.บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน�า้ ไท จ�ากัด
.โรงเรียนสิริรัตนาธร
.นางศิวพร สายจันดา
.นางธนินี การปลูก
.นางภาวนา กาญจนวรชัย
.สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ
.สะอาด ศิริพฤกษ์
.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
.นายธานินทร์ อยู่ศิริ
.นางอุษา บุญรอด
.นางผกามาศย์ รักษ์นาค
.นายวันเฉลิม รอดบ�าเรอ
.นางสาววิราภรณ์ ส่งแสง
.นางอินทร รอดบ�าเรอ
.นายค�า รอดบ�าเรอ
.นางสาวสุพรรณี ดวงมรกต
.นายบุญจักรวาล รอดบ�าเรอ
.นางวราภรณ์ ไตรวิทยานุรักษ์
.สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยฯ
.สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย
.นางสงเคราะห์ กาญจนะโกมล
.นายประสพ บุตรชาลี
.นางนิภา สุพิชญางกูร
.นางสาวธันยพร ประชุม
.นางประภาพรรณ สุขทองสา
.นางกัลยา สุทธิวิริยาภรณ์
.นายไฉน ขวัญสุข
.นายชนะ นพสุวรรณ
.นางสาวจารุลักษณ์ ศุภพาณิชย์
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.นางชุน ระลึกมูล
.นางสาวบุญเกื้อ ระลึกมูล
.นางอัมริน ตู้จ�านงค์
.ชัยสรรค์ เรืองชูศาสตร์
.นางสาวจ�าเนียร อยู่ชั่วกัลปั
.นางสุวรรณา เคียงศรี
.พ.อ.ปริญญ รื่นภาควุฒิ
.ร.ต.อ.กมลศักดิ์ นาคเสน
.นางวัชราภา สุทรายน
.นางสาวสุพรรณิกา พุ่มทิพย์
.นายจารุพัฒน์ พรรุจิราพันธุ์
.ภัทริณี เพ็ชรอาภรณ์
.นางจารุณี ศิริ
.นางนาตยา อ่วมภักดี
.ญัตติพงศ์ ธิภาศรี
.ปรีชา บุญญานุรักษ์
.นายนิพนธ์ ยอดค�าปัน
.ร้านอาหาร MEE เรา ฯ
.นางสาวกานต์สิรี อุษมากฤตทรัพย์
.นางสุกัญญา เพิ่มสิน และครอบครัว
.นางสาววรรณสม ภักดีรณชิต
.สุภา สายวิจิตร
.นางสาวธนัชพร แย้มพันธุ์เกษร
.นางปรีมน ชื่นชีพ
.นางวันเพ็ญ ใจรังษี
.นางจรรยาภรณ์ วงศ์สุขวิวัฒนา
.นางพรภาวี ลักขษร
.นางรัตนา บรรจง
.นางพิมพ์ใจ ศรราช
.นางสาวกมลทิพย์ ตันเจริญ
.ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด อุดรธนโชติ
.นายสมบูรณ์ เจริญวงศ์
.พ.ต. สรวิชญ์ สุบุญ
.นายเสงี่ยม มิสา
.นายอัมพร วิจิตรปัญญา
.นางธนิตตา วิจิตรปัญญา
.นางสาวลออ วิลัย
.นายชัยพร มูลแก้ว
.นายปัญญา แจ่มกังวาล
นายพิศณุภงศ์ ศรีศากยวรางกูร

สัญลักษณ์กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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�านวน ๔ แผ่นพับ มีความหมายแทน อิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ
จิตตะ วิมังสา หรือ ความรัก ความเพียร ความตั้งใจ และความรอบคอบ อันเป็นหัวใจของการท�างาน
ตัวอักษร ก.ส.ธ. เป็นตัวอักษรย่อของ “กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับสนองใต้เบื้องยุคลบาท

