กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระนามาภิไธย
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เถลิงราชย์ฉลองรัชเฉลิมพระนาม
ราษฎร์แซ่ซร้องสรรเสริญสาธุการ
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
กราบพระบาทด้วยจงรักแลภักดี

ทั่วเขตคามปรีดิ์เปรมเกษมสานต์
ทรงสืบสานอภิรักษ์วงศ์จักรี
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าผู้ทรงศรี
สดุดีขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
ข้าราชบริพารกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงพระเจริญ

ถ้อยแถลงจากบรรณาธิการ
4 พระราชด�ารัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี งานประชุมวิชาการ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
4 พระราชกิจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๒
4 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
4 พระราชพิธี เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
4 เครื่องอิสริยาภรณ์ รัฐมิตราภรณ์ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สักขีแห่งมิตรภาพ
อันยั่งยืนและงดงาม
4 “หนังสือทูลกระหม่อม”
4 รายนามผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุน “ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ”
มกราคม - ตุลาคม ๒๕๖๒
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วารสารจดหมายข่าว กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จัดท�าโดยกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ โครงการตามพระราชด�าริ หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และข้อมูลความรู้ทั่วไป
มีก�าหนดออกเผยแพร่เป็นประจ�า ปีละ ๓ ฉบับ
แจกจ่ายแก่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ห้องสมุดโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
และโรงเรียนในพื้นที่ โครงการตามพระราชด�าริ ฯ สถาบันการศึกษา หน่วยราชการในส�านักพระราชวัง
และหน่วยงาน บุคคลผู้สนใจทั่วไป
กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 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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จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ ๑๙ มาพบกับท่านผู้อ่านอีกครั้งในพุทธศักราช ๒๕๖๓ ส�าหรับพุทธศักราช
๒๕๖๒ ทีผ่ า่ นมา เป็นโอกาสมหามงคลส�าหรับปวงประชาชนชาวไทย นัน่ คือ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตงั้ การพระราชพิธบี รมราชาภิเษกขึน้ ในช่วงเวลา
ระหว่างวันที่ ๔ ถึง ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และการเสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตรา
ทางชลมารค ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่บ้านเมือง และน�าความปีติยินดี
มาสู่ประชาชนทั่วหล้า
โอกาสนี้ ทางกองบรรณาธิการขอน�าเสนอบทความพิเศษ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๒” เพื่อเชิญชวนท่านผู้อ่านทุกท่านให้ร่วมกันน้อมร�าลึกถึงเหตุการณ์ส�าคัญนี้
และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศ์ให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
พร้อมกันนี้ กองบรรณาธิการได้นา� เสนอบทความอีกสองเรือ่ งซึง่ บันทึกเหตุการณ์สา� คัญทีเ่ กิดขึน้
ในปี ๒๕๖๒ ทีเ่ พิง่ ผ่านมา คือ “พระราชพิธเี ฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” และ “เครือ่ งอิสริยาภรณ์ รัฐมิตราภรณ์ แห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สักขีแห่งมิตรภาพอันยั่งยืนและงดงาม” ล้วนเป็นเรื่องที่น่าปลาบปลื้มยินดีเป็นที่ยิ่ง
นอกจากนี้ ท่านผูอ้ า่ นยังคงได้พบกับคอลัมน์ประจ�าคือ พระราชด�ารัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกิจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ “หนังสือทูลกระหม่อม” ทีน่ า� เสนอหนังสือ
พระราชนิพนธ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่ตีพิมพ์ขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้อ่านพลิกอ่านบทความต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย
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พระราชด�ารัส

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเปิดการประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ ๑๓ หัวข้อ “มนุษย์ในโลกดิจิทัล”
ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดี ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ข้าพเจ้ายินดีที่ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ ๑๓ หัวข้อ “มนุษย์ในโลกดิจิทัล”
ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรจัดขึ้นในวันนี้
สังคมไทยในปัจจุบันเป็นช่วงที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นสังคมดิจิทัล ที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาท
ขับเคลือ่ นสังคมในแทบทุกด้าน เป็นเหตุให้วถิ ชี วี ติ ของคนในสังคมเปลีย่ นแปลงไป เกิดวิถชี วี ติ วัฒนธรรมอย่างใหม่ คนทีจ่ ะอยูใ่ นสังคม
ดิจิทัลได้อย่างมีความสุข และได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล จึงควรจะต้องรู้จักปรับตัว เรียนรู้ ให้รู้จักเทคโนโลยีดิจิทัล และ
ประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลประการหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ก�าลังเป็นที่นิยม
อย่างกว้างขวาง หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรได้ชว่ ยกันเผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจ ให้คนใช้เทคโนโลยีดา้ นนีอ้ ย่างรูเ้ ท่าทัน มีวจิ ารณปัญญา
มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ เพื่อให้เทคโนโลยีดิจิทัลอ�านวยประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างแท้จริงและยั่งยืน
ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมที่ได้ทราบว่ามีนักวิชาการ นักศึกษา และนักวิจัยจากสถาบันต่างๆ กระตือรือร้นสนใจ
การประชุมครัง้ นี้ และส่งบทความทางวิชาการร่วมน�าเสนอเป็นจ�านวนมาก ซึง่ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาองค์ความรูเ้ กีย่ วกับสังคม
และวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล เพื่อให้ประเทศชาติเจริญพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ทัดเทียมกับนานาประเทศในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑
ได้เวลาอันควรแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุม ณ บัดนี้ ขออ�านวยพรให้การประชุมได้รบั ผลส�าเร็จดังความประสงค์
ทุกประการ และให้ท่านทั้งหลายที่มาพร้อมกันในที่นี้ มีความสุขสวัสดีทุกเมื่อทั่วกัน.
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พระราชกิจ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๒
มกราคม ๒๕๖๒
วั น อั ง คารที่ ๑ เวลำ ๑๓.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมข้ำรำชกำรทหำรที่

เจ็บป่วยจำกกำรปฏิบตั หิ น้ำทีร่ ำชกำร ณ อำคำรมหำวชิรำลงกรณ โรงพยำบำล
พระมงกุฎเกล้ำ เขตรำชเทวี
วันพุธที่ ๒ เวลำ ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ
ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในกำรพระรำชทำนปริญญำบัตรแก่ผสู้ ำ� เร็จกำรศึกษำ
จำกมหำวิทยำลัยศิลปำกร ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ทัง้ ภำคเช้ำและภำคบ่ำย
จ�ำนวน ๕,๗๕๖ คน ณ อำคำรศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ
พระชนมพรรษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์
อ�ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
เวลำ ๑๔.๔๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอำคำรเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียน
สิรินธรรำชวิทยำลัย ณ โรงเรียนสิรินธรรำชวิทยำลัย อ�ำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
วันพฤหัสบดีที่ ๓ เวลำ ๐๗.๐๕ น. เสด็จฯ ไปทรงบำตรพระสงฆ์ เนื่องในวัน
คล้ำยวันสถำปนำคณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ครบ ๑๐๒ ปี
ณ อำคำรมหำจุฬำลงกรณ์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เขตปทุมวัน
เวลำ ๑๗.๔๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธำนกำรประชุมสำมัญประจ�ำปี
๒๕๖๒ ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ณ มูลนิธิชัยพัฒนำ
อำคำรส�ำนักงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ เขตบำงพลัด
วันศุกร์ที่ ๔ เวลำ ๑๔.๕๐ น. เสด็จลง ณ ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๒๐ คณะ เฝ้ำฯ
วันอาทิตย์ที่ ๖ เวลำ ๑๗.๑๕ น. เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนเพลิงศพ
นำยสงัด จันทร์แช่มช้อย ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยำรำม เขตพระนคร
วันจันทร์ที่ ๗ เวลำ ๐๘.๕๘ น. เสด็จลง ณ ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๘ คณะ เฝ้ำฯ
เวลำ ๑๕.๑๒ น. เสด็จลง ณ ศำลำดุสิดำลัย พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๐ คณะ เฝ้ำฯ
เวลำ ๑๗.๒๐ น. เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนน�้ำหลวงอำบศพ
พลโท เอกชัย จุลเสวก ณ ศำลำ ๙ วัดโสมนัสวิหำร เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย
วันอังคารที่ ๘ เวลำ ๐๘.๕๘ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงำน Thailand International
Science Fair 2019 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ (องค์กำรมหำชน) อ�ำเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เวลำ ๑๔.๐๗ น. เสด็ จ ลง ณ อำคำรชั ย พั ฒ นำ สวนจิ ต รลดำ
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้ำฯ
วันพุธที่ ๙ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

เสด็ จ ฯ ไปทรงเยี่ ย มโรงเรี ย นต� ำ รวจตระเวนชำยแดนประชำรั ฐ บ� ำ รุ ง ๑
บ้ำนหนองหญ้ำปล้อง อ�ำเภออรัญประเทศ ทรงเปิดอำคำรเกษตรสิริสุข และ
วิชชำคำร อรอ�ำไพ ณ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนกำรบินไทย อ�ำเภอ
คลองหำด ทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนน�้ำอ้อม ต�ำบล
เขำสำมสิบ อ�ำเภอเขำฉกรรจ์
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เสด็จฯ
ไปทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกำญจนบุรี
วั น พฤหั ส บดี ที่ ๑๐ เสด็จฯ ไปทรงวำงศิลำฤกษ์อำคำรพักพยำบำล และ
ทรงเปิด “ตึก ๑๐๐ปี สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช โรงพยำบำล
พหลพลพยุหเสนำ” ณ โรงพยำบำลพหลพลพยุหเสนำ อ�ำเภอเมืองกำญจนบุรี
ทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนวิจิตรวิทยำคำร อ�ำเภอทองผำภูมิ
และโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนเรดำร์ อ�ำเภอสังขละบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๑ เสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนวัดสุธำสินี

บ้ำนล�ำสมอ และโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนแม่น�้ำน้อย อ�ำเภอ
ไทรโยค
วั น เสาร์ ที่ ๑๒ เวลำ ๑๕.๒๕ น. สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม ทรงพระสุหร่ำยเทวรูป
พระอิศวร พระอุมำ พระพิฆเนศวร พระพรหม พระนำรำยณ์ พระลักษมี และ
พระภูมิเทวี ในกำรพระรำชพิธีตรียัมปวำย ตรีปวำย
เวลำ ๑๗.๑๕ น. เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนเพลิงศพ พลโท เอกชัย
จุลเสวก ณ เมรุวัดโสมนัสวิหำร เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๔ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เสด็จฯ
ไปทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลำ จังหวัดตรัง จังหวัด
นครศรีธรรมรำช จังหวัดยะลำ จังหวัดปัตตำนี และจังหวัดนรำธิวำส
วันจันทร์ที่ ๑๔ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโครงกำรศึกษำทดลองกำรเลี้ยงแพะ
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จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

พั น ธุ ์ แ บล็ ค เบงกอล ของมู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นำ ณ ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นำสั ต ว์
เคี้ยวเอื้องขนำดเล็ก คณะทรัพยำกรธรรมชำติ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
อ�ำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลำ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศกำร
ณ หอประวัติ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ อ�ำเภอ
หำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ จำกนั้น พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้คณะบุคคล
จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้ำฯ ณ ศูนย์ประชุมนำนำชำติฉลองสิริรำชสมบัติครบ ๖๐ ปี
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
วันอังคารที่ ๑๕ เสด็จฯ ไปทรงเปิดอำคำรหอประชุมสิริสวัสดิธร ณ ส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรอิสลำมประจ�ำจังหวัดยะลำ อ�ำเภอเมืองยะลำ จังหวัดยะลำ
ทรงเยีย่ มโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนพีระยำนุเครำะห์ บ้ำนบูกำสำแลแม
อ�ำเภอมำยอ จังหวัดปัตตำนี และทรงเยี่ยมวิสำหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้ำน
เกษตรกรบ้ำนพระพุทธ อ�ำเภอเทพำ จังหวัดสงขลำ
วันพุธที่ ๑๖ เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงพยำบำลหำดส�ำรำญเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษำ อ�ำเภอหำดส�ำรำญ จังหวัดตรัง ทรงเปิดอำคำรเฉลิมพระเกียรติ
อำคำร ๑๐๐ ปี สธ ณ วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรนิ ธร อ�ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
และทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนควนมีชัย อ�ำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมรำช

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เสด็จฯ ไปทรงร่วมพิธีบ�ำเพ็ญกุศลทำงศำสนำอิสลำม

แก่ผู้ล่วงลับ และโต๊ะอิหม่ำมประจ�ำมัสยิดบ้ำนเขำตันหยง น�ำผู้ร่วมพิธีฯ
สวดดูอำร์ถวำยพระพร สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ ๙ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี และพระบรมวงศำนุวงศ์ทุกพระองค์ ณ ลำนเฟื่องฟ้ำ ทักษิณรำชนิเวศน์ อ�ำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส
ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๘ ถึงวันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เสด็จฯ เยือน
สำธำรณรัฐสิงคโปร์ ในกำรนี้ เสด็จฯ ไปทรงร่วมพิธีเปิดกำรประชุมสุดยอด
นักวิทยำศำสตร์เยำวชนโลก ๒๐๑๙ ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีนันยำง และ
ทรงร่วมพิธีเปิดโครงกำรแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่ำงมูลนิธิชัยพัฒนำ และ
โรงเรียนนอร์ทไลท์ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมสถำบันกำรศึกษำระหว่ำงประเทศ
เอส รำชำรัตนัม ศูนย์มรดกอินเดีย บริษทั ผลิตรสชำติอำหำร เค เอช โรเบิรต์ ส
สวนพฤกษศำสตร์แห่งสิงคโปร์ พิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะวิทยำศำสตร์ และศูนย์เทคโนโลยี
ควอนตัม มหำวิทยำลัยแห่งชำติสิงคโปร์

ระหว่างวันอังคารที่ ๒๒ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ เสด็จฯ

ไปทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล�ำปำง และ
จังหวัดล�ำพูน
วันอังคารที่ ๒๒ เสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนไลออนส์
มหำจักร ๙ อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ ก ำรเรียนต�ำรวจ
ตระเวนชำยแดนบ้ำนแม่มุใน บริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ�ำกัด (มหำชน) อุปถัมภ์
อ�ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
วันพุธที่ ๒๓ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จฯ
แทนพระองค์ไปพระรำชทำนปริญญำบัตรแก่ผสู้ ำ� เร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัย
เชียงใหม่ ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐-๒๕๖๑ จ�ำนวน ๖,๔๗๓ คน ณ หอประชุม
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ต่อจำกนั้น
ทรงเป็นประธำนกำรประชุมสำมัญประจ�ำปี ๒๕๖๒ ของคณะกรรมกำรมูลนิธิ
ขำเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ณ อำคำรส�ำนักงำนมูลนิธิ
ขำเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี อ�ำเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงพยำบำลเวชชำรักษ์ ล�ำปำง อ�ำเภอ
เกำะคำ จังหวัดล�ำปำง ต่อจำกนั้น ทรงเปิดอำคำรเรือนนอน “สุขเขษม”
และทรงเปิดอำคำรเกษตรเมธี ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษำ
ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี อ�ำเภอ
เมืองล�ำพูน จังหวัดล�ำพูน ในช่วงบ่ำย เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนเพลิงศพ
นำยพัลลภ สุวรรณมำลิก ณ ฌำปนสถำนสันกู่เหล็ก อ�ำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่
วันศุกร์ที่ ๒๕ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบตั พิ ระรำชกรณียกิจในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพิษณุโลก
มีพระรำชกิจดังนี้
สมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์
ไปในกำรพระรำชทำนปริญญำบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัย
นเรศวร ประจ� ำ ปี ก ำรศึ ก ษำ ๒๕๖๐ ทั้ ง ภำคเช้ ำ และภำคบ่ ำ ย จ� ำ นวน
๕,๕๗๓ คน ณ อำคำรอเนกประสงค์ มหำวิทยำลัยนเรศวร อ�ำเภอเมืองพิษณุโลก
ต่อจำกนัน้ ทรงเปิดอำคำรเฉลิมพระเกียรติในโอกำสฉลองพระชนมำยุ ๕ รอบ
๒ เมษำยน ๒๕๕๘ ณ โรงพยำบำลพุทธชินรำช อ�ำเภอเมืองพิษณุโลก และ
ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ทหำร กองทัพภำคที่ ๓
วันเสาร์ที่ ๒๖ เวลำ ๑๔.๒๐ น. สมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ
ให้เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้
คณะพรำหมณ์ที่ประกอบพระรำชพิธีตรียัมปวำย ตรีปวำย เฝ้ำฯ ทูลเกล้ำฯ
ถวำยสิ่งของเครื่องพิธีฯ
เวลำ ๑๗.๓๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
อ�ำนวยกำรจัดงำนพระรำชพิธบี รมรำชำภิเษก ครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ตึกสันติไมตรี
ท�ำเนียบรัฐบำล
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ เวลำ ๑๗.๑๒ น. เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนเพลิงศพ
พลต�ำรวจเอก ฉัตรชัย โปตระนันทน์ ณ เมรุวัดตรีทศเทพ เขตพระนคร
เวลำ ๑๗.๔๖ น. เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนเพลิงศพ พลเอก
ศัลย์ ศรีเพ็ญ ณ เมรุวัดพระศรีมหำธำตุ เขตบำงเขน

จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันจันทร์ที่ ๒๘ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดรำชบุรี

เสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนตะโกปิดทอง และโครงกำร
อุทยำนธรรมชำติวิทยำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี อ�ำเภอสวนผึ้ง
วันอังคารที่ ๒๙ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบตั พิ ระรำชกรณียกิจในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสุรนิ ทร์
และจังหวัดอุบลรำชธำนี เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดน
ท่ำนผูห้ ญิงสุประภำดำ เกษมสันต์ บ้ำนโพธิท์ อง อ�ำเภอกำบเชิง จังหวัดสุรนิ ทร์
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดน ศำสตรำจำรย์ ด็อกเตอร์เนวิน สคริมชอว์
บ้ำนเจริญชัย อ�ำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลรำชธำนี และศูนย์กำรเรียนต�ำรวจ
ตระเวนชำยแดนชุมชนป่ำหญ้ำคำ อ�ำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลรำชธำนี
วันพุธที่ ๓๐ เวลำ ๐๙.๐๗ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดเทศกำลโคนมแห่งชำติ
ประจ�ำปี ๒๕๖๒ และทรงเปิดโรงงำนนมมวกเหล็ก ระยะที่ ๒ ณ องค์กำร
ส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย อ�ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

เวลำ ๑๔.๓๓ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกำรถ่ำยทอดงำนศิลป์
โดยศิลปินแห่งชำติ ๓ สำขำ ได้แก่ นำยกมล ทัศนำญชลี ศิลปินแห่งชำติ
สำขำทัศนศิลป์ นำยเนำวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชำติ สำขำวรรณศิลป์
และนำยธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชำติ สำขำศิลปะกำรแสดง และทรงเปิด
โครงกำรศิลปินแห่งชำติสัญจร ณ โรงละครสนำมเสือป่ำ ส�ำนักพระรำชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ เวลำ ๑๔.๐๓ น. สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระรำชทำนปริญญำบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จ
กำรศึกษำจำกสถำบันดนตรีกัลยำณิวัฒนำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
รวม ๑๓ คน ณ สถำบันดนตรีกัลยำณิวัฒนำ เขตบำงพลัด
เวลำ ๑๗.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ
ให้เสด็จออกแทนพระองค์ ณ พระทีน่ งั่ จักรีมหำปรำสำท ในพระบรมมหำรำชวัง
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้ ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนำภำ
รองประธำนมูลนิธิรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหิดล ในพระบรมรำชูปถัมภ์ น�ำผู้
ได้รับพระรำชทำนรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหิดล ประจ�ำปี ๒๕๖๑ เฝ้ำฯ รับ
พระรำชทำนรำงวั ล สำขำกำรแพทย์ ได้ แ ก่ ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์
ไบรอัน เจ. ดรูเคอร์ และศำสตรำจำรย์แมรี่ แคลร์ คิง
เวลำ ๑๙.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ
ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในกำรพระรำชทำนเลี้ยงอำหำรค�่ำ แก่ผู้ได้รับ
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พระรำชทำนรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหิดล ประจ�ำปี ๒๕๖๑ และคู่สมรส
ณ พระที่นั่งบรมรำชสถิตยมโหฬำร ในพระบรมมหำรำชวัง

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
วันเสาร์ที่ ๒ เวลำ ๑๒.๐๒ น. เสด็จฯ ไปทรงร่วมงำนตรุษจีน ประจ�ำปี

๒๕๖๒ ณ สถำนเอกอัครรำชทูตสำธำรณรัฐประชำชนจีนประจ�ำประเทศไทย
เขตห้วยขวำง
วันจันทร์ที่ ๔ เวลำ ๐๙.๐๒ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ครั้งที่ ๓ ประจ�ำปี ๒๕๖๒ ภำยใต้
แนวคิด “นิวเคลียร์เพื่ออนำคตที่ดีกว่ำ” ณ โรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์ แอท
เซ็นทรัลพลำซำ ลำดพร้ำว เขตบำงเขน
เวลำ ๑๗.๒๔ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงำน “บำงกอก เชฟ แชริตี้”
ประจ�ำปี ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแมนดำริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ เขตบำงรัก
วันอังคารที่ ๕ เวลำ ๐๙.๐๖ น. เสด็จลง ณ ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๗ คณะ เฝ้ำฯ
เวลำ ๐๙.๕๘ น. เสด็ จ ลง ณ อำคำรชั ย พั ฒ นำ สวนจิ ต รลดำ
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้ นำงสำวรำอูชนั เยสบูลำโตวำ เอกอัครรำชทูต
สำธำรณรัฐคำซัคสถำนประจ�ำประเทศไทย ถิ่นพ�ำนัก ณ กรุงเทพมหำนคร
เฝ้ำฯ ในโอกำสเข้ำรับต�ำแหน่งหน้ำที่ใหม่
เวลำ ๑๕.๕๒ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงำนเทศกำลตรุษจีนเยำวรำช
ปี ๒๕๖๒ ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษำ วงเวียน
โอเดียน ถนนเยำวรำช เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย
วันพฤหัสบดีที่ ๗ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัด
ชั ย นำท เสด็ จ ฯ ไปทรงเปิ ด “อำคำรเฉลิ ม พระเกี ย รติ ในโอกำสฉลอง
พระชนมำยุ ๕ รอบ ๒ เมษำยน ๒๕๕๘” โรงเรียนเทศบำลต�ำบลสรรพยำ
อ�ำเภอสรรพยำ และทรงเยี่ยมโรงพักเก่ำ ร.ศ. ๑๒๐ สถำนีต�ำรวจภูธรอ�ำเภอ
สรรพยำ อ�ำเภอสรรพยำ
วันเสาร์ที่ ๙ เวลำ ๑๕.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธำนงำนเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ พระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย ณ อุทยำนพระบรมรำชำนุสรณ์ อ�ำเภออัมพวำ จังหวัด
สมุทรสงครำม
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ เวลำ ๐๕.๔๘ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธำนงำนเดิน-วิ่ง
กำรกุศล “อักษรฯ จรัล ๑๐๒” ณ คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
เขตปทุมวัน
เวลำ ๑๗.๓๓ น. เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนเพลิงศพ นำงพิรัช
มหัทธนำนนท์ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยำรำม เขตพระนคร
เวลำ ๑๘.๔๗ น. เสด็จฯ ไปในกำรสวดพระอภิธรรมศพ หม่อมรำชวงศ์
สุมำลยมงคล โสณกุล ณ ศำลำ ๒ วัดมกุฏกษัตริยำรำม เขตพระนคร
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เสด็จฯ ไป
ทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยำ และจังหวัดเชียงรำย
วันจันทร์ที่ ๑๑ เสด็จฯ ไปทรงเปิดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติขององค์กำร
เกษตรกรในอนำคตแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน-
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จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

รำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ครั้งที่ ๔๐ ณ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยี
พะเยำ อ�ำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ ทรงเปิดอำคำรศูนย์เทคโนโลยี
อำหำรปลอดภัย วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยำ อ�ำเภอเมืองพะเยำ
ทรงเปิดอ่ำงเก็บน�้ำโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำชีวศึกษำ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยำ และกรมพัฒนำที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทรงเบิกเนตรพระพุทธมหำจักรพรรดิธรรมรำชำ
ณ ดอยเจดีย์ ค่ำยเม็งรำยมหำรำช อ�ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย
ต่อจำกนั้น พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๒ คณะ เฝ้ำฯ
ณ พระต�ำหนักดอยตุง อ�ำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย
วันอังคารที่ ๑๒ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จฯ
แทนพระองค์ ไปในกำรพระรำชทำนปริญญำบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำก
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๓,๓๑๔ คน
ณ มหำวิทยำลัยแม่ฟำ้ หลวง อ�ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย จำกนัน้ ทรงเปิด
โรงพยำบำลศูนย์กำรแพทย์มหำวิทยำลัยแม่ฟำ้ หลวง ทรงเยีย่ มศูนย์กำรเรียน
ต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนห้วยกุก๊ อ�ำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรำย
ต่อจำกนัน้ เสด็จออก ณ ห้องประชุมอำคำรอเนกประสงค์ พระต�ำหนัก
ดอยตุง อ�ำเภอแม่ฟ้ำหลวง ทรงร่วมประชุมกรรมกำรมูลนิธิแม่ฟ้ำหลวง
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วั น พุ ธ ที่ ๑๓ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโครงกำรเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล
ในพื้นที่โครงกำรพัฒนำดอยตุง พื้นที่ทรงงำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
จังหวัดเชียงรำย ทรงเยีย่ มบ้ำนของนำงเสำร์คำ� สำมำรถ เกษตรกรบ้ำนร่องก๊อ
ต�ำบลแม่ค�ำ อ�ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย ทรงเยี่ยมโครงกำรศูนย์พัฒนำ
พันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อ�ำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย ทรงเยี่ยมกลุ่มผลิต
พันธุข์ ำ้ วและผลิตเมล็ดพันธุผ์ กั พระรำชทำน “เพือ่ นช่วยเพือ่ น” ต�ำบลเกำะช้ำง
อ�ำเภอแม่สำย ทรงเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนำชำน�้ำมันและพืชน�้ำมัน ต�ำบล
เวียงพำงค�ำ อ�ำเภอแม่สำย
วั น พฤหั ส บดี ที่ ๑๔ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดน
อำชีวศึกษำเชียงรำย-พะเยำ อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย ทรงเยี่ยม
โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้ำนห้วยแล้ง ตชด. อนุสรณ์ ต�ำบลท่ำข้ำม อ�ำเภอ
เวียงแก่น จังหวัดเชียงรำย
วั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๕ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมรำษฎรที่เข้ำร่วมโครงกำรศึกษำและ
พั ฒ นำกำรปลู ก ชำน�้ ำ มั น ณ บ้ ำ นเล่ ำ วำงใหม่ ต� ำ บลเทอดไทย อ� ำ เภอ
แม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย ทรงเยี่ยมฐำนปฏิบัติกำรบ้ำนแม่หม้อ ต�ำบล
เทอดไทย ทรงเยี่ยมโรงเรียนห้วยไร่สำมัคคี อ�ำเภอแม่ฟ้ำหลวง ทรงเยี่ยม
ศูนย์จัดกำรขยะและบ�ำบัดน�้ำเสีย โครงกำรพัฒนำดอยตุง พื้นที่ทรงงำน
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริฯ
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๘ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เสด็จฯ
ไปทรงปฏิ บั ติ พ ระรำชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกำฬ
จังหวัดเลย และจังหวัดสกลนคร
วันจันทร์ที่ ๑๘ เสด็จฯ ไปทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญำ” เรือนจ�ำกลำง
นครพนม อ�ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ทรงเปิดห้องสมุดประชำชน
“เฉลิมรำชกุมำรี” อ�ำเภอเมืองนครพนม ทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ำรวจตระเวน-

ชำยแดน บ้ำนหำดทรำยเพ อ�ำเภอท่ำอุเทน จังหวัดนครพนม
วั น อั ง คารที่ ๑๙ เสด็ จ ฯ ไปทรงเยี่ ย มโรงเรี ย นต� ำ รวจตระเวนชำยแดน
บ้ำนหนองตะไก้ อ�ำเภอเมืองบึงกำฬ จังหวัดบึงกำฬ ทรงเยี่ยมโรงเรียน
ต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนนำแวง อ�ำเภอเมืองบึงกำฬ ทรงเปิดอำคำร “วตท.๑๗
และมูลนิธิเอสซีจี” ศูนย์กำรเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดน บ้ำนปำกห้วงม่วง
อ�ำเภอบ้ำนแพง จังหวัดนครพนม

วันพุธที่ ๒๐ เสด็จฯ ไปทรงวำงศิลำฤกษ์อำคำรพักคนไข้ ๑๐ ชัน้ ณ โรงพยำบำล

เลย อ�ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดน
บ้ำนห้วยเป้ำ ต�ำบลปำกชม อ�ำเภอปำกชม จังหวัดเลย ทรงเยี่ยมโรงเรียน
ต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนหนองแคน ต�ำบลนำด้วง อ�ำเภอนำด้วง จังหวัด
เลย ในช่วงค�ำ่ เสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มศูนย์ศกึ ษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนือ่ งมำจำก
พระรำชด�ำริ อ�ำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เสด็จฯ ไปทรงเปิดอำคำรเพ็ญภูรี ณ โรงเรียนท่ำนผู้หญิง
จันทิมำ พึ่งบำรมี อ�ำเภอภูพำน จังหวัดสกลนครฃ
วันเสาร์ที่ ๒๓ เวลำ ๑๗.๔๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธำนกำรประชุม
สภำสถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย ครั้งที่ ๑๘ ณ อำคำร
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระญำณสังวร เจริญ สุวฑฺฒโน สภำกำชำดไทย
เขตปทุมวัน
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ถึงวันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เสด็จฯ
เยือนสำธำรณรัฐไอซ์แลนด์

มีนาคม ๒๕๖๒
วั น ศุ ก ร์ ที่ ๑ เวลำ ๐๙.๐๕ น. เสด็ จ ฯ ไปทรงเป็ น ประธำนกำรประชุ ม

คณะกรรมกำรสถำนศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน โรงเรี ย นพระต� ำ หนั ก สวนกุ ห ลำบ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมส�ำนักพระรำชวัง ๑ เขตพระนคร
เวลำ ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงร่วมงำนเลีย้ งเนือ่ งในโอกำสครบ ๗๐ ปี
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศไทยและมหำวิทยำลัยอินเดียน่ำ สหรัฐอเมริกำ
ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก เขตปทุมวัน
วันเสาร์ที่ ๒ เวลำ ๐๘.๔๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงำนออกร้ำนคณะภริยำทูต
ครั้งที่ ๕๒ ณ ศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน เขตปทุมวัน
เวลำ ๑๔.๐๘ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศกำรพิเศษเรื่อง “วังหน้ำ
นฤมิต ในมิตแิ ห่งกำลเวลำ” ณ พิพธิ ภัณฑสถำนแห่งชำติ พระนคร เขตพระนคร

จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๔ ถึงวันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติ

พระรำชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ
เสด็ จ ฯ ไปทรงเยี่ ย มกลุ ่ ม ผู ้ ผ ลิ ต พั น ธุ ์ ข ้ ำ วหอมมะลิ ๑๐๕ พระรำชทำน
“เพื่อนช่วยเพื่อน” อ�ำเภอล�ำปลำยมำศ จังหวัดบุรีรัมย์ จำกนั้น พระรำชทำน
พันธุ์ข้ำวหอมมะลิ ๑๐๕ ให้แก่เกษตรกร ณ ศำลำกลำงจังหวัดบุรีรัมย์
อ�ำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ทรงเยี่ยมโครงกำรทหำรพันธุ์ดี มณฑล
ทหำรบกที่ ๒๖ ค่ำยสมเด็จเจ้ำพระยำมหำกษัตริย์ศึก อ�ำเภอเมืองบุรีรัมย์
ทรงเยี่ยมรำษฎรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวหอมมะลิ ๑๐๕ พระรำชทำน
“เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้ำนกระเบื้อง ต�ำบลนำหนองไผ่ อ�ำเภอชุมพลบุรี จังหวัด
สุรินทร์
วั น อั ง คารที่ ๕ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนวัดสระก�ำแพงใหญ่ อ�ำเภอ
อุ ทุ ม พรพิ สั ย จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ทรงเยี่ ย มโรงเรี ย นกั น ทรลั ก ษ์ ธ รรมวิ ท ย์
บ้ำนกระบี่เหนือ อ�ำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ทรงเยี่ยมกลุ่มโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ จังหวัดศรีสะเกษ
วันพุธที่ ๖ เสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มโครงกำร “เขียวทั้งต�ำบล” และโครงกำรส่งเสริม
อำชีพหัตถกรรมเสื่อกก ณ กลุ่มทอเสื่อกก บ้ำนหนองแคน อ�ำเภอส�ำโรงทำบ
จังหวัดสุรนิ ทร์ ทรงเยีย่ มกลุม่ ผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุข์ ำ้ วหอมมะลิ ๑๐๕ พระรำชทำน
“เพือ่ นช่วยเพือ่ น” บ้ำนเกำะแก้ว อ�ำเภอส�ำโรงทำบ ทรงเยีย่ มโครงกำรผลิตและ
เก็บส�ำรองเมล็ดพันธุข์ ำ้ วหอมมะลิ ๑๐๕ ของศูนย์พฒ
ั นำพันธุพ์ ชื จักรพันธ์เพ็ญ
ศิริ จังหวัดสุรนิ ทร์ ทรงเยีย่ มโครงกำรขุดสระน�ำ้ สำธำรณะให้แก่รำษฎรในพืน้ ที่
ต�ำบลกระหำด อ�ำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ และเสด็จฯ ไปพระรำชทำนพันธุ์
ข้ำวหอมมะลิ ๑๐๕ แก่ชำวนำในอ�ำเภอจอมพระ และอ�ำเภอท่ำตูม จังหวัด
สุรินทร์ ซึ่งประสบภัยแล้งในปี ๒๕๖๑ ณ ศำลำกลำงจังหวัดสุรินทร์

วันพฤหัสบดีที่ ๗ เวลำ ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ

พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๑ คณะ เฝ้ำฯ
เวลำ ๐๙.๕๓ น. เสด็ จ ลง ณ อำคำรชั ย พั ฒ นำ สวนจิ ต รลดำ
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้รฐั มนตรีวำ่ กำรกระทรวงวัฒนธรรม น�ำ “ศิลปิน
ศิลปำธร” ประจ�ำปี ๒๕๖๑ เฝ้ำฯ รับพระรำชทำนเข็มเชิดชูเกียรติ ได้แก่
พระเจ้ำหลำนเธอ พระองค์เจ้ำสิริวัณณวรีนำรีรัตน์ สำขำศิลปะ
กำรออกแบบแฟชั่นและเครื่องประดับ
นำยอรรฆย์ ฟองสมุทร สำขำทัศนศิลป์ ภัณฑำรักษ์
นำงสำวทวิตีย์ วัชรำภัย เทพำค�ำ สำขำสถำปัตยกรรม
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นำยอุทิศ เหมะมูล สำขำวรรณศิลป์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นรอรรถ จันทร์กล�่ำ สำขำดนตรี
นำยธีระวัฒน์ มุลวิไล สำขำศิลปะกำรแสดง
นำยโสฬส สุขุม สำขำภำพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว
ต่อจำกนั้น พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑
คณะ เฝ้ำฯ
ต่อจำกนั้น สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้
เสด็ จ ลงแทนพระองค์ พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้คณะกรรมกำรแผนก
ทันตแพทยศำสตร์ มูลนิธิอำนันทมหิดล น�ำผู้ได้รับพระรำชทำนทุนมูลนิธิ
อำนันทมหิดล เฝ้ำฯ กรำบบังคมทูลรำยงำนผลกำรศึกษำ จ�ำนวน ๒ รำย
เวลำ ๑๗.๒๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธำนกำรประชุมสำมัญประจ�ำปี
๒๕๖๒ ของคณะกรรมกำรศิรริ ำชมูลนิธิ ณ ห้องประชุมศิรริ ำชมูลนิธิ ตึกมหิดล
บ�ำเพ็ญ โรงพยำบำลศิริรำช เขตบำงกอกน้อย
วันเสาร์ที่ ๙ เวลำ ๑๔.๓๕ น. เสด็จฯ ไปในงำน “ศตวรรษำ ศำสตรำจำรย์
ประเสริฐ ณ นคร” เนื่องในโอกำสที่ศำสตรำจำรย์ประเสริฐ ณ นคร อำยุครบ
๑๐๐ ปี ในวันที่ ๒๑ มีนำคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย เขตห้วยขวำง
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ เวลำ ๑๗.๑๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระรำชทำน
พระรำชวโรกำสให้ นำงฉั่ว ซิ่ว ซำน เอกอัครรำชทูตสำธำรณรัฐสิงคโปร์
ประจ�ำประเทศไทย เฝ้ำฯ กรำบบังคมทูลลำ ในโอกำสที่จะพ้นจำกหน้ำที่
วันจันทร์ที่ ๑๑ เวลำ ๐๘.๕๙ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกำรฝึกภำคสนำม
ของนักเรียนนำยร้อย ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๗๐ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ
ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๒๒๕ นำย ณ สนำมยิงปืนทำงยุทธวิธี
เขำปำกทวำร ศูนย์กำรทหำรรำบ ค่ำยธนะรัชต์ อ�ำเภอปรำณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
วันอังคารที่ ๑๒ เวลำ ๐๙.๐๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธำน
กำรประชุ ม คณะกรรมกำรมู ล นิ ธิเ ทคโนโลยี ส ำรสนเทศตำมพระรำชด� ำ ริ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
เวลำ ๑๗.๓๘ น. เสด็จฯ ไปพระรำชทำนน�้ำหลวงอำบศพ พลตรี
ส�ำเริง ไชยยงค์ ณ วัดมกุฏกษัตริยำรำม เขตพระนคร
วั น พุ ธ ที่ ๑๓ เวลำ ๑๓.๕๔ น. เสด็จฯ ไปพระรำชทำนประกำศนียบัตร
ก�ำกับเหรียญกำชำดสรรเสริญ และประกำศนียบัตรก�ำกับเหรียญกำชำด
สมนำคุณ ชัน้ ที่ ๑ แก่ผบู้ ำ� เพ็ญคุณควำมดีและผูม้ อี ปุ กำรคุณแก่สภำกำชำดไทย
ณ อำคำรภูมิสิริมังคลำนุสรณ์ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย
และพระรำชทำนพระรำชวโรกำส ให้ผู้มีกุศลจิต เฝ้ำฯ ทูลเกล้ำฯ ถวำยเงิน
และสิ่งของ ณ ห้องรับรอง อำคำรเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญำณสังวร
(เจริญ สุวฑฺฒโน) ต่อจำกนั้น ทรงเป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
สภำกำชำดไทยครั้งที่ ๓๓๒ ณ อำคำรเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญำณสังวร
(เจริญ สุวฑฺฒโน) โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย เขตปทุมวัน
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ เวลำ ๐๙.๐๔ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระรำชทำน
พระรำชวโรกำสให้ นำยยำน แชร์ อุ ป ทู ต สถำนเอกอั ค รรำชทู ต สหพั น ธ์
สำธำรณรัฐเยอรมนีประจ�ำประเทศไทย น�ำนำยอำเซล เบรำเออร์ ประธำน
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จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะกรรมกำรบริหำร บริษทั เบรำเออร์ โฮลดิง้ จ�ำกัด และคณะ เฝ้ำฯ ทูลเกล้ำฯ
ถวำยเงินสนับสนุนโครงกำรอำชีวศึกษำ โรงเรียนจิตรลดำวิชำชีพ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ เวลำ ๑๐.๑๖ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธำนกำรประชุม
โครงกำรในพระรำชด�ำริ เรือ่ ง “เพลงเรือ่ ง” ณ อำคำรมหำจุฬำลงกรณ์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย เขตปทุมวัน
เวลำ ๑๗.๒๙ น. เสด็จฯ ไปในงำนปิดภำคเรียนของโรงเรียนชัยพิทยพัฒน์
มูลนิธชิ ยั พัฒนำ (จำรุวฒ
ั นำนุกลู ท่ำพระ) ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียน
ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนำ (จำรุวัฒนำนุกูล ท่ำพระ) เขตบำงกอกใหญ่
วั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๕ เวลำ ๐๘.๕๔ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศกำร “มจพ.
เทคโนนิทรรศน้อมเกล้ำ ๖๐ ปี แห่งกำรสร้ำงสรรค์ประดิษฐกรรมสูน่ วัตกรรม”
ต่ อ จำกนั้ น พระรำชพระรำชวโรกำสให้ นำยกสภำมหำวิ ท ยำลั ย เฝ้ ำ ฯ
น้อมเกล้ำฯ ถวำยเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ทำงกำรศึกษำ เพื่อ
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของสถำบันเทคโนโลยีจติ รลดำ “ณ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ เขตบำงซื่อ
เวลำ ๑๔.๓๒ น. เสด็ จ ลง ณ อำคำรชั ย พั ฒ นำ สวนจิ ต รลดำ
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๒ คณะ เฝ้ำฯ
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ เวลำ ๑๙.๓๘ น. เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนเพลิงศพ
นำงสุพัตรำ ลำวัณย์ศิริ ณ เมรุวัดรำชสิทธำรำม เขตบำงกอกใหญ่
วั น จั น ทร์ ที่ ๑๘ เวลำ ๐๘.๔๗ น. สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระรำชทำนปริญญำบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จ
กำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐-๒๕๖๑
เป็นวันแรก จ�ำนวน ๕,๓๖๔ คน ณ อำคำรหอประชุมพ่อขุนรำมค�ำแหงมหำรำช
มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง เขตบำงกะปิ
เวลำ ๑๔.๑๑ น. เสด็ จ ลง ณ อำคำรชั ย พั ฒ นำ สวนจิ ต รลดำ
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๔ คณะ เฝ้ำฯ
เวลำ ๑๗.๒๒ น. เสด็ จ ฯ ไปทรงเปิ ด อำคำร “สิ ริ ภั ก ดี ธ รรม”
เนื่องในโอกำสสมโภชพระอำรำม ๑๙๐ ปี วัดประยุรวงศำวำสวรวิหำร
ณ วัดประยุรวงศำวำสวรวิหำร เขตธนบุรี
วันอังคารที่ ๑๙ เวลำ ๐๘.๕๐ น. สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ ำ ฯ ให้ เ สด็ จ ฯ แทนพระองค์ ไปพระรำชทำนปริ ญ ญำบั ต รแก่
ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐๒๕๖๑ เป็นวันที่ ๒ จ�ำนวน ๕,๕๑๓ คน ณ อำคำรหอประชุมพ่อขุนรำมค�ำแหง
มหำรำช มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง เขตบำงกะปิ
เวลำ ๑๔.๐๒ น. เสด็ จ ลง ณ อำคำรชั ย พั ฒ นำ สวนจิ ต รลดำ
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๔ คณะ เฝ้ำฯ
วั น พุ ธ ที่ ๒๐ เวลำ ๐๙.๐๔ น. สมเด็ จ พระเจ้ ำ อยู ่ หั ว ทรงพระกรุ ณ ำ
โปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระรำชทำนปริญญำบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จ
กำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐-๒๕๖๑
เป็นวันที่ ๓ จ�ำนวน ๕,๓๘๘ คน ณ อำคำรหอประชุมพ่อขุนรำมค�ำแหงมหำรำช
มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง เขตบำงกะปิ
เวลำ ๑๔.๐๔ น. เสด็ จ ลง ณ อำคำรชั ย พั ฒ นำ สวนจิ ต รลดำ
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๕ คณะ เฝ้ำฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เวลำ ๐๘.๕๖ น. สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำ

โปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระรำชทำนปริญญำบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จ
กำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐-๒๕๖๑
เป็นวันที่ ๔ จ�ำนวน ๔,๘๕๔ คน ณ อำคำรหอประชุมพ่อขุนรำมค�ำแหงมหำรำช
มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง เขตบำงกะปิ
เวลำ ๑๓.๕๖ น. สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ
ในรัชกำลที่ ๙ ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อำคำร
ชัยพัฒนำ สวนจิตรลดำ พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้คณะบุคคล จ�ำนวน
๑ คณะ เฝ้ำฯ ต่อจำกนั้น พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน
๔ คณะ เฝ้ำฯ
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เสด็จฯ
เยือนสหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี ในกำรนี้ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรงำน
มหกรรมหนังสือเมืองไลพ์ซิก ณ ศูนย์แสดงสินค้ำและนิทรรศกำรไลพ์ซิก และ
ทรงเยีย่ มชมจัตรุ สั ใจกลำงเมืองไลพ์ซกิ โบสถ์นกั บุญโทมัส และพิพธิ ภัณฑ์บำค
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ เวลำ ๑๗.๒๕ น. เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนเพลิงศพ
นำยน�ำชัย และนำงวิภำ น�ำชัยศิริ ณ เมรุวดั ตรีทศเทพวรวิหำร เขตพระนคร
ต่อจำกนั้น เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนเพลิงศพ นำงสดใส ตุลยำนนท์
ณ เมรุวัดเทพศิรินทรำวำส เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย

วันจันทร์ที่ ๒๕ เวลำ ๐๙.๐๘ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดประชุมวิชำกำรประจ�ำปี

๒๕๖๒ ของส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ กระทรวง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ณ อำคำรศูนย์ประชุม อุทยำนวิทยำศำสตร์
ประเทศไทย อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เวลำ ๑๔.๔๒ น. เสด็จฯ ไปในงำนปิดภำคเรียน ประจ�ำปีกำรศึกษำ
๒๕๖๑ ณ โรงเรียนพระต�ำหนักสวนกุหลำบ ในพระบรมมหำรำชวัง
วั น อั ง คารที่ ๒๖ เวลำ ๐๗.๑๓ น. เสด็จฯ ไปทรงบำตรร่วมกับผู้บริหำร
มหำวิทยำลัย คณำจำรย์ บุคลำกร นิสิตเก่ำ และนิสิตปัจจุบัน เนื่องในโอกำส
วันครบรอบ ๑๐๒ ปี แห่งกำรสถำปนำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ณ บริเวณ
หน้ ำ หอประชุ ม จุ ฬ ำลงกรณ์ม หำวิทยำลัย และเสด็จฯ ไปทอดพระเนตร
กำรแสดงดนตรี ไ ทยปี ่ พำทย์ดึกด�ำบรรพ์ ทรงดนตรีไทยร่วมกับวงดนตรี
บ้ำนปลำยเนิน ณ หอประชุมจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เขตปทุมวัน
เวลำ ๑๙.๐๒ น. เสด็จฯ ไปทรงร่วมงำน “คืนเหย้ำ ๑๐๒ ปี เปิดโลก
จุฬำฯ สู่อนำคต” ณ สนำมหน้ำพระบรมรำชำนุสำวรีย์สมเด็จพระปิยมหำรำช
และสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เขตปทุมวัน
วันพุธที่ ๒๗ เวลำ ๐๙.๐๔ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรมูลนิธิเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมพระรำชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ และกำรประชุม
สำมัญประจ�ำปี ๒๕๖๒
เวลำ ๑๔.๓๙ น. เสด็ จ ลง ณ อำคำรชั ย พั ฒ นำ สวนจิ ต รลดำ
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้ นำยแสง สุขะทิวง เอกอัครรำชทูตวิสำมัญ
ผูม้ อี ำ� นำจเต็มแห่งสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวประจ�ำประเทศไทย
และนำงสมดี สุขะทิวง ภริยำ เฝ้ำฯ โอกำสเข้ำรับหน้ำที่ใหม่ ต่อจำกนั้น
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้ำฯ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เวลำ ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปพระรำชทำนประกำศนียบัตร
พยำบำลไตเทียมแก่ผู้ส�ำเร็จกำรฝึกอบรมไตเทียม รุ่นที่ ๔๔ และรุ่นที่ ๔๕
รวม ๖๘ คน ณ ตึกกัลยำณิวัฒนำ โรงพยำบำลสงฆ์ เขตรำชเทวี ต่อจำกนั้น
ทรงเป็นประธำนกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี คณะกรรมกำรบริหำรมูลนิธิ
โรคไตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
เวลำ ๑๗.๑๘ น. เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนเพลิงศพ นำยเฉลิมชำติ
พหลโยธิน ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยำรำม เขตพระนคร
วันศุกร์ที่ ๒๙ เวลำ ๐๘.๔๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงำนสัปดำห์หนังสือแห่งชำติ
ครั้งที่ ๔๗ และงำนสัปดำห์หนังสือนำนำชำติ ครั้งที่ ๑๗ ณ ศูนย์กำรประชุม
แห่งชำติสิริกิติ์ เขตคลองเตย
เวลำ ๑๔.๐๖ น. สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ
ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระรำชทำนปริญญำบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำ
จำกมหำวิ ท ยำลั ย นวมิ น ทรำธิ ร ำช ประจ� ำ ปี ก ำรศึ ก ษำ ๒๕๖๐ จ� ำ นวน
๒๘๓ คน ณ อำคำรนวมภูมินทร์ วชิรำวุธวิทยำลัย เขตดุสิต
เวลำ ๑๕.๑๒ น. สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ
ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในงำนปิดภำคกำรศึกษำโรงเรียนจิตรลดำ ระดับ
อนุบำล ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ และสำยวิชำชีพ ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนจิตรลดำ ในบริเวณพระต�ำหนักจิตรลดำรโหฐำน
วันเสาร์ที่ ๓๐ เวลำ ๑๓.๓๔ น. เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนเพลิงศพ
นำงจุรี วงศ์วิเศษ ณ วัดธำตุทอง เขตวัฒนำ
เวลำ ๑๔.๓๑ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกำรแสดงหุ่นกระบอก
เรื่อง “ตะเลงพ่ำย” รอบพิเศษ ณ โรงมหรสพสำธิต จักรพันธุ์ โปษยกฤต
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พิพิธภัณฑ์ เขตสำยไหม
วันอาทิตย์ที่ ๓๑ เวลำ ๑๘.๔๕ น. เสด็จฯ ไปในงำนเลีย้ งปิดกำรฝึกภำคสนำมของ
นักเรียนนำยร้อย โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ อ�ำเภอเมืองนครนำยก จังหวัดนครนำยก

เมษายน ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๑ เวลำ ๐๘.๑๐ น. เสด็จฯ ไปยังธนำคำรออมสิน สำขำสวนจิตรลดำ

พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้ นำยชำติชำย พยุหนำวีชัย ผู้อ�ำนวยกำร
ธนำคำรออมสิน และคณะ เฝ้ำฯ ถวำยกำรรับฝำกเงิน เนื่องในโอกำสวัน
คล้ำยวันสถำปนำธนำคำรออมสิน ครบ ๑๐๖ ปี วันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๖๒
ต่อจำกนั้น เสด็จลง ณ อำคำรชัยพัฒนำ สวนจิตรลดำ พระรำชทำน
พระรำชวโรกำสให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และภริยำ คณะ
รัฐมนตรี ประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
ข้ำรำชกำรรัฐสภำฝ่ำยกำรเมือง ข้ำรำชกำรส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ประธำนศำลฎีกำ ข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำรศำลยุตธิ รรม ประธำนศำลรัฐธรรมนูญ
ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ ประธำนศำลปกครองสูงสุด ตุลำกำรศำลปกครองสูงสุด
อธิบดีศำลปกครองชัน้ ต้น คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ คณะผูต้ รวจกำรแผ่นดิน
ข้ำรำชกำรส�ำนักงำนผูต้ รวจกำรแผ่นดิน ประธำนกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตแห่งชำติ คณะกรรมกำรเจ้ำหน้ำทีส่ ำ� นักงำนป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตแห่งชำติ คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ข้ำรำชกำรส�ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร และคณะกรรมกำรบริหำรสภำกำชำดไทย
พร้ อ มคู ่ ส มรส เฝ้ ำ ฯ ถวำยพระพรชั ย มงคล เนื่ อ งในโอกำสวั น คล้ ำ ยวั น
พระรำชสมภพ วันที่ ๒ เมษำยน ๒๕๖๒
เวลำ ๐๙.๔๑ น. เสด็ จ ลง ณ ศำลำดุ สิ ด ำลั ย สวนจิ ต รลดำ
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้ คณะลูกเสือชำวบ้ำน คณะข้ำรำชกำร ทหำร
ต�ำรวจ คณะมูลนิธิ สมำคม ชมรม และคณะบุคคล จ�ำนวน ๕๘๐ คณะ
รวม ๘,๒๐๕ คน เฝ้ำฯ ถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันคล้ำย
วันพระรำชสมภพ วันที่ ๒ เมษำยน ๒๕๖๒
เวลำ ๑๔.๑๒ น. เสด็จลง ณ อำคำรชัยพัฒนำ พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้ คณะองคมนตรี พร้อมคู่สมรส เฝ้ำฯ ถวำยพระพรชัยมงคล เนื่อง
ในโอกำสวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ วันที่ ๒ เมษำยน ๒๕๖๒ ต่อจำกนั้น
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๒ คณะ เฝ้ำฯ
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จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอังคารที่ ๒ เวลำ ๐๘.๕๐ น. เสด็จฯ พร้อมด้วยคุณพลอยไพลิน เจนเซน และ

คุณสิริกิติยำ เจนเซน ไปยังท่ำวำสุกรี เขตดุสิต พระรำชทำนพระรำชวโรกำส
ให้อธิบดีกรมประมง พร้อมข้ำรำชกำร เฝ้ำฯ ถวำยพระพรชัยมงคล รวมทั้ง
ได้น้อมเกล้ำฯ ถวำยพันธุ์ปลำไทย ๙ ชนิด รวม ๕๙๐,๐๐๐ ตัว ส�ำหรับ
ทรงปล่อยลงสูแ่ ม่นำ�้ เจ้ำพระยำให้ขยำยพันธุต์ อ่ ไปอันเป็นกำรบ�ำเพ็ญพระรำชกุศล ในโอกำสวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ วันที่ ๒ เมษำยน ๒๕๖๒
ระหว่างวันพุธที่ ๓ ถึงวันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เสด็จฯ เยือนสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน อย่ำงเป็นทำงกำร ตำมค�ำกรำบบังคมทูลเชิญของรัฐบำล
สำธำรณรัฐประชำชนจีน ในกำรนี้ เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธำนกำรลงนำม
กำรแก้ไขเพิม่ เติมบันทึกควำมเข้ำใจ ครัง้ ที่ ๑ ขยำยระยะเวลำบันทึกควำมเข้ำใจ
ว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนวิทยำศำสตร์ขวั้ โลก ระหว่ำงส�ำนักบริหำรอำร์กติกและ
แอนตำร์กติกแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน กับส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชำติ และทรงเปิดป้ำยห้องปฏิบตั กิ ำรร่วมวิจยั แอนตำร์กติก
ไทย-จีน สิรินธร ณ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ สำธำรณรัฐประชำชนจีน
ทรงเข้ำร่วมกำรประชุมสภำรำงวัลหลุยเซวู ซึ่งเป็นรำงวัลเพื่ออำรยธรรม
ของโลก ทอดพระเนตรกิจกำรและกำรด�ำเนินงำนของสถำบันและสถำนที่
ส� ำ คั ญ ทำงประวั ติ ศ ำสตร์ แ ละศิ ล ปวั ฒ นธรรมในกรุ ง ปั ก กิ่ ง เมื อ งรุ ่ ย จิ น
เขตบริหำรพิเศษฮ่องกง และเขตบริหำรพิเศษมำเก๊ำ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เวลำ ๑๔.๒๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระรำชทำน
พระรำชวโรกำสให้ นำยทำฮำโมอำนำ ไอเซอำ คลูนี แมกเฟอร์ซนั เอกอัครรำชทูต
นิวซีแลนด์ประจ�ำประเทศไทย เฝ้ำฯ ในโอกำสเข้ำรับต�ำแหน่งหน้ำที่
เวลำ ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในงำนพิธีวันสงกรำนต์ ประจ�ำปี ๒๕๖๒
ณ สถำนเอกอัครรำชทูตสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ประจ�ำประเทศไทย เขตวังทองหลำง
วันศุกร์ที่ ๑๒ เวลำ ๐๘.๕๘ น. เสด็จฯ ไปทรงบ�ำเพ็ญพระรำชกุศลถวำยสังฆทำน
และพระรำชทำนน�้ ำ สงกรำนต์ แ ก่ อ ำจำรย์ อ ำวุ โ ส ชมรมบำลี - สั น สกฤต
คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เนือ่ งในโอกำสเทศกำลสงกรำนต์
ปี ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๑๐๕ อำคำรมหำจุฬำลงกรณ์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
เขตปทุมวัน
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๔ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เสด็จฯ
เยือนสำธำรณรัฐปำนำมำ อย่ำงเป็นทำงกำร ตำมค�ำกรำบบังคมทูลเชิญของ
รัฐบำลสำธำรณรัฐปำนำมำ และเสด็จฯ เยือนสำธำรณรัฐเปรู อย่ำงเป็นทำงกำร
ตำมค�ำกรำบบังคมทูลเชิญของรัฐบำลสำธำรณรัฐเปรู
ณ สำธำรณรัฐปำนำมำ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรคลองปำนำมำ

พิพธิ ภัณฑ์คลองเชือ่ มมหำสมุทรปำนำมำ และเขตประวัตศิ ำสตร์ของกรุงปำนำมำ
กัสโก วิเอโฮ โอกำสนี้ ทรงพบกับนำยฆวน กำร์โลส บำเรลำ โรดริเกซ
ประธำนำธิบดีแห่งสำธำรณรัฐปำนำมำ และนำงอิซำเบล เด เซนต์ มำโล
กำร์เซีย เด อัลบำรำโด รองประธำนำธิบดีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กำรต่ำงประเทศ แห่งสำธำรณรัฐปำนำมำ ณ ท�ำเนียบประธำนำธิบดี
ณ สำธำรณรัฐเปรู เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรสวนพฤกษศำสตร์
แห่ ง อุ ท ยำนเลเยนดำส พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ส ถำนแห่ ง ชำติ เ ปรู ด ้ ำ นโบรำณคดี
มำนุษยวิทยำและประวัติศำสตร์ ศูนย์ผ้ำทอพื้นเมืองแห่งกุสโก โบรำณสถำน
เมืองโอยำนตัยตัมโบ โบรำณสถำนมำชู ปิกชู และพิพิธภัณฑภัณฑ์ศิลปะ
กรุ ง ลิ ม ำ อนึ่ ง ทรงพบกั บ นำยมำร์ ติ น อั ล เบร์ โ ต บิ ซ กำร์ ร ำ กอร์ เ นโฆ
ประธำนำธิบดีแห่งสำธำรณรัฐเปรู ณ ท�ำเนียบรัฐบำลสำธำรณรัฐเปรู
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เวลำ ๑๗.๑๘ น. เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนเพลิงศพ
นำยวีรชัย พลำศรัย ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยำรำม เขตพระนคร
วันศุกร์ที่ ๒๖ เวลำ ๐๗.๒๗ น. เสด็จฯ ไปทรงวำงพำนพุ่มถวำยรำชสักกำระ
พระรำชำนุสำวรีย์ สมเด็จพระศรีพัชรินทรำบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี
พันปีหลวง และทรงบำตรพระสงฆ์ เนื่องในวันสถำปนำสภำกำชำดไทย
ครบรอบ ๑๒๖ ปี ณ สถำนเสำวภำ สภำกำชำดไทย เขตปทุมวัน
เวลำ ๑๐.๒๘ น. เสด็จลง ณ ศำลำดุสดิ ำลัย สวนจิตรลดำ พระรำชทำน
พระรำชวโรกำสให้ คณะผู้บัญชำกำร กองบัญชำกำรต�ำรวจตระเวนชำยแดน
ครูใหญ่โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดน ผูร้ บั ผิดชอบโครงกำรตำมพระรำชด�ำริฯ
และคณะ เฝ้ำฯ ในโอกำสจัดกำรประชุมสัมมนำครูใหญ่โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดน ประจ�ำปี ๒๕๖๒
เวลำ ๑๕.๔๐ น. เสด็ จ ลง ณ อำคำรชั ย พั ฒ นำ สวนจิ ต รลดำ
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้ำฯ
วั น เสาร์ ที่ ๒๗ เวลำ ๑๔.๐๕ น. เสด็ จ ฯ ไปทรงเปิ ด นิ ท รรศกำรและ
พระรำชทำนรำงวัล “ศิลปกรรมช้ำงเผือก ครั้งที่ ๘” ณ หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหำนคร เขตปทุมวัน
เวลำ ๑๗.๒๑ น. เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนเพลิงศพ ร้อยตรี
ไพโรจน์ รัตตกุล ณ เมรุวัดธำตุทอง เขตวัฒนำ
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เวลำ ๐๙.๒๘ น. เสด็จฯ ไปในงำน “วันนริศ” เนื่องใน
วันคล้ำยวันประสูติ สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ เจ้ำฟ้ำกรมพระยำนริศรำนุวัดติวงศ์ ณ ต�ำหนักปลำยเนิน เขตคลองเตย
เวลำ ๑๗.๐๗ น. สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ
ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในกำรพระรำชทำนเพลิงศพ สมเด็จพระมหำวีรวงศ์ มำนิต ถำวโร ณ เมรุหลวงหน้ำพลับพลำอิศริยำภรณ์ วัดเทพศิรนิ ทรำวำส
เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย
วันจันทร์ที่ ๒๙ เวลำ ๐๙.๑๒ น. เสด็จลง ณ ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๗ คณะ เฝ้ำฯ
เวลำ ๐๙.๓๐ น. เสด็จลง ณ ศำลำดุสิดำลัย พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้ำฯ เวลำ ๐๙.๕๐ น. เสด็จลง
ณ อำคำรชัยพัฒนำ สวนจิตรลดำ พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้ นำยธีระเกียรติ
เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีวำ่ กำรกระทรวงศึกษำธิกำร และคณะ น�ำ นำยชิเกรุ
อำโอยำงิ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนยูเนสโกกรุงเทพฯ ส�ำนักงำนด้ำนกำรศึกษำ

จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ในภูมิภำคเอเชียและแปซิฟิก และคณะ เฝ้ำฯ ในโอกำสเข้ำรับต�ำแหน่งหน้ำที่
วันอังคารที่ ๓๐ เวลำ ๐๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงำน “สถำปนิก’๖๒”
ณ อำคำรชำเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธำนี
อ�ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดปทุมธำนี
เวลำ ๑๗.๑๗ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธำนกำรประชุมสภำสถำบัน
กำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย ครัง้ ที่ ๑๙ ณ อำคำรเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระญำณสังวร เจริญสุวฑฺฒโน สภำกำชำดไทย เขตปทุมวัน

พฤษภาคม ๒๕๖๒
วันพุธที่ ๑ เวลำ ๐๗.๔๐ น. เสด็จฯ ไปทรงรับกำรถวำยควำมเคำรพจำก

แถวนักเรียนนำยร้อย โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ ในโอกำสเปิด
ภำคกำรศึกษำประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ
อ�ำเภอเมืองนครนำยก จังหวัดนครนำยก
เวลำ ๑๘.๔๐ น. เสด็จลง ณ ลำนต�ำหนักหอ วังสระปทุม ทรงเป็น
ประธำนในงำน “วันมูลนิธิสิรินธร” ประจ�ำปี ๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๒ เวลำ ๑๔.๕๗ น. เสด็จลง ณ ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๖ คณะ เฝ้ำฯ
เวลำ ๑๕.๒๒ น. เสด็ จ ลง ณ อำคำรชั ย พั ฒ นำ สวนจิ ต รลดำ
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๓ คณะ เฝ้ำฯ
เวลำ ๑๕.๔๐ น. สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ
ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อำคำรชัยพัฒนำ พระรำชทำนพระรำชวโรกำส
ให้ประธำนกรรมกำรแผนกสัตวแพทยศำสตร์ มูลนิธิอำนันทมหิดล และ
คณะ น�ำผูไ้ ด้รบั พระรำชทำนทุนมูลนิธอิ ำนันทมหิดล แผนกสัตวแพทยศำสตร์
ประจ�ำปี ๒๕๕๕ เฝ้ำฯ กรำบบังคมทูลรำยงำนผลส�ำเร็จกำรศึกษำ
เวลำ ๑๗.๑๗ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธำนกำรประชุมสำมัญ
ประจ�ำปี ๒๕๖๒ ของคณะกรรมกำรมูลนิธิสถำบันโรคไตภูมิรำชนครินทร์ ณ
โรงพยำบำลสถำบันโรคไตภูมิรำชนครินทร์ เขตรำชเทวี
วันศุกร์ที่ ๓ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงนมัสกำรพระรัตนตรัย และถวำยบังคม
พระบรมอัฐิ และพระอัฐิ ในกำรพระรำชพิธบี รมรำชำภิเษก พุทธศักรำช ๒๕๖๒
ในกำรนี้ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เฝ้ำฯ รับเสด็จ

วันเสาร์ที่ ๔ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงสรงพระมุรธำภิเษก ทรงรับน�้ำอภิเษก

ทรงรับเครื่องรำชกกุธภัณฑ์ เครื่องขัตติยรำชวรำภรณ์ และเครื่องขัตติยรำชูปโภค จำกนัน้ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ทรงมีพระปฐมบรมรำชโองกำร
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พระรำชทำนแก่ประชำชนชำวไทย และทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ สถำปนำ
สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ต่อจำกนัน้ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั
เสด็จขึ้นประทับบนพระที่นั่งพุดตำนกำญจนสิงหำสน์ ภำยใต้นพปฏลมหำเศวตฉัตร สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี กรำบบังคมทูล
พระกรุณำถวำยพระพรชัยมงคล ในนำมพระบรมวงศำนุวงศ์
วันอาทิตย์ที่ ๕ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชพิธี
เฉลิ ม พระปรมำภิ ไ ธย พระนำมำภิ ไ ธย และสถำปนำพระฐำนั น ดรศั ก ดิ์
พระบรมวงศ์ โอกำสนี้ ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้อำลักษณ์ อ่ำนประกำศ
กระแสพระบรมรำชโองกำร เฉลิมพระนำมำภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี เป็น สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธร มหำวชิรำลงกรณวรรำชภักดี สิริกิจกำริณีพีรยพัฒน์ รัฐสีมำคุณำกรปิยชำติ สยำมบรมรำชกุมำรี
วันจันทร์ที่ ๖ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ทรงเครือ่ งบรมขัตติยรำชภูษติ ำภรณ์
ฉลองพระองค์ครุย สำยสะพำยจักรี สำยสร้อยจุลจอมเกล้ำ ทรงพระมำลำ
เส้ำสูง และทรงพระแสงขรรค์ชัยศรี เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ
พระบรมรำชินี และ สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำพัชรกิตยิ ำภำ นเรนทิรำเทพยวดี
ไปประทับพระรำชยำนพุดตำนทอง เสด็จฯ เลียบพระนครโดยขบวนพยุหยำตรำ
ทำงสถลมำรค ในกำรนี้ สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี และสมเด็จ
พระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำพัชรกิติยำภำ นเรนทิรำเทพยวดี ทรงร่วมในริ้วขบวน
พระบรมรำชอิสริยยศ พยุหยำตรำทำงสถลมำรค เลขำธิกำรพระรำชวัง
ในฐำนะผู้อ�ำนวยกำรขบวนพระบรมรำชอิสริยยศ พยุหยำตรำทำงสถลมำรค
กรำบบังคมทูลขอพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตยำตรำริ้วขบวนไปยัง
วัดบวรนิเวศวิหำร วัดรำชบพิธสถิตมหำสีมำรำม และวัดพระเชตุพนวิมล
มังคลำรำม โอกำสนี้ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธร มหำวชิรำลงกรณวรรำชภักดี สิริกิจกำริณีพีรยพัฒน รัฐสีมำคุณำกรปิยชำติ สยำมบรมรำชกุมำรี พร้อมด้วย สมเด็จ
พระเจ้ ำ ลู ก เธอ เจ้ ำฟ้ ำ สิ ริ วั ณ ณวรี นำรี รั ต นรำชกั ญ ญำ สมเด็ จ พระเจ้ ำ
ลูกยำเธอ เจ้ำฟ้ำทีปังกรรัศมีโชติ มหำวชิโรตตมำงกูร สิริวิบูลยรำชกุมำร
พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำสิรภิ ำจุฑำภรณ์ พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำ
อทิตยำทรกิติคุณ คุณพลอยไพลิน เจนเซน และ คุณสิริกิติยำ เจนเซน เฝ้ำฯ
รับเสด็จ ณ พลับพลำถนนรำชด�ำเนินกลำง
วันอังคารที่ ๗ เวลำ ๑๔.๔๘ น. เสด็จลง ณ ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๒๖ คณะ เฝ้ำฯ
เวลำ ๑๕.๔๔ น. เสด็ จ ลง ณ อำคำรชั ย พั ฒ นำ สวนจิ ต รลดำ
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้ำฯ
เวลำ ๑๗.๓๔ น. เสด็จลง ณ ศำลำดุสิดำลัย ทรงเป็นประธำน
กำรประชุมสำมัญประจ�ำปีพุทธศักรำช ๒๕๖๒ คณะกรรมกำรบริหำรมูลนิธิ
สวนสมเด็ จ พระศรี น คริ น ทร์ ในพระรำชู ป ถั ม ภ์ ส มเด็ จ พระศรี น คริ น ทรำ
บรมรำชชนนี
วั น พุ ธ ที่ ๘ เวลำ ๑๕.๐๗ น. เสด็จลง ณ ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๗ คณะ เฝ้ำฯ
เวลำ ๑๕.๓๙ น. เสด็ จ ลง ณ อำคำรชั ย พั ฒ นำ สวนจิ ต รลดำ
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๓ คณะ เฝ้ำฯ
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จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ต่อจำกนัน้ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้
เสด็จลงแทนพระองค์ พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้ประธำนคณะกรรมกำร
มูลนิธอิ ำนันทมหิดล แผนกทันตแพทยศำสตร์ และคณะ น�ำผูไ้ ด้รบั พระรำชทำน
ทุนมูลนิธิอำนันทมหิดล แผนกทันตแพทยศำสตร์ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ เฝ้ำฯ
กรำบถวำยบังคมลำไปศึกษำต่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๙ เวลำ ๐๙.๕๘ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และ
สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เสด็จฯพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ
เจ้ำฟ้ำพัชรกิติยำภำ นเรนทิรำเทพยวดี ไปยังแปลงนำทดลองสวนจิตรลดำ
พระรำชวังดุสิต ทอดพระเนตรพระยำแรกนำหว่ำนข้ำวในแปลงนำทดลอง
ส�ำหรับปลูกไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ เพือ่ ใช้ในกำรพระรำชพิธพี ชื มงคลจรดพระนังคัล
แรกนำขวัญในปีตอ่ ไป โดยมี สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี รอเฝ้ำฯ รับเสด็จ โอกำสนี้ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
เฝ้ำฯ ทูลเกล้ำฯ ถวำยเงินรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกร้ำนมูลนิธิ
สมเด็จพระพันวัสสำอัยยิกำเจ้ำ มูลนิธชิ ยั พัฒนำ และร้ำนภูฟำ้ ในงำนอุน่ ไอรัก
คลำยควำมหนำว สำยน�้ำแห่งรัตนโกสินทร์
เวลำ ๑๐.๓๕ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ทรงกรุณำโปรดเกล้ำฯ
ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรนิทรรศกำรโครงกำร
ส่วนพระองค์ สวนจิตรลดำ ในกำรนี้ พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้ อธิบดี
กรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทน
กรรมกำรสหกรณ์ภำคกำรเกษตร และกลุ่มเกษตรกร เฝ้ำฯ กรำบบังคมทูล
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด�ำเนินโครงกำร และพระรำชทำนพระรำโชวำท
เพื่อเป็นแนวทำงกำรด�ำเนินงำน ต่อจำกนัน้ เสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มอำคำรโรงสีขำ้ ว
ตัวอย่ำง สวนจิตรลดำ แห่งใหม่ และเสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มโรงโคนม สวนจิตรลดำ
แห่งใหม่ และพระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้คณะบุคคลต่ำงๆ เฝ้ำฯ
เวลำ ๑๔.๕๖ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศกำรโครงกำรรำงวัล
ยุวศิลปินไทย ประจ�ำปี ๒๕๖๑ และพระรำชทำนรำงวัลยุวศิลปินไทย ๖ สำขำ
ณ พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ หอศิลป ถนนเจ้ำฟ้ำ เขตพระนคร
วันศุกร์ที่ ๑๐ เวลำ ๐๘.๕๓ น. เสด็จลง ณ อำคำรชัยพัฒนำ สวนจิตรลดำ
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ กรรมกำรและเลขำนุกำร
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ และคณะ น�ำผู้มีอุปกำรคุณต่อมูลนิธิฯ
เฝ้ำฯ ทูลเกล้ำฯ ถวำยเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิฯ ต่อจำกนั้น ทรงเป็นประธำน
กำรประชุมคณะกรรมกำรมูลนิธสิ มเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๒
วันเสาร์ที่ ๑๑ เวลำ ๑๗.๔๑ น. เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนน�ำ้ หลวงอำบศพ
ศำสตรำจำรย์ประเสริฐ ณ นคร ณ ศำลำ ๑๔ วัดพระศรีมหำธำตุวรมหำวิหำร
เขตบำงเขน
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ เวลำ ๑๗.๐๖ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงำน “สัปดำห์ส่งเสริม
พระพุทธศำสนำ เนื่องในเทศกำลวันวิสำขบูชำ วันส�ำคัญสำกลของโลก
ประจ�ำปี ๒๕๖๒” ณ พลับพลำพิธี ลำนคนเมือง ศำลำว่ำกำรกรุงเทพมหำนคร
เขตพระนคร

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๓ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เสด็จฯ ไป

ทรงปฏิบตั พิ ระรำชกรณียกิจในพืน้ ทีจ่ งั หวัดน่ำน จังหวัดแพร่ และจังหวัดพะเยำ
วันจันทร์ที่ ๑๓ เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธำนกำรประชุมสัมมนำ “รักษ์ป่ำน่ำน”
ครั้งที่ ๔ ณ ศูนย์กำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร เครือข่ำยแห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย อ�ำเภอเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน จำกนั้น ทรงเปิดอำคำรวิทยำลัย
พยำบำลบรมรำชชนนี แพร่ ณ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี แพร่ อ�ำเภอ
เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และเสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนเพลิงศพ พระครูจักร
ธรรมสุนทร ประสงค์ วัดบุญยืน อ�ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน

วันอังคารที่ ๑๔ เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อำคำรพิทย์สริ ”ิ ณ โรงเรียนบ่อเกลือ อ�ำเภอ

บ่อเกลือ จังหวัดน่ำน ทรงเยี่ยมศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำ อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
อ�ำเภอบ่อเกลือ และทรงเปิดศูนย์กำรเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนอินทรีอำสำ
อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยำ
วันพุธที่ ๑๕ เสด็จฯ ไปทรงบ�ำเพ็ญพระรำชกุศลในโอกำสครบ ๓ ปี กำรจัดสร้ำง
พระพุ ท ธนำคิ น ทรำรั ก ษ์ ณ ค่ ำ ยลู ก เสื อ จั ง หวั ด น่ ำ น อ� ำ เภอเมื อ งน่ ำ น
จังหวัดน่ำน จำกนั้น ทรงบ�ำเพ็ญพระรำชกุศลเนื่องในงำน “๖๖๖ ปี สมโภช
พระมหำธำตุเจ้ำภูเพียงแช่แห้ง” ณ วัดพระธำตุแช่แห้ง พระอำรำมหลวง
อ�ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน ทรงเปิด “สะพำนสิรธิ รรมรัถย์” และทรงเปิด “อำคำร
เฉลิมพระเกียรติ” ณ วิทยำลัยสงฆ์นครน่ำน มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ต่อจำกนัน้ ทรงเป็นประธำนกำรประชุมวิชำกำรทำงพระพุทธศำสนำ
ระดับนำนำชำติ ครัง้ ที่ ๒ โอกำสนี้ มีพระรำชด�ำรัสเปิดกำรประชุม แล้วทรงฟัง
ศำสตรำจำรย์ปีเตอร์ สกิลลิ่ง บรรยำยพิเศษหัวข้อ “นครน่ำน : นครพระพุทธ
ศำสนำ สู่มรดกธรรมมรดกโลก” ในช่วงบ่ำย เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโครงกำร
“ตำมรอยเท้ำพ่อ” และโครงกำร “ทหำรพันธุ์ดี” ณ มณฑลทหำรบกที่ ๓๘
กรมทหำรพรำนที่ ๓๒ อ�ำเภอภูเพียง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ
ให้ เ สด็ จ ฯ แทนพระองค์ ไ ปในกำรพระรำชทำนปริ ญ ญำบั ต รแก่ ผู ้ ส� ำ เร็ จ
กำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยพะเยำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ จ�ำนวน
๔,๓๙๔ คน ณ หอประชุมพญำง�ำเมือง มหำวิทยำลัยพะเยำ อ�ำเภอเมืองพะเยำ

จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัดพะเยำ ต่อจำกนั้น เสด็จฯ ไปทรงเปิดพระรำชำนุสำวรีย์ สมเด็จพระมหิตลำธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมรำชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ณ ศูนย์กำรแพทย์และโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยพะเยำ
มหำวิทยำลัยพะเยำ อ�ำเภอเมืองพะเยำ และทรงเยี่ยมโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๔ อ�ำเภอจุน จังหวัดพะเยำ
วันศุกร์ที่ ๑๗ เวลำ ๑๔.๕๒ น. เสด็จลง ณ อำคำรชัยพัฒนำ สวนจิตรลดำ
ทรงเป็นประธำนกำรประชุมสำมัญประจ�ำปี ๒๕๖๑ ของคณะกรรมกำรมูลนิธิ
รำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำจักรี
เวลำ ๑๗.๒๙ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในกำรตัง้ เปรียญพระภิกษุ และสำมเณร
และทรงเจิมเทียนทุกเล่มที่ทรงพระรำชอุทิศ เพื่อพระรำชทำนไปจุดบูชำ
พระรัตนตรัย ตำมพระอำรำมหลวง เนื่องในกำรพระรำชพิธีทรงบ�ำเพ็ญ
พระรำชกุศลวิสำขบูชำ พุทธศักรำช ๒๕๖๒ และวันถวำยพระเพลิงพระพุทธเจ้ำ
ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศำสดำรำม ในพระบรมมหำรำชวัง
วันเสาร์ที่ ๑๘ เวลำ ๑๖.๔๓ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในกำรพระรำชพิธที รงบ�ำเพ็ญพระรำช
กุศลวิสำขบูชำ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรตั นศำสดำรำม ในพระบรมมหำรำชวัง
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ เวลำ ๑๗.๑๗ น. เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนเพลิงศพ
ศำสตรำจำรย์สมพร บัวทอง ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยำรำม เขตพระนคร
เวลำ ๑๗.๔๓ น. เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนเพลิงศพ ศำสตรำจำรย์
ศิริ เกวลินสฤษดิ์ ณ เมรุวัดเครือวัลย์วรวิหำร เขตบำงกอกใหญ่
วันจันทร์ที่ ๒๐ เวลำ ๐๙.๐๔ น. เสด็จลง ณ ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๒ คณะ เฝ้ำฯ
เวลำ ๐๙.๔๘ น. เสด็ จ ลง ณ อำคำรชั ย พั ฒ นำ สวนจิ ต รลดำ
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้ผวู้ ำ่ รำชกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ และคณะ เฝ้ำฯ
ทูลเกล้ำฯ ถวำยผลิตผลทำงกำรเกษตร และผู้มีจิตศรัทธำ เฝ้ำฯ ทูลเกล้ำฯ
ถวำยเงิน โดยเสด็จพระรำชกุศล ตำมพระรำชอัธยำศัย
เวลำ ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงฟังปำฐกถำ ชุด “สิรินธร” ครั้งที่ ๓๓
เรื่ อ ง “คุ ณ ภำพชี วิ ต คนไทยทศวรรษใหม่ พั ฒ นำในแง่ ค วำมเป็ น มนุ ษ ย์
มิใช่เป็นทรัพยำกร” โดยศำสตรำจำรย์ บัณฑิต จุลำสัย อดีตคณบดีคณะ
สถำปัตยกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ณ ห้อง ๑๐๕ อำคำร
มหำจุฬำลงกรณ์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เขตปทุมวัน
วันอังคารที่ ๒๑ เวลำ ๑๗.๒๖ น. เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนเพลิงศพ
นำยบัณฑิต รชตะนันทน์ ณ เมรุวัดโสมนัสวิหำร เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย
วันพุธที่ ๒๒ เวลำ ๐๙.๑๑ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ
ด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ๒๕๖๒ ณ เซ็นทำรำแกรนด์ และบำงกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน
เวลำ ๑๘.๐๖ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกำรแสดงคอนเสิร์ต
“ทัพฟ้ำคู่ไทย เพื่อชัยพัฒนำ” ครั้งที่ ๑๒ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย เขตห้วยขวำง

13

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เวลำ ๑๐.๐๘ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธำนในพิธีไหว้

ครู และพระรำชทำนเหรียญรำงวัลกำรศึกษำแก่นักเรียนนำยร้อย ณ โรงเรียน
นำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ อ�ำเภอเมืองนครนำยก จังหวัดนครนำยก
เวลำ ๑๔.๓๔ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิด “โครงกำรชัยพัฒนำประชำเกษม”
และทรงเปิดร้ำนภัทรพัฒน์ สำขำโครงกำรชัยพัฒนำประชำเกษมนำงเลิ้ง
เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย

วันศุกร์ที่ ๒๔ เวลำ ๑๐.๓๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อำคำรพระรำชทำน ๒๓”

ณ โรงพยำบำลเกำะยำวชัยพัฒน์ ต�ำบลเกำะยำวน้อย อ�ำเภอเกำะยำว
จังหวัดพังงำ
เวลำ ๑๓.๕๘ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ในโอกำส
ฉลองพระชนมำยุ ๕ รอบ ๒ เมษำยน ๒๕๕๘” ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี อ�ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
วันเสาร์ที่ ๒๕ เวลำ ๑๕.๐๘ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไป ในงำน “จิตรลดำกตัญญุตำ พำครูเทีย่ ว
สงกรำนต์ งำนวัด” ณ ห้องวิภำวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทำรำ แกรนด์ เซ็นทรัล
พลำซำ ลำดพร้ำว เขตจตุจักร
วันจันทร์ที่ ๒๗ เวลำ ๐๘.๕๕ น. เสด็จฯ ไปทรงร่วมพิธเี ปิดกำรประชุมประจ�ำปี
ของคณะกรรมำธิกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชำชำติส�ำหรับเอเชีย
และแปซิฟิก (ESCAP) สมัยที่ ๗๕ ซึ่งจัดขึ้นในหัวข้อหลัก คือ “Empowering
People and Ensuring Inclusiveness and Equality” ณ ศูนย์กำรประชุม
สหประชำชำติ กรุงเทพฯ เขตพระนคร
เวลำ ๑๔.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อำคำรศรีพทิ ยำคม” ณ โรงเรียน
ยโสธรพิทยำคม อ�ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
เวลำ ๑๖.๒๔ น. เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโครงกำรทหำรพันธุ์ดี ณ
กองพันทหำรรำบที่ ๓ กรมทหำรรำบที่ ๖ ค่ำยสรรพสิทธิประสงค์ อ�ำเภอ
วำรินช�ำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี
เวลำ ๑๘.๓๗ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในกำรพระรำชทำนน�้ำหลวงอำบศพ

14 จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

พลเอก เปรม ติณสูลำนนท์ ประธำนองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่ง
ทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนำรำมรำชวรวิหำร เขตดุสิต ในกำรนี้
ทรงวำงพวงมำลำหลวง พวงมำลำของสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง พวงมำลำของสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ
พระบรมรำชินี และพวงมำลำส่วนพระองค์ที่หน้ำโกศศพ
วั น อั ง คารที่ ๒๘ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัด
กำฬสินธุ์ เสด็จฯ ไปทรงตัดหวำยลูกนิมติ อุโบสถ วัดวังค�ำ อ�ำเภอเขำวง ทรงเปิด
โรงเรียนพระเทพญำณวิศษิ ฏ์อดุ มวิทย์ อ�ำเภอห้วยผึง้ และทรงเปิดนิทรรศกำร
“ครบรอบ ๑๐ ปี พิพิธภัณฑ์สิรินธร” ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร อ�ำเภอสหัสขันธ์
วั น พุ ธ ที่ ๒๙ เวลำ ๐๙.๐๐ น. เสด็ จ ฯ ไปทรงเปิ ด กำรประชุ ม วิ ช ำกำร
กำรพัฒนำสุขภำพเด็กและเยำวชนในถิน่ ทุรกันดำรสูโ่ รงเรียนรอบรูด้ ำ้ นสุขภำพ
ปี ๒๕๖๒ “สุขภำพดีคุณภำพชีวิตดี” ณ โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
เขตดอนเมือง
เวลำ ๑๔.๕๙ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระรำชทำนปริญญำบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จ
กำรศึ ก ษำจำกสถำบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ำรศำสตร์ ประจ� ำ ปี ก ำรศึ ก ษำ
๒๕๖๐-๒๕๖๑ จ�ำนวน ๒,๑๔๓ คน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ
พระชนมพรรษำ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ เขตบำงกะปิ
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เวลำ ๐๙.๑๐ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในกำรพระรำชทำนปริญญำบัตร
แก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
เป็ น วั น ที่ ห นึ่ ง จ� ำ นวน ๓,๐๓๕ คน ณ อำคำรหอประชุ ม ธ� ำ รง บั ว ศรี
มหำวิทยำลัยบูรพำ อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
วันศุกร์ที่ ๓๑ เวลำ ๐๙.๐๙ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในกำรพระรำชทำนปริญญำบัตร
แก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยบูรพำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
เป็ น วั น ที่ ส อง จ� ำ นวน ๗,๗๙๐ คน ณ อำคำรหอประชุ ม ธ� ำ รง บั ว ศรี
มหำวิทยำลัยบูรพำ อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เวลำ ๑๗.๑๑ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
อ�ำนวยกำรจัดหำทุน “อำคำรนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษำ” ณ ห้องประชุม
รำชปนัดดำสิรินธร อำคำรศรีสวรินทิรำ โรงพยำบำลศิริรำช เขตบำงกอกน้อย

มิถุนายน ๒๕๖๒
วันเสาร์ที่ ๑ เวลำ ๑๗.๔๖ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำ

โปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระรำชทำนพระรำช
วโรกำสให้ นำงเมธินี เทพมณี เลขำธิกำรส�ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำร
พลเรือน น�ำนักเรียนทุนเล่ำเรียนหลวง ประจ�ำปี ๒๕๖๒ เฝ้ำฯ รับพระรำชทำน
พร ก่อนเดินทำงไปศึกษำต่อที่ตำ่ งประเทศ
วันอาทิตย์ที่ ๒ เวลำ ๑๖.๔๒ น. เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนเพลิงศพ
นำยสะอำด เปี่ยมพงศ์สำนต์ ศิลปินแห่งชำติ สำขำศิลปะกำรแสดง โทรทัศน์ภำพยนตร์ ประจ�ำปี ๒๕๕๗ ณ เมรุวดั พระศรีมหำธำตุวรมหำวิหำร เขตบำงเขน
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๓ ถึงวันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เสด็จฯ เยือน

สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ ทรงน�ำนักเรียนนำยร้อยและคณะข้ำรำชกำรโรงเรียน
นำยร้อยพระจุลจอมเกล้ ำ ไปทัศนศึกษำสถำนที่ส�ำคัญทำงศำสนำและ
ประวัติศำสตร์ ได้แก่ อนุสำวรีย์ไม้กำงเขนมำเจลลัน มหำวิหำรพระกุมำรเยซู
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ม หำวิ ห ำรพระกุ ม ำรเยซู สุ ส ำนและอนุ ส รณ์ ส ถำนอเมริ กั น
กรุงมะนิลำ อนุสำวรีย์ริซำล อำสนวิหำรมะนิลำ ป้อมซำนติอำโก พิพิธภัณฑ์
โฮเซ ริซำล มหำวิทยำลัยซำนโต โทมัส โรงเรียนประถมศึกษำอีซำยำส
เอส ตำปำเลส และโรงเรียนประถมศึกษำบำกอง นำยอน ๒ และพระรำชทำน
พระรำชวโรกำสให้ นำงเชียลีโต ซัลวำดอร์ อำวำนเซนยำ ภริยำประธำนำธิบดี
แห่งสำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ เข้ำเฝ้ำฯ ถวำยพระกระยำหำรค�่ำด้วย

วันพุธที่ ๕ เวลำ ๑๔.๔๒ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงำนวันถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร

ผลิตข้ำวระดับประเทศ เนื่องในวันข้ำวและชำวนำแห่งชำติ ประจ�ำปี ๒๕๖๒
ณ กรมกำรข้ำว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตจตุจักร
เวลำ ๑๗.๒๗ น. เสด็ จ ลง ณ อำคำรชั ย พั ฒ นำ สวนจิ ต รลดำ
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้ ศำสตรำจำรย์นำยแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนำภำ
คณบดีคณะแพทยศำสตร์ ศิริรำชพยำบำล ในฐำนะรองประธำนกรรมกำร
มูลนิธิรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหิดล ในพระบรมรำชูปถัมภ์ น�ำคณะบุคคล
ผู้บริจำคเงิน และสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของมูลนิธิฯ เฝ้ำฯ ทูลเกล้ำฯ
ถวำยเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิฯ และรับพระรำชทำนของที่ระลึก จำกนั้น
ทรงเป็นประธำนกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปีของคณะกรรมกำรมูลนิธิ
รำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหิดลฯ
วันพฤหัสบดีที่ ๖ เวลำ ๑๓.๔๒ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระรำชทำน
พระรำชวโรกำสให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดระนอง และคณะ เฝ้ำฯ ทูลเกล้ำฯ
ถวำยผลผลิ ต ทำงกำรเกษตร และกำรประมง กั บ ทู ล เกล้ ำ ฯ ถวำยเงิ น
โดยเสด็จพระรำชกุศลตำมพระรำชอัธยำศัย
วันศุกร์ที่ ๗ เวลำ ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๗ คณะ เฝ้ำฯ
เวลำ ๐๙.๒๓ น. เสด็ จ ลง ณ อำคำรชั ย พั ฒ นำ สวนจิ ต รลดำ
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้ ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์จรัส สุวรรณเวลำ
รองประธำนมูลนิธสิ ง่ เสริมโอลิมปิกวิชำกำรและพัฒนำมำตรฐำนวิทยำศำสตร์
ศึ ก ษำ ในพระอุ ป ถั ม ภ์ สมเด็ จ พระเจ้ำ พี่ น ำงเธอ เจ้ ำ ฟ้ ำ กั ล ยำณิ วั ฒ นำ
กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์ น�ำนักเรียน และคณำจำรย์ เฝ้ำฯ กรำบถวำย
บั ง คมลำ ก่ อ นออกเดิ น ทำงไปแข่ ง ขั น โอลิ ม ปิ ก วิ ช ำกำรระหว่ ำงประเทศ

จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ประจ�ำปี ๒๕๖๒
จำกนั้น พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ
ให้ เ สด็ จ ลงแทนพระองค์ พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้ ก รรมกำรและ
เลขำนุกำรแผนกวิศวกรรมศำสตร์ มูลนิธิอำนันทมหิดล และคณะ น�ำผู้ได้รับ
พระรำชทำนทุนมูลนิธอิ ำนันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศำสตร์ ประจ�ำปี ๒๕๕๗
ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท และปริญญำเอกแล้ว เฝ้ำฯ กรำบบังคมทูล
รำยงำนผลกำรศึกษำ
เวลำ ๑๕.๑๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยน
แห่งใหม่ ณ บริษทั ไทยยูเนีย่ น กรุป๊ จ�ำกัด (มหำชน) อำคำร เอส เอ็ม ทำวเวอร์
เขตพญำไท

วันอาทิตย์ที่ ๙ เวลำ ๑๓.๐๗ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ทรงพระกรุณำ

โปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปถวำยรำชสักกำระพระบรมรำชำนุสำวรีย์ พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรมหำอำนันทมหิดล พระอัฐมรำมำธิบดินทร เนื่องในวันที่ระลึกพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรมหำอำนันทมหิดล
พระอัฐมรำมำธิบดินทร ในกำรนี้ ทรงวำงพวงมำลำของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี
พันปีหลวง สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี และพวงมำลำส่วนพระองค์
ณ คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เขตปทุมวัน
เวลำ ๑๓.๔๕ น. เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงวำงพวงมำลำของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ
พระบรมรำชชนนีพนั ปีหลวง สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี และพวงมำลำ
ส่วนพระองค์ ณ พระบรมรำชำนุสำวรีย์ พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรมหำอำนันทมหิดล พระอัฐมรำมำธิบดินทร เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรมหำอำนันทมหิดล พระอัฐมรำมำธิบดินทร
๙ มิ ถุ น ำยน ๒๕๖๒ ณ พระบรมรำชำนุ ส ำวรี ย ์ เชิ ง สะพำนพระรำม ๘
เขตบำงพลัด
เวลำ ๑๗.๒๓ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิด “ศูนย์กำรเรียนรู้ กฟผ. ส�ำนักงำน
กลำง” ณ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ�ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๐ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เสด็จฯ
เยือนสำธำรณรัฐประชำธิปไตยติมอร์-เลสเต ในกำรนี้ เสด็จฯ ไปทรงพบกับ
นำยฟรังซิชกู กูแตร์รึช ลู โอลู ประธำนำธิบดีแห่งสำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ติมอร์-เลสเต ณ ท�ำเนียบประธำนำธิบดี จำกนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร
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กำรด�ำเนินงำนและควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรควำมร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำเด็ก
และเยำวชนในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยติมอร์-เลสเต ตำมพระรำชด�ำริ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
ณ โรงเรียนฟำตูเกโร โรงเรียนอันนำ เลมอส โรงเรียนประถมศึกษำอะคำนูโน
และโรงเรียนมัธยมเอ็นซิโน บำซิโกเฮรำ ทรงเยี่ยม มหำวิทยำลัยแห่งชำติ
ติมอร์-เลสเต วิทยำเขตเฮรำ สหกรณ์กำแฟติมอร์ โรงพยำบำลกลำง กรุงดิลี
และสภำกำชำดแห่งสำธำรณรัฐประชำธิปไตยติมอร์-เลสเต
วันศุกร์ที่ ๑๔ เวลำ ๐๙.๐๕ น. เสด็จลง ณ ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๗ คณะ เฝ้ำฯ
เวลำ ๐๙.๓๗ น. เสด็ จ ลง ณ อำคำรชั ย พั ฒ นำ สวนจิ ต รลดำ
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้ำฯ
ต่อจำกนัน้ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ
ให้ เสด็จลงแทนพระองค์ พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้คณะกรรมกำรแผนก
อักษรศำสตร์ มูลนิธิอำนันทมหิดล น�ำผู้ได้รับพระรำชทำนทุนมูลนิธิอำนันทมหิดล แผนกอักษรศำสตร์ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ เฝ้ำฯ กรำบถวำยบังคมลำไป
ศึกษำต่อ
ต่อจำกนั้น พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้ คณะกรรมกำรโครงกำร
โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ดีเด่น โครงกำรรำงวัล
บัณณำสสมโภช จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เฝ้ำฯ เพื่อขอพระรำชวินิจฉัย
เกี่ยวกับกำรพิจำรณำโรงเรียนที่สมควรได้รับพระรำชทำนรำงวัลบัณณำส
สมโภช ระยะที่ ๔
เวลำ ๑๔.๐๔ น. เสด็จลง ณ ศำลำดุสิดำลัย ทรงเป็นประธำนกำร
ประชุมสำมัญประจ�ำปี ๒๕๖๑ มูลนิธิพระบรมรำชำนุสรณ์ พระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์
เวลำ ๑๘.๕๔ น. เสด็จฯ ไปในกำรพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ
ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ไพฑูรย์ พงศะบุตร ณ ศำลำ ๓ วัดเทพศิรินทรำวำส
เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย
วันอาทิตย์ที่ ๑๖ เวลำ ๐๖.๓๙ น. เสด็จฯ ไปทรงบำตรพระสงฆ์ เนื่องใน
โอกำสงำนครบรอบ ๒ ปี วันสถำปนำสถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ
สภำกำชำดไทย ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษำ สถำบัน
กำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย เขตปทุมวัน
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ถึงวันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เสด็จฯ เยือน
ประเทศญี่ปุ่น
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เวลำ ๑๐.๑๘ น. เสด็จลง ณ อำคำรชัยพัฒนำ สวนจิตรลดำ
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้ นำงกเษณุกำ ธิเรนี เสเนวิรตั นะ เอกอัครรำชทูต
วิสำมัญผู้มีอ�ำนำจเต็มแห่งสำธำรณรัฐสังคมนิยมประชำธิปไตยศรีลังกำ
ประจ�ำประเทศไทย เฝ้ำฯ เพือ่ กรำบบังคมทูลลำในโอกำสพ้นจำกต�ำแหน่งหน้ำที่
เวลำ ๑๔.๐๕ น. เสด็จฯ ไปยังอำคำรศูนย์ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร
โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย ในกำรติดตั้งเครื่องไซโคลตรอน
เพื่อเร่งอนุภำคโปรตอน เพื่อใช้ในโครงกำรศูนย์รักษำผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วย
อนุภำคโปรตอน ซึ่งตั้งขึ้นเนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรม-
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รำชกุมำรี ๖๕ พรรษำ ๒ เมษำยน ๒๕๖๓ โดยได้พระรำชทำนนำมว่ำ
“ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ” ณ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์
สภำกำชำดไทย เขตปทุมวัน
จำกนั้ น เสด็ จ ฯ ไปยั ง ชั้ น ๑๒ อำคำรภู มิ สิ ริ มั ง คลำนุ ส รณ์
ในกำรพระรำชทำนประกำศนียบัตรก�ำกับเหรียญกำชำดสมนำคุณชั้นที่ ๑
แก่ผู้ช่วยเหลือกิจกำรของเหล่ำกำชำดจังหวัด ผู้บริจำคเงิน ผู้บริจำคโลหิต
ครบ ๑๐๐ ครั้ง และผู้บริจำคเซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิตจำกกระแสโลหิต
รวม ๒๖๗ คน
เวลำ ๑๕.๑๖ น. เสด็จฯ ไปยังบริเวณโถงชัน้ ล่ำง อำคำรเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระญำณสังวร เจริญ สุวฑฺฒโน พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้
นำงสำวอรสำ อำรยพัฒน์ และครอบครัว เฝ้ำฯ น้อมเกล้ำฯ ถวำยรถยนต์ตู้
โดยเสด็จพระรำชกุศลเพื่อใช้ในกิจกำรของส�ำนักงำนบริหำร สภำกำชำดไทย
จำกนัน้ เสด็จฯ ไปยังห้องรับรอง พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้คณะ
บุคคล จ�ำนวน ๕ คณะ เฝ้ำฯ โอกำสนี้ นำยกเหล่ำกำชำดจังหวัด กรรมกำร
สภำกำชำด ผู้แทนภำค เฝ้ำฯ ถวำยตัว จำกนั้น พระรำชทำนของที่ระลึกแก่
ผูม้ อี ปุ กำรคุณบริจำคเงินสนับสนุนโครงกำรวิง่ กระตุกหัวใจ ๑๐ ล้ำนกิโลเมตร
ของสภำกำชำดไทย
ต่อจำกนัน้ เสด็จฯ ไปยังห้องประชุมใหญ่ ชัน้ ๙ ทรงเป็นประธำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรสภำกำชำดไทย ครัง้ ที่ ๓๓๓ ณ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์
สภำกำชำดไทย เขตปทุมวัน
วันศุกร์ที่ ๒๑ เวลำ ๐๙.๑๒ น. เสด็จลง ณ ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๒๒ คณะ เฝ้ำฯ
เวลำ ๑๐.๑๓ น. เสด็ จ ลง ณ อำคำรชั ย พั ฒ นำ สวนจิ ต รลดำ
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้ผู้วำ่ รำชกำรจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ เฝ้ำฯ
ทูลเกล้ำฯ ถวำยทุเรียนหลงลับแล หลินลับแล สับปะรดห้วยมุ่น เม็ดมะม่วง
หิมพำนต์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกทุเรียน และผลิตภัณฑ์โอทอป ของดีของ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ต่อจำกนัน้ พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้คณะบุคคล จ�ำนวน
๒ คณะ เฝ้ำฯ
เวลำ ๑๔.๐๖ น. เสด็จลง ณ อำคำรชัยพัฒนำ ทรงเป็นประธำนกำร
ประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี ๒๕๖๒ ของคณะกรรมกำรมูลนิธสิ ง่ เสริมโอลิมปิก
วิชำกำรและพัฒนำมำตรฐำนวิทยำศำสตร์ศึกษำ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้ำพี่นำงเธอ เจ้ำฟ้ำกัลยำณิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์
เวลำ ๑๗.๔๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธำนกำรประชุมสภำสถำบัน
กำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย ครั้งที่ ๒๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๙
อำคำรเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญำณสังวร เจริญ สุวฑฺฒโน โรงพยำบำล
จุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย เขตปทุมวัน
ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ถึงวันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เสด็จฯ
เยือนสำธำรณรัฐออสเตรีย และสหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี
ณ สำธำรณรัฐออสเตรีย เสด็จฯ ไปทรงรับกำรทูลเกล้ำฯ ถวำย
เครื่องอิสริยำภรณ์ ด้ำนวิทยำศำสตร์และศิลปะของสำธำรณรัฐออสเตรีย
จำกนั้น ทรงเป็นประธำนในงำนกำรแสดงดนตรีฉลอง ๑๕๐ ปี สัมพันธไมตรี
ไทย-ออสเตรีย ณ โรงละครพระรำชวังเชินบรุนน์ และเสด็จฯ ไปทอดพระเนตร

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ป ระวั ติ ศ ำสตร์ ศิ ล ปะ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ รรมชำติ วิ ท ยำ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
พระรำชวังเบลเวแดร์ พิพธิ ภัณฑ์ชำติพนั ธุว์ ทิ ยำ และพิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ ำสตร์
ออสเตรีย
ณ สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี เสด็จฯ ไปทรงร่วมพิธเี ปิดกำรประชุม
ผู้ได้รับรำงวัลโนเบล ครั้งที่ ๖๙ ณ ศูนย์ประชุมอินเซลฮำลล์ เมืองลินเดำ
ทรงเยี่ยมพิพิธภัณฑ์อเล็กซำนโดรฟกำ ศูนย์วิจัยอนุภำคอิเล็กตรอนและ
ซินโครตรอน ศูนย์วิจัยโครงกำรผลิตแสงเลเซอร์จำกอิเล็กตรอนอิสระใน
ย่ำนรังสีเอ็กซ์พลังงำนสูงแห่งยุโรป และพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งเมืองฮัมบูร์ก

กรกฎาคม ๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ ๑ เวลำ ๑๔.๕๑ น. เสด็จลง ณ อำคำรชัยพัฒนำ สวนจิตรลดำ

พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนำภำ
รองประธำนมูลนิธิรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหิดล ในพระบรมรำชูปถัมภ์ และ
คณะ น�ำผู้ได้รับพระรำชทำนทุนโครงกำรเยำวชนรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหิดล
ประจ�ำปี ๒๕๖๑ เฝ้ำฯ กรำบถวำยบังคมลำก่อนเดินทำงไปปฏิบัติงำน
ในต่ำงประเทศ
วันอังคารที่ ๒ เวลำ ๑๔.๓๖ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธำนกำรประชุมใหญ่
มูลนิธริ ำมำธิบดี ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ประจ�ำปี ๒๕๖๒ ณ อำคำรสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยำบำล
รำมำธิบดี เขตรำชเทวี
เวลำ ๑๗.๔๕ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในกำรพระรำชทำนน�้ำหลวงสรงศพ
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ สมศักดิ์ อุปสโม ณ ศำลำปฏิบตั ธิ รรมสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สภำ วัดพิชยญำติกำรำม เขตคลองสำน
วันพุธที่ ๓ เวลำ ๑๕.๑๗ น. สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จลงแทน
พระองค์ ณ ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้
พลเอกสิงหำ เสำวภำพ ประธำนสภำสังคมสงเครำะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ น�ำคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรและเจ้ำหน้ำที่สภำสังคม
สงเครำะห์แห่งประเทศไทยฯ เฝ้ำฯ ทูลเกล้ำฯ ถวำยเงินรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำย
ดอกมะลิงำนวันแม่แห่งชำติ และจำกกำรออกร้ำนงำนกำชำด ประจ�ำปี ๒๕๖๑
โดยเสด็จพระรำชกุศลตำมพระรำชอัธยำศัย และเพื่อบ�ำรุงสภำกำชำดไทย

จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ต่อจำกนั้น ณ ศำลำดุสิดำลัย พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้ คณะบุคคล
จ�ำนวน ๙ คณะ เฝ้ำฯ
เวลำ ๑๖.๓๐ น. เสด็ จ ลง ณ อำคำรชั ย พั ฒ นำ สวนจิ ต รลดำ
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้ นำยจูเซ็ปเป้ เด วินเซ็นทิส ผูแ้ ทนข้ำหลวงใหญ่
ผู้ลี้ภัยสหประชำชำติประจ�ำประเทศไทย และคณะ เฝ้ำฯ ในโอกำสเข้ำรับ
ต�ำแหน่งหน้ำที่ และกรำบบังคมทูลเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของส�ำนักงำน
ข้ำหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชำชำติประจ�ำประเทศไทย เรื่อง กำรด�ำเนินกำร
ด้ำนบุคคลไร้รัฐไร้สัญชำติ
วันพฤหัสบดีที่ ๔ เวลำ ๐๙.๐๒ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดกำรประชุมวิชำกำร
ทำงมำนุษยวิทยำ ครัง้ ที่ ๑๓ หัวข้อ “มนุษย์ในโลกดิจทิ ลั ” และทรงเปิดห้องสมุด
ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร และห้องสมุด “สุข กำย ใจ” ณ ศูนย์มำนุษยวิทยำ
สิรินธร (องค์กำรมหำชน) เขตตลิ่งชัน
เวลำ ๑๗.๑๗ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม ทรงพระสุหร่ำย สุหร่ำย
และทรงเจิมเทียนพรรษำ ส�ำหรับทรงพระรำชอุทิศพระรำชทำนไปจุดบูชำ
พระรัตนตรัย และพุทธเจดียสถำนตำมพระอำรำมหลวงในกรุงเทพมหำนคร
และต่ำงจังหวัดในวันเข้ำพรรษำ
วันศุกร์ที่ ๕ เวลำ ๐๘.๕๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดกำรประชุมทำงวิชำกำรว่ำด้วย
จริยธรรมของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ณ โรงแรม
เซ็นทำรำ แกรนด์ เซ็นทรัลพลำซำ ลำดพร้ำว เขตจตุจักร
เวลำ ๑๖.๕๑ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิด “งำนเพื่อนพึ่งภำฯ ๒๕๖๒”
ณ อำคำรกีฬำนิมบิ ตุ ร สนำมกีฬำแห่งชำติ เขตปทุมวัน ในกำรนี้ สมเด็จพระเจ้ำ
ลูกเธอ เจ้ำฟ้ำพัชรกิตยิ ำภำ นเรนทิรำเทพยวดี ในฐำนะองค์ประธำนกรรมกำร
มูลนิธิอำสำเพื่อนพึ่งภำฯ ยำมยำก สภำกำชำดไทย เฝ้ำฯ รับเสด็จ
วันอาทิตย์ที่ ๗ เวลำ ๑๗.๒๕ น. เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนเพลิงศพ
หม่ อ มรำชวงศ์ วิ พุ ธ ดนั ย เทวกุ ล ณ เมรุ ด ้ ำ นใต้ วั ด เทพศิ ริ น ทรำวำส
เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย
เวลำ ๑๗.๔๑ น. เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนเพลิงศพ นำยศรีวงศ์
หะวำนนท์ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยำรำม เขตพระนคร
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เวลำ ๐๙.๕๔ น. เสด็จฯ ไปในกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ
สภำดนตรีโลก ครั้งที่ ๔๕ ณ หอประชุมจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เขตปทุมวัน
วันศุกร์ที่ ๑๒ เวลำ ๐๘.๒๓ น.เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนในโครงกำรตำมพ
ระรำชด�ำริ พืน้ ทีก่ รุงเทพมหำนคร ได้แก่ โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ เขตประเวศ
โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง และโรงเรียนวัดอินทรำวำส เขตตลิ่งชัน
วันเสาร์ที่ ๑๓ เวลำ ๑๕.๑๒ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธำนในพิธีมังคลำภิเษก
เหรียญทีร่ ะลึก พลเรือเอก พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำอำภำกรเกียรติวงศ์
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ วัดรำชบพิธสถิตมหำสีมำรำม เขตพระนคร
เวลำ ๑๗.๒๒ น. เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนเพลิงศพ นำงชัชรัตน์
เกษมศรี ณ อยุธยำ ณ เมรุด้ำนทิศใต้ วัดเทพศิรินทรำวำส เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย
วันอาทิตย์ท่ี ๑๔ เวลำ ๑๗.๓๕ น. เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนเพลิงศพ
พลตรีหญิง สมศรี ศรจิตติ ณ เมรุวัดโสมนัสวิหำร เขตป้อมปรำบศัตรูพำ่ ย
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วันจันทร์ที่ ๑๕ เวลำ ๐๙.๐๕ น. เสด็จลง ณ อำคำรชัยพัฒนำ สวนจิตรลดำ

พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้ นำยอับดุลเลำะห์ ญุมอะห์ อับดุลเลำะห์
อั ล ชั ร ฮำน เอกอั ค รรำชทู ต วิ ส ำมั ญ ผู ้ มี อ� ำ นำจเต็ ม แห่ ง รั ฐ คู เ วตประจ� ำ
ประเทศไทย เฝ้ำฯ กรำบบังคมทูลลำในโอกำสพ้นจำกต�ำแหน่งหน้ำที่
นำยอีโว ซีเบอร์ เอกอัครรำชทูตวิสำมัญผูม้ อี ำ� นำจเต็มแห่งสมำพันธรัฐ
สวิสประจ�ำประเทศไทย เฝ้ำฯ กรำบบังคมทูลลำในโอกำสพ้นจำกต�ำแหน่ง
หน้ำที่
นำงสุจติ รำ ทุไร เอกอัครรำชทูตวิสำมัญผูม้ อี ำ� นำจเต็มแห่งสำธำรณรัฐ
อินเดียประจ�ำประเทศไทย เฝ้ำฯ ในโอกำสเข้ำรับต�ำแหน่งหน้ำที่
ต่อจำกนั้น พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน
๑ คณะ เฝ้ำฯ
เวลำ ๑๗.๕๕ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกำรแสดงดนตรีไทย
โดยครูอำวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ พุทธศักรำช ๒๕๖๒ โอกำสนี้ ทรงระนำดเอก
และทรงขับร้องเพลงอำถรรพณ์เถำ ร่วมกับวงดนตรีบ้ำนปลำยเนิน ด้วย
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวำง

วันอังคารที่ ๑๖ เวลำ ๐๘.๑๘ น. เสด็จฯ ไปทรงปลูกต้นไม้ ร่วมกับ คณะผูบ้ ริหำร

บุคลำกร และนิสติ คณะวนศำสตร์ เนือ่ งในวันอำสำฬหบูชำ ณ อโรคยำอุทยำน
๗๗ ปี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เขตบำงเขน
วั น พุ ธ ที่ ๑๗ เวลำ ๑๓.๕๐ น. เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนดินฝังศพ
นำงกิตมิ ำ อัศววิรฬุ หกำร ณ สุสำนวังรอ อ�ำเภอเมืองอุทยั ธำนี จังหวัดอุทยั ธำนี
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัด
ลพบุรี ทรงเปิดโรงเรียนวินิตศึกษำ ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำช
สุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี แห่งที่ ๒ ต�ำบลโพธิ์เก้ำต้น อ�ำเภอเมืองลพบุรี
จั ง หวั ด ลพบุ รี ทรงเยี่ ย มศู น ย์ พั ฒ นำเด็ ก เล็ ก องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต� ำ บล
โก่งธนู อ�ำเภอเมืองลพบุรี ทรงเยี่ยมบ้ำนรำษฎรจ�ำนวน ๒ รำยในพื้นที่ต�ำบล
โก่งธนู ทรงเยีย่ มโครงกำรทหำรพันธุด์ ี มณฑลทหำรบกที่ ๑๓ อ�ำเภอเมืองลพบุรี
และทรงเยี่ยมโครงกำรทหำรพันธุ์ดี และโครงกำรเดินตำมรอยเท้ำพ่อ ของ
โรงพยำบำลอำนันทมหิดล อ�ำเภอเมืองลพบุรี
วันศุกร์ที่ ๑๙ เวลำ ๑๓.๑๑ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระรำชทำน
พระรำชวโรกำสให้ คุณชวลี อมำตยกุล กรรมกำรและเลขำนุกำรมูลนิธสิ มเด็จ
พระพันวัสสำอัยยิกำเจ้ำ น�ำผูไ้ ด้รบั พระรำชทำนทุนมูลนิธสิ มเด็จพระพันวัสสำ
อัยยิกำเจ้ำ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ เฝ้ำฯ กรำบถวำยบังคมลำไปศึกษำอบรม

18 จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ภำษำอังกฤษ และศึกษำต่อระดับปริญญำโท สำขำกำรพยำบำล มหำวิทยำลัยเซจ
ที่สหรัฐอเมริกำ
ต่อจำกนัน้ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ
ให้เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้
ประธำนแผนกวิศวกรรมศำสตร์ มูลนิธิอำนันทมหิดล และคณะ น�ำผู้ได้รับ
พระรำชทำนทุนมูลนิธอิ ำนันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศำสตร์ ประจ�ำปี ๒๕๖๑
เฝ้ำฯ กรำบถวำยบังคมลำไปศึกษำต่อ
วันเสาร์ที่ ๒๐ เวลำ ๑๕.๐๘ น. สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จออกแทน
พระองค์ ณ วังสระปทุม พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้ นำยจิรำยุ อิศรำงกูร
ณ อยุธยำ กรรมกำรและเลขำนุกำรทุนสิริกิติ์บรมรำชินีนำถ และท่ำนผู้หญิง
นรำวดี ชัยเฉนียน กรรมกำรทุนสิริกิติ์บรมรำชินีนำถ น�ำผู้ได้รับพระรำชทำน
ทุนสิริกิติ์บรมรำชินีนำถ จ�ำนวน ๔ รำย เฝ้ำฯ
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เวลำ ๑๗.๒๐ น. เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนเพลิงศพ
หม่อมรำชวงศ์สมุ ำลยมงคล โสณกุล ณ เมรุวดั มกุฏกษัตริยำรำม เขตพระนคร
วันจันทร์ที่ ๒๒ เวลำ ๐๙.๑๙ น. เสด็จลง ณ อำคำรชัยพัฒนำ สวนจิตรลดำ
ทรงเป็นประธำนกำรประชุมสำมัญประจ�ำปี ๒๕๖๒ ของคณะกรรมกำรบริหำร
มูลนิธิอำนันทมหิดล
เวลำ ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี
ครั้ ง ที่ ๓๗ ของมู ล นิ ธิ หั ว ใจแห่ ง ประเทศไทย ในพระบรมรำชู ป ถั ม ภ์ ณ
อำคำรเฉลิมพระบำรมี ๕๐ ปี แพทยสมำคมแห่งประเทศไทย ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ เขตห้วยขวำง

วันอังคารที่ ๒๓ เวลำ ๑๓.๒๗ น. เสด็จฯ ไปทรงปลูกข้ำวพันธุ์ กข ๗๙

กับทรงหว่ำนปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพ ณ แปลงสำธิตกำรเกษตร โรงเรียนนำยร้อย
พระจุลจอมเกล้ำ อ�ำเภอเมืองนครนำยก จังหวัดนครนำยก
เวลำ ๑๗.๑๖ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระรำชทำนพระรำช
วโรกำสให้ ท่ำนผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน น�ำคณะผู้จัดงำนคอนเสิร์ต
กำรกุศล “Sundown @Hua Hin” เฝ้ำฯ ทูลเกล้ำฯ ถวำยเงินรำยได้จำก
กำรจัดงำนดังกล่ำว สมทบทุนโครงกำรชั่งหัวมันตำมพระรำชด�ำริ อ�ำเภอ
ท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี และสมทบทุนศูนย์ฝกึ อบรมทำงกำรเกษตรเขำกระปุก
ตำมพระรำชด�ำริ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี อ�ำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี

วันพุธที่ ๒๔ เวลำ ๑๓.๔๓ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงำนชุมนุมยุวเกษตรกร

และที่ปรึกษำยุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจ�ำปี ๒๕๖๒ ณ โรงเรียน
นำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ อ�ำเภอเมืองนครนำยก จังหวัดนครนำยก
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เวลำ ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศกำรพิเศษ
เนือ่ งในวันอนุรกั ษ์มรดกไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๒ เรือ่ ง “นครรัฐไทยบนแผ่นดิน
สุวรรณภูมิ” ณ พระที่นั่งอิศรำวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ พระนคร
เขตพระนคร โอกำสนี้ ท่ำนผู้หญิงสิริกิติยำ เจนเซน เฝ้ำฯ รับเสด็จ
เวลำ ๑๙.๓๙ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดหอดูดำวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ
พระชนมพรรษำ สงขลำ ต�ำบลเขำรูปช้ำง อ�ำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ
วันเสาร์ที่ ๒๗ เวลำ ๑๕.๓๓ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จ
พระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ
เจ้ำฟ้ำพัชรกิติยำภำ นเรนทิรำเทพยวดี ไปทรงเปิดอำคำร “ภูมิสิริมังคลำ
นุสรณ์” โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย เขตปทุมวัน ในกำรนี้
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
อุปนำยิกำผู้อ�ำนวยกำรสภำกำชำดไทย เฝ้ำฯ รับเสด็จ
เวลำ ๑๘.๒๘ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรศูนย์กำรเรียนรู้ธนำคำร
แห่งประเทศไทย ณ ธนำคำรแห่งประเทศไทย เขตพระนคร
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เวลำ ๑๑.๔๑ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จ
พระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ
เจ้ำฟ้ำพัชรกิตยิ ำภำ นเรนทิรำเทพยวดี สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำสิรวิ ณ
ั ณวรี
นำรีรัตนรำชกัญญำ และสมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอ เจ้ำฟ้ำทีปังกรรัศมีโชติ
มหำวชิ โ รตตมำงกู ร สิ ริ วิ บู ล ยรำชกุ ม ำร ไปยั ง พระที่ นั่ ง อมริ น ทรวิ นิ จ ฉั ย
ในพระบรมมหำรำชวัง ในกำรเสด็จออกมหำสมำคม พระรำชทำนพระบรมรำชวโรกำสให้พระบรมวงศำนุวงศ์ นำยกรัฐมนตรี ประธำนรัฐสภำ และ
ประธำนศำลฎีกำ เฝ้ำฯ ถวำยพระพรชัยมงคล ในกำรพระรำชพิธเี ฉลิมพระชนมพรรษำ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๒ ในกำรนี้ สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐำธิ ร ำชเจ้ ำ
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ
กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำ
สิริภำจุฑำภรณ์ พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำอทิตยำทรกิติคุณ ท่ำนผู้หญิง
พลอยไพลิน เจนเซน และท่ำนผู้หญิงสิริกิติยำ เจนเซน เฝ้ำฯ รับเสด็จ
วั น จั น ทร์ ที่ ๒๙ เวลำ ๑๐.๔๔ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และ
สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เสด็จพระรำชด�ำเนินพร้อมด้วย สมเด็จ
พระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำพัชรกิติยำภำ นเรนทิรำเทพยวดี กรมหลวงรำชสำริณี
สิริพัชร มหำวัชรรำชธิดำ สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำสิริวัณณวรี นำรีรั ต นรำชกั ญ ญำ และสมเด็ จ พระเจ้ ำ ลู ก ยำเธอ เจ้ ำ ฟ้ ำ ที ป ั ง กรรั ศ มี โ ชติ
มหำวชิโรตตมำงกูร สิริวิบูลยรำชกุมำร ไปยังพระบรมมหำรำชวัง ในกำร
พระรำชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๒ ในกำรนี้ สมเด็จ
พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำสิริภำจุฑำภรณ์ และท่ำนผู้หญิงพลอยไพลิน
เจนเซน เฝ้ำฯ รับเสด็จ
เวลำ ๑๘.๕๗ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในงำนสโมสรสันนิบำตเฉลิมพระเกียรติ

จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เนือ่ งในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั
ณ ห้องสีงำช้ำง และตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบำล เขตดุสิต
วันอังคารที่ ๓๐ เวลำ ๑๔.๐๓ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน โรงเรียนพระต�ำหนักสวนกุหลำบ
ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
เวลำ ๑๗.๕๑ น. สมเด็จพระนำงเจ้ำสิรกิ ติ ิ์ พระบรมรำชินนี ำถ พระบรม
รำชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ เสด็จฯ แทนพระองค์
ไปทรงเปิดงำน “ตรำนกยูงพระรำชทำน สืบสำนต�ำนำนไหมไทย ครั้งที่ ๑๔
ประจ�ำปี ๒๕๖๒” ณ ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธำนี
อ�ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วันพุธที่ ๓๑ เวลำ ๑๗.๑๙ น. เสด็จพระรำชด�ำเนินไปในกำรพระรำชทำน
น�้ำหลวงอำบศพ คุณหญิงสุพัฒน์ บุณยเกียรติ ในกำรนี้ ทรงวำงพวงมำลำ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั สมเด็จพระนำงเจ้ำสิรกิ ติ ิ์ พระบรมรำชินนี ำถ
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี พวงมำลำ
ส่วนพระองค์ และพวงมำลำของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ
สิริวัฒนำพรรณวดี ณ ศำลำ ๑ วัดมกุฏกษัตริยำรำม เขตพระนคร
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สถำบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดำ มูลนิธิส่งเสริมศิลปำชีพในสมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง
เวลำ ๑๔.๑๓ น. เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโครงกำรทหำรพันธุ์ดี กรมทหำร
ปืนใหญ่ที่ ๙ กองพลทหำรรำบที่ ๙ ต่อจำกนั้น เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโครงกำร
ทหำรพันธุด์ ี ณ กองพันทหำรช่ำงที่ ๙ ต�ำบลลำดหญ้ำ อ�ำเภอเมืองกำญจนบุรี
จังหวัดกำญจนบุรี
วันศุกร์ที่ ๙ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบตั พิ ระรำชกรณียกิจในพืน้ ทีจ่ งั หวัดกำญจนบุรี
ทรงเยี่ยมโครงกำรทหำรพันธุ์ดี มณฑลทหำรบกที่ ๑๗ ค่ำยสุรสีห์ ต�ำบล
ลำดหญ้ำ อ�ำเภอเมืองกำญจนบุรี ทรงเยี่ยมโครงกำรศูนย์บริกำรกำรพัฒนำ
และสวนไม้ดอกไม้หอมไทย ของมูลนิธิชัยพัฒนำ ต�ำบลบ้ำนเก่ำ อ�ำเภอ
เมืองกำญจนบุรี และทรงเยีย่ มโครงกำรทหำรพันธุด์ ี ภำยในสวนเกษตรอินทรีย์
ตำมวิถีพอเพียง พื้นที่รับผิดชอบกรมสนับสนุน กองพลทหำรรำบที่ ๙ ต�ำบล
ลำดหญ้ำ อ�ำเภอเมืองกำญจนบุรี

สิงหาคม ๒๕๖๒
วันศุกร์ที่ ๒ เวลำ ๑๐.๒๒ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำ

โปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงปล่อยเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์
ลงน�้ำ ซึ่งเป็นเรือตรวจกำรณ์ไกลฝั่ง ล�ำที่ ๒ ณ อู่รำชนำวีมหิดลอดุลยเดช
กรมอู่ทหำรเรือ อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
วั น อาทิ ต ย์ ที่ ๔ เวลำ ๑๗.๓๔ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิด “ศูนย์ศัลยกรรม
ระบบทำงเดินปัสสำวะ เวชภูรี” ณ โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี
วันจันทร์ที่ ๕ เวลำ ๐๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธำนงำนวันคล้ำย
วันพระรำชทำนก�ำเนิดโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ ครบ ๑๓๒ ปี
“๑๑ รอบปีนักษัตร” ณ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ อ�ำเภอเมือง
นครนำยก จังหวัดนครนำยก
เวลำ ๑๓.๑๕ น. เสด็ จ ฯ ไปทรงเยี่ ย มโครงกำรทหำรพั น ธุ ์ ดี
ของกรมพลำธิกำรทหำรบก ณ กรมพลำธิกำรทหำรบก อ�ำเภอปำกช่อง
จังหวัดนครรำชสีมำ
วันอังคารที่ ๖ เวลำ ๑๕.๓๓ น. เสด็จลง ณ อำคำรชัยพัฒนำ สวนจิตรลดำ
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๒ คณะ เฝ้ำฯ
วันพุธที่ ๗ เวลำ ๑๔.๔๔ น. เสด็จฯ ไปทรงวำงศิลำฤกษ์อำคำรภำคบริกำร
โลหิตแห่งชำติที่ ๔ จังหวัดรำชบุรี หลังใหม่ ณ ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๐๖๑๓๕
เลขที่ดิน ๑๘๒ ต�ำบลพงสวำย อ�ำเภอเมืองรำชบุรี จังหวัดรำชบุรี
เวลำ ๑๕.๓๓ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงำนฉลองครบรอบ ๔๘ ปี สหกรณ์
โคนมหนองโพรำชบุรี จ�ำกัด ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ต�ำบลหนองโพ อ�ำเภอ
โพธำรำม จังหวัดรำชบุรี
วันพฤหัสบดีที่ ๘ เวลำ ๐๙.๑๔ น. เสด็จลง ณ ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ
ทรงเป็นประธำนในพิธไี หว้ครูประจ�ำปี ๒๕๖๒ ของคณะเจ้ำหน้ำที่ ครู และช่ำง

*** ใส่รูป 015_10.08.2562 ***

วันเสาร์ที่ ๑๐ เวลำ ๑๔.๐๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศกำร “ด้วยพลัง

แห่งรัก” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ในโอกำสทรงเจริญพระชนมพรรษำ ๘๗ พรรษำ
๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้ำในสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรม
รำชินีนำถ หอรัษฎำกรพิพัฒน์ ในพระบรมมหำรำชวัง
เวลำ ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนเพลิงศพ นำงวำสนำ
เทพหัสดิน ณ อยุธยำ ณ เมรุหลวงหน้ำพลับพลำอิศริยำภรณ์ วัดเทพศิริน
ทรำวำส เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ เวลำ ๑๖.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงำน “สีสรรพรรณไม้
เทิ ด ไท้ บ รมรำชิ นี น ำถ” ครั้ ง ที่ ๑๓ ณ สวนสมเด็ จ พระนำงเจ้ ำ สิ ริ กิ ติ์ ฯ
เขตจตุจักร
วั น จั น ทร์ ที่ ๑๒ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ
พระบรมรำชินี เสด็จออก ณ พระต�ำหนักจิตรลดำรโหฐำน ในโอกำสที่สมเด็จ
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ทรงบ�ำเพ็ญพระรำชกุศลเป็นกำรส่วนพระองค์
เนื่ อ งในโอกำสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษำ วั น ที่ ๑๒ สิ ง หำคม ๒๕๖๒
ในโอกำสนี้ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์
อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ
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จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เจ้ำฟ้ำพัชรกิตยิ ำภำ นเรนทิรำเทพยวดี กรมหลวงรำชสำริณสี ริ พิ ชั ร มหำวัชร
รำชธิดำ สมเด็ จ พระเจ้ ำลู ก เธอ เจ้ ำฟ้ ำ สิ ริ วั ณ ณวรี นำรี รั ต นรำชกั ญ ญำ
และสมเด็ จ พระเจ้ำลูกยำเธอ เจ้ำฟ้ำทีปังกรรัศมีโชติ มหำวชิโรตตมำงกูร
สิริวิบูลยรำชกุมำร เสด็จออกด้วย ในกำรนี้ ท่ำนผู้หญิงสิริกิติยำ เจนเซน
ร่วมเฝ้ำฯ ด้วย
วันอังคารที่ ๑๓ เวลำ ๐๙.๐๐ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในกำรพระรำชทำนปริญญำบัตรแก่
ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกสถำบันกำรอำชีวศึกษำ ๒๓ แห่งทั่วประเทศ ประจ�ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๑ โดยมีผู้เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร รวม ๓,๒๖๕ คน
ณ อำคำรเฉลิ ม พระเกี ย รติ วิ ท ยำลั ย กำรอำชี ว ศึ ก ษำปทุ ม ธำนี อ� ำ เภอ
เมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี
เวลำ ๑๔.๕๗ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรด
เกล้ำฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในกำรพระรำชทำนปริญญำบัตรแก่ผสู้ ำ� เร็จ
กำรศึกษำจำกสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ จ�ำนวน
๖๐๑ คน ณ โรงละครแห่งชำติ เขตพระนครโอกำสนี้ สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ทูลเกล้ำฯ ถวำยปริญญำศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สำขำวิชำทัศนศิลป์
แด่สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
เวลำ ๑๗.๕๒ น. เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนน�้ำหลวงอำบศพ
นำยพิมลศักดิ์ สุวรรณทัต อดีตเหรัญญิกและกรรมกำรมูลนิธิชัยพัฒนำ
และอดีตเลขำธิกำร กปร. ณ ศำลำ ๑๐ วัดมกุฏกษัตริยำรำม เขตพระนคร
ในกำรนี้ ทรงวำงพวงมำลำหลวง พวงมำลำของสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี และพวงมำลำส่วนพระองค์ที่หน้ำโกศศพ และทรงร่วมในพิธีสวด
พระอภิธรรมศพ
วันพุธที่ ๑๔ เวลำ ๐๙.๐๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดกำรประชุมวิชำกำรร่วม
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชกำร จ�ำกัด (มหำชน) พุทธศักรำช ๒๕๖๒ ภำยใต้
แนวคิ ด “เสริ ม ศั ก ยภำพควำมเชี่ ย วชำญ ด้ ว ยนวั ต กรรมทำงกำรแพทย์
ทีก่ ำ้ วทันโลก แห่งยุคปัญญำประดิษฐ์” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์
คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เขตปทุมวัน
เวลำ ๑๔.๑๐ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้ นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี
ประธำนกรรมกำรวัฒนธรรมแห่งชำติ น�ำศิลปินแห่งชำติ พุทธศักรำช ๒๕๖๑
เฝ้ำฯ รับพระรำชทำนโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ
เวลำ ๑๔.๔๑ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อำคำรชัยพัฒนำ สวนจิตรลดำ
พระรำชวังดุสิต พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้ประธำนกรรมกำรแผนก
วิทยำศำสตร์ มูลนิธอิ ำนันทมหิดล และคณะ น�ำผูไ้ ด้รบั พระรำชทำนทุนมูลนิธิ
อำนันทมหิดล แผนกวิทยำศำสตร์ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ เฝ้ำฯ กรำบถวำยบังคม
ลำไปศึกษำต่อ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ เวลำ ๐๙.๐๔ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระรำชทำน

พระรำชวโรกำสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๓ คณะ เฝ้ำฯ

วั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๖ เสด็ จ ฯ ไปทรงปฏิ บั ติ พ ระรำชกรณี ย กิ จ ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด

อุบลรำชธำนี ทรงเปิดศูนย์กำรเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนเอไอเอ ประเทศไทย
บ้ำนบ๋ำฮี อ�ำเภอเขมรำฐ และทรงเปิดศูนย์กำรเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดน
บ้ำนดงตำหวำน อ�ำเภอกุดข้ำวปุ้น
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ เวลำ ๑๗.๓๗ น. เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนเพลิงศพ
ศำสตรำจำรย์ประเสริฐ ณ นคร ณ เมรุวัดพระศรีมหำธำตุวรมหำวิหำร
เขตบำงเขน
วันจันทร์ที่ ๑๙ เวลำ ๐๙.๐๘ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในกำรพระรำชทำนปริญญำบัตร
แก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ และ
มหำวิ ท ยำลั ย เทคโนโลยี ร ำชมงคลธั ญ บุ รี ประจ� ำ ปี ก ำรศึ ก ษำ ๒๕๖๑
เป็นวันแรก จ�ำนวน ๔,๖๙๔ คน ณ หอประชุมมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลธัญบุรี อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี
เวลำ ๑๗.๒๗ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์กำรศึกษำไทย และ
ทอดพระเนตรอำคำรรำชวัลลภ วังจันทรเกษม ณ กระทรวงศึกษำธิกำร
เขตดุสิต
วันอังคารที่ ๒๐ เวลำ ๐๙.๓๐ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในกำรพระรำชทำนปริญญำบัตร
แก่ ผู ้ ส� ำ เร็ จ กำรศึ ก ษำจำกมหำวิ ท ยำลั ย เทคโนโลยี ร ำชมงคลอิ ส ำน และ
มหำวิ ท ยำลั ย เทคโนโลยี ร ำชมงคลธั ญ บุ รี ประจ� ำ ปี ก ำรศึ ก ษำ ๒๕๖๑
เป็นวันที่สอง จ�ำนวน ๖,๐๔๙ คน ณ หอประชุมมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลธัญบุรี อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี
เวลำ ๑๗.๓๐ น. เสด็ จ ฯ ไปทรงเปิ ด กำรประชุ ม วิ ช ำกำรวั ค ซี น
แห่งชำติ ครั้งที่ ๙ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน�้ำ เขตรำชเทวี
วันพุธที่ ๒๑ เวลำ ๐๙.๐๔ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในกำรพระรำชทำนปริญญำบัตร
แก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ และ
มหำวิ ท ยำลั ย เทคโนโลยี ร ำชมงคลธั ญ บุ รี ประจ� ำ ปี ก ำรศึ ก ษำ ๒๕๖๑
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เป็นวันที่สำม จ�ำนวน ๖,๐๗๓ คน ณ หอประชุมมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลธัญบุรี อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี
เวลำ ๑๗.๒๖ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
ศิริรำชมูลนิธิ ครั้งที่ ๑๕๙ ณ ห้องประชุมศิริรำชมูลนิธิ ตึกมหิดลบ�ำเพ็ญ
โรงพยำบำลศิริรำช เขตบำงกอกน้อย
เวลำ ๑๙.๐๓ น. เสด็ จ ลง ณ อำคำรชั ย พั ฒ นำ สวนจิ ต รลดำ
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้ พันโทหญิง ลัดดำ แทมมี ดักเวิร์ธ สมำชิก
วุฒิสภำสหรัฐอเมริกำ จำกรัฐอิลลินอยส์ และคณะ เฝ้ำฯ ในโอกำสเดินทำง
มำเยือนประเทศไทย
วั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๒ เวลำ ๐๙.๐๐ น. พระบำทสมเด็ จ พระเจ้ ำ อยู ่ หั ว
ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในกำรพระรำชทำน
ปริญญำบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ตะวันออก มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ และมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ เป็นวันที่สี่ จ�ำนวน
๕,๗๗๓ คน ณ หอประชุมมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี อ�ำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี
เวลำ ๑๗.๒๒ น. เสด็ จ ลง ณ อำคำรชั ย พั ฒ นำ สวนจิ ต รลดำ
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๒ คณะ เฝ้ำฯ
วันศุกร์ที่ ๒๓ เวลำ ๐๙.๐๐ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในกำรพระรำชทำนปริญญำบัตร
แก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร และ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
เป็นวันที่ห้ำ จ�ำนวน ๖,๐๑๐ คน ณ หอประชุมมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลธัญบุรี อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี
เวลำ ๑๗.๒๖ น. เสด็จฯ ไปทรงฟังปำฐกถำ “สมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำจักรี
สิรินธร” ครั้งที่ ๙ ในหัวข้อ “กระบวนกำรสันติภำพอำเจะฮ์ คริสต์ศักรำช
๑๙๙๙ - ๒๐๐๕ : กุญแจส�ำคัญสู่ทำงออกที่ยั่งยืน” โดยนำยฮัสซัน วิรำยูดำ
อดีตรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศอินโดนีเซีย หัวหน้ำคณะเจรจำ
ระหว่ำงรัฐบำลอินโดนีเซียกับขบวนกำรอำเจะฮ์เสรี ณ ห้องประชุมวิเทศสโมสร
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ เขตรำชเทวี
วันเสาร์ที่ ๒๔ เวลำ ๑๔.๑๖ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธำนกำรประชุม
สภำสถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย ครั้งที่ ๒๑ ณ อำคำร
เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระญำณสังวร เจริญ สุวฑฺฒโน สภำกำชำดไทย
เขตปทุมวัน
ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๔ ถึงวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เสด็จฯ เยือน
เครือรัฐออสเตรเลีย
ในกำรนี้ เสด็จฯ ไปทรงเข้ำร่วมกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติเรื่อง
วิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภำพและเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก ครั้งที่ ๑๓
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชำติกรุงแคนเบอร์รำ จำกนัน้ ทรงพบกับพลเอก เดวิด จอห์น
เฮอร์ลีย์ ผู้ส�ำเร็จรำชกำรแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ณ ท�ำเนียบผู้ส�ำเร็จรำชกำร
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แห่งเครือรัฐออสเตรเลีย และทรงเยี่ยมสวนพฤกษศำสตร์รอยัลแทสเมเนีย
อุทยำนแห่งชำติไฟรซิเน็ต เขตรักษำพันธุส์ ตั ว์ปำ่ โบโนร็อง หน่วยฟืน้ ฟูสมรรถภำพ
โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยแคนเบอร์รำ และองค์กรควำมร่วมมือด้ำนโรคสมองพิกำร
เขตสกัลป์ลิน

กันยายน ๒๕๖๒
วันอาทิตย์ที่ ๑ เวลำ ๑๗.๕๙ น. เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนเพลิงศพ

นำงสำวศิริลัคน์ เลิศพำณิชย์กุล ณ เมรุวัดพระศรีมหำธำตุวรมหำวิหำร
เขตบำงเขน
เวลำ ๑๗.๑๘ น. เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนเพลิงศพ นำยวีระพันธุ์
ทีปสุวรรณ ณ เมรุด้ำนใต้ วัดเทพศิรินทรำวำส เขตป้อมปรำบศัตรูพำ่ ย
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒ ถึงวันเสาร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ เสด็จฯ เยือน
สมำพันธรัฐสวิส
ในกำรนี้ เสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มคณะสัตวแพทยศำสตร์และศูนย์ปศุสตั ว์
มหำวิทยำลัยซูรกิ ศูนย์ปศุสตั ว์และสัตวแพทย์ เมืองลินเดำ โรงเรียนกำรบริหำร
จัดกำรเทคโนโลยีและกฎหมำย ส�ำหรับผู้บริหำร มหำวิทยำลัยซังคท์กัลเลิน
และองค์กำรวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป
วันเสาร์ที่ ๗ เวลำ ๑๕.๑๔ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้ประธำนกรรมกำรแผนกเกษตรศำสตร์ มูลนิธอิ ำนันทมหิดล และคณะ
น�ำผู้ได้รับพระรำชทำนทุนไปศึกษำต่อที่ส�ำเร็จกำรศึกษำและเดินทำงกลับ
ประเทศไทยแล้ว และผูไ้ ด้รบั พระรำชทำนทุนไปศึกษำต่อ จ�ำนวน ๒ รำย เฝ้ำฯ
วันอาทิตย์ที่ ๘ เวลำ ๑๗.๓๓ น. เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนเพลิงศพ
หม่อมรำชวงศ์กิติวัฒนำ ไชยันต์ ณ เมรุหลวงหน้ำพลับพลำอิศริยำภรณ์
วัดเทพศิรินทรำวำส เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย

วันจันทร์ที่ ๙ เวลำ ๑๓.๕๐ น. เสด็จฯ ไปพระรำชทำนประกำศนียบัตรก�ำกับ

เหรียญกำชำดสดุดี ชั้นที่ ๑ แก่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและนำยกเหล่ำกำชำด
จังหวัด ทีป่ ฏิบตั หิ น้ำทีใ่ ห้แก่สภำกำชำดไทยไม่นอ้ ยกว่ำ ๒๕ ปี และเจ้ำหน้ำที่
สภำกำชำดไทยผู้เกษียณอำยุที่ปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำ ๓๐ ปี รวม ๑๗๑ รำย
พระรำชทำนประกำศนียบัตรก�ำกับเหรียญกำชำดสมนำคุณ ชั้นที่ ๑ แก่
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ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด นำยกเหล่ำกำชำด ผู้ช่วยเหลือกิจกำรของเหล่ำกำชำด
จังหวัด ผูช้ ว่ ยเหลืองำนและสนับสนุนกิจกรรมด้ำนต่ำง ๆ ผูบ้ ริจำคเงิน ผูบ้ ริจำค
เซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิตจำกกระแสโลหิต และผู้บริจำคโลหิตครบ ๑๐๐
ครั้ง รวม ๑๑๗ รำย ณ อำคำรภูมิสิริมังคลำนุสรณ์ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์
สภำกำชำดไทย เขตปทุมวัน ต่อจำกนั้น เสด็จฯ ไปยังห้องประชุมใหญ่
ทรงเป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรสภำกำชำดไทย ครั้งที่ ๓๓๔
วันอังคารที่ ๑๐ เวลำ ๐๙.๐๙ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระมหิตลำธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมรำชชนก กับกำรสำธำรณสุขไทย :
สุขภำพกับสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน เขตปทุมวัน
เวลำ ๑๔.๕๔ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
มูลนิธิรำงวัลสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ โรงแรมแมนดำริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ เขตบำงรัก
วันพุธที่ ๑๑ เวลำ ๑๙.๒๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกำรแสดง ตูรันโด
ของคณะเอคำเตอรินเบิรก์ คณะโอเปรำชัน้ น�ำทีเ่ ก่ำแก่ทสี่ ดุ ของรัสเซีย ในงำน
มหกรรมศิ ล ปะกำรแสดงและดนตรี น ำนำชำติ กรุ ง เทพฯ ครั้ ง ที่ ๒๑ ณ
หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวำง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เวลำ ๑๔.๕๘ น. เสด็จลง ณ อำคำรชัยพัฒนำ สวนจิตรลดำ
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๓ คณะ เฝ้ำฯ
เวลำ ๑๕.๔๘ น. เสด็ จ ลง ณ ศำลำดุ สิ ด ำลั ย สวนจิ ต รลดำ
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๓ คณะ เฝ้ำฯ
เวลำ ๑๖.๔๕ น. เสด็จลง ณ อำคำรชัยพัฒนำ พระรำชทำนพระรำช
วโรกำสให้ นำยวัลแดมำร์ ดูบำยอฟสกี เอกอัครรำชทูตวิสำมัญผูม้ อี ำ� นำจเต็ม
แห่งสำธำรณรัฐโปแลนด์ประจ�ำประเทศไทย เฝ้ำฯ ในโอกำสเข้ำรับต�ำแหน่งหน้ำที่
เวลำ ๑๘.๒๙ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรด
เกล้ำฯ ให้ เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระรำชทำนพระรำชวโรกำส
ให้กรรมกำรและเลขำนุกำรแผนกธรรมศำสตร์ มูลนิธอิ ำนันทมหิดล และคณะ
น�ำผู้ได้รับพระรำชทำนทุนมูลนิธิอำนันทมหิดล แผนกธรรมศำสตร์ ประจ�ำปี
๒๕๖๒ เฝ้ำฯ กรำบถวำยบังคมลำไปศึกษำต่อ
วันศุกร์ที่ ๑๓ เวลำ ๑๕.๐๒ น. เสด็จลง ณ ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๘ คณะ เฝ้ำฯ

วันเสาร์ที่ ๑๔ เวลำ ๑๒.๐๙ น. เสด็จฯ ไปในงำนถวำยเลี้ยงพระกระยำหำร

กลำงวันแด่ เจ้ำหญิง ดำโต๊ะ เสรี ดิรำชำ ตัน ศรี ตันกู ปุเตรี อินตัน ซำฟินำซ

บินตี อัลมำฮัม สุลต่ำน อับดุล ฮำลิม มุอำซซัม ชำห์ ตันกู เตเมงกอง
เคดำห์ ประธำนสภำเสี้ยววงเดือนแดงมำเลเซีย ในโอกำสเสด็จฯ เยือน
สภำกำชำดไทย ณ อำคำรเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญำณสังวร เจริญ
สุวฑฺฒโน สภำกำชำดไทย เขตปทุมวัน
เวลำ ๑๕.๕๖ น. เสด็จลง ณ ศำลำดุสดิ ำลัย สวนจิตรลดำ พระรำชทำน
พระรำชวโรกำสให้ นำยแผน วรรณเมธี เลขำธิกำรสภำกำชำดไทย น�ำคณะทูต
และคูส่ มรส พร้อมด้วยผูท้ เี่ กีย่ วข้องในกำรออกร้ำนภริยำทูต ประจ�ำปี ๒๕๖๒
เฝ้ำฯ ทูลเกล้ำฯ ถวำยเงิน ซึ่งเป็นรำยได้จำกกำรออกร้ำนดังกล่ำว เพื่อบ�ำรุง
สภำกำชำดไทย ในโอกำสนี้ พระรำชทำนเลี้ยงน�้ำชำแก่ผู้เฝ้ำฯ ด้วย
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เวลำ ๑๗.๑๔ น. เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนเพลิงศพ
ศำสตรำจำรย์ กิ ต ติ คุ ณ ไพฑู ร ย์ พงศะบุ ต ร ณ เมรุ ห ลวงหน้ ำ พลั บ พลำ
อิศริยำภรณ์ วัดเทพศิรินทรำวำส เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย
วันจันทร์ที่ ๑๖ เวลำ ๐๘.๕๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธำนกำรสัมมนำ
วิชำกำรเรื่อง “๗๐ ปี แห่งกำรสถำปนำสำธำรณรัฐประชำชนจีน คริสต์ศักรำช
๑๙๔๙” ณ อำคำรกองวิชำประวัติศำสตร์ ส่วนกำรศึกษำ โรงเรียนนำยร้อย
พระจุลจอมเกล้ำ อ�ำเภอเมืองนครนำยก จังหวัดนครนำยก โอกำสนี้ ทรงฟัง
ปำฐกถำน� ำ เรื่ อ ง “ควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งประเทศไทยกั บ สำธำรณรั ฐ
ประชำชนจีน” โดย นำยหลู่ว์ เจี้ยน เอกอัครรำชทูตสำธำรณรัฐประชำชนจีน
ประจ�ำประเทศไทย จำกนั้น ทรงแสดงปำฐกถำพิเศษ เรื่อง “มองสังคมจีน
ผ่ำนวรรณกรรม”
เวลำ ๑๗.๕๒ น. เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนเพลิงศพ พลเรือตรี
อุดม คชำชีวะ ณ เมรุวัดเครือวัลย์ เขตบำงกอกใหญ่
วันอังคารที่ ๑๗ เวลำ ๐๙.๑๐ น. เสด็จลง ณ ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๓ คณะ เฝ้ำฯ
เวลำ ๑๔.๓๒ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในกำรพระรำชทำนปริญญำบัตรแก่
ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙๒๕๖๐ จ�ำนวน ๒,๔๓๙ คน ณ อำคำรกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์
อ�ำเภอเมืองกำฬสินธุ์ จังหวัดกำฬสินธุ์
วันพุธที่ ๑๘ เวลำ ๑๖.๕๗ น. เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนเพลิงศพ คุณหญิง
กุสุมำ พรหมผลิน ณ เมรุด้ำนใต้ วัดเทพศิรินทรำวำส เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เวลำ ๑๓.๑๒ น. เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโครงกำรเกษตร
รวมใจ อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริฯ ณ อำคำรเกษตรรวมใจ โรงเรียน
ทหำรกำรสัตว์ กรมกำรสัตว์ทหำรบก อ�ำเภอเมืองนครนำยก จังหวัดนครนำยก
วันเสาร์ที่ ๒๑ เวลำ ๑๔.๑๙ น. เสด็จฯ ไปทรงสดับพระธรรมเทศนำมหำชำติ
เวสสันดรชำดก และทรงเป็นประธำนกันฑ์เทศน์มหำชำติ “กัณฑ์มหำรำช
๖๙ พระคำถำ” ในงำนเทศน์มหำชำติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก
พุทธศักรำช ๒๕๖๒ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ เวลำ ๑๗.๑๕ น. เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนเพลิงศพ
หม่อมหลวงนิภำ ชินพงศ์ ณ เมรุวัดตรีทศเทพวรวิหำร เขตพระนคร

จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ต่อจำกนั้น เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนเพลิงศพ นำยยุวรัตน์
กมลเวชช ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยำรำม เขตพระนคร
เวลำ ๑๘.๐๐ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในกำรพระรำชทำนน�้ำหลวงอำบศพ
พลอำกำศเอก ก�ำธน สินธวำนนท์ อดีตองคมนตรีในพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ ศำลำ ๑๐๐ ปี
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนำรำม เขตดุสิต
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๓ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๗ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนรำธิวำส จังหวัดปัตตำนี จังหวัดยะลำ จังหวัดสงขลำ
และจังหวัดพัทลุง
วั น จั น ทร์ ที่ ๒๓ เสด็จฯ ไปในงำน “ของดีเมืองนรำ” ณ สวนสำธำรณะ
เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษำ อ�ำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัด
นรำธิวำส ต่อจำกนั้น เสด็จฯ ไปยังอำคำรส�ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัด
นรำธิวำส อ�ำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส พระรำชทำนพระรำชวโรกำส
ให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๕ คณะ เฝ้ำฯ จำกนั้น พระรำชทำนพระรำชวโรกำส
ให้ ผู้วำ่ รำชกำรจังหวัดนรำธิวำส น�ำข้ำรำชกำรระดับสูงของจังหวัดนรำธิวำส
เฝ้ำฯ กรำบบังคมทูลลำ เนื่องในโอกำสเกษียณอำยุรำชกำร
ในช่วงบ่ำย พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ
ให้ เ สด็ จ ฯ แทนพระองค์ ไ ปในกำรพระรำชทำนปริ ญ ญำบั ต รแก่ ผู ้ ส� ำ เร็ จ
กำรศึ ก ษำจำกมหำวิ ท ยำลั ย นรำธิ ว ำสรำชนคริ น ทร์ ประจ� ำ ปี ก ำรศึ ก ษำ
๒๕๖๑ จ�ำนวน ๗๗๙ คน ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ มหำวิทยำลัยนรำธิวำส
รำชนครินทร์ อ�ำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส ต่อจำกนั้น ทรงเยี่ยม
โรงเรียนบ้ำนโคกศิลำ ต�ำบลกะลุวอเหนือ อ�ำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัด
นรำธิวำส จำกนั้น เสด็จออก ณ ห้องโถง เรือนรับรองพิกุลทอง ศูนย์ศึกษำ
กำรพัฒนำพิกลุ ทอง อันเนือ่ งมำจำกพระรำชด�ำริ อ�ำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัด
นรำธิวำส พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑ คณะ เฝ้ำฯ
วั น อั ง คารที่ ๒๔ เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธำนในพิธีวันคล้ำยวันสถำปนำ
ค่ำยสิรนิ ธร ครบ ๓๙ ปี ต่อจำกนัน้ ทรงเยีย่ มโครงกำรทหำรพันธุด์ ี ศูนย์พฒ
ั นำ
เด็กเล็กค่ำยสิรินธร และศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้ำบำติก ณ กองบังคับกำรกรมทหำร
รำบที่ ๑๕๒ ค่ำยสิรินธร อ�ำเภอยะรัง จังหวัดปัตตำนี ต่อจำกนั้น เสด็จฯ
ไปในกำรพระรำชทำนเพลิงศพ นำงสำวสมจิตต์ วรคำมิน ณ เมรุวดั นพวงศำรำม
อ�ำเภอเมืองปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี และเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมศูนย์ศึกษำ
กำรพัฒนำพิกุลทอง อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ อ�ำเภอเมืองนรำธิวำส
จังหวัดนรำธิวำส
วันพุธที่ ๒๕ เสด็จออก ณ ห้องประชุม ๑ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทอง
อั น เนื่ อ งมำจำกพระรำชด� ำ ริ ฯ อ� ำ เภอเมื อ งนรำธิ ว ำส จั ง หวั ด นรำธิ ว ำส
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๒ คณะ เฝ้ำฯ ต่อจำกนั้น
เสด็จฯ ไปพระรำชทำนเกียรติบัตรแก่ผู้มีผลกำรปฏิบัติงำนดีเด่นในรอบปี
ของจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๖๕ คน และพระสงฆ์
๒ รูป ณ ศูนย์อ�ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ อ�ำเภอเมืองยะลำ
จังหวัดยะลำ ในช่วงบ่ำย เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโครงกำรทหำรพันธุ์ดี ภำยใน
ค่ำยกรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์ อ�ำเภอเจำะไอร้อง จังหวัดนรำธิวำส
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วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เสด็จฯ ไปทรงยกช่อฟ้ำและทรงตัดหวำยลูกนิมิตอุโบสถ

ณ วัดบำละ อ�ำเภอกำบัง จังหวัดยะลำ ในช่วงบ่ำย พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั
ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในกำรพระรำชทำน
ปริญญำบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ศรีวิชัย สงขลำ วิทยำลัยรัตภูมิ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย
วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช ไสใหญ่ วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช ทุง่ ใหญ่ วิทยำลัย
เทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำร ขนอม และวิทยำเขตตรัง ประจ�ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๓,๗๗๔ คน ณ ศูนย์ประชุมนำนำชำติฉลอง
สิริรำชสมบัติครบ ๖๐ ปี อ�ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ
วันศุกร์ที่ ๒๗ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ
ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในกำรพระรำชทำนปริญญำบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จ
กำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยทักษิณ ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ จ�ำนวน
๒,๔๕๒ คน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขต
พัทลุง อ�ำเภอป่ำพะยอม จังหวัดพัทลุง
เวลำ ๑๗.๒๗ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธำนกำรประชุมสภำสถำบัน
กำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย ครัง้ ที่ ๒๒ ณ อำคำรเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระญำณสังวร เจริญ สุวฑฺฒโน สภำกำชำดไทย เขตปทุมวัน
วันเสาร์ที่ ๒๘ เวลำ ๑๔.๐๐ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระรำชทำนพระรำช
วโรกำสให้ประธำนกรรมกำรแผนกสัตวแพทยศำสตร์ มูลนิธอิ ำนันทมหิดล และ
คณะ น�ำผูไ้ ด้รบั พระรำชทำนทุนมูลนิธอิ ำนันทมหิดล แผนกสัตวแพทยศำสตร์
ประจ�ำปี ๒๕๖๑ เฝ้ำฯ กรำบถวำยบังคมลำไปศึกษำต่อ
ต่อจำกนั้น พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน
๑ คณะ เฝ้ำฯ
เวลำ ๑๕.๒๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศกำรศิลปกรรม “น�ำสิ่งที่ดี
สู่ชีวิต” ณ ริเวอร์มิวเซียม ศูนย์สรรพสินค้ำไอคอนสยำม เขตคลองสำน
ระหว่างวันเสาร์ ที่ ๒๘ กันยายน ถึงวันอังคาร ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เสด็จฯ
เยือนสำธำรณรัฐประชำชนจีนอย่ำงเป็นทำงกำร ตำมค�ำกรำบบังคมทูลเชิญ
ของรัฐบำลสำธำรณรัฐประชำชนจีน
ในกำรนี้ นำยสี จิ้นผิง ประธำนำธิบดีแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน
ในนำมของรัฐบำลและประชำชนชำวจีน จะถวำยเครือ่ งอิสริยำภรณ์ รัฐมิตรำภรณ์
แห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน แด่สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จ

24 จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

พระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในโอกำสเฉลิมฉลองครบ ๗๐ ปี
กำรสถำปนำสำธำรณรั ฐ ประชำชนจี น ณ มหำศำลำประชำชน ทั้ ง นี้
เครื่องอิสริยำภรณ์ดังกล่ำวเป็นเครื่องอิสริยำภรณ์ชั้นสูงสุดที่ฝ่ำยจีนจะมอบ
ให้ ช ำวต่ ำ งประเทศที่ ส ร้ ำ งคุ ณู ป กำรส� ำ คั ญ ในกำรส่ ง เสริ ม มิ ต รภำพและ
ควำมร่วมมือกับสำธำรณรัฐประชำชนจีน โดยทรงเป็นบุคคลส�ำคัญต่ำงประเทศ
ในจ� ำ นวน ๖ คน ซึ่ ง ในครั้ ง นี้ ป ระกอบด้ ว ยบุ ค คลส� ำ คั ญ ระดั บ ผู ้ น� ำ และ
อดีตผู้นำ� รัฐบำล องค์กร และนักกำรศึกษำ ที่ได้รับเครื่องอิสริยำภรณ์ดังกล่ำว
โอกำสนี้ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี ทอดพระเนตรนิทรรศกำรควำมส�ำเร็จของสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีนในรอบ ๗๐ ปี ณ ศูนย์นิทรรศกำรกรุงปักกิ่ง อีกทั้ง ทรงร่วมพิธี
เฉลิมฉลองงำนวันชำติของสำธำรณรัฐประชำชนจีน และทอดพระเนตร
กำรสวนสนำมของกองทัพปลดปล่อยประชำชนจีน และกำรเดินขบวนของ
ฝ่ำยพลเรือน ณ จัตุรัสเทียนอันเหมิน

สมเด็จย่ำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง อ�ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย
เวลำ ๑๖.๐๕ น. เสด็ จ ฯ ไปในพิ ธี พ ระรำชทำนรำงวั ล สมเด็ จ พระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ประจ�ำปีพุทธศักรำช ๒๕๖๒ ณ พระที่นั่ง
มูลสถำนบรมอำสน์ ในพระบรมมหำรำชวัง

ตุลาคม ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๙ เวลำ ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงบันทึกแถบวีดิทัศน์ทรงดนตรีไทย

วันพุธที่ ๒ เวลำ ๐๙.๐๐ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำ

ร่วมกับนักเรียนนำยร้อยชมรมดนตรีไทย โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ
เนื่องในวันปิยมหำรำช ณ สถำนีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เขตพญำไท
เวลำ ๑๕.๐๕ น. เสด็จลง ณ ศำลำดุสดิ ำลัย สวนจิตรลดำ พระรำชทำน
พระรำชวโรกำสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๒ คณะ เฝ้ำฯ
เวลำ ๑๕.๔๔ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อำคำรชัยพัฒนำ สวนจิตรลดำ
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้ นำงแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวง กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจยั และนวัตกรรม น�ำนักศึกษำ
สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เฝ้ำฯ รับพระรำชทำนทุนกำรศึกษำ ประจ�ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๐-๒๕๖๑
ต่อจำกนั้น พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้คณะบุคคล จ�ำนวน
๑ คณะ เฝ้ำฯ
วั น พฤหั ส บดี ที่ ๑๐ เสด็ จ ฯ เยื อ นสำธำรณรั ฐ สิ ง คโปร์ ในกำรนี้ ทรงน� ำ
นักเรียนนำยร้อยและคณะข้ำรำชกำรโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ
ไปทัศนศึกษำสถำนที่ส�ำคัญต่ำงๆ ได้แก่ ศูนย์มรดกอินเดีย วัดศรีวีรมำกำลิยัมมัน รูปปั้นเซอร์ สแตมฟอร์ดแรฟเฟิลส์ รูปปั้นช้ำงส�ำริดที่ พระบำทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ ำ เจ้ ำ อยู ่ หั ว พระรำชทำนแก่ ส ำธำรณรั ฐ สิ ง คโปร์
องค์กรควำมมั่นคงทำงไซเบอร์แห่งสิงคโปร์ ศูนย์ป้อมปรำกำรแคนนิง และ
สวนพฤกษศำสตร์กำร์เดนส์ บำย เดอะ เบย์
วันศุกร์ที่ ๑๑ เวลำ ๑๓.๒๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มโครงกำรตำมพระรำชด�ำริตำ่ ง ๆ
ณ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ อ�ำเภอเมืองนครนำยก จังหวัดนครนำยก
วันเสาร์ที่ ๑๒ เวลำ ๑๔.๓๖ น. เสด็จฯ ไปในพิธพี ทุ ธำภิเษกพระพุทธรัตนมงคล
ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหำร เขตพระนคร
วั น อาทิ ต ย์ ที่ ๑๓ เวลำ ๑๗.๒๓ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และ
สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เสด็จพระรำชด�ำเนินพร้อมด้วย สมเด็จ
พระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำพัชรกิติยำภำ นเรนทิรำเทพยวดี กรมหลวงรำชสำริณีสิริพัชร มหำวัชรรำชธิดำ และสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำสิริวัณณวรี
นำรีรัตนรำชกัญญำ ไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหำรำชวัง

โปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในกำรพระรำชทำนปริญญำบัตร
แก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยมหิดล ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ทั้ ง ภำคเช้ ำ และภำคบ่ ำ ย จ� ำ นวน ๖,๔๒๐ รำย ณ มหิ ด ลสิ ท ธำคำร
มหำวิทยำลัยมหิดล อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เวลำ ๑๗.๓๔ น. เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนเพลิงศพ นำยพินิจ
สุวรรณะบุณย์ ศิลปินแห่งชำติ สำขำทัศนศิลป์ กำรออกแบบประยุกต์ศิลป์
ณ เมรุวัดหัวล�ำโพง เขตปทุมวัน
วั น พฤหั ส บดี ที่ ๓ เวลำ ๐๙.๐๐ น. พระบำทสมเด็ จ พระเจ้ ำ อยู ่ หั ว
ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในกำรพระรำชทำน
ปริญญำบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ประจ�ำปี
กำรศึ ก ษำ ๒๕๖๑ ทั้ ง ภำคเช้ ำ และภำคบ่ ำ ย จ� ำ นวน ๔,๔๕๑ คน ณ
หอประชุมจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เขตปทุมวัน
วันศุกร์ที่ ๔ เวลำ ๐๘.๕๑ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในกำรพระรำชทำนปริญญำบัตร
แก่ผสู้ ำ� เร็จกำรศึกษำจำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ทั้งภำคเช้ำและภำคบ่ำย จ�ำนวน ๔,๖๓๔ คน ณ หอประชุมจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย เขตปทุมวัน
วันเสาร์ที่ ๕ เวลำ ๑๙.๓๑ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกำรแสดงละครเพลง
จำกสำธำรณรัฐประชำชนจีน เรื่อง “หวำง จ้ำวจวิน” หรือ “เลดี้ จ้ำวจวิน”
ในงำนมหกรรมศิลปะกำรแสดงและดนตรีนำนำชำติ กรุงเทพฯ ครั้งที่ ๒๑
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวำง
วันอาทิตย์ที่ ๖ เวลำ ๐๕.๐๔ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงำนเดิน-วิ่งกำรกุศล
โครงกำร “วิ่งเพื่อ....หนังสือของพ่อ” ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกำสครบรอบ ๕๐ ปี
“โครงกำรสำรำนุกรมไทยส�ำหรับเยำวชน โดยพระรำชประสงค์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว” ณ สวนสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร
วั น จั น ทร์ ที่ ๗ เวลำ ๐๙.๑๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดกำรประชุมวิชำกำร
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๕ ณ หอประชุม

จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ในกำรพระรำชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระรำชกุศล เนื่องในวันสวรรคต พระบำท
สมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
พุ ท ธศั ก รำช ๒๕๖๒ ในกำรนี้ สมเด็จพระกนิษฐำธิร ำชเจ้ ำ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน
รำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี และท่ำนผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน ทรงรอ
เฝ้ำฯ รับเสด็จ
วันอังคารที่ ๑๕ เวลำ ๐๙.๐๘ น. เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนรำงวัลสมเด็จ
เจ้ำฟ้ำมหำจักรี ครั้งที่ ๓ ประจ�ำปี ๒๕๖๒ และทรงเปิดกำรประชุมวิชำกำร
นำนำชำติ รำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำจักรี ครั้งที่ ๒ ณ โรงแรมเซ็นทำรำ แกรนด์
และบำงกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน
เวลำ ๑๔.๔๘ น. เสด็จลง ณ ศำลำดุสดิ ำลัย สวนจิตรลดำ พระรำชทำน
พระรำชวโรกำสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๒ คณะ เฝ้ำฯ
เวลำ ๑๕.๑๘ น. เสด็ จ ลง ณ อำคำรชั ย พั ฒ นำ สวนจิ ต รลดำ
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๔ คณะ เฝ้ำฯ
วันพุธที่ ๑๖ เวลำ ๐๙.๐๗ น. เสด็จลง ณ ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๐ คณะ เฝ้ำฯ
เวลำ ๐๙.๓๗ น. เสด็ จ ลง ณ อำคำรชั ย พั ฒ นำ สวนจิ ต รลดำ
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๒ คณะ เฝ้ำฯ

เวลำ ๑๓.๕๔ น. เสด็จฯ ไปทรงถวำยผ้ำพระกฐิน ประจ�ำปี ๒๕๖๒
ณ พระอุโบสถ วัดชูจิตธรรมำรำม พระอำรำมหลวง อ�ำเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ
วันอังคารที่ ๒๒ เวลำ ๑๔.๐๐ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในกำรพระรำชทำนปริญญำบัตร
แก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต สถำบันกำรพยำบำล
ศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๑๙๗ คน
ณ ห้องประชุมชั้น ๑๒ อำคำรภูมิสิริมังคลำนุสรณ์ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์
สภำกำชำดไทย เขตปทุมวัน
วันพุธที่ ๒๓ เวลำ ๑๓.๕๘ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในกำรพระรำชทำนปริญญำบัตร
แก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกสถำบันเทคโนโลยีจิตรลดำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ
๒๕๖๑ จ�ำนวน ๑๓๓ คน ณ ห้องประชุมชั้น ๑๒ อำคำรภูมิสิริมังคลำนุสรณ์
โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย เขตปทุมวัน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เวลำ ๐๙.๓๕ น. เสด็จฯ ไปในงำนฉลองครบรอบ ๖๐ ปี
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สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี
เวลำ ๑๗.๔๘ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระรำชทำนพระรำช
วโรกำสให้ นำงสำวพัชรำภรณ์ บุญเกิด นำยกสมำคมไทยแนะแนวกำรศึกษำ
นำนำชำติ น�ำผู้แทนสถำบันกำรศึกษำ และผู้สนับสนุนบัตรโดยสำรเครื่องบิน
เฝ้ำฯ ทูลเกล้ำฯ ถวำยทุนเรียนภำษำอังกฤษในต่ำงประเทศ และบัตรโดยสำร
เครื่องบิน เพื่อพระรำชทำนตำมพระรำชอัธยำศัย
วันศุกร์ที่ ๒๕ เวลำ ๐๙.๐๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงำน “๓ ทศวรรษ น�้ำพระทัย
สมเด็จเจ้ำฟ้ำสู่โอลิมปิกวิชำกำร” ณ ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค
เขตบำงนำ
วันเสาร์ที่ ๒๖ เวลำ ๑๓.๔๕ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในกำรพระรำชพิธที รงบ�ำเพ็ญพระรำชกุศล
ถวำยผ้ำพระกฐิน ณ วัดรำชประดิษฐสถิตมหำสีมำรำม เขตพระนคร
เวลำ ๑๔.๓๔ น. เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชพิธที รงบ�ำเพ็ญพระรำชกุศล
ถวำยผ้ำพระกฐิน ณ วัดรำชโอรสำรำม เขตจอมทอง
เวลำ ๑๗.๒๙ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงำน “คิดถึง...สมเด็จย่ำ” ครัง้ ที่ ๒๒
ณ ศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน เขตปทุมวัน
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ เวลำ ๑๗.๒๙ น. เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนเพลิงศพ
พระเทพวิสุทธำภรณ์ (ทองสืบ สัจจะสำโร) ณ เมรุวัดตรีทศเทพวรวิหำร
เขตพระนคร ต่อจำกนั้น เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนเพลิงศพ นำยอรุณ
ปรีดีดิลก ณ เมรุวัดสระเกศรำชวรมหำวิหำร เขตป้อมปรำบศัตรูพำ่ ย

วันจันทร์ที่ ๒๘ เวลำ ๐๙.๒๗ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงำนดนตรีไทยอุดมศึกษำ

ครัง้ ที่ ๔๔ “ดุรยิ กฤติยำธร ๗๕ ปี ศิลปำกรเฉลิมวัฒน์” โอกำสนี้ ทรงระนำดเอก
ร่วมกับวงมหำดุริยำงค์ของคณะครูดนตรีไทยอุดมศึกษำ ครูอำวุโส และนิสิต
นักศึกษำ เครือข่ำยสถำบันอุดมศึกษำทั่วประเทศ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขต
พระรำชวังสนำมจันทร์ อ�ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
เวลำ ๑๕.๒๑ น. เสด็ จ ฯ ไปทรงเปิ ด อำคำรวิ ท ย์ ป ระภำ ณ
ศูนย์ฝึกอำชีพโรงเรียนสอนคนตำบอดภำคเหนือ ในพระบรมรำชินูปถัมภ์
อ�ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่
เวลำ ๑๖.๒๘ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดศูนย์กำรเรียนรู้ STEAM สู่ Smart
Farm ณ โรงเรียนศรีสังวำลย์เชียงใหม่ อ�ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่
วันพุธที่ ๓๐ เวลำ ๑๓.๕๒ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงำน “๓๐ ปี ชัยชนะแห่งกำร
พัฒนำ” ณ ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน

26 จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ เวลำ ๐๘.๕๑ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกำรแสดง

โขนรำมเกียรติ์ ชุด “รำพณ์พ่ำยบำรมี พระจักรีครองเมือง” ณ โรงละคร
อักษรำ คิง เพำเวอร์ เขตรำชเทวี
เวลำ ๑๗.๑๒ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธำนกำรประชุมสภำสถำบัน
กำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย ครัง้ ที่ ๒๓ ณ อำคำรเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระญำณสังวร เจริญ สุวฑฺฒโน สภำกำชำดไทย เขตปทุมวัน

พฤศจิกายน ๒๕๖๒
วั น ศุ ก ร์ ที่ ๑ เวลำ ๐๘.๕๑ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธำนงำนครบรอบ

๒๐ ปี ยุวทูตควำมดี ณ วิเทศสโมสร กระทรวงกำรต่ำงประเทศ เขตรำชเทวี
เวลำ ๑๔.๐๓ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศกำร “แปดทศวรรษ
เนำวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์” ณ อำคำรสินธร เขตปทุมวัน
เวลำ ๑๗.๑๐ น. เสด็ จ ลง ณ อำคำรชั ย พั ฒ นำ สวนจิ ต รลดำ
ทรงเป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรมูลนิธิรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหิดล
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
วั น เสาร์ ที่ ๒ เวลำ ๑๑.๕๙ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระรำชทำน
พระรำชวโรกำสให้ ดยุคแห่งยอร์ค เฝ้ำฯ ในโอกำสเสด็จเยือนประเทศไทย
โอกำสนี้ พระรำชทำนเลี้ยงพระกระยำหำรกลำงวันด้วย
เวลำ ๑๗.๑๐ น. เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนน�้ำหลวงอำบศพ
นำงสุวภำ โขวิฑูรกิจ ณ ศำลำกวีนิรมิต วัดเทพศิรินทรำวำส เขตป้อมปรำบ
ศัตรูพ่ำย โอกำสนี้ ทรงวำงพวงมำลำหลวง พวงมำลำของสมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิ ริ กิ ติ์ พระบรมรำชิ นี น ำถ พระบรมรำชชนนี พั น ปี ห ลวง พวงมำลำของ
สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี และพวงมำลำส่วนพระองค์ที่หน้ำหีบศพ
เวลำ ๑๘.๕๒ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ไปทอดพระเนตรกำรแสดงโขน
พระรำชทำนเรื่อง รำมเกียรติ์ ตอน “สืบมรรคำ” รอบปฐมทัศน์ โอกำสนี้
ท่ ำ นผู ้ ห ญิ ง สิ ริ กิ ติ ย ำ เจนเซน โดยเสด็ จ ฯ ด้ ว ย ณ หอประชุ ม ใหญ่
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวำง

วันอาทิตย์ที่ ๓ เวลำ ๐๙.๐๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธำนงำนเดิน-วิ่ง

“เขำชะโงก ซู เ ปอร์ ฮ ำล์ ฟ มำรำธอน ๖๒” ณ โรงเรี ย นนำยร้ อ ยพระจุ ล จอมเกล้ำ อ�ำเภอเมืองนครนำยก จังหวัดนครนำยก

เวลำ ๑๗.๑๒ น. เสด็ จ ฯ ไปพระรำชทำนรำงวั ล แก่ ผู ้ ช นะเลิ ศ
กำรแข่งขันทักษะทำงภำษำฝรัง่ เศสในกิจกรรมประจ�ำปี ครัง้ ที่ ๔๐ พุทธศักรำช
๒๕๖๒ ของสมำคมครูภำษำฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์ฯ
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบำงรัก
วันจันทร์ที่ ๔ เวลำ ๐๘.๕๘ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดกำรประชุมสิ่งแวดล้อม
ศึกษำโลก ครั้งที่ ๑๐ ณ ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค เขตบำงนำ
วันอังคารที่ ๕ เวลำ ๐๙.๒๑ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธำนในพิธีถวำย
ผ้ำพระกฐินของสภำกำชำดไทย ประจ�ำปี ๒๕๖๒ ณ วัดพิศำลรัญญำวำส
อ�ำเภอเมืองหนองบัวล�ำภู จังหวัดหนองบัวล�ำภู
เวลำ ๑๒.๔๗ น. เสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มโครงกำรทหำรพันธุด์ ี ค่ำยประจักษ์
ศิลปำคม มณฑลทหำรบกที่ ๒๔ อ�ำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี
วันพุธที่ ๖ เวลำ ๑๖.๔๑ น. เสด็จลง ณ อำคำรชัยพัฒนำ สวนจิตรลดำ
พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๓ คณะ เฝ้ำฯ
ต่ อ จำกนั้ น ทรงเป็ น ประธำนกำรประชุ ม สำมั ญ ประจ� ำ ปี ข อง
คณะกรรมกำรมูลนิธิเทพรัตนเวชชำนุกูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันศุกร์ที่ ๘ เวลำ ๑๔.๕๙ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ ำ ฯ ให้ เ สด็ จ ลงแทนพระองค์ สมเด็ จ พระนำงเจ้ ำ สิ ริ กิ ติ์
พระบรมรำชิ นี น ำถ พระบรมรำชชนนี พั น ปี ห ลวง ณ ศำลำดุ สิ ด ำลั ย
สวนจิตรลดำ พระรำชวังดุสิต พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้คณะบุคคล
เฝ้ำ ฯ ถวำยพระพรชั ย มงคล เนื่ อ งในโอกำสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษำ
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง
วันที่ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๒
วั น เสาร์ ที่ ๙ เวลำ ๑๗.๒๗ น. เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนเพลิงศพ
คุณหญิงส่องแสง เมฆสวรรค์ ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยำรำม เขตพระนคร
วันจันทร์ที่ ๑๑ เวลำ ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนปริญญำบัตร
แก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำ ระดับปริญญำโท จ�ำนวน ๖ คน และปริญญำเอก
จ�ำนวน ๒ คน ของสถำบันวิทยสิริเมธี และพระรำชทำนประกำศนียบัตร
แก่ ผู ้ แ ทนนั ก เรี ย นโรงเรี ย นก� ำ เนิ ด วิ ท ย์ พร้ อ มพระรำชทำนทุ น “ศรี เ มธี ”
แก่ นิ สิ ต ที่ มี ผ ลกำรเรี ย นดี เ ยี่ ย ม ณ อำคำรเรี ย นรวมสถำบั น วิ ท ยสิ ริ เ มธี
ต�ำบลป่ำยุบใน อ�ำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
เวลำ ๑๒.๕๘ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดหอเกียรติภูมิ และทรงวำง
พวงมำลัยถวำยสักกำระพระพุทธมหำปำรมีนุภำพพิสุทธิ์อนุตตรสังคำมวิชัย
ณ โรงเรียนก�ำเนิดวิทย์ ต�ำบลป่ำยุบใน อ�ำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
เวลำ ๑๖.๑๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโครงกำรพัฒนำพื้นที่วังจันทร์
วัลเลย์ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก ณ หอชมวิว
อ�ำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
วันอังคารที่ ๑๒ เวลำ ๐๙.๔๑ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในกำรพระรำชทำนปริญญำบัตร
แก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ�ำปีกำรศึกษำ
๒๕๖๑ รวม ๔,๖๒๔ คน ณ อำคำรกีฬำ ๑ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อ�ำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนำยก
เวลำ ๑๗.๒๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
ศิริรำชมูลนิธิ ครั้งที่ ๑๖๐ ณ โรงพยำบำลศิริรำช เขตบำงกอกน้อย

จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพุธที่ ๑๓ เวลำ ๐๙.๐๖ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำ

โปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในกำรพระรำชทำนปริญญำบัตร
แก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ รวม ๕,๒๔๖ คน ณ หอประชุม
เจ้ำพระยำสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนำค) สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง เขตลำดกระบัง
วั น พฤหั ส บดี ที่ ๑๔ เวลำ ๐๙.๑๔ น. พระบำทสมเด็ จ พระเจ้ ำ อยู ่ หั ว
ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในกำรพระรำชทำน
ปริญญำบัตรแก่ผสู้ ำ� เร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
พระนครเหนือ และกำญจนำภิเษกวิทยำลัย ช่ำงทองหลวง สถำบันสมทบ
ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ รวม ๕,๔๑๑ คน ณ ศูนย์นิทรรศกำร และ
กำรประชุมไบเทค เขตบำงนำ
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วันศุกร์ที่ ๒๒ เวลำ ๑๗.๓๔ น. เสด็จฯ พร้อมด้วย ท่ำนผูห้ ญิงสิรกิ ติ ยิ ำ เจนเซน

ไปทรงเปิ ด นิ ท รรศกำรภำพถ่ ำ ย ๖๐ ปี วิ ถี แ สง ณ อำคำร BAB BOX
เขตปทุมวัน
วันเสาร์ที่ ๒๔ เวลำ ๑๗.๑๖ น. เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนเพลิงศพ
นำยพิมลศักดิ์ สุวรรณทัต ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยำรำม เขตพระนคร
ต่อจำกนัน้ เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนเพลิงศพ นำยนัฐพงศ์ โสวัตร
ณ เมรุวัดตรีทศเทพวรวิหำร เขตพระนคร
วันจันทร์ที่ ๒๕ เวลำ ๐๘.๕๑ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในกำรพระรำชทำนปริญญำบัตรแก่
ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยศิลปำกร ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
จ�ำนวน ๕,๕๑๕ คน ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบำงกอกใหญ่
วันอังคารที่ ๒๖ เวลำ ๑๕.๐๒ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระรำชทำน
พระรำชวโรกำสให้ นำงมะศูเมฮ์ เอบเตกอร์ รองประธำนำธิบดี สำธำรณรัฐ
อิสลำมอิหร่ำน เฝ้ำฯ ในโอกำสเดินทำงเยือนประเทศไทย เพือ่ เข้ำร่วมกำรประชุม
คณะกรรมำธิกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชำชำติส�ำหรับเอเชียและ
แปซิฟิก ระดับรัฐมนตรีแห่งภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก
วั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๘ เวลำ ๑๗.๓๓ น. เสด็ จ ฯ ไปทรงเปิ ด นิ ท รรศกำร
“แมวเอ๋ยแมวเหมียว” ณ ร้ำนภูฟ้ำผสมผสำน ศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน
เขตปทุมวัน

วันศุกร์ที่ ๑๕ เวลำ ๐๘.๓๙ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำ

โปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในกำรพระรำชทำนปริญญำบัตรแก่
ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ประจ�ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๑ รวม ๓,๖๑๗ คน ณ ศูนย์นิทรรศกำร และกำรประชุม
ไบเทค เขตบำงนำ
เวลำ ๑๔.๑๔ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระรำชทำนพระรำช
วโรกำสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๒ คณะ เฝ้ำฯ
เวลำ ๑๗.๑๖ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงำนกำชำด ประจ�ำปี ๒๕๖๒
ทีจ่ ดั ขึน้ ภำยใต้แนวคิด “เย็นศิระเพรำะพระบริบำล เกิดสำยธำรกำรให้ทงี่ ดงำม”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว พระบรมรำชูปถัมภก
สภำกำชำดไทย ณ พลั บ พลำพิ ธี หน้ ำ หอสมุ ด ประชำชน สวนลุ ม พิ นี
เขตปทุมวัน
วันเสาร์ที่ ๑๖ เวลำ ๑๕.๕๑ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดกำรประชุมวิชำกำรงำน
บริกำรโลหิตระดับนำนำชำติ ครั้งที่ ๓๐ ณ โรงแรม เซ็นทำรำ แกรนด์ และ
บำงกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ เวลำ ๐๙.๑๒ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธำนในพิธีไหว้ครู
ดนตรีไทย ชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ประจ�ำ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ณ หอประชุมจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เขตปทุมวัน
ในกำรนี้ ทรงดนตรีร่วมกับวงนิสิตปัจจุบันในเพลงโหมโรงจุฬำลงกรณ์ และ
วงนิสิตเก่ำในเพลงอำหนู

วันศุกร์ที่ ๒๙ เวลำ ๐๙.๑๒ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำ

โปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในกำรพระรำชทำนปริญญำบัตร
แก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ประจ�ำปีกำรศึกษำ
๒๕๖๑ จ�ำนวน ๓,๒๒๓ คน ณ อำคำรสุรพัฒน์ ๒ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
สุรนำรี อ�ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
วันเสาร์ที่ ๓๐ เวลำ ๑๒.๐๒ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธำนงำนฉลอง ๗๐ ปี
กลุม่ บริษทั นำนมี ในงำน “นำนมี ๗๐ ปี เพือ่ นแท้ควำมส�ำเร็จ” ณ ศูนย์นทิ รรศกำร
และกำรประชุมไบเทค เขตบำงนำ
เวลำ ๑๗.๓๔ น. เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนเพลิงศพ พลโท
ปรำบ โชติกเสถียร ณ เมรุวัดธำตุทอง เขตวัฒนำ
เวลำ ๑๘.๑๓ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระรำชทำนพระรำช
วโรกำสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๓ คณะ เฝ้ำฯ ต่อจำกนั้น ทรงเป็นประธำน
กำรประชุมคณะกรรมกำรมูลนิธิรำชสุดำ สำมัญประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

28 จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ธันวาคม ๒๕๖๒
วั น อาทิ ต ย์ ที่ ๑ เวลำ ๑๑.๐๒ น. เสด็จฯ ไปทรงร่วมงำนเลี้ยงที่จัดขึ้น

เนื่องในโอกำสที่นำยสี จิ้นผิง ประธำนำธิบดีแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน
ทูลเกล้ำฯ ถวำยเครื่องอิสริยำภรณ์ รัฐมิตรำภรณ์ แด่สมเด็จพระกนิษฐำ
ธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เมือ่ วันที่ ๒๙
กันยำยน ๒๕๖๒ เนือ่ งในโอกำสครบรอบ ๗๐ ปี กำรก่อตัง้ สำธำรณรัฐประชำชน
จีน ณ สถำนเอกอัครรำชทูตสำธำรณรัฐประชำชนจีนประจ�ำประเทศไทย
เขตดินแดง
วันจันทร์ที่ ๒ เวลำ ๐๘.๓๖ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในกำรพระรำชทำนปริญญำบัตร
แก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยนเรศวร ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
จ�ำนวน ๕,๐๖๖ คน ณ อำคำรอเนกประสงค์ มหำวิทยำลัยนเรศวร อ�ำเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
เวลำ ๑๕.๓๗ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในกำรพระรำชทำนปริญญำบัตรแก่
ผูส้ ำ� เร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑๒๕๖๒ เป็นวันแรก จ�ำนวน ๒,๓๔๕ คน ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ในโอกำส
ฉลองพระชนมำยุ ๕ รอบ ๒ เมษำยน ๒๕๕๘ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
อ�ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม
เวลำ ๑๙.๒๗ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อำคำรภำคบริกำรโลหิต
แห่งชำติที่ ๖ จังหวัดขอนแก่น เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ” ที่ถนนมิตรภำพ อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น
วันอังคารที่ ๓ เวลำ ๐๘.๒๙ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในกำรพระรำชทำนปริญญำบัตร
แก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ประจ�ำปีกำรศึกษำ
๒๕๖๑-๒๕๖๒ เป็นวันที่ ๒ จ�ำนวน ๗,๐๑๑ คน
เวลำ ๑๖.๔๘ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอำคำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ
วิชำชีพครูส�ำหรับอำเซียน มหำวิทยำลัยขอนแก่น และทรงเปิดอนุสำวรีย์
เจ้ำพระยำพระเสด็จสุเรนทรำธิบดี ณ มหำวิทยำลัยขอนแก่น อ�ำเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
วันพุธที่ ๔ เวลำ ๐๘.๓๔ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในกำรพระรำชทำนปริญญำบัตร
แก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
และ ๒๕๖๒ จ�ำนวน ๗,๙๙๘ คน ณ อำคำรศูนย์ประชุมอเนกประสงค์
กำญจนำภิ เ ษก มหำวิ ท ยำลั ย ขอนแก่ น อ� ำ เภอเมื อ งขอนแก่ น จั ง หวั ด
ขอนแก่ น โดยปี นี้ ส ภำมหำวิ ท ยำลั ย ฯ มี ม ติ ทู ล เกล้ ำ ฯ ถวำยปริ ญ ญำ
ทันตแพทยศำสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
เวลำ ๑๕.๐๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอำคำรวิทยวิภำส คณะวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ต่อจำกนั้น เสด็จฯ ไปทรงวำงศิลำฤกษ์ “อำคำร

ศู น ย์ บ ริ ก ำรกำรแพทย์ เ ฉพำะทำงชั้ น เลิ ศ ” ณ โรงพยำบำลศรี น คริ น ทร์
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น
วั น พฤหั ส บดี ที่ ๕ เวลำ ๑๗.๒๐ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และ
สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ
เจ้ ำ ฟ้ ำ พั ช รกิ ติ ย ำภำ นเรนทิ ร ำเทพยวดี กรมหลวงรำชสำริ ณี สิ ริ พั ช ร
มหำวัชรรำชธิดำ และสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำสิริวัณณวรี นำรีรัตนรำชกัญญำ ไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหำรำชวัง ในกำร
พระรำชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระรำชกุศลทักษิณำนุปทำน เนื่องในวันคล้ำยวัน
พระบรมรำชสมภพ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมพิ ลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร โดยมีสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ท่ำนผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซ่น
และท่ำนผู้หญิงสิริกิติยำ เจนเซ่น โดยเสด็จในกำรนี้ด้วย
วั น ศุ ก ร์ ที่ ๖ เวลำ ๐๙.๑๓ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระรำชทำน
พระรำชวโรกำสให้ นำงแมรี โจ เอ. แบร์นำโด อำรำกน เอกอัครรำชทูตวิสำมัญ
ผูม้ อี ำ� นำจเต็มแห่งสำธำรณรัฐฟิลปิ ปินส์ประจ�ำประเทศไทย เฝ้ำฯ กรำบบังคม
ทูลลำ ในโอกำสพ้นจำกต�ำแหน่งหน้ำที่

วันเสาร์ที่ ๗ เวลำ ๑๕.๑๔ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงำน “วันดินโลก ปี ๒๕๖๒”

ณ ศู น ย์ ศึ ก ษำวิ ธี ก ำรฟื ้ น ฟู ที่ ดิ น เสื่ อ มโทรมเขำชะงุ ้ ม อั น เนื่ อ งมำจำก
พระรำชด�ำริ อ�ำเภอโพธำรำม จังหวัดรำชบุรี
วันอาทิตย์ที่ ๘ เวลำ ๑๗.๒๙ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จ
พระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำ
พัชรกิตยิ ำภำ นเรนทิรำเทพยวดี กรมหลวงรำชสำริณสี ริ พิ ชั ร มหำวัชรรำชธิดำ
ไปยังเมรุหลวงหน้ำพลับพลำอิศริยำภรณ์ วัดเทพศิรินทรำวำส เขตป้อมปรำบ
ศัตรูพำ่ ย ในกำรพระรำชทำนเพลิงศพ พลเอก เปรม ติณสูลำนนท์ ประธำน
องคมนตรีและรัฐบุรุษ โอกำสนี้ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โดยเสด็จในกำรนี้ด้วย
วันจันทร์ที่ ๙ เวลำ ๑๑.๓๕ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระรำชทำน
พระรำชวโรกำสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๒ คณะ เฝ้ำฯ
วันอังคารที่ ๑๐ เวลำ ๐๘.๕๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศกำรภำพถ่ำย

จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ฝีพระหัตถ์ ประจ�ำปี ๒๕๖๒ “มหัศจรรย์พรรณภำพ” ณ หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหำนคร เขตปทุมวัน
วันพุธที่ ๑๑ เวลำ ๐๙.๑๐ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในกำรพระรำชทำนปริญญำบัตร
แก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ประจ�ำปีกำรศึกษำ
๒๕๖๑ จ�ำนวน ๓,๒๗๕ คน ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษำ
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี อ�ำเภอวำรินช�ำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี
เวลำ ๑๔.๒๒ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในกำรพระรำชทำนปริญญำบัตร
แก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยนครพนม ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑๒๕๖๒ จ�ำนวน ๑,๑๗๒ คน ณ อำคำรศรีโคตรบูรณ์ มหำวิทยำลัยนครพนม
อ�ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
วั น พฤหั ส บดี ที่ ๑๒ เวลำ ๑๗.๓๗ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงำน “วันร�ำลึก
มิสคอลฟีลด์” และ “งำนเฉลิมฉลองโอกำสครบรอบ ๘๐ ปี กำรศึกษำ
คนตำบอดไทย” ณ โรงเรียนสอนคนตำบอดกรุงเทพ เขตรำชเทวี
วันศุกร์ที่ ๑๓ เวลำ ๑๓.๕๔ น. เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนวัดพรำหมณี
อ�ำเภอเมืองนครนำยก จังหวัดนครนำยก และทอดพระเนตรนิทรรศกำร
ผลงำนนักเรียน ๖ โรงเรียน ในโครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิน่ ทุรกันดำร
ตำมพระรำชด�ำริฯ จังหวัดนครนำยก
วันเสาร์ที่ ๑๔ เวลำ ๑๔.๑๓ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระรำชทำน
พระรำชวโรกำสให้ นำยชิโระ ซะโดะชิมะ เอกอัครรำชทูตญีป่ นุ่ ประจ�ำประเทศไทย
เฝ้ำฯ กรำบบังคมทูลลำ ในโอกำสพ้นจำกต�ำแหน่งหน้ำที่

เวลำ ๑๕.๕๗ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศกำรพิเศษ “จิ๋นซี
ฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหำรดินเผำ” ณ พระทีน่ งั่
ศิวโมกขพิมำน พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติพระนคร เขตพระนคร
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เวลำ ๑๗.๒๐ น. เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนเพลิงศพ
ศำสตรำจำรย์จุลสิงห์ วสันตสิงห์ ณ เมรุหลวงหน้ำพลับพลำอิศริยำภรณ์
วัดเทพศิรินทรำวำส เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย
ต่อจำกนั้น เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนเพลิงศพ หม่อมรำชวงศ์
ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ณ เมรุด้ำนใต้ วัดเทพศิรินทรำวำส
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วันจันทร์ที่ ๑๖ เวลำ ๐๘.๒๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดกำรประชุมวิชำกำร

CMS Week Bangkok 2019 ณ ห้องประชุม ๑ อำคำรสำมย่ำนมิตรทำวน์
เขตปทุมวัน
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๖ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๐ เสด็จฯ
ไปทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตำก เสด็จฯ ไปทรงเปิดอำคำร
ที่พักผู้โดยสำรหลังใหม่ ณ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติแม่สอด อ�ำเภอแม่สอด
และเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดน ศำสตรำจำรย์
ส�ำเภำ - ไพรวรรณ วรำงกูร บ้ำนห้วยระพริ้ง ต�ำบลพะวอ อ�ำเภอแม่สอด
วั น อั ง คารที่ ๑๗ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำ
แม่ ฟ ้ ำ หลวง บ้ ำ นห้ ว ยขี้ ห มี อ� ำ เภอท่ ำ สองยำง และทรงเยี่ ย มโรงเรี ย น
บ้ำนแม่ระเมิง อ�ำเภอท่ำสองยำง
วันพุธที่ ๑๘ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกำรจัดสร้ำงสวนพฤกษศำสตร์โครงกำร
ส่งเสริมกำรเรียนรู้เพื่อกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อ�ำเภอแม่สอด
ทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดน บ้ำนแม่กลองคี อ�ำเภออุ้มผำง
และทรงเยีย่ มโครงกำรทหำรพันธุด์ ี ณ มณฑลทหำรบกที่ ๓๑๐ ค่ำยวชิรปรำกำร
อ�ำเภอเมืองตำก
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำ
“แม่ฟ้ำหลวง” บ้ำนห้วยวัว อ�ำเภอแม่ระมำด และเสด็จฯ ไปทรงเปิดศูนย์
กำรเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนห้วยสลุง อ�ำเภอแม่ระมำด
วั น ศุ ก ร์ ที่ ๒๐ เวลำ ๐๙.๔๗ น. เสด็ จ ฯ ไปทรงเปิ ด งำน “คอมมำร์ ต
เวิร์ก ๒๐๑๙” ณ ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค เขตบำงนำ
เวลำ ๑๔.๐๓ น. เสด็จลง ณ ศำลำดุสดิ ำลัย สวนจิตรลดำ พระรำชทำน
พระรำชวโรกำสให้คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๘ คณะ เฝ้ำฯ
เวลำ ๑๔.๕๐ น. เสด็จลง ณ อำคำรชัยพัฒนำ สวนจิตรลดำ พระรำชทำน
พระรำชวโรกำสให้ นำยสุ ท ธิ พ ล ทวี ชั ย กำร เลขำธิ ก ำรคณะกรรมกำร
ก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย และคณะ น�ำผูส้ ำ� เร็จกำรอบรม
หลักสูตรวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง รุน่ ที่ ๘ และคณะ เฝ้ำฯ รับพระรำชทำน
ประกำศนี ย บั ต ร และเข็ ม วิ ท ยฐำนะ ในโอกำสนี้ คณะผู ้ เ ฝ้ ำ ฯ ดั ง กล่ ำ ว
เฝ้ำฯ ทูลเกล้ำฯ ถวำยเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชำนุกูล
วันเสาร์ที่ ๒๑ เวลำ ๑๔.๐๘ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดร้ำนภัทรพัฒน์ มูลนิธิ
ชัยพัฒนำ สำขำที่ ๘ ณ สถำนีบริกำรน�้ำมัน ปตท. สำขำส�ำนักงำนปลัด
กระทรวงกลำโหม บำงนำขำออก
เวลำ ๑๗.๓๒ น. เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนเพลิงศพ รองศำสตรำจำรย์
วีนัส สุรนิวงศ์ ณ เมรุวัดพระศรีมหำธำตุวรมหำวิหำร เขตบำงเขน
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ เวลำ ๑๗.๓๕ น. เสด็จฯ ไปในกำรพระรำชทำนเพลิงศพ
นำยโชดก วี ร ธรรม พู ล สวั ส ดิ์ ณ เมรุ ห ลวงหน้ ำ พลั บ พลำอิ ศ ริ ย ำภรณ์
วัดเทพศิรินทรำวำส เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย
วั น จั น ทร์ ที่ ๒๓ เวลำ ๑๐.๒๙ น. เสด็ จ ฯไปทอดพระเนตรศู น ย์ ข ้ อ มู ล
อุทยำนประวัติศำสตร์ก�ำแพงเพชร ณ อุทยำนประวัติศำสตร์ก�ำแพงเพชร
อ�ำเภอเมืองก�ำแพงเพชร จังหวัดก�ำแพงเพชร
เวลำ ๑๓.๔๕ น. เสด็ จ ฯ ไปทอดพระเนตรโบรำณวั ต ถุ แ ละ
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ศิลปวัตถุที่ได้จำกกำรส�ำรวจและขุดค้นพบภำยในเขตจังหวัดก�ำแพงเพชร
ณ พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถำนแห่ ง ชำติ ก� ำ แพงเพชร อ� ำ เภอเมื อ งก� ำ แพงเพชร
จังหวัดก�ำแพงเพชร
เวลำ ๑๗.๕๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธำนกำรประชุมสำมัญ
ประจ�ำปี ๒๕๖๓ ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ณ อำคำร
ส�ำนักงำนโครงกำรอันเนือ่ งมำจำกพระรำชด�ำริ มูลนิธชิ ยั พัฒนำ เขตบำงพลัด
วันอังคารที่ ๒๔ เวลำ ๐๙.๐๙ น. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระรำชทำนพระรำช
วโรกำสให้ ศำสตรำจำรย์พเิ ศษ ทันตแพทย์หญิง ท่ำนผูห้ ญิงเพ็ชรำ เตชะกัมพุช
ประธำนคณะกรรมกำรมูลนิธอิ ำนันทมหิดล แผนกทันตแพทยศำสตร์ และคณะ
น�ำผู้ได้รับพระรำชทำนทุนมูลนิธิอำนันทมหิดล แผนกทันตแพทยศำสตร์
ประจ�ำปี ๒๕๖๒ เฝ้ำฯ กรำบถวำยบังคมลำ
ต่อจำกนั้น พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้ นำยโมเซน มุฮัมมะดีย์
เอกอั ค รรำชทู ต วิ ส ำมั ญ ผู ้ มี อ� ำ นำจเต็ ม แห่ ง สำธำรณรั ฐ อิ ส ลำมอิ ห ร่ ำ น
ประจ�ำประเทศไทย เฝ้ำฯ กรำบบังคมทูลลำ ในโอกำสที่จะพ้นจำกต�ำแหน่ง
หน้ำที่ นำงสำวกุณณ์ทำวี กถิเรสำน ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรใหญ่และผู้แทน
ภำคเอเชียและแปซิฟิก องค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ หรือ
เอฟ เอ โอ (FAO) เฝ้ำฯ กรำบบังคมทูลลำในโอกำสทีจ่ ะพ้นจำกต�ำแหน่งหน้ำที่
เวลำ ๑๓.๕๖ น. เสด็จฯ ไปพระรำชทำนของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธำ
บริจำคเงินสมทบทุนกำรก่อสร้ำงอำคำรภูมิสิริมังคลำนุสรณ์ โรงพยำบำล
จุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย จ�ำนวน ๔๐๐ รำย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๒
โซนบี อำคำรภูมิสิริมังคลำนุสรณ์ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย
เขตปทุมวัน
เวลำ ๑๔.๑๗ น. เสด็จฯ ไปยังอำคำรเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญำณ
สังวร เจริญ สุวฑฺฒโน พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน
๑ คณะ เฝ้ำฯ ต่อจำกนั้น เสด็จฯ ไปยังห้องประชุมเล็ก ชั้น ๙ พระรำชทำน
พระรำชวโรกำสให้คณะบุคคล เฝ้ำฯ ต่อจำกนั้น ทรงเป็นประธำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรสภำกำชำดไทย ครั้งที่ ๓๓๕
วั น พุ ธ ที่ ๒๕ เวลำ ๑๕.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเป็นประธำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรมูลนิธชิ ยั พัฒนำ ครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๒ ณ อำคำรส�ำนักงำนโครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ มูลนิธิชัยพัฒนำ เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เวลำ ๑๐.๑๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธำนงำนร�ำลึก
วันที่พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงเปิดโรงเรียนนำยร้อย
ชั้นมัธยม ครบ ๑๑๐ ปี ณ หอประชุมโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ
อ�ำเภอเมืองนครนำยก จังหวัดนครนำยก
เวลำ ๑๓.๕๔ น. เสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มโรงเรียนองครักษ์ อ�ำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนำยก

วั น ศุ ก ร์ ที่ ๒๗ เวลำ ๐๖.๕๔ น. เสด็ จ ฯ ไปทรงบ� ำ เพ็ ญ พระรำชกุ ศ ล

ทรงบำตรพระสงฆ์ ในโอกำสส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ ร่วมกับ
ผู้บริหำรสภำกำชำดไทย อำจำรย์ นิสิตคณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่และประชำชน ณ บริเวณถนนด้ำนหน้ำ
อำคำรภู มิ สิ ริ มั ง คลำนุ ส รณ์ โรงพยำบำลจุ ฬ ำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย
เขตปทุมวัน
เวลำ ๑๗.๐๖ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธำนกำรประชุม สภำสถำบัน
กำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย ครัง้ ที่ ๒๔ ณ อำคำรเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระญำณสังวร เจริญ สุวฑฺฒโน โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย เขตปทุมวัน
วันเสาร์ที่ ๒๘ เวลำ ๑๔.๐๘ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระรำชทำน
พระรำชวโรกำสให้ นำยเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครรำชทูตสหพันธ์สำธำรณรัฐ
เยอรมนีประจ�ำประเทศไทย น�ำ นำยอำเซล เบรำเออร์ ประธำนคณะกรรมกำร
บริหำรบริษัท เบรำเออร์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด และคณะ เฝ้ำฯ ทูลเกล้ำฯ ถวำยเงิน
เพื่อสนับสนุนโครงกำรอำชีวศึกษำ โรงเรียนจิตรลดำวิชำชีพ
วั น อาทิ ต ย์ ที่ ๒๙ เวลำ ๑๐.๕๓ น. เสด็จฯ ไปในงำนสโมสรสันนิบำต
เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งรัฐบำลจัดถวำยเนื่องในโอกำสทรงได้รับกำรทูลเกล้ำฯ
ถวำยเครื่องอิสริยำภรณ์ “รัฐมิตรำภรณ์” แห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน ณ
ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบำล
วันจันทร์ที่ ๓๐ เวลำ ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรมูลนิธิสงเครำะห์เด็กของสภำกำชำดไทย ครั้งที่
๑/๒๕๖๒ ณ ตึกวชิรำลงกรณ มูลนิธิสงเครำะห์เด็กของสภำกำชำดไทย
โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย เขตปทุมวัน
เวลำ ๑๕.๑๒ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธำนกำรประชุมสำมัญประจ�ำปี
๒๕๖๒ ของคณะกรรมกำรมูลนิธิสำยใจไทย ณ อำคำรส�ำนักงำนมูลนิธิ
สำยใจไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เขตบำงนำ
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พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระราชพิธีที่ส�าคัญยิ่ง
ตามโบราณราชประเพณี เพือ่ การเสด็จขึน้ ครองราชย์โดยสมบูรณ์ของ
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรม
อั น งดงาม และเป็ น การเทิ ด ทู น สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ์ ใ ห้ ท รง
พระเกียรติยศสูงสุดสมกับที่ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ตลอดมา
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร
เสด็จเถลิงถวัลยรำชสมบัติเป็นพระมหำกษัตริย์แห่งรำชอำณำจักรไทย
ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๙ เป็นต้นมำ ต่อมำในพุทธศักรำช
๒๕๖๒ ทรงพระรำชด�ำริวำ่ เป็นโอกำสอันควรทีจ่ ะได้ประกอบกำรพระรำชพิธี
บรมรำชำภิเษก เพื่อควำมเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชำติ ให้เป็นที่ชื่นชม
ยินดีของประชำชนผู้มีควำมหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำ
โปรดกระหม่อมให้ตงั้ กำรพระรำชพิธบี รมรำชำภิเษกขึน้ เมือ่ วันที่ ๑ มกรำคม
พุทธศักรำช ๒๕๖๒ ดังนี้

วันที่ ๔ พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒ พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก และเสด็จออกมหำสมำคม พระบรมวงศำนุวงศ์ คณะองคมนตรี
คณะรัฐมนตรี ข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่เฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำทถวำยพระพร
ชัยมงคล จำกนั้น พระรำชพิธีเฉลิมพระรำชมณเฑียร
วันที่ ๕ พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒ พระรำชพิธีเฉลิม
พระปรมำภิไธย พระนำมำภิไธยและสถำปนำฐำนันดรศักดิ์พระบรมวงศ์
จำกนั้นเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยำตรำทำงสถลมำรค
วันที่ ๖ พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒ เสด็จออก ณ สีหบัญชร
พระทีน่ งั่ สุทไธสวรรย์ปรำสำท พสกนิกรเฝ้ำทูลละอองธุลพี ระบำทถวำยพระพร
ชัยมงคล จำกนั้นเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหำปรำสำท คณะทูตำนุทูต
และกงสุลต่ำงประเทศเฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำท ถวำยพระพรชัยมงคล
วันที่ ๑๒ ธันวำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒ เสด็จเลียบพระนคร
โดยขบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค จำกท่ำวำสุกรีไปยังท่ำรำชวรดิฐ จำกนัน้
เสด็จพระรำชด�ำเนินโดยริว้ ขบวนรำบจำกท่ำรำชวรดิฐไปยังพระบรมมหำรำชวัง
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พิธีทํานํา้ อภิเษก
ในกำรพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ต้องเตรียมท�ำ
น�้ำอภิเษก โดยท�ำพิธีพลีกรรมตักน�้ำจำกแหล่งน�้ำศักดิ์สิทธิ์
ทั่วรำชอำณำจักร จ�ำนวน ๑๐๗ แห่งตำมโบรำณรำชประเพณี
และท�ำพิธีพร้อมกันในวันที่ ๖ เมษำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๒
ตั้ ง พิ ธี ท� ำ น�้ ำ อภิ เ ษก ณ พระอำรำมส� ำ คั ญ ประจ� ำ จั ง หวั ด
ของแต่ละจังหวัด ๗๖ แห่ง ในวันที่ ๘ เมษำยน และเวียนเทียน
สมโภชน�้ ำ อภิ เ ษกในวั น ที่ ๙ เมษำยน จำกนั้ น ทุ ก จั ง หวั ด
เชิญน�้ำศักดิ์สิทธิ์จำกจังหวัดมำตั้งไว้ในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรำรำม เพื่อเสกน�้ำอภิเษก ประกำศชุมนุมเทวดำ ท�ำน�้ำ
เทพมนตร์ เจริญพระพุทธมนต์ ท�ำน�้ำพระพุทธมนต์ รวมกับ
น�้ำอภิเษกของกรุงเทพมหำนคร (จำกหอศำสตรำคม พระบรมมหำรำชวัง) ในวันที่ ๑๘ เมษำยน และแห่เชิญน�้ำอภิเษกของ
ทุกจังหวัดทั้ง ๗๗ จังหวัด รวมทั้งน�้ำเบญจสุทธคงคำ (แม่น�้ำ
บำงปะกง แม่น�้ำป่ำสัก แม่น�้ำเจ้ำพระยำ แม่น�้ำรำชบุรี และ
แม่น�้ำเพชรบุรี) และน�้ำจำกสระ ๔ สระ (สระแก้ว สระเกษ
สระคำ สระยมนำ ในจังหวัดสุพรรณบุรี) จำกวัดสุทัศนเทพวรำรำมไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรตั นศำสดำรำม ในวันที่ ๑๙
เมษำยน เพื่อพรำหมณ์ประกอบพิธี
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การจารึกพระสุพรรณบัฏ
ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกร
วันที่ ๒๒ และ ๒๓ เมษำยน พิธีจำรึกพระสุพรรณบัฏเฉลิม
พระปรมำภิไธย ดวงพระบรมรำชสมภพ และแกะพระรำชลัญจกร
ประจ� ำ รั ช กำล ตลอดจนจำรึ ก พระสุ พ รรณบั ฏ พระบรมวงศ์ ณ
วัดพระศรีรัตนศำสดำรำม

พิธีถวายราชสักการะ
สมเด็จพระบรมราชบุ พการี
วันที่ ๒ พฤษภำคม สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเสด็จฯ ไปถวำย
รำชสักกำระพระบรมรำชำนุสรณ์ รัชกำลที่ ๕ ณ พระลำนพระรำชวังดุสิต
จำกนั้นเสด็จฯ ไปถวำยรำชสักกำระปฐมบรมรำชำนุสรณ์ ณ เชิงสะพำน
พระพุทธยอดฟ้ำ จำกนั้นเสด็จฯ ไปทรงสักกำระศำลหลักเมือง และศำล
เทพำรักษ์ และเสด็จฯ ไปทรงบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ พระที่นั่งไพศำล
ทักษิณ และพระที่นั่งจักรพรรดิพิมำน ในพระบรมมหำรำชวัง
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การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ ๓ พฤษภำคม เวลำเช้ำ พิธีแห่เชิญ
พระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมรำชสมภพ และพระรำชลัญจกรประจ�ำรัชกำลจำกวัดพระศรีรัตนศำสดำรำม
ไปประดิษฐำน ณ พระแท่นมณฑลในพระที่นั่งไพศำล
ทักษิณ เพื่อทูลเกล้ำฯ ถวำยในกำรพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก
เวลำเย็น สมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั เสด็จฯ ไปทรง
นมัสกำรพระพุทธมหำมณีรตั นปฏิมำกร ณ พระอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนศำสดำรำม แล้วเสด็จฯ ไปทรงนมัสกำร
พระรัตนตรัย ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ถวำยบังคม
พระบรมอัฐิ และพระอัฐิ ณ หอพระธำตุมณเฑียร
ได้เวลำมหำมงคลฤกษ์ สมเด็จพระสังฆรำช
จุดเทียนชัย และประกำศกำรพระรำชพิธบี รมรำชำภิเษก
ณ พระทีน่ งั่ ไพศำลทักษิณ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
ระหว่ำงนัน้ พรำหมณ์ถวำยน�ำ้ พระมหำสังข์ และใบสมิต
(ใบไม้มงคลประกอบด้วยใบมะม่วง ๒๕ ใบ เป็นใบไม้
ป้องกันภยันตรำย ใบทอง ๓๒ ใบ เป็นใบไม้ป้องกัน
อุปัทวันตรำย และใบตะขบ ๙๖ ใบ เป็นใบไม้ป้องกัน
โรคันตรำย โดยน�ำใบไม้แต่ละชนิดมัดรวมเป็นช่อ แล้ว
หุ้มโคนด้วยผ้ำขำว)

จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

35

พิธีสรงพระมุ รธาภิเษกและพิธีถวายนํา้ อภิเษก
วันที่ ๔ พฤษภำคม เวลำเช้ำ ทรงสรงพระมุรธำภิเษก ณ มณฑป
พระกระยำสนำน บริเวณชำลำพระทีน่ งั่ จักรพรรดิพมิ ำน สมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั
ทรงพระภูษำเศวตพัสตร์ ทรงสะพักขำวขลิบทองประทับเหนืออุทมุ พรรำชอำสน์
ภำยในมณฑปพระกระยำสนำน เพื่อทรงรับน�้ำสรงจำกสหัสธำรำ จำกนั้น
สมเด็จพระสังฆรำชถวำยน�้ำพระพุทธมนต์ พระรำชครูพรำหมณ์ถวำยน�้ำ
พระมหำสังข์ น�้ำเทพมนตร์ และถวำยใบมะตูม
จำกนัน้ เสด็จฯ มำยังหอพระสุลำลัยพิมำน ทรงเครือ่ งบรมขัตติยรำชภูษิตำภรณ์ เสด็จฯ จำกหอพระสุลำลัยพิมำนไปยังพระที่นั่งไพศำลทักษิณ
ประทับพระทีน่ งั่ อัฐทิศอุทมุ พรรำชอำสน์ แปรพระพักตร์สทู่ ศิ บูรพำ (ทิศตะวันออก)
เป็นทิศแรก ผู้แทนที่ได้รับกำรคัดเลือกประจ�ำทั้ง ๘ ทิศ ถวำยน�้ำอภิเษกจำก
น�้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง ๗๗ จังหวัด พระรำชครูพรำหมณ์ถวำยน�้ำเทพมนตร์ ถวำย
พระนพปฎลมหำเศวตฉัตร แล้วเสด็จฯ ไปยังพระที่นั่งภัทรบิฐ ทรงรับพระ
สุพรรณบัฏจำรึกพระปรมำภิไธย เครื่องรำชกกุธภัณฑ์ เครื่องบรมขัตติยรำชวรำภรณ์ เครื่องขัตติยรำชูปโภค และพระแสงศำสตรำวุธ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั พระรำชทำนพระปฐมบรมรำชโองกำร
ขณะประทับเหนือพระทีน่ งั่ ภัทรบิฐภำยใต้พระนพปฎลมหำเศวตฉัตร ควำมว่ำ

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด
และครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

เวลำบ่ำย เสด็จออกมหำสมำคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
ทรงรับกำรถวำยพระพรชัยมงคลจำกพระบรมวงศำนุวงศ์ คณะองคมนตรี
คณะรัฐมนตรี ข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่
เวลำเย็น เสด็จฯ โดยขบวนรำบใหญ่ไปยังวัดพระศรีรตั นศำสดำรำม
เพื่อทรงประกำศพระองค์เป็นพุทธศำสนูปถัมภก และถวำยบังคมพระบรมรูป
สมเด็จพระบูรพมหำกษัตริยำธิรำช ณ ปรำสำทพระเทพบิดร
จำกนัน้ เสด็จฯ ไปทรงบ�ำเพ็ญพระรำชกุศลถวำยสมเด็จพระบรมรำชบุพกำรี ณ พระที่นั่งดุสิตมหำปรำสำท
เวลำค�่ำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เสด็จเถลิงพระแท่นรำชบรรจถรณ์ ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมำน ในพระรำชพิธีเฉลิมพระรำชมณเฑียร
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พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย
สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ เสด็จออกรับการถวายพระพรชัยมงคล
และเสด็จฯ เลียบพระนครโดยขบวนพยุ หยาตราทางสถลมารค
วั น ที่ ๕ พฤษภำคม พุ ท ธศั ก รำช ๒๕๖๒ พระบำทสมเด็ จ
พระเจ้ำอยู่หัว เสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในกำรพระรำชพิธีเฉลิม
พระปรมำภิไธย พระนำมำภิไธย และสถำปนำพระฐำนันดรศักดิพ์ ระบรมวงศ์

จำกนัน้ เสด็จฯ โดยขบวนพยุหยำตรำทำงสถลมำรค ไปยังวัดบวรนิเวศวิหำร วัดรำชบพิธสถิตมหำสีมำรำม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำม
เพือ่ ทรงนมัสกำรพระพุทธปฏิมำประธำน และพระบรมรำชสรีรำงคำร สมเด็จพระบูรพมหำกษัตริยำธิรำช
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เสด็จออกทรงรับการถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ ๖ พฤษภำคม พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เสด็จออก
ณ ท้องพระโรง พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปรำสำท ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ
ให้ผนู้ ำ� ศำสนำ และผูแ้ ทนคณะพำณิชย์ เฝ้ำฯ ถวำยพระพรชัยมงคล แล้ว
เสด็จออก ณ สีหบัญชร ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ประชำชนเฝ้ำฯ
ถวำยพระพรชัยมงคล

จำกนั้นเสด็จออกให้คณะทูตำนุทูต และกงสุลต่ำงประเทศ
ประจ�ำประเทศไทย เฝ้ำฯ ถวำยพระพรชัยมงคล ณ ท้องพระโรง พระที่นั่ง
จักรีมหำปรำสำท

เสด็จฯ เลียบพระนครโดยขบวนพยุ หยาตราทางชลมารค
วันที่ ๑๒ ธันวำคม ๒๕๖๒ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
และสมเด็ จ พระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เสด็จพระรำชด�ำเนินเลียบ
พระนคร โดยพยุหยำตรำทำงชลมำรค เนือ่ งในพระรำชพิธบี รมรำชำภิเษก

พุทธศักรำช ๒๕๖๒ โดยเสด็จพระรำชด�ำเนินประทับเรือพระทีน่ งั่ สุพรรณหงส์
จำกท่ำวำสุกรีไปยังท่ำรำชวรดิฐ
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พระราชพิธีเฉลิมพระนามาภิไธย
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

ในพระรำชพิธบี รมรำชำภิเษก พุทธศักรำช ๒๕๖๒ พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยูห่ วั ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้มพี ระรำชพิธเี ฉลิมพระปรมำภิไธย
พระนำมำภิไธย สถำปนำพระฐำนันดรศักดิพ์ ระบรมวงศ์ ในวันที่ ๕ พฤษภำคม
๒๕๖๒
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั และสมเด็จพระนำงเจ้ำ ฯ พระบรมรำชินี เสด็จพระรำชด�ำเนินจำกพระทีน่ งั่ จักรพรรดิพมิ ำน ไปยังพระทีน่ งั่ ไพศำล
ทักษิณ เสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทำงพระทวำรเทวรำชมเหศวร
แล้ ว ประทั บ พระรำชอำสน์ ในโอกำสนี้ สมเด็ จ พระเทพรั ต นรำชสุ ด ำ ฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์
อัครรำชกุมำรี พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำโสมสวลี พระวรรำชำทินดั ดำมำตุ
พระเจ้ำหลำนเธอ พระองค์เจ้ำพัชรกิติยำภำ พระเจ้ำหลำนเธอ พระองค์เจ้ำ
สิริวัณณวรีนำรีรัตน์ พระเจ้ำหลำนเธอ พระองค์เจ้ำทีปังกรรัศมีโชติ พระเจ้ำ
หลำนเธอ พระองค์เจ้ำสิริภำจุฑำภรณ์ และพระเจ้ำหลำนเธอ พระองค์เจ้ำ
อทิตยำทรกิติคุณ เข้ำเฝ้ำฯ

จำกนัน้ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ
ให้อำลักษณ์อ่ำนประกำศกระแสพระบรมรำชโองกำรเฉลิมพระปรมำภิไธย
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร เป็น
พระบำทสมเด็ จ พระบรมชนกำธิ เ บศร มหำภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร ต่อจำกนั้น ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้อำลักษณ์อ่ำน
ประกำศกระแสพระบรมรำชโองกำรเฉลิมพระนำมำภิไธย สมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ ๙ เป็น สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชิ นี น ำถ พระบรมรำชชนนี พั น ปี ห ลวง และทรงพระกรุ ณ ำ
โปรดเกล้ำฯ ให้อำลักษณ์ อ่ำนประกำศกระแสพระบรมรำชโองกำรเฉลิม
พระนำมำภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เป็น
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ เจ้ำฟ้ำมหำจักรี
สิรินธร มหำวชิรำลงกรณวรรำชภักดี สิริกิจกำริณีพีรยพัฒน รัฐสีมำคุณำกร
ปิยชำติ สยำมบรมรำชกุมำรี
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ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธย
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ
เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสริ นิ ธร มหำวชิรำลงกรณวรรำชภักดี สิรกิ จิ กำริณพี รี ยพัฒน
รัฐสีมำคุณำกรปิยชำติ สยำมบรมรำชกุมำรี
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิ ร เกล้ ำ เจ้ ำ อยู ่ หั ว มี พ ระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ ำ
โปรดกระหม่อมให้ประกำศว่ำ โดยที่รำชประเพณีซึ่งมีสืบมำแต่โบรำณ
เมื่ อ สมเด็ จ พระมหำกษั ต ริ ยำธิ ร ำชเจ้ ำได้ เ สด็ จ เถลิ ง ถวั ล ยรำชสมบั ติ
บรมรำชำภิเษกแล้ว ย่อมโปรดให้สถำปนำพระเกียรติยศพระบรมวงศำนุวงศ์
ทรงพระรำชด�ำริว่ำ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธร
รัฐสีมำคุณำกรปิยชำติ สยำมบรมรำชกุมำรี เป็นพระโสทรกนิษฐภคินี
ที่ได้ทรงร่วมสุขร่วมทุกข์ มำแต่ทรงพระเยำว์ เมื่อทรงเจริญ พระชนมำยุ
ก็ได้ทรงปฏิบัติบ�ำเพ็ญพระรำชกรณียกิจสนองพระเดชพระคุณสมเด็จ
พระบรมชนกนำถและสมเด็จพระบรมรำชชนนีด้วยพระวิริยอุตสำหะ
เป็นคุณูปกำรแก่ประเทศชำติและอำณำประชำรำษฎร์อย่ำงใหญ่หลวง
เป็นอเนกประกำร ครัน้ ในรัชกำลปัจจุบนั ก็ได้ทรงปฏิบตั พิ ระรำชกรณียกิจ
แทนพระองค์ ในหลำยวำระ และช่วยแบ่งเบำพระรำชภำรกิจน้อยใหญ่
ทีส่ บื เนือ่ งมำแต่ครัง้ รัชสมัยสมเด็จพระบรมชนกนำถ ให้ดำ� เนินลุลว่ งไปด้วย
ควำมเรียบร้อย เป็นทีไ่ ว้วำงพระรำชหฤทัย สมควรจะยกย่องพระเกียรติยศ
ตำมฐำนะแห่งพระบรมรำชวงศ์
จึงมีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้เฉลิม
พระนำมำภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธร
รัฐสีมำคุณำกรปิยชำติ สยำมบรมรำชกุมำรี ตำมทีจ่ ำรึกในพระสุพรรณบัฏ
ว่ำ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ เจ้ำฟ้ำ
มหำจักรีสิรินธร มหำวชิรำลงกรณวรรำชภักดี สิริกิจกำริณีพีรยพัฒน
รัฐสีมำคุณำกรปิยชำติ สยำมบรมรำชกุมำรี และพระรำชทำนเหรียญ
รัตนำภรณ์ รัชกำลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๑
ขอจงเจริญพระชนมำยุ พรรณ สุข พล ปฏิภำณ คุณสำรสมบัติ
สรรพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล วิบุลศุภผลธนสำรสมบูรณ์ วรเกียรติคุณ
อดุลยยศ ปรำกฏยิ่งยืนนำน ตลอดจิรัฏฐิติกำล เทอญ
ประกำศ ณ วันที่ ๕ พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔
ในรัชกำลปัจจุบัน

โอกำสนี้ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรั ต นรำชสุ ด ำ ฯ สยำมบรมรำชกุ ม ำรี เข้ ำ เฝ้ ำ ฯ หน้ ำ พระรำชอำสน์
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รับพระรำชทำนน�ำ้ พระมหำสังข์ ใบมะตูม
ทรงเจิม พระรำชทำนพระสุพรรณบัฏและเหรียญรัตนำภรณ์ รัชกำลที่ ๑๐
ชั้นที่ ๑
พระรำชประวัติ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี พระขนิษฐภคินี ทรงเป็น
พระรำชธิ ด ำพระองค์ ที่ ๒ ในพระบำทสมเด็ จ พระบรมชนกำธิ เ บศร
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร และสมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง พระนำมเดิมว่ำ
สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำสิรินธรเทพรัตนสุดำ กิตวิ ฒ
ั นำดุลโสภำคย์
ในกำรพระรำชพิธเี ฉลิมพระชนมพรรษำ ๕ ธันวำคม ๒๕๒๐ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมพิ ลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
มีพระบรมรำชโองกำรประกำศสถำปนำขึ้นเป็น สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุ ด ำ ฯ สยำมบรมรำชกุ ม ำรี ด้ ว ยทรงปฏิ บั ติ พ ระรำชกรณี ย กิ จ
อันเป็นประโยชน์แก่แผ่นดินและรำษฎร นับเป็นสมเด็จเจ้ำฟ้ำหญิง
พระองค์ แ รก ที่ ท รงด� ำ รงพระรำชอิ ส ริ ย ยศ สยำมบรมรำชกุ ม ำรี
แห่งรำชวงศ์จักรี
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เครื่องอิสริยาภรณ์ “รัฐมิตราภรณ์”
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
สักขีแห่งมิตรภาพอันยัง่ยืนและงดงาม
“รั ฐ มิ ต ราภรณ์ ” เป็ น เครื่ อ งอิ ส ริ ย ำภรณ์ เ กี ย รติ ภู มิ สู ง สุ ด ที่
ประเทศจีนมอบให้เพื่อนมิตรชำวต่ำงชำติ ที่ได้สร้ำงคุณูปกำรอันเป็นเลิศ
ในกำรพัฒนำควำมทันสมัยของสังคมนิยมจีนและส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศจีนกับต่ำงประเทศ รวมทัง้ ในกำรรักษำสันติภำพของโลกอีกด้วย
เนื่องในโอกำสครบรอบ ๗๐ ปีของกำรสถำปนำสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีนในพุทธศักรำช ๒๕๖๒ มีผู้ได้รับกำรทูลเกล้ำฯ ถวำย และ
ได้รับมอบเครื่องอิสริยำภรณ์ “รัฐมิตรำภรณ์” ๖ ท่ำน ดังนี้

1. นายราอูล กัส ตร อดีตประ านา ิบดีสา ารณรัฐคิวบา
สมเดจพระกนิษฐา ริ าชเจ้า กรมสมเดจพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี
นาย าลิม อะห์มัด าลิม อดีตนายกรัฐมนตรี
สหสา ารณรัฐแทน าเนีย
นางกาลีนา คูลี ควา อุปนายกคนที สมาคมมิตรภาพ
สหพัน รัฐรัสเ ีย-สา ารณรัฐประชาชนจีน
นาย อง-ปีแยร์ รา าแรง อดีตนายกรัฐมนตรีสา ารณรัฐฝรังเศส
นางอิ าเบล ครุก ศาสตราจารย์กิตติมศักดิถาวร
มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปกกิง
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ส�ำหรับดวงตรำของเครือ่ งอิสริยำภรณ์ “รัฐมิตราภรณ์” ประกอบ
ด้วยนกพิรำบซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภำพ รูปโลก มือที่จับประสำนกัน
และดอกบัว ส่วนสำยสร้อยประกอบด้วย ภำพของศิลปะถักเชือกแบบจีน
ต้นเอเวอร์กรีน ดอกโบตั๋น แป้นหยกและกล้วยไม้ดิน ใช้กรรมวิธีกำรจัดสร้ำง
โดยเส้นด้ำยทองสอดฝังและถมสีลงในกรอบลวด ซึ่งเป็นศิลปหัตถกรรมแบบ
ดั้งเดิมของจีน นกพิรำบสื่อถึงสันติภำพ มิตรภำพและสำมัคคี ศิลปะกำรถัก
เชือกแบบจีนสื่อถึงสิริมงคลและควำมสมหวัง เอเวอร์กรีนสื่อถึงมิตรภำพที่
ยั่งยืน ดอกโบตั๋นสื่อถึงควำมมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ แป้นหยกสื่อถึงคุณธรรม
อันสูงส่งและควำมปรำรถนำดี ดอกกล้วยไม้ดินเป็น “สุภาพบุรุษในดอกไม้”
สื่อถึงควำมงดงำม และสัจธรรมอันล�้ำเลิศ
เครื่องอิสริยำภรณ์ “รัฐมิตราภรณ์” มอบโดยประธำนำธิบดี สี จิ้นผิง
มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูแบบอย่ำงที่ดีในกำรเสริมสร้ำงมิตรภำพระหว่ำง
ประเทศจีนกับต่ำงประเทศ ถ่ำยทอดแนวคิดแห่งมิตรภำพ สันติภำพ ควำมยุตธิ รรม
และคุณธรรม ส่งเสริมให้โลกเข้ำใจประเทศจีนมำกยิ่งขึ้น และปรำรถนำให้
ประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก ก้ำวสู่ควำมเจริญรุ่งเรืองอย่ำงพร้อมเพรียงกัน
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๒ เวลำ ๐๙.๐๐ น.
ณ มหำศำลำประชำชน กรุงปักกิ่ง สำธำรณรัฐประชำชนจีน ประธำนำธิบดี
สี จิ้น ผิง เฝ้ำฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เพื่อทูลเกล้ำฯ ถวำยเครื่องอิสริยำภรณ์
“รัฐมิตราภรณ์” เหรียญอิสริยำภรณ์ชั้นสูงสุดแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน
ด้วยคุณปู กำรมหำศำลทีท่ รงมีตอ่ กำรเสริมสร้ำงมิตรภำพระหว่ำงประเทศไทย
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กับประเทศจีน ท่ำมกลำงเสียงปรบมือดังกึกก้องมหำศำลำประชำชน กรุงปักกิง่
ทั้งนี้ ในสถำนีโทรทัศน์ซีซีทีวี ได้ถ่ำยทอดสดพิธีมอบรำงวัล
เหรียญแห่งชำติของสำธำรณรัฐประชำชนจีนและต�ำแหน่งกิตติมศักดิแ์ ห่งชำติ
ในเช้ำวันที่ ๒๙ กันยำยน โดยเริ่มจำกขบวนรถบุคคลเกียรติยศ พร้อมขบวน
รถอำรักขำน�ำเข้ำสู่พิธีมอบเหรียญบุคคลเกียรติยศแห่งชำติจีน ซึ่งจัดขึ้นที่
มหำศำลำประชำชน
หลังจำกรับกำรถวำยเหรียญดังกล่ำว สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงมีพระรำชด�ำรัสเป็น
ภำษำอังกฤษ และภำษำจีน โดยทรงยกบทกวีจนี ขึน้ มำกล่ำวถึงควำมสัมพันธ์
ทั้ง ๒ ประเทศ และในตอนท้ำยทรงอวยพรด้วยภำษำจีนให้สำธำรณรัฐ
ประชำชน จี น เนื่ อ งในโอกำสกำรสถำปนำครบรอบ ๗๐ ปี ทั้ ง นี้ ทรงมี
พระรำชด� ำ รั ส ว่ ำ ทรงปลื้ ม ปี ติ ต ่ อ เหรี ย ญรำงวั ล มิ ต รภำพที่ รั ฐ บำลจี น
ทูลเกล้ำฯ ถวำย อีกทัง้ ทรงรูส้ กึ ตืน่ เต้นไปกับพิธปี ระกำศรำงวัลทีป่ ระเทศจีนด้วย
โดยพระองค์มีกระแสพระรำชด�ำรัสด้วยว่ำ โอกำสครั้งนี้เป็นประสบกำรณ์
ครั้งส�ำคัญของพระองค์ โดยที่ผ่ำนมำ ๗๐ปี คนจีนและรัฐบำลจีนได้พัฒนำ
ประเทศ ฟันฝ่ำอุปสรรคต่ำงๆ ซึ่งมีอยู่อย่ำงมำกมำย ทั้งคนจีนและผู้น�ำ
จะต้องอดทน อดกลั้น ขยันขันแข็ง ใฝ่รู้ จึงเจริญได้ทุกวันนี้ นอกจำกนี้
ได้ทรงแสดงควำมยินดีต่อประเทศจีนและชำวจีนในโอกำสครบรอบ ๗๐ ปี
กำรสถำปนำสำธำรณรั ฐ ประชำชนจี น โดยมี พ ระรำชด� ำ รั ส ว่ ำ “ขอให้
สำธำรณรัฐประชำชนจีนก้ำวหน้ำ ประสบควำมส�ำเร็จ และขอให้ประชำชน
ชำวจีนสมปรำรถนำ มีควำมสุขทั้งกำยใจ มั่งคั่ง และมั่นคง”
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สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงมีพระรำชด�ำรัสว่ำ ควำมสัมพันธ์ไทย-จีนในด้ำน
กำรศึกษำนั้น ยังช่วยมอบโอกำสใหม่ๆ ให้แก่ประเทศไทย ตอนที่มีโอกำส
มำศึกษำภำษำและสังคมจีนเป็นเวลำเดือนหนึ่ง ได้คิดถึงแนวทำงที่จะ
ส่งนักเรียนนักศึกษำมำเรียนที่จีน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี และอื่นๆ ที่ไม่มีผู้อื่นเคยมำเรียนที่จีน “หลำยคนได้กลับไทย
ท�ำงำนเป็นประโยชน์ หรือไปเรียนต่อประเทศอื่น ส่งนักวิจัยมำท�ำงำน
ร่วมกับนักวิจัยจีน ที่เรำไม่มีโอกำสแน่นอน ถ้ำไม่ได้ร่วมโครงกำรกับจีน จีน

พระคือมิตรแห่งประเทศชนประจักษ์
พระคือความดีงามตามครรลอง
โสมนัสปลาบปลื้มจะหาไหน
พสกนิกรไทยจีนชื่นอุรา

ได้ค้นคว้ำเรื่องเหล่ำนี้มำนำน เป็นพัฒนำกำรที่ต่อเนื่องมำในระยะเวลำ
๗๐ ปีนี้”
นอกจำกนี้ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ได้เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศกำร
ควำมส�ำเร็จของสำธำรณรัฐประชำชนจีนในรอบ ๗๐ ปี ณ ศูนย์นิทรรศกำร
กรุงปักกิ่ง และทรงร่วมพิธีเฉลิมฉลองงำนวันชำติของสำธำรณรัฐประชำชน
จีน และทอดพระเนตรกำรสวนสนำมของกองทัพปลดปล่อยประชำชนจีน
และกำรเดินขบวนของฝ่ำยพลเรือน ณ จัตุรัสเทียนอันเหมิน

พระคือรักเมตตาคุณทั่วทั้งผอง
พระคือความปรองดองของประชา
พระเกียรติเกริกเกรียงไกรข้ามแผ่นฟ้า
เฉลิมพระเกียรติพระกนิษฐารัฐมิตราภรณ์

สมพระเกียรติสมพระคุณสมพระนาม ทั่วเขตคามสุขเกษมสโมสร
เจริญสัมพันธ์สองประเทศสถาวร

กราบพระบาทถวายพระพรทรงพระเจริญ

นางสาวสกาวรัตน์ หาญกาญจนสุวัฒน์ ผู้ประพันธ์
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ยอพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

นางเอย...นางแก้วกษัตรา
แก้วจากฟ้ามาสถิต ณ แดนไทย
ด้วยมโนปณิธานทรงหมายมาด
จะมุ่งทํากรรมดีทุกคืนวัน
จะสร้างชาติสร้างคนให้พ้นทุกข์
จะสร้างงานสุดกําลังด้วยหัวใจ
พระเมตตาบารมีแผ่ไพศาล
พระขันติวิริยะสัจสุดรําพัน
ทั้งศีลาจาคะประพฤติชอบ
สร้างสัมพันธ์สมานมิตรด้วยไมตรี
ขอถวายบังคมก้มเศียรเกล้า
ด้วยสํานึกในพระมหากรุณา
ขอพระองค์ทรงสัมฤทธิ์ตามจิตหวัง
พิพิธพร้อมสิริสวัสดิ์จรัสจรูญ

แก้วรัตนางามพิสุทธิ์สว่างใส
เป็นแก้วตาแก้วใจไทยนิรันดร์
จะรักษ์ชาติศาสน์กษัตริย์ไม่แปรผัน
จะสร้างสรรค์เกียรติคุณให้เกรียงไกร
จะสร้างสุขให้ประชาทั้งไกลใกล้
จะสร้างบุญยิ่งใหญ่ชั่วชีวัน
นํ้าพระทัยดั่งสายธารจากสวรรค์
พระปัญญาอุเบกขาธรรม์ทบทวี
ทรงนบนอบผู้ทรงคุณทรงธรรมทรงศักดิ์ศรี
เอื้ออารีผู้น้อยด้อยปัญญา
ด้วยซาบซึ้งสุดจะกล่าวเป็นภาษา
ชั่วชีวาสุดจะชดทดแทนพระคุณ
ทรงพลังด้วยบุญธรรมตามเกื้อหนุน
ทศบารมีเพิ่มพูน...โพธิญาณ

นางฐาปนา รักติประกร ผู้ประพันธ์
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หนังสือทูลกระหม่อม
“แก้วใส”
สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านทุกท่าน แก้วใสกลับมาพบคุณผู้อ่านอีกครั้งในฉบับนี้พร้อมกับ “หนังสือทูลกระหม่อม” ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ฉบับใหม่ ๒ เล่มค่ะ ไม่พูดพล่ามท�าเพลง ไปชมหนังสือกันเลยดีกว่านะคะ

สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปี กุนหมู

“สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู” (Hello Puppy
Greetings Piggy) หนังสือภำพถ่ำยฝีพระหัตถ์ของ “ทูลกระหม่อม”
รวบรวมภำพถ่ำยฝีพระหัตถ์ซึ่งทรงฉำยระหว่ำงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
“ทูลกระหม่อม” ทรงกล่ำวถึงควำมเป็นมำของชือ่ หนังสือและควำมมุง่ หมำย
ที่ทรงมีต่อหนังสือเล่มนี้ไว้ใน “ค�ำน�ำ” ว่ำ
“ปกติสมุดภำพนิทรรศกำรแต่ละปีจะมีภำพถ่ำยในปีที่แสดง
และปีก่ อนหน้ำนั้น แต่ปีนี้มีภำพของปีจ อ พ.ศ.๒๕๖๑ มำก มีภำพ
พ.ศ.๒๕๖๐ ปีระกำเพียงเล็กน้อย
“สถำนที่ ต ่ ำ งๆ เมื่ อ กำลเวลำผ่ ำ นไปก็ จ ะเปลี่ ย นแปลง
ไม่เหมือนเดิม วังสระปทุมที่อยู่มำกว่ำ ๑๘ ปี ก็ยังมีสิ่งใหม่ๆ ปรำกฏขึ้น
ท�ำให้ได้ถำ่ ยรูปใหม่ทกุ วัน เช่น หมู แมว หมำ นก กิง้ กือ หอยทำก และคำงคก
พืชเช่นต้นไม้ บัว และดอกไม้อื่นๆ แต่ละวันแต่ละเวลำก็ไม่เหมือนกัน
เช่น มะม่วงอกร่องแสนอร่อย นำนๆ ออกผลครั้งหนึ่ง ว่ำนเพชรหึงก็ไม่ได้
ออกดอกทุกปี
“นอกบ้ำนทัง้ ในและนอกประเทศ ถึงเป็นทีเ่ ดียวกันก็ไม่หยุดนิง่
โรงเรียน ตชด. โรงเดิมทีเ่ คยไปเยีย่ มทุก ๕ ปี ก็กำ้ วไปข้ำงหน้ำ เด็กประถม
เล็ ก ๆ คนเดิ ม ได้ เ ติ บ โตขึ้นเป็นคุณครูผู้มีควำมรู้สอนรุ่นน้องๆ ต่อไป
นอกนั้นได้ประกอบอำชีพต่ำงๆ ที่ล้วนได้ร่วมสร้ำงชำติบ้ำนเมืองของเรำ
สถำนที่นอกประเทศยิ่งได้เห็นสิ่งใหม่ๆ ชีวิตนี้จึงมีควำมมหัศจรรย์ทุกวัน

“ได้ อ ่ ำ นหนั ง สื อ เล่ ม หนึ่ ง กล่ ำ วว่ ำ คนเรำชอบดู ล ะคร
ดู ภ ำพยนตร์ ฟั ง เพลง อ่ ำ นหนั ง สื อ ซ�้ ำ ๆ เป็ น เพรำะชอบเรื่ อ งนั้ น
อีกประกำรหนึง่ กำรรับภำพรับเสียงและสัมผัสต่ำงๆ แต่ละครัง้ เปลีย่ นแปลง
ไปตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ที่สั่งสมมำ จิตใจและอำรมณ์
ของผู้รับเรื่องในขณะนั้น ที่ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำส�ำคัญมำก คือพลังกำรสังเกต
ที่จะช่วยให้เรำได้สิ่งมีค่ำจำกชีวิตมำกที่สุดเท่ำที่จะมำกได้
“ภำพถ่ำยได้ช่วยให้ข้ำพเจ้ำได้ “แชร์” ประสบกำรณ์แก่เพื่อน
ทั้งที่รู้จักกันมำนำนและเพื่อนที่ไม่เคยได้พบกัน
“ที่จริงกำรเขียนภำพช่วยจดจ�ำประสบกำรณ์ได้มำกกว่ำ
แต่ต้องใช้เวลำและทักษะฝีมือที่ข้ำพเจ้ำมีไม่มำก จึงต้องถ่ำยทอดด้วย
เทคโนโลยีซึ่งดีขึ้นๆ ทุกที
“หวังว่ำเพือ่ นทุกคนทัง้ เพือ่ นเก่ำและเพือ่ นใหม่จะพอใจในภำพ
ที่แสดงในนิทรรศกำร สวัสดีปีจอหมำ มำคอยท่ำปีกุนหมูนี้”
ลองมำชื่นชม สัมผัสภำพ ดูซิว่ำพลังแห่งกำรสังเกตในตัวคุณ
จะท�ำให้คุณเห็นโลกนี้แปลกใหม่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่ำงไรผ่ำน
สำยพระเนตรของ “ทูลกระหม่อม” ค่ะ

มหัศจรรย์พรรณภาพ
“มหัศจรรย์พรรณภาพ” (Photos Wonderland) หนังสือ
ภำพถ่ำยฝีพระหัตถ์ของ “ทูลกระหม่อม” รวบรวมภำพถ่ำยฝีพระหัตถ์
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ซึ่งทรงฉำยระหว่ำงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ใน “ค�ำน�ำ” ของหนังสือเล่ม
นี้อำจท�ำให้เรำเข้ำใจและเข้ำถึงเสี้ยวหนึ่งของ “ควำมรู้สึกควำมคิด” ของ
“ทูลกระหม่อม” ที่ทรงมีต่อ “ภำพ” และควำมมหัศจรรย์ของภำพแห่งโลกใบนี้
“มหัศจรรย์พรรณภำพหมำยถึงภำพต่ำงๆ ที่น่ำพิศวง ควำมเป็น
มำของชือ่ ก็คอื ... สองเดือนหลังของ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้ำพเจ้ำมีปญ
ั หำเรือ่ งสุขภำพ
ทั้งล�ำไส้ และหัวใจ ยังโรคอะไรเดิมๆ อีก นอกจำกกำรรักษำด้วยยำ และ
วิธกี ำรอืน่ ของหมอแล้ว หมอยังแนะน�ำกำรปรับเปลีย่ นพฤติกรรม เช่น พฤติกรรม
กำรนอน ต้องนอนมำกขึน้ พฤติกรรมกำรรับประทำน ต้องหลีกเลีย่ งของแสลง
พอมำถึงกำรออกก�ำลังกำย หมอบอกว่ำส�ำคัญมำก ชอบออกก�ำลังกำย
แบบไหน ข้ำพเจ้ำตอบว่ำชอบเดินรอบบ้ำน ถ้ำฝนตกหรือแดดร้อนก็เดิน
บนห้องสมุด หมอบอกว่ำอยำกเล่นกีฬำก็ได้ ข้ำพเจ้ำว่ำเดินไปเดินมำดีแล้ว
เป็นจังหวะสม�่ำเสมอตำมอัตภำพ ไม่เหมือนกีฬำอื่นที่กระตุกหัวใจ กระแทก
แขนขำ หมอบอกว่ำชอบแบบนั้นก็แล้วไป
“ทีจ่ ริงแล้วมีคำ� อธิบำยมำกกว่ำนัน้ คือ ช่วงเวลำเดิน จิตใจ ร่ำงกำย
และโลกรอบตัวเรำมำเรียงกันเป็นเส้นตรง ว่ำตำมดนตรีก็เหมือนโน้ตเพลง
สำมโน้ตเปล่งเสียงพร้อมกันเป็นคอร์ดที่กลมกลืนไพเรำะ ระหว่ำงเดินเรำได้
เห็นทิวทัศน์ หรือภูมิประเทศ ดอกไม้หลำกสี สัตว์นำนำพันธุ์ และสิ่งอื่นๆ
จิตใจและควำมคิดก็เป็นภูมิประเทศอย่ำงหนึ่งและเรำไม่สำมำรถถ่ำยทอด
ควำมรู้สึกควำมคิดให้ผู้อื่น แม้แต่ตัวเองได้ แต่ภูมิประเทศเป็นสิ่งที่ถ่ำยทอด
ได้ เก็บไว้ได้โดยผ่ำนรูปเขียน ภำพถ่ำย ทีอ่ ำศัยปำกกำ ดินสอสี กล้องถ่ำยภำพ
หรื อ กล้ อ งถ่ำ ยภำพยนตร์ ดังนั้นภำพที่แสดงครั้งนี้ และครั้งก่อนๆ เป็น
สิ่งมหัศจรรย์ น่ำทึ่ง มีเรื่องเล่ำมำกมำย ขอให้ผู้มำชมมีควำมสุขในกำรดูภำพ
และขอบคุณทุกท่ำนที่ช่วยเหลือให้จัดนิทรรศกำร และท�ำหนังสือนี้ได้”
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“มหัศจรรย์พรรณภำพ” อำจท�ำให้เรำเห็นควำมมหัศจรรย์ของ
ภำพถ่ำย และอดไม่ได้ที่จะหยิบกล้องถ่ำยภำพมำบันทึก หรือหยิบดินสอสี
พูก่ นั มำขีดเขียนระบำยภำพทีพ่ บเห็นด้วยสำยตำหรือภำพจินตนำกำรในจิตใจ
ของเรำเองบ้ำงก็เป็นได้ ภำพเหล่ำนั้นอำจสร้ำงสิ่งมหัศจรรย์ใจให้บังเกิด
อย่ำงที่คุณอำจไม่เคยคิดมำก่อน ลองดูไหมคะ
หนังสือภำพถ่ำยฝีพระหัตถ์ “สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่า
ปีกุนหมู” และ “มหัศจรรย์พรรณภาพ” ทั้งสองเล่มจัดพิมพ์ทูลเกล้ำ
ทูลกระหม่อมถวำยโดยบริษัท ไซเบอร์พริ้นท์ จ�ำกัด จ�ำหน่ำยในรำคำ
เล่มละ ๙๐๐ บำท หำซื้อเพื่อมอบเป็นของฝำก หรือเก็บไว้เป็นที่ระลึก
ที่ร้ำนภูฟ้ำทุกสำขำ และร้ำนหนังสือชั้นน�ำทั่วไป หรือติดต่อคุณอรวรรณ
แย้มพลำย กองงำนในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี อำคำรชัยพัฒนำ สวนจิตรลดำ
กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๐๓ โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๓๕๘๑-๙ ต่อ ๖๗๑ โทรสำร
๐๒-๒๘๐-๑๖๓๙ ค่ะ
ฤดูกำลผันผ่ำน ฤดูหนำวจำกไป ฤดูร้อนและฝนมำเยือน
อย่ำงรวดเร็ว บวกกับค่ำฝุน่ PM 2.5 ทีส่ งู ลิว่ วันหยุดอยูก่ บั บ้ำนพักผ่อนคงจะ
เป็นทำงเลือกทีด่ ที สี่ ดุ ในมุมสบำยๆ เครือ่ งดืม่ แสนอร่อย กับหนังสือเล่มโปรด
ก็ท�ำให้ชีวิตมีควำมสุขมำกแล้ว ส�ำหรับท่ำนที่อยำกท่องเที่ยวแต่ฟ้ำฝน
ไม่เป็นใจ “แก้วใส” คิดว่ำหนังสือ “ทูลกระหม่อม” สองเล่มนีจ้ ะช่วยพำท่ำน
เพลิดเพลินไปในโลกกว้ำง ตืน่ ตำตืน่ ใจกับภำพหลำกสีสนั สวยงำมแสนมหัศจรรย์
น�ำพำชีวติ ให้ผำ่ นไปอย่ำงมีควำมสุขได้อกี วันหนึง่ ค่ะ อำกำศเปลีย่ นแปลงบ่อย
รักษำสุขภำพด้วยนะคะ
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มกราคม - ตุลาคม ๒๕๖๒
มกราคม ๒๕๖๒
ตามพระราชอัธยาศัย
นำงสำวมณฑลี ยินดี
ท่ำนผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ
รศ.ประไพสิริ สิริกำญจน
นำยพงษ์ศิริ สุวรรณเสถียร
นำยสนั่น - ดวงสุดำ -ศิริวิภำ โพธิสูง
นำยศักดิ์ดำ - สุพรรษำ บุญพิมล
น.อ.เขียน - นำงสุรำงค์ ร่มโพธิ์
นำงเฉลียว พำนทอง
นำงพยงค์ บุญเกิด
นำงพูลทอง พูลมำ
นำงมำลินี ธำรด�ำรงค์
นำยสนั่น - สมจิตร - ส้มดี
นำยวีระ - ยำนเย็น - จุรีวรรณ ค�ำหมอน
คุณสนอง ฟักสังข์
นำยอ�ำนวย อยู่โต - นำยไพโรจน์ ปลื้มเปลี่ยน
นำยประสิทธิ์ - ส�ำเภำ - กฤติยำ ส่งนอก
กองทุนสะสมโรงเรียนสิรินธรรำชวิทยำลัย
คุณประไพ ไพฑูรย์
นำงอัมพร (กีรติบุตร) ชินธรรมมิตร
นำงศิริพรรณ สันธนะพันธ์
นำงอรอนงค์ ฉำยศิริโชติ
นำยรัฐกิจ มำนะทัต
คุณสุภำ จิระเดชด�ำรง
บริษัท ผลำชีวะ ทรำนสปอร์ต
คุณพรสำ ภโววำท
คุณจิรภัทร จิรอำภำกุล
นำงเพ็ญจันทร์ กุศลสมบูรณ์
คุณอัจฉรำ โกมลสุต
พลตรีหญิง กุลนรี รำชปรีชำ อ.บ. ๔๑
คุณอ๊อด(อนงค์ศรี) เรำเจริญจิตร
คุณระรินทิพย์ ศิโรรัตน์
นำงพรพิมล กรโกษำ
นำงวิจิตรำ โสภณ
นำงอุบล เจริญสิน
คุณเปมิกำ เจริญวิทย์
คุณสนิทสุดำ เอกชัย กองจันทึก
คุณพรรัตน์ ด�ำรุง
คุณรัศมี คุ้มไพโรจน์
คุณบุษบำ เทียนทองพิมพ์
ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร. ศิริวรรณ ฯ
คุณปภำวี สุธำวิวัฒน์
คุณภวณี ช�ำนำญเวช
คุณสุภำณี เตชะพิสิษฐ์
คุณสุพัฒนี ภำณุรัตน์
นำงรุโณทัย มหัทธนำนนท์
นำงสำวสุดำพร สมนึก
นำงอรนำรถ ชุ่มวัฒนะ
คุณเกษศิริ ยุวะหงษ์
คุณศิริพร รุจิพัฒนกุล
นำงสำวกอบกุล รังสิยะโรจน์

ผศ. พูลสุข รัตโนทยำนนท์
นำงสำยพิน เจริญ
นำงณฐวร มณีนพ
นำงรภัทภร พูนสุขวัฒนำ
นำงสำวมณฑนิจ สุทธิศิริ
นำงณัฐวีณ์ วิบูลเตโชกิตติ์
คุณสิริวรรณ ตังคธัช
นำยเจริญชัย ถิ่นส�ำรำญ
คุณจิรพร สุขสิน
นำยบัวพันธ์ เถำว์ด�ำ
คุณอภิญพร ลีมีโชค
นำยเฉย ถิ่นส�ำรำญ
นำงเติมทิพย์ ปำนจันทร์
นำยโชคชัย - นำงสุมำลี คงพยัคฆ์
นำงสำวสุรดี ภัทรศิริ
นำงกำนดำ เขียวชะอุ่ม
นำยสำรสิน วีระผล
นำงเพ็ญศิริ อ้นทอง
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ�ำกัด (มหำชน)
นำยจินดำ ศรีชมภู
พญ. อภิญญำ กีรติบุตร
นำงเปรมฤดี สถิตพำนิช
ร้ำนครัวดอกไม้ขำว
นำงชนำพร จันทวังโส
คุณลำลีวรรณ กำญจนจำรี
นำยไชยพงศ์ แสนดี
คุณนฤพร กำญจนจำรี
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนควนมีชัย
คุณอรยำพร กำญจนจำรี
นำงอ�ำภำ ฤทธิ์ช่วย
คุณพรประเสริฐ กำญจนจำรี
นำงสำววัลภำ ปำนสุวรรณ
บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ�ำกัด
พระเทพญำณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต)
มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศำสนำแห่งประเทศไทย บริษัท ธนะอนันต์ ฟู้ดส์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด
นำงค�ำปัน ทองสุข
โครงกำรบรรพชำสำมเณร ๕ ธันวำ
ก�ำนันมำนพ - นำงสมจิต อยู่เพ็ชร
บูชำพระคุณพ่อ รุ่นที่ ๑๑
นำงเสำวลักษณ์ กันดิษฐ์
กองทุน ดร.ประศำสน์ - เฉิดโฉม จันทรำทิพย์
นำยอุดม ศัดศิริ
นำงสำยพิณ พหลโยธิน
นำงมณีพร จันทรำวุฒิ
ดร. สมบูรณ์ สู่ประเสริฐ
นำงกุมำรี โกมำรกุล ณ นคร และครอบครัว
นำงจิดำภำ ขัดเรือน
นำงสุบิน ผสมทรัพย์
นำยเอกลักษณ์ ปัดแก้ว
เด็กชำยธนำธิป ผสมทรัพย์
นำยวรฉัตร อย่ำงตระกูล
มูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษำ สมเด็จพระญำณสังวรำ- พลโทฉลองชัย ชัยยะค�ำ
นุสรณ์ ในพระสังฆรำชูปถัมภ์
พลโทสุภโชค ธวัชพีระชัย
คุณละม่อม สุทธิภำศนฤพนธ์
พลตรีอภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์
ญำติสนิทมิตรสหำย คุณละม่อม สุทธิภำศนฤพนธ์ พลตรีบรรณวัฒน์ พรหมจรรย์
พระครูใบฎีกำ สิทธิพร สิริปุญโญ
พลตรีวิชิต วงค์สังข์
นำงทรัพย์ นำคเรืองศรี
พลตรีจำตุรงค์ เชื้อค�ำฟู
นำงพูลศรี หุ่นประเสริฐ
พลตรีสุปัญญำ วิไลรัตน์
นำงสำวเม๊อ
พลตรีทรงธรรม สิทธิพงษ์
นำงสำยเงิน ถิ่นผำแดง
พลตรีสุรคล ท้วมเสน
คุณณคีรี สุทธนงค์
พลตรีสำธิต ศรีสุวรรณ
มูลนิธิวันสกำย
พลตรีเศรษฐพล เกตุเต็ม
นำยเกษม นำคเรืองศรี
พลตรีชัยเดช สุรวดี
นำยวิชัย ธนำวุฒิวศิน
พลตรีถนัดพล โกศัยเสวี
นำงจันทรำ ธนำวุฒิวศิน
พลตรีสัชฌำกำร คุณยศยิ่ง
นำงสำวจิรภำ สะอำดใจ
พลตรีดุษิต ปุระเสำร์
นำยมนตรี ทำรูเร
พลตรีทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์
นำงสำวอรุณรัตน์ มงคล
พลตรีณรัช สิงห์ปภำกร
บริษทั ประเสริฐรุง่ เรืองค้ำวัสดุกอ่ สร้ำง ๒๐๑๗ จ�ำกัด พลตรีวุฒิไชย อิศระ
โดยนำยประเสริฐ แก้วบัวดี
นำยอนุวัฒน์ พรหมรักษำ
ร้ำน น. เจริญค้ำวัสดุ (๒๐๑๔)
สมำคมนักศึกษำเก่ำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
นำงสำวอรุณี มหัตกีรติ
นำงสำวศิริพรวดี กอผจญทรัพย์
นำงรัตนำ หำยโศรก
นำยวีระศักดิ์ ลุพำ
นำงจันทร์แรม ทิพยมณฑล
นำยอุดมศักดิ์ เหมือนบุญ
นำงสำวมรกต ธนรงค์ไพศำล
นำยปฐมพร ธนันท์หิรัญสุข
นำยสมเจตน์ เหล่ำลือเกียรติ
คุณบุญเลิศ สำระชำติ
นำยสงวน อึ้งสมรรถโกษำ พร้อมคณะ
นำงสำวศิรินทรำ ลำวัลย์วงศ์

นำยสำยันณ์ ทองขันธ์
นำงวรำงค์ บัวชุม
THE RESORT WATER PARK
คุณอำรมย์ สัตยวินิจ
นำงสำวสำคร อุปมำ
นำงสุมำลี อังกรจำรุชัย
นำยบุญมี แก้วเกิด
นำงจิรำภรณ์ ศุภสุธีกุล
พระอุดม โซวเซ็ง (โอภำโส)
นำงศรีพร โมนยะกุล
นำงซิ้ง ดำวัย
บริษัท ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด สำขำที่ ๐๐๐๐๑
หม่อมรำชวงศ์เอมจิตร จิตรพงศ์
นำยสฤษดิ์ วิฑูรย์
นำงวิไล รักงำม
นำงโชค สนศรี
นำงสำววรรณิศำ นรำแก้ว
ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด ดีโฮมวัสดุภัณฑ์
นำยบูรพำ-ฉลำ ปัญญำโรจนกิจ
นำงภัณฑิลำ วงษ์เจริญ
นำงอำรี สุขวิทย์
นำงส�ำรำญจิต เอี่ยมสนธิ
นำยก้องปฏิญำณ ทองสุข
คุณปทิดำ กิรติรัตนำนนท์
นำงประกอบ โสมเสนำะ
นำงทักษพร สวอน
นำงกุหลำบแดง ณัฐรังสี
นำงกรกนก อ่อนกัณหำ
นำงสำวหนูกูล บุตะกะ
นำยโอฬำร อยู่กำญจนเศรษฐ
พระครูพิพิธวรกำร
พระครูพิสิฐรัตนคุณ
บริษัท ภัทรพิทยำภัณฑ์ จ�ำกัด
นำยแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก
นำงส่องแสง เหลืองดิลก
จ่ำสิบเอกมนูญ ถิ่นนัยธร
แพทย์หญิงสำยจินต์ อิสีประดิฐ
แพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ
นำยแพทย์ตุลกำนต์ มักคุ้น
นำยแพทย์ศุภพนธ์ ตั้งพงศ์ศิริกุล
นำงสำวสุพัตรำ นำเมืองรักษ์
ว่ำที่ ร.ต. หญิงกัญญำรัตน์ วิจำรณ์
นำงปำริชำติ เพทำย
นำยณรงค์ฤทธิ์ ใจตรง
นำงรัตติยำ นิลปัทม์
นำงนำรีย์ นิลปัทม์
นำงวรัลยำ รัตนสุรกำรย์
นำงสุภำรัตน์ เย่ำตัก
นำงณัฏฐรี จิรยุวัฒนกุล
นำงสำววรรณทิพย์ ตั้งสถิตพร
นำยชำญวิทย์ อ่ำวสกุล
นำงวิไล หยงสตำร์

จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
นำยศุภักษร จรชัย
นำงสำววันเพ็ญ จรชัย
นำงอรอินท์ เพ็ชร์ประสิทธิ์
นำงจรรยำ ใส้เพี้ย
นำยธรรมศกฤษณ์ สถำพรจิตรกุล
นำงอุไรวรรณ ทองในแก้ว
นำงปรำณีต ใส้เพี้ย
นำงวิวรรณรัศมิ์ สถำพรจิตรกุล
นำงสิรินภัสธำ ศิรินภัสโภคิน
นำยถำวร ปำกอ่อน
นำยวรำกร ปำกอ่อน
นำงยุรี ศรสลักศิลป์
นำยไฉ รวมเงำะ
นำยคณิน เจริญภักดิ์วงศำ
นำยสุเทพ ชุนหบดี
นำยเฟื้อง ใส้เพี้ย
นำงสมจิตร มลยงค์
นำงอำรยำ จริงจิตร
นำงอุไรวรรณ เทพพิชัย
นำยแพทย์จิโรจ สินธวำนนท์
นำยแพทย์จินดำ โรจนเมธินทร์
นำงศุภมำศ สุวรรณเมฆ
นำงกร โล่สถำพรพิพิธ
นำยโกศล วิระพรสวรรค์
นำงจงบุญ เก้ำเอี้ยน
นำยโรจ เก้ำเอี้ยน
นำยพิเชษฐ์ ณ พัทลุง
นำงล�ำลี เพทำย
นำยแพทย์สมเกียรติ พยุหเสนำรักษ์
นำงด�ำ ทองรักษ์
นำงอ�ำไพ จินตนปัญญำ
นำยแพทย์ปิยวิทย์ เนกขพัฒน์
นำงพจนำ วงศ์สว่ำงศิริ
นำงค�ำภู ช่องสมบัติ
นำงนิตยำ ช่องสมบัติ
นำงจิรำนุช จองเทียน
นำงสุธำรัตน์ พิศุทธิ์สินธุ์
นำงชุติมำ รัตน์ปำ่ โมกข์
นำงพิจิตรำ บุณยรัตน์
นำงสุดำวัลย์ ช่องสมบัติ
นำงกิ่งพร เอ้งฉ้วน
นำงบุญเรือน เอ้งฉ้วน
นำงธีรนันท์ ช่องสมบัติ
นำงมัลลิกำ ช่องสมบัติ
นำงไพศรี จิตสุภำนันท์
นำงกนกอร เซ่งง่ำย
นำงวิมลลักษณ์ โชคพิชิต
นำงรัตนำ วันแรก
นำงสำวมยุรี ตันฑสันติสกุล
นำงชอบ มั่นคง
นำยณรงค์ชัย ชูเพ็ง
นำงสำวสุธิดำ สุนทรนนท์
นำงกัญกร วิจิตร
นำงณิชำรีย์ โล่สถำพรพิพิธ
นำงณินท์ญำดำ รองเดช
นำงประไพพิศ สิงหเสม
นำงจุไรรัตน์ บวรวุฒิพงศ์
นำงอ�ำนวย พำพล
นำยบุญชู ศัยศักดิ์พงษ์

นำงลดำวัลย์ ศัยศักดิ์พงษ์
บริษัท เทียนข�ำ แดรี่ คอร์ปอร์เรชั่น
นำงสำวยินดี เพทำย
บริษัท อีคลิปส์ จ�ำกัด
นำยนิกร ชิดเชื้อ
นำยธนู ทันเจริญ
นำงธนำภำ โพธิ์วิจิตร
นำงสำวสุชำนำฎ อุ่นเรือน
โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นำงหนูอินทร์ สีทองค�ำ
MR HARALD LINK
วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมพอเพียง
นำยบุญทิ้ง มูลศำสตร์
บริษัท เต็ดตรำ แพ้ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด
พระครูมนัสสุภนิมิตร
บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ�ำกัด
องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย
สหกรณ์โคนมบ้ำนบึง จ�ำกัด
นำยสุรสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์
บริษัท ดรีม ทีม เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด
โรงพยำบำลสระบุรี
นำงชนิดำภำ บัวอ่อน
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ�ำกัด
นำงสำวศศิธร สมบัติหอม
ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด มังกร รีไซเคิล
นำงวรรณกร เหล่ำอุดมกุล
บมจ. วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์
นำยบัญชำ เหล่ำอุดมกุล
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
นำงกิมน้อย เหล่ำอุดมกุล
กำรยำงแห่งประเทศไทย
นำยธชำกัญจน์ เหล่ำอุดมกุล
ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
นำงสำวสุดำรัตน์ ศิลป์วิสุทธิ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
นำยณัฐพล วรรณวจีรัตน์
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมำร์ค (ล�ำพญำกลำง) จ�ำกัด นำงสำววรวรรณ วรรณวจีรัตน์
บริษัท ผักอร่อย ฟำร์ม จ�ำกัด
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จ�ำกัด
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมำร์ค ก.น.ช. หนองรี จ�ำกัด สหกรณ์โคนมวังน�้ำเย็น จ�ำกัด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จ�ำกัด
บริษัท ไทยไฟท์ จ�ำกัด
นำยธงชัย สำรจันทึก
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมำร์ค (มิตรภำพ) จ�ำกัด
บริษัท ที.ดี. แดรี่ฟู้ดส์ จ�ำกัด
นำยศักดิ์ชัย ศรีฟำ้
สหกรณ์โคนมกำรเกษตรไชยปรำกำร จ�ำกัด
สหกรณ์โคนมพัฒนำนิคม จ�ำกัด โดย นำยนิมิตร
สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ปฏิบัติงำน อ.ส.ค.จ�ำกัด
ทรัพย์มำนพ
สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ�ำกัด
สหกรณ์โคนมพัฒนำนิคม จ�ำกัด
บริษัท ทองอรุณศรี จ�ำกัด สำขำ ๑
โดย ว่ำที่ร้อยตรีพรศักดิ์ รื่น
บริษัท ทองอรุณศรี จ�ำกัด (ส�ำนักงำนใหญ่)
บริษัท เพียวมิลค์ ๑๖๘ จ�ำกัด
บริษัท เอสไอจี คอมบิบล็อค จ�ำกัด
บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมำร์ค บ้ำนเนินดินแดง จ�ำกัด บริษัท สยำมจันดำเทรดดิ้ง จ�ำกัด
บริษัท กลุ่มพัฒนำโคนมซับสนุ่น จ�ำกัด
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมำร์ค ห้วยสัตว์ใหญ่ จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จ�ำกัด
นำยวิระ ไพรสิงห์ขรณ์
สหกรณ์โคนมวำริชภูมิ จ�ำกัด
สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ�ำกัด
ส�ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต ๓
นำงสำวตะวันฉำย บุรำนนท์
บริษัท แดรี่ ฮับ ซัพพลำย เชน จ�ำกัด
พระปลัดสุชำติ สุชำโต
สหกรณ์โคนมก�ำแพงแสน จ�ำกัด
บริษัท สโมสร ขอนแก่นสตำร์ วอลเลย์บอลคลับ
บริษัท ซีพี เมจิ จ�ำกัด (ฝ่ำยองค์กรสัมพันธ์)
จ�ำกัด
นำยพีระพงษ์ กลิ่นละออ
นำงสำวปสุตำ ปัญญำทิพย์
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมำร์ค (ซับกระดำน) จ�ำกัด บริษัท พัฒน์กล จ�ำกัด (มหำชน)
องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลมิตรภำพ
บริษัท เดอะเลคเชอร์เลอร์ คอนซัลติง พลัส จ�ำกัด
นำยสุพัฒน์ โชติภูมิเจริญกำล
สมำคมกีฬำยกน�ำ้ หนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
นำงสำวตวงพร มณีรัตนะกูล
บริษัท เอเชี่ยนมัลติสปอร์ต แอนด์
สหกรณ์โคนมหนองโพรำชบุรี จ�ำกัด
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ำกัด
(ในพระบรมรำชูปถัมภ์)
บริษัท หลักทรัพย์จัดกำรกองทุนกรุงไทย จ�ำกัด
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ำกัด
บริษัท กำฬสินธุ์แดรี่ฟูด จ�ำกัด
บริษัท ยกถำวร จ�ำกัด
นำยสมสวัสดิ์ ตันตระกูล
บริษัท สยำมอินเตอร์ มัลติมิเดีย จ�ำกัด (มหำชน) สหกรณ์โคนมเสิงสำง จ�ำกัด
บริษัท ฟำร์มโชคชัย จ�ำกัด
บริษัท เซำท์เทิร์นแดรี่ จ�ำกัด
บริษัท เบทำโกร จ�ำกัด (มหำชน)
บริษัท เอ็ม.เค.เวย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมำร์กสวนมะเดื่อ จ�ำกัด
บริษัท สตรองแฮนด์ มีเดียส์ จ�ำกัด
นำยปรีชำ จันทร์พุ่ม
นำงอุไร นนทวงษ์
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมำร์ค ชอนม่วง จ�ำกัด
นำงสำวจุไรรัตน์ วิวำห์
ชุมนุมสหกรณ์นมไทย-เดนมำร์ค จ�ำกัด
นำงพิมพ์เพ็ญ ศุภรัตน์ โยธิน
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมำร์ค อ่ำวน้อย จ�ำกัด
นำงสำวสุดคนึง ถนอมเงิน
บริษัท บีดี สตรอว์ จ�ำกัด (ส�ำนักงำนใหญ่)
บริษัท โอริออน แมชชีนเนอร์รี่ เอเชีย จ�ำกัด
สหกรณ์กำรเกษตรปักธงชัย จ�ำกัด
นำยจ�ำลอง ตุ้มพ่วง
สหกรณ์โคนมกุยบุรี จ�ำกัด
สหกรณ์โคนมปำกช่อง จ�ำกัด
บริษัท เอฟฟ์ จ�ำกัด
พัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร
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นำยวิบูลย์ เลำหพงศ์ชนะ และครอบครัว
นำยกิตติพงษ์ เตรัตนชัย และครอบครัว
นำยวิชิต ชินวงศ์วรกุล และครอบครัว
นำยสมศักดิ์ ถนอมวรสิน และครอบครัว
นำยประจักษ์ กำญจนพิมลกุล
นำยธนำ - นำงสมพร ลำภบริบูรณ์
โรงเรียนรำชินี
นำงวรรณี วิบูลย์สวัสดิ์ แอนเดอร์สัน

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ตามพระราชอัธยาศัย
สมำคมศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์
แม่ชีพูลสวัสดิ์ ช่ำงสุพรรณ พร้อมด้วยพระภิกษุสำมเณร อุบำสก-อุบำสิกำและญำติโยม
นำงสิริวิมล สิทธิประศำสน์
MR MERRICK JAMES DAVIDSON
พระมหำขวัญชัย อคฺคชโย
สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ
(องค์กำรมหำชน)
พลเอกชุติกรณ์ สีตบุตร
นำยอำชวิน สีตบุตร
นำยวรรธกะ สีตบุตร
บริษัท เบญจสิริ ปำร์ค พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
พระครูสันติกิจจำนุกำร (สิทธิโชค ดวงดำรำ)
นำงสุภำพร คูวัฒนำถำวร
นำยจ�ำลอง เวชำกร
คุณพิเชษฎ กำญจนชูศักดิ์
นำยพินิจ กำญจนชูศักดิ์
นำยวำณิช จ�ำนงนรวุฒิ
บริษัท เลิศสยำมสตีล จ�ำกัด
นำงสุวัฒนำ ธนำรักษ์สิริถำวร
โรงพยำบำลเทียนฟ้ำมูลนิธิ
บริษัท ไทยเทพรส จ�ำกัด (มหำชน)
กลุ่มธุรกิจกำรเงินเกียรตินำคินภัทร
นำยวำณิช จ�ำนงนรวุฒิ
คุณสมเกียรติ สภำสกุลวนิช
คุณบัณฑูร ล�่ำซ�ำ
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น
นำยพินิจ กำญจนชูศักดิ์
นำยธพัฒน์ พิญสวัสดิ์
นำยตะวัน สิริวันต์
บริษัท ธนะอนันต์ ฟู้ดส์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด
นำงศศิตำ แขขุนทด
คุณฉวีรัตน์ จันทหอม
นำงจิณห์นิภำ บุญญำนุวัตร
นำงอธิสำ แขขุนทด
นำงแสง เทศสูงเนิน
นำยสรำวุธ ฟื้นวงษ์เฟื่อง และครอบครัว
ชมรมพระพุทธเมตตำ จ. ชัยนำท
โดย พระสุธีวรำกรณ์
คุณชุติมำ จะเรียมพันธ์
สถำนธรรม ธรรมะสถำนโพธิสัตว์โต
บุญนิธิโลงศพเพื่อคนยำกไร้เพื่อกำรกุศล
นำยสำรสิน วีระผล
ดร. ปรำศรัย ประวัติรุ่งเรือง
นำงจ�ำลอง กลีบจันทร์
มูลนิธิสมำคมโหรำศำสตร์นำนำชำติ
นำงอรอนงค์ ทวีเจริญสุข
นำยปรำโมทย์ บุญณะรังศรี
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นำยสำรัช จิรวัฒน์จ�ำเริญ
นำยธนพนธ์ สุทธธง
นำงกชพร ควรประเสริฐ
นำงวรรณิภำ วงค์ไชย
นำยวรพล วงค์ไชย
นำงสำวมยุรี จินำ
นำงก๋องค�ำ เครืออินทร์
นำงวิภำดำ ศรีลุนช่ำง
นำยจุมภฏ ชูศักดิ์เจริญ
คุณชณิกำญจน์ ปุกค�ำ
นำยกิตติพันธ์ ลือชำเรื่องชื่อ
นำงสำวกนกวรรณ จ�ำปำแก้ว
นำยอนุวัฒน์ ใจบุญ
นำงสุรีย์ เชียงแรง
นำงอรุณวรรณ ค�ำอ้ำย
นำยสัญญำ ทองนอก
คุณณิชสำคร พรมลี
นำยธีรภัทร ธนภัทโรดม
นำยเอกภพ ช่ำงแก้ว
นำยวรพชร จันทร์ขันตี
นำงสำวสุวรรณี สุวรรณ์
มหำวิทยำลัยแม่ฟำ้ หลวง
นำงสำวมิตรำ สิทธิกวินกุล
คุณสุภัคสิริณ์ อัญภัทรพงศ์
นำงบัวค�ำ มัตสึอูระ
นำงกิ่งแก้ว มโนตำ
นำงสำวแสงค�ำ วงค์แก้ว
นำงอ่อน วงค์แก้ว
นำงสำวอำยหวู่ แซ่เฉิน
นำยสมชำย บวรวงศ์ดิลก
นำงชำลิดำ แซ่ฟุ้ง
นำงสุกัญญำ ที่ปรึกษำ
นำงอริสรำ กิตติท�ำ
นำยสงวน ซ้อนกลิ่นสกุล
นำงศิริลักษณ์ รุ่งกิจเลิศสกุล
นำงปรำณี พงษ์วิจิตร
นำงปฐมำพร บุญเอื้อเบญจมำส
นำยเจริญ บุญเอื้อเบญจมำส
สมำคมกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
สมำคมนักศึกษำเก่ำสถำบันบัณฑิต
พัฒนบริหำรศำสตร์ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับกิจกำรพลังงำน
ร้ำน ช. บุญเจริญ
ดร.พิสิษฐ อ้นมำ
คุณจรูญ เหล่ำลำ
นำงลดำวัลย์ สำยเสมำ
นำงผัด กลิ่นศรีสุข
นำงดวงใจ นำมวงศ์
นำงแดง ละสีจันทร์
นำงติ๋ม คุณบุรำณ
นำงเตือนใจ นำมวงศ์
นำงหมอนไตร มีมำตร
จ่ำเอกวิจิตย์ วำยโสภำ
นำยรัญญำ วิตำซำโล่
นำงไหล ทองสำม
นำงเพชร สำที
นำงสีสุพรรณ ไชยโพธิ์
นำงสำวอนุชิดำ นพทะเสน
พระครูสุทธิญำณโสภณ

นำงสำวธรำ ตริ่นถิ
คุณอำรยำ กุลธัญวัฒน์
นำงสำวดลยำ ตริ่นถิ
นำยอนุวัฒน์ พรหมรักษำ
คุณณัชญำ ขุนพล
คุณวรรณชนก วิริโยรำญ
มูลนิธิฮำรนำมซิงห์ ฮำรบันส์กอร์ (สัจจเทพ)
โรงเรียนท่ำนผู้หญิงจันทิมำ พึ่งบำรมี
ดร. พิสิษฐ อ้นมำ
คุณสมใจ ภูมิ
นำงสำวสุพิชญำ พู่พิสุทธิ์
นำยแพทย์ศักดำ หลวงธำดำวรกุล
ทันตแพทย์หญิงปิติธิดำ คงชีพ
MR DANIEL MARTIN
ร้ำน เอ็น เค กรำฟฟิก แอนด์ อีเว้นท์
หลวงพ่อสำยทอง เตชะธัมโม
นำงอุษำ พวงวลัยสิน
ดร. ลออ วิลัย
นำยชำนนท์ เสือพิทักษ์
นำยชัชวำล ถำวรมงคล
นำงประณอม พงษ์รัก
นำงสำวกำญจนำ อุดมญำติ
นำยสรรพชัย จันทรวรรณกูร
นำงอุบล ทัพวัตร์
นำยจ�ำเนียร นครเขตต์
นำยสมัย มำกล้น
นำงรุจิกำญจน์ วิริยนันท์อุดม
นำงวรรณำ ปลำยนำ
นำงพรทิพย์ ขุนวิเศษ
นำงสุธำศิณีย์ ภู่เพ็ชร์
นำยกัมพล อินทพันธุ์
นำยสมจิตร ปำนเกิด
นำงนันท์ชญำ สุภำวิตำ
นำยนพดล พรหมแก้ว
นำยสมเกียรติ สนป้อม
นำงกัลยำรัตน์ สำสะ
นำงเกษมสิริ จิตรจุน
นำงเง็กลั้ง จันทรวรรณกูร
นำงพยูร ตันติเสรีรัตน์
นำงสำวยุวธิดำ ตันติเสรีรัตน์
นำงธนภร ลิ้มประสงค์
นำงฉลอม สงล่ำ
นำงสำคร พินิจธรรม
นำงจ�ำรูญ สังข์ประเสริฐ
นำยสกล พงษ์รัก
นำยอภิชัย อภิวันทนำ
นำงสำวรำวรรณ์ ส่งศิริ
นำงอวยพร ทักษำดิพงษ์
นำยปรีดำ ศิวชำติ
นำงทวี ด�ำรงค์พันธ์
นำงปำน เอี่ยมสุภำ
นำงมะณี จอมสง่ำวงศ์
นำยอรุณ ตันประเสริฐ
นำงนภัสวรรณ ป้องจันมณีสกุล
MR ADRIANO UGUZZONI
นำงสำวบุษกร วิทยำพงษ์
นำงสำวจินตนำ โรจนสุขสมบูรณ์
นำงสำวอรกัญญำ อุยตระกูล
นำงปัญญำ ชัยณรงค์ชัย

นำงศิริวรรณ ถำวรมงคล
นำงยุพำ นิร์เทียม
นำงอุไรวรรณ แจ้งเนียม
นำงสำวทิพย์วรรณ นำควัชระ
นำงสำวประภำศรี เนตรศิริ
นำงสำวปวีณำ น้ำวำนิช
นำงประทุม สุภัควิมล
นำงสำวบุญยก สงฆ์ยิ้ม
นำงอัมพิกำ ตันติเสรีรัตน์
นำงยุพิน ศรีวสุธำกุล
นำงขันเท เล็กเจริญศรี
นำงทองย้อย พุ่มพวง
นำงสัญญำ เหลี่ยมอุบล
นำงเอื้อมพร แอธน
นำงวรำยุภัสร์ อิสรียะกุลกำร
นำงสำวธนภรณ์ มหำกิจกำรกุล
นำยสันต์ ผิวเณร
นำงสำวจำรุพรรณ ดีสุข
นำงสำวสำรภี แก่นจันทร์
คุณป๋อคิ้ม ตันติเสรีรัตน์
นำงกัญญำ แซ่เตีย
นำงประคอง ตันติเสรีรัตน์
นำงสำวกมลรัตน์ ยวงนุ่ม
นำงสำวแก้วใจ ศรีโมรำ
นำงเชื่อม เพ็งน้อย
นำยนำวิน พยัคมำก
นำงส่วน เอี่ยมจุ้ย
นำงดรรชนี เพชรศิริพันธ์
นำงบัวผำย สมพงษ์
นำงศรีไพร ไข่แก้ว
นำงศรีสถำพร สุพรรณกุล
นำงภัทรำนี จิตรจุน
นำงสุพัฒตรำ ครุธพันธ์
นำยอยุธยำ วำริชำ
นำงเกศกัญญำ วำริชำ
นำยประยุตต์ ชูครุธ
นำงเจริญ แสงทองค�ำ
เด็กชำยจิรัฎร์ แสงทองค�ำ
เด็กชำยญำณภัทร แสงทองค�ำ
นำยธำนี โพธิ์เปี่ยม
นำงกิตติยำ อินจ้อย
นำงสำวฉลวย เหล็กเพ็ชร
นำงเฉลียว จันทร์แก้ว
นำงญำณิศำ อัศเวศน์
นำยถวิล มีวำรำ
นำงปรำณี จันทร์กระจ่ำง
นำงสุนันทำ โกสุมำ
นำงละเมียด คลอวุฒิวัฒน์
เด็กชำยพศวีร์ ภักดี
นำงขอน มีรัมย์
นำงสำววรำภรณ์ ศิริยำนนท์
นำยศุภชำติ สุรวรรณชัย
นำยบรรจบ ศรีธูป
นำงชลอ ปำนสะอำด
นำงสำวพรเพ็ญ ส�ำเภำ
นำยพิเชษฐ์ เจริญนภำพร
นำงสำวภคินี มีวำรำ
นำงสำวรุจิรำ วรรณพันธ์
นำงวรรณำ สังข์ค�ำ

นำงสำวอำรำดำ สิงห์วิเชียร
นำงสิริกร สุขดี
จังหวัดชัยนำท
บริษัท ธนะอนันต์ ฟู้ดส์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด
นำยอิฐเชษฐ์ ฤทัยสวัสดิ์
มูลนิธิประยุทธ - สุวิมล มหำกิจศิริ
บริษัท ท่ำพระแทรคเตอร์และก่อสร้ำง จ�ำกัด
(ส�ำนักงำนใหญ่)
นำยอนันต์ ระวีแสงสูรย์
นำงสำวปิยะนุช ระวีแสงสูรย์
นำงสำวนุชนำถ ระวีแสงสูรย์
นำยปรมินทร์ เนตรพุกกณะ
นำงสำวเสำวลักษณ์ ณัฏฐำชัย
บริษัท ชลำชล จ�ำกัด
นำยวันชัย รวยอำรี
นำงโสภำ กันธำสุวรรณ์
นำงผ่องศรี จิริศำนต์
นำงล�ำดวน ศรีบุรี
นำงสำวกมลธิดำ พรมภิบำล
นำงพำนทอง พรมภิบำล
นำงนงเยำว์ เนตรประสิทธิ์
นำงมอย พรมภิบำล
นำยหมื่น พรมภิบำล
นำงพรรณรำย จันทยศ
นำงสำวนววรรณ ห้อยยี่ภู่
นำยจตุพงษ์ จันทยศ
นำงสำวพงษ์จันทร์ จันทยศ
นำงประจวบ จันทร์พิทักษ์
นำงสินันตำ กันทำ
นำงศิริพร เหรียญทอง
นำงสำยทอง บั้งเงิน
นำงสำวจงจิตต์ ทำนศิลำ
นำงอำรีย์ สรรพำนิช
นำยอุดม กันทะเตียน
นำยกิตติพงษ์ บุญยืน
บริษัท สินธำนีอีเล็คทรอนิกค์ จ�ำกัด
นำงกรรณิกำ เหล่ำธรรมทัศน์
สมำคมนิสิตเก่ำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
รศ. ดร. เพ็ญพิสุทธิ์ ใจสนิท
ผศ. ดร. จิรำพร ขุนศรี
นำงศิริลักษณ์ สุธรรมวงศ์
นำงสำวยุพิน พิสิฐบัณฑูรย์
นำงสำวเกศกนก ชุ่มประดิษฐ์
นำงสำวสุวดี อุปปินใจ
นำงสำวอนัญญำ เหล่ำรินทอง
รศ. ดร. ปัทถมำวดี โพชนุกูล
องค์กำรตลำดเพื่อกำรเกษตร
บริษัท บุณยเกียรติไอศกรีม จ�ำกัด
นำงสำวศิริพร วัฒนำเอี๊ยบพันธ์
เภสัชกรรมสมำคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ผู้ไม่ประสงค์จะออกนำม ๑ ท่ำน
พัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร
นำยสงกรำนต์ ศิริพำนิช
คุณไกรศรี ตุลำรักษ์
คุณชวลี อมำตยกุล
นำงเจริญรัตน์ โภคสวัสดิ์
คุณสมฤดี อมำตยกุล
นำยชูศักดิ์ อุ้มชูผล
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นำงวิภำดำ ชินกีรติกำร
คุณนคร วิศำลอัตถพันธ์
คุณณัชชำ จินดำรัตนวรกุล

มีนาคม ๒๕๖๒
ตามพระราชอัธยาศัย
บริษัท ช. กำรช่ำง จ�ำกัด (มหำชน)
MR HARALD LINK
นำงอ่อนตำ ยินดีรัมย์
นำงกำญจนำ ศรีษำค�ำ
นำงสำวชัชติกำนดำ อัตตำนันท์
นำงใจ พันธ์ฉลำด
นำยภัควัฒน์ วงศ์สุรินทร์
นำยชนะนันทน์ ปิยำรัมย์
นำงวงเดือน แก้วฉลำด
นำงศิริกุล โอวำทชัยพงศ์
นำยธนง ยำมดี
นำยบัณฑิต บ�ำรุงไทย
นำงประไพพรรณ บ�ำรุงไทย
นำงลัดดำวัลย์ ธนสินชัย
นำงจิตรำ ธนสินชัย
นำงสำวชุดำรัตน์ อินทรี
นำงค�ำปุ่น เนืองภำ
นำงส�ำเรียง วงษ์ชำรี
นำงวิภำ มั่นเฮง
นำงจุรีรัตน์ วิเศษวงษำ
นำงสำวชรัณรัตน์ สมบัติทิพย์
นำงลัดดำวัลย์ พันธุ์ดี
นำงสำวสโรชำ โยยรัมย์
นำงแยม ยินดีรัมย์
นำงสังเวียน ยำวรัมย์
นำยเหวียง กองค�ำ
นำงวสุนันท์ ว่องไว
นำยลินทอง บุญครอง
นำยธนรัตน์ - นำงธีรภำพ วงศ์สุรินทร์
นำงสุข สำลีสีดำ
นำงทองมี เกตสิทธิ์
นำงนภำพร เหรียญสมบูรณ์
นำงชนชนก ศกภูเขียว
นำงเมือง โยยรัมย์
นำยสุเทพ ว่องไว
นำงร�ำไพ กำนต์ธนวัฒน์
นำงบรรจง อินทะหอม
นำยกิตติคุณ อินทะหอม
นำยบุญส่ง อินทะหอม
บริษัท กีวี และคมคม โปรดักส์ จ�ำกัด
มูลนิธิฮำรนำมซิงห์ ฮำรบันส์กอร์ (สัจจเทพ)
นำงสำวสุมิตรำ กำกแก้ว
นำงสมร เขตสกุล
นำงล�ำ พื้นพรม
นำงมัทธนันท์ กิติวัฒนวิลัย
นำงมัชฉำ ทุมมำ
นำงสำวเพ็ญศรี สำรีบุตร
นำงกฤษณำ จันสว่ำง
นำงสำวคริษฐ์สร สมำน
นำงพนำไพร เมืองโคตร
นำงสำวบุษบำ อินทร์ทอง
พระครูวิจิตรสุคันธำภิรมย์
พระครูโกศลจันทคุณ

นำงจ�ำลอง ปรำศจำก
นำงสำวสมนึก แซ่อึ้ง
นำงสำวล�ำไย สำยโงน
นำงเข็มทอง ศรีสุรักษ์
พระปลัดธนำทิพย์ ธนวิชโช
นำยจิต บุญมำนัส
นำงฉลวย หงษ์อินทร์
นำยชัชพิสิฐ ค�ำนึง
นำงสำวจินดำรัตน์ บุญอินทร์
นำงสำวกิตติมำ โรเจอร์ส
นำยสมชำย พิมพ์ศรี
นำยวิลัย หงษ์อินทร์
นำงบุญเสริม โชคชัยธนำนันท์
นำงณิคนันท์ จุฑำสมควร
นำยบัวทอง ทองสุทธิ์
นำงสำววชรินทร์ คงทอง
นำงปรำณี โสภำสพ
นำยนรินทร์ หลักบุญ
นำงสังวำลย์ สีแดด
นำงประนอม ไชยเกิด
นำงรัฐพร สุระภำ
นำงวิภำพร โพธิ์ชัย
นำงเสียม มะปรำงค์
นำงนิภำภรณ์ ตรองจิต
นำงหนูเทียน สำมำรถ
นำงกันตพัชร์ ไชยนำ
นำยบุญรอด พรมชำติ
นำยหำร ปิติ
นำงสำวดวงกมล อัญญะเมธี
ว่ำที่ ร.ต. ชัยพร สีตะวัน
นำงสนิดำ โกศล
นำงกัณฐำภรณ์ ว่องนำวี
นำยศรชัย พิมำทัย
นำงชวนชื่น ศรีเมือง
นำงสังข์วำล ภู่ชวำลชัยกุล
นำงปริยำกร อินตะนัย
นำงพรศรี ศรีสุข
นำงวรรณี พงคพนำไกร
นำยประเมศฐ์ วิวัฒำนนท์
นำยสมคิด ดำวเรือง
นำงสังวำลย์ ดำวเรือง
นำงปลิดำ ไชยสำร
นำงอุไรจิต เสมอสำย
นำงศิริพร แซ่โอ๊ว
นำยบัวเรียน หลักบุญ
นำงเพียร บุญอินทร์
นำงอรนุช ศรีค�ำภำ
นำงโสรญำ โพธิ์งำม
นำงมั่น เทียบคุณ
สมำคมกีฬำจักรยำนแห่งประเทศไทย
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
บริษัท ประชำชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ�ำกัด
ศิริรำชมูลนิธิ
โรงเรียนจิตรลดำ
กรมศิลปำกร กระทรวงวัฒนธรรม
กลุ่มพันธุ์ข้ำวหนองจระเข้เผือก
นำงเดือน เพชรกล้ำ
นำงสำวสงวน วงศ์สุรินทร์
เด็กหญิงธรรมรัตน์ พูลเฉลียว

นำงสำวพิศสมัย สมบัติ
นำยธัชเวชช์ ศำนติบูรณ์
นำงเยำวลักษณ์ ศำนติบูรณ์
นำงพรรณี ชบำ
นำงรัญจวน ฉัตรนันทภรณ์
นำงทัศนีย์ อุ่นทำนนท์
นำงวนิดำ ยะปะตัง
ส.อ. ธีรศักดิ์ ปิงกุล
นำงพรทิพย์ ค�ำมี
นำงพิชญำภัค วงศำสนธิ์
นำงขนิษฐำ บริบูรณ์
นำงกำนดำ วิระกำ
นำงเสำวนีย์ แถวนำชุม
นำยอุดมชัย บุญตำ
นำงสมปอง บุญตำ
นำงสำววิไลลักษณ์ บัวเกตุ
นำงสำวพิศมัย ปำละจูม
นำงลักษณ์ขณำ ยีรัมย์
นำงนิ่มนวล รำชจันทร์
นำงชลธิชำ ชัญถำวร
นำงสมบัติ รุ่งแจ้ง
นำงนภำทิพย์ อังกุละศรี
นำงอรุณณี บุตำสีตะรำช
นำงเลขำ สมบัติทิพย์
ครอบครัววรมำกุล
กลุ่มแม่บ้ำนส่งเสริมอำชีพ บ้ำนโนนธำตุ
นำงทัศนีย์ กลำงสวัสดิ์
นำงรุจิรำ ง้ำวไข่น�้ำ
นำงปำริชำติ อินทแย้ม
โรงเรียนบ้ำนทุ่งวัง
นำยสมบุญ กมลฉัตรสกุล
นำยพำกร ปิติบุญญะกุล
นำงสำวลั้ง แซ่เบ๊
นำงใบ ต้นจันทร์
นำงสมพงษ์ ต้นจันทร์
นำยสุพล เป็นพุ่มพวง
นำงรัศมี เป็นพุ่มพวง
นำงสมร จันทร์จ่ำย
นำงล�ำยอง กลิ่นช้ำง
นำงนภำสิริ สุขศรี
นำงสำวจุฑำมณี นุชเจริญ
นำยกิตติ นุชเจริญ
นำยสมพร สร้อยแสง
นำงปรำณีต ธนะนิมิตร
นำยรณชัย สุขสมบูรณ์
นำยธนภัทร พัฒนพูนทอง
นำงสำววรำพร อัครวงศ์ไชย
นำงสุพิน เตียวเจริญโสภำ
นำยลิมปิชัย อัครวงศ์ไชย
นำงทศพร อัครวงศ์ไชย
นำงรัศมี อัครวงศ์ไชย
นำยลิมปิศักดิ์ อัครวงศ์ไชย
นำงสมพร เซลล์เนอร์
นำยสุทล ภูมิสุข
นำงสำยรุ้ง ภูมิสุข
คุณครูสำมล ทองดี และครอบครัว
นำงมำลัย ใจงำม
นำงสำวพัชรี กองแก้ว
นำงสำวชุติมณฑน์ เปรียบยิ่ง
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นำงอุดร รู้จิตร
นำงปรำณี แสงงำม
นำงสำววรำภรณ์ แสงงำม
นำงสงวนศักดิ์ แสงงำม
นำงพยอม เผ่ำพันธ์
นำงลำย แสงงำม
นำงรื่น ปิ่นเพชร
นำยชำญยุทธ์ ศรีแก้ว
นำงเสวย ไหมทอง
นำงส�ำลี มีสติ
นำงเนำวรัตน์ จรรยำเลิศอดุล
นำงพวงเพ็ชร อมรกำญจนวัฒน์
นำงนิติยำ พิทักษ์ชีวำนนท์
นำงจิรำวดี วงศ์อำรีย์สันติ
นำงวรรณำ วงศ์อำรีย์สันติ
นำงรมิดำ พัฒนพูนทอง
นำงอรณี แซ่เต็ง
นำงสำวนันทนัน วงศ์อำรีย์สันติ
นำงเฉลียว สุรีย์ฉำย
นำงรัชนี รังคกูลนุวัฒน์
นำงพุทธชำติ หงส์กลำง
คุณศรัณญำรัตน์ มุ่งมี
คุณไอ วรรณค�ำ
นำงเรือง หมำยสุข
นำงสุรทิศ สุลินทบูรณ์
นำงอติพร สรรพวำนิชกิจ
นำงนภำพร หนึ่งใจ
นำงสำวจิรำ แสนแก้วใส
นำงบังอร กองสนั่น
นำงปติญญำ ศิลำลำย
นำงสุกวย พิชนำหะรี
นำงส�ำเนียง บุญโสดำกร
นำงสำวสมหวัง พร้อมพูน
นำงเพียบ เกิดพระ
ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัดสมจิตเต็นท์
นำยบัญชำ ใบเงิน
นำยเสวียน บริวัต
นำงสุเพียบ เหนียวคง
คุณวิชัย ช�ำนำญรัตนกุล
คุณธวัชชัย เตชะวัฒนวรรณำ
ศำสตรำจำรย์คลินิกเกียรติคุณ
ทพญ. ดร. ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร
นำงสุนิจนำฎ นพจินดำ
คุณยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง
คุณอภิญพร ลีมีโชค
คุณรัศมี คุ้มไพโรจน์
นำงจินต์จุฑำ พูนพิพัฒน์
คุณเพ็ญจันทร์ กุศลสมบูรณ์
คุณนำยปีเตอร์ โบว์
คุณณญำดำ อมตวณิชย์
นำงสำวสุรดี ภัทรศิริ
คุณสนิทสุดำ เอกชัย กองจันทึก
หม่อมรำชวงศ์อุษณิษำ สุขสวัสดิ์
นำงสำวมณฑนิธิ์ สุทธิศิริ
คุณเปมิกำ เจริญวิทย์
พลตรีหญิง สุณิสำ เขตตะสิริ
นำงแววมณี โสภณพินิจ
นำยประโพธ ชุ่มวัฒนะ
นำงสำวชำคริต ชุ่มวัฒนะ

50 จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
บริษัท ผลำชีวะ ทรำนสปอร์ต จ�ำกัด
คุณพรสำ ภโววำท
คุณสุกัญญำ สุจฉำยำ
นำงเกษศิริ ยุวะหงษ์
คุณระรินทิพย์ ศิโรรัตน์
นำงอุษำ รำชปรีชำ
นำงรวมพร นิลโฉม
พลตรีหญิง กุลนรี รำชปรีชำ
คุณวิรัชดำ กิตติวัฒน์
ศ. ดร. ศิริวรรณ ศิลำพัชนันท์
นำงพรพิมล กรโกษำ
นำงณฐวร มณีนพ
นำงสำวสุนี ผูววิทยำ
นำงสำวกอบกุล รังสิยะโรจน์
นำงรุโณทัย มหัทธนำนนท์
นำงรัตน์ชริน ค้อคงคำ
คุณสุภำณี เตชะพิสิษฐ์
นำงเติมทิพย์ ปำนจันทร์
พระครูใบฎีกำสิทธิ์ รตนำโภ
รศ. พญ. กนกวรรณ บุญญพิสิฏฐ์
นำงจำรุวรรณ ฉิมเรศ
นำงสำวธนัชพร ฉิมเรศ
ส�ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล
นำยสำรสิน วีระผล
บริษัท อี. เทค จ�ำกัด
นำงอุดมศิลป์ ศรีสมบูรณ์
นำงสำววำสี ปรุงสิงห์
คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
โรงเรียนอนุบำลยุววิทย์
นำงอำภรณ์ คัยนันทน์
นำงสมใจ จำรุศิลำวงศ์
คุณสรรธนำ วัฒนพิสุทธิ์วงศ์
นำงจิดำภำ คัยนันทน์
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนำ จ�ำกัด (มหำชน)
คุณวิมลพรรณ ปีตธวัชชัย
คุณอสิตำ วิมลไชยจิต
นำยน�ำชัย น�ำชัยศิริ
นำยเจน น�ำชัยศิริ
นำยปูนเทพ มำลำกุล ณ อยุธยำ
นำยจุล น�ำชัยศิริ
นำยวุฒิพันธุ์ นวลสนิท
มูลนิธิเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
นำงศิรำพร ณ ถลำง
นำงสุดใจ ธนไพศำล
คุณเพชรำภรณ์ อัศวนันท์
นำงจรุงกุล บูรพวงศ์
คุณศิริกุล โอภำสวงศ์
นำงศิริพรรณ สันธนะพันธ์
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณ
ทหำรลำดกระบัง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี และ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำน
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
สถำบันเทคโนโลยีจิตรลดำ
นำงสำวบุษมำศ จ�ำนงค์
นำงสำวเขมำภร เสมำรัตน์
นำงพะยูร พรมโสภำ
มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

คุณฐิฏิพร พำณยง
บริษัท กำรบินไทย จ�ำกัด (มหำชน)
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
พระนครเหนือ
วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
คณะวิศวกรรมศำสตร์
คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์
คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ
คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม
คณะศิลปศำสตร์ประยุกต์
คณะสถำปัตยกรรมและกำรออกแบบ
บัณฑิตวิทยำลัยวิศวกรรมศำสตร์นำนำชำติ
ไทย - เยอรมัน
คณะบริหำรธุรกิจและอุตสำหกรรมบริกำร
คณะเทคโนโลยีและกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
คณะอุตสำหกรรมเกษตร
คณะบริหำรธุรกิจ
คณะวิทยำศำสตร์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
คณะพัฒนำธุรกิจและอุตสำหกรรม
วิทยำลัยนำนำชำติ
บัณฑิตวิทยำลัย
ส�ำนักหอสมุดกลำง
ส�ำนักงำนอธิกำรบดี
ส�ำนักพัฒนำเทคนิคศึกษำ
ส�ำนักพัฒนำเทคโนโลยีเพื่ออุตสำหกรรม
ส�ำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สถำบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย - ฝรั่งเศส
ส�ำนักวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
สถำบันสหกิจศึกษำและพัฒนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ไทย - เยอรมัน
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้ำพระนครเหนือ จ�ำกัด
นำยถำวร ลีนุตพงษ์
นำงสำวรักษขณำถำวร ฤกษ์ชนะ
นำงวรรณลักษณ์ เหล่ำทวีทรัพย์
นำยอุดม จุ้ยอ่อน
นำงปัญญำ อยู่ผ่อง
นำงมะลิ จำรุวรรณ
นำงสุวรรณี แสงอริยวนิช
นำงพัชรำ ทวีสุขเสถียร
นำงสำวอัจฉรีย์ โชคปัญญำพงษ์
นำยนนทโชติ อุดมศรี
นำงสำวสุวรรณำ ก่อเจริญรัตน์
นำยทวีศักดิ์ วรพิวุฒิ
บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้ำ จ�ำกัด
มูลนิธิ ดร. สุภรณ์ พันธุ์รัตนอิสระ
บริษัท จิโอเดสิค ดีไซน์ จ�ำกัด
บริษัท ฑีฆำ ก่อสร้ำง จ�ำกัด
บริษัท ไพรเมซี่ ซัพพลำย จ�ำกัด
บริษัท สหพัฒนพิบูล จ�ำกัด (มหำชน)
สมำคมโภชนำกำรแห่งประเทศไทย
ในพระรำชูปถัมภ์
มูลนิธินิสิตเก่ำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
สมำคมสโมสรอำจำรย์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
สมำคมนิสิตเก่ำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
รศ.มำนิดำ หโยดม
สหกรณ์ออมทรัพย์จฬุ ำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จ�ำกัด

บริษัทจ�ำลองจุฬำ ๒๕๖๑ จ�ำกัด
MR HARALD LINK
แพทย์หญิง วรนุช อูนำกูล
นำยอัจจภัทร พหลโยธิน
นำงสำวพรรณพิมล คชะสุต
บริษทั คันทรี กรุป๊ ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
บริษัท แวสคิวลำร์ อินโนเวชั่นส์ จ�ำกัด
บริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
บริษัท ซุปเปอร์ โซล่ำร์ เอนเนอร์ยี จ�ำกัด
บริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จ�ำกัด
บริษัท บี.กริม เพำเวอร์ เซอร์วิส จ�ำกัด
บริษัท อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
บริษัท บี.กริม เพำเวอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
บริษัท บี.กริม เพำเวอร์ (แหลมฉบัง) ๑-๒ จ�ำกัด
บริษัท บี.กริม เพำเวอร์ (ดับเบิลเอชเอ) จ�ำกัด
บริษัท บี.กริม บีไอพี เพำเวอร์ ๑-๒ จ�ำกัด
บริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ (ระยอง) ๑-๕ จ�ำกัด
บริษัท อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ ๒-๔ จ�ำกัด
บริษัท รอแยล เอสเตท แมนเนจเม้นท์
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
นำงสำวศรีโสภำ โกฏค�ำลือ
ดร. ศศิธำรำ พิชัยชำญณรงค์
นำยธนัต เชี่ยวชำญอักษร
นำยสมจิตร (โล) ธุระวณิชย์
บริษัท เอ.เอฟ.เอ กรุ๊ป จ�ำกัด
นำงสุกัญญำ ชลศึกษ์
คุณหญิงเฉิดฉัน แสงรุจิ
ดร. อลิษำ กุญชรยำคง
ศิษย์เก่ำวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
รุ่น ๒๕
คณะผู้ปกครองนักเรียนจิตรลดำรุ่นที่ ๔๙
นักเรียนจิตรลดำรุ่นที่ ๔๙
นำยเกษม อัศวปรีชำ
บริษัท มติชน จ�ำกัด (มหำชน)
บริษัท ส�ำนักพิมพ์ประพันธ์สำส์น จ�ำกัด
คณะกรรมกำรจัดงำนสัปดำห์หนังสือแห่งชำติ ครั้ง
ที่ 47 และ งำนสัปดำห์หนังสือนำนำชำติ ครั้ง
ที่ ๑๗
คณะนักเรียนนำยร้อย จปร. รุ่นที่ ๓๓
นำยณัฐพงศ์ ศิริชนะ
พัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร
มูลนิธิตระกูลเล้ำแห่งประเทศไทย
บริษัท สหวิริยำสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด
นำงสำวนุชนำฎ มหัตชวโรจน์
นำยศึกษำ ศรีวำจนะ

เมษายน ๒๕๖๒
ตามพระราชอัธยาศัย
หม่อมรำชวงศ์เอมจิตร จิตรพงศ์
ท่ำนผู้หญิงวิลำวัณย์ วีรำนุวัตติ์
หม่อมรำชวงศ์กัลยำ ติงศภัทิย์
หม่อมรำชวงศ์พัฒนฉัตร รพีพัฒน์
หม่อมรำชวงศ์ประวีระ ประวิตร
หม่อมรำชวงศ์ดวงใจ ชุมพล
คุณหญิงกรกช มีเพียร
นำยอภิชน จันทรเสน
นำงพนมมำศ ศรีวิหค
นำงกนกพร อรรครำภรณ์
คุณสิริชัยชำญ ฟักจ�ำรูญ

นำงลัดดำวัลย์ ฟักจ�ำรูญ
นำงกำนดำ เอกวำนิช และครอบครัว
นำงกรรณิกำร์ สัจกุล
นำงรุ้งนภำ ประวิตร ณ อยุธยำ
นำยประยอม - หม่อมรำชวงศ์อรฉัตร ซองทอง
นำงสำวสิริมงคล โชติกเสถียร
นำงสำวบุษรำคัม เอี่ยวอ�ำไพ
นำงสำวศิรำมพุช เอี่ยมอ�ำไพ
นำงพรสวรรค์ โรจนสมสิทธิ์
นำงศุภลักข์ โกมำรกุล ณ นคร
นำงชนิดำ ณ เชียงใหม่
พลตรีประสพสุข สมบัติเปี่ยม
นำยณธกร พึ่งพระบำรมี
ท่ำนผู้หญิงภรณี มหำนนท์
นำยเจริญ - คุณหญิงวรรณำ สิริวัฒนภักดี
คุณหญิงอรุณวรรณ ศรีสมทรัพย์
คณะพยำบำลประจ�ำพระองค์สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ
พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ ๙
คณะชมรมวันอำทิตย์ บ้ำนปลำยเนิน
พล อ. หญิง ดร. ท่ำนผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ
ท่ำนผู้หญิงพึงจิตต์ ศุภมิตร
ท่ำนผู้หญิงวรำมำส สุนทรภัค
ท่ำนผู้หญิงสำรภี มิ่งเมือง
ท่ำนผู้หญิงนวลแข อินทรสูต
หม่อมรำชวงศ์ผัสพร วะชังเงิน
คุณมัณฑนำ กุลบุตร
หม่อมหลวงเสพฤดี เทวกุล
คุณหญิงสุรีรัตน์ มำกฤิทธิ์
คุณหญิงอุบล ฤกษ์อำษำ
คุณหญิงธัญนันท์ มหำรักขกะ
คุณหญิงสุนีรัตน์ สร้อยสิริ
คุณหญิงรุ่งรัฐ แสงดิษฐ์
คุณนพคุณ อยู่จ�ำนงค์
คุณอรนุช สืบพันธ์โพธิ์
นำงถนิมนันท์ วรมำลี
นำงสถำพร อยู่จ�ำนงค์
นำงสำวมำลี ทองเลื่อน
นำงสำวณุนุช พงษ์สกุล
นำงสำวปิยนุช นิลอุบล
นำงเบญจรังษี มนะวณิช
นำงสำวครองสุข สุวรรณจิตร์
นำงสำวนลินี จันทจิตต์
นำงกฤษเนตร สำยวงค์
นำงสำวกฤชศรัน น้อยอรุณ
นำงอนัญญำ ขุนทอง
หม่อมหลวงนุชนำท สนิทวงศ์
คุณชูศรี ดวงเพชร
นำงสำวยุพิน อิศรำงกูร ณ อยุธยำ
นำงสุภำพรรณ พหลโยธิน
นำงรัตนกุล สุขมงคลธนัท
นำงนิภำพร จักรพันธ์ ณ อยุธยำ
นำงสำวสุคนธ์ สุวรรณจิตร์
นำงสำวมณฑำทิพ ชื่นอำรมย์
นำงดวงเดือน เรืองสุรีย์
นำงรุจิภัทร หอมเนียม
นำงสำวบุญธรรม งำมผล
นำงดำรำ บุนนำค
หม่อมรำชวงศ์ปัญจมำ เทวกุล
คุณสิริรัตน์ สำรสุวรรณ

จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
นำงพิสมัย ไสยวิริยะ
ท่ำนผู้หญิงจับจิตต์ สุทัศน์ ณ อยุธยำ
กองทุนพระองค์เจ้ำวิมลฉัตร
หม่อมรำชวงศ์ทิพพำวดี ดุละลัมพะ และ
พลตรีระพีพงษ์ - นำงพัชรวลี อุทยำนันท์
นำยซีริล เฟรเดอริค เบอร์แมน
มูลนิธหิ วั ใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์
หม่อมหลวงสุธำดำ เกษมสันต์ - นำงสำวธันยพร
ภัจจเกษม
คุณหญิงสดศรี วงศ์ถ้วยทอง
นำยสุระศักดิ์ ยกสันเทียะ
ศ. คลินิกเกียรติคุณ ดร. ทพญ. ธีรลักษณ์
สุทธเสถียร
มูลนิธิศำสตรำจำรย์หม่อมหลวงปิ่น มำลำกุล
บริษัท ธนะอนันต์ ฟู้ดส์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด
นำยอร่ำม กรุดเงิน
นำยสำรสิน วีระผล
สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
บริษัท คิงส์ฟอร์ด โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหำชน)
คณะครูและบุคลำกรโรงเรียนพระต�ำหนักสวนกุหลำบ
นำยสุรชำติ ศุภกิจรัตนำกุล
นำงสำวพรจรัส แซ่โง่ว
นำงสำวกุลริศำ โพธิ์หำญ
นำยช�ำนำญ ลวดตะคุ
นำงบังอรศรี รักธรรม
นำงสำวมุกดำ อำนันทสิทธิ์
คุณสุวรรณำ ลิ้มเจริญชัย
นำงสกุลรัตน์ ศรเวช
นำงสำวปำริชำติ ศรีสถำน
นำงจัณทรัศม์ จันทร์กระจ่ำง
นำงสำวนพรัตน์ ชุมภูเขียว
นำงสำวศุภำวรรณ พยำวงศ์
นำงสำวกรรณิกำ ด�ำเกิงขจรวงศ์
นำงณัฐฐินันท์ ด้วงค�ำจันทร์
นำยถนอม ขำวข�ำ
นำงสำวชมพูนุท ชื่นโคกกรวด
นำยชัยวัฒน์ คงอยู่
นำงสำวสมใจ ส�ำอำงค์ยอด
นำงสำวสุรีย์พันธุ์ บุรุษรัตนพันธุ์
นำงสำวกชพร ใจหล้ำ
นำงสำววิภำพรรณ สุขชิด
นำงภรภัทร คงมั่น
นำงสำวอริรำ ชื่นอำรมย์
นำงสำวสุชำดำ กำเซ็นติมะ
นำงสำวสุภำ สำไชยันต์
นำงสำววำสนำ วิทยำงกูล
นำงสำวแสบง บุรำณ
นำยประโยชน์ นีละภมร
นำยค�ำบุ สืบศรี
นำยนุ่ม ประสมพลอย
นำยผจญ ศรีรักษำ
นำยภัทรพงษ์ นำมโพธิ์
นำยแสวง เสมลับ
นำยเด่นชัย จันทร์กระจ่ำง
คุณวรรณดี อิสระทะ
คุณวิชินี วรรณสกล
คุณชนิดำ วรรณสกล
นำยสงครำม โชติขุนทด
นำงสำววรภร วรำภำวิเศษ

บริษัท ป้อมเพชร ๙๙๙ จ�ำกัด
นำงสมปอง เกตุแก้ว
นำงบุญศรี บุญเจริญกุล
นำยกฤษณะ ละออเหล่ำ
นำงสำวอุทัยวรรณ มูลพรหมศร
นำงสำวเอื้องพร ศรีสวัสดิ์
นำยสมศักดิ์ พรมชัย
นำงสำวสมบูรณ์ ศึกหำญ
นำงจำรินทร์ ประเสริฐบุญ
นำงสำวเอมอร สิงห์เทพ
คุณสรินญำ กลิ่นเฉย
นำยปฐม พรมนำ
นำยณัฐกร จรคฑำวิเศษ
คุณธัชชัช ฤกษ์พิจิตร
คุณเพชรรัตน์ มำทอง
คุณณีรนุช ตันติอนุภำพ
นำงอร่ำมโฉม พรรภูจ�ำนงค์
นำยสุวิทย์ กล้วยน้อย
นำงเมยวดี ศรีดี
นำงสำวรักษพร วรัตรุจิวงศ์
นำยเจริญ กนกทอง
คุณสมบูรณ์ ช่ำงเจรจำ
คุณอนงค์ เกริกพิมำน
คุณภัทดำว พรจรูญรัตน์
นำงนิตยำ บุญนำรักษ์
คุณเกตน์สิรี พิทักษกิจพัฒนำ
นำงดำรณี สุขนำ
คุณจักร พรมสวัสดิ์
นำงพรภำวี ลักขษร และครอบครัว
นำงรัตนำ บรรจง
นำยสมิทธ์ สวำวสุ
นำงพรรณไพลิน ผลสุวรรณ์
นำยศิริเชษฐ์-นำงชญำณินันท์ ธนันธนวัฒน์
คุณลัดดำ พุ่มประเสริฐ
คุณฉลอง งำมเลิศชัย
คุณวิมลพรรณ นำคสงวน
คุณพิษณุ สุโอสถ
นำงสำวพจนันท์ กองมำก
นำยสกัตถ์ - นำงประนอม ชำมขุนทด
นำงพวงช์เพ็ชร เสถียรรัมย์
นำงธนพร สุขสนิท
บริษัท บี เอ็ม ซี โกรท จ�ำกัด
นำยบรรณชำกร วำยุโชติ
คุณภำชื่น เหิมขุนทด
คุณสุทธิพงษ์ ฤทธิมหันต์
คุณวรรณสม ภักดีรณชิต
นำงนงคำร เกษระ
นำงดวงจันทร์ เที่ยงตรง
นำงเพ็ญศรี พุทธชำติ
นำงสำวดอกไม้ รัฐธรรมมุนี
เด็กหญิงภำพิมล พลตื้อ
นำงสำวนำตยำ รอดแผ้วพำล
นำงสำวสงกรำนต์ เมืองโคตร
ชมรมไทยพวนจังหวัดนครนำยก
คุณกมลวัชรธรรม สุวิทยำวัฒน์
นำงแต๋ว เกขุนทด
นำงติ๋ม พันธนะ
คุณสุชญำ คุณยะโครต
นำงลมัย ประทุม

นำงอรชร บำตร์สุวรรณ
นำงสำวสำยฝน ประทุม
เด็กหญิงพุฒิพร กำนดำ
นำงค�ำใบ รัฐธรรมมุนี
นำงสำวน�้ำเพรช สอนค�ำมี
นำงธนัชชำ ชัยชนะ
นำยนุกูล นิกำพฤกษ์
เด็กชำยทองนิรันทร์ นิกำพฤกษ์
เด็กหญิงบุญนภำ นิกำพฤกษ์
นำงธัญญำรัตน์ หล้ำหิน
นำงจ�ำลอง สำริโก
นำงละออ มะหำหิงส์
นำงดำวสวรรณ์ บอร์มันน์
นำงดอกไม้ หมูสี
นำยอุดร จัดตำดี
นำงสำวรัชนี สมจิตต์
บริษัท กำณฑ์พชรพล จ�ำกัด
นำยพชรนน คณะโชติโภคิน
นำงสมจิตร หวำจ้อย
นำยอัครวัฒน์ เมธีวีระโยธิน วุฒิวงศ์
นำงสรวงสุดำ พงษ์ธำนี
ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด ห้ำงทองสุนันทำ
นำยศุภกร คณะจิตต์
นำงขัตติยำ ค�ำดี
นำงสำวชุติณัชชำ สุขวงษ์
นำงสำวแพร ต่อมแสง
นำยเด็ดเดี่ยว บุญมำ
ว่ำที่ ร.ต. ธัชทฤต สุขเจริญ
นำงสุกัญญำ คณะจิตต์
นำงสำวสุภำพิชญ์ ไชยดิษฐ์
คุณโกเวศน์ ชมพูนุทยรรยง
นำงสำวสุดำรัตน์ ถำวร และ นำยวัชรพงษ์
นำยสุรพัศ์โยธิน บูรณำนนท์
นำยภัทรพล ภัทรพุทธนุภำพ
คุณปำลปชำ ด้วงประพัฒน์
สมำคมเสริมสร้ำงครอบครัวให้อบอุ่นฯ
นำยสมโภชน์ ประเสริฐสงค์
นำงสุนันทำ คณะจิตต์
นำงสำวญำณิศำ ชอบดี
นำยพชร อินทรโชติ
นำงบรรจง สมทรง
นำงสำวจริยำ สุวรรณรักษ์
นำยกฤตพร จิ้วล้อ
นำยบัญญัติ สุวรรณรักษ์
นำงสำวจรีพรรณ แก้วตระกูลโชติ
นำงสมจิต สุวรรณรักษ์
WU JIN FENG - HAO ZHI MIN
นำงสุมำลี ช่วยคล้ำย
นำยนฤเดช แก้วศรีโพธิ์
นำงบังอร เทียนสุวรรณ
สหพันธ์สมำคมสตรีนักธุรกิจและวิชำชีพ
แห่งประเทศไทย
มูลนิธิรำชวินิต มัธยม
สมำคมผูป้ กครองและครูโรงเรียนรำชวินติ มัธยม
นำงสำวดรุณี บุญมีศิริกุล
บริษัท โรงพยำบำลกล้วยน�้ำไท จ�ำกัด
สมำคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง
ในพระบรมรำชินูปถัมภ์
นำยเนรมิตร รัตนวงศ์
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สมำคมอนุบำลศึกษำแห่งประเทศไทย
สมำคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย
ในพระบรมรำชินูปถัมภ์
โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย กระบี่
สมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ
ปทุมธำนี
โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย อุทัยธำนี
นำงสำวอำภรณ์ ก�ำเนิดชำติ
นำงสำวพรทิพย์ คชำวงศ์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนปทุมธำนี นันทมุนีบ�ำรุง
นำงจันทรำ เรือนทองดี
คณะครู นักเรียน และคณะกรรมกำรบริหำรสมำคม
ผู้ปกครองและครู รร. รำชวินิต
มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
นำงสำวนิรมล ฤกษ์ดี
สมำคมกำรประกวดวงโยธวำทิตโลก ประเทศไทย
สมำคมช่ำงผมเสริมสวยแห่งประเทศไทย
นำงสำวฉัตร์วนิชย์ พวงมำลัย
นำยณัฐพงศ์ ลำภมี
คุณสิดำภำ เจิมงำมพริ้ง
นำงสำวนุชจรีย์ จ�ำเริญโชค
นำงสำวจริยำพร บัวโชติ
คุณเกียรติกร อัตรสำร
นำงสำวชลิดำ หริวทอง
นำงสำวณญำดำ สุนทร
นำงสำวส�ำเนำ น้อยตง
นำยประทุม ทองด�ำ
นำงอิสรีย์ นุชธุรี
นำงสำวเพชรมณี จันทร์งำม
บริษัท รำชบุรีไรซ์มิลล์ จ�ำกัด
กล้วยน�้ำไทมูลนิธิ
นำงสำยรุ้ง สินณรงค์
นำยชินำทร กำยสันเทียะ
นำยสุรินทร์ - นำงสุมำลี กำแก้ว
นำยธีระศักดิ์ เพ็งยิ้ม
นำยมำศกร สุหร่ำย
นำยธำนี คงสมจิตต์
นำงสุกัญญำ ยินดีชำติ
นำงเขมิกำ เจินสหกิจ
คุณศิริพัชร์ เหนือมณีมงคล
นำงสุวรรณ์ สุจริตจันทร์
นำงถำวร ศูนย์ปำน
นำยฉัตรชัย จันทร์สว่ำง
นำงสำวอทิตำ บุญขยำย
นำยสกุลศักธ์ ศรีศำกยวรำงกูร
นำยคงสกล จึงพัฒนำ
นำงบุญรอด กังสุวรรณ
คุณปกิตตำ รักษ์คิด
นำงสำวนุชรีย์ คงทรัพย์
นำงสำวปิ่นทอง เพิ่มพูล
คุณประชิต ชินรำช
นำงสำวสุดำรัตน์ โรยทองค�ำและคณะ
เด็กหญิงทัตพิชำ กิตติพนังกุล
นำงเกื้อกูล โอวำท
คุณดำรำรัตน์ เรณำงกูล และครอบครัว
เด็กหญิงอรุณลักษณ์ อรรถธนนันต์
คุณศิรำสิทธิ์ อรรถธนนันต์
นำงนพขวัญ นำคนวล

52 จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
นำงปรำนอม มูลฐี
นำยธนวัฒน์ แสนค�ำวงษ์
นำงสิรินทร์ญำดำ สหัสองศ์สห
นำงสำวดลธร เขียวสง่ำ
นำงสำวนกยูง ภิรมย์แก้ว
นำงสำวเจริญ โพธิ์ศรี
ชมรมคู่สมรสตุลำกำรศำลยุติธรรม
ส�ำนักประธำนศำลฎีกำ
นำยนุรักษ์ มำประณีต
ส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ส�ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ�ำกัด
นำยชำติชำย พยุหนำวีชัย
ส�ำนักงำนศำลปกครอง
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
นำยสรศักดิ์ เพียรเวช
นำงสำวสุภำสินี ขมะสมุทร
นำยคุณวุฒิ ตันตระกูล
นำงพรพิศ เพชรเจริญ
นำงพรรษมนต์ ไทยวัฒนำนุกูล
นำงสำวสุนทร รักเมือง
นำยสุชำติ โรจน์ทองค�ำ
นำงจันทร์เพ็ญ อำนำมวัฒน์
นำยประสิทธิ์ อนันตวิรุฬห์
นำยจีรพงศ์ วัฒนะรัตน์
นำงชลลดำ กันคล้อย
นำยวีรยุทธ เจริญกูล
ว่ำที่ร้อยตรีอำพัทธ์ สุขะนันท์
นำงนงนุช เศรษฐบุตร
นำยณัฏฐกฤษฎ์ วงศ์เจริญ
นำงวัชรำภรณ์ รัตนโกศศ จันทรเจริญ
นำยศิโรจน์ แพทย์พันธุ์
นำยกฤษณะ จ้วงสินธุ์
นำยชูพงศ์ นิลสกุล
นำงสำวมณฑำ น้อยแย้ม
นำงสำวกัลยรัชต์ ขำวส�ำอำงค์
ว่ำที่ร้อยตรี ยุทธนำ ส�ำเภำเงิน
นำงจงเดือน สุทธิรัตน์
นำงสำวสตีจิตร ไตรพิบูลย์สุข
นำงศมนฤทัย อักษรมัต
นำงอรวรรณ พันธุ์เปรื่อง
นำงสำวสิตำวีร์ ธีรวิรุฬห์
นำยสำธิต ประเสริฐศักดิ์
นำยจักรพันธ์ จันทรเจริญ
นำงนำรีนำรถ เหตำนุรักษ์
นำงอำรยะหญิง จอมพลำพล
นำยมำณิช อินทฉิม
นำงสำวปรียำภรณ์ แก้วโยน
นำงสำวกฤษณี มำศรีจันทร์
นำงสำวศุภพรรัตน์ สุขพุ่ม
นำงสำวรุ่งนภำ ขันธิโชติ
นำงอัมพร อำจหำญพิชิต
นำยวินัย แย้มวงษ์
นำยประวิช ตั้งใจมั่น
นำงกำญจนำ สุขนิวัฒน์ชัย
นำงสำวพรทิพย์ ทองทำ

นำงสำวณัฐภัสสร คีรีวนำนนท์
นำงสำวเพ็ญนภำ ไสยสนิท
ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
สภำกำชำดไทย
ส�ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
นำงอลิสำ อินทเสนี
นำงณัฐรินีย์ วรสวำสดิ์
บริษัท บำงกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ�ำกัด
นำงอุตรำ สนิทวงศ์ ณ อยุธยำ
ท่ำนผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย
พ.ญ. สุรำงค์รัตน์ วรรธนะภูติ
มูลนิธิสวนหลวง ร.๙
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย
ในพระบรมรำชินูปถัมภ์
เบญจมรำชำลัยสมำคม ในพระบรมรำชินูปถัมภ์
สมำคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย
สมำคมสตรีนักธุรกิจและวิชำชีพแห่งประเทศไทยกรุงเทพฯ
สตรีอำสำสมัครรักษำดินแดน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ
สมำคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย
ในพระบรมรำชินูปถัมภ์
หม่อมหลวงพัณนิดำ ศรีแก้ว
นำงสำวกิ่งกำญจน์ กันทวี
นำงกมลำ รุ่งอุทัย
ท่ำนผู้หญิงอินทิรำ พลธร
นำยอรรถพงศ์ สุขยิ้มน้อย
นำยกัณฑรำ ลดำวัลย์ ณ อยุธยำ
พล อ.อ. รังสรรค์ ทีขะระ
นำงสำวพัชรำ งำมสิทธิวรพงศ์
นำงจริยำ สุรพัฒน์
บริษัท วิศวกร ๔๓ จ�ำกัด
บริษัท อำเวีย พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
นำยสิทธิชัย - นำงสำยสุณีย์ โควสุรัตน์
นำงสำวสุรียส - ร้อยเอกทศสีห์ โควสุรัตน์
คุณรติรัตน์ กรีนิกร
นำงสำวสุนิศำ อนุเปรม
นำงพิรำวรรณ เกิดชนะ
คุณปิยฉัตร ตันเทียม
นำยเอกพล ฟองแก้ว
คุณศรำวุฒ ศรีวำรินทร์
คณะพระภิกษุสงฆ์ พร้อมอุบำสก อุบำสิกำ
วัดสันตวงศำรำม
สมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทย
ในพระรำชูปถัมภ์ฯ
มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงำมจิตต์ บุรฉัตร
สหพันธ์สมำคมสตรีอำสำสมัครรักษำดินแดน
แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ
สมำคมนักเรียนเก่ำรำชินี ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ฯ
โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย เพชรบูรณ์
ดร. สมใจ วิชัยดิษฐ
สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์ฯ
นำงเกื้อกุล เตือนกุล
มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ เพื่อกำรค้นคว้ำและเผยแผ่
ทำงพระพุทธศำสนำ
สมำคมลูกกตัญญูแห่งชำติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
สภำแม่ดีเด่นแห่งชำติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
สมำคมสตรีอำสำสมัครรักษำดินแดน

กรุงเทพมหำนคร
มูลนิธิกฤตำนุสรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
สภำสังคมสงเครำะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
มูลนิธิสิริวัฒนำ เชสเชียร์ ในพระบรมรำชินูปถัมภ์
มูลนิธิ “ร่วมจิตต์น้อมเกล้ำฯ เพื่อเยำวชน”
ในพระบรมรำชินูปถัมภ์
มูลนิธิส่งเสริมสงเครำะห์ผู้กระท�ำควำมดี
มูลนิธิตั้งสินอุปถัมภ์
นำยณกรณ์ อุดมผล
มูลนิธิส่งเสริมควำมสะอำดและสุขภำพนักเรียน
ในพระบรมรำชินูปถัมภ์
คุณสมร กำฬทอง
สมำคมศิษย์เก่ำพยำบำลศิรริ ำช ในพระรำชูปถัมภ์ฯ
คณะผู้บริหำรและคณะครูโรงเรียนสระบุรี
โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย ฉะเชิงเทรำ
มูลนิธิช่วยกำรศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย ชัยภูมิ
โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุพรรณบุรี
โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย สุรำษฎร์ธำนี
นำยเฉลิมศักดิ์ ลือวรศิริกุล
นำยยงค์ จงลักษมณี
นำงรัชดำภรณ์ จงลักษมณี
นำงวนิดำ ศรีเสือ
นำงศศิวิมล นพสุวรรณ
นำงวลีรัตน์ ฉันท์ศิริเดชำ
นำยประเสริฐศักดิ์ ฉันท์ศิริเดชำ
นำงปวีณำ อนุจำรวัฒน์
โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม
โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย กำฬสินธุ์
สมำคมผู้บริหำรโรงเรียนประถมศึกษำ
แห่งประเทศไทย
มูลนิธิช่วยคนตำบอดแห่งประเทศไทย
ในพระบรมรำชินูปถัมภ์
สมำคมสตรีอำสำสมัครแห่งประเทศไทย
ในพระอุปถัมภ์ฯ
มูลนิธิสถำนฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน
สมำคมอำยุรเวทแผนไทยประยุกต์
แห่งประเทศไทย ในพระสังฆรำชูปถัมภ์
มูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อกำรศึกษำ
นำงสำวมำลินี สำคริก
มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเรำะ (ศร ศิลปบรรเลง)
สมำคมศิษย์เก่ำพยำบำลสภำกำชำดไทย
ในพระรำชูปถัมภ์ฯ
มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมกำรแพทย์ไทยเดิมฯ
นำกรกช โรจนะโชติกุล
มูลนิธิสุนทรำภรณ์ ในพระรำชูปถัมภ์
คุณภูริสำ ค�ำดี
บริษัท บี-เทค กรุ๊ป จ�ำกัด
นำยประกำยเพชร แหวนเกตุ
มูลนิธิอนุเครำะห์คนพิกำรในพระรำชูปถัมภ์ฯ
สมำคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย)
มูลนิธิอำสำสมัครรักษำดินแดนสุรสีห์ร่มเกล้ำ
ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยำ กรุงเทพมหำนคร
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยำวชน
ในพระรำชูปถัมภ์ฯ
มูลนิธิช่วยคนปัญญำอ่อนแห่งประเทศไทย
ในพระรำชินูปถัมภ์

สมำคมนักสะสมตรำไปรษณียำกร
แห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์
นำงรำตรี ชัยมงคล
นำงสำวอริสรำ ปักกะตำ
นำงอัมริน ตู้จ�ำนงค์
นำยเจริญวัตร พุทธอร่ำม
นำยค�ำนวณ ทองมำก
นำงปัญจพัฒน์ เจียมอนุกุลกิจ
นำงสำวนภำพร กิจประชำ
นำงฐิติรัตน์ หมีทอง
นำยจิโรจ - หม่อมรำชวงศ์สุดำรัตน์ ณ นคร
นำงณัฎฐ์สิณี เจริญยิ่ง
นำยธเนส พรพัฒนชัย
นำงสำววรเนตร วสุธำร
นำงสำวลลิดำ บุญพิทักษ์
นำยดนัยกิติ์ สุขสว่ำง
นำงสำวกฤษณำ อินทร์เทียม
นำยพรชัย เจริญยิ่ง
นำงพลอยปภัส ธันย์ธำรีย์
เจ้ลั้ง ก๋วยเตี๋ยวหมูบำ้ นบึง
นำยโสภณวิชญ์ สุขสวัสดิ์
นำยธนกฤต เฟื่องกรณ์
นำวำเอกจำรุวัฒน์ - คุณหญิงอัจฉรำ กะรำลัย
ท่ำนผู้หญิงลดำวัลย์ สมันตรัฐ
นำยภัทรวงศ์ ธรำภักดี
คุณอธิษฐำน หงสกุล เกอริก
นำยอัศวิน จตุนิรัติศัย
คุณสิริกร ภัทร์คงสิน
พลเอกสุรพันธ์ พุ่มแก้ว
ช่ำงตัดเย็บ-ปักฉลองพระองค์ ฯ
นำงสำวณัฐกำญจน์ อ่วมภักดี
นำงสำวพรรณงำม ระลึกมูล
คุณอัฐธญำ แป้นคง
นำงผกำพรรณ จันทร์แก้ว
นำงสำวณัฐสิดำ บุญปลื้ม
นำงสำวภำวิณี สมงำม
คุณเกื้อพรรณ มณีไพโรจน์
สถำนีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ส�ำนักงำนใหญ่
นำยเกรียงศักดิ์ ยิ้มศิริ
นำงสำวชุติมำ พึ่งควำมสุข
นำงธีรนำฏ จตุรธ�ำรง
นำงสำวบุษยำรัตน์ จ�ำปำบุรี
นำงสำวสุปีรยำ กฤษณำนุกูล
คุณมำลีวรรณ สุจริตจันทร์
นำงรจนำ สุรวัฒนำนันท์
นำงสำวรัชนี ปริพิทักษ์กุล
นำงสุธนี ค�ำไชยวงศ์
ร้ำนใจดีเฟอร์นิเจอร์ดี จังหวัดปรำจีนบุรี
นำงคนึงนิจ เนียมเทศ
นำงสำวกนกพรรณ สูงห้ำงหว้ำ
นำยรุ่งโรจน์ นันศรีเกตุ
นำงธัญญมน ศรีผ่ำน
คุณนิทัศน์ ตุลยธ�ำรงกิจ
คุณปรียำรัตน์ ศุภจรูญวงศ์
นำยณัฐวรรธน์ ชัยภัทรยิ่งยวด
นำยยศภัทร ใจเฉื่อย
นำงสำวอินทิรำ มำนะกุล
นำยปรมี ชำติมนตรี
นำงเสงี่ยม ตำทอง

จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ร.ต.อ. มณเฑียร จิตรบุญศรี
นำงกุสุมำ นำมวงษ์
นำยประพนต์ ตำทอง
นำงระยอน สง่ำงำม
นำงทองมี ดวงนิล
นำงอ�ำไพ จิตตประสำทศีล
ดต. เทอดธรรม วิเศษชำติ
นำงสำวสมจิตร อินทร์แก้ว
นำยธนะวรรธน์ ณัฐวรไพศำล
คุณวชิรำภรณ์ ม่วงหีต
พันเอก ธวัช โชติช่วง
คุณนิรมล จันทร์ไฝ
นำงสำวลภัสรดำ บำงเทศธรรม
นำยสุบิน ปวงดอกแดง
นำยพงศกร จิรำ
นำงสำวจรัสศรี ปรีชำ
คุณธนพล ใจเย็น
นำงสำวไปรยำ สว่ำงวงศ์
นำงชนิตำ ศิริเวช
นำงสำวทมิตำ ชื่นนิยม
นำงสำวสำวิตรี อุเพล
นำงสำวกุลชญำ โชคทวีธัญกุล
ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด เวอร์เทค เทคนิค
นำงสำวพรทิพย์ รักนิ่ม
นำงสำวสนธยำ กล่อมเปลี่ยน
นำงสำวปำริฉัตร บุญธนวัฒน์
ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด อัญชลีคอสเมติกส์
เสบียงบุญ BY คุณหญิง โดยนำงนงนภัส
เลิศเกียรติอนันต์
สมำคมศิษย์เก่ำโรงเรียนสระบุรีวิทยำคม
บริษัท อันตี้อินโนเวชั่น จ�ำกัด
นำยโสภณวิชญ์ สีมำสกุลชัย
คุณสุวรัตน์ อภิมนต์บุตร
คุณสุวพัชร อภิมนต์บุตร
คุณเกตุศิรำ ผลบุญ
คุณกำญจน์มณี ทรัพย์พันธ์
นำงกัญกร พรจิรเวช
นำงสำวสิริกร กำญจนทรงธรรม
คุณอัจฉรำ แพสุขชื่น
นำงสำวธนัชพร แย้มพันธุ์เกษร
นำงธีรนำถ อินทยศ
นำยศิริวัฒน์ บุปผำเจริญ
นำงสำวปำณิสรำ เศวตอำภำ
นำงยุพิน โตเอี่ยม
คุณธันยำพิมพ์ กลำงหมื่นไวย
นำยปวริศฐ์ ปิยศรีขจรศิริ
ชมรมท�ำดีด้วยหัวใจ
นำงนิษฐำภรณ์ ชำญสมร
คุณประกำยวรรณ์ มณีแจ่ม
นำยชัยธัช เธียรถำวร
นำงสนองพระโอษฐ์
กองรำชเลขำนุกำรในพระองค์สมเด็จพระบรม
รำชินนี ำถในรัชกำลที่ ๙ สถำบันสิริกิติ์ และ
กองศิลปำชีพ
กองบังคับกำรกองบินต�ำรวจ
มูลนิธิพัฒนำเทคโนโลยีกำรเกษตรไทย
นำยณัฏฐ์ ศรีวิหค
สมำคมนักเรียนเก่ำโรงเรียนจิตรลดำ
นำยบ�ำรุง พำทยกุล

ท่ำนผู้หญิงนรำวดี ชัยเฉนียน
มูลนิธิศิษย์เก่ำโรงเรียนเตรียมทหำร
นำงวิไลวรรณ พันธวงศ์ (พำทยกุล)
บริษัท วิมลำ จ�ำกัด
คณะองคมนตรีและภริยำ
นำยจุลพร เติมทองไชย
คณะครู - ช่ำง สถำบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดำ
ท่ำนผู้หญิงสุภรภ์เพ็ญ หลวงเทพนิมิต
คุณขจิตธรรม พำทยกุล
นำงจิตรำภรณ์ เตชำชำญ
คุณพนิดำ คุ้มวิเชียร
พันเอกชนินทร์ โพธิ์พูนศักดิ์
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์
นำยศรีภูมิ - หม่อมรำชวงศ์วรรณำภรณ์ ศุขเนตร
คุณหญิงสร้อยระย้ำ เรืองวิเศษ
นำงเสำวภำคย์ ขุมแก้ว
นำยณัชพงษ์ รักติประกร และครอบครัว
นักเรียนเก่ำจิตรลดำ รุ่น ๑
คุณประภำ รัตนเมธำนนท์
นำยนพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์
คุณอุษณีย์ มหำกิจศิริ
รองศำสตรำจำรย์ประไพสิริ สิริกำญจน
พล ต.ต. นพ. เฉลิมพงศ์ โกมำรกุล ณ นคร
คุณหญิงดรุณี พูลทรัพย์
นำยพิศักดิ์ ชวลิต
นำงระเบียบ ผลแจ้ง
นำยปรีชำ จิตรบรรจง
นำงชื่นสุมนต์ ศรีทะโคตร
นำงสำยน�้ำ อักษร
นำยอมรพงศ์ ใจดี
นำยวังพจน์ บุญลำภ
คุณสุกัญญำ ทองหน้ำศำล
ว่ำที่ร้อยตรีเกรียงไกร อักษร
นำงค�ำสี ตำกำศ
นำงสำวศรัญญำ ภัทโชตำนนท์
นำงสำวธีรญำ สำสุวรรณ์
นำยธนพงศ์ ประพันธ์เนติวุฒิ
นำยศุภกร ภัคโชตำนนท์
นำยวิษณุ สำสุวรรณ์
นำงค�ำพำ สำยทอง
นำงสำวสุนีย์ กันสวัสดิ์
งำนขบวน ๙๐๕
คุณพิตรำภรณ์ สังขะทรัพย์
ท่ำนผู้หญิงสุนำมัน ประนิช
ท่ำนผู้หญิง จันทิมำ พึ่งบำรมี
คุณหญิงจำมรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยำ
MR MERRICK JAMES DAVIDSON
ท่ำนผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์
นำยจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี
นำยเฉลิม อยู่วิทยำ
นำงดำรณี อยู่วิทยำ
หม่อมหลวงกอกฤต กฤดำกร
นำงวรำงคณำ กฤดำกร ณ อยุธยำ
เด็กหญิงกฤษติณำ กฤดำกร ณ อยุธยำ
นำยวำริท อยู่วิทยำ
นำยวรยุทธ อยู่วิทยำ
รศ. พญ. อรวรรณ คีรีวัฒน์
นำยสมศักดิ์ เขมะรังษี
นำยพิพิธ พิชัยศรทัต

นำงสำวสมศรี ชลำภักดี
นำงยุวดี นุชถำวร
นำยธนกร สิริบุญญำนันท์
นำงประภำศรี ลำภเวที
นำงวรำพัน เรืองรุ่ง
นำงสำวจันทรัชต์ เอมระดี
นำงสำวสุภำภรณ์ สดสมศรี
นำงจิตรำ ผลแจ้ง
นำงสำวอุทพร เอี่ยมธนะมำศ
นำยอำทิตย์ สดสมศรี
นำงสำวเพ็ญพักตร์ วิเชียรทศพร
นำงสำวมัลลิกำ สุขกนิษฐ์
นำงสำวอุไรวรรณ ทับแก่น
นำงสำวจุฑำรัตน์ ผัดศรี
นำงสำวสมควร ศรีสวำท
นำงแก้ว พลสนำม
นำงหงษ์ โพธินำม
นำงสำวณณัชศำ ณ บำงช้ำง
นำงสำววำสนำ เจริญบุญวำสนำ
นำงสำวนันทพร ธรรมมำนุธรรม
นำงสำวกมลภัทร ภิเศก
นำงหลืบ หำจัตุรัส
นำงวิรัตน์ กรีดกรำย
นำงสำวเพชรลดำ ลิ่มอรุณ
นำงสำววรรณดี สังข์คง
นำงสำวปรัชญำพร ลีพงษ์
นำงสำวสุภำพรรณ อิ่มใจ
นำยก้องภพ ขันติวงษ์
นำงสำวสมพร สังข์คง
นำงสำวศศิวิมล เกษสอำงค์
นำงพวงปรำง วิมุกตำนนท์
นำงรำตรี อุดมทอง
ดร. อมรำ ชินภูต
นำงวำรุณี ธนะแพสย์
นำยชรัฐพล ชินภูติ
พญ. สำวิตรี ชลออยู่
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ�ำกัด
(มหำชน)
นำงเกศสิรี โรจนวิภำต
นำงเฉลิมเกตุ นภำศัพท์
บริษทั อิตำเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จ�ำกัด (มหำชน)
นำงเมตตำ อุทกะพันธุ์
บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
นิสิตเก่ำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ รุ่น ๓๒
ท่ำนผู้หญิงวิระยำ ชวกุล
ชมรมผู้รับพระรำชทำนทุนมูลนิธิอำนันทมหิดล
นำยศุภชัย พันธุกำนนท์
นำยทัตทนันท์ สดประเสริฐ และหม่อมรำชวงศ์
ทัตทยำ ชุมพล - FREZLEN BROOK BREE
นำยวีรนันท์ สดประเสริฐ และหม่อมรำชวงศ์
ทัตทยำ ชุมพล - FREZLEN BROOK BREE
นพ. สงครำม - คุณหญิงสุมนำ ทรัพย์เจริญ
คุณธวัชชัย ซอโสตถิกุล
นำยพงษ์ศิริ สุวรรณเสถียร
คุณนิธินำถ เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ
นำยเพทำย - นำงอินทิรำ วงศ์ศักดำ
นำงลมหวล เบำสันเทียะ
คุณประจิม ทองดีแท้
นำงตันทังตี้ แซ่ตัน
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นำงโสภำ มำนะสุรำงค์กูล
นำงอ�ำนวย เวชชประสิทธ์
นำยวชิรวิทย์ เวชชประสิทธิ์
นำงสำววำสนำดี เวชชประสิทธิ์
นำงสำวบุษบง ศรีโสภำ
ท่ำนผู้หญิงอิศรำ บุรณศิริ
มูลนิธคิ ณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล
มหำวิทยำลัยมหิดล
ผศ. วุฒิศักดิ์ ลำภเจริญทรัพย์
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหำวิทยำลัยมหิดล
สถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
พลโทธ�ำรงรัตน์ แก้วกำญจน์
นำยสมพร ฐิตะมำดี
นำยจิรำยุ - ท่ำนผูห้ ญิงอรนุช อิศรำงกูร ณ อยุธยำ
นำยบัณฑูร ล�่ำซ�ำ
มูลนิธิมหำวชิรำลงกรณรำชวิทยำลัย
ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม
กองบัญชำกำรกองทัพไทย
กองทัพบก
โรงเรียนสิรินธรรำชวิทยำลัย
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
โรงเรียน ภ.ป.ร. รำชวิทยำลัย
โรงเรียนอุตรดิตถ์
รำชวิทยำลัยกุมำรแพทย์แห่งประเทศไทย และ
สมำคมกุมำรแพทย์แห่งประเทศไทย
สมำคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์
นำงดำวัลย์ กำญจนทัพพะ
นำงประพจนีย์ กิตติขจร
นำงชะลอ นิสรำนนท์
นำยศักดิ์ชัย เตชะวิเศษ
สถำบันสิรินธรเพื่อกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ
มูลนิธิโรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ
องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก
ท่ำนผู้หญิงวิลำวัณย์ วีรำนุวัตติ์
นำงประกอบ ลำภเกษร
นำงสุกำนดำ วรเชษฐบัญชำ
นำยพิสิฐ เสือสมิง
นำงทิพย์วรรณ โรจนสกุล
นำงสำวอำรีย์ โถวสกุล
นำงสำวศิริวรรณ ศิลำพัชรนันท์
คุณหญิงนิภำ จินตวิโรจน์
นำงนพมำศ ศรีวิหค
นำยอ�ำนวยสุข เตชะก�ำพุช
นำงดวงตำ ส่งสัมพันธ์
นำงสุชำดำ อรุณวงศ์ ณ อยุธยำ
นำงดวงตำ เวชชศำสตร์
พันเอกนรภัทร วิจิตรำนุช
คุณหญิงทรงสุดำ ยอดมณี
พันเอกณรงค์ กิติขจร
คุณนงนำถ เพ็ญชำติ
คุณวรวัชร ตันตรำนนท์
กรมกำรพัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทย
นำยวัชรินทร์ สุระรัตน์ชัย
สภำสมำคมสตรีแห่งชำติในพระบรมรำชินปู ถัมภ์
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บริษัท สุวัณณ์ทวีภูเก็ต จ�ำกัด
มูลนิธิฮำรนำมซิงห์ ฮำรบันส์กอร์ (สัจจเทพ)
โรงเรียนสำธิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ฝ่ำยมัธยม
นำงสำวสุกัญญำ ประจวบเหมำะ
มูลนิธิตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมำคมศิษย์เก่ำวิศวกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
นำยวีระศักดิ์ เสริมประภำศิลป์
บริษัท สยำมสแกนดิเนเวียน คอนสตรัคชั่น
แอนด์ บิสซิเนส จ�ำกัด (สนญ.)
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน)
บริษัท แก่นประกำยทีม จ�ำกัด
นำยรัชพล บุญเลื่อง
นำงลำลีวรรณ กำญจนจำรี
MR HARALD LINK
นำงศรีประไพ ไวจรรยำ
มูลนิธิศิษย์นำยร้อยตำมรอยพระบำท
ทูลกระหม่อมอำจำรย์ ในพระรำชูปถัมภ์ฯ
นำงสำวเพ็ญศิริ ณ นครพนม
นำยรัชชำ สุขชม
นำยศรีรัชต์ ธนะรัชต์
คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
นำงอมริสำ ตัณสถิตย์
คุณวีรพล - สิริพร มหธรำดล
นำยนิวัฒน์ - นำงทิพพวดี มุ่งกำรดี
นำงอนงค์ นำคสวัสดิ์
นำงอัญชลี จิตรสุคนธ์
ศำสตรำจำรย์วิสุทธ์ บุษยกุล
สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ส�ำนักงำนใหญ่)
บริษัท สยำมมิชลิน จ�ำกัด
นำงสำวจุไรรัตน์ ไชยหำญ
ท่ำนผู้หญิง อรสำ ล�่ำซ�ำ
นพ .ชูศักดิ์ - อัสนียำ สุวรรณศิริกุล
พลตรีชอบ - อำจำรย์ มยุรำ ตระกูลสม
นำยชำญชัย เอมะรุจิ
นำงกัลยำณี พฤกษ์วิวัฒน์
นำงสำวอำภรณ์ กลแกม
นำงสำววรำงรัตน์ อริยะวรรณ
นำงปำริชำติ เทพวำนิช
นำงเนตรนภำ เทวพฤกษ์
นำงฐำปณีย์ กำญจนรัตน์
นำงสิรีธร เบญจำงคประเสริฐ
นำงสำวไพจิตร บุญเปกข์ตระกูล
นำงเอมอร ศรีโฉมงำม
นำงสำววิภำดำ จิระรัตนกุล
นำงยุพดี ธรรมชำติ
นำงมนัชยำ หงษ์แก้ว
นำงเบญจมำศ จงเจริญ
นำงอัจฉรำ อโนดำต
นำยปิยบุตร พึ่งพันธ์
นำยมนัส แซ่ดำ่ น
นำงสำวสุภำนี บริพันธกำร
นำงสำวอมรรัตน์ กุศลพลำเลิศ
นำงวรรณะ ยะกัณฐะ
นำงสำวพัทธนันท์ ศิริรักษ์โสภณ
นำงพยุงศรี สุขเกื้อ
นำงสำวสุมน มนตรี
นำงกำนดำ อำนนท์
นำยเที่ยง จำรุมณี

นำงภำวนำ สุพัฒนกุล
นำยสุดใจ หอมวิเศษ
นำงสำวพรรณี ต่ำยสกุลทิพย์
นำงบุญศรี พิมล
นำงจุฑำภรณ์ บัวตูม
นำงสุลีพร รักษำสรณ์
นำงสำวอุบลรัตน์ ซื่อสัตตบงกช
นำงสำวยุพดี ลิ่มอรุณ
นำงจินดำ อยู่เป็นสุข
นำงอุไรวรรณ มณีกำญจน์
นำงสิรินิตย์ คุณอักษร
ว่ำที่ร้อยตรีอภิชำติ อริยพิทยำภรณ์
นำยชุติวัฒน์ วรรธนผล
นำงจันทร์ศรี สว่ำงภพ
นำยสุรศักดิ์ รำษฎร์นุ้ย
นำงทัศนัย ชัยพัฒนำกำร
นำยอัญชลี สุจริตกุล
คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
รุน่ ๗
นำยขัติยะ ไชยประเสริฐ
นำยเชิดศักดิ์ ไวยอำษำ
นำงสำวฐิติมำ วงศำโรจน์
คุณสังวร เรืองเดช
นำยไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์
รศ. ดร. สุวิมล เขี้ยวแก้ว
นำยสุธี เทพูปถัมภ์
นำยพฤฒ ไพโรจน์
บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ โกลบอล จ�ำกัด
นำงสำวกนกพิชญ์ จันต๊ะ
นำยอนุรักษ์ นรษี
ชมรมรักษ์พ่อหลวง
ผศ. ศิวำวิทย์ ส�ำเร็จผล
ดร. เอกกฤต นำรำยณ์รักษำ
คณะศิษย์วัดป่ำรวมไทยสำมัคคีธรรม ๑๔
คุณพรชัย ศรีค�ำมี
คุณชวิศ ชื่นเจริญ
คุณจินตนำ นรษี
นำยเอกชำตรี สุขเสน
นำยศุภณัฐ จันทร์ดวงศรี
นำยปิยวงษ์ บำงปำ
นำยพนมนคร มีรำคำ
นำยหอมหวล - นำงธัญวรัตน์ บัวระภำ
นำงสำวพนิดำ อัคคะ
นำงทัศนีย์ อัคคะ
นำงจันทร์จิรำ บุตรชำลี
นำงกัลยำ สุทธิวิริยำภรณ์
คุณดรุณี โพธิ์ปลัด
คุณจงจิต เฉยสอำด
คุณวินัย ชำริโต
คุณธนภัทร ศรีผ่ำน
คุณกัลยำภัสร์ แก้วงำม
โรงเรียนวัดมหรรณพำรำมในพระรำชูปถัมภ์ฯ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำโรงเรียนสระบุรวี ทิ ยำคม
นำยเฉลียว ไตรพิพัฒน์
นำงอักษร กลแกม
โรงเรียนวัดไผ่ด�ำ แผนกสำมัญคึกษำ
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสำม ปทุมธำนี
คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สระบุรี
นำยปรีชำ หีบแก้ว

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนรำชวินิต มัธยม
โรงเรียนสิริรัตนำธร
โรงเรียนวินิตศึกษำ ในพระรำชูปถัมภ์ฯ
นำยชูชีพ สำยสวัสดิ์
นำยชัยเดช เครือเปรม
นำงสำวรัตนำ สนั่นเอื้อ
นำยสุชำติ คงเจริญ
โรงเรียนพระต�ำหนักสวนกุหลำบ มหำมงคล
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สระบุรี
นำยกิตติศักดิ์ ชำญอักษร
โรงเรียนสำยบุรี “แจ้งประชำคำร”
ฝ่ำยกำรพยำบำล โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์
สภำกำชำดไทย
คุณศรีปัญญำ นำวำเจริญ
นำงจินตนำ รัตนพรำหมณ์
นำงลัดดำ รัตนพรำหมณ์
คุณศรีวิไล ยั่งยืน
นำงสำวจตุพร พิศำลวำเลิศ
นำงสำวชัชศรัณย์ - นำงสำวรัชนำ ยั่งยืน
นำงทิพำ นุชจรีพร
นำยแพทย์อ�ำนวย พิพิธเวช
นำงนำฏชฎำ เครือเปรม
นำยเตวิช เจริญเดช
นำงวรำภรณ์ แจ่มใส
นำยชวลิต สัมโน
คุณสุภำพร อุดมศรี
คุณสุรพงษ์ สุวรรณรินทร์
นำงสำวอรจิรำ ผำดเกิด
นำงสำวศิรินภำ อินทสุภำ
พระปลัดธัญวัฒน์ อโสโก
นำงวิไลวรรณ ตันทนงศักดิ์กุล
นำงสำวจันทร์รอน มำกพันธุ์
คุณขวัญฤทัย จำดป้อม
นำงสำววัชรำภรณ์ เชื้อขุนทด
คุณปิยะ เลำหเรืองชัยยศ
บริษัท ฮิมแก๊ส เซอร์วิส จ�ำกัด
นำงพรพิมล อินทร์ธูป
คุณจ�ำเริญ รัตนพันธ์
คุณจำรุลักษณ์ ศุภพำณิชย์
คุณศศินันท์ ชำติศิริเลิศสกุล
นำงประภำวรรณ สุขทองสำ
นำยทวีศักดิ์ โท๊ะทองซิว
นำยพงศกร กำศจันทร์
นำยชัยพร มูลแก้ว
นำยบริจเฮ้ำส์ ดำรัล มอริสสัน
บริษัท เอ็มโอจี อินดัสทรี เทรนนิ่ง จ�ำกัด
นำงสุมำลี สุภัตตำน
คุณกุลรัศมิ์ ผำยรัศมีโชค
นำงณิชำภำ สิงห์ณรงค์
นำงโกศล ศรีอำจ
นำงรัชนี เชอร์บำค๊อฟ
นำยอัมพร วิจิตรปัญญำ
นำงธนิตตำ วิจิตรปัญญำ
นำยสมชัย มำลำอุตม์
นำยธีระศักดิ์ วัฒนรมย์
คุณรัชตบดินทร์ กันตญำณมุนี
นำงสำวนันธิดำ พันชนะ
คุณประดลเดช หญีตป้อม
นำงสำวจักษณำพ์ ศรีวิไล

นำยวีระวัฒน์ ขันทอง
คุณวันทนีย์ อริยธนำพงศ์
นำยรัสฐวิศ เสถียรรัมย์
นำงคอย ทองเขียว
นำงวันณี ม่วงค�ำ
คุณนรเสฎฐ์ รุจิพำณิชย์
นำยสุรพิน กลิ่นเฉย
นำยพิศณุภงศ์ ศรีศำกยวรำงกูร
คุณศศิธร ธนไวศำรัทยำงกูร
นำยสะอำด แสงรัตน์
คุณธัญภำ คิดประเสริฐ
นำงสำวเบญจวรรณ สลวยแสง
คุณขฌำมศิณี ยมภักดี
นำยวัชรพล รัตนหัตถกุล
สมำคมนักเรียนเก่ำมำแตร์เดอีวิทยำลัย
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
สมำคมวิทยำลัยเทคโนโลยีและ
อำชีวศึกษำเอกชนแห่งประเทศไทย
ดร. ณภัทร ปันยำลักษณ
นำงอรวรรณ ศิริพงษ์
คุณวีระ แตกหนองโน
นำยศุภวัฒน์ จำดป้อม
นำงกำญจนำ กลัดทอง
นำงวิลัย เชียวขุนทด
นำงสุจันทรำ รัศมี
นำงณัฐฐิญำ แสนจันทร์
นำยธนบูลย์ แสนจันทร์ก้อง
เด็กชำยก้องภพ แสนจันทร์
นำยสนอง จูมสุพรรณ
นำงระเบียบ จูมสุพรรณ
นำยจีโรจน์ จูมสุพรรณ
นำงอนงค์ จูมสุพรรณ
เด็กชำยนภปกร จูมสุพรรณ
นำยสมบัติ จูมสุพรรณ
นำยก่อฤกษ์ โพธิ์ปรำกฎ
นำงรัตติยำ จูมสุพรรณ
เด็กชำยภูมิพลัง โพธิ์ปรำกฎ
นำงสมบูรณ์ เหมะธุลิน
นำงลุน โสภำบุญ
นำยสุนทร เจิมมันดี
นำงธัญพร เจิมมันดี
นำยศุภกิจ เจิมมันดี
นำงสำวสุวจี เจิมมันดี
พระพิเชฎฐ วรญำโน
แม่ค�ำบำล ยอดหอ
นำงคูณทรัพย์ ศรีสุรำช
นำงสำวจ�ำเนียร ทองศรีกล�่ำ
นำงเมตตำ ศรีสว่ำง
นำงวิไลวรรณ ทิพย์โอสถ
นำงบัวผัน แสนมน
นำงจันทร์เพ็ญ ล�ำดับ
นำงสำวศรีประไพ เชื้อขุนทด
นำงสุกัญญำ กิจขุนทด-นำงนัดดำ
คุณจิรภัทร ฤทธิมหันต์
นำงสำวศศิธร ดิลกศิลป์
นำงสำวธนัญกรณ์ เที่ยงดี
นำงพรรณพิศ จันทสุวรรณ
นำยชัยวัฒน์ พุทธฤดีสขุ - นำงสำวณัฏกำนต์ หมืน่ พล
บริษัท กิจแสงทองเทรดดิ้ง จ�ำกัด

จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
นำงอ�ำนวย ศรีวิรัตน์
พระครูปลัดศิริ สุวณฺณร�สี
นำงสิริรุ่ง ช�ำนินวล
คณะครูโรงเรียนบ้ำนหนองแดน สำขำบ้ำนโละโคะ
จังหวัดก�ำแพงเพชร
คุณนรำกร ผลำผล
นำงประทวน ทินดวง
ร.ต.ต. ก�ำจัด - นำงเยำวนิตย์ สุขจันทร์
คุณเสงี่ยม พรมมำสุข
นำงมณีจันทร์ รัตนบุรี
นำยภัทรศัย มูลรัตน์
นำงสุมลฑำ เกิดลำภผล
นำยมนตรี ศิริวัฒนำวรำกร
คุณก�ำแพง แย้มอิ่ม
นำงสำวกำญจน์ศณี สุขส�ำรำญ
นำงสำวสุปรำณี กุสะรัมย์
คุณสุวรรณำ เคนน�้ำเที่ยง
นำงสำวดลนภำ กลัดบุบผำ
คุณจิตต์อำรี นรินทร์สุขสันติ
นำงสำวนลินี ทองกลำง
นำงภำดำ อนันต์ศิริโชค
นำงสำวทิพจุฑำ ศรุตธิติวัฒน์
นำงดำรำ จ�ำนงกิจ
คุณรัศมี พรตรีสัตย์
คุณจุรีรัตน์ เนี่ยมศิริ
นำงสำวสำยรุ้ง สินณรงค์
นำยอภิชำติ ใจยนต์
นำยสุนัย บัวเผื่อน
JIN RUI WANG
YANG CHENG
HONG BIN GONG
นำยอนุวัฒน์ พรหมรักษำ
นำงสำวสมฤดี คูหำทอง
นำยสุรศักดิ์ พรหมรักษำ
นำยสงเครำะห์ กำญจนะโกมล
นำยปิยพงษ์ กำญจนะโกมล
น.พ. สรวิชญ์ สุบุญ
ชมรมท�ำดีเพื่อแผ่นดิน
นำงสำวบุณยวีย์ ฉิมบุญเกิด
นำงสำววันวิสำ ชุ่มมะโน
คุณวัลย์รัตน์ รัตนผล
นำงสำวบุญฤดี ค�ำดี
คุณปำนพิมพ์ พิมพ์ถสันต์
นำงสำวกชกร เรืองนุ้ย
นำงจรีรัตน์ สังข์ยิ้ม
บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ�ำกัด (มหำชน)
กรมปศุสัตว์
สมำคมแม่บ้ำนต�ำรวจ
มูลนิธิแม่บ้ำนทหำรอำกำศ
สมำคมภริยำทหำรเรือ
สมำคมแม่บ้ำนทหำรบก
สมำคมแม่บ้ำนกองบัญชำกำรกองทัพไทย
สมำคมภริยำข้ำรำชกำรฯ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
สภำสมำคมสตรีแห่งชำติในพระบรมรำชินูปถัมภ์
กระทรวงยุติธรรม
มหำวิทยำลัยคริสเตียน
กระทรวงสำธำรณสุข
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรุงเทพมหำนคร
ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ
มูลนิธิคุ้มเกล้ำฯ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
กองทัพอำกำศ
กองทัพเรือ
โรงเรียนเกษมพิทยำ
หม่อมรำชวงศ์ปรีดิยำธร เทวกุล
ชมรมพิทักษ์หัวหิน
หม่อมหลวงวิสุมิตรำ ปรำโมช
รศ. อรชุมำ ยุทธวงศ์
นำงกิ่งเทียน บำงอ้อ
ผศ. ดร. สุวรรณำ เกรียงไกรเพ็ชร์
นำงรัชนี ก้ำนทองกูล
นำงอัจฉรำ ค�ำเมือง
พลเรือโทสุริยะ สหนำวิน
วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำรอยุธยำ
โรงเรียนศิริเสนำวิทยำ
โรงเรียนนำยเรืออำกำศนวมินทกษัตริยำธิรำช
โรงเรียนปทุมวิไล
ผู้บริหำรและคณะครูโรงเรียนไทยรัฐฯ
นำงสำวสุพัตรำ ประกอบพำนิช
โรงเรียนสุรนำรีวิทยำ
กองบัญชำกำรต�ำรวจตระเวนชำยแดนฯ
นำยสุวัฒน์ เงินฉ�่ำ
นำยวิทยำ พลศรี
นำยสุรชำติ กีรติตระกูล
นำงไพฑูรย์ กระจ่ำยศิลป์
ชมรมวิทยำกรลูกเสือชำวบ้ำนจังหวัดเชียงใหม่
นำงอุษำ เศษธะพำนิช
คุณหญิงรังสิมำ หวั่งหลี
ชมรมลูกเสือชำวบ้ำน
คุณสมศรี ดอกมะลิ
คุณสมพร วรรณสุข
ศูนย์ปฏิบตั กิ ำรลูกเสือชำวบ้ำนในพระบรมรำชำนุ
เครำะห์
พญ. สุภำ หริกุล
ชมรมลูกเสือชำวบ้ำนจังหวัดพัทลุง
นำงณิชำภำ สงวนสัตย์
พลต�ำรวจตรีวิบูลย์ ผกำมำศ
นำงวนิดำ วรรณทวี
วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำรอยุธยำ
นำยประทิน นำคส�ำรำญ
นำงอรวรรยำ หุ่นทอง
นำงนุกูล พรำมคุ้ม
นำงสำววิจิตตรำ หิ้นเตี้ยน
นำงสมบูรณ์ เทียบทอง
ชมรมลูกเสือชำวบ้ำนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สมำคมนิสิตเก่ำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหำชน)
กระทรวงสำธำรณสุข
บริษัท บีบี เทคโนโลยี จ�ำกัด
MR LIM HEE LIEP
MR CHOO YING CHI
MISS PORNTHITA KRITCHAYAWALAI
MR TAN PENG KOON
MISS CHEW SIEW CHOON
นำงขวัญฤดี หำพุฒพงษ์
นำงนภำ ทันดอน
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นำยสมหมำย ทันดอน
นำยปวริศร์ ไล้สุวรรณชำติ
นำงไสว สรำยนต์
นำงอัปสรลำวัณย์ ตั้งสกุล
MR WONG WEE YAW
นำงนงนุช เวทยำนนท์
นำงสำวมำริษำ โยธำสมุทร
นำยอุทัย ไล้สุวรรณชำติ
นำงสำวรริน ภัทรพรไพศำล
นำงสำวศรินทำ จำรุทัศน์
นำงสำวกนกวรรณ เงินหรั่ง
นำงสุทธิภรณ์ สุขเกษม
นำยสิทธิโชค คงขวัญเมือง
นำยนิพล มังกร
นำงอัญชลี วิจักษณ์ไพศำล
นำงวันเพ็ญ บุรีสูงเนิน
เด็กหญิงกำนต์ธีรำ อุตมะ
นำงสำวกมลชนก ปิ่นปรีชำชัย
นำงสำวณัฐฐศศิ รำศีวิสุทธิ์
คุณลัดดำวัลย์ ฝอยทอง
นำงจรูญ ทิมถำวร
คุณจ�ำนงค์ หำญสุวรรณ์ คุณประกอบ รัตนยงค์ และ
สมำคมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
คุณจินตนำ สโตวำสเซอ
บริษัท ธนะอนันต์ ฟู้ดส์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด
นำยลำยภัทร ขัติยะ
สมำคมสถำปนิกสยำม ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ร้ำนกุ้ยช่ำยเสวยคุณกุ้ง
นำงสำวบุษบง ศรีโสภำ
นำงสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร
คุณศรีวิไล ยั่งยืน
นำยวิโรจน์ กลิ่นบัวแก้ว
บริษทั อุตสำหกรรมนมไทย จ�ำกัด (ส�ำนักงำนใหญ่) นำงประจวบ แสงเนตรสว่ำง
พัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร
ดร. ทัศนีย์ ไผทฉันท์
เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์
บริษัท โตโยต้ำ มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด
(ประเทศไทย)
บริษัท วูจิน แสตนดำร์ด จ�ำกัด
พลเอกชัชวำลย์ - นำงสุรำงค์ - นำงสำวสุทธำภิณท์ - มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
นำยสุรเชษฐ์ วงษ์เอก
สมำคมสัตวบำลแห่งประเทศไทยฯ
สภำองค์กำรพัฒนำเด็กและเยำวชน
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในพระรำชูปถัมภ์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
ดร. สมใจ วิชัยดิษฐ
สภำนักศึกษำมทร.ธัญบุรี
นำงสำวณัฐภัชสรณ์ พุ่มทิพย์
ชมรมกอล์ฟรำชมงคล มทร.ธัญบุรี
นำงวิภำดำ ชินกีรติกำร
องค์กำรนักศึกษำ มทร.ธัญบุรี
กลุ่มกำรพัฒนำอำชีพภูผึ้งหลวง
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ
กรมกำรพัฒนำชุมชน
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
คุณณัชชำ จินดำรัตนวรกุล
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ
นำยอภิลำศ โอสถำนนท์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์
คุณสุญำณี นันทวรรณกร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย
คุณอัมพิกำ ศรีพัลลพ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน
คุณผ่องพรรณ สินสุขอภิรมย์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
นำงสำววรรณี จันทร์ทอง
สมำคมศิษย์เก่ำ มทร.พระนคร
นำงสำวภวินท์อร ชำติอุดมเดช
วิทยำลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยกำร
นำงสำวนันทนำ ศิริกมลำศรัย
MR MERRICK JAMES DAVIDSON
คุณพเยำว์ ยอดบ่อพลับ
มูลนิธสิ วนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระรำชูปถัมภ์
บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ�ำกัด
ผู้แทนกรรมกำรสหกรณ์ภำคกำรเกษตรและ
บริษัท พนำพัฒน์ เฮลท์ แคร์ จ�ำกัด
กลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ
นำยสำรสิน วีระผล
พฤษภาคม ๒๕๖๒
พระรำชรัตนโสภณ
ตามพระราชอัธยาศัย
สมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์ฯ
ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดิเรก ลำวัณย์ศิริ
BACE AUTOMOTIVE INDUSTRY CO.,LTD.
พระครูสุวรรณวิจิตร คุ้มสมบัติ
บริษัท เค พลัส เวิร์ค จ�ำกัด
พระครูวิมล สุวรรณำภรณ์
นำยสรวรรธ ศิริเสนำ
มูลนิธิรำชวินิตร่วมใจ
มูลนิธินำยห้ำงโรงปูนผู้หนึ่ง
นำงฉัตรกุล บุรณศิริ
นำยเจริญ - คุณหญิงวรรณำ สิริวัฒนภักดี
นำยวรพล มำลสุขุม
มูลนิธิสโมสรโรตำรี่กรุงเทพ
นำงอนัญญำ อัครพลธนัท
สมำคมศิษย์เก่ำสำธิตปทุมวัน
นำงตรีประทีป ปิ่นปรีชำชัย
คุณหญิงอำรยำ พิบูลนครินทร์
นำยวินัย ปิ่นปรีชำชัย
คุณปิยะพงศ์ จ่ำงใจมนต์
นำงกรรณิกำร์ เลี่ยนพำณิชย์
นพ. อรุณ - ดร. สุมนำ สวนศิลป์พงศ์
นำงจ�ำรัส ศรีสุวรรณ
นำงสำวสงวนศรี เข็มสม
บริษัท ทองจุไร จ�ำกัด
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี จังหวัดแพร่
นำงอรุณี ไชยแสง
ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด เชียงค�ำซีเมนต์บล๊อค (1991)
นำยสมเกียรติ ไชยแสง
คุณกัญญำ ทองจันทร์เอก
นำงสำวอภิษดำ มะกรครรภ์
นำงนิ่ม ตั้งเฮงเจริญ
นำยชลิต - นำงเสำวณีย์ พุทธรักษำ
บริษัท ศิริกำญจนำไรซ์มิลล์ จ�ำกัด

56 จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระครูมงคลจันทโชติ - พระครูปลัดปฏิภรฑ์ญำณ
โสภโณ - พระครูประภัสสรนิรันดร์
ท่ำนผู้หญิงเหมือนจิต ภิรมย์ภักดี
นำยเอกลักษณ์ บัวทอง
นำยพัชโรดม์ รักตประจิต
คุณศิรินทร์ทิพย์ ม่วงงำม
คุณนิศำรัตน์ ชัยภูมิ
นำยมนต์ชัย ยกบุญญำธิกำร
นำงสำวอัญภรณ์ ทองขำว
นำงสำวลัดดำ สุขสวัสดิ์
นำงณิชนันทพร พงษ์พัฒนำพนิต
นำยปุณญพัฒน พงษ์พัฒนำพนิต
นำงสำวณภำภัช พระเมเด
นำงสำวสุนทรี บรรพต
นำงสำวพัชรินทร์ เนตรวีระ
สหกรณ์ผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำแปดริ้ว จ�ำกัด
นำงสำวอัจฉรีย์ วัชระ
นำงบุญมี ศรีสุข
นำงสำวจุฑำรัตน์ พูลสวัสดิ์
นำยชำณุวัฒน์ สิวะโมกข์
นำงสำวฐิติรัตน์ รมพิพัฒน์
นำยจตุรภัทร โสภณพิศ
นำยวุฒิพงศ์ รุจิเจริญสกุล
นำงสม สมำน
นำงสำวพัชรี โฉมสะอำด
นำงฐิติพันธุ์ ฉำนุ
นำงอภรณ์ วัชระ
นำงกรแก้ว อินดี
นำยสมประสงค์ เนตรทิพย์
นำงสำวลักขณำ นิภำวงศ์
นำยชำลี จิตรประสงค์
นำงกชพรรณ ชอบสวน
นำงบังอร บำงประเสริฐ - นำยเอกสิทธิ์ ตันตะรำวงศำ
นำงแฉล้ม กุลประภัศร์
นำงนงลักษณ์ กิมสุวรรณ์
มูลนิธิส่งเสริมวิทยำศำสตร์เพื่อสุขภำพ
มูลนิธิโรงพยำบำลสมเด็จเจ้ำพระยำ
ในพระรำชูปถัมภ์
นำยโชดิวัต ดั่นธนสำร
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
ภูเก็ต
โรงเรียนยโสธรพิทยำคม
บริษัท ธนะอนันต์ ฟู้ดส์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด
วัดวังค�ำ
รศ. พญ. เสริมศรี สินธวำนนท์
คณะกรรมกำร ผู้บริหำร ครู และนักเรียน
โรงเรียนพระเทพญำณวิศิษฎ์อุดมวิทย์
บริษัท แมจิก เอ็ตเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
MR HARALD LINK
มูลนิธิช่วยกำรศึกษำเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกำส
นำยด�ำรงค์ เภตรำ
นำงสำวกฤติยำ โพธินอก
พล ต.ท. ชินภัทร สำรสิน
บริษัท ไทยยำมำฮ่ำมอเตอร์ จ�ำกัด
พัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร
บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
นำยชูศักดิ์ อุ้มชูผล
คุณสิรินันท์ เลิศธีรกุล

คุณวิไล ตั้งสิน
คุณวิภำ ตั้งสิน
คุณพิชัย ตั้งสิน
คุณปริญญำ ตั้งสิน
คุณสุสิณี ตั้งสิน
มูลนิธิโรงพยำบำลเจริญกรุงประชำรักษ์
บริษัท วิศวกรที่ปรึกษำต่อตระกูล ยมนำค
บริษัท บีบี แอนด์ บี จ�ำกัด
บริษัท แสงฟ้ำ ก่อสร้ำง จ�ำกัด
บริษัท แลนด์สเคปคอลลำบอเรชัน จ�ำกัด
คุณปวีนวัชร์ ศรีไตรรัตน์
คุณอิทธิพงษ์ อินทรโชติ
บริษัท นัมเบอร์วัน เฟอร์รี่ จ�ำกัด
บริษัท วี แอนด์ เค อินเตอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด
บริษัท เจนเพำเวอร์ เอ็นจิเนียร์ส จ�ำกัด
คุณสิทธิพร บุญพัฒน์
ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด ที ซี เอส เคอร์เทน
บริษัท ส�ำนักงำนสถำปนิกกรุงเทพ จ�ำกัด
บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จ�ำกัด
คุณกิตติ แสงมำนะเจริญ
คุณพรชัย ศรีชัยพงษ์พำนิช
บริษัท ภำวรรณ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด หทัยฟำร์ม
คุณณิชนันท์ ต้นยวด
PROGRESS TOP GROUP CO.,LTD.
บริษัท บอนกำแฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
คุณวิชัย อังกูรสหิจ
คุณสุนทรี ด�ำรงเบญพล
บริษัท สุ่ยเซ้งเครื่องเขียน จ�ำกัด
บริษัท จำโกต้ำ บรำเดอร์ส เทรดดิ้ง จ�ำกัด
คุณสุจิตรำ ศุภเลิศสิริสกุล
คุณประเสริญ พู่จิตร์กำนนท์
บริษัท ไนท์ เฟอร์นิช จ�ำกัด
สโมสรโรตำรี ยำนนำวำ
CHEER SYSTEM INTERNATIONAL (THAILAND)
บริษัท มีน�ำโฮเต็ล จ�ำกัด
นำยปิยะ - นำงสิริรัตน์ ศีลธรรม
วปอ ๔๖ สุขศำลำพระรำชทำน
นำยธนำ - นำงสมพร ลำภบริบูรณ์
ศำลเจ้ำเล่ำปุนเถ้ำกงทรงวำด
นำยประดิษฐ รอดลอยทุกข์
ธนำคำรโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตำมพระรำชด�ำริ
นักวิทยุสมัครเล่น ศิษย์เก่ำอู่วิกรมฯ

มิถุนายน ๒๕๖๒
ตามพระราชอัธยาศัย
นำยนำถ ลิ่วเจริญ
MR MERRICK JAMES DAVIDSON
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
นำยอภิรักษ์ โกฎธิ
สมำคมนักเรียนเก่ำอ�ำนวยศิลป์
พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยำ
บริษัท จี พี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
พลเอกทนงศักดิ์ จินดำลัทธ
พลเอกนภดล เจริญพร
พลเอกวีรำกฤต แย้มวิบูล
พลเอกสุนัย สัมปัตตะวนิช
พลเอกฉัตรชัย ธรรมรักษำ
พลเอกธรรมรัชต์ เจริญกุล

พลเอกนิพนธ์ ปำนมงคล
พลเอกสุพจน์ จั่นเผื่อน
พลเอกวิศิษฐ บุศยำรัศมี
พลเอกปริญญำ บูรณำงกูร
พลเอกสนธยำ ทรัพย์สกุล
พลเอกสุเทพ ม่วงมิ่งสุข
พลเอกธ�ำรงศักดิ์ ดีมงคล
พลเอกสิทธิพร ทับเที่ยง
พลโทกนก เนตระคเวสนะ
พลโทโสมนัส ณ เชียงใหม่
พลโทเพรียว พินัยนิติศำสตร์
พันเอกมนต์ชัย กีนะพันธ์
พลโทกฤษฎำ ดวงอุไร
พลเอกอดิสร รัตนเสนีย์
พลเอกทินกร สงวนศักดิ์โยธิน
พลเอกอภิชัย พิณสำยแก้ว
พลตรีชัยกิจ สวัสดี
พลโทศรำยุทธ อภิภัชเดชำ
พลตรีชำติธนู วิริยะวัฒน์
พลเอกสรำภัย ประหำรข้ำศึก
พลโทบุญฤทธิ์ อุตตมะรูป
พลโทชุมพล เกิดนำค
พลโทวีระพันธ์ เกตุรัตน์
พลตรีไพศำล พิศำลกุล
พลตรีณรงค์ศักดิ์ อิสโรภำส
พลโทสมบูรณ์ ศรีมณฑำ
พลโทศุภโชติ กิตติเขมินทร์
พลโทธีระพงษ์ ข�ำคมนิกร
พลเอกฤทธิไกร อุ่นพันธุ์
พลโทสุรพงษ์ พูลทรัพย์
พลโทสุรศักดิ์ นำคธน
พลโทเจิมโชค ทุมมำนนท์
พลโทชวำลย์ แสงกระจ่ำง
นำงสำวกุลนรี โกสินทรเสนีย์
กรมกำรข้ำว
ศูนย์โรคหัวใจสิรินธร โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ
นำงสำวภัทธิรำ งำมสว่ำง
นำงมธุรส คงสุข
ดร. รัชนี สิทธิด�ำรงค์
พลเอกเดชำ เหมกระศรี
นำงพรรณวิภำ ปิยัมปุตระ
นำงสำวสำวิตรี ฉัตรมำลีรัตน์
นำยธนรัช ธนำชีวิต
นำยถิรภำพ วิรุฬห์รักษ์สกุล
นำยธีระพล ชลิศรำพงศ์
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
บริษัท จันศิริ เรียล เอสเตท จ�ำกัด
นำยชำญชัย กุลถำวรำกร
คุณธนำศำสตร์ วัฒนพันธุ์
นำยสำรสิน วีระผล
บริษัท เอ.พี.เค. เฟอร์นิชิงพำรำวู้ด จ�ำกัด
มูลนิธิรำชสกุลอำภำกร
โรงเรียนรำชินี
โรงเรียนศึกษำนำรี
นำงอ�ำภำพรรณ - นำงสำวลักษณ์สดุ ำ สุวรรณมำลิก
นำงสำวจิตติกำญจน์ ศิริวณิชย์วงศ์
นำงสำววิมล ศิริวณิชย์วงศ์
นำงสุนีย์ ตั้งศักดิ์สถิตย์
นำยไสว เพ็งแจ่ม

นำงร�ำไพ วันวำนย์
สมำคมศิษย์เก่ำมหำวชิรำลงกรณ์รำชวิทยำลัย
นำงสำวพฤกษวรรณ รัตนนำคพันธุ์
นำงจูม ตำละบูรณ์
ดร. เอกกฤต นำรำยณ์รักษำ
นำงสำวปัทมรังสี มำลำกุล ณ อยุธยำ
ท่ำนหญิงศรีสว่ำงวงศ์ บุญจิตรำดุลย์
นำงจุฑำมำศ ประทีปะวณิช
นำงสำวจินดำภำ ณ เชียงใหม่
ศำสตรำจำรย์ หิรัญ รดีศรี
นำงสำวฉันทนำ สมวงษ์อินทร์
นำงประยงค์ สุทธสุต
นำงสุวรรณำ อนุวงศ์นุเครำะห์
นำงสมพร ใจอยู่
คุณจีระนันท์ อนันต์ศิริขจร
โรงเรียนกระสังพิทยำคม
สมำคมกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
MR HARALD LINK
นำยอำทร สีตวรรณมำศ
สมำคมกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
นำงศรีวรรณ แว่วเสียง
คุณศำนิษฐ์ บุตรกระวี
ชมรมกอล์ฟอุเทนถวำย
นำงสำวศิริพร ไชยสุต
มูลนิธิวิทยำลัยพยำบำลกองทัพบก
พัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร
นำงสำวจิรัชญำ สุภำพจน์
น.ท.หญิง มำลินี สุภำพจน์
นำงเบญจภัคค์ จิตรหิรัญเสนี
บริษัท แว่นตำ เอ แอนด์ พี จ�ำกัด
นำงสำวนิรำมัย ใช้เทียมวงศ์
พล ต.อ.สมศักดิ์ แขวงโสภำ
พระอธิกำรเสกสรร ธีรปญฺโญ
นำยกิตติโชต ห้อยยี่ภู่
คุณสุดำรัตน์ โอภำสเสรีผดุง
คุณกุลทีป พิชิตสิงห์

กรกฎาคม ๒๕๖๒
ตามพระราชอัธยาศัย
ธรรมะสถำนโพธิสัตว์โต สถำบันส่งเสริม
ภูมิปัญญำไทยสู่สำกลบุญนิธิโลงศพ
เพื่อคนยำกไร้เพื่อกำรกุศล
นำงณิชำภำ สิงห์ณรงค์
หม่อมรำชวงศ์พิศพัฒน์ จิตรพงศ์
กลุ่มชำวไทยใน KARLSRUHE
MALAI STEGER
คุณจ�ำลอง - ยุพิน ป้อมพลอย
ครอบครัวแฮร์โศก
คุณไดน่ำ - คุณวินจ วำกเนอร์
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
พระนครเหนือ และมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี
คุณจิตพัฒน์ กรโกษำ
นำงรัญวรัชญ์ กองศิริธีร์วรำ
นำยเปรมมนัช วัชรำภัย
นำงสำวภัทรวดี ประภำพัฒน์ - นำยภำณุ วีระชำลี
นำงสำวพิชมญชุ์ สุดประเสริฐ
นำยสุรเจตน์ แสงเจริญรัตน์

จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิรำมำธิบดีในพระรำชูปถัมภ์ฯ
สภำเกษตรกรแห่งชำติ
MR MERRICK JAMES DAVIDSON
นำงสำวทรงสิรินธ์ เรืองวิเศษ
บริษัท ธนะอนันต์ ฟู้ดส์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด
ครอบครัวเจนวิวัตน์สกุล ครอบครัวสุนทรนนท์
และครอบครัวนพคุณวรำธร
นำยเอกพล วรสิลป์ชัย
ครอบครัว สิทธิกรเมธำกุล
มูลนิธิคุณแม่ฉลวย ศรีอ่อน
นำงสำวสุนิสำ ควรทรงธรรม
บริษัท ยู สไมล์ โฟโต้ จ�ำกัด
โดย นำงสำวตันหยง วรศิลป์ชัย
นำยพิสุทธิ์ - นำงบูลย์บังอร สุวรรณเมนะ
นำยปริเยชต์ ศรีวรรณ
นำงวิไลวรรณ พวงยำณี
นำงพงษ์พิพัฒน์ พงษ์สระพัง
นำงสำวสุรัตน์ ถำวรพจน์
นำงสำวพัฒน์ณิชำ มำดผล
นำงกิมฮวย กุลัตถ์นำม
นำงนงนภัส เลิศเกียรติอนันต์
นำงณัชชำ อุดมเกียรติกูล
นำงรำตรี สงวนศักดิ์
นำยอนุรักษ์ กำญจะโนสก
นำงวนิดำ สุโกศล
นำงสำวทวีรัตน์ สังฆะพันธ์
นำงสำวสำวิกำ กีรติธำรำกุล
นำงศิริพรรณ กมลรัตนพิบูล
นำยอิสรพงศ์ ดอกยอ
นำงเพชรรัตน์ ขันติธรำงกูร
นำงสำวกัณห์กมล สนจีน
นำงมุกดำ สนจีน
ห้องอำหำร ออมทอง ฯ
นำงสุมนต์ - นำยชลิต วงษ์สกุล
ท่ำนผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุปผำ
สมำคมกอล์ฟผู้อำวุโสแห่งประเทศไทย
ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ฯ
สมำคมสตรีนักธุรกิจและวิชำชีพแห่งประเทศไทย ปทุมนนท์
นำงสำวปนัดดำ อยู่เย็น
นำยบุญธรรม - นำงอุบล มะระพฤกษ์วรรณ
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
โดย นำงสำวจิตตวดี อินทสวัสดิ์
นำยมนัส คันธชำติศิริกุล
นำยนพดล อ�่ำสอำด
นำงสำวณัฐณิชำ อยู่เย็น
นำงอัจฉรำ คันธชำติศิริกุล
นำงเผชิญ เบญจพร
นำงสำวฌำนมี คันธชำติศิริกุล
ด.ญ. ทวีพร คันธชำติศิริกุล
นำงสำวพิมพ์พิสำร์ อยู่เย็น
นำงสำววิชณี เกษมศรี ณ อยุธยำ
สมำคมสตรีนนทบุรี
สมำคมแม่ดีเด่นแห่งชำติ ประจ�ำจังหวัดนนทบุรี
มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศำสนำ
แห่งประเทศไทย
ธนำคำรกรุงไทย จ�ำกัด (มหำชน)
กรมศิลปำกร
MR HARALD LINK

คุณสุขทวี อุดมเวช
นำงสำวฤดี วงศ์สังฮะ
คุณธนวรรณ แก้วสุวรรณ
นำยพิชำชำญ สกุลสอน
นำยรักชำติ อินทร์เจริญ
นำงเขมสุภำงค์ สุขประกอบ
นำยนิติพัฒน์ ถิรธนกุล
นำงวีระวรรณ แก่นทอง
นำยสำรสิน วีระผล
รศ. สุรพล สุวรรณ
นำงสำวอุไรศรี คนึงสุขเกษม
นำยอ�ำไพ ภู่ศรีพงษ์
นำงบรรจง ทัพจันทร์
นำงสมบัติ พิลำ
ร้อยตรีชุมพร พิลำ
แม่ชีพิมพ์พัฒน์ มีภิปรำย และคณะศิษย์
หลวงพ่อแหล่ม
นำงส่งศรี สุขมณี
นำยเปล่ง สุขสะดม
นำงจำรุวรรณ ดีประหลำด
นำยโสภณ จิตรำรัชต์
นำยธนำกร ธรรมรักขิโต
นำยกิตตินัฐ ดีประหลำด
นำงสัมฤทธิ์ ชุนฉำย
นำงเพ็ญศิริ ค�ำอ้ำย
นำงสำวชณินกำนต์ กอบไชยกิจ
นำยอำทิตย์ อินทร์เดช
สมำคมวิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
นำงกุสุมำลย์ รชตะนันทน์
คุณศุภรัตน์ ธรรมสุริยะ
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
คุณภควดี กันภัย
โรงเรียนวรนำรีเฉลิม จังหวัดสงขลำ
สมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนำรีเฉลิม
จังหวัดสงขลำ
นำงสำวศศิธร สำยค�ำติ่ง
พัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร
นำยพีระ ภู่สว่ำง
นำยสงกรำนต์ ศิริพำนิช
นำงปรีมำ มัลลิกะมำส
สมำคมนักเรียนเก่ำเนเธอร์แลนด์
คุณณัชชำ จินดำรัตนวรกุล
คุณสิริพันธ์ เกตุมำลำศิริ

สิงหาคม ๒๕๖๒
ตามพระราชอัธยาศัย
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชกำร จ�ำกัด (มหำชน)
นำยเจริญ - คุณหญิงวรรณำ สิริวัฒนภักดี
นำยกรกฤช จุฬำงกูร
บริษัท ทีเอ็มเค กำญจนบุรี เทรดดิ้ง จ�ำกัด
นำงสำวบุญธรรม แซ่ว่อง
นำยอิทธิวัฒน์ - นำงศิริรัตน์ สหัสสพำศน์
บริษัท อีซี่บำย จ�ำกัด (มหำชน)
มูลนิธิสงเครำะห์ครอบครัวทหำรผ่ำนศึก
นำงอัจฉรำ คงคะจันทร์
พล อ.อ. อนุพันธ์ - นำงวรลักษณ์ สนิทวงศ์
ณ อยุธยำ
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คุณมนนภำ บุญเต็ม
สมำคมศิษย์เก่ำคณะวิศวกรรมศำสตร์
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรฯ นำงสำวนรีวรรณ พุ่มเงินพวง
คุณกัณณิกำ พัฒนะปิยะทรัพย์
นำยปรีชำ - นำงกรรณรัตน์ บุณยินทุ
นำยบุญชัย พัฒนปิยะทรัพย์
นำยฐิติ วรรณศรี
คุณณหทัย ศรประชุม
นำงสิริวิมล สิทธิประศำสน์
ส่วนกำรศึกษำโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ นำยอ�ำนวย นำคผ่อง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นำยทองพูล บุญญำรัตน์สถำพร
นำงสำวยุพิน นำยะสุนทรกุล
หนองบัวล�ำภู
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยำ นำยวันชนะ จันทร์ฉำย
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นำงฉันทนำ เจนสมบูรณ์สิน
นำงสำวสุภำดำ สมหวัง
ก�ำแพงเพชร
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นำยสิทธิชัย แก้ววรรณีสกุล
นำงสุดใจ เจริญรักษำ
กำญจนบุรี
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด เอไอพี อินเตอร์เทรด ๒๐๐๓
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นำงกันยำรัตน์ ขมประเสริฐ
นำงสำวมณฑกำนต์ แต่งปรำณีต
ร้อยเอ็ด
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง นำงสำวปวีณำ พั่วพันศรี
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นำยสุภัทร ป้อมโอชำ
คุณชื่นกมล อำชวพิสิฐ
ศรีสะเกษ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ คุณปรำณี อำชวพิสิฐ
คุณประยุทธ น่วมทนงค์
สมุทรสำคร
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต บริษัท วินเนอร์กรุ๊ปเอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ำกัด (มหำชน)
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลำ นำยธวัช สำดะระ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ คุณจิตติมำ บัวทอง
นำยไพรวัลย์ สว่ำงศรี
นครศรีธรรมรำช
โรงเรียนรำชวินิต บำงแก้ว (สมำคมและผู้ปกครอง บริษัท ซีโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
นำงสำวอรพิน ทองพิสิฐสมบัติ
โรงเรียนรำชวินิตบำงแก้ว)
นำงสำวปวีณ์นุช มีลำภเมธำกุล
นำงสำวประเพลิน รอดเทช
นำงสำวอัญชลี ดำวเรือง
คุณพยอม ดีค�ำ
ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด เอ็นพีมิลด์อัพ
นำงน�้ำ พรมเกิด
ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด เอพี อะโกรเทค
ร้ำนครัวดอกไม้ขำว
นำยธีระ อุตเภำ
นำยสำรสิน วีระผล
นำงสุวคนธ์ พำกเพียร
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทรำชูทิศ
นำงบรรจบ นิ่มนวล
บริษัท ธนะอนันต์ ฟู้ดส์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด
นำยปัญญำ ศิริมงคล
สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นำงมำลำ บุญนำค
นำยชนินทร์ แสนหวู่
บริษัท ไดเวอร์ ซี ไฮยีน (ประเทศไทย) จ�ำกัด
โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย นนทบุรี
นำงจ�ำปี สุขสวัสดิ์
สหกรณ์โคนมหนองโพรำชบุรี จ�ำกัด
นำยชัชวำลย์ มณีทัพ
คุณกมลรัตน์ แพเพชรทอง
บริษัท วิคกี้ เอนเตอร์ไพรซ์ จ�ำกัด
นำงสำวสุธำรัตน์ ศรีอริยะกุล
บริษัท ซันร้อยแปด จ�ำกัด
บริษัท เต็ดตรำ แพ้ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ลำนมันไทยเรือง
นำงรสสุคนธ์ แพเพชรทอง
บริษัท สมรไพบูลย์ (บำงคนที) ๒๐๐๒ จ�ำกัด
บริษัท เบสท์เวิลด์ อินเตอร์เทรด จ�ำกัด
นำงหน่ำ ทองสี
นำงสำวรจนำ แซ่เฮ้ง
ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด ทุ่งสงยงเจริญ
นำงสำวศุภวรรณ อร่ำมสีจันทน์
บริษัท เตียวฮะเฮง ๑๙๙๙ จ�ำกัด
นำงเจษณี เจริญศรี
บริษัท ไทยอินเตอร์แวฟวิ่ง จ�ำกัด
นำยจีรศักดิ์ อร่ำมสีจันทน์
คุณวันเพ็ญ ชูฟ้ำ
นำยจิรำเจต อร่ำมสีจันทน์
คุณธรรมนูญ ตุ้มสุด
นำงสำวจัญจรี อร่ำมสีจันทน์
บริษัท นครปฐมไพศำล จ�ำกัด
คุณปำรีณำ ไกรคุปต์
ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด ระนองภำคภูมิ เอ็กซ์สปอร์ต
นำยระหงษ์ แพรอัตถ์
บริษัท ลื้อเอ็กเซ้ง จ�ำกัด
นำยวิทยำ ตันเจริญ
นำงสำวกำญจนำ ปิ่นเปีย
นำยพรชัย ธัมม์บันดำลสุข
นำยทะนงขัณฑ์ นักท�ำนำ
นำยธนำคม ทวีไกรกุล
นำยยศพงศ์ รัตนมุง
นำยธีรพล ท�ำกินรวย
นำงนำตยำ เฮงประเสริฐ
นำยเจริญ เดชเกิด
บริษัท นครปฐมรวมพัฒนำค้ำข้ำว จ�ำกัด
นำยสุธำนนท์ เดชเกิด
คุณสมจิตร ชำญธัญกรรม
นำงสำววนิดำ แก้วสีเขียว
บริษัท ปตท. น�้ำมันและกำรค้ำปลีก จ�ำกัด (มหำชน) นำงอิฐพร พลอยเรืองรัศมี
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นำงศศิธร เจริญผล
นำยบุญเลิศ เตชะจันตะ
นำงสำวธมน สุวรรณชื่น
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
บริษัท บี แอนด์ บี สตรอว์ แพค จ�ำกัด
คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำร
พระครูโสภณปริยัติคุณ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
นำงเกตุวลี นภำศัพท์
นำยอนุชิต ตระกูลมุทุตำ
นำงลำวัลย์ จินอยู่ยงค์
นำยจ�ำนงค์ เพชรอนันต์
นำงรสพร นิวำทวงศ์
นำงสมใจ ทองวิเศษ
มูลนิธิคุณำกรในพระรำชูปถัมภ์
นำงเพ็ณนุรัต โพธิ์โพ้น
มูลนิธิเพื่อกำรศึกษำ คณะเภสัชศำสตร์
นำยธ�ำรงค์ศักดิ์ ชุมนุมมณี
มหำวิทยำลัยมหิดล
นำงวีระ สมศิริ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและ
นำยณรงค์รัชช์ ทรัพย์สิน
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
นำงวรรณำ สุดำจันทร์
ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำร
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
ส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพ มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์
กำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)
นำงสิริวิมล สิทธิประศำสน์
นำงจันทิมำ เครือสีดำ
ท่ำนผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์
หจก. ภำคอีสำณอุบล (ตังปัก)
ดร. ประพจนีย์ กิตติขจร
บริษัท อีซูซุตังปักบริกำร จ�ำกัด
นำงสุนิสำ มณีนิล
นำยสุรพล ฐำนำนุศักดิ์
นำงทิพย์วัลย์ โพธิ์ทองนำค
นำงเอมสิริ ฐำนำนุศักดิ์
ดร. นิตยำ อรุณวงศ์
นำงวนิดำ ตั้งสกุล
นำยศักดิ์ชัย เตชะวิเศษ
นำงสำววิภำ ฐำนำนุศักดิ์
สมำคมรำชกรีฑำสโมสร
นำงมยุรี ฐำนำนุศักดิ์
สมำคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่ำ
นำยปริณัย ฐำนำนุศักดิ์
โรงเรียนสิรินธรรำชวิทยำลัยจังหวัดนครปฐม
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ�ำกัด
นต. สุขสัน สุปะทัง
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน)
พลตรีกนกพงษ์ จันทร์นวล
โรงเรียนสิรินธรรำชวิทยำลัย
พลโทสิทธิพล ชินส�ำรำญ
มูลนิธิสมำน - คุณหญิงเบญจำ แสงมลิ
พ.ต.อ. หญิง กัลยำณี พฤกษำรุ่งเรือง
MR HARALD LINK
บมจ. อสมท.
บริษัท ธนะอนันต์ ฟู้ดส์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด
สถำบันจิตวิทยำควำมมั่นคง
ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด โรงสีพงษ์เจริญ
บริษัท โตโยต้ำ มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด
วิสำหกิจชุมชนเคหะอินทรีย์วิถีพอเพียง นครรำชสีมำ นำยสมชำย สังข์เทพ
พัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร
นำงรัตนำ ถิรโชติ
นำงวิภำดำ ชินกีรติกำร
ดร. ทวีพร เพ็งมำก
นำยสงกรำนต์ ศิริพำนิช
ผศ. ดร. สกุณำ บุญนรำกร
คุณวัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล
ผศ. ดร. ยุพำวรรณ ศรีสวัสดิ์
นำยเวทิศ อัศวมังคละ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทวี บุญภิรมย์
นำยชูศักดิ์ อุ้มชูผล
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นิภำรัตน์ จันทร์แสงรัตน์
นำงสำวโชติกำ บุญ-หลง
นำงสำวเยำวดี พุฒยืน
นำยเจริญ - คุณหญิงวรรณำ สิริวัฒนภักดี
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ วิภำ วังศิริกุล
คุณนัยนำ ใช้เทียมวงศ์
อำจำรย์วสันต์ พลำศัย
ดร. พรรณเพ็ญ พลำศัย
กันยายน ๒๕๖๒
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ มนทนำ รุจิระศักดิ์
ตามพระราชอัธยาศัย
มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์
นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
นำยเจริญ - คุณหญิงวรรณำ สิริวัฒนภักดี
บริษัท ธนำคำรกรุงไทย (มหำชน) จ�ำกัด
สมำคมนักเรียนเก่ำสุทธิวรำรำม
นำวำอำกำศตรี เบญจพล เขียวชอุ่ม
มูลนิธิเผยแผ่คุณธรรมเพื่อกำรสงเครำะห์
ร้อยตรีธนิก วิชัยดิษฐ
“เต็กก่ำ” จีจินเกำะ
นำยสำรสิน วีระผล
ว่ำที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญำสิทธิ์
พลตรีกิตติ มหำยศนันท์
นำยส�ำรำญ สำรำบรรณ
โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน- นำยบุญเจือ สมทิพย์
รำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ระยอง
นำยประสงค์ ประไพตระกูล
นำยณัฏฐภัทร จันทร์แช่มช้อย
ดร. เสริมสุข สลักเพ็ชร์
นำงสำวยุพำพร จันทร์แช่มน้อย
โครงกำรตำมพระรำชด�ำริฯ
นำยไกรรบ จันทร์แช่มช้อย
พระต�ำหนักทักษิณรำชนิเวศน์
นำยไกรสฤษฎ์ จันทร์แช่มช้อย
นำงสุมำลี เกียรติไพบูลย์
นำงสำวสุดฤทัย จันทร์แช่มช้อย
จังหวัดยะลำ
นำงสำวณัฐนันท์ จันทร์แช่มช้อย
นิสิตเก่ำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

มหำวิทยำลัยทักษิณ
คุณธนนันท์ จินดำกิจสกุลชัย
นำงอุษณี จงจิระ
นำงมลสุดำ ช�ำนิประศำสน์
นำงจิรวรรณ เพ็ญพำส
ชมรมแม่บ้ำนกรมกำรปกครอง
นำงณัสรี จันทร์สมวงศ์
นำงมีนำ รัตนเสนีย์
ชมรมแม่บ้ำนกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
ชมรมแม่บ้ำนกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ชมรมแม่บ้ำนกำรส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
กำรไฟฟ้ำนครหลวง
โดย นำงจันทรกำนต์ เจียมเศรษฐ
คณะแม่บ้ำนและครอบครัวกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
กำรประปำนครหลวง
โดย นำงสำวสุภำภรณ์ ภักดีจรัส
กำรประปำส่วนภูมิภำค
องค์กำรตลำด
ประธำนแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดกระบี่
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดกำญจนบุรี
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดกำฬสินธุ์
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดก�ำแพงเพชร
แม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดขอนแก่น
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดจันทบุรี
ส�ำนักงำนจังหวัดฉะเชิงเทรำ
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดชลบุรี
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดชัยนำท
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดชัยภูมิ
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดชุมพร
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดเขียงรำย
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดเชียงใหม่
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดตรัง
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดตรำด
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดตำก
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดนครนำยก
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดนครปฐม
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดนครพนม
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดนครรำชสีมำ
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดนครศรีธรรมรำช
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดนครสวรรค์
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดนนทบุรี
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดนรำธิวำส
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดน่ำน
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดบึงกำฬ
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดบุรีรัมย์
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดปทุมธำนี
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดปรำจีนบุรี
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดปัตตำนี
แม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดปรำจีนบุรี
สมำคมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดพะเยำ
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดพังงำ
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดพัทลุง
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดพิจิตร
ประธำนแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดพิษณุโลก
ส�ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดเพชรบุรี
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดเพชรบูรณ์
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดแพร่
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดภูเก็ต

ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดมหำสำรคำม
ประธำนแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดมุกดำหำร
แม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดยโสธร
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดยะลำ
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด
นำงพรรณวิภำ ปิยัมปุตระ
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดระยอง
แม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดรำชบุรี
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดลพบุรี
นำยทรงพล สวำสดิ์ธรรม
แม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดล�ำพูน
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดเลย
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดศรีสะเกษ
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดสกลนคร
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดสงขลำ
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดสตูล
แม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดสมุทรปรำกำร
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดสมุทรสงครำม
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดสมุทรสำคร
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดสระแก้ว
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดสระบุรี
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดสิงห์บุรี
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดสุโขทัย
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดสุรินทร์
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดหนองคำย
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดหนองบัวล�ำภู
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดอ่ำงทอง
แม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดอ�ำนำจเจริญ
แม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดอุดรธำนี
ประธำนแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
ชมรมแม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดอุทัยธำนี
แม่บ้ำนมหำดไทยจังหวัดอุบลรำชธำนี
MR HARALD LINK
เทศบำลเมืองนรำธิวำส
คณะกรรมกำรจัดงำน ๒ เมษำรวมใจน้อมเกล้ำ ฯ
พล ต.ต.โชติ ชวำลวิวัฒน์
ชมรมนิสิตเก่ำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
สำมจังหวัดภำคใต้ /นรำธิวำส ยะลำ ปัตตำนี
สถำนศึกษำในสังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำภำคใต้ ๑๔ จังหวัด
นำยเอกรัฐ หลีเส็น
พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์
พ.อ. สมคิด คงแข็ง
พลตรีธิรำ แดหวำ
พ.อ. อิศรำ จันทะกระยอม
พ.ท. จตุพล ศรีเกตุ
พ.ท. อุดม พุฒนุ้ย
นำยกมล ศรีจันทร์บำน
พลเอกวิวรรธน์ ปฐมภำคย์
พลเอก ชินวัฒน์ แม้นเดช
พล ต.ท. รณศิลป์ ภู่สำระ
พลตรีปิยพงษ์ วงศ์จันทร์
พลตรีสมดุลย์ เอี่ยมเอก
พลตรีสมชำติ เปรมจิตต์
พลโทจตุพร กลัมพสุต
พลตรีเกรียงไกร ศรีรักษ์

จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พลตรีวรพล วรพันธ์
พลตรีไตรรัตน์ ไชยนุรักษ์
พล ต.ต. ดุษฎี ชูสังกิจ
พ.อ. ธนุตม์ พิศำลสิทธิวัฒน์
พ.อ. ภูมิพัฒน์ บุญเรืองขำว
พ.อ. สฐิรพงษ์ อำจหำญ
พ.อ. ธำนี เกียรติสำร
พ.อ. รุ่งโรจน์ อนันตโท
พ.อ. ก�ำธร ศรีเกตุ
พ.อ. เกรียงศักดิ์ วัฒนเกริก
พ.อ. อภิชัย เรืองฤทธิ์
พ.อ. สิทธิศักดิ์ เจนบรรจง
พ.อ. นำวำ เนสุสินธุ์
พ.อ. รักชำติ รัตนำศักดิ์
พ.อ. ทวีพร คณะทอง
พ.อ. ยุทธนำม เพชรม่วง
พ.อ. ธีร์พัชร์ เอมพันธุ์
พ.อ. กรกฎ เจริญฤทธิ์
พ.อ. ณัฐกร เรือนติ๊บ
พ.อ. นิคม ทองอินทร์แก้ว
พ.อ. พรรษิษฐ์ สุพรรณชนะบุรี
พ.อ. เฉลิมพงศ์ คงบัว
พ.อ.หำญพล เพชรม่วง
พ.อ. มำนิตย์ เผ่ำพงษ์จันทร์
พ.อ. ชลัช ศรีวิเชียร
พ.อ. ฐกร เนียมรินทร์
พ.ท. ภำคภูมิ จันทรักษ์
พ.ท. ปฐพี พุทธผล
พ.ท. เรวัตร เซ่งเข็ม
พ.ท. ปรเมธ ศำนุพงศ์
พ.ท. ทวีรัตน์ เบญจำทิกุล
พ.ท. ชุติกร ชุมคง
พ.ท. สิทธิชัย บ�ำรุงเขต
พ.ต.ท. กรณ์ ไชยเสือ
พ.ท.โกสินทร์ ชัยช�ำนำญ
พ.ท. วัชรพงษ์ ก้ำนล�ำภู
พ.ท. ปวิณ ปุกค�ำ
พ.ท. สุรศักดิ์ พึ่งแย้ม
พ.ท. จตุรงค์ ป้องเพชร
พ.ท. ประสิทธิ์ สุวรรณรัตน์

ร.ท. ธีรยุทธ เกิดสมบูรณ์
นำยสัมฤทธิ์ โชติบัณ
นำยจำรุวัฒน์ เกลี้ยงเกลำ
นำยวีรนันทน์ เพ็งจันทร์
นำยพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ
นำยเอกรัฐ หลีเส็น
นำยไกรศร วิศิษฎ์วงศ์
นำงออบ นพรัตน์
นำงพรรวินท์ ชำภิมล
นำยสมนึก ระฆัง
นำงพรรณี แสงพงศ์ชวำล
นำงพวงเพ็ญ ทองอ่อน
นำงครองสิน วิทยกุล
นำงละม้ำย ศรีจันทร์บำน
นำงทิพวรรณ ถ้วนถวิล
นำงสำวธิดำ อักครนำวิน
นำงสำวเอกอำภำ ทองขำว
นำงสำวเพ็ญศิริ ชูรำช
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จ�ำกัด
พลตรีมโนช จันทร์คีรี
พลตรีภำสกร ทวีตำ
พลตรีพรชัย อินทนู
พ.อ. อุทิศ อนันตนำนนท์
พ.อ. พีรพงศ์ วัลลภำทิตย์
พ.อ. ภำนุมำศ คล้ำยมงคล
พ.อ. พิทักษ์พล ชูศรี
พ.ท. ศุภสิทธิ์ สุขธัมรงค์
พ.ท. เฉลิมพร รัตนโสภำ
พ.ท. ภำนุวัชร ปัทมวงศ์
พ.ต.อ. สุธำเวชช์ ธำรีไทย
พ.ท. ทัตตเดช สุวรรณรัตน์
พ.ท. เนำวพงษ์ พงษ์เจริญชัย
พ.ท. อ�ำนวย หมกทอง
พัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร
คุณณัชชำ จินดำรัตนวรกุล
คุณรัชนี แสงทองพินิจ
นำยวำณิช จ�ำนงนรวุฒิ
บริษัท ฮำโต้เพ้นท์ (เจ.เค. อำร์) จ�ำกัด
หสม.เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์
(ประเทศไทย)

นำงสำวศรัณยำ ประจักษ์สมสุข
คุณมุกดำ พิสิทธิวิทยำนนท์
นำยกวิน ตระกูลสุข
นำยแสวง พูลทรัพย์
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นำงวรพรรณ เสนำณรงค์
นำงวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยำ
MR KARNKIT BORIRAJ
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
ตุลาคม ๒๕๖๒
นำยสุชีพ บุญวีระ
ตามพระราชอัธยาศัย
นำยเจริญ - คุณหญิงวรรณำ สิริวัฒนภักดี
คณะแพทย์ตำมเสด็จฯ โรงพยำบำลพระมงกฎเกล้ำ นำงสำวสุภำภรณ์ วิจิตรรัตนกุล
วัลลิยำ พำสินี เกตุวลี ประพจน์ อำรยำ ส�ำเริง
ดร. ชนำกำนต์ ยืนยง
ชวลี ฐำปนำ วิมล ชูชำติ ประดิษฐ์ ข้ำรำช
หม่อมรำชวงศ์สุดำนันท์ สินธวำนนท์
บริพำรกองงำนในพระองค์ ฯ ข้ำรำชบริพำร
นำยพิพิธ พิชัยศรทัต
วังสระปทุม คุณข้ำหลวง พยำบำล มหำดเล็ก นำยธงชัย ศรีสมบูรณำนนท์
ชำวที่ และผู้ปฏิบัติงำนถวำย
นำงน�้ำ พรมเกิด
หม่อมหลวงสุธำดำ เกษมสันต์
นำยวัลลภ ศรีนวล
มูลนิธิโรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ
นำยพีระพงษ์ คุ้มตัว
สมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ดร. เอกกฤต นำรำยณ์รักษำ
นำงสิริวิมล สิทธิประศำสน์
นำงซิม โชติศิริคุณวัฒน์
บริษัท ธนะอนันต์ ฟู้ดส์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด
นำงสุนทร เตชะมณีสถิตย์
นำยแพทย์อนุเทพ เทวกุล ณ อยุธยำ
คุณพลสิน - พญ.นวพร เตชะมณีสถิตย์
มูลนิธิมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
นำงจินดำ เหล่ำวัฒนทรัพย์
รัตนโกสินทร์
คณะอุบำสิกำ วัดบวรนิเวศวิหำร
นำงสำวณชภำ พุทธฤดีสุข
บริษัท เอสพีซีจี จ�ำกัด (มหำชน)
นักเรียนเก่ำจิตรลดำ รุ่น ๗
นำยจิรัฏฐ์ ประชำเสรีทัยวัต และ
มูลนิธิเยำวชนคนเก่งในโครงกำรด้วยรัก
นำงสำวเขมศรณ์ พนมวัน ณ อยุธยำ
และห่วงใย
ดร.วำสนำ ปรีดีดิลก
นำยเจนวิทย์ เสรีบุรี
เด็กชำยไทยแลนด์ อิ่มจันทร์ และครอบครัว
นำยสำรสิน วีระผล
นำยอัมรินทร์ วิริยกิจจำ
ชมรมสำธำรณสุขแห่งประเทศไทย
วิทยำลัยเทคนิคเชียงใหม่
นำงสุชิน ธรรมวงศำ
นำงกนิษฐำ เริงพิทยำ
คุณพรสำ ภโววำท
นำงภัคคินี นิยมเหตุ
นำยรัฐกิจ มำนะทัต
พัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร
นำงพิรพร คล่องเวสสะ
นำยสงกรำนต์ ศิริพำนิช
นำงศิริพรรณ สันธนะพันธ์
นำยชูศักดิ์ อุ้มชูผล
นำงโสภำ สุยะนันทน์
นำงสำวดวงเพ็ญ โลจนะวิริยำภรณ์
ดร. ศศิธำรำ พิชัยชำญณรงค์
นำยปกรณ์ บุญปั้น
นำงสำวสุจิตรำ หมวดพล
นำงสมพงษ์ ทิพย์รัตน์
ทพญ. เสำวนีย์ มิตตะธรรมำกุล
นำงสำวศิริพร ทิพย์รัตน์
นำงสำวสุวรรณี เมธำพิพัฒนกุล
นำงสำวกนกทิพย์ ทิพย์รัตน์
SIMPLY ASIA FOODS, LLC
นำยแพทย์สมศักดิ์ - นำงมณฑนัฏ ด�ำรงสิริ

สัญลักษณ์กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ออกแบบโดย นายญาณี ตราโมท
ตราสัญลักษณ์นี้ ประกอบด้วย จุลมงกุฎ และอักษรพระนามาภิ ไธยย่อ “สธ” ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประกอบอยู่ด้านบน ส่วนองค์ประกอบด้านล่างเป็นสัญลักษณ์
แทนองค์กรกองงานฯ โดยสื่อความหมายเป็นรูปสมุดและหนังสือ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการศึกษา ค้นคิด และบันทึก เพื่อการค้นคว้า
อันเป็นประโยชน์ ในงานและผู้จะใช้งานต่อไป หนังสือนี้เกิดจากการเข้าเล่มอย่างเป็นระเบียบด้วยแผ่นกระดาษจ�านวน ๔ แผ่นพับ
มีความหมายแทน อิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา หรือ ความรัก ความเพียร ความตั้งใจ และความรอบคอบ อันเป็น
หัวใจของการท�างาน
ตัวอักษร ก.ส.ธ. เป็นตัวอักษรย่อของ “กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี” ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับสนองใต้เบื้องยุคลบาท

