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ถ้้อยแถลงจากบรรณาธิิการ
พระราชดำำ�รััส สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ
สยามบรมราชกุุมารีี
พระราชกิิจ สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ
สยามบรมราชกุุมารีี มกราคม – ธัันวาคม ๒๕๖๓
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“หนัังสืือทููลกระหม่่อม”   
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จัดท�ำโดยกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ โครงการตามพระราชด�ำริ หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และข้อมูลความรู้ทั่วไป
มีก�ำหนดออกเผยแพร่เป็นประจ�ำ ปีละ ๓ ฉบับ
แจกจ่ายแก่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ห้องสมุดโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
และโรงเรียนในพื้นที่ โครงการตามพระราชด�ำริ ฯ สถาบันการศึกษา หน่วยราชการในส�ำนักพระราชวัง
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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จดหมายข่่าวกองงานในพระองค์์สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ
สยามบรมราชกุุมารีี ฉบัับที่่� ๒๐ มาพบกัับท่่านผู้้�อ่่านอีีกครั้้�งในพุุทธศัักราช ๒๕๖๔
ในฉบัับนี้้� กองบรรณาธิิการขอนำำ�เสนอบทความพิิเศษสองเรื่่อง ได้้แก่่  “น้ำำ��พระราชหฤทััย
เพื่่อปวงประชา” และ “พััฒนาอาชีีพ เสริิมรายได้้ กลุ่่�มอาชีีพประชาชน ในยุุคโควิิด ๑๙” ซึ่่�งเป็็นบทความ
ที่่�บัันทึึกพระราชกรณีียกิิจอัันเกี่่�ยวเนื่่องกัับพระกรุุณาธิิคุุณของสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จ
พระเทพรััตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี ที่่�ทรงเป็็นห่่วงชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ของราษฎรในช่่วงเวลา
สถานการณ์์โควิิด ๑๙ ในปััจจุุบััน 
นอกจากนี้้� ท่่านผู้้�อ่่านยัังคงได้้พบกัับคอลััมน์์ประจำำ�คือื พระราชดำำ�รัสั , พระราชกิิจ และ “หนัังสืือ
ทููลกระหม่่อม” ที่่�นำ�ำ เสนอหนัังสืือพระราชนิิพนธ์์ สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ
สยามบรมราชกุุมารีี ที่่�ตีีพิิมพ์์ขึ้้�นในช่่วงเวลาที่่�ผ่่านมา
จึึงขอเรีียนเชิิญท่่านผู้้�อ่่านพลิิกอ่่านบทความต่่างๆ ได้้ตามอััธยาศััย.
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พระราชดำำ�รััส

สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี
ทรงเปิิดการประชุุมวิิชาการโภชนาการแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� ๑๔

ณ ห้้องประชุุมเทพธาริินทร์์ แกรนด์์ฮอลล์์ ชั้้�น ๑๗ โรงพยาบาลเทพธาริินทร์์ กรุุงเทพมหานคร
วัันพุุธที่่� ๗ ตุุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ข้้าพเจ้้ายิินดีีที่่�ได้้มาเป็็นประธานเปิิดการประชุุมวิิชาการโภชนาการแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� ๑๔ หััวข้้อ “ชีีวิิตใหม่่ สู้้�ภััยโควิิด  - ๑๙
ด้้วยอาหารและโภชนาการ” ที่่�สมาคมโภชนาการแห่่งประเทศไทย ร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่ายด้้านอาหารและโภชนาการ จััดขึ้้�นในวัันนี้้�
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา - ๑๙ มีีผลกระทบหลายมิิติต่่ิ ออาหารและโภชนาการตั้้�งแต่่ระดัับโลก ระดัับประเทศ
ชุุมชน  และส่่วนบุุคคล ทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคมอย่่างเฉีียบพลััน  พฤติิกรรมการบริิโภคของผู้้�คนเปลี่่�ยนแปลง เกิิดความ
วิิตกเรื่่องความปลอดภััยของอาหาร อาหารหายากเพราะการค้้าขายหยุุดชะงััก ประชาชนต้้องใช้้ชีีวิิตบนฐานชีีวิิตใหม่่ ต้้องปรัับ
เปลี่่�ยนพฤติิกรรมหลายด้้านรวมทั้้�งการบริิโภคอาหาร การมาประชุุมกัันเพื่่อสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจ และเผยแพร่่ความรู้้�สู่่�ประชาชน
ในเรื่่องอาหารและโภชนาการในสถานการณ์์โรคระบาด จะช่่วยให้้ประชาชนเข้้าใจเรื่่องการบริิโภคอาหารให้้ถูกู หลััก เพื่่อให้้ร่่างกายได้้รับั
สารอาหารที่่�จะช่่วยเสริิมสร้้างภููมิิต้้านทานโรค และใช้้ชีีวิิตบนฐานชีีวิิตใหม่่อย่่างมีีคุุณภาพ
ข้้าพเจ้้าขอเปิิดการประชุุมวิิชาการโภชนาการแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� ๑๔ หััวข้้อ “ชีีวิิตใหม่่สู้้�ภััยโควิิด  - ๑๙ ด้้วยอาหารและ
โภชนาการ” ณ บััดนี้้� ขอให้้การประชุุมบรรลุุวััตถุุประสงค์์ทุุกประการ ทั้้�งขอให้้ทุุกท่่านที่่�มาพร้้อมกัันในที่่�ประชุุมนี้้� มีีความสุุขสวััสดีี
ทุุกเมื่่อทั่่�วกััน.
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พระราชกิิจ
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มกราคม – ธัันวาคม ๒๕๖๓
มกราคม ๒๕๖๓
วัันพุุธที่่� ๑ เวลา ๑๔.๒๐ น. เสด็็จฯ ไปทรงเยี่่�ยมทหารที่่�ได้้รัับบาดเจ็็บจาก

การปฏิิ บัั ติิ หน้้ า ที่่� ร าชการ เนื่่� อ งในวัั น ขึ้้� น ปีี ใ หม่่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓
ณ อาคารมหาวชิิราลงกรณ โรงพยาบาลพระมงกุุฏเกล้้า เขตราชเทวีี
วัันพฤหััสบดีีที่่� ๒ เวลา ๑๗.๒๙ น. เสด็็จออก ณ วัังสระปทุุม พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้้ประธานกรรมการบริิหารสถาบัันอิิศรา มููลนิิธิิพััฒนา
สื่่� อ มวลชนแห่่ ง ประเทศไทย นำำ� ผู้้�สำำ� เร็็ จ การอบรมหลัั ก สูู ต รผู้้� บ ริิ ห ารการ
สื่่�อมวลชนระดัับสููง ด้้านกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์ รุ่่�นที่่� ๘
จำำ�นวน ๕๔ คน เฝ้้าฯ รัับพระราชทานวุุฒิบัิ ตั รและเข็็มที่่�ระลึึกของสถาบัันอิิศรา
เวลา ๑๘.๑๒ น. เสด็็จฯ ไปในการพระราชทานน้ำำ��หลวงอาบศพ
นายอำำ�นวย ประนิิช ณ ศาลา ๑๐๐ ปีี วััดเบญจมบพิิตรดุุสิิตวนาราม เขตดุุสิิต
วัันศุุกร์์ที่่� ๓ เวลา ๐๙.๓๕ น. เสด็็จออก ณ วัังสระปทุุม พระราชทานพระราช
วโรกาสให้้ นางซาตูู ซุุยก์์ การีี-เคลฟเวน เอกอััครราชทููตสาธารณรััฐฟิินแลนด์์
ประจำำ�ประเทศไทย เฝ้้าฯ ทููลเกล้้าฯ ถวายหนัังสืือ และกราบบัังคมทููลเกี่่�ยวกัับ
สาธารณรััฐฟิินแลนด์์ ในโอกาสที่่�จะเสด็็จฯ เยืือนสาธารณรััฐฟิินแลนด์์
เวลา ๑๑.๐๒ น. เสด็็จออก ณ วัังสระปทุุม พระราชทานพระราช
วโรกาสให้้ ศาสตราจารย์์ เอมีี กุุตแมน อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยเพนซิิลเวเนีีย
สหรััฐอเมริิกา และคณะ เฝ้้าฯ ในโอกาสเดิินทางมาประเทศไทย
เวลา ๑๔.๕๕ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณา
โปรดเกล้้าฯ ให้้เสด็็จฯ แทนพระองค์์ไปพระราชทานปริิญญาบััตรแก่่ผู้้�สำำ�เร็็จ
การศึึกษาจากสถาบัั น บัั ณ ฑิิ ต พัั ฒ นบริิ ห ารศาสตร์์ ประจำำ�ปีี ก ารศึึกษา
๒๕๖๑-๒๕๖๒ จำำ�นวน ๑,๗๓๘ ราย ณ หอประชุุมเฉลิิมพระเกีียรติิ ๖ รอบ
พระชนมพรรษา สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์ เขตบางกะปิิ
วัันเสาร์์ที่่� ๔ เวลา ๑๔.๕๘ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณา
โปรดเกล้้าฯ ให้้เสด็็จฯ แทนพระองค์์ ไปพระราชทานปริิญญาบััตรแก่่ผู้้�สำำ�เร็็จ
การศึึกษาจากสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา สำำ�นักั วิิชาดุุริยิ างคศาสตร์์ ประจำำ�ปีี
การศึึกษา ๒๕๖๑ รวม ๑๔ คน ณ ห้้องสัังคีีตวััฒนา อาคารอำำ�นวยการสถาบััน
ดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา เขตบางพลััด
วัันจัันทร์์ที่่� ๖ เวลา ๐๙.๓๕ น. เสด็็จลง ณ ศาลาดุุสิิดาลััย สวนจิิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุุคคล จำำ�นวน ๒๒ คณะ เฝ้้าฯ
เวลา ๑๐.๐๗ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณา
โปรดเกล้้าฯ ให้้เสด็็จลงแทนพระองค์์ ณ อาคารชััยพััฒนา สวนจิิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้ เ ลขานุุ ก ารแผนกธรรมศาสตร์์  มูู ล นิิ ธิิ
อานัันทมหิิดล และคณะ นำำ�ผู้้�ได้้รัับพระราชทานทุุนมููลนิิธิิอานัันทมหิิดล
แผนกธรรมศาสตร์์ ประจำำ�ปีี ๒๕๕๖ เฝ้้าฯ กราบบัังคมทููลรายงานผลการศึึกษา

เวลา ๑๔.๓๗ น. เสด็็จลง ณ ศาลาดุุสิิดาลััย พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้้รัฐั มนตรีีว่า่ การกระทรวงการท่่องเที่่�ยวและกีีฬา นำำ�ประธาน
คณะกรรมการพาราลิิมปิิกแห่่งประเทศไทย และนัักกีีฬาคนพิิการทีีมชาติิไทย
พร้้อมคณะ เฝ้้าฯ รัับพระราชทานพร ก่่อนเดิินทางไปร่่วมการแข่่งขัันกีีฬา
อาเซีียนพาราเกมส์์ ครั้้�งที่่� ๑๐ ณ เมืืองซููบิิค สาธารณรััฐฟิิลิิปปิินส์์
ต่่อจากนั้้�น พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุุคคล จำำ�นวน ๙
คณะ เฝ้้าฯ
เวลา ๑๕.๓๗ น. เสด็็จลง ณ อาคารชััยพััฒนา พระราชทานพระราช
วโรกาสให้้คณะบุุคคล จำำ�นวน ๓ คณะ เฝ้้าฯ
ระหว่่างวัันอัังคารที่่� ๗ ถึึงวัันพุุธที่่� ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เสด็็จฯ ไปทรง
ปฏิิบััติิพระราชกรณีียกิิจในพื้้�นที่่�จัังหวััดจัันทบุุรีี
วัันอัังคารที่่� ๗ ทรงเยี่่�ยมโรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนสิิงคโปร์์แอร์์ไลน์์ส
เฉลิิมพระเกีียรติิฯ อำำ�เภอสอยดาว
วัันพุุธที่่� ๘ ทรงเยี่่� ย มโรงเรีี ย นตำำ� รวจตระเวนชายแดนบ้้ า นบ่่ อ ชะอม
ตำำ�บลพวา โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านหางแมว ตำำ�บลขุุนซ่่อง และ
โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านคลองแดง ตำำ�บลพวา อำำ�เภอแก่่งหางแมว
วัันพฤหััสบดีีที่่� ๙ เวลา ๑๓.๕๖ น. เสด็็จลง ณ อาคารชััยพััฒนา สวนจิิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุุคคล จำำ�นวน ๓ คณะ เฝ้้าฯ
เวลา ๑๕.๓๔ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณา
โปรดเกล้้าฯ ให้้เสด็็จลงแทนพระองค์์ ณ อาคารชััยพััฒนา ทรงพระสุุหร่่าย
เทวรููปพระอิิศวร พระแม่่อุุมาเทวีี พระพิิฆเนศวร พระพรหม พระนารายณ์์
พระแม่่ลัักษมีี และพระแม่่ภููมิิเทวีี ในการพระราชพิิธีีตรีียััมพวาย-ตรีีปวาย
ในการนี้้� พระราชทานเงิินแก่่ประธานพระครููพราหมณ์์ ผู้้�เป็็นประธานใน
การประกอบพิิธีีฯ

จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เวลา ๑๗.๒๘ น. เสด็็จฯ ไปทอดพระเนตรนิิทรรศการ “แขกไปใครมา”
ณ แวร์์เฮาส์์ ๓๐ เขตบางรััก
วัันศุุกร์์ที่่� ๑๐ เสด็็จฯ ไปทรงปฏิิบััติิพระราชกรณีียกิิจในพื้้�นที่่�จัังหวััดสระแก้้ว
และจัังหวััดฉะเชิิงเทรา
- ทรงเยี่่�ยมโรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านคลองตะเคีียนชััย
อำำ� เภอวัั ง น้ำำ�� เย็็ น  จัั ง หวัั ด สระแก้้ ว และโรงเรีี ย นตำำ� รวจตระเวนชายแดน
บ้้านนาอิิสาน อำำ�เภอสนามชััยเขต จัังหวััดฉะเชิิงเทรา
วัันเสาร์์ที่่� ๑๑ เวลา ๑๗.๑๐ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณา
โปรดเกล้้าฯ ให้้เสด็็จออกแทนพระองค์์ ณ วัังสระปทุุม พระราชทานพระราช
วโรกาสให้้คณะพราหมณ์์เฝ้้าฯ ทููลเกล้้าฯ ถวายสิ่่�งของเครื่่�องพิิธีีในการ
พระราชพิิธีีตรีียััมพวาย-ตรีีปวาย
เวลา ๑๗.๕๕ น. เสด็็จฯ ไปทรงเปิิดงานครบ ๗๐ ปีี ของหนัังสืือพิิมพ์์
ซิิงเสีียนเยอะเป้้า ณ โรงแรมแชงกรีีล่่า เขตบางรััก
ระหว่่างวัันอาทิิตย์์ที่่� ๑๒ ถึึงวัันอัังคารที่่� ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เสด็็จฯ เยืือน
ประเทศสิิงคโปร์์ เสด็็จฯ ไปทรงร่่วมพิิธีเี ปิิดการประชุุมสุุดยอดนัักวิิทยาศาสตร์์
เยาวชนโลก ค.ศ. ๒๐๒๐ และทรงเยี่่�ยมชมนิิทรรศการภาพเขีียนพู่่�กัันจีีน
ณ พิิพิิธภััณฑ์์อารยธรรมเอเชีีย
ระหว่่างวัันพุุธที่่� ๑๕ ถึึงวัันศุุกร์์ที่่� ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เสด็็จฯ ไปทรงปฏิิบััติิ
พระราชกรณีียกิิจในพื้้�นที่่�จัังหวััดเพชรบุุรีีและจัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์
วัันพุุธที่่� ๑๕ ทรงเยี่่�ยมโรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนนเรศวรห้้วยโสก และ
โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านโป่่งลึึก อำำ�เภอแก่่งกระจาน จัังหวััด
เพชรบุุรีี
วัันพฤหััสบดีีที่่� ๑๖ ทรงเยี่่�ยมโรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านย่่านซื่่�อ
อำำ� เภอกุุ ย บุุ รีี  จัั ง หวัั ด ประจวบคีี รีี ขัั น ธ์์ และทรงเปิิ ด อาคารเกษตรสิิ ริิ สุุ ข 
ทรงเยี่่� ย มโรงเรีี ย นตำำ� รวจตระเวนชายแดนบ้้ า นคลองน้้ อ ย อำำ� เภอหัั ว หิิ น
จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์
วัั น ศุุ ก ร์์ ที่่� ๑๗ ทรงเยี่่� ย มโรงเรีี ย นตำำ� รวจตระเวนชายแดนบ้้ า นท่่ า วัั ง หิิ น
อำำ�เภอปราณบุุรีี จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์
วัั นเสาร์์ที่่� ๑๘ เวลา ๑๗.๔๐ น. เสด็็จฯ ไปในการพระราชทานน้ำำ��หลวง
อาบศพ หม่่อมประพาล จัักรพัันธุ์์� ณ อยุุธยา ณ ศาลา ๑ วััดมกุุฎกษััตริิยาราม
เขตพระนคร
ระหว่่างวัันจัันทร์์ที่่� ๒๐ ถึึงวัันพฤหััสบดีีที่่� ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เสด็็จฯ
ไปทรงปฏิิบััติิพระราชกรณีียกิิจในพื้้�นที่่�จัังหวััดอุุทััยธานีี จัังหวััดนครสวรรค์์
และจัังหวััดลพบุุรีี
วัั น จัั น ทร์์ ที่่� ๒๐ ทรงบำำ�เพ็็ญพระราชกุุศล ณ วััดโคกหม้้อ อำำ�เภอทััพทััน
จัั ง หวัั ดอุุ ทัั ย ธานีี จากนั้้� น ทอดพระเนตรโบราณวัั ต ถุุ ภ ายในพิิ พิิ ธ ภัั ณ ฑ์์
พรหมานุุสรณ์์ และทอดพระเนตรการแสดงของผู้้�สูงู อายุุกลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�ลาวครั่่ง�
วัันอัังคารที่่� ๒๑ ทรงเปิิด “ศููนย์์การแพทย์์มหิิดลบำำ�รุงุ รัักษ์์ จังั หวััดนครสวรรค์์”
ณ พื้้�นที่่�โครงการจััดตั้้�งวิิทยาเขตนครสวรรค์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล อำำ�เภอ
พยุุหะคีีรีี จัังหวััดนครสวรรค์์
ทรงเยี่่�ยมโครงการพััฒนาที่่�ดิินมููลนิิธิิชััยพััฒนา บ้้านเกริ่่�นกระถิิน
อำำ�เภอลาดยาว จัังหวััดนครสวรรค์์

5

ทรงเยี่่� ย มโครงการพัั ฒ นาและปรัั บ ปรุุ ง พื้้� น ที่่� ดิิ น มูู ล นิิ ธิิ ชัั ย พัั ฒ นา
อำำ�เภอเมืืองนครสวรรค์์ จัังหวััดนครสวรรค์์
วัันพุุธที่่� ๒๒ ทอดพระเนตรการฝึึกภาคสนามของนัักเรีียนนายร้้อย ชั้้�นปีีที่่� ๓
หลัั ก สูู ต รส่่ ง ทางอากาศ รุ่่�นที่่� ๓๒๓ โรงเรีี ย นนายร้้ อ ยพระจุุ ล จอมเกล้้ า
ประจำำ�ปีกี ารศึึกษา ๒๕๖๒ ณ กองพลรบพิิเศษที่่� ๑ ค่่ายเอราวััณ จัังหวััดลพบุุรีี
ทรงเยี่่� ย มโครงการพัั ฒ นาที่่� ดิิ น มูู ล นิิ ธิิ ชัั ย พัั ฒ นา อำำ� เภอตาคลีี
จัังหวััดนครสวรรค์์
วัันพฤหััสบดีีที่่� ๒๓ ทรงร่่วมงานสมโภชพระอุุโบสถครบ ๑๓๒ ปีี ณ พระอุุโบสถ
วััดมณีีสถิิตกปิิฏฐาราม อำำ�เภอเมืืองอุุทััยธานีี จัังหวััดอุุทััยธานีี
วัันเสาร์์ที่่� ๒๕ เวลา ๑๗.๔๑ น. เสด็็จฯ ไปทรงเปิิดงาน “เทศกาลตรุุษจีีน
เยาวราช ปีี ๒๕๖๓” ณ ซุ้้�มประตููเฉลิิมพระเกีียรติิ ๖ รอบพระชนมพรรษา
วงเวีียนโอเดีียน เขตป้้อมปราบศััตรููพ่่าย
วัันอาทิิตย์์ที่่� ๒๖ เวลา ๑๒.๐๓ น. เสด็็จฯ ไปทอดพระเนตรนิิทรรศการศิิลปะ
ปีีนัักษััตรต้้อนรัับตรุุษจีีนของ หาน เหม่่ยหลิิน ณ ศููนย์์การค้้าสยามพารากอน
เขตปทุุมวััน
วัันจัันทร์์ที่่� ๒๗ เสด็็จฯ ไปทรงปฏิิบัติั พิ ระราชกรณีียกิิจในพื้้�นที่่�จังั หวััดเชีียงใหม่่
- พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ให้้เสด็็จฯ แทน
พระองค์์ไปพระราชทานปริิญญาบััตรแก่่ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาจากมหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่ ประจำำ�ปีกี ารศึึกษา ๒๐๑๘-๒๐๑๙ จำำ�นวน ๖,๔๒๖ คน ณ หอประชุุม
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ อำำ�เภอเมืืองเชีียงใหม่่
เสด็็ จ ฯ ไปทรงเป็็ น ประธานการประชุุ ม สามัั ญ ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓
ของคณะกรรมการมููลนิิธิิขาเทีียมในสมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีี
ณ อาคารสำำ�นัักงานมููลนิิธิิขาเทีียมในสมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราชชนนีี
อำำ�เภอแม่่ริิม จากนั้้�น ทรงเยี่่�ยมอุุทยานดาราศาสตร์์สิิริินธร อำำ�เภอแม่่ริิม
วัั น อัั ง คารที่่� ๒๘ เสด็็จฯ ไปทรงปฏิิบััติิพระราชกรณีียกิิจในพื้้�นที่่�จัังหวััด
แม่่ฮ่่องสอน
ทรงเปิิดห้้องสมุุดประชาชน “เฉลิิมราชกุุมารีี” อำำ�เภอเมืืองแม่่ฮ่อ่ งสอน
ทรงเยี่่�ยมศููนย์์การเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนเฉลิิมพระเกีียรติิ บ้า้ นน้ำำ�บ่
� อ่ สะเป่่
อำำ�เภอปางมะผ้้า และศููนย์์การเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านปอหมื้้�อ
อำำ�เภอแม่่สะเรีียง
วัั น พุุ ธ ที่่� ๒๙ เวลา ๐๙.๐๒ น. เสด็็จฯ ไปทรงเปิิดอาคาร ๑๐๐ ปีี สธ.
โรงพยาบาลลำำ�พููน อำำ�เภอเมืืองลำำ�พููน จัังหวััดลำำ�พููน
เวลา ๑๔.๕๐ น. เสด็็จฯ ไปทรงเปิิดงาน “เทศกาลโคนมแห่่งชาติิ”
ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓ ณ องค์์การส่่งเสริิมกิิจการโคนมแห่่งประเทศไทย อำำ�เภอ
มวกเหล็็ก จัังหวััดสระบุุรีี
วัั น พฤหัั ส บดีี ที่่� ๓๐ เวลา ๐๙.๐๓ น. เสด็็ จ ลง ณ อาคารชัั ย พัั ฒ นา
สวนจิิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้้ที่่ป� รึึกษาโครงการตามพระราชดำำ�ริฯิ
นำำ�คณะบุุคลากรทางการแพทย์์และสาธารณสุุข จากสาธารณรััฐประชาธิิปไตย
ประชาชนลาว เฝ้้าฯ ในโอกาสเข้้ารัับการฝึึกอบรมเทคโนโลยีีทางการแพทย์์และ
สาธารณสุุขในโครงการความร่่วมมืือไทย-ลาว ด้้านการแพทย์์และสาธารณสุุข 
เวลา ๑๗.๒๒ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณา
โปรดเกล้้ า ฯ ให้้ เ สด็็ จ ออกแทนพระองค์์ ณ พระที่่� นั่่� ง จัั ก รีี ม หาปราสาท
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จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพระบรมมหาราชวััง พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณบดีีคณะแพทยศาสตร์์
ศิิริิราชพยาบาล รองประธานมููลนิิธิิรางวััลสมเด็็จเจ้้าฟ้้ามหิิดล ในพระบรมราชููปถััมภ์์ นำำ�ผู้ไ้� ด้้รับั รางวััลสมเด็็จเจ้้าฟ้้ามหิิดล ประจำำ�ปีพุี ทุ ธศัักราช ๒๕๖๒
เฝ้้าฯ รัับพระราชทานรางวััล สาขาการแพทย์์ ได้้แก่่ ศาสตราจารย์์ ดอกเตอร์์
ราล์์ฟ  เอฟ ดัับเบิิลยูู บาร์์เทนชลากเกอร์์ และสาขาการสาธารณสุุข  ได้้แก่่
ศาสตราจารย์์นายแพทย์์เดวิิด เมบีี

เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้้าฯ ให้้เสด็็จออกแทนพระองค์์ ณ พระที่่�นั่่�งบรมราชสถิิตยมโหฬาร
ในพระบรมมหาราชวััง ในการพระราชทานเลี้้�ยงอาหารค่ำำ��  เพื่่�อเป็็นเกีียรติิ
และแสดงความยิิ น ดีี แ ก่่ ผู้้� ไ ด้้ รัั บ พระราชทานรางวัั ล สมเด็็ จ เจ้้ า ฟ้้ า มหิิ ด ล
ประจำำ�ปีี ๒๕๖๒
วัันศุุกร์์ที่่� ๓๑ เวลา ๐๘.๕๕ น. เสด็็จฯ ไปทรงเปิิดการประชุุมวิิชาการนานาชาติิ
รางวััลสมเด็็จเจ้้าฟ้้ามหิิดล ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเซ็็นทารา แกรนด์์ และ
บางกอกคอนเวนชัันเซ็็นเตอร์์ แอท เซ็็นทรััลเวิิลด์์ เขตปทุุมวััน

กราบบัั ง คมทูู ล ลาในโอกาสพ้้ น จากหน้้ า ที่่� และคณะกรรมการชุุ ด ใหม่่
ปีี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ เฝ้้าฯ ในโอกาสเข้้ารัับหน้้าที่่�ใหม่่
นายคิิม เช พง เอกอััครราชทููตวิิสามััญผู้้�มีีอำำ�นาจเต็็มแห่่งสาธารณรััฐ
ประชาธิิปไตยประชาชนเกาหลีีประจำำ�ประเทศไทย เฝ้้าฯ ในโอกาสเข้้ารัับ
ตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�
เวลา ๑๓.๕๘ น. เสด็็จฯ ไปทรงเปิิดอาคารเลิิศประชารัักษ์์ และ
ทรงวางศิิลาฤกษ์์หอพระประจำำ�โรงพยาบาลเมตตาประชารัักษ์์ ณ โรงพยาบาล
เมตตาประชารัักษ์์ วััดไร่่ขิิง อำำ�เภอสามพราน จัังหวััดนครปฐม
วัันพุุธที่่� ๕ เวลา ๐๘.๕๖ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณา
โปรดเกล้้าฯ ให้้เสด็็จฯ แทนพระองค์์ไปพระราชทานปริิญญาบััตรแก่่ผู้้�สำำ�เร็็จ
การศึึกษาจากมหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง ประจำำ�ปีีการศึึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒
เป็็นวัันแรก รวม ๔,๙๑๕ คน ณ อาคารหอประชุุมพ่่อขุุนรามคำำ�แหงมหาราช
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง เขตบางกะปิิ
เวลา ๑๔.๒๘ น. เสด็็ จ ลง ณ อาคารชัั ย พัั ฒ นา สวนจิิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้ ป ระธานกรรมการส่่ ง เสริิ ม วิิ ท ยาศาสตร์์
วิิจัยั และนวััตกรรม และคณะ นำำ�ศาสตราจารย์์วิจัิ ยั ดีีเด่่น ประจำำ�ปีี ๒๕๖๑ และ
ปีี ๒๕๖๒ รวม ๔ คน เมธีีวิิจััยอาวุุโส สกว. ประจำำ�ปีี ๒๕๖๑ และปีี ๒๕๖๒
รวม ๒๗ คน กัับ ดุุษฎีีบััณฑิิตโครงการปริิญญาเอกกาญจนาภิิเษกดีีเด่่น
ครั้้�งที่่� ๓ จำำ�นวน ๙ คน เฝ้้าฯ รัับพระราชทานโล่่เกีียรติิยศ
วัั น พฤหัั ส บดีี ที่่� ๖ เวลา ๐๘.๔๖ น. พระบาทสมเด็็ จ พระเจ้้ า อยู่่�หัั ว
ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ให้้เสด็็จฯ แทนพระองค์์ไปพระราชทานปริิญญา
บััตรแก่่ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาจากมหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง ประจำำ�ปีีการศึึกษา
๒๕๖๑-๒๕๖๒ เป็็นวัันที่่�สอง จำำ�นวน ๔,๘๖๑ คน ณ อาคารหอประชุุม
พ่่อขุุนรามคำำ�แหงมหาราช มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง เขตบางกะปิิ

กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๓
วัันเสาร์์ที่่� ๑ เวลา ๑๕.๓๘ น. เสด็็จฯ ไปทรงเป็็นประธานงานเฉลิิมพระเกีียรติิเนื่่�อง

ในโอกาสวัันคล้้ายวัันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็็จพระพุุทธเลิิศหล้้านภาลััย ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓ ณ อุุทยานพระบรมราชานุุสรณ์์ พระบาทสมเด็็จ
พระพุุทธเลิิศหล้้านภาลััย อำำ�เภออััมพวา จัังหวััดสมุุทรสงคราม
วัันอาทิิตย์์ที่่� ๒ เวลา ๑๗.๑๙ น. เสด็็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิิงศพ
นายสุุขุมุ นวพัันธ์์ ณ เมรุุหลวงหน้้าพลัับพลาอิิศริิยาภรณ์์ วัดั เทพศิิรินิ ทราวาส
เขตป้้อมปราบศััตรููพ่่าย
วัันจัันทร์์ที่่� ๓ เวลา ๑๕.๒๙ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณา
โปรดเกล้้าฯ ให้้เสด็็จลงแทนพระองค์์ ณ อาคารชััยพััฒนา สวนจิิตรลดา
ทรงเจิิมเทีียนรุ่่�ง เนื่่�องในการพระราชกุุศลมาฆบููชา พุุทธศัักราช ๒๕๖๓
วัันอัังคารที่่� ๔ เวลา ๐๙.๑๘ น. เสด็็จลง ณ ศาลาดุุสิิดาลััย สวนจิิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุุคคล จำำ�นวน ๑๖ คณะ เฝ้้าฯ
เวลา ๐๙.๕๓ น. เสด็็ จ ลง ณ อาคารชัั ย พัั ฒ นา สวนจิิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะกรรมการอำำ�นวยการสมาคมนิิสิิตเก่่า
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ในพระบรมราชููปถััมภ์์ ปีี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ เฝ้้าฯ

เวลา ๑๔.๑๕ น. เสด็็จลง ณ อาคารชััยพััฒนา สวนจิิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้้คณะบุุคคล จำำ�นวน ๒ คณะ เฝ้้าฯ
วัันศุุกร์์ที่่� ๗ เวลา ๐๘.๕๒ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณา
โปรดเกล้้าฯ ให้้เสด็็จฯ แทนพระองค์์ไปพระราชทานปริิญญาบััตรแก่่ผู้้�สำำ�เร็็จ
การศึึกษาจากมหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง ประจำำ�ปีีการศึึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒
เป็็นวัันสุุดท้้าย จำำ�นวน ๔,๐๕๙ คน ณ อาคารหอประชุุมพ่่อขุุนรามคำำ�แหง
มหาราช มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง เขตบางกะปิิ

จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เวลา ๑๓.๕๘ น. เสด็็จลง ณ อาคารชััยพััฒนา สวนจิิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้้คณะบุุคคล จำำ�นวน ๒ คณะ เฝ้้าฯ
วัันเสาร์์ที่่� ๘ เวลา ๑๘.๒๙ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว และสมเด็็จ
พระนางเจ้้าฯ พระบรมราชิินีี เสด็็จฯไปในการพระราชทานเพลิิงศพ นายแก้้วขวััญ
วัั ช โรทัั ย ณ เมรุุ ห ลวงหน้้ า พลัั บ พลาอิิ ศ ริิ ย าภรณ์์  วัั ด เทพศิิ ริิ น ทราวาส
เขตป้้อมปราบศััตรููพ่่าย โอกาสนี้้� สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จ
พระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี โดยเสด็็จในการนี้้�ด้้วย
วัันอาทิิตย์์ที่่� ๙ เวลา ๑๗.๓๓ น. เสด็็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิิงศพ
นางมนััสนัันท์์ ศรีีสุุภาพ ณ เมรุุวััดนวลจัันทร์์ เขตบึึงกุ่่�ม
วัันจัันทร์์ที่่� ๑๐ เวลา ๐๙.๐๑ น. เสด็็จฯ ไปทรงเป็็นประธานการประชุุม
คณะกรรมการสถานศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐาน โรงเรีียนพระตำำ�หนักั สวนกุุหลาบ ครั้้ง� ที่่�
๑/๒๕๖๓ ณ ห้้องประชุุม สำำ�นัักพระราชวััง ในพระบรมมหาราชวััง
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๐ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เสด็จฯ เยือน
สาธารณรัฐอินเดีย เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรป้อมปราการโกลกอนดา อุทยาน
มรดกกุตบ์ชาฮี ทรงเยี่ยมโรงเรียนนายร้อยสาธารณรัฐอินเดีย สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สังเกตการณ์อาริยภัฏ และหอดูดาวเทวสถล
วัันอาทิิตย์์ที่่� ๑๖ เวลา ๑๗.๒๓ น. เสด็็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิิงศพ
คุุณหญิิงสุุพััฒน์์ บุุณยเกีียรติิ ณ เมรุุวััดมกุุฏกษััตริิยาราม เขตพระนคร
ระหว่่างวัันจัันทร์์ที่่� ๑๗ ถึึงวัันศุุกร์์ที่่� ๒๑ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๓ เสด็็จฯ ไปทรง
ปฏิิบััติิพระราชกรณีียกิิจในพื้้�นที่่�จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี จัังหวััดนครศรีีธรรมราช
จัังหวััดตรััง จัังหวััดสตููล จัังหวััดสงขลา จัังหวััดยะลา และจัังหวััดนราธิิวาส
วัันจัันทร์์ที่่� ๑๗ ทรงเปิิดการประชุุมวิิชาการระดัับชาติิ องค์์การเกษตรกร
ในอนาคตแห่่ ง ประเทศไทย ในพระราชููปถััม ภ์์ฯ ครั้้�ง ที่่� ๔๑ ปีีการศึึกษา
๒๕๖๒ ณ วิิทยาลััยเกษตรและเทคโนโลยีีสุุราษฎร์์ธานีี อำำ�เภอพนม จัังหวััด
สุุราษฎร์์ธานีี
ทรงเยี่่� ย มโครงการพัั ฒ นาพื้้� น ที่่� ลุ่่� มน้ำำ�� ปากพนัั ง อัั น เนื่่� อ งมาจาก
พระราชดำำ�ริิ ณ อาคารอเนกประสงค์์ ศูนู ย์์อำำ�นวยการและประสานการพััฒนา
พื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��ปากพนัังอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ อำำ�เภอปากพนััง จัังหวััด
นครศรีีธรรมราช
วัั น อัั ง คารที่่� ๑๘ ทรงเปิิดห้้องสมุุดพร้้อมปััญญา ณ เรืือนจำำ�จัังหวััดตรััง
อำำ�เภอเมืืองตรััง จัังหวััดตรััง
ทรงเยี่่�ยมโรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนยููงทองรััฐประชาสรรค์์
อำำ�เภอควนกาหลง จัังหวััดสตููล
วัั น พุุ ธ ที่่� ๑๙ ทรงเยี่่� ย มโรงเรีี ย นตำำ� รวจตระเวนชายแดนบ้้ า นชายควน
อำำ�เภอสะเดา จัังหวััดสงขลา
ทรงเยี่่�ยมโครงการทหารพัันธุ์์�ดีี ณ กองพลพััฒนาที่่� ๔ ค่่ายรััตนพล
อำำ�เภอคลองหอยโข่่ง จัังหวััดสงขลา
วัันพฤหััสบดีีที่่� ๒๐ ทรงเยี่่ย� มโรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านปาโจแมเราะ
อำำ�เภอธารโต จัังหวััดยะลา และโรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านลีีนานนท์์
อำำ�เภอสุุคิิริิน จัังหวััดนราธิิวาส
วัันศุุกร์์ที่่� ๒๑ เสด็็จฯ ไปยัังศููนย์์ศึึกษาการพััฒนาพิิกุุลทอง อัันเนื่่�องมาจาก
พระราชดำำ�ริิ อำำ�เภอเมืืองนราธิิวาส จัังหวััดนราธิิวาส พระราชทานพระราช-
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วโรกาสให้้ ค ณะบุุ ค คล จำำ� นวน ๑ คณะ เฝ้้ า ฯ ต่่ อ จากนั้้� น เสด็็ จ ฯ ไป
ทอดพระเนตรการดำำ�เนิินงานของศููนย์์ศึึกษาการพััฒนาพิิกุุลทองฯ
ทรงร่่ ว มพิิ ธีี บำำ� เพ็็ ญ กุุ ศ ลทางศาสนาอิิ ส ลามแก่่ ผู้้�ล่่ ว งลัั บ ภายใน
สุุ ส านเฟื่่� อ งฟ้้ า และทรงร่่ ว มสวดดุุ อ าอ์์ ถ วายพระพร พระบาทสมเด็็ จ พระเจ้้าอยู่่�หััว สมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ พระบรมราชชนนีี
พัันปีีหลวง สมเด็็จพระนางเจ้้าฯ พระบรมราชิินีี สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า
กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี และพระบรมวงศานุุวงศ์์
ณ ลานเฟื่่�องฟ้้า ทัักษิิณราชนิิเวศน์์ อำำ�เภอเมืืองนราธิิวาส จัังหวััดนราธิิวาส
ทรงเยี่่�ยมโรงเรีียนบ้้านเขาตัันหยงมิิตรภาพที่่� ๑๕๓ และโรงเรีียน
บ้้านบางมะนาว อํําเภอเมืืองนราธิิวาส
วัั น เสาร์์ ที่่� ๒๒ เวลา ๐๘.๔๕ น. เสด็็ จ ฯ ไปทรงเปิิ ด  “งานออกร้้ า น
คณะภริิยาทููต ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓” ณ รอยััล พารากอน ฮอลล์์ ศููนย์์การค้้า
สยามพารากอน เขตปทุุมวััน
ระหว่่างวัันจัันทร์์ที่่� ๒๔ ถึึงวัันศุุกร์์ที่่� ๒๘ กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๓ เสด็็จฯ ไปทรง
ปฏิิบััติิพระราชกรณีียกิิจในพื้้�นที่่�จัังหวััดพะเยาและจัังหวััดเชีียงราย
วัันจัันทร์์ที่่� ๒๔ พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ
ให้้เสด็็จฯ แทนพระองค์์ไปพระราชทานปริิญญาบััตรแก่่ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษา
จากมหาวิิทยาลััยพะเยา ประจำำ�ปีีการศึึกษา ๒๕๖๑ จำำ�นวน ๔,๒๒๔ คน ณ
หอประชุุมพญางำ��เมืือง มหาวิิทยาลััยพะเยา อำำ�เภอเมืืองพะเยา จัังหวััดพะเยา
เสด็็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิิงศพ พระอุุบาลีีคุุณููปมาจารย์์
ปวง ธมฺฺมปญฺฺโญ อดีีตเจ้้าอาวาสวััด ณ เมรุุชั่่�วคราว วััดศรีีโคมคำำ� ตำำ�บลเวีียง
อำำ�เภอเมืืองพะเยา
ทรงเยี่่�ยมโครงการตำำ�รวจพัันธุ์์�ดีี หมู่่�ที่่� ๖ บ้้านหััวดอย ตำำ�บลท่่าสาย
อำำ�เภอเมืืองเชีียงราย จัังหวััดเชีียงราย
วัันอัังคารที่่� ๒๕ ทรงเยี่่�ยมโครงการเลี้้�ยงแพะพัันธุ์์�แบล็็คเบงกอล ในโครงการ
พััฒนาดอยตุุง พื้้�นที่่�ทรงงานอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ อำำ�เภอแม่่ฟ้้าหลวง
จัังหวััดเชีียงราย

ทรงนำำ�คณะทููตานุุทูตู และกงสุุลต่่างประเทศประจำำ�ประเทศไทย และ
ผู้้�แทนองค์์กรระหว่่างประเทศ เยี่่�ยมชมโครงการปลููกผัักปลอดภััยมาตรฐาน
GAP ณ บ้้านสัันทางหลวง อำำ�เภอแม่่จััน และโครงการศููนย์์วิิจััยและพััฒนา
ชาน้ำำ��มัันและพืืชน้ำำ��มััน มููลนิิธิิชััยพััฒนา อำำ�เภอแม่่สาย จัังหวััดเชีียงราย
ทรงเยี่่�ยมศููนย์์พััฒนาพัันธุ์์�พืืชจัักรพัันธ์์เพ็็ญศิิริิ อำำ�เภอแม่่สาย
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จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วัั น พุุ ธ ที่่� ๒๖ พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ

ให้้เสด็็จฯ แทนพระองค์์ไปพระราชทานปริิญญาบััตรแก่่ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษา
จากมหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้า้ หลวง ประจำำ�ปีกี ารศึึกษา ๒๕๖๑ จำำ�นวน ๒,๕๑๗ คน
ณ หอประชุุมมหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้า้ หลวง อำำ�เภอเมืืองเชีียงราย จัังหวััดเชีียงราย
ทรงเยี่่� ย มโรงเรีี ย นตำำ� รวจตระเวนชายแดนบำำ�รุุ ง ที่่� ๑๑๒ และ
โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนสัังวาลย์์วิิท ๘ บ้้านจะลอ อำำ�เภอแม่่ฟ้้าหลวง
จัังหวััดเชีียงราย
วัันพฤหััสบดีีที่่� ๒๗ ทรงเยี่่�ยมโรงเรีียนรััฐราษฎร์์วิิทยา บ้้านเล่่าลิ่่�ว อำำ�เภอ
แม่่ฟ้้าหลวง จัังหวััดเชีียงราย จากนั้้�น ทรงเป็็นประธานการประชุุมโครงการ
พััฒนาการศึึกษา โรงเรีียนในพื้้�นที่่�โครงการพััฒนาดอยตุุงฯ และอำำ�เภอ
แม่่ฟ้้าหลวง ปีีการศึึกษา ๒๕๖๒
เสด็็จฯ ไปทรงเยี่่�ยมโครงการศึึกษาและพััฒนาการปลููกชาน้ำำ��มััน
ณ บ้้านแม่่คำำ�น้้อย อำำ�เภอแม่่ฟ้้าหลวง และโครงการศึึกษาและพััฒนาการ
ปลูู ก ชาน้ำำ��มัั น ปางมะหัั น และทอดพระเนตรแปลงปลูู ก ชาน้ำำ��มัั น ในพื้้� น ที่่�
ตำำ�บลเทอดไทย อำำ�เภอแม่่ฟ้้าหลวง
เสด็็จฯ ไปทรงเยี่่�ยมโครงการสมััครใจเข้้ารัับการบำำ�บััดยาเสพติิด 
อาสาทำำ�ดีี ณ ศููนย์์อำำ�นวยการประสานงานโครงการพััฒนาเพื่่�อความมั่่�นคง
พื้้�นที่่�อำำ�เภอแม่่ฟ้้าหลวง-อำำ�เภอแม่่จััน ตำำ�บลเทอดไทย อำำ�เภอแม่่ฟ้้าหลวง
และทรงเยี่่�ยมราษฎรบ้้านหััวแม่่คำำ� ตำำ�บลแม่่สลองใน อำำ�เภอแม่่ฟ้้าหลวง
เสด็็จออก ณ พระตำำ�หนัักดอยตุุง อำำ�เภอแม่่ฟ้้าหลวง พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้้คณะบุุคคล จำำ�นวน ๒ คณะ เฝ้้าฯ ต่่อจากนั้้�น เสด็็จฯ
ไปยัังอาคารอเนกประสงค์์ โครงการพััฒนาดอยตุุง พื้้�นที่่�ทรงงานอัันเนื่่�อง
มาจากพระราชดำำ�ริิ ทรงเป็็ น ประธานการประชุุ ม คณะกรรมการมูู ล นิิ ธิิ
แม่่ฟ้้าหลวงฯ ครั้้�งที่่� ๑/๒๕๖๓
วัันศุุกร์์ที่่� ๒๘ ทรงเปิิดอาคารจิิราธิิวัฒ
ั น์์ ศูนู ย์์การเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดน
บ้้านจะนูู จิิราธิิวััฒน์์อุุปถััมภ์์ บ้้านจะนูู อำำ�เภอเมืืองเชีียงราย จัังหวััดเชีียงราย
เวลา ๑๓.๑๕ น. เสด็็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิิงศพ นาวาเอก
จุุลิินทร์์ เหลืือนาค ณ เมรุุวััดสระแก้้วปทุุมทอง อำำ�เภอเมืืองพิิษณุุโลก จัังหวััด
พิิษณุุโลก
ต่่อจากนั้้�น เสด็็จฯ ไปทรงเยี่่�ยมโครงการทหารพัันธุ์์�ดีี ค่่ายสมเด็็จพระบรมไตรโลกนาถ อำำ�เภอเมืืองพิิษณุุโลก จัังหวััดพิิษณุุโลก
วัันเสาร์์ที่่� ๒๙ เวลา ๑๔.๓๗ น. เสด็็จออก ณ วัังสระปทุุม พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้้ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดนครนายก นำำ�คณะข้้าราชการและ
เกษตรกร เฝ้้าฯ ทููลเกล้้าฯ ถวายมะยงชิิดของจัังหวััดนครนายก
เวลา ๑๗.๒๔ น. เสด็็จฯ ไปทรงเป็็นประธานการประชุุมสภาสถาบััน
การพยาบาลศรีีสวริินทิิรา สภากาชาดไทย ครั้้ง� ที่่� ๒๕ ณ อาคารเทิิดพระเกีียรติิ
สมเด็็จพระญาณสัังวร เจริิญ สุุวฑฺฺฒโน สภากาชาดไทย เขตปทุุมวััน

มีีนาคม ๒๕๖๓
วัันอาทิิตย์์ที่่� ๑ เวลา ๑๗.๑๔ น. เสด็็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิิงศพ

นายอำำ�นวย ประนิิช ณ เมรุุหลวงหน้้าพลัับพลาอิิศริิยาภรณ์์ วัดั เทพศิิรินิ ทราวาส
เขตป้้อมปราบศััตรููพ่่าย
วัันอัังคารที่่� ๓ เวลา ๐๙.๑๓ น. เสด็็จฯ ไปทรงเปิิดการประชุุม “กาแล็็กซีี
ฟอรััม เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ๒๐๒๐ ประเทศไทย” ณ อุุทยานดาราศาสตร์์
สิิริินธร อำำ�เภอแม่่ริิม จัังหวััดเชีียงใหม่่
ระหว่่างวัันพุุธที่่� ๔ ถึึงวัันพฤหััสบดีีที่่� ๕ มีีนาคม ๒๕๖๓ เสด็็จฯ ไปทรง
ปฏิิบััติิพระราชกรณีียกิิจในพื้้�นที่่�จัังหวััดชุุมพร
วัันพุุธที่่� ๔ ทรงเปิิดพิพิิ ธิ ภััณฑ์์วัดั พระบรมธาตุุสวีี วัดั พระบรมธาตุุสวีี อำำ�เภอสวีี
ทรงเยี่่ย� มโรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านควนสามััคคีี ตำำ�บลครน
อำำ�เภอสวีี
วัันพฤหััสบดีีที่่� ๕ ทรงเยี่่�ยมโรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนสิิริิราษฎร์์ และ
โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านสวนเพชร อำำ�เภอละแม

วัันศุุกร์์ที่่� ๖ เวลา ๑๔.๑๗ น. เสด็็จลง ณ อาคารชััยพััฒนา สวนจิิตรลดา

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้ นายเดชา ภู่่�ละออ นำำ�เกษตรกรกลุ่่�มพััฒนา
ไม้้ผล อำำ�เภอสากเหล็็ก จัังหวััดพิิจิิตร เฝ้้าฯ ทููลเกล้้าฯ ถวายผลไม้้และผลผลิิต
แปรรููปทางการเกษตรของกลุ่่�มพััฒนาไม้้ผลดัังกล่่าว
วัันเสาร์์ที่่� ๗ เวลา ๑๔.๑๖ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณา
โปรดเกล้้าฯ ให้้เสด็็จฯ แทนพระองค์์ไปพระราชทานปริิญญาบััตรแก่่ผู้้�สำำ�เร็็จ
การศึึกษาจากมหาวิิทยาลััยนวมิินทราธิิราช ประจำำ�ปีกี ารศึึกษา ๒๕๖๑ จำำ�นวน
๓๐๒ คน ณ อาคารนวมภููมิินทร์์ วชิิราวุุธวิิทยาลััย เขตดุุสิิต
วัันจัันทร์์ที่่� ๙ เวลา ๑๔.๐๔ น. เสด็็จฯ ไปทรงเยี่่�ยมโครงการตามพระราช
ประสงค์์ดอนขุุนห้้วย อำำ�เภอชะอำำ� จัังหวััดเพชรบุุรีี
วัันพฤหััสบดีีที่่� ๑๒ เวลา ๑๓.๕๓ น. เสด็็จฯ ไปทอดพระเนตรกิิจการของบริิษัทั
เด็็นโซ (ประเทศไทย) จำำ�กัด ซึ่่
ั ง� จััดทำำ�โครงการทวิิภาคีี ร่ว่ มกัับโรงเรีียนจิิตรลดา
วิิชาชีีพ สถาบัันเทคโนโลยีีจิิตรลดา ณ โรงงานบางปะกง นิิคมอุุตสาหกรรม
อมตะซิิตีี อำำ�เภอพานทอง จัังหวััดชลบุุรีี

จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วัันเสาร์์ที่่� ๑๔ เวลา ๑๔.๓๗ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณา

โปรดเกล้้าฯ ให้้เสด็็จออกแทนพระองค์์ ณ วัังสระปทุุม พระราชทานพระราช
วโรกาสให้้ประธานกรรมการแผนกวิิศวกรรมศาสตร์์ มูลู นิิธิอิ านัันทมหิิดล และ
คณะ นำำ�ผู้้�ได้้รัับพระราชทานทุุนมููลนิิธิิอานัันทมหิิดล แผนกวิิศวกรรมศาสตร์์
ประจำำ�ปีี ๒๕๕๕ ให้้ไปศึึกษาต่่อและได้้สำำ�เร็็จการศึึกษาดัังกล่่าวแล้้ว เฝ้้าฯ
กราบบัังคมทููลรายงานผลการศึึกษา
เวลา ๑๗.๓๔ น. เสด็็ จ ฯ ไปในงานปิิ ด ภาคเรีี ย นของโรงเรีี ย น
ชััยพิิทยพััฒน์์ มููลนิิธิิชััยพััฒนา จารุุวััฒนานุุกููล ท่่าพระ ประจำำ�ปีีการศึึกษา
๒๕๖๒ ณ โรงเรีียนชััยพิิทยพััฒน์์ มููลนิิธิิชััยพััฒนา จารุุวััฒนานุุกููล ท่่าพระ
เขตบางกอกใหญ่่
ระหว่่างวัันจัันทร์์ที่่� ๑๖ ถึึงวัันพุุธที่่� ๑๘ มีีนาคม ๒๕๖๓ เสด็็จฯ ไปทรง
ปฏิิบััติิพระราชกรณีียกิิจในพื้้�นที่่�จัังหวััดน่่าน
วัั น จัั น ทร์์ ที่่� ๑๖ ทรงเยี่่�ยมโรงเรีียนสมาคมพยาบาลไทย อำำ�เภอสองแคว
และทรงเปิิด  “พิิพิิธภััณฑ์์โรงเรีียนสมาคมพยาบาลไทย” ทรงเยี่่�ยมโรงเรีียน
พระปริิยัติั ธิ รรมนิิโครธาราม บ้้านต้้นฮ่่าง อำำ�เภอท่่าวัังผา และทรงเปิิด “อาคาร
สิิ ริิ รัั ต นธรรม” และทรงเยี่่� ย มโรงสีี ข้้ า วพระราชทาน ตำำ� บลศรีี ภูู มิิ  อำำ� เภอ
ท่่าวัังผา

9

มหิิดล แผนกอัักษรศาสตร์์ ประจำำ�ปีี ๒๕๕๕ เฝ้้าฯ กราบบัังคมทููลรายงาน
ผลการศึึกษา
วัันศุุกร์์ที่่� ๒๐ เวลา ๑๔.๒๙ น. เสด็็จลง ณ อาคารชััยพััฒนา สวนจิิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้ คณะบุุคคล จำำ�นวน ๔ คณะ เฝ้้าฯ
เวลา ๑๔.๔๕ น. เสด็็จลง ณ อาคารชััยพััฒนา พระราชทานพระราช
วโรกาสให้้นายโจเซฟ แอนโทนีี คอตเตอร์์ เอกอััครราชทููตวิิสามััญผู้้�มีีอำำ�นาจ
เต็็มแห่่งไอร์์แลนด์์ประจำำ�ประเทศไทย เฝ้้าฯ ในโอกาสเข้้ารัับตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�
นายฌาก ลาปูู ฌ เอกอัั ค รราชทูู ต วิิ ส ามัั ญ ผู้้�มีี อำำ� นาจเต็็ ม แห่่ ง
สาธารณรััฐฝรั่่�งเศสประจำำ�ประเทศไทย และนายเกออร์์ค ชมิิท เอกอััครราชทููต
วิิสามััญผู้้�มีีอำำ�นาจเต็็มแห่่งสหพัันธ์์สาธารณรััฐเยอรมนีีประจำำ�ประเทศไทย
เฝ้้าฯ ในโอกาสเข้้ารัับตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�
วัันเสาร์์ที่่� ๒๑ เวลา ๑๗.๔๒ น. เสด็็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิิงศพ
นางกััณหา โชติิกเสถีียร ณ เมรุุวััดธาตุุทอง เขตวััฒนา
วัันอาทิิตย์์ที่่� ๒๒ เวลา ๑๗.๒๑ น. เสด็็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิิงศพ
หม่่อมประพาล จัักรพัันธุ์์� ณ อยุุธยา ณ เมรุุวััดมกุุฏกษััตริิยาราม เขตพระนคร

พฤษภาคม ๒๕๖๓
วัันอัังคารที่่� ๕ เวลา ๑๔.๐๙ น. เสด็็จออก ณ วัังสระปทุุม พระราชทาน

พระราชวโรกาสให้้ปลััดกระทรวงสาธารณสุุข และคณะ เฝ้้าฯ รัับพระราชทาน
เครื่่�องช่่วยหายใจชนิิดควบคุุมปริิมาตรและความดััน เพื่่�อพระราชทานแก่่
โรงพยาบาลในสัั ง กัั ด กระทรวงสาธารณสุุ ข สำำ�หรัั บ ใช้้ ใ นการช่่ ว ยเหลืื อ
ผู้้�ป่่วยโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา ๒๐๑๙ หรืือโรคโควิิด-๑๙ และผู้้�ป่่วยทั่่�วไป
ของโรงพยาบาล

วัันอัังคารที่่� ๑๗ ทรงเยี่่�ยมโรงเรีียนราชประชานุุเคราะห์์ ๕๖ อำำ�เภอเวีียงสา

และทรงเยี่่�ยมโครงการทหารพัันธุ์์�ดีี น่่าน ณ กองบัังคัับการกรมทหารพราน
ที่่� ๓๒ อำำ�เภอภููเพีียง
วัันพุุธที่่� ๑๘ ทรงเปิิดอาคาร “นัันทปััญญาทร” ณ ศููนย์์ศึึกษาพิิเศษประจำำ�
จัังหวััดน่่าน อำำ�เภอเมืืองน่่าน
วัันพฤหััสบดีีที่่� ๑๙ เวลา ๐๙.๐๓ น. เสด็็จลง ณ ศาลาดุุสิิดาลััย สวนจิิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้ คณะบุุคคล จำำ�นวน ๑๕ คณะ เฝ้้าฯ
เวลา ๐๙.๔๕ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณา
โปรดเกล้้าฯ ให้้เสด็็จลงแทนพระองค์์ ณ อาคารชััยพััฒนา สวนจิิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้ประธานแผนกอัักษรศาสตร์์ มููลนิิธิิอานัันทมหิิดล และคณะ นำำ�ผู้้�ได้้รัับพระราชทานทุุนมููลนิิธิิอานัันทมหิิดล แผนก
อัักษรศาสตร์์ ประจำำ�ปีี ๒๕๕๒ และผู้้�ได้้รัับพระราชทานทุุนมููลนิิธิิอานัันท-

ต่่ อ จากนั้้� น พระราชทานพระราชวโรกาสให้้ ผู้้�บัั ญ ชาการตำำ� รวจ
ตระเวนชายแดน และคณะ เฝ้้าฯ รัับพระราชทานรถยนต์์ขัับเคลื่่�อน ๔ ล้้อ
เพื่่�อพระราชทานแก่่โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดน และศููนย์์การเรีียนตำำ�รวจ
ตระเวนชายแดน ในจัังหวััดกาญจนบุุรีี แม่่ฮ่อ่ งสอน เชีียงใหม่่ และตาก สำำ�หรับั
ใช้้เป็็นพาหนะในการเดิินทาง และเพื่่�อขนส่่งวััตถุุดิบิ ประกอบอาหาร ตำำ�ราเรีียน
สื่่�อการเรีียนการสอน และปััจจััยทางการผลิิตทางการเกษตรของโรงเรีียน
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จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

มิิถุุนายน ๒๕๖๓
วัันพุุธที่่� ๓ เวลา ๐๙.๑๗ น. เสด็็จฯ ออก ณ วัังสระปทุุม พระราชทานพระราช

วโรกาสให้้พลตำำ�รวจเอก สมศัักดิ์์� แขวงโสภา ที่่�ปรึึกษาโครงการตามพระราช
ดำำ�ริิฯ นำำ�ผู้้�แทนกลุ่่�มรวมพลัังเกษตรอิินทรีีย์์ ตำำ�บลเฉนีียง ตำำ�บลนอกเมืือง
อำำ�เภอเมืืองสุุริินทร์์ และตำำ�บลทมอ ตำำ�บลเชื้้�อเพลิิง อำำ�เภอปราสาท จัังหวััด
สุุรินิ ทร์์ เฝ้้าฯ น้้อมเกล้้าฯ ถวายข้้าวเปลืือก เพื่่�อพระราชทานแก่่โครงการพััฒนา
เด็็กและเยาวชนในถิ่่�นทุุรกัันดาร

เวลา ๑๕.๑๓ น. เสด็็ จ ลง ณ อาคารชัั ย พัั ฒ นา สวนจิิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุุคคล จำำ�นวน ๓ คณะ เฝ้้าฯ
เวลา ๑๕.๓๐ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณา
โปรดเกล้้าฯ ให้้เสด็็จลงแทนพระองค์์ ณ อาคารชััยพััฒนา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้้ประธานกรรมการแผนกแพทยศาสตร์์ มูลู นิิธิอิ านัันทมหิิดล
และคณะ นำำ�ผู้้�ได้้รัับพระราชทานทุุนมููลนิิธิิอานัันทมหิิดล เฝ้้าฯ กราบถวาย
บัังคมลาไปศึึกษาต่่อ และเฝ้้าฯ กราบบัังคมทููลรายงานผลการศึึกษา
วัันพฤหััสบดีีที่่� ๑๑ เวลา ๐๙.๑๐ น. เสด็็จลง ณ ศาลาดุุสิิดาลััย สวนจิิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุุคคล จำำ�นวน ๑๑ คณะ เฝ้้าฯ
เวลา ๑๔.๐๔ น. เสด็็ จ ลง ณ อาคารชัั ย พัั ฒ นา สวนจิิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุุคคล จำำ�นวน ๓ คณะ เฝ้้าฯ จากนั้้�น
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้ นายอะฮ์์มััด รุุซดีี เอกอััครราชทููตวิิสามััญ
ผู้้�มีีอำำ�นาจเต็็ม แห่่งสาธารณรััฐอิินโดนีีเซีียประจำำ�ประเทศไทย เฝ้้าฯ กราบ
บัังคมทููลลา ในโอกาสพ้้นจากตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�

วัันศุุกร์์ที่่� ๕ เวลา ๐๙.๐๒ น. เสด็็จฯ ไปทรงเป็็นประธานการประชุุมใหญ่่

มููลนิิธิิรามาธิิบดีีฯ ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓ ณ ศููนย์์การแพทย์์สมเด็็จพระเทพรััตน์์
คณะแพทยศาสตร์์ โรงพยาบาลรามาธิิบดีี มหาวิิทยาลััยมหิิดล เขตราชเทวีี
เวลา ๑๔.๐๘ น. เสด็็จฯ ไปทรงเป็็นประธานการประชุุมคณะกรรมการ
สภากาชาดไทย ครั้้�งที่่� ๓๓๗ ณ อาคารเทิิดพระเกีียรติิสมเด็็จพระญาณสัังวร
เจริิญ สุุวฑฺฺฒโน โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ สภากาชาดไทย เขตปทุุมวััน
วัั น เสาร์์ ที่่� ๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็็จฯ ไปทรงเป็็นประธานการประชุุม
คณะกรรมการศิิริิราชมููลนิิธิิ ณ โรงพยาบาลศิิริิราช เขตบางกอกน้้อย
วัันอาทิิตย์์ที่่� ๗ เวลา ๑๗.๑๕ น. เสด็็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิิงศพ
ศาสตราจารย์์กิิตติิคุุณ หม่่อมราชวงศ์์แน่่งน้้อย ศัักดิ์์�ศรีี ณ เมรุุหลวงหน้้า
พลัับพลาอิิศริิยาภรณ์์ วััดเทพศิิริินทราวาส เขตป้้อมปราบศััตรููพ่่าย
วัันจัันทร์์ที่่� ๘ เวลา ๑๓.๔๐ น. เสด็็จฯ ไปทรงเปิิดห้้องสมุุดพร้้อมปััญญา
ณ เรืือนจำำ�กลางระยอง อำำ�เภอบ้้านค่่าย จัังหวััดระยอง
วัันอัังคารที่่� ๙ เวลา ๑๔.๕๘ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณา
โปรดเกล้้าฯ ให้้เสด็็จฯ แทนพระองค์์ไปยัังพระบรมราชานุุสาวรีีย์์ เชิิงสะพาน
พระราม ๘ ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวพวงมาลา
ของสมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริกิิ ติ์์ิ � พระบรมราชิินีนี าถ พระบรมราชชนนีีพันั ปีีหลวง
พวงมาลาของสมเด็็จพระนางเจ้้าฯ พระบรมราชิินีี และพวงมาลาส่่วนพระองค์์
ณ พระบรมราชานุุสาวรีีย์์ พระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรมหาอานัันทมหิิดล
พระอััฐมรามาธิิบดิินทร เนื่่�องในวัันคล้้ายวัันสวรรคต ๙ มิิถุุนายน ๒๕๖๓
วัันพุุธที่่� ๑๐ เวลา ๑๔.๓๗ น. เสด็็จลง ณ ศาลาดุุสิิดาลััย สวนจิิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุุคคล จำำ�นวน ๑๔ คณะ เฝ้้าฯ

เวลา ๑๗.๓๑ น. เสด็็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิิงศพ ท่่านผู้้�หญิิง
สมรัักษ์์ หุุติินทะ ณ เมรุุหลวงหน้้าพลัับพลาอิิศริิยาภรณ์์ วััดเทพศิิริินทราวาส
เขตป้้อมปราบศััตรููพ่่าย
วัันศุุกร์์ที่่� ๑๒ เวลา ๐๙.๐๗ น. เสด็็จลง ณ ศาลาดุุสิิดาลััย สวนจิิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุุคคล จำำ�นวน ๖ คณะ เฝ้้าฯ
เวลา ๐๙.๓๘ น. เสด็็ จ ลง ณ อาคารชัั ย พัั ฒ นา สวนจิิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุุคคล จำำ�นวน ๓ คณะ เฝ้้าฯ
จากนั้้� น ณ อาคารชัั ย พัั ฒ นา พระบาทสมเด็็ จ พระเจ้้ า อยู่่�หัั ว
ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ให้้เสด็็จลงแทนพระองค์์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้้ ป ระธานแผนกอัั ก ษรศาสตร์์  มูู ล นิิ ธิิ อ านัั น ทมหิิ ด ล และคณะ
นำำ�ผู้้�ได้้รัับพระราชทานมููลนิิธิิอานัันทมหิิดล แผนกอัักษรศาสตร์์ ประจำำ�ปีี
๒๕๖๒ เฝ้้าฯ กราบถวายบัังคมลา
เวลา ๑๔.๐๗ น. เสด็็จลง ณ ศาลาดุุสิิดาลััย พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุุคคล จำำ�นวน ๘ คณะ เฝ้้าฯ
วัันอาทิิตย์์ที่่� ๑๔ เวลา ๐๖.๒๗ น. เสด็็จฯ ไปทรงบาตรพระสงฆ์์ เนื่่�องในโอกาส
วัันกำำ�เนิิดสถาบัันการพยาบาลศรีีสวริินทิิรา สภากาชาดไทย ครบ ๑๐๖ ปีี

จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ณ อาคารเฉลิิมพระเกีียรติิ ๖ รอบ พระชนมพรรษา สถาบัันการพยาบาล
ศรีีสวริินทิิรา สภากาชาดไทย เขตปทุุมวััน
เวลา ๑๗.๓๖ น. เสด็็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิิงศพ พลโท
ดำำ�รงเทพย์์ บุุนนาค ณ เมรุุวััดธาตุุทอง เขตวััฒนา
วัันจัันทร์์ที่่� ๑๕ เวลา ๐๙.๑๐ น. เสด็็จลง ณ ศาลาดุุสิิดาลััย สวนจิิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้ คณะบุุคคล จำำ�นวน ๙ คณะ เฝ้้าฯ
เวลา ๑๔.๑๓ น. เสด็็จลง ณ ศาลาดุุสิดิ าลััย พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้้คณะบุุคคล จำำ�นวน ๕ คณะ เฝ้้าฯ
เวลา ๑๕.๑๐ น. เสด็็ จ ลง ณ อาคารชัั ย พัั ฒ นา สวนจิิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้รัฐั มนตรีีว่า่ การกระทรวงวััฒนธรรม และคณะ
ผู้้�บริิหารกระทรวงวััฒนธรรม นำำ�ผู้้�ได้้รัับรางวััล “ศิิลปิินศิิลปาธร” ประจำำ�ปีี
๒๕๖๒ เฝ้้าฯ รัับพระราชทานเข็็มเชิิดชููเกีียรติิ
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิิงศพ นางอาภรณ์์
นิิสาลัักษณ์์ ณ เมรุุวััดธาตุุทอง เขตวััฒนา
วัันอัังคารที่่� ๑๖ เวลา ๐๙.๐๘ น. เสด็็จลง ณ ศาลาดุุสิิดาลััย สวนจิิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุุคคล จำำ�นวน ๔ คณะ เฝ้้าฯ
เวลา ๑๔.๑๕ น. เสด็็จลง ณ ศาลาดุุสิิดาลััย พระราชทานพระราช
วโรกาสให้้คณะบุุคคล จำำ�นวน ๑๐ คณะ เฝ้้าฯ
เวลา ๑๔.๔๐ น. เสด็็ จ ลง ณ อาคารชัั ย พัั ฒ นา สวนจิิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุุคคล จำำ�นวน ๒ คณะ เฝ้้าฯ
เวลา ๑๗.๑๓ น. เสด็็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิิงศพ นายอุุทััย
แก้้วละเอีียด ณ เมรุุวััดมกุุฏกษััตริิยาราม เขตพระนคร
วัั น พุุ ธ ที่่� ๑๗ เวลา ๑๔.๕๙ น. เสด็็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิิงศพ
พระเทพญาณไตรโลกาจารย์์ (สำำ�เภา ติิสาโร) ณ เมรุุวััดนิิเวศธรรมประวััติิ
อำำ�เภอบางปะอิิน จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา
วัั น พฤหัั ส บดีี ที่่� ๑๘ เวลา ๑๐.๐๓ น. เสด็็จฯ ไปทรงเป็็นประธานในพิิธีี
ไหว้้ครูู และพระราชทานเหรีียญรางวััลการศึึกษาแก่่นักั เรีียนนายร้้อย โรงเรีียน
นายร้้อยพระจุุลจอมเกล้้า ประจำำ�ปีีการศึึกษา ๒๕๖๓ ณ โรงเรีียนนายร้้อย
พระจุุลจอมเกล้้า อำำ�เภอเมืืองนครนายก จัังหวััดนครนายก
เวลา ๑๕.๐๒ น. เสด็็จฯ ไปทรงเปิิด  “อาคาร ๙๐๑” ณ สถาบััน
สารสนเทศทรััพยากรน้ำำ�� (องค์์การมหาชน) เขตจตุุจัักร
เวลา ๑๗.๔๗ น. เสด็็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิิงศพ นางสาว
สุุรางค์์ ดุริุ ยิ พัันธุ์์� ศิิลปิินแห่่งชาติิ สาขาศิิลปะการแสดง คีีตศิิลป์์ ณ เมรุุด้า้ นใต้้
วััดเทพศิิริินทราวาส เขตป้้อมปราบศััตรููพ่่าย
วัันศุุกร์์ที่่� ๑๙ เสด็็จฯ ไปทรงปฏิิบััติิพระราชกรณีียกิิจในพื้้�นที่่�จัังหวััดพิิจิิตร
และจัังหวััดพิิษณุุโลก ทรงเยี่่�ยมโครงการศููนย์์ชััยพััฒนาการเกษตรสิิริินธร
อำำ�เภอบางมููลนาก จัังหวััดพิิจิิตร ทรงเยี่่�ยม “ศููนย์์ผลิิตเมล็็ดพัันธุ์์�ข้้าวชุุมชน
บ้้านบึึงประดู่่�” และ “วิิสาหกิิจชุุมชนกลุ่่�มผลิิตและขยายพัันธุ์์�ข้้าวชุุมชน
ตำำ�บลงิ้้�วราย” อำำ�เภอตะพานหิิน จัังหวััดพิิจิิตร ทรงเยี่่�ยมโครงการทหาร
พัันธุ์์�ดีี ในกองพัันซ่่อมบำำ�รุุงที่่� ๒๓ กองบััญชาการช่่วยรบที่่� ๓ ค่่ายสมเด็็จ
พระเอกาทศรถ อำำ�เภอเมืืองพิิษณุุโลก จัังหวััดพิิษณุุโลก โอกาสนี้้� ทรงเปิิด
อาคารบรรจุุเมล็็ดพัันธุ์์�พืืชพระราชทาน “เพื่่�อนช่่วยเพื่่�อน” ทรงเยี่่�ยมโครงการ
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เลี้้�ยงแพะพระราชทานพัันธุ์์�แบล็็คเบงกอลในกองพัันส่่งกำำ�ลังั และบริิการที่่� ๒๓
กองบััญชาการช่่วยรบที่่� ๓ ค่่ายสมเด็็จพระเอกาทศรถ และทรงเปิิดอาคาร
ศููนย์์เพาะพัันธุ์์�ปลาน้ำำ��จืืดพระราชทาน “เพื่่�อนช่่วยเพื่่�อน” พื้้�นที่่�ภาคเหนืือ
ตอนล่่าง กรมทหารปืืนใหญ่่ที่่� ๔
วัันจัันทร์์ที่่� ๒๒ เวลา ๐๘.๕๘ น. เสด็็จลง ณ อาคารชััยพััฒนา สวนจิิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุุคคล จำำ�นวน ๗ คณะ เฝ้้าฯ
วัันอัังคารที่่� ๒๓ เวลา ๑๕.๑๐ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณา
โปรดเกล้้าฯ ให้้เสด็็จออกแทนพระองค์์ ณ วัังสระปทุุม ทรงเจิิมเทีียนพรรษา
ที่่�พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวทรงพระราชอุุทิิศพระราชทานไปจุุดบููชา
พระรััตนตรััยตามพระอารามหลวงและพุุทธเจดีีย์ส์ ถานสำำ�คัญ
ั เนื่่�องในเทศกาล
เข้้าพรรษา ประจำำ�ปีีพุุทธศัักราช ๒๕๖๓
ต่่อจากนั้้�น เสด็็จออกแทนพระองค์์ พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้้ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดอุุบลราชธานีีนำำ�คณะกรรมการจััดงานประเพณีีแห่่
เทีียนพรรษา ประจำำ�พุุทธศัักราช ๒๕๖๓ เฝ้้าฯ รัับพระราชทานเทีียนพรรษา
เพื่่� อ เชิิ ญ ไปถวายเป็็ น พุุ ท ธบูู ช าในเทศกาลเข้้ า พรรษาที่่� วัั ดสุุ ปัั ฏ นาราม
พระอารามหลวง อำำ�เภอเมืืองอุุบลราชธานีี จัังหวััดอุุบลราชธานีี
เวลา ๑๗.๒๖ น. เสด็็ จ ฯ ไปทรงเป็็ น ประธานการประชุุ ม สภา
สถาบัันการพยาบาลศรีีสวริินทิิรา สภากาชาดไทย ครั้้�งที่่� ๒๗ ณ อาคาร
เทิิ ด พระเกีี ย รติิ ส มเด็็ จ พระญาณสัั ง วร เจริิ ญ  สุุ ว ฑฺฺ ฒ โน โรงพยาบาล
จุุฬาลงกรณ์์ สภากาชาดไทย เขตปทุุมวััน
วัันพฤหััสบดีีที่่� ๒๕ เวลา ๑๗.๔๖ น. เสด็็จออก ณ วัังสระปทุุม ทรงเป็็นประธาน
การประชุุมใหญ่่สามััญประจำำ�ปีี คณะกรรมการมููลนิิธิิรางวััลสมเด็็จเจ้้าฟ้้า
มหิิดล ในพระบรมราชููปถััมภ์์ ครั้้�งที่่� ๑/๒๕๖๓
วัันศุุกร์์ที่่� ๒๖ เวลา ๐๙.๑๑ น. เสด็็จลง ณ ศาลาดุุสิิดาลััย สวนจิิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุุคคล จำำ�นวน ๑๑ คณะ เฝ้้าฯ
เวลา ๑๔.๑๖ น. เสด็็จลง ณ ศาลาดุุสิิดาลััย พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุุคคล จำำ�นวน ๑๔ คณะ เฝ้้าฯ
วัันเสาร์์ที่่� ๒๗ เวลา ๑๗.๒๐ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ให้้เสด็็จฯ แทนพระองค์์ไปในการพระราชทานเพลิิงศพ
สมเด็็ จ พระพุุ ท ธชิิ น วงศ์์ สมศัั ก ดิ์์�  อุุ ป สโม ณ เมรุุ ห ลวงหน้้ า พลัั บ พลา
อิิศริิยาภรณ์์ วััดเทพศิิริินทราวาส เขตป้้อมปราบศััตรููพ่่าย

กรกฎาคม ๒๕๖๓
วัั น พฤหัั ส บดีี ที่่� ๒ เวลา ๐๙.๓๓ น. เสด็็จฯ ไปทรงปลููกต้้นไม้้ เนื่่�องใน

วัันอาสาฬหบููชา ณ สวน ๑๐๐ ปีี หลวงสุุวรรณวาจกกสิิกิิจ มหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ เขตบางเขน
วัันศุุกร์์ที่่� ๓ เวลา ๐๙.๑๔ น. เสด็็จลง ณ ศาลาดุุสิิดาลััย สวนจิิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุุคคล จำำ�นวน ๖ คณะ เฝ้้าฯ
เวลา ๐๙.๕๓ น. เสด็็ จ ลง ณ อาคารชัั ย พัั ฒ นา สวนจิิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุุคคล จำำ�นวน ๒ คณะ เฝ้้าฯ
เวลา ๑๔.๑๔ น. เสด็็จลง ณ ศาลาดุุสิิดาลััย พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุุคคล จำำ�นวน ๗ คณะ เฝ้้าฯ
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เวลา ๑๔.๔๕ น. เสด็็ จ ลง ณ อาคารชัั ย พัั ฒ นา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้้นายไพศาล ล้้อมทอง ผู้้�ช่ว่ ยเลขาธิิการพระราชวััง นำำ�นักั เรีียน
ในพระราชานุุเคราะห์์ที่่�ได้้รัับคััดเลืือกบรรจุุเป็็นข้้าราชการครููผู้้�ช่่วย ในปีี
๒๕๖๑ และในปีี ๒๕๖๒ เฝ้้าฯ เพื่่�อแสดงความสำำ�นึึกในพระมหากรุุณาธิิคุุณ
วัันจัันทร์์ที่่� ๖ เวลา ๐๙.๑๕ น. เสด็็จออก ณ วัังสระปทุุม พระราชทานพระราช
วโรกาสให้้นางซาตูู ซุุยก์์การีี - เคลฟเวน เอกอััครราชทููตสาธารณรััฐฟิินแลนด์์
ประจำำ�ประเทศไทย เฝ้้าฯ กราบบัังคมทููลลาในโอกาสพ้้นจากตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�
วัั น พุุ ธ ที่่� ๘ เวลา ๑๓.๕๔ น. เสด็็จลง ณ ศาลาดุุสิิดาลััย สวนจิิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุุคคล จำำ�นวน ๑๑ คณะ เฝ้้าฯ
เวลา ๑๔.๓๑ น. เสด็็ จ ลง ณ อาคารชัั ย พัั ฒ นา สวนจิิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้นายกสมาคมประวััติศิ าสตร์์ ในพระราชููปถััมภ์์ฯ
นำำ�ศาสตราจารย์์กิติ ติิคุณ
ุ  ฉััตรทิิพย์์ นาถสุุภา เฝ้้าฯ รัับพระราชทานโล่่ประกาศ
เกีียรติิคุุณนัักประวััติิศาสตร์์อาวุุโสดีีเด่่น ปีี ๒๕๖๓
วัันพฤหััสบดีีที่่� ๙ เวลา ๑๗.๓๙ น. เสด็็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิิงศพ
นางหรรษา จัักรพัันธุ์์�  ณ อยุุธยา ณ เมรุุหลวงหน้้าพลัับพลาอิิศริิยาภรณ์์
วััดเทพศิิริินทราวาส เขตป้้อมปราบศััตรููพ่่าย
วัั น ศุุ ก ร์์ ที่่� ๑๐ เวลา ๐๙.๐๔ น. เสด็็จฯ ไปทรงเปิิดการประชุุมวิิชาการ
นานาชาติิเพื่่�อความเสมอภาคทางการศึึกษา : ปวงชนเพื่่�อการศึึกษา โอกาสนี้้�
ทรงบรรยายพิิเศษเรื่่�อง “สี่่�ทศวรรษ การทรงงานด้้านการศึึกษาและพััฒนา
คุุณภาพชีีวิิตเด็็กและเยาวชนด้้อยโอกาส” ณ โรงแรมสยาม เคมปิินสกีี
เขตปทุุมวััน
วัั น จัั น ทร์์ ที่่� ๑๓ เสด็็ จ ฯ ไปทรงปฏิิ บัั ติิ พ ระราชกรณีี ย กิิ จ ในพื้้� น ที่่� จัั ง หวัั ด
สกลนคร ทรงสัักการะอััฐิิ หลวงปู่่�ผาง โกสโล ในโอกาสฉลองโกสลเจดีีย์์
ณ ที่่�พัักสงฆ์์บ่่อแก้้วมณีีโชติิ อำำ�เภอพรรณานิิคม ทรงเปิิดโครงการจััดหาน้ำำ��
ช่่วยเหลืือโรงเรีียนท่่านผู้้�หญิิงจัันทิิมา พึ่่�งบารมีี ณ อ่่างเก็็บน้ำำ��วััดป่่าดง
ชมพููพาน อำำ�เภอภููพาน ทรงเยี่่�ยมโรงเรีียนท่่านผู้้�หญิิงจัันทิิมา พึ่่�งบารมีี
อำำ�เภอภููพาน และเสด็็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิิงศพ พระอธิิการดำำ�เกิิง
วรวุุฑโฒ อดีีตเจ้้าอาวาสวััดป่่าชมภููพาน ณ วััดป่่าชมภููพาน อำำ�เภอภููพาน
วัันพุุธที่่� ๑๕ เวลา ๐๙.๐๔ น. เสด็็จลง ณ อาคารชััยพััฒนา สวนจิิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุุคคล จำำ�นวน ๕ คณะ เฝ้้าฯ
เวลา ๐๙.๔๖ น. เสด็็ จ ลง ณ ศาลาดุุ สิิ ด าลัั ย สวนจิิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุุคคล จำำ�นวน ๑๑ คณะ เฝ้้าฯ
เวลา ๑๔.๐๖ น. เสด็็จลง ณ ศาลาดุุสิิดาลััย พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุุคคล จำำ�นวน ๑ คณะ เฝ้้าฯ เวลา ๑๔.๒๐ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ให้้เสด็็จลงแทนพระองค์์
ณ ศาลาดุุสิิดาลััย พระราชทานพระราชวโรกาสให้้ นายวิิษณุุ เครืืองาม
รองนายกรััฐมนตรีี ประธานกรรมการวััฒนธรรมแห่่งชาติิ นำำ� “ศิิลปิินแห่่งชาติิ
ประจำำ�ปีี ๒๕๖๒” เฝ้้าฯ รัับพระราชทานโล่่และเข็็มเชิิดชููเกีียรติิ
วัันพฤหััสบดีีที่่� ๑๖ เสด็็จฯ ไปทรงปฏิิบััติิพระราชกรณีียกิิจในพื้้�นที่่�จัังหวััดเลย
ทรงเปิิดอาคารสำำ�นักั งานโครงการศููนย์์พัฒ
ั นาพัันธุ์์�สััตว์์พระราชทานด่่านซ้้าย

อำำ�เภอด่่านซ้้าย ทรงเยี่่�ยมโรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านหมัันขาว
อำำ�เภอด่่านซ้้าย และโรงเรีียนบ้้านเลยวัังไสย์์ อำำ�เภอภููหลวง
วัันศุุกร์์ที่่� ๑๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็็จลง ณ อาคารชััยพััฒนา สวนจิิตรลดา
ทรงเป็็นประธานการประชุุมคณะกรรมการมููลนิิธิสิ มเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา
ในพระราชููปถััมภ์์ฯ ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓
วัันอาทิิตย์์ที่่� ๑๙ เวลา ๑๗.๒๘ น. เสด็็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิิงศพ
เรืืออากาศตรีี สุุเทพ วงศ์์กำำ�แหง ศิิลปิินแห่่งชาติิ สาขาศิิลปะการแสดง
เพลงไทยสากล-ขัับร้้อง ณ เมรุุวััดธาตุุทอง เขตวััฒนา
วัันจัันทร์์ที่่� ๒๐ เวลา ๐๘.๕๐ น. เสด็็จฯ ไปทรงเปิิดการประชุุมวิิชาการ
นานาชาติิ “2020 Chulalongkorn ASIAN Heritage Forum” ในหััวข้้อ
“ภาษาและวััฒนธรรมไทย-ไท” ณ โรงแรมเดอะเซนต์์ รีีจิิส เขตปทุุมวััน
วัันอัังคารที่่� ๒๑ เวลา ๐๘.๒๘ น. เสด็็จฯ ไปทรงร่่วมการสััมมนาทางวิิชาการ
เรื่่�อง “๗๐ ปีี ไทยกัับสงครามเกาหลีี : มุุมมองจากเอกสารของเกาหลีี จีีน
ญี่่�ปุ่่�น สหรััฐอเมริิกาและออสเตรเลีีย” ในการนี้้� ทรงบรรยายพิิเศษเรื่่�อง
“หน่่วยบรรเทาทุุกข์์สภากาชาดไทยในสงครามเกาหลีี” ณ ชลพฤกษ์์รีีสอร์์ท
อำำ�เภอบ้้านนา จัังหวััดนครนายก
เวลา ๑๓.๔๗ น. เสด็็จฯ ไปทรงเยี่่�ยมโครงการพััฒนาพื้้�นที่่�ว่่างเปล่่า
อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ บริิเวณโรงเรีียนนายร้้อยพระจุุลจอมเกล้้า ณ
อาคารอเนกประสงค์์ แปลงสาธิิตการเกษตรโรงเรีียนนายร้้อยพระจุุลจอมเกล้้า
อำำ�เภอเมืืองนครนายก จัังหวััดนครนายก
วัันพฤหััสบดีีที่่� ๒๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็็จลง ณ อาคารชััยพััฒนา สวนจิิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้ นายฟีีลิิป ครีีแดลกา เอกอััครราชทููตวิิสามััญ
ผู้้�มีีอำำ�นาจเต็็มแห่่งราชอาณาจัักรเบลเยีียมประจำำ�ประเทศไทย เฝ้้าฯ กราบ
บัังคมทููลลา ในโอกาสพ้้นจากตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�
นายปีี ร์์ ก ะ ตาปีี โ อละ เอกอัั ค รราชทูู ต วิิ ส ามัั ญ ผู้้�มีี อำำ� นาจเต็็ ม
แห่่งสหภาพยุุโรปประจำำ�ประเทศไทย เฝ้้าฯ ในโอกาสเข้้ารัับตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�
ต่่อจากนั้้�น พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุุคคล จำำ�นวน ๒ คณะ เฝ้้าฯ
เวลา ๑๕.๐๔ น. เสด็็จลง ณ ศาลาดุุสิิดาลััย สวนจิิตรลดา ทรงเป็็น
ประธานการประชุุมสามััญประจำำ�ปีี ๒๕๖๒ ของมููลนิิธิิพระบรมราชานุุสรณ์์
พระบาทสมเด็็จพระพุุทธเลิิศหล้้านภาลััย ในพระบรมราชููปถััมภ์์
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วัันศุุกร์์ที่่� ๒๔ เวลา ๑๗.๑๖ น. เสด็็จออก ณ วัังสระปทุุม ทรงเป็็นประธาน

การประชุุมสามััญประจำำ�ปีี ๒๕๖๓ ของคณะกรรมการมููลนิิธิิอานัันทมหิิดล
วัันเสาร์์ที่่� ๒๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิิงศพ
พลเอกกมล แสนอิิสระ ณ เมรุุวััดโสมนััสราชวรวิิหาร เขตป้้อมปราบศััตรููพ่่าย
วัันอาทิิตย์์ที่่� ๒๖ เวลา ๑๗.๒๖ น. เสด็็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิิงศพ
หม่่อมราชวงศ์์ทิิพยางค์์ กาญจนดุุล ณ เมรุุด้้านใต้้ วััดเทพศิิริินทราวาส
เขตป้้อมปราบศััตรููพ่่าย
วัันจัันทร์์ที่่� ๒๗ เวลา ๐๘.๕๗ น. เสด็็จฯ ไปทรงเยี่่�ยมโรงเรีียนคลองหนองใหญ่่
(ทองคำำ� ปานขำำ�อนุุสรณ์์) เขตบางแค
เวลา ๑๓.๓๙ น. เสด็็ จ ฯ ไปทรงเยี่่� ย มโรงเรีี ย นศิิ ริิ วัั ง วิิ ท ยาคาร
เขตหนองจอก
วัันพุุธที่่� ๒๙ เวลา ๑๓.๕๐ น. เสด็็จฯ ไปทรงเยี่่�ยมโครงการทหารพัันธุ์์�ดีี
กองพัันทหารราบ โรงเรีียนนายร้้อยพระจุุลจอมเกล้้า อำำ�เภอเมืืองนครนายก
จัังหวััดนครนายก

วัันพฤหััสบดีีที่่� ๓๐ เสด็็จฯ ไปทรงปฏิิบััติิพระราชกรณีียกิิจในพื้้�นที่่�จัังหวััด

นครราชสีีมา ทรงเยี่่�ยมโรงเรีียนบ้้านโนนกุ่่�มมิิตรภาพที่่� ๒๑๐ อำำ�เภอสีีคิ้้�ว
และทรงเปิิดอาคาร “มิ่่�งปััญญา” ทรงเยี่่�ยมโรงเรีียนสุุรนารีีวิิทยา อำำ�เภอเมืือง
นครราชสีีมา และทรงเปิิดอาคาร “สุุรสิิริิอัักษร”
วัันศุุกร์์ที่่� ๓๑ เวลา ๑๔.๐๖ น. เสด็็จฯ ไปทรงเปิิดการประชุุมคณะกรรมการ
ควบคุุ ม โรคขาดสารไอโอดีี น แห่่ ง ชาติิ ครั้้� ง ที่่� ๑/๒๕๖๓ ณ ห้้ อ งประชุุ ม
ชัั ย นาทนเรนทร อาคารสำำ�นัั ก งานปลัั ด กระทรวงสาธารณสุุ ข  กระทรวง
สาธารณสุุข อำำ�เภอเมืืองนนทบุุรีี จัังหวััดนนทบุุรีี

สิิงหาคม ๒๕๖๓
วัันอาทิิตย์์ที่่� ๒ เวลา ๑๗.๕๐ น. เสด็็จฯ ไปทรงตััดหวายลููกนิิมิิตอุุโบสถ

วััดสุุทธิิวราราม เขตสาทร
วัันพุุธที่่� ๕ เวลา ๐๙.๔๙ น. เสด็็จฯ ไปทรงเป็็นประธานงานวัันพระราชทาน
กำำ�เนิิดโรงเรีียนนายร้้อยพระจุุลจอมเกล้้า ครบ ๑๓๓ ปีี ณ โรงเรีียนนายร้้อย
พระจุุลจอมเกล้้า อำำ�เภอเมืืองนครนายก จัังหวััดนครนายก

วัันพฤหััสบดีีที่่� ๖ เวลา ๐๘.๕๔ น. เสด็็จฯ ไปทรงเปิิดโครงการ “คููโบต้้าฟาร์์ม”

และทรงเปิิด “อาคารเกษตรชััยพััฒน์์” อำำ�เภอบ้้านบึึง จัังหวััดชลบุุรีี
วัันศุุกร์์ที่่� ๗ เวลา ๐๙.๐๘ น. เสด็็จลง ณ อาคารชััยพััฒนา สวนจิิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุุคคล จำำ�นวน ๓ คณะ เฝ้้าฯ
เวลา ๐๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณา
โปรดเกล้้าฯ ให้้เสด็็จลงแทนพระองค์์ ณ อาคารชััยพััฒนา พระราชทาน
พระราชวโรกาส ให้้ประธานกรรมการแผนกวิิทยาศาสตร์์ มูลู นิิธิอิ านัันทมหิิดล
และคณะ นำำ�ผู้้�ได้้รัับพระราชทานทุุนมููลนิิธิิอานัันทมหิิดล แผนกวิิทยาศาสตร์์
ประจำำ�ปีี ๒๕๖๒ เฝ้้าฯ กราบถวายบัังคมลา ไปศึึกษาต่่อ
วัันอาทิิตย์์ที่่� ๙ เวลา ๑๗.๕๑ น. เสด็็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิิงศพ
คุุณหญิิงโฉมศรีี กำำ�ภูู ณ อยุุธยา ณ เมรุุวััดชลประทานรัังสฤษฎ์์ อำำ�เภอ
เมืืองนนทบุุรีี จัังหวััดนนทบุุรีี
วัันจัันทร์์ที่่� ๑๐ เวลา ๑๗.๑๕ น. เสด็็จฯ ไปทรงเป็็นประธานการประชุุม
สภาสถาบัันการพยาบาลศรีีสวริินทิิรา สภากาชาดไทย ครั้้�งที่่� ๒๘ ณ อาคาร
เทิิดพระเกีียรติิ สมเด็็จพระญาณสัังวร เจริิญ สุุวฑฺฺฒโน สภากาชาดไทย
เขตปทุุมวััน
วัันอัังคารที่่� ๑๑ เวลา ๐๙.๑๖ น. เสด็็จลง ณ ศาลาดุุสิิดาลััย สวนจิิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุุคคล จำำ�นวน ๕ คณะ เฝ้้าฯ
เวลา ๐๙.๔๗ น. เสด็็ จ ลง ณ อาคารชัั ย พัั ฒ นา สวนจิิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุุคคล จำำ�นวน ๒ คณะ เฝ้้าฯ
เวลา ๑๗.๐๓ น. เสด็็ จ ฯ ไปทรงบำำ� เพ็็ ญ พระราชกุุ ศ ลถวายแด่่
สมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ พระบรมราชชนนีีพัันปีีหลวง
เนื่่�องในโอกาสวัันเฉลิิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิิงหาคม ๒๕๖๓ ณ สวน
สมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์�ฯ เขตจตุุจัักร
วัั น พุุ ธ ที่่� ๑๒ พระบาทสมเด็็ จ พระเจ้้ า อยู่่�หัั ว สมเด็็ จ พระนางเจ้้ า สิิ ริิ กิิ ติ์์�
พระบรมราชิินีีนาถ พระบรมราชชนนีีพัันปีีหลวง และสมเด็็จพระนางเจ้้าฯ
พระบรมราชิินีี เสด็็จออก ณ ห้้องรัับรอง อาคารภููมิิสิิริิมัังคลานุุสรณ์์ ชั้้�น ๒๙
โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ สภากาชาดไทย ทรงบำำ�เพ็็ญพระราชกุุศลถวาย
สัั ง ฆทาน เนื่่� อ งในโอกาสวัั น เฉลิิ ม พระชนมพรรษา สมเด็็ จ พระนางเจ้้ า
สิิริิกิิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ พระบรมราชชนนีีพัันปีีหลวง ๑๒ สิิงหาคม ๒๕๖๓
เป็็นการส่่วนพระองค์์ โอกาสนี้้� สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี สมเด็็จพระเจ้้าลููกเธอ เจ้้าฟ้้า

14 จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

พััชรกิิติิยาภา นเรนทิิราเทพยวดีี กรมหลวงราชสาริิณีีสิิริิพััชร มหาวััชรราช
ธิิดา สมเด็็จพระเจ้้าลููกเธอ เจ้้าฟ้้าสิิริิวััณณวรีี นารีีรััตนราชกััญญา และ
สมเด็็จพระเจ้้าลููกยาเธอ เจ้้าฟ้้าทีีปังั กรรััศมีีโชติิ มหาวชิิโรตตมางกููร สิิริวิิ บูิ ลู ยราชกุุมาร เสด็็จออกด้้วย ในการนี้้� ท่่านผู้้�หญิิงพลอยไพลิิน เจนเซน และ
ท่่านผู้้�หญิิงสิิริิกิิติิยา เจนเซน ร่่วมเฝ้้าฯ ด้้วย
วัันศุุกร์์ที่่� ๑๔ เวลา ๐๘.๕๓ น. เสด็็จฯ ไปในการประชุุมใหญ่่สามััญประจำำ�ปีี
ครั้้� ง ที่่� ๓๘ ของมูู ล นิิ ธิิ หัั ว ใจแห่่ ง ประเทศไทย ในพระบรมราชูู ป ถัั ม ภ์์
ณ อาคารเฉลิิมพระบารมีี ๕๐ ปีี แพทยสมาคมแห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์์ เขตห้้วยขวาง
วัันอาทิิตย์์ที่่� ๑๖ เวลา ๑๗.๒๕ น. เสด็็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิิงศพ
นายสุุทธิิพร จิิราธิิวััฒน์์ ณ เมรุุหลวงหน้้าพลัับพลาอิิศริิยาภรณ์์ วััดเทพศิิริินทราวาส เขตป้้อมปราบศััตรููพ่่าย
วัันจัันทร์์ที่่� ๑๗ เวลา ๐๘.๔๓ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณา
โปรดเกล้้าฯ ให้้เสด็็จออกแทนพระองค์์ ณ วัังสระปทุุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้้เลขานุุการแผนกธรรมศาสตร์์ มููลนิิธิิอานัันทมหิิดล และคณะ
นำำ�ผู้้�ได้้รัับพระราชทานทุุนมููลนิิธิิอานัันทมหิิดล แผนกธรรมศาสตร์์ ประจำำ�ปีี
๒๕๖๓ เฝ้้าฯ กราบถวายบัังคมลาไปศึึกษาต่่อ
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็็ จ ลง ณ ศาลาดุุ สิิ ด าลัั ย สวนจิิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุุคคล จำำ�นวน ๖ คณะ เฝ้้าฯ
เวลา ๑๔.๒๙ น. เสด็็ จ ลง ณ อาคารชัั ย พัั ฒ นา สวนจิิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุุคคล จำำ�นวน ๒ คณะ เฝ้้าฯ
วัั น อัั ง คารที่่� ๑๘ เวลา ๑๗.๒๔ น. เสด็็จฯ ไปทรงเปิิดนิิทรรศการพิิเศษ
เนื่่�องในวัันอนุุรัักษ์์มรดกไทย พุุทธศัักราช ๒๕๖๓ เรื่่�อง “ศิิลปวิิทยาการ
จากสาส์์นสมเด็็จ” ณ พิิพิิธภััณฑสถานแห่่งชาติิ เขตพระนคร
วัันพุุธที่่� ๑๙ เวลา ๐๙.๑๙ น. เสด็็จฯ ไปทรงเยี่่�ยมโรงเรีียนตำำ�รวจตระเวน
ชายแดนบ้้านคลองมะลิิประเวศน์์วิทิ ยา ตำำ�บลอ่่างคีีรี อำ
ี �ำ เภอมะขาม จัังหวััดจันั ทบุุรีี
วัันพฤหััสบดีีที่่� ๒๐ เวลา ๑๕.๑๐ น. เสด็็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิิงศพ
พระเนกขััมมมุุนีี (หลวงปู่่�ก้้าน ฐิิตธมฺฺโม) ณ เมรุุชั่่�วคราว วััดราชายตนบรรพต
อำำ�เภอหััวหิิน จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์
วัันศุุกร์์ที่่� ๒๑ เวลา ๐๙.๐๕ น. เสด็็จฯ ไปทรงเยี่่�ยมโรงเรีียนบ้้านสองพี่่�น้้อง
สายปััญญาสมาคม ในพระบรมราชิินููปถััมภ์์ บ้้านกะเหรี่่�ยงโปว์์ อำำ�เภอ
แก่่งกระจาน จัังหวััดเพชรบุุรีี

วัันอาทิิตย์์ที่่� ๒๓ เวลา ๑๗.๑๖ น. เสด็็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิิงศพ

ท่่านผู้้�หญิิงชนััตถ์์ ปิิยะอุุย ณ เมรุุหลวงหน้้าพลัับพลาอิิศริิยาภรณ์์ วััดเทพศิิริินทราวาส เขตป้้อมปราบศััตรููพ่่าย
วัันจัันทร์์ที่่� ๒๔ เวลา ๑๗.๔๐ น. เสด็็จฯ ไปทรงเป็็นประธานการประชุุม
คณะกรรมการศิิริิราชมููลนิิธิิ ครั้้�งที่่� ๑๖๒๒/๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลศิิริิราช
เขตบางกอกน้้อย
วัันพฤหััสบดีีที่่� ๒๗ เสด็็จฯ ไปทรงปฏิิบััติิพระราชกรณีียกิิจในพื้้�นที่่�จัังหวััด
ศรีีสะเกษ มีีพระราชกิิจดัังนี้้�
เสด็็จฯ ไปยัังอุุโบสถ วััดเกีียรติิแก้้วสามััคคีี อำำ�เภอศรีีรััตนะ ทรงเท
ทองหล่่อพระเกตุุมาลาพระพุุทธนาคสิิริิพิิจิิตรธรรม
ทรงเยี่่� ย มโรงเรีี ย นพระปริิ ยัั ติิ ธ รรมเกีี ย รติิ แ ก้้ ว วิิ ท ยา โรงเรีี ย น
พระปริิยััติิธรรม แผนกสามััญศึึกษา วััดเกีียรติิแก้้วสามััคคีี
เสด็จฯ ไปยังวัดดวนใหญ่ อ�ำเภอวังหิน ทรงยกฉัตรพระธาตุศรีนคร
ล�ำดวน
ทรงเยี่่�ยมโรงเรีียนดวนใหญ่่วิิทยา โรงเรีียนพระปริิยััติิธรรม แผนก
สามััญศึึกษา วััดดวนใหญ่่
วัันศุุกร์์ที่่� ๒๘ เวลา ๐๙.๑๘ น. เสด็็จฯ ไปทรงร่่วมงานฉลองครบรอบ ๓๐ ปีี
มหิิ ด ลวิิ ท ยานุุ ส รณ์์ ณ โรงเรีี ย นมหิิ ด ลวิิ ท ยานุุ ส รณ์์  อำำ� เภอพุุ ท ธมณฑล
จัังหวััดนครปฐม
เวลา ๑๔.๐๘ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณา
โปรดเกล้้าฯ ให้้เสด็็จลงแทนพระองค์์ ณ อาคารชััยพััฒนา สวนจิิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้ นายเหวีี ย น หาย บั่่� ง เอกอัั ค รราชทูู ต
สาธารณรััฐสัังคมนิิยมเวีียดนามประจำำ�ประเทศไทย เฝ้้าฯ กราบบัังคมทููลลา
ในโอกาสที่่�พ้้นจากตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�
วัันอาทิิตย์์ที่่� ๓๐ เวลา ๑๗.๐๘ น. เสด็็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิิงศพ
นางพิิศพรรณ ชยางกููร ณ อยุุธยา ณ เมรุุวััดมกุุฏกษััตริิยาราม เขตพระนคร
วัันจัันทร์์ที่่� ๓๑ เวลา ๑๓.๕๙ น. เสด็็จลง ณ ศาลาดุุสิิดาลััย สวนจิิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุุคคล จำำ�นวน ๑๔ คณะ เฝ้้าฯ
เวลา ๑๗.๔๒ น. เสด็็จฯ ไปทรงเป็็นประธานการประชุุมสามััญประจำำ�
ปีี ๒๕๖๓ ของคณะกรรมการมููลนิิธิิสถาบัันโรคไตภููมิิราชนคริินทร์์

กัันยายน ๒๕๖๓
วัันอัังคารที่่� ๑ เวลา ๑๗.๕๑ น. เสด็็จฯ ไปทรงเป็็นประธานในพิิธีีลงนาม

บัันทึึกความตกลงโครงการพระราชทานความช่่วยเหลืือแก่่ราชอาณาจัักร
กัั ม พูู ช า ตามพระราชดำำ�ริิ  ว่่ า ด้้ ว ยการพัั ฒ นาสถาบัั น เทคโนโลยีี กำำ� ปง
เฌอเตีียล และสถาบัันเทคโนโลยีีกำำ�ปงสปืือ ฉบัับที่่� ๗ ณ คณะครุุศาสตร์์
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย เขตปทุุมวััน
วัันพุุธที่่� ๒ เสด็็จฯ ไปทรงเยี่่�ยมโรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านเขาจ้้าว
ตำำ�บลเขาจ้้าว อำำ�เภอปราณบุุรีี จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์
วัันพฤหััสบดีีที่่� ๓ เวลา ๑๔.๒๘ น. เสด็็จฯ ไปทรงเปิิดนิิทรรศการ “สายน้ำำ��
และชีีวิิต : มหานทีีและวิิถีชี นแห่่งเอเชีีย-แปซิิฟิกิ ” ณ พิิพิธิ ภััณฑ์์พระรามเก้้า
องค์์การพิิพิธิ ภััณฑ์์วิทิ ยาศาสตร์์แห่่งชาติิ เทคโนธานีี อำำ�เภอคลองหลวง จัังหวััด
ปทุุมธานีี

จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วัันศุุกร์์ที่่� ๔ เวลา ๐๙.๓๗ น. เสด็็จลง ณ ศาลาดุุสิิดาลััย สวนจิิตรลดา

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุุคคล จำำ�นวน ๑๐ คณะ เฝ้้าฯ
เวลา ๑๐.๐๙ น. เสด็็ จ ลง ณ อาคารชัั ย พัั ฒ นา สวนจิิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุุคคล จำำ�นวน ๑ คณะ เฝ้้าฯ
ต่่อจากนั้้�น สมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ พระบรมราชชนนีีพัันปีีหลวง ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ให้้เสด็็จลงแทนพระองค์์
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้ ก รรมการและเลขานุุ ก ารทุุ นสิิ ริิ กิิติ์์� บ รมราชิินีีนาถและนำำ�ผู้้�ได้้รัับพระราชทานทุุนสิิริิกิิติ์์�บรมราชิินีีนาถ จำำ�นวน ๔ คน
เฝ้้าฯ กราบบัังคมทููลรายงานผลการศึึกษา และกราบถวายบัังคมลาไปศึึกษาต่่อ
วัั น เสาร์์ ที่่� ๕ เวลา ๑๗.๕๐ น. เสด็็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิิงศพ
ศาสตราจารย์์ นายแพทย์์ อ มร นนทสุุ ต ณ เมรุุ วัั ด พระศรีี รัั ต นมหาธาตุุ
เขตบางเขน
วัันอาทิิตย์์ที่่� ๖ เวลา ๑๗.๒๗ น. เสด็็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิิงศพ
ศาสตราจารย์์วิิทย์์ วิิศทเวทย์์ ณ เมรุุวััดธาตุุทอง เขตวััฒนา
วัั น จัั น ทร์์ ที่่� ๗ เวลา ๐๙.๐๔ น. เสด็็ จ ฯ ไปทรงเปิิ ด อาคารการเรีี ย นรู้้�
พหุุ วิิ ท ยาการ และทอดพระเนตรนิิ ท รรศการด้้ า นนวัั ต กรรมการเรีี ย นรู้้� 
ณ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี เขตทุ่่�งครุุ

เวลา ๑๔.๑๑ น. เสด็็จฯ ไปทรงสดัับพระธรรมเทศนามหาชาติิ
เวสสัันดรชาดก และทรงเป็็นประธานกััณฑ์์เทศน์์มหาชาติิ ในงาน “เทศน์์
มหาชาติิเฉลิิมพระเกีียรติิ พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว สมเด็็จพระนางเจ้้าฯ
พระบรมราชิินีี และสมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ พระบรมราชชนนีีพัันปีีหลวง กััณฑ์์มััทรีี ๙๐ พระคาถา” ณ หอประชุุมพุุทธมณฑล
อำำ�เภอพุุทธมณฑล จัังหวััดนครปฐม
วัันอัังคารที่่� ๘ เวลา ๐๘.๓๕ น. เสด็็จฯ ไปทรงเปิิดนิิทรรศการศิิลปกรรม
ช้้างเผืือก ครั้้�งที่่� ๙ ณ หอศิิลปวััฒนธรรมแห่่งกรุุงเทพมหานคร เขตปทุุมวััน
วัันพฤหััสบดีีที่่� ๑๐ เวลา ๑๔.๒๔ น. เสด็็จฯ ไปทรงเป็็นประธานการประชุุม
คณะกรรมการมูู ล นิิ ธิิ ร างวัั ล สมเด็็ จ พระศรีี น คริิ น ทราบรมราชชนนีี ใน
พระบรมราชููปถััมภ์์ ครั้้ง� ที่่� ๑/๒๕๖๓ ณ ห้้องเจ้้าพระยา-ท่่าจีีน โรงแรมแมนดาริิน
โอเรีียนเต็็ล กรุุงเทพฯ เขตบางรััก
วัันศุุกร์์ที่่� ๑๑ เวลา ๑๕.๑๑ น. เสด็็จลง ณ ศาลาดุุสิิดาลััย สวนจิิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุุคคล จำำ�นวน ๑๑ คณะ เฝ้้าฯ
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เวลา ๑๕.๕๓ น. เสด็็ จ ลง ณ อาคารชัั ย พัั ฒ นา สวนจิิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้ รัั ฐ มนตรีี ว่่ า การกระทรวงสาธารณสุุ ข 
นำำ�พยาบาลดีีเด่่นผู้้�ได้้รัับรางวััลศรีีสัังวาลย์์ ประจำำ�ปีี ๒๕๖๒ จำำ�นวน ๓ คน
เฝ้้าฯ รัับพระราชทานรางวััล “ศรีีสัังวาลย์์”
ประธานคณะกรรมการอำำ�นวยการโครงการเยาวชนรางวััลสมเด็็จ
เจ้้าฟ้้ามหิิดล นำำ�ผู้้�ได้้รับั พระราชทานทุุนโครงการเยาวชนรางวััลสมเด็็จเจ้้าฟ้้า
มหิิดล ประจำำ�ปีี ๒๕๖๒ เฝ้้าฯ กราบถวายบัังคมลา ก่่อนเดิินทางไปปฏิิบัติั งิ าน
ต่่างประเทศ
ต่่อจากนั้้�น พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ
ให้้เสด็็จลงแทนพระองค์์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้้ประธานกรรมการ
แผนกสััตวแพทยศาสตร์์ มูลู นิิธิอิ านัันทมหิิดล และคณะ นำำ�ผู้ไ้� ด้้รับั พระราชทาน
ทุุนมููลนิิธิิอานัันทมหิิดล แผนกสััตวแพทยศาสตร์์ ประจำำ�ปีี ๒๕๖๒ เฝ้้าฯ
กราบถวายบัังคมลาไปศึึกษาต่่อ
วัันอาทิิตย์์ที่่� ๑๓ เวลา ๑๗.๔๒ น. เสด็็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิิงศพ
นายไพบููลย์์ ลิิมปพยอม ณ เมรุุวััดธาตุุทอง เขตวััฒนา
ระหว่่างวัันจัันทร์์ที่่� ๑๔ ถึึงวัันอัังคารที่่� ๑๕ กัันยายน ๒๕๖๓ เสด็็จฯ ไป
ทรงปฏิิบััติิพระราชกรณีียกิิจในพื้้�นที่่�จัังหวััดกาญจนบุุรีี
วัั น จัั น ทร์์ ที่่� ๑๔ ทรงเปิิด  “อาคารภููมิิพััฒน์์” ณ โรงพยาบาลห้้วยกระเจา
เฉลิิมพระเกีียรติิ ๘๐ พรรษา อำำ�เภอห้้วยกระเจา
ทรงเยี่่�ยมโรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านปิิล๊๊อกคี่่� ตำำ�บลปิิล๊๊อก
อำำ�เภอทองผาภููมิิ
วัันอัังคารที่่� ๑๕ ทรงเยี่่�ยมโรงพยาบาลสัังขละบุุรีี อำำ�เภอสัังขละบุุรีี
ทรงเปิิดศููนย์์การเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนหลวงประกอบนิิติิสาร
และท่่านผู้้�หญิิงถวิิล บ้้านคลิิตี้้�ล่่าง อำำ�เภอทองผาภููมิิ
วัั น พุุ ธ ที่่� ๑๖ เวลา ๐๙.๐๓ น. เสด็็ จ ฯ ไปทรงเป็็ น ประธานการประชุุ ม
คณะกรรมการสถานศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐาน โรงเรีียนพระตำำ�หนักั สวนกุุหลาบ ครั้้ง� ที่่�
๒/๒๕๖๓ ณ ห้้องประชุุมสำำ�นัักพระราชวััง ๑ ในพระบรมมหาราชวััง
วัันพฤหััสบดีีที่่� ๑๗ เวลา ๑๔.๓๒ น. เสด็็จฯ ไปทอดพระเนตรนิิทรรศการ
“๑๐๐ ปีี เซนต์์คาเบรีียล” ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปีี โรงเรีียนเซนต์์คาเบรีียล
ณ โรงเรีียนเซนต์์คาเบรีียล เขตดุุสิิต
วัันศุุกร์์ที่่� ๑๘ เวลา ๑๕.๓๒ น. เสด็็จลง ณ ศาลาดุุสิิดาลััย สวนจิิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุุคคล จำำ�นวน ๑๑ คณะ เฝ้้าฯ
เวลา ๑๖.๐๒ น. เสด็็ จ ลง ณ อาคารชัั ย พัั ฒ นา สวนจิิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้อธิิการบดีีจุฬุ าลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย และคณะ
นำำ�พระภิิกษุุและผู้้�แทนโรงเรีียนที่่�ได้้รัับการคััดเลืือกสมควรได้้รัับพระราชทาน
รางวััลบััณณาสสมโภช ปีีพุุทธศัักราช ๒๕๖๒ และผู้้�แทนโรงเรีียนที่่�ได้้รัับ
รางวััลโรงเรีียนแกนนำำ�เครืือข่่ายโครงการรางวััลบััณณาสสมโภช เฝ้้า และเฝ้้าฯ
รัับการถวาย และรัับพระราชทานรางวััลบััณณาสสมโภช
วัันเสาร์์ที่่� ๑๙ เวลา ๑๔.๔๕ น. เสด็็จฯ ไปทรงบรรจุุพระบรมสารีีริิกธาตุุ
ในพระเกศโมลีี “พระพุุทธราชไมตรีีศรีีสััมพัันธ์์” พระพุุทธรููปประจำำ�กระทรวง
ต่่างประเทศ ณ กระทรวงการต่่างประเทศ เขตดุุสิิต

16 จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่่างวัันจัันทร์์ที่่� ๒๑ ถึึงวัันพฤหััสบดีีที่่� ๒๒ กัันยายน ๒๕๖๓ เสด็็จฯ

ไปทรงปฏิิบััติิพระราชกรณีียกิิจในพื้้�นที่่�จัังหวััดนราธิิวาส จัังหวััดปััตตานีี
จัังหวััดยะลา และจัังหวััดสงขลา
วัั น จัั น ทร์์ ที่่� ๒๑ ทรงเยี่่�ยมแปลงสาธิิตการทำำ�เกษตรทฤษฎีีใหม่่ในพื้้�นที่่�
ดิินเปรี้้�ยวจััด บ้้านโคกชุุมบก อำำ�เภอตากใบ จัังหวััดนราธิิวาส
ทรงเยี่่ย� มโครงการฟาร์์มตััวอย่่างในสมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริกิิ ติ์์ิ � พระบรม
ราชิินีนี าถ พระบรมราชชนนีีพันั ปีีหลวง บ้้านรอตัันบาตูู อำำ�เภอเมืืองนราธิิวาส
เสด็็จฯ ไปยัังลานอาคารแปดเหลี่่�ยม ศููนย์์ศึึกษาการพััฒนาพิิกุลุ ทอง
อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ อำำ�เภอเมืืองนราธิิวาส พระราชทานพระราช
วโรกาสให้้ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดนราธิิวาส นำำ�คณะข้้าราชการและเกษตรกร
ผู้้�ปลููกไม้้ผลและแปรรููปผลิิตผลทางการเกษตรของจัังหวััดนราธิิวาส เฝ้้าฯ
ทููลเกล้้าฯ ถวายผลไม้้และของดีีเมืืองนรา
วัันอัังคารที่่� ๒๒ ทรงเป็็นประธานในพิิธีีวัันคล้้ายวัันสถาปนาค่่ายสิิริินธร
ครบ ๔๐ ปีี ณ ค่่ายสิิรินิ ธร อำำ�เภอยะรััง จัังหวััดปัตั ตานีี และทรงเยี่่�ยมโครงการ
ทหารพัันธุ์์�ดีี ศููนย์์ผลิิตภััณฑ์์ผ้้าบาติิก ศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็ก ในค่่ายสิิริินธร
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุุคคล จำำ�นวน ๕ คณะ เฝ้้าฯ
ณ อาคารสำำ�นัักงานเหล่่ากาชาดจัังหวััดยะลา อำำ�เภอเมืืองยะลา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุุคคล จำำ�นวน ๑ คณะ เฝ้้าฯ
ณ ห้้องประชุุม ๑ ศููนย์์ศึึกษาการพััฒนาพิิกุลุ ทอง อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ
อำำ�เภอเมืืองนราธิิวาส
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้ ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์ศึึกษาการพััฒนา
พิิกุุลทองฯ กราบบัังคมทููลรายงานการปฏิิบััติิงานของศููนย์์ฯ ณ ลานหน้้า
อาคารแปดเหลี่่�ยม ศููนย์์ศึึกษาการพััฒนาพิิกุุลทองฯ
วัั น พุุ ธ ที่่� ๒๓ เสด็็ จ ฯ ไปในการพระราชทานเกีี ย รติิ บัั ต รและเข็็ ม รางวัั ล
พระราชทานแก่่ผู้้�มีีผลการปฏิิบััติิงานดีีเด่่นในรอบปีีของจัังหวััดชายแดน
ภาคใต้้ ประจำำ�ปีี ๒๕๖๒ ณ ศููนย์์อำำ�นวยการบริิหารจัังหวััดชายแดนภาคใต้้
หรืือ ศอ.บต. อำำ�เภอเมืืองยะลา
ทรงเยี่่�ยมโรงเรีียนอิิบตีีดาวิิทยา บ้้านบริิจ๊๊ะ อำำ�เภอรืือเสาะ จัังหวััด
นราธิิวาส

เสด็็ จ ฯ ไปทรงเปิิ ด ห้้ อ งสมุุ ด พร้้ อ มปัั ญ ญา เรืื อ นจำำ� กลางสงขลา
ทััณฑสถานหญิิงสงขลา และทััณฑสถานบำำ�บััดพิิเศษสงขลา อำำ�เภอเมืือง
สงขลา
วัันศุุกร์์ที่่� ๒๕ เวลา ๑๕.๑๙ น. เสด็็จลง ณ ศาลาดุุสิิดาลััย สวนจิิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุุคคล จำำ�นวน ๑๑ คณะ เฝ้้าฯ
เวลา ๑๕.๔๕ น. เสด็็ จ ลง ณ อาคารชัั ย พัั ฒ นา สวนจิิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้นางสาวสิินีีนาถ แจ้้งขำำ�  และคณะ เฝ้้าฯ
ทููลเกล้้าฯ ถวายเงิินสมทบทุุนมููลนิิธิิสมเด็็จพระพัันวััสสาอััยยิิกาเจ้้า เนื่่�องใน
โอกาสวัันคล้้ายวัันพระราชสมภพ วัันที่่� ๒ เมษายน ๒๕๖๓
เวลา ๑๘.๐๖ น. สมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ
พระบรมราชชนนีีพัันปีีหลวง ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ให้้เสด็็จฯ แทน
พระองค์์ไปทรงเปิิดงาน “ตรานกยููงพระราชทาน สืืบสานตำำ�นานไหมไทย”
ครั้้�งที่่� ๑๕ ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓ ณ ศููนย์์แสดงสิินค้้าและการประชุุมอิิมแพ็็ค
เมืืองทองธานีี อำำ�เภอปากเกร็็ด จัังหวััดนนทบุุรีี
วัันเสาร์์ที่่� ๒๖ เวลา ๑๗.๓๕ น. เสด็็จฯ ไปทรงเป็็นประธานการประชุุม
สภาสถาบัั น การพยาบาลศรีี ส วริิ น ทิิ ร า สภากาชาดไทย ครั้้� ง ที่่� ๒๙ ณ
อาคารภูู มิิ สิิ ริิ มัั ง คลานุุ ส รณ์์ โรงพยาบาลจุุ ฬ าลงกรณ์์ สภากาชาดไทย
เขตปทุุมวััน
วัันอาทิิตย์์ที่่� ๒๗ เวลา ๑๗.๒๐ น. เสด็็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิิงศพ
ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุุณวิิโชค มุุกดามณีี ศิิลปิินแห่่งชาติิ สาขาทััศนศิิลป์์
สื่่�อผสม พุุทธศัักราช ๒๕๕๕ ณ เมรุุวััดตรีีทศเทพ เขตพระนคร
ระหว่่างวัันจัันทร์์ที่่� ๒๘ ถึึงวัันพุุธที่่� ๓๐ ตุุลาคม ๒๕๖๓ เสด็็จฯ ไปทรงปฏิิบััติิ
พระราชกรณีียกิิจในพื้้�นที่่�จัังหวััดอุุบลราชธานีี จัังหวััดยโสธร และจัังหวััด
ศรีีสะเกษ
วัั น จัั น ทร์์ ที่่� ๒๘ ทรงเยี่่� ย มโรงเรีี ย นบ้้ า นโหง่่ น ขาม อำำ� เภอศรีี เ มืื อ งใหม่่
และโรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านปากลา อำำ�เภอโขงเจีียม
วัันอัังคารที่่� ๒๙ ทรงเยี่่�ยมโรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านศรีีสวััสดิ์์�
อำำ�เภอเลิิงนกทา จัังหวััดยโสธร และโรงเรีียนบ้้านดงนา อำำ�เภอศรีีเมืืองใหม่่
จัังหวััดอุุบลราชธานีี

วัันพฤหััสบดีีที่่� ๒๔ เสด็็จฯ ไปทรงเปิิดอาคารอำำ�นวยการอุุทยานวิิทยาศาสตร์์

วัั น พุุ ธ ที่่� ๓๐ ทรงเยี่่�ยมโรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านหนองใหญ่่

ภาคใต้้ จัังหวััดสงขลา ณ มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ วิิทยาเขตหาดใหญ่่
พื้้�นที่่�ส่่วนขยาย ตำำ�บลทุ่่�งใหญ่่ อำำ�เภอหาดใหญ่่ จัังหวััดสงขลา

อำำ�เภอกัันทรลัักษ์์ จัังหวััดศรีีสะเกษ

จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ตุุลาคม ๒๕๖๓
วัั น พฤหัั ส บดีี ที่่� ๑ เวลา ๐๘.๕๐ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรง

พระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ให้้เสด็็จฯ แทนพระองค์์ไปพระราชทานปริิญญาบััตร
แก่่ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาจากจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ประจำำ�ปีกี ารศึึกษา ๒๕๖๒
เป็็นวัันแรก ในการนี้้� พระราชทานปริิญญาศิิลปกรรมศาสตรดุุษฎีีบััณฑิิต
กิิตติิมศัักดิ์์� แก่่สมเด็็จพระเจ้้าลููกเธอ เจ้้าฟ้้าสิิริิวััณณวรีี นารีีรััตนราชกััญญา
ต่่อจากนั้้�น พระราชทานปริิญญาบััตรแก่่ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาจากจุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย ทั้้�งภาคเช้้าและภาคบ่่าย รวม ๓,๙๗๒ คน ณ หอประชุุม
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย เขตปทุุมวััน
								

เวลา ๑๗.๓๒ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณา
โปรดเกล้้าฯ ให้้เสด็็จฯ แทนพระองค์์ พร้้อมด้้วยท่่านผู้้�หญิิงสิิริิกิิติิยา เจนเซ่่น
ไปในการพระราชทานน้ำำ��ห ลวงอาบศพ พลเอกหญิิ ง  ท่่ า นผู้้�หญิิ ง อภิิ ร ดีี
ยิ่่� ง เจริิ ญ ในการนี้้� ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็็ จ พระเจ้้ า อยู่่�หัั ว
สมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ พระบรมราชชนนีีพัันปีีหลวง
สมเด็็จพระนางเจ้้าฯ พระบรมราชิินีี และพวงมาลาส่่วนพระองค์์ที่่หน้
� า้ โกศศพ
ณ ศาลาร้้อยปีี ปิิยมหาราชอนุุสรณ์์ วััดเบญจมบพิิตรดุุสิิตวนาราม เขตดุุสิิต
วัันศุุกร์์ที่่� ๒ เวลา ๐๘.๔๕ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณา
โปรดเกล้้าฯ ให้้เสด็็จฯ แทนพระองค์์ไปพระราชทานปริิญญาบััตรแก่่ผู้้�สำำ�เร็็จ
การศึึกษาจากจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ประจำำ�ปีีการศึึกษา ๒๕๖๒ เป็็น
วัันที่่� ๒ ทั้้�งภาคเช้้าและภาคบ่่าย จำำ�นวน ๔,๑๕๕ คน ณ หอประชุุมจุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย เขตปทุุมวััน
วัั น เสาร์์ ที่่� ๓ เวลา ๑๗.๓๓ น. เสด็็จออก ณ วัังสระปทุุม พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้้ ป ระธานคณะกรรมการฝ่่ า ยประเทศไทย การจัั ด การ
ประชุุมสุุดยอดผู้้�นำำ�สตรีีโลก และคณะฯ เฝ้้าฯ ทููลเกล้้าฯ ถวาย “รางวััลผู้้�นำำ�
สตรีีโลก ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓”
วัันอาทิิตย์์ที่่� ๔ เวลา ๑๗.๒๕ น. เสด็็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิิงศพ
พลเรืือเอก พงจรููญ วิิชยาภััย บุุนนาค ณ เมรุุวััดโสมนััสวิิหาร เขตป้้อมปราบ
ศััตรููพ่่าย
วัันจัันทร์์ที่่� ๕ เวลา ๐๘.๔๙ น. เสด็็จฯ ไปทรงเปิิดการประชุุมวิิชาการนานาชาติิ
วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและนวััตกรรมทางเทคโนโลยีี ครั้้�งที่่� ๔๖ ณ อาคาร
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หอประชุุมพ่่อขุุนรามคำำ�แหงมหาราช มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง เขตบางกะปิิ
เวลา ๑๓.๕๓ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ
ให้้เสด็็จฯ แทนพระองค์์ไปพระราชทานปริิญญาบััตรแก่่ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษา
จากมหาวิิทยาลััยมหิิดล ประจำำ�ปีีการศึึกษา ๒๕๖๒ เป็็นวัันแรก จำำ�นวน
๒,๐๙๘ คน ณ หอประชุุมมหิิดลสิิทธาคาร มหาวิิทยาลััยมหิิดล อำำ�เภอ
พุุทธมณฑล จัังหวััดนครปฐม
วัันอัังคารที่่� ๖ เวลา ๐๙.๑๖ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณา
โปรดเกล้้าฯ ให้้เสด็็จฯ แทนพระองค์์ไปพระราชทานปริิญญาบััตรแก่่ผู้้�สำำ�เร็็จ
การศึึกษาจากมหาวิิทยาลััยมหิิดล ประจำำ�ปีีการศึึกษา ๒๕๖๒ เป็็นวัันที่่�สอง
ทั้้�งภาคเช้้าและภาคบ่่าย จำำ�นวน ๔,๒๒๗ คน ณ หอประชุุมมหิิดลสิิทธาคาร
มหาวิิทยาลััยมหิิดล อำำ�เภอพุุทธมณฑล จัังหวััดนครปฐม
วัันพุุธที่่� ๗ เวลา ๐๘.๔๙ น. เสด็็จฯ ไปทรงเปิิดการประชุุมวิิชาการโภชนาการ
แห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� ๑๔ ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓ “ชีีวิิตวิิถีีใหม่่ สู้้�ภััยโควิิด-๑๙ ด้้วย
อาหารและโภชนาการ” โอกาสนี้้� ทรงบรรยายพิิเศษ เรื่่�อง “ประสบการณ์์
ด้้ า นอาหารเเละโภชนาการ ในสถานการณ์์ ก ารระบาดของโควิิ ด -๑๙”
ณ โรงพยาบาลเทพธาริินทร์์ เขตคลองเตย
วัันศุุกร์์ที่่� ๙ เวลา ๑๔.๕๒ น. เสด็็จฯ ไปทรงบำำ�เพ็็ญพระราชกุุศลถวาย
ผ้้าพระกฐิิน ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓ ณ พระอุุโบสถ วััดชููจิิตธรรมาราม อำำ�เภอ
วัังน้้อย จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา
วัั นเสาร์์ ที่่� ๑๐ เวลา ๑๔.๐๑ น. เสด็็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิิงศพ
นายประยููร ผ่่องแผ้้ว ณ เมรุุวััดมกุุฏกษััตริิยาราม เขตพระนคร
วัั น อาทิิ ต ย์์ ที่่� ๑๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็็จฯ ไปทรงบำำ�เพ็็ญพระราชกุุศล
ถวายผ้้าพระกฐิินสภากาชาดไทย ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓ ณ วััดทััพทัันวััฒนาราม
อำำ�เภอทััพทััน จัังหวััดอุุทััยธานีี
วัันจัันทร์์ที่่� ๑๒ เวลา ๑๗.๓๗ น. เสด็็จฯ ไปทรงเปิิดงานเทศกาลศิิลปะ
ร่่วมสมััยนานาชาติิ บางกอก อาร์์ต เบีียนนาเล่่ ๒๐๒๐ ณ เดอะปาร์์ค
เขตคลองเตย
วัันพุุธที่่� ๑๔ เวลา ๑๖.๑๑ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณา
โปรดเกล้้าฯ ให้้เสด็็จฯ แทนพระองค์์ไปในการพระราชพิิธีที รงบำำ�เพ็็ญพระราช
กุุศลถวายผ้้าพระกฐิิน ณ วััดมกุุฏกษััตริิยาราม เขตพระนคร

18 จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เวลา ๑๖.๔๘ น. เสด็็จฯ แทนพระองค์์ไปในการพระราชพิิธีีทรง
บำำ�เพ็็ญพระราชกุุศลถวายผ้้าพระกฐิิน ณ วััดราชประดิิษฐสถิิตมหาสีีมาราม
เขตพระนคร
วัันพฤหััสบดีีที่่� ๑๕ เวลา ๑๔.๕๓ น. เสด็็จลง ณ ศาลาดุุสิิดาลััย สวนจิิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุุคคล จำำ�นวน ๑๒ คณะ เฝ้้าฯ
เวลา ๑๗.๕๒ น. เสด็็จฯ ไปทรงเปิิดเรืือ “สิิริิมหรรณพ” ณ โครงการ
เอเชีียทีีค เดอะ ริิเวอร์์ฟร้้อนท์์ เขตบางคอแหลม
วัันศุุกร์์ที่่� ๑๖ เวลา ๑๔.๔๗ น. เสด็็จฯ ไปทรงถวายผ้้าพระกฐิิน ณ วััดกฤษณ
เวฬุุพุุทธาราม หรืือ วััดไผ่่ดำำ� อำำ�เภออิินทร์์บุุรีี จัังหวััดสิิงห์์บุุรีี ต่่อจากนั้้�น
ทรงเยี่่�ยมโรงเรีียนพระปริิยััติิธรรมวััดไผ่่ดำำ� แผนกสามััญศึึกษา และทรงเยี่่�ยม
ห้้องพยาบาลมููลนิิธิิสิิริินธร
วัันอาทิิตย์์ที่่� ๑๘ เวลา ๑๖.๒๕ น. เสด็็จลง ณ ศาลาดุุสิิดาลััย สวนจิิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้เลขาธิิการสภากาชาดไทย นำำ�คณะทููตานุุทููต
และคู่่�สมรส และคณะ เฝ้้าฯ ทููลเกล้้าฯ ถวายเงิิน ซึ่่�งเป็็นรายได้้จากการ
ออกร้้านคณะภริิยาทููต ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓ เพื่่�อบำำ�รุุงสภากาชาดไทย
วัันจัันทร์์ที่่� ๑๙ เวลา ๑๐.๔๓ น. เสด็็จฯ ไปทรงเปิิด  “อาคารภููมิิสวััสดิิรัักษ์์”
อาคารผู้้�ป่่วยอุุบััติิเหตุุ-ฉุุกเฉิิน และศููนย์์หััวใจ ณ โรงพยาบาลชััยภููมิิ อำำ�เภอ
เมืืองชััยภููมิิ จัังหวััดชััยภููมิิ
เวลา ๑๖.๒๐ น. เสด็็จฯ ไปทรงเปิิดการประชุุมวิิชาการประจำำ�ปีี
ของโครงการพัั ฒ นาเด็็ ก และเยาวชนในถิ่่� น ทุุ ร กัั น ดาร ตามพระราชดำำ�ริิ
ครั้้� ง ที่่� ๖ “สี่่� ท ศวรรษ การพัั ฒ นาเด็็ ก และเยาวชนในถิ่่� น ทุุ ร กัั น ดารตาม
พระราชดำำ�ริิ สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ
สยามบรมราชกุุ ม ารีี ประจำำ�ปีี ก ารศึึกษา ๒๕๖๓” ณ หอประชุุ ม วิิ โ รจน์์
อิ่่�มพิิทัักษ์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขตเฉลิิมพระเกีียรติิ อำำ�เภอ
เมืืองสกลนคร จัังหวััดสกลนคร
วัันอัังคารที่่� ๒๐ เวลา ๐๘.๕๕ น. เสด็็จออก ณ วัังสระปทุุม พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้้รองประธานมููลนิิธิริ างวััลสมเด็็จเจ้้าฟ้้ามหิิดล ในพระบรมราชูู ป ถัั ม ภ์์ และคณะ เฝ้้ า ฯ รัั บ พระราชทานของที่่� ร ะลึึก และทูู ล เกล้้ า ฯ
ถวายเงิินจากนั้้�น ทรงเป็็นประธานการประชุุมคณะกรรมการมููลนิิธิิรางวััล
สมเด็็จเจ้้าฟ้้ามหิิดล ในพระบรมราชููปถััมภ์์ ครั้้�งที่่� ๒/๒๕๖๓
วัันพุุธที่่� ๒๑ เวลา ๐๘.๕๔ น. เสด็็จฯ ไปทรงบัันทึึกแถบวีีดิทัิ ศั น์์ทรงดนตรีีไทย
ร่่วมกัับนัักเรีียนนายร้้อย ชมรมดนตรีีไทย โรงเรีียนนายร้้อยพระจุุลจอมเกล้้า
เนื่่�องในวัันปิิยมหาราช ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓ ณ สถานีีวิิทยุุโทรทััศน์์กองทััพบก
ช่่อง ๕ เขตพญาไท
วัันพฤหััสบดีีที่่� ๒๒ เวลา ๐๙.๒๐ น. เสด็็จฯ ไปทรงเปิิดการประชุุมวิิชาการ
รางวััลสมเด็็จเจ้้าฟ้้ามหาจัักรีี ครั้้ง� ที่่� ๓ ณ โรงแรมสยามเคมปิินสกี้้� เขตปทุุมวััน
วัันศุุกร์์ที่่� ๒๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็็จฯ ไปทรงเปิิดงาน “คิิดถึึง...สมเด็็จย่่า”
ครั้้�งที่่� ๒๓ ณ ศููนย์์การค้้าสยามพารากอน เขตปทุุมวััน
วัันเสาร์์ที่่� ๒๔ เวลา ๑๓.๕๕ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณา
โปรดเกล้้าฯ ให้้เสด็็จฯ แทนพระองค์์ไปพระราชทานปริิญญาบััตรแก่่ผู้้�สำำ�เร็็จ
การศึึกษาจากสถาบัันการพยาบาลศรีีสวริินทิิรา สภากาชาดไทย ประจำำ�ปีี
การศึึกษา ๒๕๖๒ จำำ�นวน ๒๐๐ คน ณ ห้้องประชุุมชั้้�น ๑๒ อาคารภููมิิสิิริิ

มัังคลานุุสรณ์์ โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ สภากาชาดไทย เขตปทุุมวััน
เวลา ๑๕.๑๗ น. เสด็็จฯ แทนพระองค์์ไปพระราชทานปริิญญาบััตร
แก่่ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาจากคณะบริิหารธุุรกิิจ และคณะเทคโนโลยีีอุตุ สาหกรรม
สถาบัันเทคโนโลยีีจิิตรลดา ประจำำ�ปีีการศึึกษา ๒๕๖๒ จำำ�นวน ๘๙ คน ณ
ห้้องประชุุมใหญ่่ อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุุดาสมภพ สถาบัันเทคโนโลยีี
จิิตรลดา สำำ�นัักพระราชวััง สนามเสืือป่่า
ระหว่่างวัันจัันทร์์ที่่� ๒๖ ถึึงวัันพฤหััสบดีีที่่� ๒๙ ตุุลาคม ๒๕๖๓ เสด็็จฯ
ไปทรงปฏิิบััติิพระราชกรณีียกิิจในพื้้�นที่่�จัังหวััดเชีียงใหม่่
วัั น จัั น ทร์์ ที่่� ๒๖ ทรงเยี่่� ย มโครงการทหารพัั น ธุ์์�ดีี กองพลทหารราบที่่� ๗
และโครงการเก็็บรัักษาพัันธุุกรรมพืืชเพื่่�อการพััฒนาและปรัับปรุุงพัันธุ์์�ตาม
พระราชดำำ�ริิฯ ณ กองพลทหารราบที่่� ๗ อำำ�เภอแม่่ริิม
ทรงเปิิดพระอนุุสาวรีีย์ส์ มเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวัฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์ ณ ที่่�ว่่าการอำำ�เภอกััลยาณิิวััฒนา
ทรงเปิิดอาคารพระราชทาน ๒๐ โรงพยาบาลวััดจันั ทร์์เฉลิิมพระเกีียรติิ
๘๐ พรรษา และทรงเยี่่�ยมหน่่วยแพทย์์อาสามููลนิิธิิเทพรััตนเวชชานุุกููล ณ
โรงพยาบาลวััดจัันทร์์เฉลิิมพระเกีียรติิ ๘๐ พรรษา อำำ�เภอกััลยาณิิวััฒนา
วัันอัังคารที่่� ๒๗ ทรงเยี่่�ยมโรงเรีียนสองแคววิิทยาคม และโรงเรีียนสัันติิสุุข 
อำำ�เภอดอยหล่่อ
เสด็็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงละครพื้้�นบ้้านล้้านนา เรื่่อ� ง เจ้้าหญิิง
แสนหวีี ณ วิิทยาลััยนาฏศิิลปเชีียงใหม่่ อำำ�เภอเมืืองเชีียงใหม่่
วัันพุุธที่่� ๒๘ ทรงเยี่่�ยมโรงเรีียนแม่่ออนวิิทยาลััย และโรงเรีียนหมู่่�บ้้านสหกรณ์์
๒ อำำ�เภอแม่่ออน
ทรงเยี่่�ยมสวนพฤกษศาสตร์์สมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์� อำำ�เภอแม่่ริิม
วัันพฤหััสบดีีที่่� ๒๙ ทรงเยี่่�ยมโรงเรีียนพััฒนาต้้นน้ำำ��ที่่� ๕ ขุุนวาง บ้้านโป่่ง
ลมแรง อำำ�เภอแม่่วาง
วัันเสาร์์ที่่� ๓๑ เวลา ๑๔.๑๖ น. เสด็็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีีไทย
วาระ ๑๒๐ ปีี ครููมนตรีี ตราโมท “สิิบรอบปีีครููมนตรีี ตราโมท ความรุ่่�งเรืือง
แห่่งดนตรีีสยาม” ณ โรงละครแห่่งชาติิ เขตพระนคร

พฤศจิิกายน ๒๕๖๓
วัันอาทิิตย์์ที่่� ๑ เวลา ๐๙.๓๑ น. เสด็็จฯ ไปทรงเป็็นประธานงานวัันมููลนิิธิิ

สิิริินธร ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓ โอกาสนี้้� ทรงดนตรีีไทยในการแสดงพระราชทาน
เรื่่�อง “สมเด็็จย่่าเสด็็จฯ พิิชิิตยอดดอยอิินทนนท์์” ณ หอประชุุมจุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย เขตปทุุมวััน
วัันจัันทร์์ที่่� ๒ เวลา ๑๔.๒๗ น. เสด็็จลง ณ อาคารชััยพััฒนา สวนจิิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุุคคล จำำ�นวน ๑ คณะ เฝ้้าฯ
ระหว่่างวัันอัังคารที่่� ๓ ถึึงวัันพุุธที่่� ๔ พฤศจิิกายน ๒๕๖๓ เสด็็จฯ ไป
ทรงปฏิิบััติิพระราชกรณีียกิิจในพื้้�นที่่�จัังหวััดระยอง
วัันอัังคารที่่� ๓ เสด็็จฯ ไปพระราชทานปริิญญาบััตรแก่่ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษา
จากสถาบัันวิิทยสิิริิเมธีี จำำ�นวน ๑๒ คน พร้้อมพระราชทานประกาศนีียบััตร
แก่่ผู้้�แทนนัักเรีียนโรงเรีียนกำำ�เนิิดวิิทย์์ จำำ�นวน ๘ คน ณ อาคารเรีียนรวม
สถาบัันวิิทยสิิริิเมธีี อำำ�เภอวัังจัันทร์์

จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงฟัั ง การบรรยาย เรื่่� อ ง “การสร้้ า งและการสาธิิ ต การใช้้ ง าน
ชุุดตรวจวิินิิจฉััย COVID-19” ณ อาคารสำำ�นัักวิิชาวิิทยาศาสตร์์และวิิศวกรรม
ชีีวโมเลกุุล สถาบัันวิิทยสิิริิเมธีี
ทรงเยี่่�ยมสำำ�นัักวิิชาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีสารสนเทศ สถาบััน
วิิทยสิิริิเมธีี
ทรงเปิิด “สถาบัันวิิจััยปััญญาประดิิษฐ์์ประเทศไทย”
ทรงเปิิด  “ศููนย์์ความร่่วมมืืองานวิิจััยและพััฒนา ปตท. สผ. เออาร์์วีี
และสถาบัันวิิทยสิิริิเมธีี”
ทรงเปิิ ด  “อาคารศููน ย์์ปฏิิบััติิก ารอััจฉริิย ะ โครงการพััฒนาพื้้�นที่่�
วัังจัันทร์์วััลเลย์์ เพื่่�อเขตนวััตกรรมระเบีียงเศรษฐกิิจพิิเศษภาคตะวัันออก”
วัันพุุธที่่� ๔ ทรงเยี่่�ยมโครงการเกษตรนวััต ศููนย์์เรีียนรู้้�เกษตรนวััต สถาบััน
เทคโนโลยีีจิิตรลดา อำำ�เภอวัังจัันทร์์
ทรงเป็็นประธานการลงนามความร่่วมมืือระหว่่างสถาบัันเทคโนโลยีี
จิิตรลดา ศููนย์์เรีียนรู้้�เกษตรนวััต บริิษัทั สยามคููโบต้้า คอร์์เปอเรชั่่น�  จำำ�กัด 
ั และ
บริิษััท ปตท. จำำ�กััด (มหาชน)
ทรงเยี่่�ยมโรงเรีียนวัังจัันทร์์วิิทยา ตำำ�บลชุุมแสง อำำ�เภอวัังจัันทร์์
ทรงเยี่่�ยมบ้้านนายไพศาล บุุตรน้ำำ��เพชร ผู้้�ใหญ่่บ้้าน บ้้านคลองไผ่่
หมู่่� 3 ตำำ�บลชุุมแสง อำำ�เภอวัังจัันทร์์
วัันศุุกร์์ที่่� ๖ เวลา ๑๓.๕๗ น. เสด็็จฯ ไปทอดพระเนตรพิิพิิธภััณฑ์์ “ศิิลป์์
แผ่่นดิิน” ณ ศููนย์์ศิลิ ปาชีีพเกาะเกิิด อำำ�เภอบางปะอิิน จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา
ในการนี้้� ท่่านผู้้�หญิิงสิิริิกิิติิยา เจนเซน เฝ้้าฯ รัับเสด็็จ
เวลา ๒๐.๔๔ น. เสด็็ จ ฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงโขน เรื่่� อ ง
รามเกีี ย รติ์์� ตอน “พรหมาศ” ของมูู ล นิิ ธิิ ส่่ ง เสริิ ม ศิิ ล ปาชีี พ ในสมเด็็ จ
พระนางเจ้้ า สิิ ริิ กิิ ติ์์� พระบรมราชิิ นีี น าถ ในการนี้้�  ท่่ า นผู้้�หญิิ ง สิิ ริิ กิิ ติิ ย า
เจนเซน ร่่วมชมด้้วย ณ ศููนย์์ศิิลปาชีีพเกาะเกิิด อำำ�เภอบางปะอิิน จัังหวััด
พระนครศรีีอยุุธยา
ระหว่่างวัันจัันทร์์ที่่� ๙ ถึึงวัันอัังคารที่่� ๑๐ พฤศจิิกายน ๒๕๖๓ เสด็็จฯ
ไปทรงปฏิิบััติิพระราชกรณีียกิิจในพื้้�นที่่�จัังหวััดนครราชสีีมา
วัันจัันทร์์ที่่� ๙ ทรงเปิิดอาคารเฉลิิมพระเกีียรติิ โรงพยาบาลจิิตเวชนครราชสีีมา
ราชนคริินทร์์ อำำ�เภอเมืืองนครราชสีีมา
ทรงวางศิิลาฤกษ์์อาคารอำำ�นวยการอุุทยานวิิทยาศาสตร์์ภููมิิภาค
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือตอนล่่าง จัังหวััดนครราชสีีมา ณ มหาวิิทยาลััย
เทคโนโลยีีสุุรนารีี อำำ�เภอเมืืองนครราชสีีมา
พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ให้้เสด็็จฯ
แทนพระองค์์ไปพระราชทานปริิญญาบััตรแก่่ผู้้�สำ�ำ เร็็จการศึึกษาจากมหาวิิทยาลััย
เทคโนโลยีี สุุ ร นารีี ประจำำ�ปีี ก ารศึึกษา ๒๕๖๒ จำำ� นวน ๓,๑๖๖ คน ณ
อาคารสุุรพััฒน์์ ๒ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีสุุรนารีี อำำ�เภอเมืืองนครราชสีีมา
วัันอัังคารที่่� ๑๐ เสด็็จฯ ไปทรงเยี่่�ยมสถาบัันวิิจััยแสงซิินโครตรอน (องค์์การ
มหาชน) อำำ�เภอเมืืองนครราชสีีมา - ทรงเยี่่ย� มโรงเรีียนนานาชาติิแองโกลสิิงคโปร์์
นครราชสีีมา อำำ�เภอเมืืองนครราชสีีมา และทรงเปิิดอาคารเลิิศพิิทยรััตน์์
ทรงเปิิด  “อาคารภาคบริิการโลหิิตแห่่งชาติิที่่� ๕ จัังหวััดนครราชสีีมา
เฉลิิมพระเกีียรติิ ๘๐ พรรษา สมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ”
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ที่่�ตำำ�บลหนองบััวศาลา อำำ�เภอเมืืองนครราชสีีมา
วัันพุุธที่่� ๑๑ เวลา ๐๙.๑๓ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณา
โปรดเกล้้าฯ ให้้เสด็็จฯ แทนพระองค์์ไปพระราชทานปริิญญาบััตรแก่่ผู้้�สำำ�เร็็จ
การศึึกษาจากสถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
ประจำำ�ปีีการศึึกษา ๒๕๖๒ ทั้้�งภาคเช้้าและภาคบ่่าย จำำ�นวน ๕,๕๕๓ คน
ณ หอประชุุมเจ้้าพระยาสุุรวงษ์์ไวยวััฒน์์ วร บุุนนาค สถาบัันเทคโนโลยีี
พระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง เขตลาดกระบััง
วัันพฤหััสบดีีที่่� ๑๒ เวลา ๐๘.๕๒ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรง
พระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ให้้เสด็็จฯ แทนพระองค์์ไปพระราชทานปริิญญา
บััตรแก่่ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาจากมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี
ประจำำ�ปีีการศึึกษา ๒๕๖๒ ทั้้�งภาคเช้้าและภาคบ่่าย จำำ�นวน ๓,๗๐๑ คน
ณ ศููนย์์นิิทรรศการและการประชุุมไบเทค เขตบางนา
วัันศุุกร์์ที่่� ๑๓ เวลา ๐๘.๕๑ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณา
โปรดเกล้้ า ฯ ให้้ เ สด็็ จ ฯ แทนพระองค์์ ไ ปพระราชทานปริิ ญ ญาบัั ต รแก่่
ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาจากมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
ประจำำ�ปีีการศึึกษา ๒๕๖๒ ทุ้้�งภาคเช้้าและภาคบ่่าย จำำ�นวน ๕,๓๕๕ คน
ณ ศููนย์์นิิทรรศการและการประชุุมไบเทค เขตบางนา
วัันอาทิิตย์์ที่่� ๑๕ เวลา ๐๙.๐๗ น. เสด็็จฯ ไปทรงเป็็นประธานในพิิธีีไหว้้ครูู
ดนตรีีไทย ชมรมดนตรีีไทย สโมสรนิิสิิตจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ประจำำ�ปีี
การศึึกษา ๒๕๖๓ ณ หอประชุุมจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย เขตปทุุมวััน
เวลา ๑๗.๑๘ น. เสด็็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิิงศพ คุุณหญิิง
สุุภััจฉรีี ภิิรมย์์ภัักดีี ณ เมรุุหลวงหน้้าพลัับพลาอิิศริิยาภรณ์์ วััดเทพศิิริินทราวาส เขตป้้อมปราบศััตรููพ่่าย
วัันพุุธที่่� ๑๘ เวลา ๑๕.๒๒ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณา
โปรดเกล้้าฯ ให้้เสด็็จฯ แทนพระองค์์ไปในการพระราชทานประกาศนีียบััตร
และรางวัั ล เรีี ย นดีี แ ก่่ นัั ก เรีี ย นระดัั บ อนุุ บ าล ประถมศึึกษา มัั ธ ยมศึึกษา
และประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพของโรงเรีียนจิิตรลดา ประจำำ�ปีีการศึึกษา ๒๕๖๒
ณ ศาลาผกาภิิรมย์์ โรงเรีียนจิิตรลดา พระราชวัังดุุสิิต
วัันพฤหััสบดีีที่่� ๑๙ เวลา ๐๙.๐๖ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ให้้เสด็็จออกแทนพระองค์์ ณ วัังสระปทุุม พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้้ประธานกรรมการแผนกวิิศวกรรมศาสตร์์ มููลนิิธิิอานัันทมหิิดล และคณะ นำำ�ผู้้�ได้้รัับพระราชทานทุุนมููลนิิธิิอานัันทมหิิดล แผนก
วิิศวกรรมศาสตร์์ ประจำำ�ปีี ๒๕๖๒ เฝ้้าฯ กราบถวายบัังคมลาไปศึึกษาต่่อ
เวลา ๑๗.๕๑ น. เสด็็จฯ ไปทรงเป็็นประธานการประชุุมคณะกรรมการ
ศิิริิราชมููลนิิธิิ ครั้้�งที่่� ๓/๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลศิิริิราช เขตบางกอกน้้อย
วัันเสาร์์ที่่� ๒๑ เวลา ๑๔.๑๕ น. เสด็็จฯ ไปทรงหล่่อพระเกศและทรงเป็็น
ประธานในพิิธีพุี ทุ ธาภิิเษก “พระพุุทธมหิิดลมงคลปััญญาญาณ” ณ พระอุุโบสถ
วััดบวรนิิเวศวิิหาร เขตพระนคร
วัันอาทิิตย์์ที่่� ๒๒ เวลา ๑๗.๓๔ น. เสด็็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิิงศพ
นายพิิ ม พ์์ ป ฏิิ ภ าณ พึ่่� ง ธรรมจิิ ต ต์์ ศิิ ล ปิิ น แห่่ ง ชาติิ สาขาศิิ ล ปะการแสดง
ดนตรีีไทย-สากล พุุทธศัักราช ๒๕๖๐ ณ เมรุุด้้านใต้้ วััดเทพศิิริินทราวาส
เขตป้้อมปราบศััตรููพ่่าย
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จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วัันจัันทร์์ที่่� ๒๓ เสด็็จฯ ไปทรงปฏิิบัติั พิ ระราชกรณีียกิิจในพื้้�นที่่�จังั หวััดสกลนคร

มีีพระราชกิิจดัังนี้้�
ทรงเปิิ ด อาคารญาณรัั ต นากร และทรงเยี่่� ย มโรงเรีี ย นบ้้ า นม่่ ว ง
พิิทยาคม อำำ�เภอบ้้านม่่วง
ทรงเปิิดโครงการจััดหาแหล่่งน้ำำ��ช่ว่ ยเหลืือโรงเรีียนกุุดเรืือคำำ�พิทิ ยาคาร
อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ อำำ�เภอวานรนิิวาส
วัันอัังคารที่่� ๒๔ เวลา ๐๘.๕๕ น. เสด็็จฯ ไปทอดพระเนตรนิิทรรศการวิิชาการ
โรงเรีียนนายร้้อยพระจุุลจอมเกล้้า ณ โรงเรีียนนายร้้อยพระจุุลจอมเกล้้า
อำำ�เภอเมืืองนครนายก จัังหวััดนครนายก
วัันพุุธที่่� ๒๕ เวลา ๐๙.๑๘ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณา
โปรดเกล้้ า ฯ ให้้ เ สด็็ จ ฯ แทนพระองค์์ ไ ปพระราชทานปริิ ญ ญาบัั ต รแก่่
ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาจากมหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ ประจำำ�ปีีการศึึกษา
๒๕๖๒ ทั้้�งภาคเช้้าและภาคบ่่าย จำำ�นวน ๔,๗๗๘ คน ณ อาคารกีีฬา ๑
มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ อำำ�เภอองครัักษ์์ จัังหวััดนครนายก
เวลา ๑๗.๑๙ น. เสด็็จออก ณ วัังสระปทุุม พระราชทานพระราช
วโรกาสให้้คณะบุุคคล จำำ�นวน ๔ คณะ เฝ้้าฯ ทููลเกล้้าฯ ถวายเงิินสมทบทุุน
มููลนิิธิิเทพรััตนเวชชานุุกููล ต่่อจากนั้้�น ทรงเป็็นประธานการประชุุมสามััญ
ประจำำ�ปีีของคณะกรรมการมููลนิิธิิเทพรััตนเวชชานุุกููล ครั้้�งที่่� ๑/๒๕๖๓
วัันพฤหััสบดีีที่่� ๒๖ เวลา ๑๓.๓๓ น. เสด็็จฯ ไปทรงเยี่่�ยมโครงการทหารพัันธุ์์�
ดีี ณ โรงเรีียนทหารการสััตว์์ กรมการสััตว์์ทหารบก อำำ�เภอเมืืองนครนายก
จัังหวััดนครนายก
วัันศุุกร์์ที่่� ๒๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็็จฯ ไปทรงวางศิิลาฤกษ์์อาคารปฏิิบััติิการ
เครื่่�องโทคาแมค ณ สถาบัันเทคโนโลยีีนิิวเคลีียร์์แห่่งชาติิ (องค์์การมหาชน)
อำำ�เภอองครัักษ์์ จัังหวััดนครนายก
วัันเสาร์์ที่่� ๒๘ เวลา ๑๔.๓๕ น. เสด็็จฯ ไปทรงเปิิดงาน “คอมมาร์์ต เอ็็กซ์์ตรีีม
๒๐๒๐” ณ ศููนย์์นิิทรรศการและการประชุุมไบเทค เขตบางนา
วัันอาทิิตย์์ที่่� ๒๙ เวลา ๐๙.๐๒ น. เสด็็จฯ ไปทรงเป็็นประธานการแข่่งขััน
“เดิิ น -วิ่่� ง เขาชะโงก ซูู เ ปอร์์ ฮ าล์์ ฟ มาราธอน ๖๓” ณ โรงเรีี ย นนายร้้ อ ย
พระจุุลจอมเกล้้า อำำ�เภอเมืืองนครนายก จัังหวััดนครนายก
วัันจัันทร์์ที่่� ๓๐ เวลา ๐๘.๕๖ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณา
โปรดเกล้้ า ฯ ให้้ เ สด็็ จ ฯ แทนพระองค์์ ไ ปพระราชทานปริิ ญ ญาบัั ต รแก่่

ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาจากมหาวิิทยาลััยศิิลปากร ประจำำ�ปีีการศึึกษา ๒๕๖๒
โอกาสนี้้� สมเด็็จพระเจ้้าน้้องนางเธอ เจ้้าฟ้้าจุุฬาภรณวลััยลัักษณ์์ อัคั รราชกุุมารีี
กรมพระศรีีสวางควััฒน วรขััตติิยราชนารีี ทรงเข้้ารัับพระราชทานปริิญญา
ดุุ ษ ฎีี บัั ณ ฑิิ ต สาขาวิิ ช าทัั ศ นศิิ ล ป์์ คณะจิิ ต รกรรม ประติิ ม ากรรมและ
ภาพพิิ ม พ์์ ณ อาคารศูู น ย์์ ศิิ ล ปวัั ฒ นธรรมเฉลิิ ม พระเกีี ย รติิ ๖ รอบ
พระชนมพรรษา มหาวิิทยาลััยศิิลปากร วิิทยาเขตพระราชวัังสนามจัันทร์์
อำำ�เภอเมืืองนครปฐม จัังหวััดนครปฐม

ธัันวาคม ๒๕๖๓
วัั น อัั ง คารที่่� ๑ เสด็็ จ ฯ ไปทรงปฏิิ บัั ติิ พ ระราชกรณีี ย กิิ จ ในพื้้� น ที่่� จัั ง หวัั ด

แม่่ฮ่่องสอน มีีพระราชกิิจดัังนี้้�
ทรงเยี่่� ย มโรงเรีี ย นบ้้ า นผาเยอ ตำำ� บลกองก๋๋ อ ย และโรงเรีี ย น
บ้้านแม่่แคะ ตำำ�บลแม่่สามแลบ อำำ�เภอสบเมย
วัันพุุธที่่� ๒ เสด็็จฯ ไปทรงปฏิิบััติิพระราชกรณีียกิิจในพื้้�นที่่�จัังหวััดเชีียงใหม่่
มีีพระราชกิิจดัังนี้้�
ทรงเปิดโรงคัดบรรจุและโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อม โรงเก็บ
ผลิตภัณฑ์เกษตรและโรงปฏิบตั กิ ารวิจยั ทางพืช โรงงานหลวงอาหารส�ำเร็จรูป
ที่ ๑ ฝาง ต�ำบลแม่งอน อ�ำเภอฝาง
ทรงเยี่ยมโรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด อ�ำเภอแม่แจ่ม
วัันพฤหััสบดีีที่่� ๓ เวลา ๑๗.๒๑ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ให้้เสด็็จฯ แทนพระองค์์ไปในการพระราชทานเพลิิงศพ
ท่่านหญิิงประภาพัันธุ์์�  ภาณุุพัันธุ์์�  กรโกสีียกาจ ณ เมรุุหลวงหน้้าพลัับพลา
อิิศริิยาภรณ์์ วััดเทพศิิริินทราวาส เขตป้้อมปราบศััตรููพ่่าย
วันศุกร์ท่ี ๔ เวลา ๑๓.๒๘ น. เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมแปลงสาธิตการเกษตร
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ�ำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็็จฯ ไปทรงเปิิดงาน “เพื่่�อนพึ่่�งภาฯ ประจำำ�ปีี
๒๕๖๓” ณ สวนสมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์�ฯ เขตจตุุจัักร
วัันเสาร์์ที่่� ๕ เวลา ๑๗.๕๕ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว และสมเด็็จ
พระนางเจ้้าฯ พระบรมราชิินีี เสด็็จพระราชดำำ�เนิินพร้้อมด้้วย สมเด็็จพระเจ้้า
ลููกเธอ เจ้้าฟ้้าพััชรกิิติิยาภา นเรนทิิราเทพยวดีี กรมหลวงราชสาริิณีีสิิริิพััชร
มหาวััชรราชธิิดา และสมเด็็จพระเจ้้าลููกเธอ เจ้้าฟ้้าสิิริิวััณณวรีี นารีีรััตนราชกััญญา ไปยัังพระที่่�นั่่�งอมริินทรวิินิิจฉััย ในพระบรมมหาราชวััง ในการ
พระราชพิิธีีทรงบำำ�เพ็็ญพระราชกุุศลทัักษิิณานุุปทาน เนื่่�องในวัันคล้้ายวััน
พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็็ จ พระบรมชนกาธิิ เ บศร มหาภูู มิิ พ ลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร พุุทธศัักราช ๒๕๖๓ โอกาสนี้้� สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี
โดยเสด็็จในการนี้้�ด้้วย
วัันอาทิิตย์์ที่่� ๖ เวลา ๑๗.๔๑ น. เสด็็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิิงศพ
นายวิิ ญ ญูู  อัั ง คณารัั ก ษ์์ และคุุ ณ หญิิ ง สุุ ภ างค์์  อัั ง คณารัั ก ษ์์ ณ เมรุุ วัั ด
มกุุฏกษััตริิยาราม เขตพระนคร

จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ต่่อจากนั้้�น เสด็็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิิงศพ นางขวััญจิิรา
สิิวายะวิิโรจน์์ ณ เมรุุด้้านใต้้ วััดเทพศิิริินทราวาส เขตป้้อมปราบศััตรููพ่่าย
วันจันทร์ที่ ๗ เวลา ๐๙.๓๔ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการแข่งขันภูมิศาสตร์
โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่  ๓ ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ�ำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
วั น พุ ธ ที่ ๙ เวลา ๐๙.๐๓ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๑๐ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๐๙.๓๙ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จ�ำนวน ๔ คณะ เฝ้าฯ
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็็จฯ ไปทรงเป็็นประธานการประชุุมคณะกรรมการ
สภากาชาดไทย ครั้้�งที่่� ๓๓๙ ณ อาคารเทิิดพระเกีียรติิสมเด็็จพระญาณสัังวร
เจริิญ สุุวฑฺฺฒโน สภากาชาดไทย เขตปทุุมวััน
วัันพฤหััสบดีีที่่� ๑๐ เวลา ๐๘.๕๘ น. เสด็็จฯ ไปทรงเปิิดนิิทรรศการภาพถ่่าย
ฝีีพระหััตถ์์ ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓ ในหััวข้้อ “ชีีวิิตยามอยู่่�บ้้าน : Life@Home”
ณ หอศิิลปวััฒนธรรมแห่่งกรุุงเทพมหานคร เขตปทุุมวััน
วัั น ศุุ ก ร์์ ที่่� ๑๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็็จฯ ไปทอดพระเนตรนิิทรรศการไม้้
เมืื อ งหนาว ในงาน “พรรณไม้้ ง ามอร่่ า มสวนหลวง ร.๙” ครั้้� ง ที่่� ๓๓
ทอดพระเนตรนิิทรรศการไม้้อวบน้ำำ��  และทรงเป็็นประธานการประชุุมคณะ
กรรมการมููลนิิธิิสวนหลวง ร.๙ ครั้้�งที่่� ๑ ณ สวนหลวง ร.๙ เขตประเวศ
เวลา ๑๗.๒๘ น. เสด็็จฯ ไปทรงเป็็นประธานการประชุุมสภาสถาบััน
การพยาบาลศรีีสวริินทิิรา สภากาชาดไทย ครั้้�งที่่� ๓๐ ณ อาคารภููมิิสิิริิ
มัังคลานุุสรณ์์ โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ สภากาชาดไทย เขตปทุุมวััน
วัั น อาทิิ ต ย์์ ที่่� ๑๓ เวลา ๐๙.๑๙ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรง
พระกรุุ ณ าโปรดเกล้้ า ฯ ให้้ เ สด็็ จ ฯ แทนพระองค์์ ไ ปในการพระราชทาน
ปริิ ญ ญาบัั ต รแก่่ ผู้้�สำำ� เร็็ จ การศึึกษาจากมหาวิิ ท ยาลัั ย ขอนแก่่ น ประจำำ�ปีี
การศึึกษา ๒๕๖๒ เป็็นวัันแรก ทั้้�งภาคเช้้าและภาคบ่่าย จำำ�นวน ๔,๔๕๒ คน
ณ อาคารศููนย์์ประชุุมอเนกประสงค์์กาญจนาภิิเษก มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
อำำ�เภอเมืืองขอนแก่่น จัังหวััดขอนแก่่น
วัันจัันทร์์ที่่� ๑๔ เวลา ๐๙.๐๘ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณา
โปรดเกล้้าฯ ให้้เสด็็จฯ แทนพระองค์์ไปในการพระราชทานปริิญญาบััตรแก่่
ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาจากมหาวิิทยาลััยขอนแก่่น ประจำำ�ปีีการศึึกษา ๒๕๖๒
เป็็ น วัั น ที่่� ๒ จำำ� นวน ๒,๒๑๐ คน ณ อาคารศูู น ย์์ ป ระชุุ ม อเนกประสงค์์
กาญจนาภิิเษก มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น อำำ�เภอเมืืองขอนแก่่น จัังหวััดขอนแก่่น
เวลา ๑๒.๔๗ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณา
โปรดเกล้้าฯ ให้้เสด็็จฯ แทนพระองค์์ไปในการพระราชทานปริิญญาบััตร
แก่่ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาจากมหาวิิทยาลััยมหาสารคาม ประจำำ�ปีีการศึึกษา
๒๕๖๒ เป็็นวัันแรก จำำ�นวน ๓,๐๑๖ คน ณ อาคารเฉลิิมพระเกีียรติิใน
โอกาสฉลองพระชนมายุุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มหาวิิทยาลััยมหาสารคาม
อำำ�เภอเมืืองมหาสารคาม จัังหวััดมหาสารคาม
วัันอัังคารที่่� ๑๕ เวลา ๐๘.๔๕ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ให้้เสด็็จฯ แทนพระองค์์ไปในการพระราชทานปริิญญา
บััตรแก่่ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาจากมหาวิิทยาลััยมหาสารคาม ประจำำ�ปีีการศึึกษา
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๒๕๖๒ เป็็ น วัั น ที่่� ๒ ทั้้� ง ภาคเช้้ า และภาคบ่่ า ย จำำ� นวน ๕,๙๓๒ คน ณ
อาคารเฉลิิมพระเกีียรติิในโอกาสฉลองพระชนมายุุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
มหาวิิทยาลััยมหาสารคาม อำำ�เภอเมืืองมหาสารคาม จัังหวััดมหาสารคาม
วัันพุุธที่่� ๑๖ เวลา ๐๙.๑๓ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณา
โปรดเกล้้าฯ ให้้เสด็็จฯ แทนพระองค์์ไปในการพระราชทานปริิญญาบััตร
แก่่ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาจากมหาวิิทยาลััยอุุบลราชธานีี ประจำำ�ปีีการศึึกษา
๒๕๖๒ เป็็นวัันที่่� ๒ จำำ�นวน ๒,๘๐๑ คน ณ อาคารเฉลิิมพระเกีียรติิ ๗ รอบ
พระชนมพรรษา มหาวิิทยาลััยอุุบลราชธานีี อำำ�เภอวาริินชำำ�ราบ จัังหวััด
อุุบลราชธานีี
เวลา ๑๔.๑๒ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณา
โปรดเกล้้าฯ ให้้เสด็็จฯ แทนพระองค์์ไปในการพระราชทานปริิญญาบััตร
แก่่ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาจากมหาวิิทยาลััยนครพนม ประจำำ�ปีีการศึึกษา ๒๕๖๒
จำำ�นวน ๑,๐๓๓ คน ณ อาคารศรีีโคตรบููรณ์์ มหาวิิทยาลััยนครพนม อำำ�เภอ
เมืืองนครพนม จัังหวััดนครพนม
วัันพฤหััสบดีีที่่� ๑๗ เวลา ๐๙.๒๐ น. เสด็็จฯ ไปทรงเปิิด “อาคารอุุทยานองค์์
สมเด็็จพระนเรศวรมหาราช” ณ มหาวิิทยาลััยนเรศวร อำำ�เภอเมืืองพิิษณุุโลก
จัังหวััดพิิษณุุโลก
ต่่อจากนั้้�น พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ
ให้้ เ สด็็ จ ฯ แทนพระองค์์ ไ ปในการพระราชทานปริิ ญ ญาบัั ต รแก่่ ผู้้�สำำ� เร็็ จ
การศึึกษาจากมหาวิิทยาลััยนเรศวร ประจำำ�ปีีการศึึกษา ๒๕๖๒ จำำ�นวน
๔,๓๗๒ คน ณ ห้้องประชุุมมหาราช มหาวิิทยาลััยนเรศวร อำำ�เภอเมืือง
พิิษณุุโลก จัังหวััดพิิษณุุโลก
เวลา ๑๖.๒๓ น. เสด็็จออก ณ วัังสระปทุุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้้ ศาสตราจารย์์ นายแพทย์์ประสิิทธิ์์� วััฒนาภา คณบดีีคณะแพทยศาสตร์์ศิิริิราชพยาบาล มหาวิิทยาลััยมหิิดล เฝ้้าฯ รัับพระราชทานเงิินเพื่่�อ
ใช้้ในการสร้้าง “ศููนย์์วิิทยาการเวชศาสตร์์ผู้้�สููงอายุุระดัับชาติิ” เนื่่�องในโอกาส
ที่่�มููลนิิธิิสมเด็็จพระพัันวััสสาอััยยิิกาเจ้้า ก่่อตั้้�งมาครบ ๑๕ ปีี ในวัันที่่� ๑๗
ธัันวาคม ๒๕๖๓
วัันศุุกร์์ที่่� ๑๘ เวลา ๐๙.๐๖ น. เสด็็จลง ณ ศาลาดุุสิิดาลััย สวนจิิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้ คณะบุุคคล จำำ�นวน ๔ คณะ เฝ้้าฯ
เวลา ๑๐.๐๗ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณาโปรด
เกล้้าฯ ให้้เสด็็จลงแทนพระองค์์ ณ อาคารชััยพััฒนา สวนจิิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้้ เ ลขานุุ ก ารแผนกธรรมศาสตร์์  มูู ล นิิ ธิิ อ านัั น ทมหิิ ด ล
และคณะ นำำ�ผู้้�ได้้รัับพระราชทานทุุนมููลนิิธิิอานัันทมหิิดล แผนกธรรมศาสตร์์
ประจำำ�ปีี ๒๕๖๐ สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาโท สาขาบริิหารธุุรกิิจ เฝ้้าฯ
กราบบัังคมทููลรายงานผลการศึึกษา
เวลา ๑๔.๐๖ น. เสด็็ จ ลง ณ อาคารชัั ย พัั ฒ นา สวนจิิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุุคคล จำำ�นวน ๔ คณะ เฝ้้าฯ
เวลา ๑๗.๒๘ น. เสด็็จฯ ไปทรงเป็็นประธานการประชุุมสามััญ
ประจำำ�ปีีพุุทธศัักราช ๒๕๖๔ ของมููลนิิธิิอุุทกพััฒน์์ ในพระบรมราชููปถััมภ์์ ณ
ห้้องประชุุม สำำ�นัักงานมููลนิิธิิชััยพััฒนา อาคารโครงการอัันเนื่่�องมาจาก
พระราชดำำ�ริิ เขตบางพลััด

22 จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วัันเสาร์์ที่่� ๑๙ เวลา ๑๖.๕๘ น. เสด็็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิิงศพ

พลเรืื อ เอก ไพบูู ล ย์์ นาคสกุุ ล ณ เมรุุ ห ลวงหน้้ า พลัั บ พลาอิิ ศ ริิ ย าภรณ์์
วััดเทพศิิริินทราวาส เขตป้้อมปราบศััตรููพ่่าย
เวลา ๑๗.๔๕ น. เสด็็ จ ฯ ไปทรงเปิิ ด  “งานกาชาดออนไลน์์
ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓” ณ ห้้องประชุุม ๑๒๑๐ ชั้้�น ๑๒ อาคารภููมิิสิิริิมัังคลานุุสรณ์์
โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ สภากาชาดไทย เขตปทุุมวััน
วัันอาทิิตย์์ที่่� ๒๐ เวลา ๑๗.๑๖ น. เสด็็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิิงศพ
นางสายสนีี วงษ์์สุุวรรณ ณ เมรุุวััดโสมนััสวิิหาร เขตป้้อมปราบศััตรููพ่่าย
ต่่อจากนั้้�น เสด็็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิิงศพ นายฉััตรชััย
วิิเศษสุุวรรณภููมิิ ศิิลปิินแห่่งชาติิ สาขาวรรณศิิลป์์ ประจำำ�ปีี ๒๕๔๐ ณ เมรุุ
วััดธาตุุทอง เขตวััฒนา
ระหว่่างวัันจัันทร์์ ที่่� ๒๑ ถึึงวัันพุุธที่่� ๒๓ ธัันวาคม ๒๕๖๓ เสด็็จฯ ไป
ทรงปฏิิบััติิพระราชกรณีียกิิจในพื้้�นที่่�จัังหวััดตาก
วัั น จัั น ทร์์ ที่่� ๒๑ ทรงเยี่่�ยมโรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านเลตองคุุ
และทรงเปิิ ด  “อาคาร ๑๐๗ ปีี ธนาคารออมสิิ น ” ในโรงเรีี ย น ตชด.
บ้้านเลตองคุุ อำำ�เภออุ้้�มผาง
ทรงเยี่่�ยมโครงการทหารพัันธุ์์�ดีี ค่า่ ยวชิิรปราการ กรมทหารราบที่่� ๑๔
อำำ�เภอเมืืองตาก
วัันอัังคารที่่� ๒๒ ทรงเยี่่�ยมเรืือนเพาะชำำ�กล้้าไม้้ โครงการส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�
เพื่่�อการอนุุรัักษ์์และฟื้้�นฟููสิ่่�งแวดล้้อม ตามพระราชดำำ�ริิฯ อำำ�เภอเมืืองตาก
ทรงเยี่่�ยมโครงการสร้้างป่่าสร้้างรายได้้ ตามพระราชดำำ�ริิฯ ในพื้้�นที่่� ๗
อำำ�เภอของจัังหวััดตาก
ทรงเยี่่�ยมโรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนเฉลิิมพระเกีียรติิ ๗ รอบ
พระชนมพรรษา บ้้ า นหม่่ อ งกั๊๊� ว ะ และโรงเรีี ย นตำำ� รวจตระเวนชายแดน
บ้้านแม่่จัันทะ อำำ�เภออุ้้�มผาง
วัันพุุธที่่� ๒๓ ทรงเปิิด “อาคารกรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา” โรงพยาบาล
แม่่สอด อำำ�เภอแม่่สอด 
ทรงเยี่่�ยมศููนย์์การเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านทีีวะเบยทะ
และศููนย์์การเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านวะกะเลโคะ อำำ�เภอแม่่ระมาด
วัันพฤหััสบดีีที่่� ๒๔ เวลา ๐๘.๒๖ น. เสด็็จฯ ไปทรงร่่วมสััมมนาเฉลิิมพระเกีียรติิ
“๔ ทศวรรษทููลกระหม่่อมอาจารย์์” ณ กองวิิชาประวััติิศาสตร์์ ส่่วนการศึึกษา
โรงเรีียนนายร้้อยพระจุุลจอมเกล้้า อำำ�เภอเมืืองนครนายก จัังหวััดนครนายก
เวลา ๑๔.๓๒ น. เสด็็จฯ ไปทรงเยี่่�ยมโรงเรีียนวััดเกาะกระชาย อำำ�เภอเมืือง
นครนายก จัังหวััดนครนายก
วัันศุุกร์์ที่่� ๒๕ เวลา ๐๙.๑๙ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณา

โปรดเกล้้ า ฯ ให้้ เ สด็็ จ ออกแทนพระองค์์ ณ วัั ง สระปทุุ ม ทรงเจิิ ม เทวรูู ป
พระอิิศวร พระอุุมา พระพิิฆเนศวร พระนารายณ์์ และพระพรหม ในการ
พระราชพิิ ธีี ต รีี ยัั ม พวาย-ตรีี ป วาย ในการนี้้� พระราชทานเงิิ น แก่่ หัั ว หน้้ า
คณะพราหมณ์์ ผู้้�เป็็นประธานในการประกอบพิิธีีฯ
เวลา ๑๕.๐๙ น. เสด็็จฯ ไปทรงเป็็นประธานการประชุุมคณะกรรมการ
มููลนิิธิชัิ ยั พััฒนา ครั้้ง� ที่่� ๑/๒๕๖๓ ณ สำำ�นักั งานมููลนิิธิชัิ ยั พััฒนา อาคารโครงการ
อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ เขตบางพลััด
วัันเสาร์์ที่่� ๒๖ เวลา ๐๙.๕๖ น. เสด็็จฯ ไปทรงเป็็นประธาน “งานรำ��ลึึก
วัันที่่�พระบาทสมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััวทรงเปิิดโรงเรีียนนายร้้อย
ชั้้�นมััธยม ครบ ๑๑๑ ปีี” ณ หอประชุุมโรงเรีียนนายร้้อยพระจุุลจอมเกล้้า
อำำ�เภอเมืืองนครนายก จัังหวััดนครนายก
เวลา ๑๒.๒๖ น. เสด็็ จ ฯ ไปทรงเยี่่� ย มโรงเรีี ย นปิิ ย ชาติิ พัั ฒ นา
ในพระราชููปถััมภ์์ฯ อำำ�เภอเมืืองนครนายก จัังหวััดนครนายก
วัันอาทิิตย์์ที่่� ๒๗ เวลา ๑๗.๔๑ น. เสด็็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิิงศพ
นายผััน จัันทรปาน ณ เมรุุวััดมกุุฏกษััตริิยาราม เขตพระนคร
วัันจัันทร์์ที่่� ๒๘ เวลา ๐๘.๕๕ น. เสด็็จฯ ไปทรงเป็็นประธานการประชุุม
กรรมการอำำ�นวยการมููลนิิธิสิ งเคราะห์์เด็็กของสภากาชาดไทย ครั้้ง� ที่่� ๑/๒๕๖๓
ณ อาคารภููมิิสิิริิมัังคลานุุสรณ์์ โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ สภากาชาดไทย
เขตปทุุมวััน
เวลา ๑๕.๐๔ น. เสด็็จฯ ไปทรงเป็็นประธานการประชุุมสามััญประจำำ�
ปีี ๒๕๖๓ คณะกรรมการบริิหารมููลนิิธิิสายใจไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์์
ณ สำำ�นัักงานมููลนิิธิิชััยพััฒนา อาคารโครงการอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ
เขตบางพลััด
วัันอัังคารที่่� ๒๙ เวลา ๑๐.๑๕ น. เสด็็จฯ ไปทรงเปิิดอาคารนามพระราชทาน
“อาคาร พลเอก อรชุุน พิิบููลนคริินทร์์ ฟอกไต” และ “โครงการอนุุรัักษ์์
และฟื้้�นฟููแหล่่งน้ำำ��สนัับสนุุนโรงพยาบาลเทพรััตนเวชชานุุกูลู เฉลิิมพระเกีียรติิ
๖๐ พรรษา” ณ โรงพยาบาลเทพรััตนเวชชานุุกููล เฉลิิมพระเกีียรติิ ๖๐ พรรษา
อำำ�เภอแม่่แจ่่ม จัังหวััดเชีียงใหม่่
วัันพฤหััสบดีีที่่� ๓๑ เวลา ๐๙.๑๐ น. พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรง
พระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ให้้เสด็็จออกแทนพระองค์์ ณ วัังสระปทุุม พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้้ ค ณะพราหมณ์์ ที่่� ป ระกอบพิิ ธีี ต รีี ยัั ม พวาย-ตรีี ป วาย
เฝ้้าฯ ถวายพระพรชััยมงคล และทููลเกล้้าฯ ถวายสิ่่�งของเครื่่อ� งพิิธีแี ด่่พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว สมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ พระบรมราชชนนีีพัันปีีหลวง และสมเด็็จพระนางเจ้้าฯ พระบรมราชิิ นีี เสร็็จแล้้ว
พระราชทานเงิินแก่่คณะพราหมณ์์

จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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“น้ำำ��พระราชหฤทััยเพื่่�อปวงประชา”

สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี
ทรงห่่วงใยราษฎรที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด ๑๙

ตั้้�งแต่่ปลายพุุทธศัักราช ๒๕๖๒ เป็็นต้้นมา โลกของเราเริ่่�ม
หวั่่� น ไหวด้้ ว ยโรคอุุ บัั ติิ ใ หม่่ “โคโรนาไวรัั ส ” หรืื อ “โควิิ ด  ๑๙” ทำำ� ให้้ มีี
ผู้้�ติิดเชื้้อ� และผู้้�เสีียชีีวิติ เพิ่่�มขึ้้น� อย่่างมากในทุุกทวีีปทั่่�วโลก สำำ�หรับั สถานการณ์์
ในประเทศไทย แม้้จะมีีผู้้�ติิดเชื้้�อและผู้้�เสีียชีีวิิตแต่่ก็็ยัังอยู่่�ในอััตราที่่�ต่ำำ��กว่่า
ประเทศอื่่�น ๆ เป็็ น ผลมาจากการให้้ค วามร่่ว มมืือของคนไทยในการดููแ ล
และป้้องกัันตนเอง และการดููแลประชาชนของแพทย์์ พยาบาล และบุุคลากร
ทางสาธารณสุุขเพื่่�อการควบคุุมโรคและการรัักษาพยาบาลที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ
สยามบรมราชกุุมารีี อุุปนายิิกาผู้้�อำำ�นวยการสภากาชาดไทย ทรงห่่วงใยและ
ทรงตระหนัักถึึงความเดืือดร้้อนของราษฎรที่่�ได้้รับั ผลกระทบจากสถานการณ์์
การแพร่่ ร ะบาดของโรคโควิิ ด  ๑๙ จึึงทรงพระกรุุ ณ าโปรดเกล้้ า ฯ ให้้
สภากาชาดไทย ดำำ�เนิินงานกิิจกรรมให้้การช่่วยเหลืือ “รวมใจฝ่่าวิิกฤตโควิิด 
๑๙” แก่่ราษฎร ดัังนี้้�
การมอบชุุ ด ธารน้ำำ�� ใจ กู้้�ชีี วิิ ต  ฝ่่ า วิิ ก ฤตโควิิ ด  ๑๙ พร้้ อ ม
น้ำำ��ดื่่�มแก่่ผู้้�กัักกัันตนในที่่�พัักและยากไร้้ และผู้้�ประสบวิิกฤตทางเศรษฐกิิจ
ที่่�ยากไร้้ผ่่านเหล่่ากาชาดจัังหวััด  

การสนัับสนุุนอุุปกรณ์์เพื่่�อป้้องกัันการติิดต่อ่ จากโรคโควิิด ๑๙
เช่่น ชุุด PPE หน้้ากาก N95 เพื่่�อมอบให้้กัับบุุคลากรทางการแพทย์์ พยาบาล
และการสนัั บ สนุุ น อาหาร เครื่่� อ งอุุ ป โภคบริิ โ ภคและชุุ ด ธารน้ำำ�� ใจสำำ�หรัั บ
ประชาชนที่่�มีีรายได้้น้้อยที่่�อยู่่�ในช่่วงกัักตััวเพื่่�อสัังเกตอาการ
การจัั ดตั้้� ง ครัั ว พระราชทาน อุุ ป นายิิ ก าผู้้�อำำ� นวยการสภา
กาชาดไทย ประกอบอาหารปรุุงสุุกใหม่่และแจกจ่่ายให้้แก่่ประชาชนและชุุมชน
ในพื้้�นที่่�ต่่างๆ ทั่่�วประเทศ
การจััดตั้้�งครััวเคลื่่�อนที่่�สภากาชาดไทยร่่วมกัับเหล่่ากาชาด
จัังหวััด 
“โครงการรวมใจต้้านภััยโควิิด  ๑๙ ในกลุ่่�มแรงงานข้้ามชาติิ”  
เพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม ให้้ แ รงงานข้้ า มชาติิ ไ ด้้ มีี ค วามรู้้� ค วามเข้้ า ใจและตระหนัั ก ถึึง
การป้้องกัันตนเองและบุุคคลรอบข้้างต่่อการแพร่่กระจายโรคโควิิด ๑๙
“โครงการอาสาร่่วมใจสู้้�ภััยโควิิด” จััดคาราวานรถบรรทุุก
ส่่งมอบอุุปกรณ์์การแพทย์์และสิ่่�งของบริิจาค นำำ�ไปช่่วยเหลืือบุุคลากรทาง
การแพทย์์และช่่วยเยีียวยาประชาชนในพื้้�นที่่�ห่่างไกลทุุรกัันดาร
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สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ
สยามบรมราชกุุมารีี ทรงห่่วงใยเกี่่�ยวกัับชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ของประชาชน
โดยเฉพาะในช่่วงวิิกฤตโรคระบาดเช่่นนี้้� ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ให้้
มููลนิิธิิชััยพััฒนา จััดตั้้�ง “กองทุุนชััยพััฒนาสู้้�ภััยโควิิด  ๑๙ (และโรคระบาด
ต่่างๆ)” เพื่่�อช่่วยเหลืือบุุคลากรทางการแพทย์์และโรงพยาบาลในการจััด
ซื้้�อวััสดุุอุุปกรณ์์และสิ่่�งของที่่�มีีความจำำ�เป็็นในการรัักษาผู้้�ป่่วยโควิิด  ๑๙
ในวัันที่่� ๒ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่่�อช่่วยเหลืือโรงพยาบาลและบุุคลากรทาง
การแพทย์์ในการจััดซื้้�อวััสดุุอุุปกรณ์์และสิ่่�งของที่่�มีีความจำำ�เป็็นในการรัักษา
ผู้้�ป่่วยโควิิด ๑๙     

พระราชทาน “ห้้องคััดกรองและห้้องตรวจหาเชื้้�อ แบบถาวร
ใช้้ภายนอกอาคาร (Modular Screening and Swab Unit)”  แก่่โรงพยาบาล
ต่่างๆ เช่่น โรงพยาบาลยุุพราช อำำ�เภอยะหา จัังหวััดยะลา โรงพยาบาลมหาราช
นครเชีียงใหม่่ จัังหวััดเชีียงใหม่่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์์เฉลิิมพระเกีียรติิ
จัังหวััดปทุุมธานีี และโรงพยาบาลศรีีนคริินทร์์ จัังหวััดขอนแก่่น
พระราชทาน “ห้้ อ งคัั ด กรองและตรวจเชื้้� อ แบบเคลื่่� อ นที่่� ”
แก่่โรงพยาบาลสตููล โรงพยาบาลพัังงา โรงพยาบาลตะกั่่�วป่่า จัังหวััดพัังงา
โรงพยาบาลปาดัังเบซาร์์ จัังหวััดสงขลา โรงพยาบาลเบตง จัังหวััดยะลา
พระราชทาน “ห้้ อ งคลีี น รูู ม สำำ�หรัั บ ตรวจรัั ก ษาผู้้�ป่่ ว ยแบบ
ความดัันลบ” และ “ตู้้�เก็็บเสมหะความดัันลบ”  แก่่โรงพยาบาลต่่างๆ
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พระราชทาน “หุ่่�นยนต์์ ปิ่่�นโต” และ “ระบบสื่่�อสารทางไกล”
แก่่โรงพยาบาล ๗๓ แห่่งในต่่างจัังหวััด  
พระราชทาน “ตู้้�ความดัันลบสำำ�หรัับเก็็บสิ่่�งส่่งตรวจจากผู้้�ป่่วย
ที่่�ติิดเชื้้�อโควิิด ๑๙” แก่่โรงพยาบาล ๑๖ แห่่ง จำำ�นวน ๒๓ ตู้้� 
พระราชทานเงิินจาก “กองทุุนชััยพััฒนาสู้้�ภััยโควิิด  ๑๙ฯ ”
แก่่โรงพยาบาลขอนแก่่น เพื่่�อปรัับปรุุงหอผู้้�ป่่วยเด็็กเป็็นห้้องแยกความดัันลบ
และโรงพยาบาลนครนายก เพื่่�อปรัับปรุุงระบบปรัับอากาศ ระบบระบายอากาศ
สำำ�หรัับห้้องผู้้�ป่่วยติิดเชื้้�อ ตึึกสงฆ์์อาพาธ
พระราชทานอุุ ป กรณ์์ ก ารแพทย์์ แ ละสิ่่� ง ของจำำ� เป็็ น เช่่ น
หน้้ากากอนามััย (Surgical Mask) ชุุดป้้องกัันร่่างกาย (PPE) หน้้ากาก N95
เจลแอลกอฮอล์์ แอลกอฮอล์์ ล้้ า งอุุ ป กรณ์์ ท างการแพทย์์ สเปรย์์ เ พิ่่� ม
ประสิิทธิิภาพหน้้ากากอนามััย น้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อ เครื่่�องวััดอุุณหภููมิิ หน้้ากากผ้้า
นมอััดเม็็ด นมยููเอชทีี ปลากระป๋๋อง แก่่โรงพยาบาลต่่างๆ ในพื้้�นที่่�ต่่างจัังหวััด
ทั่่�วประเทศ และโรงเรีียนในพื้้�นที่่�ชนบทห่่างไกล รวมทั้้�ง ศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็ก
และเครืือข่่ายชุุมชนทั่่�วประเทศ
พระราชทานเวชภัั ณ ฑ์์ สำำ�หรัั บ การค้้ น หาผู้้�ป่่ ว ยโควิิ ด  ๑๙
เชิิงรุุกในพื้้�นที่่� ชุุดสกััดสารพัันธุุกรรมและน้ำำ��ยาตรวจหาสารพัันธุุกรรมเชื้้�อ
โควิิด  ๑๙ แก่่สำำ�นัักงานสาธารณสุุขจัังหวััดยะลา และพระราชทานเครื่่�อง
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ช่่วยหายใจ เครื่่�องควบคุุมการให้้สารน้ำำ��ทางหลอดเลืือดดำำ�  แก่่โรงพยาบาล
ในจัังหวััดยะลา คืือ โรงพยาบาลเบตง จำำ�นวน ๕ เครื่่อ� ง และโรงพยาบาลรามััน
จำำ�นวน ๔ เครื่่�อง เพื่่�อใช้้ในการรัักษาผู้้�ป่่วยโควิิด ๑๙ และโรคอื่่�นๆ
มีีพระราชกระแสรัับสั่่�งให้้ “โครงการทหารพัันธุ์์�ดีี” และชาวบ้้าน
รอบค่่าย ปลููกผัักและเลี้้�ยงปลา และจำำ�หน่า่ ยให้้ประชาชนราคาถููก เพื่่�อบรรเทา
ภาระค่่าใช้้จ่่ายในช่่วงวิิกฤตการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด ๑๙
พระราชทาน “เมล็็ดพัันธุ์์�ผัักพระราชทาน” แก่่เทศบาลตำำ�บล
และชุุมชนราษฎรในต่่างจัังหวััดเพื่่�อนำำ�ไปปลููกไว้้รัับประทานเป็็นการลดค่่า
ใช้้จ่่ายในครััวเรืือน และสามารถเก็็บเมล็็ดพัันธุ์์�ไว้้ปลููกในรุ่่�นต่่อไปได้้
มีี พ ระราชกระแสรัั บ สั่่� ง ให้้ ร้้ า นจัั น กะผัั ก  มูู ล นิิ ธิิ ชัั ย พัั ฒ นา
ประกอบอาหารเพื่่�อนำำ�ไปช่่วยเหลืือประชาชนในชุุมชนต่่างๆ ที่่�ได้้รับั ผลกระทบ
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด ๑๙
พระราชทานเหรีียญที่่�ระลึึกแก่่บุุคลากรทางการแพทย์์ และ
พระราชทานเงิินเพื่่�อปรัับปรุุงโรงพยาบาลในจัังหวััดสมุุทรสาคร และจัังหวััด
สมุุทรสงคราม พร้้อมทั้้�งพระราชทานห้้องสุุขาแก่่โรงพยาบาลสนามจัังหวััด
สมุุ ท รสาคร เนื่่� อ งจากวิิ ก ฤตการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของไวรัั ส โควิิ ด  ๑๙
ระลอกใหม่่ในประเทศ  
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“พััฒนาอาชีีพ เสริิมรายได้้ กลุ่่�มอาชีีพประชาชน
ในยุุค โควิิด ๑๙”

สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี ทรงห่่วงใยในคุุณภาพชีีวิิตความ
เป็็นอยู่่�ของเด็็ก เยาวชน และประชาชนในถิ่่�นทุุรกัันดาร ทรงเห็็น
ว่่า ลำำ�พัังการพััฒนาเด็็กและเยาวชนเพีียงกลุ่่�มเป้้าหมายเดีียว
ไม่่เพีียงพอที่่�จะพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตให้้ยั่่�งยืืนได้้ จึึงพระราชทาน
ความช่่ ว ยเหลืื อ ขยายไปยัั ง ครอบครัั ว เด็็ ก และเยาวชนในพื้้� น ที่่�
เป้้าหมายเหล่่านั้้�นเพื่่�อสร้้างโอกาสให้้ประชาชนมีีงานทำำ� มีีอาชีีพ

มีีรายได้้จุุนเจืือครอบครััว ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ให้้ “โครงการ
ส่่ ว นพระองค์์ สมเด็็ จ พระกนิิ ษ ฐาธิิ ร าชเจ้้ า กรมสมเด็็ จ พระเทพรััตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี” ดำำ�เนิินงานจััดตั้้ง�
“กลุ่่�มอาชีีพประชาชนในโครงการตามพระราชดำำ�ริิฯ” เป็็น
ครั้้�งแรกในปีี ๒๕๓๘ ที่่�หมู่่�บ้้านนายาว ตำำ�บลท่่ากระดาน อำำ�เภอ
สนามชัั ย เขต จัั ง หวัั ด ฉะเชิิ ง เทรา และได้้ ข ยายไปยัั ง พื้้� น ที่่� อื่่� น ๆ
ทั่่�วประเทศ
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ในปีี ๒๕๔๔ ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ให้้มีีการจััดตั้้�ง
“ร้้านภููฟ้้า” สาขาแรกขึ้้�นเพื่่�อเป็็นช่่องทางการจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์
จากกลุ่่�มอาชีีพ ส่่งเสริิมการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ในท้้องถิ่่�นและพััฒนา
อาชีีพให้้ประชาชน นำำ�รายได้้กลัับคืืนสู่่�ชุุมชนที่่�มีีส่่วนในการผลิิต
ในปััจจุุบันั  มีีร้า้ นภููฟ้า้ รวมทั้้�งสิ้้�น ๒๐ สาขา ตลอดระยะเวลา ๒๐ ปีีที่่�
ผ่่านมา กลุ่่�มอาชีีพฯ ได้้ดำำ�เนิินการผลิิตและจััดส่ง่ สิินค้้ามาจำำ�หน่า่ ย
ที่่�ร้้านภููฟ้้าอย่่างต่่อเนื่่�อง อาทิิ ผ้้าฝ้้าย ผ้้าไหม เครื่่�องจัักสาน อาหาร
แปรรููปชนิิดต่่างๆ
ในช่่ ว งปีี ๒๕๔๗ ถึึงปีี ๒๕๖๒ สมเด็็ จ พระกนิิ ษ ฐา
ธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี
ได้้พระราชทานเงิินรายได้้เหนืือรายจ่่ายของร้้านภููฟ้้า รวมทั้้�งสิ้้�น
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๑๕๙,๘๘๒,๓๑๗ บาท เพื่่�อเป็็นค่่าใช้้จ่า่ ยในการดำำ�เนิินงานโครงการ
พััฒนาอาชีีพสำำ�หรัับกลุ่่�มอาชีีพประชาชนในถิ่่�นทุุรกัันดาร เป็็น
ค่่าใช้้จ่่ายในโครงการอาหารกลางวัันเด็็กนัักเรีียนในโรงเรีียนชนบท
ห่่างไกล และเป็็นค่่าภััตตาหารเพลสำำ�หรัับสามเณรในโรงเรีียน
พระปริิยััติิธรรมกว่่า ๔๐ แห่่ง   
ในปีี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ เป็็นช่่วงที่่�มีีสถานการณ์์การแพร่่
ระบาดของโรคโควิิด  ๑๙ ทำำ�ให้้ร้้านภููฟ้้าจำำ�หน่่ายสิินค้้าได้้น้้อยลง
กว่่าเดิิม แต่่ก็ยั็ งั มีีกลุ่่�มอาชีีพในโครงการส่่งเสริิมอาชีีพในพื้้�นที่่�ต่า่ งๆ
ทั่่�วประเทศจำำ�นวนไม่่น้อ้ ยที่่�ยังั สามารถจััดส่ง่ ผลิิตภััณฑ์์มาจำำ�หน่า่ ย
ที่่�ร้้านภููฟ้้าได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง ทำำ�ให้้กลุ่่�มยัังมีีรายได้้จำำ�นวนไม่่น้้อย
เพื่่�อนำำ�มาอุุดหนุุนจุุนเจืือครอบครััวในยามยากลำำ�บากเช่่นนี้้�  
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ภาคเหนืือ
ผ้้าทุุกผืืน ดิิฉัันตั้้�งใจทอ เก็็บชายให้้ได้้ขนาด จะได้้ส่่งมาขายที่่�โครงการส่่วนพระองค์์ฯ ใช้้เวลา
ไม่่มากค่่ะ สี่่�ห้้าวัันก็็ได้้ผืืนหนึ่่�ง เงิินที่่�ได้้มาก็็ใช้้จ่่ายในบ้้าน ซื้้�อข้้าว ไปหาหมอ ดีีใจมากที่่�มีีรายได้้
เพิ่่�มเข้้ามาค่่ะ
กลุ่่�มแม่่บ้้านทอผ้้าปกากะญอบ้้านขุุนอมแฮดนอก
ตำำ�บลสบโขง อำำ�เภออมก๋๋อย จัังหวััดเชีียงใหม่่

ปกติิพวกเราทอผ้้าเป็็นเสื้้�อพื้้�นเมืืองใส่่กัันเอง เมื่่�ออยากมีีรายได้้เพิ่่�ม ทางโครงการฯ
มาบอกให้้ทอเป็็นขนาด เอส เอ็็ม แอล เราก็็หััดวััดให้้ได้้ตามที่่ร้� ้านภููฟ้้าต้้องการ เราก็็ได้้เงิินเข้้ามา
ซื้้�อของใช้้ให้้ลููกค่่ะ

กลุ่่�มทอผ้้าบ้้านเลตองคุุ สัังกััด รร.ตชด.เลตองคุุ
(กก.ตชด.๓๔) ต.แม่่จััน อ.อุ้้�มผาง จ.ตาก

งานฝีีมืือที่่�พวกเราทำำ� ก็็มีีทำำ�หมอนฟัักทอง หมอนอิิง เป็็นของ
พื้้�นเมืืองน่่ะค่่ะ ร้้านภููฟ้้าก็็รัับซื้้�อไม่่มากเท่่าไหร่่ แต่่เราก็็ได้้เงิินมาใช้้จ่่าย
ในบ้้าน ดีีใจค่่ะ

กลุ่่�มพััฒนาอาชีีพหััตถกรรมบ้้านห้้วยไผ่่
สัังกััด รร.ตชด.บุุญธรรม-บุุญพริ้้�ง ต.บ่่อเบี้้�ย อ.บ้้านโคก จ.อุุตรดิิตถ์์

ภาคอิิสาน
หมดหน้้านา เราก็็ว่่าง ไม่่อยากทิ้้�งบ้้านไปทำำ�งานในเมืือง ทอผ้้าดีีกว่่า พี่่�ป้้าน้้าอาก็็ทอกััน
หมดค่่ะ ทอให้้ได้้ขนาดแล้้วเราก็็ส่่งไปโครงการส่่วนพระองค์์ฯ เขาก็็นำำ�ไปขายที่่�ร้้านภููฟ้้า คนเมืือง
เขาก็็ไปใช้้เป็็นผ้้าห่่มนอน ออเดอร์์ที่่�เราได้้ก็็ได้้เป็็นรายปีี ช่่วงโควิิดนี่่�ออเดอร์์ลดลงไปบ้้าง แต่่ก็็ยััง
ได้้ทอส่่งอยู่่�ค่่ะ ทำำ�ให้้มีีรายได้้เข้้ามาเรื่่�อยๆ
กลุ่่�มทอผ้้าบ้้านโพนแพง
ตำำ�บลโพธิิไพศาล อำำ�เภอกุุสุุมาลย์์ จัังหวััดสกลนคร
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บ้้านเราใช้้ผ้้าขาวม้้ากััน ก็็ทอเก็็บไว้้เรื่่�อยๆ ตอนหลัังโครงการส่่วนพระองค์์ฯ เข้้ามาช่่วย
มาแนะนำำ�ให้้ทอให้้สวย ให้้ได้้ขนาด แล้้วก็็รัับซื้้�อผ้้าของเราไปขายที่่�ร้้านภููฟ้้า ดีีใจมากค่่ะ ผ้้าของเรา
ไปขายถึึงกรุุงเทพฯ นะ ได้้เงิินมาก็็เอาไว้้ใช้้ในครอบครััวค่่ะ
กลุ่่�มทอผ้้าขาวม้้าบ้้านดอนแดง
ตำำ�บลนาทม อำำ�เภอนาทม จัังหวััดนครพนม

กระติ๊๊�บเราทำำ�เก็็บไว้้ใช้้เอง ถ้้ามีีเหลืือก็็ขายบ้้าง ทางโครงการส่่วนพระองค์์ฯ
ก็็มาแนะนำำ�ให้้ทำำ�และส่่งมาขายที่่ร้� ้านภููฟ้้า ดีีใจค่่ะมีีรายได้้เสริิมเข้้ามา
กลุ่่�มพััฒนาอาชีีพบ้้านด่่านช้้าง (โนนป่่าก่่อ)
ต.บ้้านค้้อ อ.คำำ�ชะอีี จ.มุุกดาหาร

ภาคกลาง
พวกเราทำำ�งานตััดเย็็บผ้้าฝ้้ายปกากะญอที่่�ร้้านภููฟ้้าส่่งมาให้้ ทำำ�
เป็็นกระเป๋๋ารููปทรงต่่างๆ ค่่ะ ผ้้าหนาเย็็บยากเหมืือนกััน ตั้้�งใจทำำ�ทุุกใบ
ดีีใจที่่�ช่่วยให้้ครอบครััวมีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�นค่่ะ
กลุ่่�มตััดเย็็บแปรรููป สมาคมแม่่บ้้านทหารบก สาขา จปร.
ตำำ�บลพรหมณีี อำำ�เภอเมืืองนครนายก จัังหวััดนครนายก

“งานทอเสื่่�อ ต้้องช่่วยกัันทอสองคน คนนึึงทอ อีีกคนนึึงส่่งกก ทอได้้เป็็นเสื่่�อผืืนแล้้วทาง
โครงการส่่วนพระองค์์ฯ ก็็มาแนะนำำ�ให้้แปรรููปเป็็นหมวก กระเป๋๋า รองเท้้า ส่่งมาขายที่่ร้� ้านภููฟ้้า ดีีใจ
ค่่ะที่่�ของเราขายได้้ ”

กลุ่่�มแม่่บ้้านนายาวจัักสาน
ต.ท่่ากระดาน อ.สนามชััยเขต จ.ฉะเชิิงเทรา
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กะเม็็ง เป็็นพืืชสมุุนไพรท้้องถิ่่�นบ้้านเรา เอามาทำำ�เป็็นแชมพููสระผม
ทำำ�ให้้ผมนิ่่�มสลวยค่่ะ เราได้้ส่่งไปขายร้้านภููฟ้้า ช่่วงนี้้�โควิิด ยอดขายลดไป
บ้้างค่่ะ แต่่ก็็ยัังมีีออเดอร์์มา ทำำ�ให้้มีีรายได้้ค่่ะ

กลุ่่�มอาชีีพภููผึ้้�งหลวง
ต.ตะนาวศรีี อ.สวนผึ้้�ง จ.ราชบุุรีี

ภาคใต้้
พวกเราเป็็นนัักเรีียนเก่่า โรงเรีียน ตชด. บ้้านเขาวััง พวกเราสนใจทำำ�เครื่่�องเงิิน ก็็ทำำ�ได้้หลาย
อย่่างอยู่่�ค่่ะ มีีพวกสร้้อย กำำ�ไล ทางโครงการส่่วนพระองค์์ฯ มาแนะนำำ�ให้้ทำ�ำ เป็็นสร้้อยรููปแบบต่่างๆ
เราก็็พยายามหััดทำำ�ค่่ะ ได้้ส่่งมาขายที่่�ร้้านภููฟ้้า ทำำ�ให้้พวกเรามีีรายได้้เสริิม มีีเงิินใช้้ค่่ะว
กลุ่่�มเครื่่�องเงิินบ้้านเขาวััง
ต.หิินตก อ.ร่่อนพิิบููลย์์ จ.นครศรีีธรรมราช

งานปัักผ้้า เป็็นงานถนััดที่่�พวกเราทำำ�กัันเป็็นประจำำ� ปัักเป็็นผ้้าคลุุมผม ทางโครงการ
ส่่วนพระองค์์ฯ มาแนะนำำ�ให้้ทำำ�เป็็นปลอกหมอน ผ้้าปููโต๊๊ะ หาแบบมาให้้ด้้วย ได้้ส่่งมาขาย
ที่่�ร้้านภููฟ้้า ดีีใจมากค่่ะ
กลุ่่�มพััฒนาอาชีีพบ้้านศาลาใหม่่
ต.ศาลาใหม่่ อ.ตากใบ จ.นราธิิวาส

พวกเราเป็็นแม่่บ้้าน ถนััดงานตััดเย็็บผ้้าเป็็นของใช้้ พวกกระเป๋๋า
เสื้้� อ ผ้้ า เราเย็็ บ กระเป๋๋ า ได้้ ห ลายอย่่ า งมากค่่ ะ ส่่ ง ไปขายที่่� ร้้ า นภูู ฟ้้ า
เป็็นรายได้้เสริิมเข้้ามา ดีีใจมากค่่ะ
กลุ่่�มพััฒนาอาชีีพบ้้านไบก์์
ต.บุุดีี อ.เมืืองยะลา จ.ยะลา
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หนังสือทูลกระหม่อม
“แก้้วใส”
สวััสดีีค่ะ่ คุุณผู้้�อ่า่ นทุุกท่่าน แก้้วใสกลัับมาพบคุุณผู้้�อ่า่ นอีีกครั้้ง� ในฉบัับนี้้�พร้้อมกัับ “หนัังสืือทููลกระหม่่อม” ฉบัับใหม่่ล่า่ สุุด ๕ เล่่ม หลากหลาย
ครบรส ทั้้�งพระราชนิิพนธ์์แปล ปาฐกถาทรงบรรยายและพระราชนิิพนธ์์บทความ รวมภาพถ่่ายฝีีพระหััตถ์์ และรวมบทความเฉลิิมพระเกีียรติิ คุุณผู้้�อ่า่ น
คงอยากพลิิกชม “หนัังสืือทููลกระหม่่อม” แต่่ละเล่่มแล้้ว เชิิญทััศนาได้้เลยค่่ะ

มรกต
“มรกต” พระราชนิิพนธ์์แปลเล่่มใหม่่ล่า่ สุุดของสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี นวนิิยาย
ร่่วมสมััยของจางเจี๋๋�ย ได้้รัับรางวััลนวนิิยายขนาดกลางดีีเด่่นของชาติิจีีน
ใน ค.ศ.๑๙๘๔ ซึ่่�งเป็็นปีีที่่�ผู้้�เขีียนแต่่งหนัังสืือเรื่่�องนี้้�จบ ในวงวรรณกรรมจีีน
ร่่วมสมััย จางเจี๋๋�ยเป็็นนัักเขีียนจีีนเพีียงคนเดีียวที่่�ผลงานได้้รัับรางวััลต่่างๆ
มากยิ่่� ง  มีี ชื่่�อ เสีี ย งทั้้� ง ในประเทศและต่่า งประเทศ ผลงานได้้รัับการแปล
เป็็นภาษาต่่างประเทศหลายภาษา เช่่น ภาษาอัังกฤษ ฝรั่่�งเศส เยอรมััน
ดััตช์์ เดนมาร์์ก นอร์์เวย์์ สวีีเดน ฟิินแลนด์์ อิิตาลีี รััสเซีีย และอื่่�นๆ
“มรกต” เปิิดเรื่่�องด้้วยตััวละครหญิิง หลููเป่่ยเหอ และ เจิิงลิ่่�งเอ๋๋อร์์
ที่่� ดูู เ หมืื อ นว่่ า อุุ ป นิิ สัั ย และชะตาชีี วิิ ต จะแตกต่่ า งตรงข้้ า มกัั น อย่่ า งสิ้้� น เชิิ ง
แต่่น่่าประหลาดที่่�ในความต่่างกลัับมีีความเหมืือนอย่่างคาดไม่่ถึึง ความ

น่่าสนใจของตััวละครเอกสองตััวนี้้�ดึึงดููดให้้อยากติิดตามอ่่านเรื่่�องราวของ
ตััวละคร เผลอแป๊๊บเดีียว “แก้้วใส” ก็็อ่่านไปครึ่่�งเล่่มบางๆ
แรงดึึงดููดใจอีีกประการหนึ่่�งคืือพระราชนิิพนธ์์เกริ่่�นนำำ� “เริ่่�ม
คิิดคะนึึงถึึงรััก” ดัังจะขอยกมากล่่าวถึึงในที่่�นี้้�ช่่วงหนึ่่�งค่่ะ
“...หากอ่่ า นอย่่ า งผิิ ว เผิิ น นวนิิ ย ายเรื่่� อ งนี้้� ก็็ เ ป็็ น นวนิิ ย ายรัั ก
ซาบซึ้้� ง ใจ เป็็ น ความรัั ก ของเจิิ ง ลิ่่� ง เอ๋๋ อร์์ นางเอกผู้้� เ ทิิ ด ทููนความรัั กยิ่่� ง
กว่่ า สิ่่� ง ใด ยอมสละทุุ กสิ่่� ง เพื่่� อผู้้� เ ป็็ น ที่่� รัั ก  เป็็ น ความรัั กที่่� กล้้ า หาญ
เปี่่�ยมพลััง มิิได้้หวัังผลตอบแทน อาจกล่่าวได้้ว่่าเป็็นความรัักที่่�เปลี่่�ยนน้ำำ��ตา
ของความทุุกข์์ทรมานรัันทดให้้กลายเป็็นไข่่มุุกอัันบริิสุุทธิ์์�งดงามล้ำำ��ค่่า”
“หากอ่่านอย่่างพิินิิจจะเห็็นได้้ว่่าสาระสำำ�คััญของเรื่่�องกล่่าว
ถึึงพลัังอัันยิ่่�งใหญ่่ของความรััก  ในมิิติิที่่�กว้้างใหญ่่กว่่าความรัักหญิิงชาย
เพราะเป็็ น มิิ ติิ แ ห่่ ง ความรัั ก ในความรู้้�  ความรัั ก ของพ่่ อ แม่่ ลููก ร วมถึึ ง
ความรัักชาติิบ้้านเมืืองเต็็มภาคภููมิิ...”
เมื่่�ออ่่านนวนิิยายเล่่มนี้้�จบ ความซาบซึ้้�งใจอาจทำำ�ให้้เรารู้้�สึึก
ตื้้�นตััน อิ่่�มเอิิบ และครุ่่�นคิิด  ประสบการณ์์ครึ่่�งชีีวิิตของเจิิงลิ่่�งเอ๋๋อร์์ให้้คุุณค่่า
แก่่ ตัั ว ละคร ทั้้� ง ยัั ง ช่่ ว ยจรรโลงจิิ ต วิิ ญ ญาณของผู้้�อ่่ า นอย่่ า งประณีี ต และ
แยบคาย ทำำ�ให้้ “แก้้วใส” นึึกอยากอ่่านผลงานเล่่มอื่่�นๆ ของจางเจี๋๋�ย และ
ทำำ� ให้้ ตั้้� ง ตารอคอยพระราชนิิ พ นธ์์ แ ปลเล่่ ม ต่่ อ ไปของ “ทูู ล กระหม่่ อ ม”
ว่่าจะทรงเลืือกหนัังสืือเล่่มไหนมาแปลเพื่่�อช่่วยจรรโลงจิิตใจและประเทืืองสติิ
ปััญญาของเราอีีก
ใครที่่�กำำ�ลัังมองหาหนัังสืือดีีสัักเล่่มเพื่่�อเพิ่่�มกำำ�ลัังใจให้้ชีีวิิตใน
วัันที่่�เหนื่่�อยล้้า หรืือเพีียงเพื่่�อใช้้เวลาว่่างให้้เกิิดประโยชน์์ อยากขอแนะนำำ�
หนัังสืือเล่่มนี้้�ค่่ะ “มรกต” อััญมณีีล้ำำ��ค่่าที่่�ผ่่านการเจีียระไนอย่่างประณีีต
รัับรองว่่าคุุณจะไม่่ผิิดหวััง จััดพิิมพ์์โดย บริิษััท นานมีีบุ๊๊�คส์์ จำำ�กััด จำำ�หน่่าย
ในราคาเล่่มละ ๑๕๕ บาทค่่ะ

32 จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สงบสุุข ท่่ามกลางความแปรผัันภยัันตรายนานาที่่�มนุุษย์์ต้้องเผชิิญอยู่่�เสมอ”
การแปลวรรณกรรมทั้้�งสามเรื่่�อง “ทููลกระหม่่อม” ทรงใช้้ภาษา
เรีียบง่่าย กระชัับ เป็็นไทยๆ เนื้้�อเรื่่�องชวนติิดตาม สะเทืือนใจ ให้้ข้้อคิิด 
และประเทืื อ งปัั ญ ญา ทำำ� ให้้ เ ห็็ น และเข้้ า ใจมนุุ ษ ย์์ แ ละสัั ง คมอย่่ า งลึึกซึ้้� ง
ยิ่่�งขึ้้น� ภาคผนวกท้้ายเล่่มยัังแถมบทความเรื่่อ� ง “สาวน้้อยเสี่่�ยวหยููว หยกใส
ในทะเลเพลิิง” ของรองศาสตราจารย์์ ดร.สุุจิิตรา จงสถิิตย์์วััฒนา ภาควิิชา
ภาษาไทย คณะอัักษรศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ซึ่่�งวิิเคราะห์์ตีีความ
เรื่่�อง “สาวน้้อยเสี่่�ยวหยููว” ไว้้อย่่างละเอีียดลึึกซึ้้�งน่่าสนใจยิ่่�งด้้วยค่่ะ
บริิษััท นานมีีบุ๊๊�คส์์ จำำ�กััด จััดพิิมพ์์และจำำ�หน่่าย ราคาหนัังสืือ
เล่่มละ ๑๒๕ บาท เท่่านั้้�นค่่ะ

ภาพปกเดิิม

ภาพปกใหม่่

เพีียงวัันพบวัันนี้้�ที่�สำ่ ำ�คััญ
“เพีียงวัันพบวัันนี้้�ที่่�สำำ�คััญ” ตีีพิิมพ์์ครั้้�งแรกเมื่่�อ พ.ศ. ๒๕๔๘
และตีีพิิมพ์์ต่่อเนื่่�องมาเกืือบทุุกปีีอีีก ๑๖ ครั้้�ง ครั้้�งนี้้�เป็็นการตีีพิิมพ์์ครั้้�งที่่� ๑๗
พร้้อมเปลี่่�ยนหน้้าปกใหม่่ รวบรวมพระราชนิิพนธ์์แปลของ “ทููลกระหม่่อม”
ในช่่วงเวลาต่่างๆ จำำ�นวน ๓ เรื่่อ� ง ได้้แก่่ ความเรีียงเรื่่อ� ง “แสงโคมของไอ้้ร์เ์ ค่่อ”
ของปาจิิน นัักเขีียนชาวจีีน คริิสต์์ศตวรรษที่่� ๒๐ เรื่่อ� งสั้้�นขนาดยาว “สาวน้้อย
เสี่่�ยวหยููว” ของเหยีียนเกอหลิิง นัักเขีียนชาวจีีนร่่วมสมััย และบทละคร
เรื่่�อง “ปลวก” ของกุุนเธอร์์ ไอช์์ นัักเขีียนชาวเยอรมัันในคริิสต์์ศควรรษที่่� ๒๐
เช่่นกััน
ใน “คำำ�นำำ�” “ทููลกระหม่่อม” ทรงกล่่าวถึึงการตีีพิิมพ์์เรื่่�องแปล
ทั้้�งสามเรื่่�องไว้้ในหนัังสืือเล่่มเดีียวกัันว่่า
“การนำำ�วรรณกรรมรููปแบบต่่างกััน วััฒนธรรมต่่างกัันมารวมพิิมพ์์
เป็็นเล่่มเดีียวกัันอาจดููแปลก  แต่่ถ้้าพิิจารณาสาระและแนวคิิดของเรื่่�อง
ทั้้� ง สามจะเห็็ น ว่่ า สอดคล้้ อ งกลมกลืืนกัั น  คืือเป็็ น การพิิ นิิ จ ความเสื่่� อ ม
สลายทางจิิตวิิญญาณของสัังคมสมััยใหม่่ ที่่�มนุุษย์์ใช้้วััตถุุเป็็นเครื่่�องวััด
ความสุุ ข ในชีีวิิ ต  ปล่่ อย ตนให้้ จ มอยู่่�กัั บ ความสุุ ข จอมปลอม ไม่่ รัั บ รู้้�
ความเป็็นจริิง และปััญหาอื่่�นใด หรืือไม่่กล้้าพอที่่�จะเปลี่่�ยนแปลงวิิถีีชีีวิิต
ของตนและของสัังคม ยึึดมั่่�นถืือมั่่�นผิิดๆ จนถึึงวาระสุุดท้้ายที่่�สายเกิินแก้้
วรรณกรรมเหล่่านี้้�แสดงให้้เห็็นว่่า การรู้้�ตระหนัักในสััจธรรมย่่อมนำำ�ไปสู่่�
การเปลี่่�ยนแปลงที่่�ดีีขึ้้�น”
“ชื่่� อ หนัั ง สืือเล่่ ม นี้้� ม าจากวรรคหนึ่่� ง ของบทกลอน ชื่่� อ วัั น นี้้�
ข้้าพเจ้้าแต่่งเมื่่�อราว พ.ศ.๒๕๒๕ หรืือ พ.ศ.๒๕๒๖ ได้้ความคิิดมาจาก
เพลง Today กลอนคำำ�สุุดท้้ายที่่�ข้้าพเจ้้าเขีียนคืือ  เพีียงวัันพบวัันนี้้�ที่่�สำำ�คััญ
วัันของฉัันที่่�แท้้แค่่วัันเดีียว”
“วรรณกรรมทั้้� ง สามเรื่่� อ งนี้้� แ ม้้ จ ะแสดงถึึ ง ความเสื่่� อ มสลาย 
แต่่ผู้้�เขีียนก็็ยัังไม่่ได้้สิ้้�นหวัังสิ้้�นศรััทธาในความดีีงามของใจมนุุษย์์ ยัังแสดง
ให้้เห็็นถึึงคุุณค่่าของความรัักเมตตาอาทรระหว่่างมนุุษย์์ที่่�จะยัังให้้สัังคม

มองสัังคมจีีนผ่่านวรรณกรรม
“ทููลกระหม่่อม” ทรงพระราชนิิพนธ์์บทความและทรงบรรยาย
ปาฐกถาในชื่่�อเรื่่�องเดีียวกัันว่่า “มองสัังคมจีีนผ่่านวรรณกรรม” ในงาน
สััมมนาทางวิิชาการ “๗๐ ปีีแห่่งการสถาปนาสาธารณรััฐประชาชนจีีน
ค.ศ. ๑๙๔๙” ซึ่่ง� โรงเรีียนนายร้้อยพระจุุลจอมเกล้้า และสถานเอกอััครราชทููต
สาธารณรััฐประชาชนจีีนประจำำ�ประเทศไทย จััดขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� ๑๖ กัันยายน
๒๕๖๒ ณ โรงเรีียนนายร้้อยพระจุุลจอมเกล้้า หลัังการจััดงาน “ทููลกระหม่่อม”
พระราชทานพระราชานุุญาตให้้ถอดพระสุุรเสีียงปาฐกถา เพื่่�อตีีพิิมพ์์เป็็น
รููปเล่่ม พร้้อมพระราชนิิพนธ์์บทความ เผยแพร่่แก่่ผู้้�สนใจทั่่�วไป
“มองสัั ง คมจีี นผ่่ า นวรรณกรรม” เป็็ น การศึึกษาเรีี ย นรู้้�
ประวััติิศาสตร์์และสัังคมจีีนผ่่านวรรณกรรมจีีนที่่� “ทููลกระหม่่อม” ทรงแปล
จากภาษาจีี น เป็็ น ภาษาไทย ถ่่ า ยทอดเรื่่� อ งราวของตัั ว ละครที่่� มีี ชีี วิิ ต อยู่่�
ในสถานที่่�และเวลาที่่�ต่่างกัันในสัังคมจีีน ตั้้�งแต่่ก่่อนการสถาปนาสาธารณรััฐ
ประชาชนจีี น จนถึึงสัั ง คมร่่ ว มสมัั ย เรื่่� อ งราวและชีี วิิ ต ของตัั ว ละครทำำ� ให้้
เราเข้้ า ใจความคิิ ด ความรู้้�สึึกส่่ ว นหนึ่่� ง ของคนจีี น ที่่� ดำำ� รงชีี วิิ ต อยู่่�ในสัั ง คม

จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่่�อาจมีีปริิบททางประวััติิศาสตร์์และวััฒนธรรมแตกต่่างจากสัังคมไทย แต่่มีี
ความเป็็ น มนุุ ษ ย์์ ร่่ ว มกัั น วรรณกรรมจีี น ทั้้� ง ๑๖ เรื่่� อ ง ใน “หนัั ง สืื อ ทูู ล
กระหม่่อม” ๑๐ เล่่ม ประกอบด้้วยบทละครพููด  ๑ เรื่่�อง นวนิิยาย ๗ เรื่่�อง
นวนิิยายขนาดสั้้�น ๒ เรื่่�อง เรื่่�องสั้้�น ๔ เรื่่�อง วรรณกรรมเยาวชน ๑ เรื่่�อง
และความเรีียงร้้อยแก้้ว ๑ เรื่่�อง ดัังนี้้�
1) บทละครพููด  ๓ องก์์ เรื่่�อง “ร้้านน้ำำ��ชา” หรืือ “ฉาก่่วน”
(Tea House) ของ เหลาเส่่อ
2) “ความรัักใดจะไม่่ปวดร้้าว” หรืือ “หน่่าอี้้�จ่่งอ้้ายปู้้�เถิิง”
ของ ชวนหนีี
3) “ตลอดกาลน่่ะนานแค่่ไหน” หรืือ “หยงหย่่วนโหย่่วตััวหย่่วน”
ของ เถี่่�ยหนิิง
4) “นารีีนครา” หรืือ “ทาเตอเฉิิง” ของ ฉืือลี่่�
5) “ไป๋๋อิ๋๋�นน่่า หมู่่�บ้้านลัับลี้้�ริิมฝั่่�งน้ำำ��” หรืือ “ไป๋๋อิ๋๋�นน่่า” ของ
ฉืือจื่่�อเจี้้�ยน ซึ่่�งยัังมีีเรื่่�องสั้้�นอีีก ๓ เรื่่�องรวมอยู่่�ด้้วย ได้้แก่่ “คำำ�ไว้้อาลััยหมา”
หรืือ “โก่่วเตอะเต้้าเหวิิน” ของ มั่่�วเหยีียน “ซุุปที่่�อร่่อยช่่างน่่ากลััวยิ่่�ง” หรืือ
“หยวนชี่่�ถาง” ของ ซููเฉี้้�ยว และ “กิินหม้้อไฟในหน้้าร้้อน” ของ ซููเฉี้้�ยว
6) “ผีีเสื้้�อ” หรืือ “หููเตี๋๋�ย” ของ หวัังเหมิ่่�ง
7) “เมฆเหิิน น้ำำ��ไหล” หรืือ “สิิงอวิ๋๋�นหลิิวสุ่่�ย” ของ ฟัังฟััง
8) “หมู่่�บ้้านเล็็กตระกููลเป้้า” หรืือ “เสี่่ย� วเป้้าจวง” ของ หวัังอัันอี้้�
9) “รอยยิ้้�มและน้ำำ��ตาของหััวใจ” ซึ่่�งประกอบด้้วยวรรณกรรม
๔ เรื่่อ� ง คืือ “โคมส้้มดวงน้้อย” หรืือ “เสี่่�ยวจวี๋๋เ� ติิง” เรื่่อ� งสั้้�น ของปิิงซิิน “หมิิงจื่่�อ
กัับเหมีียวน้้อยมีีจื่่�อ” หรืือ “หมิิงจื่่�อเหอมีีจื่่�อ” วรรณกรรมเยาวชนของ
ปิิงซิิน “สาวน้้อยเสี่่�ยวหยููว” หรืือ “ช่่าวหนู่่�วเสี่่�ยวหยููว” นวนิิยายขนาดสั้้�น
ของเหยีียนเกอหลิิง “ตำำ�นานกัับข้้าวคู่่�” หรืือ “ซวงสืือจี้้�” ของ นวนิิยายขนาด
สั้้�นของซููเฉี้้�ยว
10) ความเรีียงร้้อยแก้้ว เรื่่อ� ง “แสงโคมของไอ้้ร์เ์ ค่่อ” หรืือ “ไอ้้เอ่่อร์์
เค่่อเตอะเติิงกวง” ของ ปาจิิน พิิมพ์์เผยแพร่่ใน “เพีียงวัันพบวัันนี้้ที่่� สำ� �คั
ำ ญ
ั ”
คุุณผู้้�อ่่านที่่�เป็็นแฟน “หนัังสืือทููลกระหม่่อม” ย่่อมคุ้้�นชื่่�อเรื่่�อง
หรืือเคยซาบซึ้้�งในหนัังสืือทั้้�ง ๑๐ เล่่มนี้้�อยู่่�ก่่อนแล้้ว การอ่่าน “มองสัังคมจีีน
ผ่่านวรรณกรรม” จะทำำ�ให้้เราเข้้าใจวรรณกรรมแปลทั้้�ง ๑๖ เรื่่�องอย่่างลึึกซึ้้�ง
และคมชัั ดยิ่่� ง ขึ้้� น  ผ่่ า น “มุุ ม มอง” การวิิ เ คราะห์์ แ ละอรรถาธิิ บ ายของ
“ทูู ล กระหม่่ อ ม” บนพื้้�นฐานความรู้้�ความเข้้าใจประวััติิศาสตร์์สัังคมจีีน
อย่่างละเอีียดกว้้างขวาง ขณะเดีียวกัันวรรณกรรมจีีนทั้้�ง ๑๖ เรื่่�องจะช่่วยให้้
เราเรีียนรู้้�และเข้้าใจแต่่ละด้้านแต่่ละมุุมของประวััติิศาสตร์์จีีนและชาวจีีน
ได้้แจ่่มชััดยิ่่ง� ขึ้้น�  ดัังที่่� “ทููลกระหม่่อม” ทรงกล่่าวไว้้ในบทสรุุปของ “มองสัังคม
จีีนผ่่านวรรณกรรม” ว่่า
“นวนิิยายสามารถเป็็นข้้อมููลหลัักฐานเสริิมที่่�ใช้้ศึึกษาประวััติิศาสตร์์สังั คมได้้ในหลายแง่่มุมุ นวนิิยายจีีนที่่�แปลมาทั้้�ง ๙ เรื่่อ� ง และบทละคร
พููด ๑ เรื่่�อง มีีทั้้�งที่่�เหมืือนดั่่�งบัันทึึกประวััติิศาสตร์์ผ่่านวรรณกรรม เรื่่�องที่่�
สะท้้อนชีีวิิตสัังคมหมู่่�บ้้าน เรื่่อ� งที่่�สะท้้อนวิิถีีชีีวิติ ค่่านิิยมในสัังคมจีีนปััจจุุบันั ใน
เมืืองใหญ่่ วรรณกรรมแปลเหล่่านี้้มีีคุ
� ณ
ุ ค่่าที่่�จะอ่่านเสริิมเพื่่อ� เพิ่่�มพููนการเรีียน
รู้้�เกี่่�ยวกัับสัังคมจีีน”
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ชีีวิิตยามอยู่่�บ้้าน
“ชีีวิิตยามอยู่่�บ้้าน” (Life@Home) หนัังสืือภาพถ่่ายฝีีพระหััตถ์์
ของ “ทููลกระหม่่อม” รวบรวมภาพถ่่ายฝีีพระหััตถ์์ซึ่่�งทรงฉายระหว่่างปีี
พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ในช่่วงที่่�ทั่่�วโลกแน่่นอนว่่ารวมทั้้�งประเทศไทยเผชิิญ
กัับโรคระบาดครั้้�งยิ่่�งใหญ่่ครั้้�งหนึ่่�งที่่�มนุุษย์์เคยประสบ นำำ�มาซึ่่�งวิิถีีการใช้้
ชีี วิิ ต ในรูู ป แบบใหม่่ ที่่� เ รีี ย กว่่ า “นิิ ว นอมัั ล ” หนัั ง สืื อ ภาพถ่่ า ยฝีี พ ระหัั ต ถ์์
เล่่มนี้้�นอกจากจะรวบรวมภาพถ่่ายฝีีพระหััตถ์์ ทำำ�ให้้เห็็น “มุุมมอง” ของ
“ทููลกระหม่่อม” ที่่�ทรงมีีต่่อโลกและสิ่่�งแวดล้้อมโดยรอบเหมืือนเช่่นทุุกครั้้�ง
ที่่�ผ่่านมาแล้้ว ยัังเป็็นเสมืือนบัันทึึกหน้้าหนึ่่�งของประวััติิศาสตร์์ที่่�ผู้้�คนทั่่�วโลก
ในช่่วงปีีพุทุ ธศัักราช ๒๕๖๓ จำำ�เป็็นต้้องเผชิิญร่่วมกััน นั่่�นคืือ “ชีีวิติ ยามอยู่่�บ้้าน”
ดัังที่่� “ทููลกระหม่่อม” ทรงเขีียนไว้้ใน “คำำ�นำำ�” ว่่า
“เมื่่�อปลายปีีที่่�แล้้ว มีีความป่่วยไข้้ที่่�แปลกประหลาดเกิิดขึ้้�นใน
โลกเรีียกว่่าโคโรนาไวรััสหรืือโควิิด ๑๙ โรคนี้้มีีพิ
� ษิ ร้้ายทำำ�ลายระบบการหายใจ
และระบบอื่่�นๆ ต่่อสู้้�กัับโรคไม่่ได้้ก็็มัักเสีียชีีวิิต”
“ปีี พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้้าพเจ้้ามีีโอกาสไปต่่างประเทศ ๒ ครั้้�งคืือ
ไปสิิงคโปร์์และอิินเดีีย  เมื่่�อกลัับเมืืองไทยโรคกำำ�ลัังแพร่่ เริ่่�มมีีคำำ�แนะนำำ�ให้้
ใส่่หน้้ากาก ล้้างมืือบ่่อยๆ ถ้้าไม่่มีีโอกาสล้้างมืือด้้วยน้ำำ��และสบู่่� ก็็ให้้ใช้้
แอลกอฮอล์์ เ จล ข่่ า วลวงเริ่่� ม ปรากฏว่่ า รัั ฐ บาลห้้ า มขายเจลจึึงไปซื้้� อ มา
จากอิินเดีีย กลัับมาก็็มีีใช้้ มีีคำำ�แนะนำำ�จากทางราชการว่่าผู้้�มีีอายุุเกิิน ๖๕ ปีี
ที่่� มีี โรคเบาหวานโรคหัั ว ใจต้้ อ งระวัั ง เป็็ น พิิ เ ศษ ตอนนั้้� น ไม่่ มีี โอกาสไป
ต่่างประเทศแน่่นอน แต่่ไปภายในประเทศได้้ การสวมหน้้ากากตอนแรกไม่่ชินิ
ก็็เป็็นลมไปบ้้าง ข้้าพเจ้้าไม่่ได้้ออกนอกบ้้าน ประมาณ ๒ เดืือน เป็็นสิ่่�งที่่�ไม่่เคย
ทำำ�มาก่่อน สิ่่�งที่่�น่า่ กัังวลที่่�สุดุ คืือการศึึกษาของเยาวชนในถิ่่�นทุุรกันั ดาร ที่่�ไม่่ได้้
ใช้้ภาษาไทยเป็็นภาษาที่่�หนึ่่�ง ต้้องพยายามหาทางช่่วย นอกจากนั้้�นก็็เตรีียม
บรรยายต่่างๆ ที่่�ไม่่ทราบว่่าจะไปงานได้้หรืือต้้องอััดเทปหรืือใช้้คอมพิิวเตอร์์
ติิดต่่อ เวลาพิิมพ์์งานก็็ทำำ�ข้้อความหายไปบ้้างน่่ารำ��คาญเป็็นที่่�สุุด”
“ด้้านการถ่่ายภาพก็็ทำำ�อย่่างเดิิม ถ่่าย  หมา แมว หมูู งูู  แมลง
ไม้้ดอกไม้้ใบในบ้้าน เมื่่�อเริ่่�มผ่่อนผัันให้้ออกนอกบ้้านได้้ ก็็ห้้ามเดิินทาง
ข้้ามจัังหวััด ต่่อมาเดิินทางข้้ามจัังหวััดได้้ เมื่่�อโรงเรีียนเปิิดก็็พยายามไปเยี่่�ยม
โรงเรีียน ได้้ไปเยี่่�ยมโรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดน ครบ ๑๐๐๐ ครั้้�ง

34 จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ไปงานอื่่�นๆ แต่่ก็็ต้้องระวัังสุุขภาพ มีีการช่่วยประชาชนที่่�ไม่่สามารถทำำ�มาหา
เลี้้ย� งชีีพได้้ปรกติ ช่
ิ ว่ ยพระเณร ช่่วยโรงพยาบาลหาเครื่่อ� งมืือแพทย์์ ชุดุ แต่่งกาย
ป้้องกัันโรค ซึ่่�งถึึงมีีเงิินก็็ไม่่ได้้ซื้้�อหากัันง่่ายๆ”
“ไม่่แน่่ใจว่่าสถานการณ์์โรคจะดีีขึ้้�นหรืือเลวร้้ายลงไปอีีก  แต่่ก็็
หวัั ง ว่่ า ผู้้�ที่่� มีี โอกาสมางานนี้้� หรืือได้้ รัั บ หนัั ง สืือไปจะเพลิิ ด เพลิิ น กัั บ ภาพ
ในหนัังสืือเล่่มนี้้� เหมืือนกัับที่่�ได้้ดููรููปในหนัังสืือเล่่มก่่อนๆ”
“ชีีวิติ ยามอยู่่�บ้้าน” เป็็นอีีกครั้้ง� หนึ่่�งที่่�หนังั สืือภาพถ่่ายฝีีพระหััตถ์์
ของ “ทููลกระหม่่อม” ทำำ�ให้้เราได้้มองเห็็นและรู้้�สึึกว่่าโลกยัังสวยงาม ท่่ามกลาง
ปััญหาที่่�รุุมล้้อม ยัังมีีแง่่งามของชีีวิิต มีีเรื่่�องสนุุกสนานงดงามอยู่่�รอบตััว
อยู่่�ที่่�ว่่าเราจะมองเห็็นหรืือไม่่เท่่านั้้�น
“ชีีวิิตยามอยู่่�บ้้าน” จััดพิิมพ์์ทููลเกล้้าทููลกระหม่่อมถวายโดย
บริิษััท ไซเบอร์์พริ้้�นท์์ จำำ�กััด จำำ�หน่่ายในราคาเล่่มละ ๙๐๐ บาทค่่ะ

ภาพปกเดิิม

ภาพปกใหม่่

ดั่ง่� ดวงแก้้วส่่องสว่่างทางสายงาม
“ดั่่�งดวงแก้้วส่่องสว่่างทางสายงาม” เป็็นหนัังสืือเฉลิิมพระเกีียรติิ
“ทููลกระหม่่อม” ที่่�คณะกรรมการมููลนิิธิิศาสตราจารย์์ ม.ล.ปิ่่�น มาลากุุล
ในพระราชููปถััมภ์์ฯ จััดพิิมพ์์ขึ้้�นเนื่่�องในโอกาสมหามงคลที่่� “ทููลกระหม่่อม”
ทรงเจริิญพระชนมายุุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘
หนัังสืือตีีพิิมพ์์ครั้้�งแรก พ.ศ.๒๕๕๗ และจำำ�หน่่ายหมดอย่่าง
รวดเร็็ว ฉบัับนี้้�พิิมพ์์ขึ้้�นอีีกครั้้�งพร้้อมกัับเปลี่่�ยนหน้้าปกใหม่่ และเพิ่่�มบทความ
เรื่่� อ ง “มาทำำ� ความรู้้�จัั ก สมเด็็ จ พระกนิิ ษ ฐาธิิ ร าชเจ้้ า กรมสมเด็็ จ
พระเทพรััตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุ ม ารีี ”  ของศาสตราจารย์์
จางอิิ ง พระอาจารย์์ จีี น จากมหาวิิ ท ยาลัั ย ปัั ก กิ่่� ง ที่่� เ คยถวายพระอัั ก ษร

ภาษาจีี น เมื่่� อ ครั้้� ง ที่่� “ทูู ล กระหม่่ อ ม” เสด็็ จ ฯ ไปทรงศึึกษาภาษาและ
วััฒนธรรมจีีน ณ มหาวิิทยาลััยปัักกิ่่�ง กรุุงปัักกิ่่�ง สาธารณรััฐประชาชนจีีน
ระหว่่างวัันที่่� ๑๔ กุุมภาพัันธ์์ - วัันที่่� ๑๕ มีีนาคม พ.ศ.๒๕๔๔ ซึ่่�งเป็็นการ
ตีีพิิมพ์์เป็็นภาษาไทยครั้้�งแรกค่่ะ
“ดั่่ง� ดวงแก้้วส่่องสว่่างทางสายงาม” เรีียงร้้อยจากบทพระราชนิิพนธ์์
และหนัั ง สืื อ เฉลิิ ม พระเกีี ย รติิ ใ นโอกาสต่่ า งๆ รวมทั้้� ง บทสัั ม ภาษณ์์ แ ละ
บทความจากพระอาจารย์์ที่่�เคยถวายพระอัักษร และพระสหาย ล้้วนแสดง
ให้้เห็็นถึึงพระอััจฉริิยภาพและพระจริิยวััตรอัันงดงามของ “ทููลกระหม่่อม”
ที่่�ทรงเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีงี ามในทุุกด้้าน ทั้้�งความใฝ่่รู้้�ใฝ่่เรีียน คุุณธรรมจริิยธรรม
พระวิิริิยอุุตสาหะในการทรงงาน และพระทััยรัักที่่�ทรงมีีต่่อประเทศชาติิและ
ประชาชน สมดัังจุุดประสงค์์ของคณะผู้้�จััดพิิมพ์์เผยแพร่่หนัังสืือเล่่มนี้้� เพื่่�อ
เป็็นแบบอย่่างและแรงบัันดาลใจให้้เด็็กและเยาวชน รวมทั้้�งประชาชนทั่่�วไป
ในการดำำ�เนิินชีีวิิตที่่�ดีีพร้้อม พากเพีียรเรีียนรู้้� ขยัันอดทนทำำ�งาน ตามรอย
เบื้้�องพระยุุคลบาท สร้้างสรรค์์ครอบครััวและสัังคมที่่�ดีีงามต่่อไป ดุุจชื่่�อของ
หนัังสืือ “ดั่่�งดวงแก้้วส่่องสว่่างทางสายงาม”
ในหนัั ง สืื อ ไม่่ เ พีี ย งจะเต็็ ม เปี่่� ย มไปด้้ ว ยเนื้้� อ หาที่่� ทำำ� ให้้ เ ราได้้
ซาบซึ้้ง� ความเป็็น “ทููลกระหม่่อม” ครบถ้้วนทุุกด้้านแล้้ว ยัังละลานตาไปด้้วย
“พระรููป” ของ “ทููลกระหม่่อม” ตั้้�งแต่่ครั้้�งยัังทรงพระเยาว์์ ที่่� “แก้้วใส” แน่่ใจ
ว่่าแค่่ชมภาพก็็ทำำ�ให้้คุุณผู้้�อ่่านยิ้้�มอิ่่�มใจแล้้วค่่ะ
บริิษััท นานมีีบุ๊๊�คส์์ จำำ�กััด จััดพิิมพ์์และจำำ�หน่่าย ราคาเล่่มละ
๒๙๕ บาทค่่ะ
ฤดููกาลผัันผ่่าน ฤดููหนาวจากไป ฤดููร้้อนและฝนมาเยืือนอย่่าง
รวดเร็็ว ในสถานการณ์์ที่่�ไวรััสโคโรนา ๒๐๑๙ ยัังคงแพร่่ระบาดเป็็นระลอก
การเดิินทางออกนอกบ้้านเป็็นเรื่่�องที่่�ควรระวััง ในวัันว่่างไม่่มีีธุุระจำำ�เป็็นต้้อง
ไปไหน พัักผ่่อนอยู่่�บ้้านสบายๆ จิิบเครื่่�องดื่่�มที่่�ชอบเพลิินๆ และอ่่านหนัังสืือ
ดีีๆ น่่าจะเป็็นทางเลืือกหนึ่่�งที่่�ดีีที่่�สุุด  “หนัังสืือทููลกระหม่่อม” จะพาคุุณ
ท่่ อ งไปในโลกกว้้ า ง ข้้ า มผ่่ า นพรมแดนธรรมชาติิ และท่่ อ งไปในส่่ ว นลึึก
ของจิิตใจมนุุษย์์และตััวคุุณเองค่่ะ
“หนัังสืือทููลกระหม่่อม” ทั้้�ง ๕ เล่่ม หาซื้้�อเพื่่�อมอบเป็็นของฝาก
หรืือเก็็บไว้้เ ป็็นที่่�ระลึึก ที่่�ร้้านภููฟ้้าทุุกสาขา และร้้านหนัังสืือ ชั้้�นนำำ�ทั่่�วไป
หรืือติิดต่่อ กองงานในพระองค์์สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จ
พระเทพรััตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี อาคารชััยพััฒนา สวนจิิตรลดา
กรุุงเทพ ฯ ๑๐๓๐๓ โทรศััพท์์ ๐๒-๒๘๐-๓๕๘๑-๙ และ ๐๒-๒๘๐-๑๖๔๐-๑
ต่่อ ๖๗๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๑๖๓๙ ค่่ะ
ฉบัับนี้้� “แก้้วใส” ขอลาไปก่่อน พบกัันใหม่่ฉบัับหน้้านะคะ
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มกราคม - มีีนาคม ๒๕๖๓
มกราคม ๒๕๖๓

ตามพระราชอััธยาศััย
รองศาสตราจารย์์ประไพสิิริิ สิิริิกาญจน
นายสารสิิน วีีระผล
บริิษััท ซิิมเมอร์์ เมตััล สแตนดาร์์ด จำำ�กััด
สมาคมนิิสิิตเก่่าอัักษรศาสตร์์
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััยฯ
สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
พ.ญ. อภิิญญา กีีรติิบุุตร
นางอััมพร (กีีรติิบุุตร) ชิินธรรมมิิตร
สมาคมการท่่องเที่่�ยวเขาใหญ่่
ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
สมาคมศิิษย์์เก่่าคณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
คุุณพงษ์์ศิิริิ สุุวรรณเสถีียร
รองศาสตราจารย์์สุุนทรีี หัังสสููต
นางกมลา รุ่่�งอุุทััย
บริิษััท ธนะอนัันต์์ ฟู้้�ดส์์ แอนด์์ เซอร์์วิิส จำำ�กััด
นายณรงค์์ ประเสริิฐรััตน์์
นางเทีียม แจ่่มสว่่าง
นางสมจิิตร ไชยชนะ
ส.ว. อุุดม - วรรณา วรััญญููรััฐ
นางโสภา แซ่่ฮ้้อ
พระสุุชาติิ เอี้้�ยวบููรพา
นางพรรณีี ทองสงค์์
แม่่ชีีพรสนอง อิิชุุวงษ์์
นางสาวพััชรริินทร์์ จิินดาพรรณ
นางอลิิสา กองจิินดา
นางสนิิท เกี้้�ยงกรแก้้ว
วััดแหลมเสด็็จ
นางสาวเอมริินทร์์ ตงศิิริิกุุล
นางดาววิิภา เอี่่�ยมประเสริิฐสุุข
นางรััตอรุุณ ทวีีผล
นางสุุวรรณา ธรรมเจริิญ
นางสมหวััง สมแสน
นางรััตนา ปััสเสนะ
นางสาวรััตติิยา เลิิศศึึกษากุุล
นางเนาวรััตน์์ สวิิงคููณ
นางวราพร วััฒนกรุุณา
นางอรวรรณ พลอยชาติิตระกููล
คุุณธนััชพร แก้้วสุุริิยา
นางสาววิิไลลัักษณ์์ วาจาสััตย์์
นางสาวสุุภากาญจน์์ ณ พััทลุุง
พระครููสัังฆรัักษ์์ปรีีชา ภทฺฺทปุุญโญ
นางบุุญสม ปิิตุุเตชะ
ดร. รััฐวิิทย์์ ตั้้�งเกีียรติิพชร
บริิษััท ท่่าอากาศยานไทย จำำ�กััด
ร้้านครััวดอกไม้้ขาว
นายกิิตติ์์�ชนม์์ พิิมลบรรยงค์์

นางมาลิินีี ธารดำำ�รงค์์
คุุณสมจิิตร โชติิเสน
นางพููลพร พููลมา
เด็็กชายธีีรธรรม เรืืองสุุข
สำำ�นัักเลขาธิิการนายกรััฐมนตรีี
นางสิิริิวิิมล สิิทธิิประศาสน์์
นายปณิิธิิ สุุรนิิวงศ์์
นายทวีีศัักดิ์์� พึ่่�งบััว
นางวิิชญาดา คงกะพัันธ์์
นางประยงค์์ อึ้้�งเจริิญ
นายสมศัักดิ์์� สุุขประเสริิฐ
นางสาวพััชราวดีี ศรีีทะสัังข์์
นางพััชรีี วงษ์์ศรีี
ร.ต.อ.หญิิง ภููชยา จำำ�ปาบุุรีี
นางสาวตรีีทิิพยธิิดา จำำ�ปาบุุรีี
นางสาวจำำ�เนีียร สรรพาวุุธ
นางโสภีี โหมดนอก
นายปรีีชา กะการดีี (สอบต.)
ร.ต.อ.หญิิง จารุุดา ทนปรางค์์
นางมาลีี ทองเกตุุ
นายมงคล พิิกุุลแกม
นางสาวสมพิิศ นิิฤมล
ร.ต.อ. สััญญา กะการดีี
นางลำำ�ดวน สุุหล้้า
นางสุุวรรณีี อิินทร์์อ่่อน
ด.ต.หญิิง สุุกััญญา บุุญมาก
นายเสกสรร บุุตรหนััน
นายอวิิรุุธ เอี่่�ยมรุ่่�งเรืือง
นางสาวแสงดาว อากงหลีี
นางบัันรุุ เพีียช้้าย
นางสมภาร เปล้้าศรีี
นายคมกฤธ ระลีี
นางธีีรชา จำำ�ปาบุุรีี
นางธนัันพััชร์์ สีีหะจัันทร์์
นางสุุวรรณีี ชอสููงเนิิน
นางปราณีี อ่่อนจัันทร์์
นางไสว ชััยศรีี
นางสาวไก่่แก้้ว สมศรีี
นายอุุทิิศ บรรลุุ
นายชััยชนะ เผ่่นณรงค์์
นายชััชวาล ยาคำำ�ลืือ
นางสาวอิินทิิรา วงษ์์บุุบผา
เด็็กหญิิงอมรรััตน์์ บุุตรตะพรม
นางสาวญาณิินท์์ พรมศร
นายภราดร รอดเลี่่�ยม
นางสุุธีี มุ่่�งพัันกลาง
นางจีีระนััน ปานศรีีเงิิน
นางอรวรรณ เพีียรงููเหลืือม

เด็็กหญิิงธนััญธิิดา ทรััพย์์ดีี
นางสาวสุุดใจ บุุญนััง
นางน้ำำ��ค้้าง ยางสามััญ
นางสาวนริิศรา ทรััพย์์มั่่�น
นางศรีีไพร บุุญนััง
นางแปลง ขยัันวิิจิิตร
นางสาวบุุญเรืือง ควงจัันทอง
เด็็กชายกฤตชนะ ศรีีสมยา
เด็็กชายจัักรกฤณ์์ ศรีีสมยา
ชมรมศิิษย์์เก่่าโรงเรีียน
มััธยมพระราชทานนายาว
นายสมชาย ทองแดง
ร.ต.อ. คำำ�พลอย สุุเสนา
ร.ต.อ. ษุุสเขต ประโพสัังข์์
ร.ต.อ.หญิิง สุุนิิสา แกมขุุนทด
ร.ต.อ.หญิิง อรพิิน สาธร
ร.ต.อ.หญิิง ศุุภลัักษณ์์ เสร็็จกิิจ
ด.ต.หญิิง เอื้้�อสิิริิ ปาเทพ
ด.ต.หญิิง สำำ�รวย อิินอุ่่�นโชติิ
ด.ต.หญิิง เพ็็ญสุุภา พิิมวงค์์
ด.ต.หญิิง ยลลดา โพธิ์์�สาพิิมพ์์
จ.ส.ต.หญิิง รััตนา เรืืองการิินทร์์
จ.ส.ต.หญิิง พััชรีีย์์ โครตสีีเมืือง
จ.ส.ต.หญิิง บุุหรััน ชุุมผาง
ด.ต.หญิิง สุุกััญญา ประนิิสอน
ร.ต.อ.หญิิง สุุรีีรััตน์์ เดชคงคา
ด.ต.หญิิง โสภิิต ชููเจริิญ
ด.ต.หญิิง ศิิริิพร พรหมรอด
ด.ต.หญิิง นิิราวรรณ อิินทรสม
ร.ต.อ. กีีฬา จัันทร์์ทรััพย์์กา
ร.ต.อ.หญิิง สุุนิิสา สุุภาพัันธ์์
ด.ต.หญิิง สุุชาวดีี คุ้้�มศรีี
ด.ต.หญิิง วนัันยา เฮ้้าวััน
ด.ต.หญิิง พรอนงค์์ ค้้าเจริิญ
ด.ต.หญิิง รุ่่�งอรุุณ ค่ำำ��ชูู
ด.ต.หญิิง สุุธิิษา ทองนอก
จ.ส.ต.หญิิง สุุดา ดงแสนแก้้ว
จ.ส.ต.หญิิง สาริิศา หััสดง
ด.ต.หญิิง เพ็็ญประภา ประเสริิฐ
ด.ต.หญิิง มณีีรััตน์์ ธงชััยธีีรโชติิ
ด.ต. ลำำ�จวน กองเพชร์์
ส.ต.อ.หญิิง ลดาวััลย์์ สิิงห์์ดีี
จ.ส.ต.หญิิง ศิิริิวรรณ หอมทรััพย์์
ส.ต.ท.หญิิง พรนิิภา หอมทรััพย์์
ส.ต.ต.หญิิง สุุนิิสา หอมทรััพย์์
ด.ต. ศิิริิชััย ศรีีสุุข
ส.ต.อ.หญิิง ขวััญเรืือน ศาลาแดง
นายอภิิรััตน์์ พรมภัักดีี

นายทรงพล สีีหาบาง
ส.ต.ต.หญิิง นฤมล คุ้้�มเงิิน
ส.อบต.ชุุมพล อิินไข
ด.ต.หญิิง กิ่่�งชบา ลีีลาจารวััตร
จ.ส.ต.หญิิง นิิรดา ศรีีสะอาด
ผศ. ดร. นำำ�โชค วััฒนานััย
นางนิิชุุดา สารีีวงค์์
นายเกษม กุุลสารีี
นายปรีีชา เสาวกุุล
นางสมทรง โสธนกุุล
สมาคมฮกเกี้้�ยนแห่่งประเทศไทย
MR. ZUOU GUI YANG
MR. WU HONG YAN
MR. CHEN SHUANG JIN
MISS LIU MEI YU
สมาคมนัักธุุรกิิจนานอััน (ประเทศไทย)
MR. CAI YONG FA
MISS JIA CHEN
นายสัันติิ ซอโสตถิิกุุล
นายจัักร สื่่�อมโนธรรม
นางสาวชิิงหลิิว
นายวััฒนา ดำำ�รงทรััพย์์ไพศาล
MR. LI JIA QI
ดร. แสงชััย โสตถีีวรกุุล
MR. SUN BIN
SAWATDEE GROUP
MR. LIN Chu QI
MR. WU YUN CHI
MR. WU WANG JUN
MRS. HUI SHUK LAI
บริิษััท โกลด์์สตาร์์ เทรดดิ้้�ง จำำ�กััด
บริิษััท ๑๒๓ ลิิมิิเตด ไลอบิิลิิตี้้� จำำ�กััด
นายรััฐวงษ์์ พสวงศ์์
นายอรััญ เอี่่�ยมสุุรีีย์์
บริิษััท ซิิงเสีียนเยอะเป้้า จำำ�กััด 
โดย นายไซ่่ ซ้้านซิิน
CTT LOGISTICS CO.,LTD.
นายวิิวััฒน์์ เลาหพููนรัังษีี
MR. SHI YANG JIN
MR. XU QING LIU
นางชิิดจัันทร์์ ห่่ง
มููลนิิธิิพััฒนาโภชนาการ
คุุณรุ้้�งเพชร-รุ้้�งพลอย พลัับเจ็็ดริ้้�ว
นางอมรรััตน์์ เดชสีีห์์
นางสาวสุุดาวดีี แก้้วดวงโต
นางกััญญา เบญจรััตนพรรณ
นางนุุชจริินทร์์ จีีนหวาด
นางสาวจัันจิิรา สุุมนััส
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นายจรััสเพชร ปองทรััพย์์
หม่่อมราชวงศ์์เอมจิิตร จิิตรพงศ์์
สมาคมกองทุุนสวััสดิิการเพื่่�อสตรีี
จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา
มููลนิิธิิพระอุุดมศีีลคุุณ
ร้้านรุ่่�งเรืืองพาณิิชย์์
นายประสิิทธิ์์� มีีสุุข
นายเชษฐ์์ ชำำ�นิิถิิรวาณิิชย์์
นางสาวสุุพรรณ์์ บุุญสา
มหาวิิทยาลััยมหิิดล
นายประยงค์์ สิิงห์์โตทอง
นางสาวปรางค์์ทิิพย์์ วััฒนบุุรานนท์์
วััดศรีีอุุทุุมพร
นายเผชิิญ พวงสมบััติิ
นางอารีี ลี้้�ชััยมงคล
นางวิิไลพร โพธิิรััตน์์
นายสมบััติิ ภัักดีี
นางสาวบุุญยก สงฆ์์ยิ้้�ม
วิิสาหกิิจชุุมชนกลุ่่�มโรงสีีปลอดสารพิิษ
บ้้านหนองจิิกรีี
นางสาวกนิิตา บุุศยรััศมีี
นายวิิโรจน์์ สิิมะทองธรรม
นายดำำ�เนิิน - นางเสมอใจ งามขำำ�
และ นางพััฒน์์นรีี บุุญจิิตต์์
นายวิิโรจน์์ - นางสาลี่่� คุ้้�งโพ
นางเชลย รื่่�นรวย และครอบครััว
นายเสรีี - นางนพรััตน์์ ถวิิลอนุุสรณ์์
นางสาวณวพร สัังข์์ทอง
นายวทััญญูู อ่่อนภัักดีี
นางสาวนาตยา ฟื้้�นวงษ์์เฟื่่�อง
นางสาวนภาพร โสภานพรััตน์์
คุุณยุุพิิน ธรรมพงษ์์
บริิษััท หยั่่�น หว่่อ หยุ่่�น คอร์์ปอเรชั่่�น กรุ๊๊�ป จำำ�กััด
โรงพยาบาลเทีียนฟ้้ามููลนิิธิิ
บริิษััท ทางด่่วนและรถไฟฟ้้ากรุุงเทพ จำำ�กััด
นายพิินิิจ กาญจนชููศัักดิ์์�
คุุณสมศัักดิ์์� ศรีีสุุภรวาณิิชย์์
ง่่วนสููน (๑๙๗๔)
บริิษััท อาจจิิตต์์อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล
เพ็็พเพอร์์แอนด์์สไปซ์์ จำำ�กััด
วััดมัังกรกมลาวาส (เล่่งเน่่ยยี่่�)
บริิษััท ไทยพิิพััฒน์์อิิมปอร์์ต จำำ�กััด
นายบุุญฤทธิ์์� พิิพััฒนศิิริิกุุล
คุุณบััณฑููร ล่ำำ��ซำำ�
คุุณพิิเชษฎ กาญจนชููศัักดิ์์�
ห้้างขายทอง ทองใบเยาวราช
บริิษััท ยงเจริิญ จำำ�กััด
นายทนง พิิทยะ และครอบครััว
คุุณนภา สกุุลจิิตจิินดา
บริิษััท ธนะอนัันต์์ ฟู้้�ดส์์ แอนด์์ เซอร์์วิิส จำำ�กััด
สมาคม ตชด. ครุุทายาทภาคเหนืือ
นายกิิติิภััค เกษรศิิริิธร
ผศ.ดร. อรรถสิิทธิ์์� สุุรฤกษ์์
รศ.ทพ. ทะนง ฉััตรอุุทััย

รศ. สุุภาพ ณ เชีียงใหม่่
นายเอกพล พงศ์์สถาพร
ดร. ชยา วรรธนะภููติิ
ผศ.ดร. พงษ์์อิินทร์์ รัักอริิยะธรรม
ผศ.ดร. อััญชลีี สิิงหเนตร
คุุณวรวิิมล ชััยรััต
คุุณศจีี วิิลััยทอง
ผศ. นิิภา วิินิิจ
นายกััญญูู งามสมสุุข
ผศ. สุุจิินดา นิิมมานนิิตย์์
ผศ. สุุนิิตย์์ ศิิริิวงศ์์
ศ.คลิินิิก นพ. นิิเวศน์์ นัันทจิิต
นางนิิลาวััณย์์ อาสนะจิินดา
นางสาวณิิชาภััทร ศรีีสถิิตย์์ธรรม
นางสาวจิินตนา ยาวิิชััย
นางสาวกนกอร ติ๊๊�บหลาน
สมาคมนัักศึึกษาเก่่ามหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
นายศุุภมิิตร กิิจาพิิพััฒน์์
นายจัักกฤษณ์์ ไกรสนธ์์วััฒนา
นางเดืือนเพ็็ญ ไกรสนธ์์วััฒนา
นายธงชััย สารจัันทึึก
สหกรณ์์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำำ�กััด
สหกรณ์์ผู้้�เลี้้�ยงโคนมมหาสารคาม จำำ�กััด
วิิทยาลััยเกษตรและเทคโนโลยีีขอนแก่่น
วิิทยาลััยการอาชีีพหนองแค
สหกรณ์์โคนมไทย-เดนมาร์์ค บ้้านเนิินดิินแดง จำำ�กัดั
ห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กััด พีี.เอ็็น.โปรดัักส์์
สหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููสระบุุรีี จำำ�กััด
นางสาวตะวัันฉาย บุุรานนท์์
สหกรณ์์โคนมกุุยบุุรีี จำำ�กััด
บริิษััท เทีียนขำำ� แดรี่่� คอร์์ปอร์์เรชั่่�น
บริิษััท เอเซี่่�ยนมััลติิสปอร์์ต ฯ
ลลิิตาฟาร์์มม้้า
สหกรณ์์การเกษตรปัักธงชััย จำำ�กััด
สหกรณ์์ออมทรััพย์์ผู้้�ปฏิิบััติิงาน อ.ส.ค. จำำ�กััด
นางสาวน้ำำ��ค้้าง คัันธรัักษ์์
บริิษััท พีี.เค.พีี. โอเวอร์์ซีีส์์ เทรดดิ้้�ง จำำ�กััด
บริิษััท วิิน วิิน พีีอาร์์พลััส จำำ�กััด
องค์์การสุุรา กรมสรรพสามิิต
สหกรณ์์ผู้้�เลี้้�ยงโคนมโคกก่่อ จำำ�กััด
บริิษััท อะเซฟติิค แพค (ประเทศไทย) จำำ�กััด
สหกรณ์์โคนมไทยมิิลค์์ จำำ�กััด
สหกรณ์์โคนมบ้้านบึึง จำำ�กััด
สหกรณ์์โคนมวัังน้ำำ��เย็็น จำำ�กััด
บริิษััท พััฒน์์กล จำำ�กััด (มหาชน) สำำ�นัักงานใหญ่่
บริิษััท วิินเนอร์์กรุ๊๊�ป เอ็็นเตอร์์ไพรซ์์ จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท เชีียงใหม่่เฟรชมิิลค์์ จำำ�กััด
ชุุมนุุมสหกรณ์์นมไทย-เดนมาร์์ค จำำ�กััด
บริิษััท บลููการ์์ด (ประเทศไทย)
สหกรณ์์โคนมไทย-เดนมาร์์ค (ซัับกระดาน) จำำ�กััด
สหกรณ์์โคนมไทย-เดนมาร์์ก สวนมะเดื่่�อ จำำ�กััด
นางมะลิิ จัันทร์์ชาวนา
นายธรรมรงค์์ แจ้้งอรััญญิิก
สหกรณ์์โคนมไทย-เดนมาร์์คห้้วยสััตว์์ใหญ่่ จำำ�กััด

สหกรณ์์โคนมไทย-เดนมาร์์ค (มิิตรภาพ) จำำ�กััด
สหกรณ์์โคนมวาริิชภููมิิ จำำ�กััด
บริิษััท ดรีีม ทีีม เน็็ตเวิิร์์ค จำำ�กััด
บริิษััท โอริิออน แมชชีีนเนอร์์รี่่� เอเชีีย จำำ�กััด
สหกรณ์์โคนมขอนแก่่น จำำ�กััด
สหกรณ์์โคนมไทย-เดนมาร์์ก ก.น.ช.
หนองรีี จำำ�กััด
นายอำำ�นวย หยั่่�งถึึง
นางสาวสุุชานาฎ อุ่่�นเรืือน
สหกรณ์์โคนมไทย-เดนมาร์์ค ชอนม่่วง จำำ�กััด
สหกรณ์์โคนมไทย-เดนมาร์์ค (ลำำ�พญากลาง)
จำำ�กััด
บริิษััท สโมสร ขอนแก่่นสตาร์์
วอลเลย์์บอลคลัับ จำำ�กััด
บริิษััท หนองรีีมิิลค์์ จำำ�กััด
นายสุุระชััย เติิมสมบััติิบวร
นางพิิมพ์์ เติิมสมบััติิบวร
สหกรณ์์โคนมในเขตปฏิิรููปที่่�ดิินซัับสนุ่่�น
นายศุุภฤกษ์์ ชมชาญ
สหกรณ์์โคนนมไทย-เดนมาร์์ค อ่่าวน้้อย จำำ�กััด
ชุุมนุุมสหกรณ์์โคนมแห่่งประเทศไทย จำำ�กััด
สหกรณ์์โคนมมวกเหล็็ก จำำ�กััด
บริิษััท โชคชััยแรนซ์์รรีีสอร์์ท จำำ�กััด
บริิษััท แดรี่่� ฮัับ ซััพพลาย เชน จำำ�กััด
บริิษััท อีีคลิิปส์์ จำำ�กััด
นายณััฐวิิชช์์ เนติิจารุุโรจน์์
บริิษััท สยามจัันดาเทรดดิ้้�ง จำำ�กััด
มููลนิิธิิสายธาร
พระปลััดสุุชาติิ สุุชาโต
สหกรณ์์โคนมปากช่่อง จำำ�กััด
สมาคมกีีฬายกน้ำำ��หนักั สมััครเล่่นแห่่งประเทศไทย
บริิษััท คิิวเรีียส จำำ�กััด
นางสาวทิินรััตน์์ พิิทัักษ์์พงศ์์เจริิญ
นายมนูู สััตยเทวา
นายแพทย์์อนัันต์์ กมลเนตร
บริิษััท กาฬสิินธุ์์�แดรี่่� ฟููด จำำ�กััด
นางนิิจรีี ตระกููลวััฒนาไพศาล
นางจรรยา ยิ่่�งสวััสดิ์์�
พลโท ธีีระยุุทธ ศรีีฟ้้า
นางพััฒนา ศรีีฟ้้า
นายวิิรััช ศรีีฟ้้า
บริิษััท บีีดีี สตรอว์์ จำำ�กััด (สำำ�นัักงานใหญ่่)
นายสมสวััสดิ์์� ตัันตระกููล
บริิษััท สตรองแฮนด์์ มีีเดีียส์์ จำำ�กััด
สหกรณ์์โคนมเสิิงสาง จำำ�กััด
นายวรรณพงษ์์ ป้้องจิิตใส
นางพิิมพ์์เพ็็ญ ศุุภรััตน์์ โยธิิน
นางจำำ�ลอง ตุ้้�มพ่่วง
องค์์การส่่งเสริิมกิิจการโคนมแห่่งประเทศไทย
บริิษััท เอสเอ็็มเอ็็ม พลััส จำำ�กััด
นายปรีีชา จัันทร์์พุ่่�ม
บริิษััท หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน กรุุงไทย
บริิษััท เต็็ดตรา แพ้้ค (ประเทศไทย) จำำ�กััด
บริิษััท กลุ่่�มพััฒนาโคนมซัับสนุ่่�น จำำ�กััด

บริิษััท เบคไทย กรุุงเทพอุุปกรณ์์ฯ
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลมิิตรภาพ
บริิษััท เอสไอจีี คอมบิิบล็็อค จำำ�กััด
บริิษััท เนสท์์เล่่ (ไทย) จำำ�กััด
บริิษััท เอฟแอนด์์เอ็็น แดรี่่�ส์์ (ประเทศไทย)
บริิษััท ซีีพีี เมจิิ จำำ�กััด
บริิษััท เอ-เซเว่่น คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด
องค์์การตลาดเพื่่�อการเกษตร

พััฒนาเด็็กและเยาวชนในถิ่่�นทุุรกัันดาร
ศาลเจ้้าเล่่าปุุนเถ้้ากง
คุุณณััชชา จิินดารััตนวรกุุล
โรงเรีียนราชิินีี
นายชููศัักดิ์์� อุ้้�มชููผล

กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๓
ตามพระราชอััธยาศััย

นายวิิโรจน์์ สิิมะทองธรรม
ดร. เอกกฤต นารายณ์์รัักษา
นายสารสิิน วีีระผล
แม่่ชีีพููลสวััสดิ์์� ช่่างสุุพรรณ พร้้อมด้้วย
พระภิิกษุุ-สามเณร-อุุบาสก-อุุบาสิิกา
และญาติิโยม วััดทัับคล้้อ”
MR. HARALD LINK
นายกิิจสมิิทธ์์ อภิิธรรมวงศ์์
นางสาวเพีียงใจ คงคา
วััดไร่่ขิิง พระอารามหลวง
โรงเรีียนสิิริินธรราชวิิทยาลััย
คุุณเมธ์์วดีี นวพัันธ์์
MR.MERRICK JAMES DAVIDSON
นางโสภา สุุยะนัันทน์์
ดร. ศศิิธารา พิิชััยชาญณรงค์์
นางศิิริิพรรณ สัันธนะพัันธ์์
นางปานหทััย เสรีีรัักษ์์
นางอรอนงค์์ ฉายศิิริิโชติิ
นางกัันยรััตน์์ โตวิิชะ
คุุณจิิรพร สุุขสิิน
ผศ. พููลสุุข รััตโนทยานนท์์
นางเกษศิิริิ ยุุวะหงษ์์
คุุณพรรััตน์์ ดำำ�รุุง
คุุณอุุไรวรรณ หาญณรงค์์
คุุณบุุษยา เทีียนทองทิิพย์์
MR. BRYAN FLOWERS
นางเกษร จิิตรถเวช
นายปีีเตอร์์ โบว์์
คุุณนาถฤดีี ผลาชีีวะ
นายรััฐกิิจ มานะทััต
นางวิิจิิตรา โสภณ
นางสนิิทสุุดา เอกชััย กองจัันทึึก
นางสาวมณฑนิิธิ์์� สุุทธิิศิิริิ
นางวิิรััชดา กิิตติิวััฒน์์
นางรััตน์์ชริิน ค้้อคงคา
นายศัักดิ์์�เกษม สุุขพานิิช
นางสาวปภาวีี สุุธาวิิวััฒน์์

นางพรรณนิิภา โตวรรณสููตร
นางสาวสุุรดีี ภััทรศิิริิ
นางทิิพย์์วรรณ ธรรมยุุสนา
นางสาวณญาดา อมตวณิิชย์์
พลตรีีหญิิง กุุลนรีี ราชปรีีชา อ.บ.41
นางพิิรพร คล่่องเวสสะ
คุุณเพ็็ญจัันทร์์ กุุศลสมบููรณ์์
คุุณจิิรภััทร จิิรอาภากุุล
คุุณกรรณิิการ์์ นลราชสุุววััจน์์
นายยงยุุทธ บุุญศิิริิวิิบููลย์์
คุุณสุุภาณีี เตชะพิิสิิษฐ์์
รศ. ชาคริิต ชุ่่�มวััฒนะ
นางทััศนีีย์์ ดีีไชยเศรษฐ
นางสาวกอบกุุล รัังสิิยะโรจน์์
คุุณพรสา ภโววาท
คุุณเปมิิกา เจริิญวิิทย์์
คุุณสุุพััฒนีี ภาณุุรััตน์์
พลตรีีหญิิง สุุณิิสา เขตตะสิิริิ
นางพรพิิมล กรโกษา
คุุณศิิริิกุุล โอภาสวงศ์์
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
ดร. ศิิวภากร ธนาธิิวััฒน์์
นายเสนอ ย่่องบุุตร
นางเพชรริินทร์์ โมรา
นางยิินดีี สัังข์์คร
นางจุุฬาลัักษณ์์ วีีรวงค์์วิิวััฒน์์
นางรััตนา ทองใส
นางวิิลาศ ไชยธรรม
ว่่าที่่� ร.ต. อวยชััย สุุภััตราภรรณ์์
นายชาตรีี ศรีีโกศล
นายทวีีทรััพย์์ ช่่วยจัันทร์์
นายศัักดิ์์�ฐะพจน์์ ทองปรุุง
นางเกษร สมทรง
นางอารีีย์์ บุุญมาก
ดร.ริินทร์์ทอง เครืือบุุญ
นางวรรณดีี จัันทร์์แสงกุุล
นายสุุวิิทย์์ สุุขารมย์์
เด็็กหญิิงอริิสา สายชุุม
นายอาพร ขวััญเมืือง
นายประพาส วณิิชชานนท์์
นางพยอม ชััยชนะโชค
นายสิิรภพ เรี่่�ยวแรง
นางสาวนิิตยา ภููมิิไชยา
นางน้้องนุุช กาญจนะ
นางสาวจัันทร์์จิิรา วััญญา

นายสมศัักดิ์์� ขวััญแก้้ว
กรมราชทััณฑ์์
นางสาวสุุชานาฏ จำำ�พรึึก
นางสาวอััญชิิสา จัันตระกููล
นางกุุญณััฐ บุุญญานุุวััตร
นางสาวพิิชญา บอดแก้้ว
นางสาวเตืือนจิิตต์์ เหมหวััง
นางสาววิิไลพร กองพิิธีี
นางปภาวริินท์์ ทองมา
ร.ต.อ. ดร. ชััยชุุมพล - นางวรรณดีี พิิทัักษ์์
นางสาวขจีี ทัับลัังก์์
นางนงคราญ ถิ่่�นสะท้้อน
นางอุุทััย คำำ�สงฆ์์
นางขวััญเรืือน ชาญชญานนท์์
นางสาวสุุมลฑา จารามรมณ์์
นางพรรณพิิศ จัันทสุุวรรณ
นางพรรณีี ไชยมาลีี
นางสาววิิไล สััมพัันธชิิต
นางสาวธนมน เส้้งสุุวรรณ์์
นางเนตรดาว มุุสิิกะชาติิ
นางสุุนัันทา กาญจดำำ�รงค์์
นางสมจิิต สุุขุุมาลย์์
นางสิิริิพร เพชรกาฬ
นางสุุภา จิิตรนิิรััตน์์
นางลัักขณา อ่่อนทอง
นางอวบ สุุวรรณมณีี
นางถนอม บััวเนี่่�ยว
นางเกศณีี กาญจนคีีรีีธำำ�รง
นายริิน ทิิพย์์เพ็็ง
นายอาทร ทิิพย์์เพ็็ง
นางประจวบ เพ็็ชรากาล
นางสุุคนธ์์ เรืืองจัันทร์์
นางวรรณา สัันตะโร
คณะครููและศิิษย์์เก่่าโรงเรีียน
ตำำ�รวจตระเวนชายแดนบ้้านปาโจแมเราะ
ส.ต.ท.หญิิง อีีรีียานีี ยะโกะ
สมาคมศิิษย์์เก่่าวรนารีีเฉลิิม สงขลา
นางสาวกััญญา ศิิริิโชติิ
นายสยาม ศรีีวััฒนา
นางสาวณััฐฐิิญา คงทน
ชมรมศิิษย์์เก่่าโรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดน
บ้้านลีีนานนท์์
มููลนิิธิิ เอสซีีจีี
นางนััยนา เรืืองอรุุณวััฒนา
คุุณชีีวธัันย์์ ธรรมสุุวรรณ์์

นายสรโชติิ สิินธนบดีี
คุุณจุุฑามาศ หมอราช
นายประเทืือง พราหมณ์์โต
นายปััญญา อุุทิิศไทย
ลุุงเอีียด - ป้้ากรอง กลั่่�นทอง
นางอรอนงค์์ ปภสัังคะเณย์์
นางธัันยกานต์์ แก้้วพิิบููลย์์
นางเมตตา เขี้้�ยวแก้้ว
นางสาวชารีี ชุุติิมารััต
นางพิิมพ์์ใจ มณีีโชติิ
นางสาวรอกีีเย๊๊าะ ลาเต๊๊ะ
ส.ต.ท.หญิิง สุุกััญญา โด่่หลีี
บริิษััท กีี วีี และคมคม โปรดัักส์์ จำำ�กััด
บริิษััท ปููนซิิเมนต์์ไทย (แก่่งคอย) จำำ�กััด
บริิษััท ไทยคููนแบรนด์์เอจ จำำ�กััด
ดร. ปราศรััย ประวััติิรุ่่�งเรืือง
นายสุุวรรณ์์ ศรีีนิิล
คุุณครููเบญญาภา กุุลชาธนะวััง
นางสาวสุุจีีรา ศรีีนิิล
นางจีีราวรรณ ศรีีนิิล
นางสาวมิิตรา สิิทธิิกวิินกุุล
นางญาณิิศา พัันธ์์เพ็็ชร
นางสาวเสี่่�ยวฉ่่าย แซ่่เจ๋๋า
นางหยิิงมิิง แซ่่ล่่อ
นางเหิินช่่วย ลิิน
นางสาวจิิรภา แซ่่ย่่าง
นางสาวเหิินจู้้� แซ่่ติิง
นางกมลรััตน์์ เซี่่�ยงหว่่อง
บริิษััท ครััวสุุโขทััย เรสโตรองต์์ จำำ�กััด
นางจุุฑารััตน์์ เนวะมาตย์์
นายเดโชวััต ทัักคุ้้�ม
นางสาวณััฐปาลิิน ทัักษิิณวงศ์์
ผู้้�บริิหาร คณาจารย์์ พนัักงาน
และนัักศึึกษามหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้้าหลวง
พระประสิิทธิ์์� อโนราช
นางอััมพร สุุธรรมวงศ์์
นางรัักษ์์ดาว พริิทชาร์์ด
นายชวลิิต สุุธรรมวงศ์์
นางยุุพิิน เลาหะวีีร์์
นางสาวผ่่องศรีี ธาตุุทองเหลืือง
ว่่าที่่� ร.ต.หญิิง เบญจมาศ คุุณเจริิญ
นางปราณีี แต่่สุุวรรณ์์
นางนกเทศ อิินต๊๊ะวงศา
นางสาวระพีีร์์ คำำ�หมู่่�
นางผ่่องศรีี จิิริิศานต์์

นางกุุสุุมา เรืืองกิิจรััตนกุุล
ห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กััด แทมมะริินด์์ แอนด์์ เฟรนด์์
นายจตุุพงษ์์ จัันทยศ
นางกิ่่�งแก้้ว เสนีีย์์วงค์์ ณ อยุุธยา
นางสาวนวรรณ ห้้อยยี่่�ภู่่�
นางสาวเกศกนก ชุ่่�มประดิิษฐ์์
นางสาวสุุวดีี อุุปปิินใจ
นางอััญธณา ไชยศิิริิวงศ์์สุุข
นางสาวสุุรีีย์์ ธาตุุทองเหลืือง
นางศิิริิลัักษณ์์ สุุธรรมวงศ์์
ผศ.ดร. จิิราพร ขุุนศรีี
นางกรรณิิกา เหล่่าธรรมทััศน์์
สมาคมนิิสิิตเก่่าจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
เชีียงราย

พััฒนาเด็็กและเยาวชนในถิ่่�นทุุรกัันดาร
คุุณวััยวุุฑฒ์์ อยู่่�ในศิิล
บริิษััท สหวิิริิยาสตีีลอิินดััสตรีี จำำ�กััด (มหาชน)
นางสมพงษ์์ ทิิพย์์รััตน์์
นางสาวศิิริิพร ทิิพย์์รััตน์์
นางสาวกนกทิิพย์์ ทิิพย์์รััตน์์
นายสงกรานต์์ ศิิริิพานิิช

มีีนาคม ๒๕๖๓

ตามพระราชอััธยาศััย
นายสารสิิน วีีระผล
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลพระนคร
สมาคมศิิษย์์เก่่ามหาวิิทยาลััย
เทคโนโลยีีราชมงคลพระนคร
SOROPTIMIST INTERNATIONAL BANGKOK
คุุณธััชรวีี หาริิกุุล
บริิษััท ธนะอนัันต์์ ฟู้้�ดส์์ แอนด์์ เซอร์์วิิส จำำ�กััด
คุุณเซี่่�ยมเตีียง แซ่่จััง
นางสาววาทิินีี สุุขเสถีียร
นางสาวเฌอรีี สารวััลด์์
นายนรชััย ครุุธนรสิิงห์์
ส.ต.ต.หญิิง พีีรยา อุุปการ
ส.ต.ท.หญิิง นิิติิกร ไชยวิิชิิต
นายสมปอง ขำำ�แก้้ว
คณะศิิษย์์เก่่าโรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดน
บ้้านสวนเพชร
สจ. นัันทภพ เอื้้�ออารีี
นายสุุริิยัันต์์ อนุุภัักดิ์์�
ชมรมศิิษย์์เก่่าโรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดน
สิิริิราษฎร์์

สััญลัักษณ์์กองงานในพระองค์์สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี
ออกแบบโดย นายญาณีี ตราโมท
ตราสััญลัักษณ์์นี้้� ประกอบด้้วย จุุลมงกุุฎ และอัักษรพระนามาภิิไธยย่่อ “สธ” ของสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า
กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี เป็็นองค์์ประกอบอยู่่�ด้้านบน ส่่วนองค์์ประกอบด้้านล่่างเป็็นสััญลัักษณ์์
แทนองค์์กรกองงานฯ โดยสื่่�อความหมายเป็็นรููปสมุุดและหนัังสืือ ซึ่่�งเป็็นเครื่่�องมืือในการศึึกษา ค้้นคิิด และบัันทึึก เพื่่�อการค้้นคว้้า
อัันเป็็นประโยชน์์ในงานและผู้้�จะใช้้งานต่่อไป หนัังสืือนี้้�เกิิดจากการเข้้าเล่่มอย่่างเป็็นระเบีียบด้้วยแผ่่นกระดาษจำำ�นวน ๔ แผ่่นพัับ
มีีความหมายแทน อิิทธิิบาท ๔ คืือ ฉัันทะ วิิริิยะ จิิตตะ วิิมัังสา หรืือ ความรััก ความเพีียร ความตั้้�งใจ และความรอบคอบ อัันเป็็น
หััวใจของการทำำ�งาน
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