จดหมายข่าว

กองงานในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๒
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๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒
		

สรวมชีพประณตนอมถวายพระพร
พระผูเปนนางแกวแหงองคราม
ขอเดชะพระคุณพระไตรรัตน
ทรงเปยมสุขทุกทิวาทุกราตรี

เทอดพระนาถมารดรแดนสยาม
ทั่วเขตคามแซซรองสดุดี
จงปองปดพาลภัยใหหลีกหนี
ขอสมเด็จพระราชินีทรงพระเจริญ

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา คณะผูจัดทำ จดหมายขาว
กองงานในพระองค สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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สารบัญ
• ถอยแถลงจากบรรณาธิการ   
• พระราชนิพนธ์ “ฝนหลั่งหล้า”
• พระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี     
ทรงเปดงานมหกรรมพลังงานเฉลิมพระเกียรติฯ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒
• พระราชกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
พฤศจิกายน ๒๕๕๑ - มิถุนายน  ๒๕๕๒  
• “ความเปนมาของพิพิธภัณฑทางศิลปะ”
• “จิบชา”  
• การพระราชทานเงินจาก “ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ” และ
“กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร”   
• รายนามผูทูลเกลาฯถวายเงินสมทบทุน “ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ”
เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๒  
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วารสารจดหมายขาว กองงานในพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จัดทำขึ้นโดยกองงานในพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรพระราชกรณียกิจ โครงการตามพระราชดำริ หนังสือพระราชนิพนธ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และขอมูลความรูทั่วไป มีกำหนดออกเผยแพรเปนประจำ ปละ ๓ ฉบับ
แจกจายแกหองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” หองสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
และโรงเรียนในพื้นที่ โครงการตามพระราชดำริ ฯ หนวยราชการในสำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง
และหนวยงาน บุคคลผูสนใจทั่วไป

กองงานในพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๐๓ โทร. ๐๒.๒๘๐.๑๖๔๐-๑, โทรสาร ๐๒.๒๘๐.๑๖๓๙
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ถ้อยแถลง

จากบรรณาธิการ

จดหมายข่าวกองงานในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ฉบับนี้ มาพบกับท่านผู้อ่านในวสันตฤดูของพุทธศักราช ๒๕๕๒ ซึ่งในช่วงเวลานี้ ยังมีเหตุการณ์
ไม่คาดคิดเกิดขึน้ นัน่ คือการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่ ๒๐๐๙ ซึง่ คาดว่าจะมี
ผลกระทบต่อประชากรทั่วโลกไปอีกระยะเวลาหนึ่ง จึงขอให้ผู้อ่านทุกท่านรักษาสุขภาพให้
แข็งแรง ด้วยวิธีปฏิบัติตนอย่างง่ายๆ ได้แก่การรับประทานอาหารที่สะอาด ถูกหลักโภชนาการ
พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ รักษาจิตใจให้ผ่องใส เพื่อให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกัน
ต่อโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ  
ในจดหมายข่าวฯ ฉบับนี้ นอกเหนือจะได้อญ
ั เชิญพระราชดำรัส และรวบรวมพระราชกิจ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มานำเสนอไว้ดังเช่นเคยแล้ว คณะผู้จัดทำ
ยังได้อัญเชิญพระราชนิพนธ์  “ฝนหลั่งหล้า” มานำเสนอ และท่านจะได้พบกับบทความพิเศษ
อีก ๓ เรื่อง ได้แก่  “ความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ศิลปะ”, “จิบชา” และ “การพระราชทาน
เงินจากทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ และกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร”
จากนักเขียนกิตติมศักดิ์อีกด้วย จึงขอเรียนเชิญท่านอ่านเรื่องต่างๆ ในเล่มได้ตามอัธยาศัย   
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ฝนหลั่งหล้า
   ฝนหลั่งลงมาแล้ว
เฝ้ามองสายวลาหก
ชวนคิดถึงพฤกษา
ได้นำมาใช้กิน
สายวารีจากฟ้า

จิตเราแผ้วสดใส
ตกชะหนเสียงเสนาะ
ไร่นาเขียวขจี
ทั้งแผ่นดินชื้นชุ่ม
ไหลลงสู่แหล่งหล้า

ชุ่มฉ่ำใจเย็นสบาย
ช่างไพเราะจับจิต
ประชาชีเปรมปรา
พุ่มไม้ผลิใบดี
ราษฎร์ล้วนสราญใจ กายเทอญ

พระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๒๙ มิถุนายน ๒๕๑๓
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พระราชดำรัส

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสเสด็จ ฯ ไปทรงเปิดงานมหกรรมพลังงาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรื่อง “อนาคตพลังงานไทย สู้ภัยเศรษฐกิจโลก”
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
วันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๒
ข้าพเจ้ายินดีที่ ได้มาร่วมงานมหกรรมพลังงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เรือ่ ง “อนาคต
พลังงานไทย สู้ภัยเศรษฐกิจโลก” ในวันนี้
การดำรงชีวิตของมนุษย์ต้องใช้พลังงานหลายรูปแบบ พลังงานส่วนใหญ่เมื่อใช้แล้วก็หมดไป สร้างขึ้นใหม่
มาทดแทนได้ ไม่ทนั เวลา ยิง่ ไปกว่านัน้ เชือ้ เพลิงทีน่ ำมาใช้ผลิตพลังงานมักก่อให้เกิดปัญหาสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ด้วย
การคิดค้นหาพลังงานทีส่ ามารถใช้ ได้นาน หรือสามารถนำกลับมาใช้ ได้อกี และเป็นพลังงานทีส่ ะอาด จึงเป็นเรือ่ งสำคัญ
เป็นที่สนใจในปัจจุบัน แต่การค้นคว้าหาพลังงานทดแทนนี้ ไม่ ใช่เรื่องง่าย แม้เมื่อหาวิธีการผลิตได้แล้ว เมื่อจะนำ
ออกใช้ต้องผลิตให้ ได้พอเพียง ให้เหมาะแก่สภาพสังคมเศรษฐกิจ รวมไปถึงอาจจะต้องเปลี่ยนเครื่องมือเครื่องจักร
เพื่อให้ ใช้เชื้อเพลิงแบบใหม่ ได้ด้วย พลังงานทดแทนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด จึงมีข้อจำกัดและมีข้อดีที่จะควรค้นหา
มีข้อเสียที่จะต้องกำจัดออกไป การค้นคว้าวิจัยและการพิจารณาความเหมาะควรของการนำมาใช้จึงต้องทำอย่าง
ต่อเนื่อง ต้องมีการปรึกษาหารือติดตามความรู้ที่พัฒนาไป เพื่อให้ ได้พลังงานทดแทนที่เหมาะสม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงเล็งเห็นความสำคัญเรื่องพลังงานทดแทนนี้ ได้ทรงพระราชอุตสาหะ
ค้นคว้าเรือ่ งนีม้ าเป็นเวลานาน มีพระราชกรณียกิจทางด้านนีเ้ ป็นทีป่ ระจักษ์ โดยทัว่ ไป การทีท่ า่ นทัง้ หลายมาประชุม
สัมมนาหารือกันเพือ่ หาทางพัฒนาความรูเ้ รือ่ งนี้ เพือ่ ให้ ได้ผลเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ทางเศรษฐกิจ นับเป็นการเฉลิมพระเกียรติในทางทีถ่ กู ทีค่ วรสมตามพระราชประสงค์ทจี่ ะให้ผมู้ คี วามรู้ ได้ ใช้ความรู้
ในศาสตร์นั้น ๆ มาทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยังประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยทั่วกัน
ได้เวลาอันควร ข้าพเจ้าขอเปิดงานมหกรรมพลังงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรื่อง “อนาคตพลังงานไทย สู้ภัยเศรษฐกิจโลก” ขอให้ท่านทั้งหลายมีกำลังกายกำลังสติปัญญาที่สมบูรณ์ 
สามารถทำการต่าง ๆ บรรลุจุดประสงค์ตามที่ ได้ตั้งไว้จงทุกประการ.
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พระราชกิจ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พฤศจิกายน ๒๕๕๑ - มิถุนายน ๒๕๕๒

ทรงเปดนิทรรศการศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสูชีวิต ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
(๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑)

พฤศจิกายน ๒๕๕๑
วันอาทิตยที่ ๒
เวลา ๐๗.๐๐ น.  เสด็จ ฯ  ไปทรงรวมซอมในริ้วขบวนงานพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
วันจันทรที่ ๓
เวลา ๐๘.๕๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดงานเทศกาลพิพิธภัณฑทองถิ่น
ครัง้ ที่ ๑ ณ หอประชุม ศูนยมานุษยวิทยาสิรนิ ธร (องคการมหาชน)เขตตลิง่ ชัน
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
ทรงเปนประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล
ในพระบรมราชูปถัมภ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑
ระหวางวันอังคารที่ ๔ ถึงวันพุธที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดชัยภูมิ
วันพุธที่ ๕
- เสด็จ ฯ ไปทรงเปดอาคาร “โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ชัยภูมิ” อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
- ทรงเยี่ ย มศู น ย ข  า วชุ ม ชน ตำบลโคกปรง อำเภอวิ เ ชี ย รบุ รี
จังหวัดเพชรบูรณ ทอดพระเนตรการดำเนินงานโรงสีขาว ยุงฉาง และโรงผลิต
ปุยชีวภาพพระราชทาน
- ทรงเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบานโคก ทอดพระเนตรหองคอมพิวเตอร
หองโสตทัศนูปกรณ จากนั้น เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรบริเวณที่กอสราง
ฝายกั้นน้ำหวยเล็ง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ   
วันพฤหัสบดีที่ ๖
เวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเกี่ยวขาว ณ แปลงสาธิตการเกษตร
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๗.๐๐ น. ทรงเปดนิทรรศการ “ศิลปกรรมนำสิง่ ทีด่ สี ชู วี ติ ” ครัง้ ที่
๒๐ ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป เขตพระนคร
เวลา ๑๘.๔๐ น.  ทรงเปดนิทรรศการ “คิดถึง...สมเด็จยา” ครั้งที่ ๑๒
ณ ศูนยการคาสยามพารากอน เขตปทุมวัน
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ทรงนำเสด็จเจาหญิงอเล็กซานดราแหงสหราชอาณาจักร ทอดพระเนตรงานศิลปแผนดิน
ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม  (๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑)

วันเสารที่ ๘
เวลา ๑๐.๒๕ น. เสด็จ ฯ ไปทรงรอรับเสด็จ เจาหญิงอเล็กซานดรา
แหงสหราชอาณาจักร เพือ่ ทรงนำเสด็จทอดพระเนตรงานศิลปแผนดิน ครัง้ ที่ ๕
ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ
ชั้นที่ ๑ ประกาศนียบัตร และเข็มที่ระลึกแกผูบริจาคโลหิตของเหลากาชาด
จั ง หวั ด ภาค ๔ ณ โรงแรมฮอลิ เ ดย อิ น น รี เ จ น ท บี ช อำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุรี
วันอาทิตยที่ ๙
เวลา ๐๗.๒๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงนำขาราชการ นักเรียนนายรอย
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และประชาชน เดินการกุศล “เขาชะโงก
ซูเปอรฮาลฟมาราธอน ๕๑” ณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา อำเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก
วันจันทรที่ ๑๐
เวลา ๐๙.๑๐ น. เสด็ จ ลง ณ ศาลาดุ สิ ด าลั ย สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคลตางๆ เฝา ฯ  
เวลา ๑๗.๐๐ น.  เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย
นายแพทย ลิม้ คุณวิศาล ณ เมรุหลวงหนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิรนิ ทราวาส เขตปอมปราบศัตรูพาย
วันอังคารที่ ๑๑
เวลา ๑๙.๐๐ น. เสด็ จ ฯ ไปในการสวดพระอภิ ธ รรมพระศพ
สมเด็จพระเจาพีน่ างเธอ เจาฟากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓
เวลา ๑๕.๑๕ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดงาน คอมมารต คอมเทค
ไทยแลนด ๒๐๐๘ ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย  
เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จ ฯ ทรงนำนักเรียนนายรอย โรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา ชั้นปที่ ๔ ขาราชการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
ไปทัศนศึกษา ณ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
เขตปทุมวัน
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๖   จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
เวลา ๒๐.๕๐ น. เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรการทำงานของชาง
แทงหยวกจากจังหวัดเพชรบุรี และการสลักของออนของนักเรียนวิทยาลัย
ในวั ง ชาย วิ ท ยาลั ย ในวั ง หญิ ง และประชาชนที่ มี ฝ  มื อ เพื่ อ นำไปประดั บ
ตกแต ง พระจิ ต กาธาน ในงานพระราชพิ ธี พ ระราชทานเพลิ ง พระศพ
สมเด็จพระเจาพีน่ างเธอ เจาฟากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
ณ สโมสรขาราชบริพาร เขตพระนคร โอกาสนี้ ทรงรวมแทงหยวกลายกระจัง
ใบเทศ และทรงกดพิมพฟกทองเปนลายซอนชั้นดวย
วันศุกรที่ ๑๔
เวลา ๑๘.๐๐ น. โดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ ฯ ไปในการพระราชพิธี
ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ พระราชทานพระศพ สมเด็จพระเจาพี่ น างเธอ เจ า ฟ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา กรมหลวงนราธิ ว าสราชนคริ น ทร
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  
วันเสารที่ ๑๕
เวลา ๐๗.๐๐ น. โดยเสด็ จ สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ ฯ  แทนพระองค ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ในการเชิญพระโกศออกพระเมรุ งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระเจาพีน่ างเธอ เจาฟากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร    
เวลา ๑๖.๕๐ น.   โดยเสด็ จ พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว
และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทาน
เพลิงพระศพ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  ณ พระที่นั่งทรงธรรม พระเมรุทองสนามหลวง
วันอาทิตยที่ ๑๖
เวลา ๐๘.๓๐ น. โดยเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเก็บ
พระอัฐิ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร ณ พระเมรุทองสนามหลวง
จากนัน้ เสด็จ ฯ แทนพระองค ทรงพระดำเนินตามขบวนพระอิสริยยศ
เชิญพระโกศพระอัฐิ และพระผอบพระสรีรางคาร สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรไปยังพระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๑๗
เวลา ๑๗.๐๐ น. โดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ ฯ ไปในการพระราชพิธี
บำเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
เวลา ๐๙.๐๐ เสด็จออกแทนพระองค ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะบุคคล เฝา ฯ ตอจากนั้น พระราชทาน
พระราชวโรกาสใหคณะบุคคลตางๆ เฝา ฯ
วันอังคารที่ ๑๘
เวลา ๑๐.๓๐ น. โดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จ ฯ
ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล พระราชทานพระอัฐิ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ณ พระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาท และเสด็จ ฯ แทนพระองค ตามการเชิญพระโกศพระอัฐิขึ้น
ประดิษฐานที่พระวิมานบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท  
วันพุธที่ ๑๙
เวลา ๑๖.๑๕ น.   โดยเสด็ จ สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ ฯ แทนพระองค ตามพระสรีรางคาร สมเด็จ
พระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
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จากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปยังอนุสรณสถานรังษีวัฒนา สุสานหลวง
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร
เวลา ๑๗.๓๐ น. โดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ ฯ ไปในการพระราชพิธีบรรจุ
พระสรีรางคาร สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ณ อนุสรณสถานรังษีวัฒนา สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดงานสัมมนา “๑๒ ป รัตนราชสุดา
สารสนเทศ : ประสบการณจากโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด
คอนเวนชั่น เขตหลักสี  ่ โอกาสนี้ ทรงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูดอย
โอกาสในสังคม”  
วันศุกรที่ ๒๑
เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงฟงการบรรยายประกอบการสาธิต
ดนตรี-นาฏศิลปไทยโดย อาจารยปกรณ พรพิสุทธิ์ และคณะ จากกองการ
สั ง คี ต กรมศิ ล ปากร ณ หอประชุ ม โรงเรี ย นนายร อ ยพระจุ ล จอมเกล า
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหนักเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครนายก จำนวน ๙
โรงเรียน รวมฟงการบรรยายดวย
เวลา ๑๕.๑๐ น.  เสด็จลงแทนพระองค ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคลตาง ๆ เฝา ฯ ตอจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคลตาง ๆ เฝา ฯ
เวลา ๑๖.๑๕ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคลตาง ๆ เฝา ฯ  
วันเสารที่ ๒๒
เวลา ๐๖.๓๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปนประธานในงาน “เดินเพือ่ สุขภาพ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และ
สมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ” ณ ศาลาภิรมยภกั ดี สวนลุมพินี
เขตปทุมวัน   
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางพัชนี
นุชนาฏนนท ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร
วันอาทิตยที่ ๒๓
เวลา ๑๖.๕๕ น. เสด็จ ฯ ไปทรงรวมการประชุมคณะกรรมการ
มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ ณ
โรงแรมโอเรียนเต็ล เขตบางรัก
วันจันทรที่ ๒๔
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสใหคณะบุคคลตางๆ เฝา ฯ  
เวลา ๑๘.๔๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา ทรงเปนประธาน
การประชุมกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ครั้งที่ ๑ ประจำป ๒๕๕๑  
วันอังคารที่ ๒๕
เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็ จ ฯ ไปทรงวางศิ ล าฤกษ อาคารมหิ ด ลอดุลยเดชพระศรีนครินทร   ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
เวลา ๑๐.๐๐ น. ทรงเปดพระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ณ ศูนยราชการจังหวัดนครปฐม อำเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม  

02/09/52 6:46:36

จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    ๗
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จ ฯ แทนพระองคไปพระราชทานปริญญาบัตร
แกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปการศึกษา ๒๕๕๐
ณ อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี  
เวลา ๑๙.๒๕ น. เสด็ จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิ ง ศพ
รองศาสตราจารยนายแพทยเกษม วรทรัพย ณ เมรุหลวงหนาพลับพลา
อิสริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส เขตปอมปราบศัตรูพาย
วันพุธที่ ๒๖
เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดการประชุมวิชาการ “การแพทย
ที่จำเปนในยุคโลกาภิวัฒน”  ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ป แพทยสมาคม
แหงประเทศไทย เขตหวยขวาง  
เวลา ๐๙.๓๕ น. ทรงเปดนิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ ๓๘
ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด เขตปทุมวัน   
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสใหศาสตราจารยคลินิก นายแพทยสุพัฒน
วาณิชยการ เลขาธิการมูลนิธริ างวัลสมเด็จเจาฟามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ
นำศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ นายแพทย ฮารัลด ซัวร เฮาเซน ผูไ ดรบั พระราชทาน
รางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล สาขาสาธารณสุข ประจำป ๒๕๔๘ และรางวัลโนเบล
ประจำป ๒๕๕๑ สาขาการแพทย เฝา ฯ ในโอกาสเดินทางมารวมประชุมวิชาการ
ในประเทศไทย
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พันตำรวจเอก
สกนธ มหัทธนานนท ณ เมรุวดั มกุฎกษัตริยาราม เขตพระนคร
เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปยังโครงการเขื่อนแควนอย อันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ อำเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก ทรงทำการปดประตูน้ำ
เพื่ อ เริ่ ม กั ก เก็ บ น้ ำ ในเขื่ อ นแควน อ ย และทอดพระเนตรการดำเนิ น งาน
โครงการฯ   
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗
เวลา ๐๘.๒๐ น.  เสด็จ ฯ แทนพระองค ไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปการศึกษา
๒๕๕๐ จำนวน ๗,๓๕๑ คน ณ อาคารอเนกประสงค มหาวิทยาลัยนเรศวร
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรงาน “จุฬาฯ วิชาการ’๕๑”
ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน    
วันศุกรที่ ๒๘
เวลา ๑๓.๒๕ น.  เสด็จ ฯ ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ
ชั้นที่ ๑ ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแกผูบริจาคโลหิตของเหลากาชาด
จังหวัดภาค ๑ และภาค ๒ ณ หอประชุมโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  
เวลา ๑๖.๑๕ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปนประธานการประชุมสามัญ
ประจำปของมูลนิธสิ ายใจไทย ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๐ ณ สำนักงานมูลนิธสิ ายใจไทย
เขตบางนา   
วันอาทิตยที่ ๓๐
เวลา ๐๙.๐๐ น  เสด็จ ฯ ไปทรงเปนประธานในพิธีไหวครูดนตรีไทย
ของชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประจำปการศึกษา
๒๕๕๑ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน    
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จ ฯ แทนพระองค ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
เรืออากาศโท ศุลี มหาสันทนะ ณ เมรุหลวงหนาพลับพลาอิศริยาภรณ
วัดเทพศิรินทราวาส เขตปอมปราบศัตรูพาย
ตอจากนั้น เสด็จ ฯ ไปพระราชทานเพลิงศพ พระราชรัตนโมลี ณ
เมรุวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตปอมปราบศัตรูพาย
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ธันวาคม ๒๕๕๑
วันจันทรที่ ๑
เวลา ๐๙.๐๐ น เสด็จ ฯ ไปทรงเปดการประชุมวิชาการนานาชาติ
เรื่ อ ง “พุ ท ธศาสนาในยุ ค บริ โ ภคนิ ย ม” ณ วิ ท ยาลั ย ศาสนศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
วันอังคารที่ ๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสใหคณะบุคคลตางๆ เฝา ฯ
เวลา ๐๙.๕๐ น. เสด็ จ ลงแทนพระองค ณ อาคารชั ย พั ฒ นา
สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให นายสุเมธ แยมนุน เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา นำนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย ซึง่ ได
รับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เพือ่ การพัฒนาการศึกษาในภูมภิ าคเอเชีย และทุนการศึกษาพระราชทานของ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดลอมของ
ภูมภิ าคเอเชีย เฝา ฯ รับพระราชทานทุนฯ ประจำปการศึกษา ๒๕๕๐ ถึง ๒๕๕๑
วันพฤหัสบดีที่ ๔
เวลา ๐๖.๑๕ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปนประธานการเดินเฉลิมพระเกียรติ
“๕ ธันวามหาราช” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง
เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลงแทนพระองค ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคลตางๆ เฝา ฯ ตอจากนัน้ พระราชทาน
พระราชวโรกาสใหคณะบุคคล เฝา ฯ
เวลา ๑๗.๑๐ น. โดยเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จลงแทนพระองค ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคลตาง ๆ เฝา ฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนือ่ งใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑
วันศุกรที่ ๕
เวลา ๑๐.๓๕ น. โดยเสด็จ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จออก ณ หองมรกต พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ในการพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑    
วันเสารที่ ๖
เวลา ๑๗.๔๐ น. เสด็จ ฯ ไป ทรงเปดงาน “รวมใจจงรักพระจักรี”
ณ ศูนยการคาสยามพารากอน เขตปทุมวัน
วันจันทรที่ ๘
เวลา ๐๙.๐๐ น.  เสด็จ ฯ ไปทรงเปดการแสดงศิลปะเครือ่ งปน ดินเผา
แหงชาติครั้งที่ ๑๔ ณ หอศิลปรวมสมัย มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็ จ ลงแทนพระองค ณ อาคารชั ย พั ฒ นา
สวนจิ ต รลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให นายอำพล เสนาณรงค
ประธานคณะกรรมการแผนกเกษตรศาสตร มูลนิธอิ านันทมหิดล นำนายสุรเชษฎ
อรามรักษ ผูไดรับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร
ประจำป ๒๕๕๑ เขาเฝา ฯ  เพื่อกราบถวายบังคมลาไปศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอก สาขาปฐพีวิทยา ดานฟสิกสดินและอุทกวิทยาเขตวาโดสที่
มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
ระหวางวันอังคารที่ ๙ ถึงวันพุธที่ ๑๐ ธันวาคม
เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิบตั พ
ิ ระราชกรณียกิจในพืน้ ทีจ่ งั หวัดกาฬสินธุ
และจังหวัดนครราชสีมา
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๘   จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแมฟาหลวง อำเภออุมผาง
จังหวัดตาก (๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๑)   

เสด็จ ฯ ไปทรงเปดงานนิทรรศการจิตรกรรมตะวันออกสมัยใหม ณ
ศูนยการคาสยามพารากอน (๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑)

วันอังคารที่ ๙
- เสด็ จ ฯ ไปทรงเป ด “พิ พิ ธ ภั ณ ฑ สิ ริ น ธร” อำเภอสหั ส ขั น ธ
จังหวัดกาฬสินธุ  
- เสด็จ ฯ ไปทรงบรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ ภายในพระเศียรพระพุทธ
สิริสัตตราชจำลอง ณ พระพุทธเจดียศรีสัตตราช ณ วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม
อำเภอสหัสขันธ  
วันพุธที่ ๑๐
- เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรแปลงสาธิตมันสำปะหลังภายในสถาบัน
พัฒนามันสำปะหลังแหงประเทศไทย  
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายแพทยอลีน
เสงี่ยมพงษ ณ เมรุดานใต วัดเทพศิรินทราวาส เขตปอมปราบศัตรูพาย
เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จ ฯ แทนพระองค สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไปทรงเปดงาน “เพื่อไทย พนภัย พึ่งใจ เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) และ
สวนอัมพร เกษตรแฟร ๒๕๕๑” ณ วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ในการนี้
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และ
พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ทรงรอรับเสด็จ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑
เวลา ๑๔.๓๐ น.   เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคล เฝา ฯ   
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็ จ ฯ ไปทรงหล อ พระเกศพระพุ ท ธปฎิ ม า
ประธาน “พระพุทธมหาสิขรศักยมุนี” หรือพระพุทธเจาเขาใหญ ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไป ในงานสมโภชพระอารามหลวง ๑๘๐ ป
กับพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานบนพระบรมธาตุมหาเจดีย
และทรงเปดพิพธิ ภัณฑพระ “ประยูรภัณฑาคาร” ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
เขตธนบุรี
วันศุกรที่ ๑๒
เวลา ๑๔.๓๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคล เฝาฯ  
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปนประธานการประชุมกรรมการ
อำนวยการมูลนิธสิ งเคราะหเด็กของสภากาชาดไทย ครัง้ ที่ ๑ ประจำป ๒๕๕๑  
ณ ตึกวชิราลงกรณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน
เวลา ๑๙.๐๐ น. เสด็ จ ฯ ไปทรงเป น ประธานงานเลี้ ย งรั บ รอง
ฉลอง ๑๕๐ ป การแต ง ตั้ ง ผู  แ ทนถาวรคนแรกของสาธารณรั ฐ ฝรั่ ง เศส
ประจำราชสำนักแหงสยาม ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำ
ประเทศไทย เขตบางรัก

วันอาทิตยที่ ๑๔
เวลา ๑๗.๐๐ น.  เสด็จ ฯ ไปทรงปดการแขงขันหุนยนตกูภัยชิงแชมป
ประเทศไทย ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแหงชาติ เขตปทุมวัน     
วันจันทรที่ ๑๕
เวลา ๐๙.๑๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคล เฝา ฯ
เวลา ๐๙.๒๓ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคล เฝา ฯ
เวลา ๑๔.๓๔ น. เสด็จ ฯ ไปทรงประกอบพิธียกฉัตรประดิษฐาน
เหนือพระประธาน พระอุโบสถ ณ พระอุโบสถคณะรังษี วัดบวรนิเวศวิหาร
เขตพระนคร  
เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปยังเรือนรับรองเหมืองผาแดง อำเภอแมสอด
จังหวัดตาก  
ระหวางวันจันทรที่ ๑๕ ถึงวันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม
เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก
วันอังคารที่ ๑๖
- เสด็จ ฯ ไปทรงเยีย่ มศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟา หลวง”
บานหวยแหง และศูนยการเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานเลอตอ อำเภอ
แมระมาด จังหวัดตาก
- ทรงเยีย่ มโรงเรียนชุมชนบานแมตา นราษฎรบำรุง และศูนยการเรียน
ชุมชนบนพื้นที่สูง บานมะโอโกร อำเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
วันพุธที่ ๑๗
- เสด็จลง ณ สนามหนาเรือนรับรอง เหมืองผาแดง อำเภอแมสอด
จังหวัดตาก พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคล เฝา ฯ   
- ทรงเยีย่ มโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานถ้ำเสือ อำเภอแมสอด
จังหวัดตาก              
- ทรงเยีย่ มศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟา หลวง” และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานเดลอปอบอ อำเภออุมผาง จังหวัดตาก     
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคลตางๆ เฝา ฯ  
เวลา ๑๘.๒๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการเปดพิพธิ ภัณฑสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจา เพื่อนอมเกลานอมกระหมอมถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ณ พระตำหนักใหญ วังสระปทุม  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘
เวลา ๑๔.๒๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดศูนยแกไขความพิการบนใบหนา
และกะโหลกศีรษะ ณ   ตึก สก.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
เขตปทุมวัน
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จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    ๙
จากนั้น เสด็จ ฯ ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ ๑ ประกาศนียบัตร และเข็มสมาชิกกิตติมศักดิ์แกผูมีอุปการคุณแกสภากาชาดไทย
และพระราชทานพระราชวโรกาสใหผมู กี ศุ ลจิต เขาเฝา ฯ ทูลเกลา ฯ ถวายเงิน
และสิ่งของ ณ ตึกศักรินทรภักดี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
จากนั้น ทรงเปนประธานการประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่
๒๙๑   ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย
เขตปทุมวัน
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายเถลิง
ธำรงนาวาสวัสดิ์ ณ เมรุหลวงหนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส
เขตปอมปราบศัตรูพาย
วันศุกรที่ ๑๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปนประธานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรี ย นพระตำหนั ก สวนกุ ห ลาบ ภาคเรี ย นที่ ๒
ปการศึกษา ๒๕๕๑ ณ หองประชุม ๑ สำนักพระราชวัง เขตพระนคร
เวลา ๑๔.๓๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดอาคารศูนยการเรียนและ
หอประชุมอเนกประสงค “เซ็นตหลุยส-มารี เมโมเรียล” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๘.๓๐ น.  เสด็จ ฯ ไปทรงเปดนิทรรศการผลงานจิตรกรรม
ตะวั น ออกสมั ย ใหม ณ ศู น ย ก ารค า สยามพารากอน ต อ จากนั้ น เสด็ จ
พระราชดำเนินไปทรงเปนประธานงานฉลองครบ ๑๓๐ ป หาง บี กริม แอนโก
ณ ศูนยการคาสยามพารากอน เขตปทุมวัน  
วันเสารที่ ๒๐
เวลา ๑๗.๓๐ น. โดยเสด็จ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายสมิทธิ ศิริภัทร ณ เมรุหลวง
หนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส เขตปอมปราบศัตรูพาย
วันอาทิตยที่ ๒๑
เวลา ๑๖.๑๐ น.  เสด็จ ฯ ไปทรงเปดโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรกั ษ
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให
นายเชลดอน เชฟเฟอร ผูอ ำนวยการองคการยูเนสโก สำนักงานกรุงเทพ เฝา ฯ
ทูลเกลา ฯ ถวายโลรางวัล การอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟก ประจำป ๒๕๕๑ ในโครงการบูรณะชุมชนอัมพวา  
ระหวางวันจันทรที่ ๒๒ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑
เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิบตั พ
ิ ระราชกรณียกิจในพืน้ ทีจ่ งั หวัดขอนแกน
และจังหวัดมหาสารคาม
วันจันทรที่ ๒๒
- เสด็จ ฯ แทนพระองคไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการ
ศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจำป ๒๕๕๑ จำนวน ๖,๙๒๘ คน ณ
อาคารศูนยการประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแกน
จังหวัดขอนแกน
- ทรงเปดอาคารเรียนรวม และหองปฏิบัติการวิจัยของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
- ทรงวางศิลาฤกษอาคารโรงพยาบาลสัตวและศูนยสุขภาพ คณะ
สัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน   
วันอังคารที่ ๒๓
- เสด็จ ฯ แทนพระองคไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน ๖,๗๖๓ คน ณ อาคาร
พลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
- ทรงเปดอาคารพิทยคุณากร ณ โรงเรียนทาขอนยางพิทยาคม
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม   
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วันพุธที่ ๒๔
- เสด็ จ ฯ ไปทรงเป ด หอประชุ ม เฉลิ ม พระเกี ย รติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม   
- ทรงเปดพระราชานุสาวรีย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ณ โรงเรียนศรีสังวาลยขอนแกน จังหวัดขอนแกน  
- ทอดพระเนตรความกาวหนาของการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่
ดิน มูลนิธิชัยพัฒนา บานเหมือดแอ ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแกน     
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕
- เสด็จ ฯ แทนพระองค ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแกผสู ำเร็จ
การศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ประจำป ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๐
จำนวน๑,๓๑๒ คน ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
วันศุกรที่ ๒๖
เวลา ๑๐.๒๐ น.  เสด็จ ฯ ไปทรงเปนประธาน “งานรำลึกวันคลายวัน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปด
โรงเรี ย นนายร อ ยชั้ น มั ธ ยม วั น ที่ ๒๖ ธั น วาคม ๒๔๕๒” ณ โรงเรี ย น
นายรอยพระจุลจอมเกลา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก   
เวลา ๑๓.๐๐ น. ทรงเยีย่ มโรงเรียนปยชาติพฒ
ั นา ในพระราชูปถัมภฯ
ตำบลพรหมณี และโรงเรียนวัดเกาะกระชาย ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง
นครนายก   
วันเสารที่ ๒๗
เวลา ๑๖.๓๐ น.   เสด็จ ฯ ไปทรงเปดรานโขมพัสตร หัวหิน ณ
โรงพิมพผาโขมพัสตร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ   
วันอาทิตยที่ ๒๘
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายสอาด
หงษยนต ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร
จากนั้น เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลโท ทวิชาติ
ชวกุ ล ณ เมรุ ห ลวงหน า พลั บ พลาอิ ศ ริ ย าภรณ วั ด เทพศิ ริ น ทราวาส
เขตปอมปราบศัตรูพาย
วันจันทรที่ ๒๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงวางศิลาฤกษอาคารเรียนและปฏิบัติ
การศูนยการแพทยปญ
 ญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ณ โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี และทรงเปนประธานงาน “วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี” ครัง้ ที่ ๒๒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๑๕.๑๕ น. เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรงานสัปดาหคุมครองสัตว
ปาแหงชาติ ประจำป ๒๕๕๑  ณ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
เขตจตุจักร  
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็ จ ฯ แทนพระองค สมเด็ จ พระนางเจ า ฯ
พระบรมราชิ นี น าถ ไปในการพระราชทานเพลิ ง ศพ หม อ มเจ า ภั ท รลดา
ดิ ศ กุ ล ณ เมรุ ห ลวงหน า พลั บ พลาอิ ศ ริ ย าภรณ วั ด เทพศิ ริ น ทราวาส
เขตปอมปราบศัตรูพาย
วันอังคารที่ ๓๐
เวลา ๐๗.๑๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงบาตรเนือ่ งในวันสงทายปเกาตอนรับ
ปใหม ๒๕๕๒ ณ ลานลีลาวดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
ตอจากนั้น เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในจังหวัดชัยนาท
มีพระราชกิจดังนี้
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๑๐   จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
- ทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนยวิจัยขาวชัยนาท และทรง
เกี่ ย วข า วในแปลงผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ  ห ลั ก ณ ศู น ย วิ จั ย ข า วชั ย นาท อำเภอ
เมืองชัยนาท    
- ทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนยวิจัยพืชไรชัยนาท และ
เขื่อนเจาพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา
- ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการศูนยสาธิตการเกษตรแบบ
ผสมผสาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บานหนองยาง ตำบลสุขเดือนหา
อำเภอเนินขาม  
- ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาการปรับปรุงบำรุงดิน
สำหรับการทำนาบานเดนใหญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหันคา
- ทรงติดตามการดำเนินงานของกลุม เกษตรกรเพาะเห็ดดวยฟางขาว
บานหนองอายกาง อำเภอหันคา ในการนี้ ไดพระราชทานหมอนึ่งความดัน
สำหรับใชในการเพาะเห็ดแกเกษตรกรบานหนองตะคลอง และบานหนอง
อายกาง เพี่อใชในกิจการตอไป

มกราคม ๒๕๕๒
วันพฤหัสบดีที่ ๑
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็ จ ฯ ไปทรงเยี่ ย มทหารผู  ไ ด รั บ บาดเจ็ บ
จากการปฏิบัติหนาที่ โดยมีผูแทนทหารทูลเกลา ฯ ถวายแจกันดอกไมถวาย
พระพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๕๒ จากนั้น พระราชทาน
สิง่ ของแกทหารผูไ ดรบั บาดเจ็บจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต และเหตุการณเหยียบกับระเบิดในพื้นที่แนวชายแดนไทย-กัมพูชา
บริเวณใกลปราสาทพระวิหาร ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา เขตราชเทวี    
วันศุกรที่ ๒
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จ ฯ แทนพระองคไปพระราชทานปริญญาบัตร
แกผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปการศึกษา
๒๕๕๐ จำนวน ๔,๒๒๓ คน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ
จังหวัดนครนายก  
ระหวางวันจันทรที่ ๕ ถึงวันศุกรที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๒
เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา
จังหวัดตรัง จังหวัดปตตานี และจังหวัดนราธิวาส
วันจันทรที่ ๕
- เสด็จ ฯ แทนพระองคไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการ
ศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปการศึกษา ๒๕๕๐ จำนวน ๒,๑๖๐
คน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา   
- เสด็จ ฯ ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ ประกาศ
เกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกผูบริจาคโลหิตของเหลากาชาดจังหวัดภาค ๑๑
และภาค ๑๒ ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด รีสอรท อำเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา
- ทรงเปดสถานแสดงพันธุสัตวน้ำสงขลา หรือ สงขลาอะควาเรียม
บริเวณแหลมสนออน ตำบลบอยาง อำเภอเมืองสงขลา
- ทรงเปดอาคารยูนิเวอรซิตี้พลาซา ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ
อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา    
- ทอดพระเนตรการดำเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร และทอดพระเนตร
การดูแลรักษาผูที่ไดรับบาดเจ็บจากเหตุการณความไมสงบใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต ในการนี้ ไดพระราชทานเครื่องมือแพทยแกผูอำนวยการ
โรงพยาบาลสงขลานคริ น ทร สำหรั บ ใช ใ นการดู แ ลรั ก ษาผู  ป  ว ยหนั ก ณ
คณะแพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร วิ ท ยาเขตหาดใหญ
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อำเภอหาดใหญ
- เสด็ จ ฯ ไปยั ง ศู น ย ก ารประชุ ม นานาชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคล
ตาง ๆ เฝา ฯ  
วันอังคารที่ ๖
- ทรงเปดอาคารสำนักงานเหลากาชาดหลังใหม ณ สำนักงาน
เหลากาชาดจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  
- ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานหินจอก อำเภอ
ปะเหลียน จังหวัดตรัง
- ทอดพระเนตรโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ลุ  ม น้ ำ ปากพนั ง อั น เนื่ อ ง
มาจากพระราชดำริ ณ โรงเรียนชุมชนบานขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
- ทรงเยี่ยมศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนตำบลบานขาว
อำเภอระโนด  
วันพุธที่ ๗
- ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห ๔
บานบูกาสาแลแม อำเภอมายอ จังหวัดปตตานี
- ทอดพระเนตรการดำเนิ น งานของสถาบั น วั ฒ นธรรมศึ ก ษา
กัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี อำเภอ
เมืองปตตานี จังหวัดปตตานี  
-  ทรงเปดหองสมุด “เทพรัตน” และทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียน
การสอนของโรงเรียนสายบุรแี จงประชาคาร ณ โรงเรียนสายบุรแี จงประชาคาร
อำเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี  
- ทอดพระเนตรการเรียนการสอนภาคสามัญ และภาคศาสนาอิสลาม
ของโรงเรียนดรุณศาสนวิทยา อำเภอสายบุรี   
วันพฤหัสบดีที่ ๘
- เสด็จ ฯ ไปยังวัดโตะโมะ อำเภอสุคริ นิ จังหวัดนราธิวาส ทรงนมัสการ
พระครู ส ถิ ต เจ า อาวาส ทรงเยี่ ย มราษฎรในนิ ค มสร า งตนเองสุ คิ ริ น
โอกาสนี้ ทรงติดตามความกาวหนาของโครงการตางๆ ไดแก โครงการ
ทำนาขั้นบันไดบานยาเดะ โครงการกอสรางฝายคลองโตะโมะ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโตะโมะ และทรงเยีย่ มบานนายสวน อัตตะสาระ ซึง่ เปนสมาชิกนิคม
สรางตนเองสุคิรินรุนแรก  
- ทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวบานโคกอิฐ-โคกใน
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส    
- ทอดพระเนตรการเรียนการสอนของโรงเรียนอัตตัรกียะห อิสลามมียะห อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
วันศุกรที่ ๙
เสด็จ ฯ ไปทรงเปดหองสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร อำเภอ
ระแงะ จังหวัดนราธิวาส
วันอาทิตยที่ ๑๑
เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงประกอบพิธบี วงสรวงและทรงบำเพ็ญ
พระกุศล เนือ่ งในโอกาสวันประสูติ ครบ ๑๕๐ ปของ จอมพล สมเด็จพระราชปตลุ า
บรมพงศาภิมุข เจาฟาภาณุรังษีสวางวงศ กรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช
ณ วัดเทพศิรินทราวาส เขตปอมปราบศัตรูพาย
เวลา ๑๖.๔๕ น. เสด็ จ ฯ พร อ มด ว ย สมเด็ จ พระเจ า ลู ก เธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
คุณสุณี ติณสุข ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน  
เวลา ๑๗.๔๕ น.  เสด็จ ฯ ไปทรงเปดนิทรรศการและศิลปะพูกันจีน
ของนายจาง จิ่ ว หวั น เอกอั ค รราชทู ต สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ประจำ
ประเทศไทย ณ บริษัท นานมี จำกัด เขตบางรัก   
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จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    ๑๑

เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียน ตชด. ในจังหวัดตรัง (๖ มกราคม ๒๕๕๒)

เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดปัตตานี  (๗ มกราคม ๒๕๕๒)

วันจันทรที่ ๑๒
เวลา ๐๗.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงบาตร เนื่องในโอกาสวันคลาย
วันสถาปนาคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ครบรอบ ๙๒ ป
ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๒ ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน
เวลา ๑๕.๑๕ น.   เสด็ จ ลงแทนพระองค ณ ศาลาดุ สิ ด าลั ย
สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคลตางๆ เฝา ฯ จากนั้น
พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคลตางๆ เฝา ฯ
เวลา ๑๖.๑๕ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสใหนายโมฮัมเหม็ด อัชราฟ เอลโคลี เอกอัครราช
ทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปตประจำประเทศไทย และภริยา เฝา ฯ ทูลเกลา ฯ
ถวายหนังสือและสิง่ ของจากนายซาฮี อาวาส นายกสภาสูงสุดทางโบราณคดี
แหงสาธารณรัฐอาหรับอียิปต
ตอจากนัน้ พระราชทานพระราชวโรกาสให นายจาง จิว่ หวัน เอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอำนาจเต็มแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
และภริยา เฝา ฯ  กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพนจากหนาที่
จากนั้น เสด็จลงแทนพระองค ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทาน
พระราชวโรกาสใหศาสตราจารยพิเศษ ทันตแพทยหญิง ทานผูหญิงเพ็ชรา
เตชะกั ม พุ ช ประธานคณะกรรมการแผนกทั น ตแพทยศาสตร มู ล นิ ธิ
อานันทมหิดล นำทันตแพทยหญิงสุภาพร สุทธมนัสวงษ ผูไดรับพระราชทาน
ทุ น มู ล นิ ธิ อ านั น ทมหิ ด ล แผนกทั น ตแพทยศาสตร ประจำป ๒๕๔๒
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาชีววิทยาชองปาก และประกาศนียบัตรผูเชี่ยวชาญทางดานทันตกรรมจัดฟน ณ มหาวิทยาลัยมินนิโซตา
และทั น ตแพทย ห ญิ ง สมหญิ ง พั ฒ น ธี ร พงศ ผู  ไ ด รั บ พระราชทาน
ทุ น มู ล นิ ธิ อ านั น ทมหิ ด ล แผนกทั น ตแพทยศาสตร ประจำป ๒๕๔๓
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาชีววิทยาชองปาก ณ มหาวิทยาลัย
ฮารวารด สหรัฐอเมริกา เฝา ฯ เพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลอากาศตรี
สมิทธ มะกรสาร ณ  เมรุดานใตวัดเทพศิรินทราวาส เขตปอมปราบศัตรูพาย  
วันอังคารที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒
เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิบตั พ
ิ ระราชกรณียกิจในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสระแกว
มีพระราชกิจตางๆ ดังนี้
- ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานคลองตะเคียนชัย
อำเภอวังน้ำเย็น  
- ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย อำเภอ
คลองหาด  
- ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานน้ำออม อำเภอ
เขาฉกรรจ  

- ทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงเรียนกาสรกสิวิทย อำเภอ
เมืองสระแกว  
ระหวางวันพุธที่ ๑๔ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๒
เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจในพืน้ ทีจ่ งั หวัดกาญจนบุรี
วันพุธที่ ๑๔
- ทรงเยีย่ มโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน ๒ บานตีนตก
ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์     
- ทรงเยีย่ มโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานเรดาร ตำบลปรังเผล
และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช ตำบลไลโว อำเภอสังขละบุรี   
- ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคาร บานอีปู
ตำบลปลอก อำเภอทองผาภูมิ  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕
- ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บานแมน้ำนอย และ
โรงเรี ย นวั ด สุ ธ าสิ นี สาขาโรงเรี ย นตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ ล ไทย
บานลำสมอ ตำบลบองตี้ อำเภอไทรโยค
- เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระราชมงคลโมลี (สนั่น
ปฺญาธโร) ณ เมรุวัดเทวสังฆราม อำเภอเมืองกาญจนบุรี  
วันศุกรที่ ๑๖
เวลา ๐๘.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดงานเทศกาลโคนมแหงชาติ
ประจำป ๒๕๕๒ ณ องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย อำเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  
เวลา ๑๔.๑๖ น.  เสด็จ ฯ แทนพระองค ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก ผู  ส ำเร็ จ การศึ ก ษาจากสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร ประจำ
ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑ ณ หอประชุ ม เฉลิ ม พระเกี ย รติ ๖ รอบ
พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เขตบางกะป   
วันเสารที่ ๑๗
เวลา ๐๖.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปนประธานในงานเดินเพื่อสุขภาพ
โครงการ “รินน้ำใจสูจ ฬุ าฯ” ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เขตปทุมวัน
ระหวางวันจันทรที่ ๑๙ ถึงวันศุกรที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๒
เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม
วันจันทรที่ ๑๙
-   เสด็จ ฯ ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชัน้ ที่ ๑ ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแกผูบริจาคโลหิตของเหลากาชาดจังหวัดภาค ๘
ภาค ๙ และภาค ๑๐ ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแกว อำเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
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๑๒   จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
- ทอดพระเนตรโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม
- ทรงเปดพิพิธภัณฑโรงงานหลวงที่ ๑ ฝาง บานยาง อำเภอฝาง
- ทรงเยี่ยมโรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก ตำบลแมงอน อำเภอฝาง
วันอังคารที่ ๒๐
- ทรงเปดอาคารสำนักงานเหลากาชาดจังหวัดลำปางหลังใหม ณ
ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  
- ทรงเปดอาคารสาขาบริการโลหิตแหงชาติเหลากาชาดจังหวัด
ลำปาง ณ ศูนยมะเร็ง ลำปาง อำเภอเมืองลำปาง  
- ทรงเปด “อาคารหอสมุดดรุณปญญา” ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
๔๘ พรรษา อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
- ทรงเปดศูนยบริการสารสนเทศและฝกอบรมทางดาราศาสตร
ตั้งอยูดานหลังที่ทำการอุท ยานแห ง ชาติ ด อยอิ น ทนนท อำเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม  
วันพุธที่ ๒๑
- ทรงเยี่ ย มโรงเรี ย นเซนต โ ยเซฟ แม แ จ ม บ า นดิ น ขาว ตำบล
ปางหินฝน อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
- ทรงเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๑ ตำบลชางเคิ่ง อำเภอ
แมแจม  
- ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนสมหาจักร ๙
บานปาขาวหลาม ตำบลกี้ดชาง อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม  
- ทรงเยีย่ มโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรัปปาปอรต บานปาเกีย๊ ะใน
ตำบลบอแกว อำเภอสะเมิง   
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒
- เสด็จ ฯ แทนพระองค ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก
ผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจำปการศึกษา ๒๕๕๑
ทั้งภาคเชา และบาย รวม ๕,๗๖๕ คน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม
อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  
- ทรงเปดอาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เชียงใหม อำเภอเมืองเชียงใหม   
วันศุกรที่ ๒๓
- เสด็ จ ออก ณ อาคารอเนกประสงค สำนั ก ชลประทานที่ ๑
อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม พระราชทานพระราชวโรกาสให
คณะบุคคล เฝา ฯ   
- ทรงเปดอาคาร ไซมอน กรูด รีเสิรช เซ็นเตอร  บริษัทอีสท เวสท ซีด
จำกัด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  
- ทรงเยี่ยมมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม  
- ทรงเยี่ยมสมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภาคเหนือ
อำเภอเมืองเชียงใหม
วันอาทิตยที่ ๒๕
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จ ฯ แทนพระองคไปพระราชทานปริญญาบัตร
แกผสู ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปการศึกษา ๒๕๕๐
ถึง ๒๕๕๑ เปนวันแรก รวม ๔,๑๘๓ คน ณ หอประชุมพอขุนรามคำแหงมหาราช
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะป   
วันจันทรที่ ๒๖
เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ ฯ แทนพระองคไปพระราชทานปริญญาบัตร
แกผสู ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปการศึกษา ๒๕๕๐
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ถึง ๒๕๕๑ เปนวันที่ ๒ ทั้งภาคเชาและภาคบาย รวม ๘,๖๖๗ คน ณ อาคาร
หอประชุมพอขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะป
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงรวมงาน “เทศกาลตรุษจีนเยาวราช”
ป ๒๕๕๒ ณ ซุมประตูเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช
เขตสัมพันธวงศ  
วันอังคารที่ ๒๗
เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ ฯ แทนพระองคไปพระราชทานปริญญาบัตร
แกผสู ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปการศึกษา ๒๕๕๐
ถึง ๒๕๕๑ ทั้งภาคเชา และบาย เปนวันที่ ๓ รวม ๘,๖๖๗ คน ณ อาคาร
หอประชุมพอขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะป  
เวลา ๑๖.๑๕ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคล เฝา ฯ   
ตอจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให นางพูนศรี ทองไขมุกต
ทีป่ รึกษาโครงการตามพระราชดำริ ฯ นำคณะผูจ ดั ทำโครงการอาหารโรงเรียน
ของประเทศมองโกเลียที่มาศึกษาดูงานในประเทศไทย เฝา ฯ
วันพุธที่ ๒๘
เวลา ๐๙.๐๐ น.  เสด็จ ฯ แทนพระองคไปพระราชทานปริญญาบัตร
แกผสู ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปการศึกษา ๒๕๕๐
ถึง ๒๕๕๑ ทั้งภาคเชา และบาย เปนวันที่ ๔ รวม ๘,๐๙๔ คน ณ อาคาร
หอประชุมพอขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะป  
เวลา ๒๐.๐๐ น. เสด็จ ฯ แทนพระองค ไปในการพระราชทานเลี้ยง
อาหารค่ำแกผูไดรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล ประจำป ๒๕๕๑
และภริยา ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙
เวลา ๐๘.๔๕ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดการประชุมวิชาการสมเด็จเจาฟา
มหิดล ๒๐๐๙ ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนสปารค เขตคลองเตย
เวลา ๑๓.๐๐ น. เสด็จ ฯ แทนพระองค ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แกผสู ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปการศึกษา ๒๕๕๐๒๕๕๑ เปนวันที่ ๕ จำนวน ๔,๑๘๑ คน ณ อาคารหอประชุมพอขุนรามคำแหง
มหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะป
เวลา ๑๗.๑๕ น.  โดยเสด็จ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็ จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิ ง ศพ ท า นผู  ห ญิ ง อรุ ณ กิ ติ ย ากร ณ
อยุ ธ ยา ณ เมรุ ห ลวงหน า พลั บ พลาอิ ศ ริ ย าภรณ วั ด เทพศิ ริ น ทราวาส
เขตปอมปราบศัตรูพาย
วันศุกรที่ ๓๐
เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ ฯ แทนพระองค ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แกผสู ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปการศึกษา ๒๕๕๐๒๕๕๑ เปนวันสุดทาย ทั้งภาคเชาและบาย จำนวน ๗,๔๓๗ คน ณ อาคาร
หอประชุมพอขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะป
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปนประธานพิธมี หาพุทธาภิเษก พระพุทธ
รูปประธานศิลปะสุโขทัยปางมารวิชยั ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรตั นศาสดาราม
พระบรมมหาราชวัง   
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคลตางๆ เฝา ฯ  
ตอจากนั้น ทรงเปนประธานการประชุมใหญสามัญประจำป ๒๕๕๑
ของมูลนิธิราชสุดา ณ อาคารชัยพัฒนา  
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จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    ๑๓

เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียน ตชด. ในจังหวัดอุบลราชธานี  (๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๒)

กุมภาพันธ ๒๕๕๒
วันอาทิตยที่ ๑
เวลา ๑๗.๒๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางนารัก
กุลละวณิชย ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน
ระหวางวันอาทิตยที่ ๑ ถึงวันอาทิตยที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๒
เสด็จ ฯ เยือนสาธารณรัฐอินเดีย ทรงรวมการประชุมสุดยอดผูนำ
ดานการพัฒนาอยางยั่งยืนเดลี ณ กรุงนิวเดลี ระหวางวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๗
กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของผูอำนวยการใหญสถาบัน
วิจัยดานพลังงานและทรัพยากรแหงสาธารณรัฐอินเดีย นอกจากนี้ เสด็จ ฯ
ไปทอดพระเนตรสถานที่ตางๆ ในสาธารณรัฐอินเดีย เชน ชุมชนชาวไตพาเก
ที่ รั ฐ อั ส สั ม ศู น ย วิ จั ย ชา และสถาบั น วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ชุมชนปตซากุ เมืองศิวสาคร เมืองหลวงเการัฐอัสสัม
อุทยานแหงชาติคาสิรังกา วังตาลาตัล ฆาร และพิพิธภัณฑหัตถกรรม
วันอาทิตยที่ ๘
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลโท แดน
มีชูอรรถ ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน
วันจันทรที่ ๙
เวลา ๑๓.๔๕ น.  เสด็จ ฯ ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชัน้ ที่
๑ ประกาศเกียรติคณ
ุ และเข็มทีร่ ะลึก แกผทู ำคุณประโยชนแกสภากาชาดไทย
และผูบ ริจาคโลหิตของเหลากาชาดจังหวัดภาค ๓ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร
ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ต อ จากนั้ น เสด็ จ ฯ ไปทรงเป ด การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ ครั้งที่ ๓๐
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ
วันอังคารที่ ๑๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.  เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรการฝกภาคสนามของ
นักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๓ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ณ พื้นที่ฝก
ศูนยการทหารมา อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดและทอดพระเนตรนิทรรศการ
การประชุมวิชาการ “๔ ทศวรรษ รามาธิบดี : จากนวัตกรรมสูเวชปฏิบัติ”  
ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี  
ตอจากนั้น เสด็จ ฯ ไปทรงฟงปาฐกถาชุดสิรินธร ครั้งที่ ๒๔ เรื่อง
“เมืองไทยนีด้ ี ในน้ำมีปลา” ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เขตปทุมวัน
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เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดเชียงราย   (๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๒)

เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายอรรถพงษ
ลีนุตพงษ ณ เมรุหลวง หนาพลับพลาอิสริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส
เขตปอมปราบศัตรูพาย
วันพุธที่ ๑๑
เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดการสัมมนาทางวิชาการไทย-จีน
เรื่อง “สตรีกับการแกไขปญหาความยากจนและการอนุรักษสิ่งแวดลอม”
ณ หอประชุมสมานฉันท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ
เขตราษฎรบรู ณะ โอกาสนี้ ทรงบรรยายในหัวขอ “ประสบการณในการเสริมสราง
ศักยภาพของสตรีในถิ่นทุรกันดาร”
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท ประธาน
กรรมการมูลนิธธิ ารน้ำใจ นำผูแ ทนสถานศึกษาทีไ่ ดรบั การคัดเลือกจากมูลนิธฯิ
ทีส่ มควรไดรบั รางวัลเกียรติคณ
ุ สัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปการศึกษา ๒๕๕๑
เขาเฝา ฯ รับพระราชทานรางวัล
ระหวางวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ถึงวันศุกรที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๒
เสด็ จ ฯ ไปทรงปฏิ บั ติ พ ระราชกรณี ย กิ จ ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
อำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดหนองคาย
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒
- ทรงเปดหองสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี จังหวัดอำนาจเจริญ  
- ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชายแดนบานปาไม
บานเจริญชัย อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี    
- ทรงเยีย่ มศูนยการเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนปาหญาคา และ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานแกงศรีโคตร ตำบลโนนกอ อำเภอสิรนิ ธร
จังหวัดอุบลราชธานี  
วันศุกรที่ ๑๓
- ทรงเยีย่ มโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานนาแวง ตำบลนาสวรรค
และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานหนองตะไก ตำบลโปงเปอย อำเภอ
บึงกาฬ จังหวัดหนองคาย  
วันเสารที่ ๑๔
เวลา ๑๖.๑๕ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุทธชินวงศ ประจวบ กันตาจาโร ณ เมรุหลวงหนาพลับพลาอิศริยาภรณ
วัดเทพศิรินทราวาส เขตปอมปราบศัตรูพาย
วันอาทิตยที่ ๑๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. เสด็ จ ฯ ไปทรงฟ ง ปาฐกถา “สมเด็ จ เจ า ฟ า มหาจั ก รี สิ ริ น ธร” ครั้ ง ที่ ๔ ณ วิ เ ทศสโมสร กระทรวงการต า งประเทศ
เขตราชเทวี
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๑๔   จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ระหวางวันจันทรที่ ๑๖ ถึงวันศุกรที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒
เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิบตั พ
ิ ระราชกรณียกิจในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงราย
และจังหวัดพะเยา
วันจันทรที่ ๑๖
- ทรงเปด “ศูนยทางไกลในโครงการศูนยทางไกลเพื่อการศึกษา
และพัฒนาชนบทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในโอกาส
มหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา” ณ โรงเรี ย นชุ ม ชนบ า น
แมขาวตมหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
- เสด็จ ฯ แทนพระองค ไ ปในการพระราชทานปริ ญ ญาบั ต รแก
ผูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ประจำปการศึกษา ๒๕๕๐
รวม ๙๗๑ ราย ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง อำเภอเมืองเชียงราย
- ทอดพระเนตรการเรี ย นการสอนของโรงเรี ย นเวี ย งชั ย พิ ท ยา
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
- ทอดพระเนตรโรงงานหลวงอาหารสำเร็ จ รู ป แห ง ที่ ๒ แม จั น
ตำบลปาซาง อำเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
วันอังคารที่ ๑๗
- ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสมถวิลจินตมัย บานหวยแลง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชนัตถปยะอุย บานเจดียทอง
ตำบลปอ อำเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย
- ทรงเยีย่ มโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตีด้ เู มน บานปางพริก
ตำบลผาชางนอย อำเภอปง จังหวัดพะเยา  
- ทรงเยี่ยมโครงการศูนยเรียนรูการพัฒนาการเกษตร อางเก็บน้ำ
หวยไฟ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา  
วันพุธที่ ๑๘
- ทรงเยีย่ มโรงเรียนบานปางมะหัน ตำบลเทอดไทย อำเภอแมฟา หลวง
จังหวัดเชียงราย  
- ทอดพระเนตรโครงการศึ ก ษาและพั ฒ นาการปลู ก ชาน้ ำ มั น
มูลนิธิชัยพัฒนา บางปางมะหัน และบานปูนะ แปลงปลูกชาน้ำมันแปลงปลูก
ชาอัสสัม และชาอูหลง บานพญาไพรลิทู ตำบลเทอดไทยอำเภอแมฟาหลวง  
- ทรงเยี่ยมโรงเรียนพญาไพรไตรมิตร และศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะตี
สาขาปูนะ ตำบลเทอดไทย อำเภอแมฟาหลวง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙
- ทรงเยีย่ มโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานดอยลาน ตำบลวาวี
อำเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย    
- ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๓
และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ ๑๑๒ บานโปงไฮ ตำบลแมสลองใน
และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ ๘๗ บานอากู ตำบลเทอดไทย
อำเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย  
วันศุกรที่ ๒๐
- เสด็จออก ณ พระตำหนักดอยตุง อำเภอแมฟา หลวง จังหวัดเชียงราย
พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคลตางๆ เฝา ฯ  
- ทอดพระเนตรหอแหงแรงบันดาลใจ และเสด็จ ฯ ไปทรงเปดโรงเรือน
กลวยไมรองเทานารี จากนั้น ทรงพระดำเนินทอดพระเนตรสวนแมฟาหลวง
ตลาดชุมชนแมฟาหลวง บานหวยน้ำขุน และแปลงปลูกชาน้ำมัน ณ ศูนย
ขยายพันธุหญาแฝกดอยตุง อำเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
- ทอดพระเนตรที่ดินราชพัสดุ บานน้ำจำ อำเภอแมสาย และที่ดิน
ราชพัสดุ บานหวยน้ำริน อำเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
- ทอดพระเนตรศูนยฝกอบรมทางการแพทยอนุภาคลุมน้ำโขง ณ
โรงพยาบาลแมสาย อำเภอแมสาย
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- ทอดพระเนตรนิ ท รรศการ “เชี ย งแสน แสนรั ก ษ ” ณ อุ ท ยาน
ศิลปวัฒนธรรมแมฟาหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
วันเสารที่ ๒๑
เวลา ๑๓.๓๐ น.   เสด็ จ ลงแทนพระองค ณ ศาลาดุ สิ ด าลั ย
สวนจิ ต รลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให นายธี ร ะ สลั ก เพชร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม นำศิลปนแหงชาติ ประจำปพุทธศักราช
๒๕๕๑  เฝา ฯ รับพระราชทานโล และเข็มเชิดชูเกียรติ   
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสใหคณะบุคคล เฝา ฯ   
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปนประธานงานเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ อำเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม
วันอาทิตยที่ ๒๒
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิง
พรรณชื่น รื่นศิริ  ณ เมรุหลวงหนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส
เขตปอมปราบศัตรูพาย
วันจันทรที่ ๒๓
เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิบตั พ
ิ ระราชกรณียกิจในพืน้ ทีจ่ งั หวัดราชบุรี
- ทรงเปด “จิปาถะภัณฑสถานบานคูบัว” บริเวณวัดโขลงสุวรรณคีรี
ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
- ทรงเยีย่ มโครงการอุทยานธรรมชาติวทิ ยา ตามพระราชดำริ โรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนบานตะโกปดทอง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บานถ้ำหิน ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี   
ระหวางวันจันทรที่ ๒๓ ถึงวันศุกรที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๒
เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนาน
วันอังคารที่ ๒๔
- ทรงเปดอนุสาวรียพระเจาสุริยพงษผริตเดชฯ หนาคายสุริยพงษ
ตำบลในเวียง อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน
- ทรงเยี่ยมโรงเรียนสตรีศรีนาน อำเภอเมืองนาน และโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะหนาน ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดนาน
- ทอดพระเนตรการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน ณ องคการ
บริหารสวนตำบลน้ำเกีย๋ น กิจกรรมดูแลผูส งู อายุ ณ สถานีอนามัยตำบลน้ำเกีย๋ น
และทอดพระเนตรศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ตำบลน้ ำ เกี๋ ย น อำเภอภู เ พี ย ง
จังหวัดนาน
วันพุธที่ ๒๕
- ทรงเยีย่ มศูนยภฟู า พัฒนา ตำบลภูฟา อำเภอบอเกลือ จังหวัดนาน
ทอดพระเนตรกิจกรรมตางๆ ของศูนยฯ ไดแก   แปลงเกษตรของเกษตรกร
บอเกลือโบราณ นิทรรศการปรากฎการณ “ปลากอง” แปลงทดลองปลูกขาว
พระราชทานพันธุสังขหยดพัทลุง โรงปุยศูนยภูฟาพัฒนา ธนาคารขาวภูฟา
พัฒนาและโรงสีขา ว ศูนยสาธิตการสรางตนเองภูฟา พัฒนา ตลาดสินคาเกษตร
ศูนยการเรียนรูภูฟาพัฒนา หองสงสัญญาณวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนา
อาชีพ “อารเรดิโอเน็ตเวิรค” หองสมุดและศูนยสารสนเทศชุมชน
- ทอดพระเนตรสถานที่กอสรางโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบอหลวง
บานผักเฮือก อำเภอบอเกลือ  
- พระราชทานพระราชวโรกาสใหนายสมศักดิ์ สุวรรณจิต ผูว า ราชการ
จังหวัดนาน กราบบังคมทูลรายงานแผนการกอสรางศูนยราชการจังหวัดนาน
ณ หอประชุมจังหวัดนาน อำเภอเมืองนาน  

02/09/52 6:46:48

จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    ๑๕
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖
- ทรงเยี่ยมโรงเรียนวัดราษฎรบำรุง อำเภอทุงชาง จังหวัดนาน  
- ทรงเปดอาคารพระราชทานโรงเรียนบานบอหยวก อำเภอบอเกลือ
จังหวัดนาน
- ทรงเยี่ยมศูนยการเรียนรูชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” บาน
หวยปูด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน
วันศุกรที่ ๒๗
-   ทรงเปดโรงสีขาวพระราชทาน อำเภอทาวังผา จังหวัดนาน
- ทรงเยีย่ มโรงเรียนทาวังผาพิทยาคม และโรงเรียนชุมชนบานดอนตัน
อำเภอทาวังผา
วันเสารที่ ๒๘
เวลา ๐๙.๑๕ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดงานออกรานคณะภริยาทูต ครัง้ ที่
๔๒ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล ศูนยการคาสยามพารากอน เขตปทุมวัน   

มีนาคม ๒๕๕๒
วันอาทิตยที่ ๑
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลตำรวจตรี
วัฒนะ สุจริตกุล ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุรมหาวิหาร เขตบางเขน  
ระหวางวันจันทรที่ ๒ ถึงวันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๒
เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิบตั พ
ิ ระราชกรณียกิจในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสตูล และ
จังหวัดตรัง
วันจันทรที่ ๒
- ทรงเปดศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุงหวา อำเภอทุงหวา
จังหวัดสตูล
- ทรงเปดโรงเรียนบานทุงสภากาชาดอุปถัมภ ๒๕๕๐  อำเภอละงู
จังหวัดสตูล
- ทรงเป ด สำนั ก งานเหล า กาชาดจั ง หวั ด สตู ล อำเภอเมื อ งสตู ล
จังหวัดสตูล
- ทรงเปดโครงการเชื่อมโยงกระแสไฟฟาดวยสายเคเบิ้ลใตน้ำไปยัง
เกาะปูยู และเกาะยาว ณ ทาเทียบเรือตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล   
วันอังคารที่ ๓
- ทรงเปดศูนยการเรียนรูและอนุรักษชุมชนประมงดั้งเดิมชายฝง
อันดามัน เกาะหลีเปะ จังหวัดสตูล ในโครงการฟน ฟูอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอมทะเลไทย ณ  เกาะหลีเปะ ตำบลเกาะสาหราย อำเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล
- ทรงเปดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
โรงเรียนบานเกาะอาดัง
- ทรงเปดสถานีอนามัยเกาะหลีเปะ
- ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบนพื้นที่เกาะ
ลังกาวี ประเทศมาเลเซีย พรอมทัง้ ทอดพระเนตรการลงนามในโครงการความ
รวมมือการพัฒนาดานการศึกษาระหวางมูลนิธิชัยพัฒนากับรัฐเคดะห   
วันพุธที่ ๔
- ทอดพระเนตรการดำเนิ น งานของสถานี อ นามั ย บ า นเกาะปู ยู
ตำบลปูยู อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
- ทรงเปดโรงเรียนบานเกาะยาว ทอดพระเนตรสถานีอนามัยบาน
เกาะยาว
- ทรงเปดโรงเรียนบานตันหยงกาโบยชัยพัฒนา
- ทรงติดตามโครงการฟน ฟูอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
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ทางทะเลไทย บานตะโละน้ำ ตำบลเกาะสาหราย ทอดพระเนตรอูซอม
สรางเรือชุมชนของกลุมประมง  
- ทรงเปดอาคารอเนกประสงค โรงเรียนบานเกาะสาหรายชัยพัฒนา
และทรงเปดศูนยพัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบานเกาะยะระโตดใหญ
- ทอดพระเนตรโครงการธนาคารปูไข ทรงปลอยปูไขลงในกระชัง
- ทรงเยีย่ มโรงเรียนบานเกาะยะระโตดนุย   และโรงเรียนบานตันหยง
อุมาชัยพัฒนา ตำบลเกาะสาหราย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล   
ระหวางวันพฤหัสบดีที่ ๕ ถึง วันศุกรที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒
เสด็จ ฯ เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มีพระราชกิจตางๆ ดังนี้
วันพฤหัสบดีที่ ๕
- ทรงเปดหองสมุดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี ณ สถานี ร ถไฟหนองคาย อำเภอเมื อ งหนองคาย
จังหวัดหนองคาย
- ประทับรถไฟพระที่นั่งจากสถานีรถไฟหนองคาย ไปยังสถานีรถไฟ
ทานาแลง บานดงโพสี เมืองหาดทรายฟอง กรุงเวียงจันทน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ทรงเปนประธานในพิธีเปดการเดินรถไฟเที่ยว
ปฐมฤกษระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
รวมกับ นายบุนยัง วอละจิด รองประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
- ทรงเปดโรงงาน บริษทั ทีโอเอ เพนท ประเทศลาว จำกัด บานนาไห
เมืองหาดซายฟอง กรุงเวียงจันทน และทอดพระเนตรหอสมุดแหงชาติลาว
วันศุกรที่ ๖
- ทอดพระเนตรความกาวหนาของโรงเรียนสามัญเผาแขวงคำมวน
- ทรงเปนประธานในพิธีวางศิลาฤกษโครงการกอสรางสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ ๓ รวมกับนายบุนยัง วอละจิด รองประธานประเทศ
แหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ บริเวณการกอสรางสะพาน
มิตรภาพลาว-ไทย แหงที่ ๓ (คำมวน-นครพนม) สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
วันเสารที่ ๗
เวลา ๑๓.๓๐ น.  เสด็จ ฯ ไปทรงเปนประธานงาน “วันบุรฉัตรรำลึก”
ณ โรงแรมโซฟเทล เซ็นทารา แกรนด รีสอรท แอนด วิลลา หัวหิน อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
วันอาทิตยที่ ๘
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิง
บานชื่น จันทรตรี ณ เมรุหลวงหนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส
เขตปอมปราบศัตรูพาย
เวลา ๑๗.๕๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย
พันเอกหญิง อุไรวรรณ โกมลบุณย ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
เขตบางเขน
เวลา ๑๘.๑๗ น. เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงโขนธรรมศาสตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ หอประชุมใหญมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เขตพระนคร  
วันจันทรที่ ๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให นายโยอันนีส ปาปาดูปูลอส เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐเฮลเลนิกประจำประเทศไทย เขาเฝา ฯ เพื่อกราบบังคมทูลลา
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๑๖   จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ เกาะหลีเปะ จังหวัดสตูล (๓ มีนาคม ๒๕๕๒)

เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ เกาะหลีเปะ จังหวัดสตูล (๔ มีนาคม ๒๕๕๒)

ในโอกาสที่จะพนจากหนาที่
เวลา ๑๐.๓๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองอายุ ๙๓ ป
สมเด็จพระญาณวโรดมประยูร สนฺตงฺกรุ มหาเถร เจาอาวาสวัดเทพศิรนิ ทราวาส
ณ พระอุโบสถ วัดเทพศิรินทราวาส เขตปอมปราบศัตรูพาย
เวลา ๑๕.๓๐ น.  โดยเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ ฯ แทนพระองคไปทรงรอรับสมเด็จพระราชาธิบดีและ
สมเด็จพระราชินแี หงมาเลเซีย ซึง่ เสด็จ ฯ เยือนประเทศไทย อยางเปนทางการ
ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ระหวางวันที่ ๙ ถึง ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒
ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง
เวลา ๒๐.๒๐ น. โดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ เสด็จออก ณ พระทีน่ งั่ จักรีมหาปราสาท
พระบรมมหาราชวัง ทรงรับสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแหง
มาเลเซีย ตอจากนั้น โดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ เสด็จออก ณ พระทีน่ งั่ บรมราชสถิตยมโหฬาร
พระบรมมหาราชวัง ในการถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำแดสมเด็จพระราชาธิบดี และสมเด็จพระราชินีแหงมาเลเซีย  
วันอังคารที่ ๑๐
เวลา ๑๕.๒๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดโรงเรียนกาสรกสิวิทย ตำบล
ศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว
- ทอดพระเนตรรถแหประเพณีบายศรีสูขวัญขาวของกลุมเกษตรกร
บานพวงนิมิต ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว  
วันพุธที่ ๑๑
เวลา ๑๐.๓๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงรอรับเสด็จ สมเด็จพระราชาธิบดีและ
สมเด็จพระราชินีแหงมาเลเซีย และทรงนำเสด็จ ฯ ทอดพระเนตรงานศิลป
แผนดิน ครั้งที่ ๕ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม
เวลา ๑๕.๑๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให พลโท ขาเตียร ฮาซัน ขาน
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย เฝา ฯ
เพื่อกราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพนจากหนาที่  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒
เวลา ๐๘.๕๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดการประชุมวิชาการนานาชาติ
การปลูกสรางเซลลใหมทางการแพทย ครั้งที่ ๔ ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด
แอนด บางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด เขตปทุมวัน   
เวลา ๑๑.๒๐ น. โดยเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ ฯ แทนพระองค ไปทรงสงเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดีและ
สมเด็จพระราชินีแหงมาเลเซีย ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง

เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสใหนายประสพสุข บุญเดช
ประธานวุฒิสภา นำนายทองสิง ทำมะวง ประธานสภาแหงชาติสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว พรอมดวยคณะ เฝา ฯ  
ตอจากนั้น ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาสให
นางพูนศรี ทองไขมกุ ต ทีป่ รึกษาโครงการตามพระราชดำริ ฯ  นำคณะผูเ ขารวม
โครงการฝกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุขสำหรับบุคลากร
ทางการแพทยจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เฝา ฯ
เวลา ๑๕.๒๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปนประธานในงานปดภาคเรียน
ประจำป ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๑ ณ โรงเรี ย นชั ย พิ ท ยพั ฒ น มู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นา
(จารุวัฒนานุกุล ทาพระ) เขตทาพระ   
วันศุกรที่ ๑๓
เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดการประชุมประจำปของสำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ณ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
เวลา ๑๖.๐๔ น. เสด็จ ฯ แทนพระองคไปพระราชทานประกาศนียบัตร
และรางวัลแกนกั เรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนจิตรลดา ประจำปการศึกษา
๒๕๕๑ ณ  ศาลาผกาภิรมย โรงเรียนจิตรลดา  
วันเสารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๒
เวลา ๑๔.๕๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดงานสหกรณแหงชาติ ประจำป
๒๕๕๒ ณ สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปพระราชทานพระราโชบายแนวทาง
การดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา แกเจาหนาที่มูลนิธิชัยพัฒนา ณ อุทยาน
สิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี    
วันอาทิตยที่ ๑๕ เวลา ๑๖.๓๐ น.
- เสด็จ ฯ ไปทรงเปนประธานงานปดภาคเรียนของโรงเรียนพระตำหนัก
สวนกุหลาบ ประจำปการศึกษา ๒๕๕๑ พระราชทานทุนการศึกษา และ
พระราชทานประกาศนียบัตรแกผูสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพระตำหนัก
สวนกุ ห ลาบ โรงเรี ย นช า งฝ มื อ ในวั ง หญิ ง โรงเรี ย นช า งฝ มื อ ในวั ง ชาย
โรงเรียนพระดาบส ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยในวัง
และกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชางทองหลวง ณ ศาลามหามงคล เขตพระนคร
ระหวางวันอาทิตยที่ ๑๕ ถึงวันเสารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๒
เสด็จฯ เยือนสมาพันธรัฐสวิสและสาธารณรัฐฝรัง่ เศส ในการเยือน
สมาพันธรัฐสวิส เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรการดำเนินงานขององคการวิจัย
นิวเคลียรแหงยุโรป ณ นครเจนีวา และทรงเปนประธานในพิธีเปดศาลาไทย
ณ เมื อ งโลซาน ในวั น อั ง คารที่ ๑๗ มี น าคม ๒๕๕๒ ส ว นในการเยื อ น
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จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    ๑๗
สาธารณรัฐฝรั่งเศส เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรสถานีผลิตไฟฟานิวเคลียรซีโวซ
และทรงรับปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ ซึง่ สำนักฝรัง่ เศสแหงปลายบุรพทิศ
ทูลเกลา ฯ ถวาย ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ จากนัน้ เสด็จ ฯ ไปทรงรวมการสัมมนา
ทางวิชาการในหัวขอ “ศิลปะทวาราวดี : แงมุมตาง ๆ ทางดานการวิจัยทาง
โบราณคดี ใ นประเทศไทย” ณ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ศิ ล ปะเอเชี ย แห ง ชาติ กี เ มต
กรุงปารีส  
วันอาทิตยที่ ๒๒
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลตำรวจโท
สุจินต อุทัยวัฒน ณ เมรุวัดตรีทศเทพวรวิหาร  เขตพระนคร
วันจันทรที่ ๒๓
เวลา ๐๙.๐๐  น. เสด็จ ฯ แทนพระองคไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก ผู  ส ำเร็ จ การศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรแี ละมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ประจำปการศึกษา ๒๕๕๐ รวม ๘,๑๖๘ คน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เวลา ๑๗.๓๒ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางพยอม
สีนะวัฒน อดีตศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป ศิลปะงานผา ณ เมรุวัด
พระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน
วันอังคารที่ ๒๔
เวลา ๐๘.๕๐ น. เสด็จ ฯ แทนพระองคไปพระราชทานปริญญาบัตร
แกผสู ำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก รวม ๗, ๙๑๒ คน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เวลา ๑๖.๒๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ของวิทยาลัยการแพทยแผนไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ศูนยรังสิต  
วันพุธที่ ๒๕
เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ ฯ แทนพระองคไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก ผู  ส ำเร็ จ การศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรแี ละมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ
จำนวน ๗,๖๐๖  คน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เวลา ๑๖.๒๐ น. เสด็ จ ลงแทนพระองค ณ อาคารชั ย พั ฒ นา
สวนจิ ต รลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให พั น เอกหญิ ง คุ ณ นิ อ อน
สนิทวงศ ณ อยุธยา ประธานกรรมการแผนกอักษรศาสตร มูลนิธอิ านันทมหิดล
นำนางสาว สมพรนุช ตันศรีสุข ผูไดรับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
แผนกอักษรศาสตร ประจำป ๒๕๕๐ เฝา ฯ เพื่อกราบถวายบังคมลาไปศึกษา
ตอในระดับปริญญาเอก สาขาศาสนาเปรียบเทียบ ที่มหาวิทยาลัยบอนน
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ หมอมหลวง
มานิจ ชุมสาย ณ เมรุหลวงหนาพลับพลาอิสริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส
เขตปอมปราบศัตรูพาย
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖
เวลา ๐๖.๕๕ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปนประธานงานวันครบ ๙๒
ป แหงการสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทรงเปดศูนยรัสเซียศึกษา
และทรงวางศิลาฤกษ อาคารวิจัยพัฒนาและบริการดานสัตวแพทยศาสตร
คณะสัตวแพทยศาสตร ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน   
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ตอจากนั้น ทรงเปดงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ ครั้งที่ ๓๗ และ
งานสัปดาหหนังสือนานาชาติ ครั้งที่ ๗ ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
เขตคลองเตย  
เวลา ๑๙.๑๕ น. เสด็จ ฯ ไปทรงรวมงาน “พระคุณของแหลงเรียนมา..
จุฬาฯ ๙๒ ป” ในงานคืนเหยาชาวจุฬาฯ ประจำป ๒๕๕๒ ณ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน   
วันศุกรที่ ๒๗
เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปนประธานการประชุมสามัญ
ประจำป คณะกรรมการบริหารศิริราชมูลนิธิ ณ หองประชุมศิริราชมูลนิธิ
โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกนอย
เวลา ๑๔.๑๕ น. ทรงเปดอาคาร “แพทยพัฒน” คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทรงเปดอาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ และทรงเปดศูนยประชุมจุมภฏ-พันธุทิพย ณ
สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน   
เวลา ๑๕.๕๐๒ น. เสด็จ ฯ ไปพระราชทานพัดกาชาดสมนาคุณ ชัน้ ที่
๑ และเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชัน้ ที่ ๑ แกผบู ำเพ็ญคุณความดีและผูม อี ปุ การ
คุณแกสภากาชาดไทย ณ ตึกศักรินทรภักดี วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย
เขตปทุมวัน และทรงเปนประธานการประชุมกรรมการสภากาชาดไทยครั้ง
ที่ ๒๙๒  ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สภากาชาดไทย   
เวลา ๑๙.๓๐ น. ทรงเปดงาน “รัตนะแหงแผนดิน ๕๔ พรรษา
เจาฟาในดวงใจ” ณ ศูนยการคาสยามพารากอน เขตปทุมวัน
วันอาทิตยที่ ๒๙
เวลา ๑๖.๔๗ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิง
วิบลู วรรณ พันธุก ระวี ณ เมรุหลวงหนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิรนิ ทราวาส
เขตปอมปราบศัตรูพาย
ตอจากนัน้ เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงแถบทอง
ศาลิคุปต ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร เขตพระนคร  
วันจันทรที่ ๓๐
เวลา ๐๙.๑๕ น. เสด็ จ ลงแทนพระองค ณ ศาลาดุ สิ ด าลั ย
สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคล เฝา ฯ ตอจากนั้น
พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะบุคคล เฝา ฯ   
เวลา ๑๐.๑๕ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให ผูชวยศาสตราจารย พรทิพย พุกผาสุก
นายกสมาคมนิสิตเกาอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภฯ นำคณะกรรมการบริหารชุดที่ ๑๘ และที่ปรึกษาสมาคมฯ  เฝา ฯ
พรอมทั้ง นำนิสิตเกาที่ไดรับการคัดเลือกเปนนิสิตเกาอักษรศาสตรดีเดน
ประจำป ๒๕๕๐ เฝา ฯ รับพระราชทานเข็มพระเกี้ยวทองคำ  
ตอจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให นางแมรีเวลมา สมิธ
โอนีล และนายเอริก จี.จอหน เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
พรอมคณะ เฝา ฯ
เวลา ๑๗.๔๕ น. ทรงเปดงานกาชาด ประจำป ๒๕๕๒ ณ อาคารใหมสวนอัมพร
วันอังคารที่ ๓๑
เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
นำคณะรัฐมนตรี และคูสมรส เฝา ฯ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคลายวัน
พระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๒

02/09/52 6:46:53

๑๘   จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
เวลา ๐๙.๓๕ น. เสด็ จ ลง ณ ศาลาดุ สิ ด าลั ย สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะบุคคล ตางๆ เฝา ฯ
เวลา ๑๐.๓๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให คณะผูบ ริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เฝา ฯ ทูลเกลา ฯ
ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวนศาสตรและครุย
วิทยฐานะ
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ครั้งที่ ๑ ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒ ป แหงการกอตั้งมหาวิทยาลัย
รัตนบัณฑิต โอกาสนี้ สภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ไดทลู เกลา ฯ ถวายปริญญา
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ หองแกรนดฮอลล โรงแรมพลาซา
แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เขตปทุมวัน

เมษายน ๒๕๕๒

พระราชทานพระราชวโรกาสใหเอกอัครราชทูตเขาเฝาฯ
ณ อาคารชัยพัฒนา (๑๖ เมษายน ๒๕๕๒)

พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะครูใหญโรงเรียน ตชด. เฝาฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย
(๒๐ เมษายน ๒๕๕๒)

วันพุธที่ ๑
เวลา ๐๘.๒๐ น. เสด็ จ ลงแทนพระองค ณ ธนาคารออมสิ น
สาขาสวนจิ ต รลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะผู  บ ริ ห ารและ
พนักงานธนาคารออมสิน เฝา ฯ ถวายการรับฝากเงิน เนื่องในโอกาสวันคลาย
วันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบ ๙๖ ป และทูลเกลา ฯ ถวายของที่ระลึก
พรอมกันนี้ ไดถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกลา ฯ ถวายสลากออมสิน
เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคลตางๆ เฝา ฯ ถวายพระพร เนื่องในโอกาส
วันคลายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๒   
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เวลา ๐๙.๔๕ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให ค ณะบุ ค คลรวม ๒๕๑ คณะ จำนวน ๗,๗๐๐ คน
เฝา ฯ ถวายพระพร  
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราช
วโรกาสใหคณะองคมนตรี และภริยา เฝา ฯ ถวายพระพรชัยมงคล ตอจากนั้น
พระราชพระราชวโรกาสใหคณะบุคคลตางๆ เฝา ฯ ถวายพระพร
เวลา ๑๗.๑๐ น. ทรงเปดงานโฟโต อิมเมจจิ้ง เอ็กซโป ๒๐๐๙ ณ
ศูนยการคาสยามพารากอน เขตปทุมวัน  
วันพฤหัสบดีที่ ๒
เวลา ๐๙.๓๐. เสด็จ ฯ ไปทรงปลอยพันธุปลา เพื่อทรงบำเพ็ญ
พระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน
๒๕๕๒ ณ ทาวาสุกรี เขตดุสิต
ระหวางวันศุกรที่ ๓ ถึงวันศุกรที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๒
เสด็จ ฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ทรงเยือนนครเฉิงตู มณฑล
เสฉวน เมืองเหมียนหยาง เขตเมืองเกาอำเภอเปยชวน ทอดพระเนตรพื้นที่
ที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณแผนดินไหว และพื้นที่ที่จะกอสรางเมืองใหม
อำเภอเปยชวน เสด็จ ฯ ไปยังนครซีอาน มณฑลสานซี ทอดพระเนตรพิพธิ ภัณฑ
ประวั ติ ศ าสตร ม ณฑลส า นซี โรงงานผลิ ต รถบรรทุ ก หนั ก โรงงานผลิ ต
เครื่ อ งพิ ม พ อนึ่ ง ในโอกาสที่ เ สด็ จ ฯ เยื อ นมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง
ในวั น อั ง คารที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒ มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ถวายตำแหน ง
ศาสตราจารยกิตติมศักดิ์ประจำมหาวิทยาลัยดวย จากนั้น เสด็จ ฯ ไปทรง
เป ด งาน “ไทยแลนด เ ดย ” ณ มหาวิ ท ยาลั ย เซี่ ย เหมิ น และทรงเป ด
นิทรรศการ”ประเทศจีนในสายตาของเจาฟาหญิงไทย” ณ พิพิธภัณฑศิลปะ
กรุ ง ป ก กิ่ ง นอกจากนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให น ายสี จิ้ น ผิ ง
รองประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน เฝา ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙
เมษายน ๒๕๕๒
วันพุธที่ ๑๕
เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปพระราชทานน้ำสงกรานต แกพระอาจารย
อาวุโสที่เคยถวายพระอักษรภาษาบาลี และสันสกฤต ในงานสงกรานตชมรม
บาลี-สันสกฤต ประจำป ๒๕๕๒ ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสใหนายปเตอร   ชาน เจอร ฮิง เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐสิงคโปรประจำประเทศไทย และนางไดอานา ชาน อี ฮูน ภริยา เฝา ฯ  
กราบบังคมทูลรายงานในโอกาสจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร
ระหวางวันพุธที่ ๒๒ ถึง วันอาทิตยที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๒
เวลา ๑๕.๑๐ น. เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรขั้นตอนการแยกและ
คั ด เลื อ กเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย  รวมทั้ ง ขั้ น ตอนการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ จุ ลิ น ทรี ย  ณ
กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร
วันศุกรที่ ๑๗
เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิบตั พ
ิ ระราชกรณียกิจในจังหวัดศรีสะเกษและ
จังหวัดสุรินทร มีพระราชกิจดังนี้
- ทรงเปดโรงพยาบาลเบญจลักษเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ณ
โรงพยาบาลเบญจลักษเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลเสียว อำเภอ
เบญจลักษ จังหวัดศรีสะเกษ
- ทรงเปดโรงพยาบาลขุขันธแหงใหม ณ โรงพยาบาลขุขันธ ตำบล
หนองฉลอง อำเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ
- ทรงเปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสุรินทร อำเภอเมืองสุรินทร
จังหวัดสุรินทร
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จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    ๑๙
วันอาทิตยที่ ๑๙
เวลา ๑๗.๒๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมสิรชิ ยั
อดีตเจาอาวาสวัดอรุณราชวราราม ณ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ
วันจันทรที่ ๒๐
เวลา ๑๑.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสใหคณะครูใหญโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และคณะ
ผูป ฏิบตั งิ านโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฝา ฯ
เวลา ๑๕.๑๕ น. เสด็จลง  ณ  ศาลาดุสิดาลัย พระราชทานพระราช
วโรกาสคณะบุคคลตาง ๆ เฝา ฯ  ตอจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให
ผูแทนสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ เฝา ฯ ทูลเกลา ฯ
ถวาย “รางวัลศาสตราจารยคุณหญิงแมนมาส ชวลิต” ประจำป ๒๕๕๑  
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให คณะบุคคล เฝา ฯ
เวลา ๑๗.๑๕ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายปรก
อัมระนันทน ณ เมรุหลวงหนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส
เขตปอมปราบศัตรูพาย
วันอังคารที่ ๒๑
เวลา ๑๐.๕๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา
ณ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระครู
วิบูลวชิรสาร ณ เมรุวัดลักษณาราม อำเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี
วันพุธที่ ๒๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็ จ ฯ ไปทรงเป ด งานสถาปนิ ก ’๕๒ ณ  
ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๑๗.๑๕   น. เสด็ จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิ ง ศพ
ผูชวยศาสตราจารยมานิตย ภูอารีย ณ เมรุวัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร
เขตตลิ่งชัน  
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐
เวลา ๑๖.๔๕ น.  เสด็จ ฯ ไปทรงเปนประธานงาน “วันมูลนิธิสิรินธร”
ณ ตำหนักปลายเนิน เขตคลองเตย

พฤษภาคม ๒๕๕๒
วันศุกรที่ ๑
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงปดการแขงขันฟสิกสโอลิมปกสระดับ
ทวีปเอเชีย ครั้งที่ ๑๐ ณ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เขตบางเขน
วันเสารที่ ๒
เวลา ๑๓.๕๐ เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางสมจิตต
ฟกจำรูญ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร  
วันอาทิตยที่ ๓
เวลา ๑๗.๒๐ น. โดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั และสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ ฯ ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
ทักษิณานุปทาน เนือ่ งในการพระราชพิธฉี ตั รมงคล ณ พระทีน่ ง่ั อมรินทรวินจิ ฉัย  
วันจันทรที่ ๔
เวลา ๑๗.๓๐   น. โดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ ฯ ไปในพระราชพิธีสมโภช
พระมหาเศวตฉัตร และเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ เนื่องในการพระราชพิธี
ฉัตรมงคล ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
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ทรงเปดพิพิธภัณฑโรงเรียนเตรียมทหาร ณ สโมสรโรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก
(๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒)

ทรงนำประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและภริยา
ชมนิทรรศการศิลปแ ผนดิน (๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒)

วันอังคารที่ ๕
เวลา ๑๐.๔๐ น. โดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ เสด็จ ฯ ไปในการพระราชพิธฉี ตั รมงคล
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
วันพุธที่ ๖
เวลา ๑๓.๒๕ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดการแขงขันฟสิกสโอลิมปก
ระดับชาติ ครั้งที่ ๘  ณ โรงเรียนเตรียมทหาร อำเภอบานนา จังหวัดนครนายก
และทรงเปดพิพิธภัณฑโรงเรียนเตรียมทหาร ณ สโมสรโรงเรียนเตรียมทหาร
วันศุกรที่ ๘
เวลา ๑๖.๕๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปนประธานงานสัปดาหสงเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง  
วันอาทิตยที่ ๑๐
เวลา ๑๗.๑๕ น. เสด็จ ฯ ไป ทรงเปดนิทรรศการ “๕๖ ป ตชด.
เฉลิ ม พระเกี ย รติ เ ทิ ด ไท อ งค ร าชั น และสถาบั น พระมหากษั ต ริ ย  ไ ทย” ณ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เขตบางเขน
วันจันทรที่ ๑๑
เวลา ๑๐.๑๕  น.  เสด็จลงแทนพระองค ณ โครงการสวนพระองค
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให นายแกวขวัญ
วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง นำอธิบดีกรมปศุสตั ว อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ คณะกรรมการสหกรณการเกษตร สหกรณนคิ ม
และสหกรณประมงทัว่ ประเทศ สมาชิกเกษตรกรผูเ ลีย้ งโคนม คณะอาสาสมัคร
เกษตรด า นบั ญ ชี ทั่ ว ประเทศ ชาวไร ชาวนา ชาวสวนและสมาชิ ก ผู  รั บ
นมสวนจิตรลดา เฝา ฯ เนื่องในวันเกษตรกร
จากนั้น ทรงเปดโรงงานน้ำดื่ม สวนจิตรลดา แหงใหม และทรงเปด
อาคารศูนยรวมนมที่ปรับปรุงใหม ณ โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา

02/09/52 6:47:00

๒๐   จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
วันอังคารที่ ๑๒
เวลา ๑๔.๑๕ น. โดยเสด็ จ สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ ฯ แทนพระองคไปยังกองบัญชาการกองทัพอากาศ
ดอนเมือง ทรงรับ ฯ พณ ฯ จูมมาลี ไซยะสอน ประธานประเทศแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ ทานนางแกวสายใจ ไซยะสอน ภริยา
ซึง่ เดินทางมาเยือนประเทศไทย อยางเปนทางการ ในฐานะพระราชอาคันตุกะ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ
ระหวางวันที่ ๑๒ ถึง ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒  
วันพุธที่ ๑๓
เวลา ๑๔.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงรอรับ ฯพณฯ จูมมาลี ไซยะสอน
ประธานประเทศแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและภริยา
เพื่อทรงนำชม นิทรรศการศิลปแผนดิน ครั้งที่ ๕ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม
พระราชวังดุสิต
เวลา ๑๖.๕๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให ศาสตราจารยคลินิก นายแพทย ธีรวัฒน
กุลทนันทน รองประธานมูลนิธริ างวัลสมเด็จเจาฟามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ
นำคณะบุคคล เฝา ฯ   จากนั้น ทรงเปนประธานการประชุมใหญสามัญ
ประจำปของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล  ในพระบรมราชูปถัมภ ครั้งที่
๑/๒๕๕๒
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔
เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปนประธานในพิธีไหวครู ประจำป
การศึกษา ๒๕๕๒ ณ หอประชุม โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา อำเภอ
เมือง จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดหนวยปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน
ณ บริษัท บางจากปโตรเลียม จำกัด มหาชน เขตพระโขนง
เวลา ๑๖.๕๐ น. โดยเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ ฯ แทนพระองคไปยังกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง
ทรงสงประธานประเทศแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ
ภริยา
เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางศิรวิ ฒ
ั น
ดิ ษ ยนั น ทน ศิ ล ป น แห ง ชาติ สาขาศิ ล ปการแสดง นาฏศิ ล ป ณ เมรุ วั ด
มกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร
วันศุกรที่ ๑๕
เวลา ๐๙.๑๐ น. เสด็จลงแทนพระองค ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคล เฝา ฯ   จากนั้น พระราชทาน
พระราชวโรกาสใหคณะบุคคลตางๆ เฝา ฯ  
เวลา ๑๘.๑๕ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ  นายสมุทร
มงคลกิติ   ณ เมรุหลวงหนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส
เขตปอมปราบศัตรูพาย
วันเสารที่ ๑๖
เวลา ๑๓.๕๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางประภา
สักการเวช ณ เมรุดานใต วัดเทพศิรินทราวาส  เขตปอมปราบศัตรูพาย
วันอาทิตยที่ ๑๗
เวลา ๑๗.๑๕ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายแพทยเสนอ
ตัณฑเศรษฐี ณ เมรุหลวงหนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส
เขตปอมปราบศัตรูพาย
วันจันทรที่ ๑๘
เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให ทานผูหญิงนราวดี ชัยเฉนียน ประธานคณะกรรมการ
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา นำคณะบุคคล เฝา ฯ จากนั้น ทรงเปน
ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ครั้งที่
๑ ประจำป ๒๕๕๒  
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เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสใหดาโตะ ซรี ตนกู ปุตรี อินตัน ซาฟนาซ
พระธิดาในสุลตาน ตนกู อัลฮัจญ อับดุล ฮาลิม มูอัดซัม ซาร รัฐเกดะห
ประเทศมาเลเซียและคณะ เฝา ฯ ในโอกาสเสด็จและเดินทางมาเยือน
ประเทศไทย  
เวลา ๑๕.๓๕ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดงานแสดงภาพพิมพและวาดเสน
นานาชาติ ครั้งที่ ๒ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
เวลา ๑๗.๓๕ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางพูนทรัพย
ตราโมท ณ เมรุวัดสมรโกฏิ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
วันอังคารที่ ๑๙
เวลา ๑๕.๑๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให นายลุฟซันดอ ดัชพูเรฟ เอกอัครราชทูต
มองโกเลีย ประจำประเทศไทย เฝา ฯ ในโอกาสเขารับตำแหนงหนาที่
เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปนประธานการประชุมใหญสามัญ
ประจำป คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแหงประเทศไทยครั้งที่ ๑/๒๕๕๒
ณ หองประชุมสำนักงานมูลนิธิโรคไตแหงประเทศไทย ตึกกัลยาณิวัฒนา
โรงพยาบาลสงฆ เขตราชเทวี  
ระหวางวันพุธที่ ๒๐ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒
เสด็จ ฯ เยือนสหรัฐอเมริกา
วันศุกรที่ ๒๙
เวลา ๑๔.๓๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา  
พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะผูรวมโครงการฝกอบรมครูจากโรงเรียน
บานกะดงกะนิ อำเภอโบกาเลยภาคอิรวดี สหภาพพมา ซึง่ ประสบภัยพิบตั จิ าก
พายุไซโคลนนารกิส เฝา ฯ  
วันอาทิตยที่ ๓๑
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายแพทยกมล
สินธวานนท ณ   เมรุหลวงหนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส
เขตปอมปราบศัตรูพาย

มิถุนายน ๒๕๕๒
วันจันทรที่ ๑
เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดงานมหกรรมพลังงานเฉลิมพระ
เกียรติ  ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย
เวลา ๑๐.๐๐ น. ทรงรวมงาน “หนึ่งศตวรรษ รัตนวาร” ณ โรงเรียน
เซนตโยเซฟคอนแวนต เขตบางรัก
เวลา ๑๔.๐๐ น. ทรงเปดอาคารสำนักงานและโรงงานแหงใหมของ
บริษทั โคอิชิ แพคเกจจิง้ จำกัด ณ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งสรางขึ้นเพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิต   
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ แพทยหญิง
คุณอรวรรณ คุณวิศาล ณ เมรุดานใต วัดเทพศิรินทราวาสเขตปอมปราบศัตรูพาย
เวลา ๒๐.๑๐ น. ทรงเปดงานเทศกาลวัฒนธรรมไทย-ฝรั่งเศส ครั้งที่
๖ ณ หอประชุมใหญ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย เขตหวยขวาง
วันพฤหัสบดีที่ ๔
เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดนิทรรศการ “สมเด็จพระเจาพีน่ างเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร กับมรดกไทย” ณ
พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เขตพระนคร  
เวลา ๑๐.๒๒ น. ทรงเป ด นิ ท รรศการ “สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กับงานศิลปะและวัฒนธรรม” ณ หอศิลป
มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตพระนคร
เวลา ๑๔.๓๐ น. ทรงเป ด อาคารสำนั ก งานสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี
ในพระบรมราชูปถัมภ แหงใหม ณ สภาวิชาชีพบัญชี  เขตวัฒนา  
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จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    ๒๑
เวลา ๑๗.๕๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพนายเหรียญ
สรอยสนธิ์ ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน
วันศุกรที่ ๕
เวลา ๑๓.๔๐ น.  เสด็จ ฯ ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ
ชัน้ ที่ ๑ ประกาศนียบัตร และเข็มทีร่ ะลึกแกผบู ริจาคโลหิตใหแก สภากาชาดไทย
ของเหลากาชาดจังหวัด ภาค ๕, ๖ และ ๗ ณ หางสรรพสินคาเดอะมอลล
นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
เวลา ๑๕.๐๐ น. ทรงเปดพระราชานุสาวรียสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา  
วันเสารที่ ๖
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายทิ้ง
ยังตรง ณ เมรุวัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร
วันอาทิตยที่ ๗
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายเชิด
ทรงศรี ณ เมรุดานใต วัดเทพศิรินทราวาส เขตปอมปราบศัตรูพาย
เวลา ๑๗.๔๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายถวัลย
บุนนาค ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร เขตปอมปราบศัตรูพาย
วันจันทรที่ ๘
เวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดศูนยศักยภาพพันธุขาวในแปลง
โฉนดฉบับแรกของประเทศไทยบนแผนดินพระราชทาน ณ อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ตอจากนั้น เสด็จ ฯ ไปทรงเปดงานชุมนุมยุวเกษตรกรในเขตปฏิรูป
ที่ดิน ครั้งที่ ๒ ณ ศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตอจากนนั้ เสด็จ ฯ ไปทรงเยีย่ มโรงเรียนอนุบาลศนู ยศ ลิ ปาชีพบางไทร
ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ
เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรโครงการดา นการพัฒนาอาชีพ พัฒนาศักยภาพองคกร
ควบคูกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและเยาวชนลูกหลานในพื้นที่
ผืนดินพระราชทาน ณ นิคมเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการปฏิรูปที่ดินใน
ผืนดินพระราชทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันอังคารที่ ๙
เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จ ฯ แทนพระองค ไปทรงวางพวงมาลา ณ
พระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
วันพุธที่ ๑๐
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
ทรงรับเจาชายพาฟลอส มกุฎราชกุมารแหงกรีซ    และเจาชายนิโคลอส
พระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีคอนสแตนติน (อดีตพระประมุขแหงกรีซ)
ในโอกาสเสด็จ ฯ เยือนประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑
เวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดหอประชุมพระอุบาลีคณ
ุ ปู มาจารย
(ปญญา อินทปญโญ) และทรงรวมกิจกรรม ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
วันศุกรที่ ๑๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดอาคารกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ณ กรมทรัพยากรน้ำ ฯ เขตพญาไท
เวลา ๑๐.๓๐ น. ทรงเปดหองสมุดพรอมปญญา ณ เรือนจำพิเศษ
ธนบุรี เขตบางบอน
เวลา ๑๓.๐๐ น. ทรงเปดหองสมุดพรอมปญญา ณ ทัณฑสถานหญิง
ธนบุรี เขตบางบอน
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เวลา ๑๔.๐๐ น. ทรงเปดหองเรียนขงจือ๊ และทอดพระเนตรการแสดง
ของนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา ณ ศาลาผกาภิรมย โรงเรียนจิตรลดา
วันอาทิตยที่ ๑๔
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จ ฯ แทนพระองค ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
คุณหญิงจันทรเพ็ญ นาวีเสถียร ณ เมรุหลวงหนาพลับพลาอิศริยาภรณ
วัดเทพศิรินทราวาส เขตปอมปราบศัตรูพาย ในโอกาสนี้ พระเจาวรวงศเธอ
พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยเสด็จในการนี้ดวย
วันจันทรที่ ๑๕
เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคลตาง ๆ เฝา ฯ
เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคลตาง ๆ เฝา ฯ
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสรรเสริญ
และเหรี ย ญกาชาดสมนาคุ ณ ชั้ น ที่ ๑ แก ผู  บ ำเพ็ ญ คุ ณ ความดี แ ละผู  มี
อุปการคุณแกสภากาชาดไทย และพระราชทานพระราชวโรกาสใหผมู กี ศุ ลจิต
เขาเฝา ฯ ทูลเกลา ฯ ถวายเงินและสิง่ ของ ณ ตึกศักรินทรภักดี วิทยาลัยพยาบาล
สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน ตอจากนัน้ เสด็จ ฯ ไปทรงเปนประธานการประชุม
กรรมการสภากาชาดไทย ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร
(เจริญ สุวฑฺฒโน)
ระหวางวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ถึงวันศุกรที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิบตั พ
ิ ระราชกรณียกิจในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครพนม
จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร
วันอังคารที่ ๑๖
- ทรงวางศิลาฤกษอาคารสารสนเทศเพือ่ การบริหาร วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยี น ครพนม มหาวิ ท ยาลั ย นครพนม อำเภอเมื อ งนครพนม
จังหวัดนครพนม
- เสด็จ ฯ แทนพระองค ไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จการ
ศึกษาจาก มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๑ จำนวน
๘๒๒ คน ณ อาคารศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม
อำเภอเมืองนครพนม
- ทรงเปดหองสมุ ดประชาชน “เฉลิม ราชกุมารี” อำเภอคำชะอี   
จังหวัดมุกดาหาร
- ทอดพระเนตรโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เตางอย) ตำบล
เตางอย อำเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร
วันพุธที่ ๑๗
- ทรงเยี่ ย มโรงเรี ย นบ า นโพนแพง ตำบลโพธิ ไ พศาล โรงเรี ย น
บานสนามบิน และศูนยพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะบานสนามบิน ตำบลอุมจาน
อำเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร   
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘
เวลา ๐๙.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ น. เสด็จลงแทนพระองค ณ ศาลา
ดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะบุคคลตางๆ
เฝาฯ  
เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็ จ ลงแทนพระองค ณ อาคารชั ย พั ฒ นา
สวนจิ ต รลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให น ายสุ เ ทพ เทื อ กสุ บ รรณ
รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการเอกลักษณของชาติ นำบุคคล และผูแ ทน
หนวยงานและโครงการดีเดนของชาติ ประจำป ๒๕๕๑ จำนวน ๘ คน เขาเฝา ฯ
รับพระราชทานรางวัลเกียรติคณ
ุ บุคคล หนวยงาน และโครงการดีเดนของชาติ
และพระราโชวาท
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาสให
นายอีแวน โฮเต็ก เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย ถิน่ พำนัก
ณ กรุงเทพมหานคร และภริยา เขาเฝา ฯ ในโอกาสเขารับหนาที่ใหม  
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๒๒   จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

ทรงเปดหองเรียนขงจื๊อ ณ โรงเรียนจิตรลดา (๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒)

วันศุกรที่ ๑๙
เวลา ๑๐.๐๐ น.  เสด็จ ฯ ไปทรงเปดหองสมุดพรอมปญญา ณ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดบริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ
จำกัด ณ บริษทั เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ จำกัด เขตบางกะป ตอจากนัน้ ทรงเยีย่ ม
และทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัท เอส.บี.เฟอรนิเจอรเฮาส จำกัด
วันอาทิตยที่ ๒๑
เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ รอยโท จำลอง
รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน
วันจันทรที่ ๒๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดการประชุมวิชาการรวม ระหวาง
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล เรือ่ ง “วิชาการแพทยกา วหนา ประสานใจพัฒนาคุณภาพชีวติ ไทย” ณ
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด และบางกอก คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร แอท เซ็นทรัลเวิลด
เขตปทุมวัน
วันอังคารที่ ๒๓
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสใหนางสาวปฐมา จันทรักษ กรรมการผูจัดการ
บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จำกัด นำนิสิตจากคณะวิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งชนะเลิศการแขงขันการพัฒนาซอฟทแวรใน
โครงการ Imagine Cup ประจำป ๒๕๕๒ ระดับประเทศ ชิงถวยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เขาเฝา ฯ รับพระราชทาน
ถวยรางวัลชนะเลิศดังกลาว และรับพระราชทานพร ในโอกาสที่จะเดินทางไป
รวมการแขงขัน Imagine Cup ระดับโลกที่สาธารณรัฐอาหรับอียิปต
เวลา ๑๕.๒๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคล เฝา ฯ  
เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายไพโรจน
สุวรรณเสถียร ณ เมรุวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี
เวลา ๑๗.๔๕ น. เสด็จลงแทนพระองค ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานคณะ
กรรมการโอลิมปคแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ นำคณะกรรมการ

โอลิมปคแหงประเทศไทย ฯ นักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย และเจาหนาที่ เขาเฝา ฯ
รับพระราชทานพระราโชวาท ในโอกาสที่จะเดินทางไปรวมการแขงขันกีฬา
1st Asian Youth Games 2009 ซึ่งจะจัดระหวางวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่สาธารณรัฐสิงคโปร
วันพุธที่ ๒๔
เวลา ๑๓.๕๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงประกอบพิธสี มโภชเสือ่ เงิน ทรงยกชอฟา
พระอุ โ บสถวั ด พระพุ ท ธบาทราชวรมหาวิ ห ารและทรงเป ด ศาลาเฉลิ ม
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕
เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปดศูนยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา
เภสั ช ภั ณ ฑ ส มุ น ไพร ณ คณะเภสั ช ศาสตร จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย
เขตปทุมวัน
เวลา ๑๐.๓๐ น. ทรงเปดงานฉลอง ๕๐ ป ไลออนสไทย ใตรม พระบารมี
ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ  
เวลา ๑๓.๓๐ น.  เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสใหนายฮันส ไฮนริช ชูมาเคอร เอกอัครราชทูตสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย เฝา ฯ ในโอกาสเขารับหนาที่
เวลา ๑๕.๔๐ น. ทรงเปดโรงเรียนสมาคมไทย-ญีป่ นุ ศรีราชา ซึง่ ตัง้ อยู
ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   
วันศุกรที่ ๒๖
เสด็จ ฯ ไปทรงวางศิลาฤกษอาคารศูนยเทคโนโลยีนวัตกรรมและ
ปฏิบัติการอเนกประสงค อาคารศูนยศึกษาวิจัยและบริการวิชาการดาน
ประชากรและสังคม และอาคารศูนยการเรียนรูมหิดล กับทรงเปดอาคาร
สิง่ แวดลอมพัฒนดล คณะสิง่ แวดลอมและทรัพยากรศาสตร ณ มหาวิทยาลัย
มหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสใหศาสตราจารย นายแพทยจรัส สุวรรณเวลา รองประธาน
มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาใน
พระอุปถัมภ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรนำนักเรียนทีจ่ ะไปรวมการแขงขันโอลิมปกวิชาการระหวาง
ประเทศ และคณะเขาเฝา ฯ รับพระราชทานพระราโชวาทในโอกาสที่จะเดิน
ทางไปรวมการแขงขัน ฯ
ระหวางวันอาทิตยท่ ี ๒๘ มิถนุ ายน ถึงวันเสารท่ ี ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
เสด็จ ฯ ไปทรงรวมพิธีเปดการประชุมผูไดรับรางวัลโนเบล ครั้งที่
๕๙ ณ เมืองลินเดา และทรงรวมการประชุมดังกลาว ตามคำกราบบังคม
ทูลเชิญของประธานมูลนิธิผูไดรับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา นอกจากนี้
จะได ท อดพระเนตรสถานที่ ส ำคั ญ ต า ง ๆ เช น หอสมุ ด แห ง รั ฐ บาวาเรี ย
พิพธิ ภัณฑเมืองลินเดา ตลอดจนทอดพระเนตรกิจการอันจะเปนประโยชนตอ
การพัฒนาประเทศดานตาง ๆ เชน การบริหารจัดการน้ำ การอนุรกั ษสงิ่ แวดลอม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รวบรวมโดย “เขมาภร”

ผูสนใจสามารถสืบคนรายการ “พระราชกิจประจำวัน” ยอนหลังไดที่ :

http://www.sirindhorn.net
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จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    ๒๓

ความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะ

“อมลวรรณ”

พิพิธภัณฑลูฟร (The Louvre Museum) กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
แหลงขอมูลภาพ  http://yeinjee.com/travel/2005/musee-du-louvre-the-louvre-museum/

ในทวี ป ยุ โ รประหว า งปลายศตวรรษที่ ๑๘ และ
ปลายศตวรรษที่ ๑๙  พิพิธภัณฑสำหรับสาธารณชนไดพัฒนา
รูปแบบมาเปนแบบทีผ่ คู นคุน เคยในปจจุบนั   มีการปรับเปลีย่ น
หลักปฏิบัติของสถาบันที่เก็บสิ่งของที่มีมากอนหนานี้ และ
ปรับเปลี่ยนลักษณะของสถาบันแหงใหมอยางสรางสรรค
อาทิ งานนิทรรศการนานาชาติ และหางสรรพสินคา ซึ่งได
พัฒนาไปพรอมๆ กับพิพธิ ภัณฑ  ในชวงเวลานัน้ กวีและศิลปน
เปนบุคคลที่ใหความสนใจตอพิพิธภัณฑทางศิลปะ ไมวาจะ
เปนการสนับสนุนหรือตอตานแนวความคิดของพิพิธภัณฑ
ก็ตาม  ระหวางทีศ่ ตวรรษที่ ๑๙ ไดดำเนินไป ผูเ ขาชมพิพธิ ภัณฑ
อยางจริงจังทีเ่ ล็งเห็นถึงความสำคัญของพิพธิ ภัณฑทางศิลปะ
ได ข ยายตั ว ขึ้ น อย า งมาก   ภายในปลายศตวรรษที่ ๑๙  
แนวความคิดของพิพิธภัณฑทางศิลปะในฐานะของสถานที่
ที่เต็มไปดวยประสบการณที่มหัศจรรยและเปลี่ยนรูปแบบได
กลายเปนเรื่องที่คุนเคยในทวีปยุโรปและอเมริกา
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เกือบตลอดศตวรรษที่ ๑๙   วัฒนธรรมพิพิธภัณฑ
นานาชาติไดเติบโตขึ้นซึ่งยึดมั่นกับแนวคิดที่ความรับผิดชอบ
แรกของพิพิธภัณฑทางศิลปะสำหรับสาธารณชน คือเพื่อให
ข อ มู ล และพั ฒ นาผู  เ ข า ชมทั้ ง ด า นศี ล ธรรม สั ง คม และ
การเมือง
พิพิธภัณฑซึ่งเคยเปนสถาบันกึ่งสวนตัว จำกัดอยู
เฉพาะชนชั้นผูปกครองและวิชาชีพเปนสวนใหญ ไดเปลี่ยน
รู ป แบบไปเป น สถาบั น การศึ ก ษาหลั ก สำหรั บ สาธารณชน
ทัว่ ไป  พิพธิ ภัณฑไดกลายมาเปนสถานทีท่ างสังคมซึง่ แตกตาง
จากรูปแบบของสังคมทีม่ มี ากอนหนานี้ ทีเ่ ปนสวนตัว ถูกจำกัด
และกำหนดเฉพาะทางสั งคม นอกจากนั้นแลว ยังพัฒนา
ไปเปนสถานที่สำหรับการนำเสนอผลงานที่จัดแสดงสิ่งของ
ทั้งจากธรรมชาติและทางวัฒนธรรมเพื่อชวยเพิ่มพูนความรู
ความเขาใจ และวัฒนธรรมใหกับประชาชน
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อยางไรก็ตาม ถึงแมวาพิพิธภัณฑจะดำเนินไปเพื่อ
สาธารณชน แตก็ไมไดเปนของสาธารณชน การจัดแสดงใน
พิพิธภัณฑไมไดเกี่ยวกับชีวิต อุปนิสัย และขนบธรรมเนียม
ของทั้งชนชั้นผูใชแรงงานรวมสมัยหรือชนชั้นกรรมาชีพใน
สังคมยุคกอนอุตสาหกรรม   ถาพิพิธภัณฑมีความตั้งใจที่จะ
ใหการศึกษาผานการจัดแสดงแลว การสื่อสารหลักก็คือการ
นำเสนออำนาจของชนชั้นผูปกครองและสงเสริมการยอมรับ
โดยทั่วไปของอำนาจทางวัฒนธรรมของชนชั้นปกครอง
ตั ว อย า งของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ท างศิ ล ปะในอุ ด มคติ ที่
เปลี่ยนแปลงจากสถาบันสวนตัวเปนสถาบันสาธารณะคือ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ลู ฟ ร (The Louvre Museum) กรุ ง ปารี ส
สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งไดเปดตอสาธารณชนในคริสตศักราช
๑๗๙๓ (พุทธศักราช ๒๓๓๖) นับเปนตนแบบพิพิธภัณฑทาง
ศิลปะสาธารณะทีเ่ ปนมาตรฐานทีป่ ระเทศอืน่ มีความพยายาม
ที่จะดำเนินงานตาม  พิพิธภัณฑลูฟรเปนสัญลักษณของความ
รูส กึ เทาเทียมกันและสิทธิของประชาชน ทุกคนไมวา จะมาจาก
ชนชั้นใดตางก็มีโอกาสที่จะไดชื่นชมงานศิลปะและเติมเต็ม
ทางวัฒนธรรมในพิพิธภัณฑ
ภายในศตวรรษที่ ๑๙  ประเทศทางตะวันตกทุกประเทศ
จะมีพพิ ธิ ภัณฑทางศิลปะสาธารณะทีส่ ำคัญอยางนอยแหงหนึง่
ในสหรัฐอเมริกา หนังสือ “อารต ไอเดีย” (The Art-Idea)
ของเจมส แจ็คสัน จารฟส (James Jackson Jarves) ตีพมิ พใน
คริสต์ศักราช ๑๘๖๔ (พุทธศักราช ๒๔๐๗) ระบุวาพิพิธภัณฑ
ทางศิลปะเปนสื่อกลางในการสงเสริมการศึกษาและคุณธรรม
และสนั บ สนุ น ให มี ก ารก อ ตั้ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ใ นสหรั ฐ อเมริ ก า
เชนเดียวกับพิพิธภัณฑลูฟร  หลังจากนั้นพิพิธภัณฑทางศิลปะ
อีกหลายแหงกอตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกาและมีความพยายาม
ที่จะแขงขันกับพิพิธภัณฑลูฟรในดานสิ่งของที่สะสมไว
ในศตวรรษที่ ๒๐ วัตถุประสงคของพิพิธภัณฑทาง
ศิลปะมีความชัดเจนขึ้น  ในหนังสือ “มิวเซียม ไอดีลส ออฟ
เพอรเพิส แอนด เมทธอด” (Museum Ideals of Purpose and
Method) ของเบนจามิน ไอฟส กิลมัน (Benjamin Ives Gilman)
ไดกลาววาความประสงคเดียวครั้นเมื่อผลงานทางศิลปะได
จัดแสดงขึ้นในพิพิธภัณฑ ก็คือการมองเห็นผลงานเหลานี้เปน
สิ่งสวยงาม
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ภาพวาด โมนา ลิซา (Mona Lisa) โดยศิลปน ลีโอนารโด ดา วินชี
(Leonardo da Vinci) จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑลูฟร
(The Louvre Museum) กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
แหลงขอมูลภาพ http://arthistory.about.com/library/artists/
tours/leonardo/n_leo_11.htm

ในระยะเวลานี้ แนวคิดตางๆ เหลานี้ไดแพรหลาย
ไปสูโลกที่สาม  ประมุขและผูปกครองทางการทหารไดกอตั้ง
พิพิธภัณฑทางศิลปะในแบบตะวันตกเพื่อแสดงความนับถือ
ตอคานิยมทางตะวันตกและความมีคุณคาในฐานะผูรับความ
ชวยเหลือทางดานการทหารแบบตะวันตกและทางเศรษฐกิจ   
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จิบชา

“ดื่ ม ชาหนึ่ ง แก ว มองเห็ น จั ก รวาลทั้ ง จั ก รวาล’
... ท านติ ช นั ท ฮั นห พระภิกษุเซน กวี และนักสัน ติ ภ าพ
ของโลกไดเสนอวิธกี ารจิบชาทีล่ ะเอียดออนและดืม่ ไดในระดับ
สุนทรียรส ลองชงชาอุนๆ รสชาติที่ชื่นชอบ หรือเครื่องดื่มอื่นๆ
แลวคอยๆ จิบชาๆ เพือ่ รับรูอ ณ
ุ หภูมิ รสชาติ และกลิน่ อยางลึกซึง้
ชา โกโก หรือกาแฟ ลวนเปนเครื่องดื่มที่มาจากธรรมชาติ
ขณะดื่ ม ให ล องจิ น ตนาการถึ ง ใบชา เมล็ ด โกโก ห รื อ เมล็ ด
กาแฟขณะที่ อ ยู  บ นต น จิ น ตนาการถึ ง การเจริ ญ เติ บ โต
ของพืชพันธุเหลานั้น อาทิ ดิน น้ำ  แสงแดด การบำรุงเลี้ยง
อยางเอาใจใสจากชาวไรผูปลูก การดูแลเอาใจใสในแตละ
ขั้ น ตอนการผลิ ต กว า จะได ผ ลิ ต ภั ณ ฑ นั้ น เดิ น ทางมาถึ ง
มือเรา รสชาติที่เราไดดื่มจึงไมใชเพียงรสชาติของวัตถุดิบ
แตยังเปนรสชาติของความยิ่งใหญแหงธรรมชาติและความรัก
ผสมผสานอยูในนั้น”๑
ชานอกจากจะเปน “เครื่องดื่มแหงจิตวิญ ญาณ”
แลว ทราบไหมคะวาการดื่มชายังเปนวัฒนธรรมที่มีประวัติ
ความเปนมายาวนานหลายพันป และอยูในวิถีชีวิตของผูคน
มากมายหลายชนชาติทั่วทั้งโลก รังสรรคเปนเรื่องราวแหง
รอยยิม้ ความสุข ความสงบลึกซึง้ แหงจิตใจ รวมทัง้ หยาดน้ำตา
ความสูญเสีย สงคราม และการพลัดพราก
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“แกวใส”

ต น ชาเป น พื ช ที่ มี ม าแต ค รั้ ง ดึ ก ดำบรรพ เชื่ อ ว า
ไดรับการคนพบและนำมาใชประโยชนในรูปของเครื่องดื่ม
โดยชนชาติโบราณชนชาติหนึง่ คือ จีน ตามตำนานของเสินหนง
(Shen nong) หรือเทพเจาแหงกสิกรรมของชาวจีน ไดเลาขาน
ถึงเรื่องราวของเสินหนงผูคนพบวาใบชามีสรรพคุณทางยา
และสามารถนำมาใช เ ป น เครื่ อ งดื่ ม ได หากจะสื บ คนดวย
เอกสารทางประวัติศาสตรก็พบวาเอกสารโบราณของมณฑล
เสฉวนสมัยจิน้ ตะวันออก (ค.ศ.๓๑๗-๔๒๐) ชือ่ หัวหยางกัว๋ จือ้
กลาววาในสมัยราชวงศโจวตะวันตก (กอน ค.ศ.๑๐๖๖-กอน
ค.ศ.๗๗๑) มณฑลเสฉวนได ถ วายเครื่ อ งราชบรรณาการ
แกจักรพรรดิโจวอูออง และเครื่องราชบรรณาการที่ถวายนั้น
มีใบชารวมอยูดวย หลักฐานดังกลาวแสดงใหเห็นวาการดื่ม
น้ำชาในประเทศจีนอยางนอยก็ไดเริ่มขึ้นแลวเมื่อประมาณ
๓,๐๐๐ ปเศษ และคงจะแพรหลายภายในประเทศพอสมควร  ๒
ดวยกระแสกาลเวลาที่ยาวนานและการวิเคราะหวิจัยของ
นักปราชญในแตละยุคสมัยเกี่ยวกับการปลูกชา การเก็บเกี่ยว
การผลิต การชง การจัดเก็บ อุปกรณเครื่องใช และพิธีกรรม
ทำใหชาแพรหลายไปทัว่ ประเทศจีนและอยูใ นวิถชี วี ติ ของคนจีน
ทุ ก ระดั บ จนมี ค ำกล า วว า เป ด ประตู พ บของเจ็ ด สิ่ ง : ฟ น
ขาว น้ำมัน เกลือ ซีอิ๊ว น้ำสมสายชู และชา๓ นอกจากนี้
ชายั ง เป น แรงบั น ดาลใจให ศิ ล ป น สร า งสรรค ง านศิ ล ปะ
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เช น จิ ต รกรรม วรรณกรรม และหั ต ถกรรม เป น ต น ทั้ ง ยั ง ผู ก พั น อย า งลึ ก ซึ้ ง ใน
ระดับจิตวิญญาณ ปรัชญา และศาสนา๔
ใบชาและวั ฒ นธรรมการดื่ ม ชาจี น ได แ พร ห ลายไปยั ง ประเทศต า งๆ
ทั่ ว โลก ก อ เกิ ด การปรั บ เปลี่ ย นและพั ฒ นาจนกลายเป น วั ฒ นธรรมการดื่ ม ชาที่ มี
เอกลักษณเฉพาะของแตละประเทศ
ตามหลักฐานทางวิทยาศาสตรพบวา ชาเปนเครือ่ งดืม่ ทีม่ ธี าตุอาหารหลายชนิด
เปนองคประกอบ ชวยบำรุงรางกายใหมีสุขภาพดี ไดแก ชวยกระตุนใหระบบประสาท
และร า งกายสามารถทำงานได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เนื่ อ งจากชามี ส ารคาเฟอี น
เป น ส ว นประกอบ ช ว ยแก ก ระหายและช ว ยในการย อ ยอาหาร ช ว งอากาศร อ น
การดื่มชาจะชวยใหรูสึกสดชื่นขึ้น เนื่องจากชามีสารโพลีฟนอล คารโบไฮเดรต และ
กรดอะมิ โ นเป น องค ป ระกอบ ช ว ยฆ า เชื้ อ โรค ลดการอั ก เสบ ช ว ยสมานแผล
ชวยในการขับถาย และชะลางสารพิษในรางกาย ชวยใหรางกายแข็งแรงตอตาน
โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ลดความอวนและชวยลดความเครียดได๕
ป จ จุ บั น มี ช ามากมายหลายชนิ ด ที่ ไ ด รั บ ความนิ ย มทั่ ว ไป ชาแต ล ะชนิ ด
มีประวัติความเปนมา ขั้นตอนการผลิต และสรรพคุณที่ตางกัน การเลือกชนิดใบชา
ป า นชา การชงดื่ ม น้ ำ ที่ ใ ช อุ ณ หภู มิ ที่ เ หมาะสม การเก็ บ รั ก ษาอุ ป กรณ เ ครื่ อ งใช
ตลอดจนบรรยากาศในขณะดื่มชา จึงเปนเรื่องราวที่นาศึกษามิใชนอย หากจะลอง
“จิบชา” ชนิดใดในครัง้ หนาอยาลืมใสใจกับเรือ่ งเหลานีส้ กั นิดนะคะ บางทีคณ
ุ อาจพบวา
น้ำชาถวยนอยชวยเติมความอภิรมยใหชีวิตคุณไดอยางมหาศาล

ขอบคุณขอมูลจากฯ :
๑. วนิษา เรซ. อัจฉริยะสรางได. กรุงเทพฯ : บริษัท อัจฉริยะสรางได จำกัด,
๒๕๕๐, หนา ๑๔๘.
๒. ประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี  และประสิทธิ์ โฆวิไลกูล. ชาจีน. ๒๕๔๕, หนา ๒.
๓. จินตนา ธันวานิวัฒน “การกินการดื่มในนิยายเรื่อง ความฝนในหอแดง”.
รวมบทความวิจยั ยำใหญใสสารพัด : วัฒนธรรมอาหารไทย-เทศ. กรุงเทพฯ :
โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
๒๕๕๐, หนา ๑๑.
๔. เรืองรอง รุงรัศมี. รวยรินกลิ่นชา. พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ,
๒๕๔๔.
๕. ทีมวิจัยชาวบาน. บานปาเหมี้ยง. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการ
แนวทางการจัดการทองเทีย่ วเชิงอนุรกั ษทเ่ี อือ้ ประโยชนตอ ชุมชนบานปาเหมีย้ ง
อำเภอเมืองปาน. สนับสนุนทุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) สำนักงานภาค, ๒๕๔๗, หนา ๑๕-๑๖.
และขอขอบคุณภาพประกอบจาก Lam Kam Chuen, Master and others.
The Way of Tea : The Suplime Art of Tea of Oriental Tea Drinking.
London : Gaia Books, 2002.
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การพระราชทานเงินจาก
“ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ” และ
“กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร”
“เขมาภร”
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สนพระทั ย งานด า นการพั ฒ นามาตั้ ง แต ท รงพระเยาว
จากประสบการณทไ่ี ดโดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
และสมเด็ จ พระนางเจ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ เสด็ จ ฯ
ไปทรงเยี่ยมราษฎรในทองที่หางไกลคมนาคม ทรงเห็นวา
ราษฎรในทองถิน่ ทุรกันดารเปนผูด อ ยโอกาส ในขณะเดียวกัน
พวกเขาเหลานัน้ ก็มศี กั ยภาพในการพัฒนาตนเองใหกา วหนา
ขึ้นได จึงทรงมีพระราชดำริที่จะใหความชวยเหลือประชาชน
ในท อ งถิ่ น ต า งๆ ทั่ ว ประเทศ ทั้ ง ในรู ป ของการจั ด ทำ
โครงการพัฒนา และการชวยเหลือแกปญหาเฉพาะหนาเพื่อ
บรรเทาความทุกขยากและเดือดรอน  
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ในแต ล ะป สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานความชวยเหลือแกเด็ก
เยาวชนและประชาชนในถิ่นทุรกันดารเปนจำนวนเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหนำเงินที่มี
หนวยงาน องคกร คณะบุคคลและประชาชนไดทูลเกลา ฯ
ถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบกองทุน “ทุนการกุศล
สมเด็ จ พระเทพฯ” และ “กองทุ น พั ฒ นาเด็ ก และเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร” ไปจัดทำโครงการพัฒนาตางๆ พระราชทาน
เปนทุนการศึกษา เครื่องมือวัสดุอุปกรณ รวมทั้งเงินคาใชจาย
เพื่อการสงเคราะหชวยเหลือบรรเทาความทุกขยากเดือดรอน
ของประชาชน  ดังรายละเอียดตอไปนี้
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เงินพระราชทานจากทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ
๑. พระราชทานทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห และ
ทุ น การศึ ก ษาสามเณร โรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม ในโครงการ
ตามพระราชดำริฯ
๒. พระราชทานคากอสรางอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค หองสมุด
โรงเรียน หองสุขาฯ
๓. พระราชทานเครื่องมือแพทยแกโรงพยาบาลตางๆ
๔. พระราชทานเงินเดือนอาจารย
๕. พระราชทานทุนการศึกษาครู
๖. พระราชทานคารักษาพยาบาลคนไขในพระราชานุเคราะห
๗. ถวายปจจัยบำรุงวัดและมัสยิด
๘. พระราชทานคาอาหารกลางวันนักเรียนในโครงการพระราชดำริฯ
๙. พระราชทานความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติตางๆ

เงินพระราชทาน กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดารในพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๑. พระราชทานทุ น การศึ ก ษา นั ก เรี ย นในพระราชานุ เ คราะห
ตั้ ง แต ป  ก ารศึ ก ษา ๒๕๓๑ จำนวน ๓,๙๑๐ คน สำหรั บ
ปการศึกษา ๒๕๕๒ จำนวน ๑,๔๔๐ คน
๒. พระราชทานค า ก อ สร า งอาคารเรี ย น โรงเรี ย น อาคารเรี ย น
ศู น ย ก ารเรี ย นชุ ม ชนชาวไทยภู เ ขา หอพั ก ครู หอพั ก นั ก เรี ย น
โรงอาหาร ระบบประปาโรงเรียน ถังเก็บน้ำฝน ฯลฯ
๓. พระราชทานคาขาวสาร นมผง น้ำตาลทราย อาหารเสริม สำหรับ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ
๔. พระราชทานค า ตอบแทนครู อ าสา ค า จ า งครู ผู  ดู แ ลเด็ ก เล็ ก
คาเบี้ยเลี้ยง
๕. พระราชทานคายาและเวชภัณฑ สำหรับหนวยแพทยพระราชทาน
๖. พระราชทานเงินแกโรงพยาบาลประจำจังหวัดและประจำอำเภอตางๆ  สำหรับจัดตั้งกองทุนสงเคราะหคนไขยากจน
๗. พระราชทานหนังสือ อุปกรณการเรียน ครุภัณฑ อุปกรณการเกษตร ฯลฯ แกโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ
๘. พระราชทานเงิน เพื่อสงเสริมอาชีพราษฎรในชุมชน       
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เงินพระราชทาน พุทธศักราช ๒๕๔๐ - ๒๕๕๑
ลำดับ
ระยะเวลา
		
(พุทธศักราช)
			
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

๒๕๔๐
๒๕๔๑
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑

รวมจำนวน (บาท)
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เงินพระราชทานจาก
ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ
(บาท)

เงินพระราชทานจาก
ทุน กพด. (บาท)

รวมปละ
(บาท)

๗๔,๙๘๔,๖๓๖.๐๒
๕๓,๔๐๔,๕๘๓.๙๒
๔๒,๕๑๖,๓๓๖.๐๐
๑๐๓,๘๕๗,๖๒๗.๘๖
๑๐๔,๕๘๗,๗๗๗.๖๕
๑๐๕,๙๓๖,๔๖๐.๙๑
๑๑๒,๖๐๗,๐๐๓.๒๑
๑๙๘,๑๔๑,๙๒๘.๙๒
๑๖๒,๐๔๒,๕๘๓.๖๐
๓๐๗,๘๙๙,๘๔๔.๓๖
๑๑๒,๔๒๙,๗๘๐.๓๑

๓๙,๓๒๙,๑๕๒.๙๒
๑๗,๕๓๔,๗๓๔.๙๔
๒๒,๘๗๐,๑๗๒.๖๐
๒๘,๓๒๓,๖๖๖,๙๑
๒๖,๗๗๐,๒๙๔.๙๑
๙,๓๑๒,๙๙๕.๖๘
๓๐,๖๘๓,๘๑๒.๒๒
๒๕,๔๕๙,๓๓๑.๒๘
๓๙,๓๗๘,๗๗๒.๔๑
๒๙,๐๗๖,๖๐๖.๑๑
๒๕,๕๒๙,๙๑๓.๐๐
๗๐,๙๖๗,๑๑๔.๔๘

๓๙,๓๒๙,๑๕๒.๙๒
๙๒,๕๑๙,๓๗๐.๙๖
๗๖,๒๗๔,๗๕๖.๕๒
๗๐,๘๔๐,๐๐๒.๙๑
๑๓๐,๖๒๗,๙๒๒.๗๗
๑๑๓,๙๐๐,๗๗๓.๓๓
๑๓๖,๖๒๐,๒๗๓.๑๓
๑๓๘,๐๖๖,๓๓๔.๔๙
๒๓๗,๕๒๐,๗๐๑.๓๓
๑๙๑,๑๑๙,๑๘๙.๗๑
๓๓๓,๔๒๙,๗๕๗.๓๖
๑๘๓,๓๙๖,๘๗๔.๗๙

๑,๓๗๘,๔๐๘,๕๖๓.๒๖

๓๖๕,๒๓๖,๕๖๗.๔๗

๑,๗๔๓,๖๔๕,๑๓๐.๗๓
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รายนามผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
สมทบทุน “ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ”
เมษายน ๒๕๕๒

นายนิยม พรหมไทย และภรรยา
พันเอกสุวรรณา ละออง และภรรยา
นายวิชัย ปาละศักดิ์
สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี นางกรชนก พระไตรยะ
คณะองคมนตรีและภริยา
นายรณชัย สุขสมบูรณ
ทานผูหญิงภรณี มหานนท
นายณัฐศพัฒณ ฉัตรแข็งขัน
พลเอกหญิง ทานผูหญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ
นางสาวเบ็ญจมาศ ตุยเต็มวงศ
ทานผูหญิงสารภี มิ่งเมือง
นายสุพจน สอนวงแกว
นางสนองพระโอษฐ
นางรุงรัศมี ปลังกลาง
กองราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระบรมฯ
นางสาวณิชา สงศิริ
ขาทูลละอองธุลีพระบาท
นางสุภัทรา สิงหวิเศษ
นางสาวสุพัตรา จั่นจำรูญ
นางสาวดาราธร การเพียร
นางภนิดา มาสดับ
นางสาวอรณี ชีไธสง
นางศิริรัตน รักษาพล
นางพรพรรณ ทาไธสง
นางสาวชอเพชร ธรรมรักษ
นางศิวพร สายจันดา
คุณทองอยู จันทรเรือง
นายสงา มาเหงา
นางดวงกมล อาชาไอศวรรย
นายจรัล พีรวิชญานนท
นางนฤมล ศิริวัฒน
นางลัดดาวัลย จะชาลี
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล
นางสมทรง มาเหงา
นางนิตยา ลักษณวิสิษฐ
นางอุรัศ ทะสุนทร
นางเก็จวลี โรจนรัตนวลี
นางปทมา ประกิคะ
นางสุดา ไทยเกิด
นางประนอม ตอสกุล
คุณวาสนา อิสลาม
นางปยรัตน ตอสกุล
คุณริญญารัตน สวนจันทร
นายอุดมศักดิ์ พิบูลยรุงเรือง
คุณชอลัดดา จันทรเรือง
นางสมพร พิบูลยรุงเรือง
คุณแปน สวนจันทร
นางสงวน ศรีเหมน
คุณระพีพรรณ เมฆะวัฒนะ
นางสำราญ พีรวิชญานนท
สมาคมศิษยเกาพยาบาล สภากาชาดไทย
นางปานวาด ศรีวิชา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
นางสาวชวลี เตียประพงษ
โรงเรียนพิชญศึกษา
นางสาวนาตยา กุลนอก
รานธาราเมขลา
นางสาววิชญาดา อินทรกัมพล
นายธนกฤต แฉงละมัย
นางสาววัลลภา อินทรกัมพล
นางพิมพรรนี มีสุดเพียร
นายสุภาษ พิทักษนอก
นางกาญจนา สุขกำเนิด
นายสมาน แกวโพธิ์กลาง
นายดำรงคชัย สุขกำเนิด
นางพรพิมล แกวโพธิ์กลาง
นายสุเทพ สิงหไพร
นางชื่นฤดี บุตะเขียว
นายสำรวย แกลงกลา
นางเพ็ญใจ สันติวีระวงศ
นายบุญเกิด - นางผุสดี สิทธิชัย
นางดาริน สารธิมา
นายมังกร มีอวม
นางสุภาพร ภูวทิตย
นายวันชัย หินเกิด
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระฯ
จาสิบเอกธวัชชัย ใจธรรม
นางอรพิน พรหมดวง
นายปรีชา อ่ำเจริญ
นางประจวบ แซจิ้ว
นายสำเนียง มาสะอาด
นายพินิจ-นางวรรณา มีมาก
คุณชูคีม งามรัตนกาญจน
นางวนิดา ลิ่วสกุลวงศ
คุณนภาพร ยุยจำเริญทรัพย
นางนพพลอย เยื้อนพยงค
คุณดรุณี โรจนประเสริฐ
นายสมจิตร พุธรักษา และภรรยา
คุณชุลีภร ตันติวงศ
นางระเบียบ ภูกลาง
คุณจุไรรัตน อมรรุจิ
นายเสริมวุฒิ สุวรรณโรจน
คุณออม สุขมั่น
นางวันทา วงศธรรมโอสถ
คุณนอย สุขมั่น
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย
คุณกลวย สุขานนท
นายวัลลภ คงสุขกาญจนา
คุณวิมลทิพย วรปญญา
นางกนิษฐา ชัยคช
คุณสำรวย ธัญญะวงษ
นางศิวลี ปาละศักดิ์
โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย
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นายประภาศ ซื่อดี
ด.ต. หญิงนิศานาถ-นายพศิน พรมไทย
นางรัตนา พรมไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มูลนิธิรวมน้ำใจตานภัยเอดส
คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ
มูลนิธิชวยคนปญญาออนแหงประเทศไทยฯ
โสสะมูลนิธิแหงประเทศไทยฯ
มูลนิธิอนุสรณหมอมงามจิตต บุรฉัตร
มูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ เพื่อเยาวชน
ชมรมแสงสองหลา
กรมราชทัณฑ
สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหารฯ
คุณสมจิตร (โล) ธุระวณิชย
บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
มูลนิธิสงเสริมความสะอาดและสุขภาพฯ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแหงประเทศไทยฯ
สมาคมโภชนาการแหงประเทศไทยฯ
นายสมัคร ยังสนอง
นางกิตติพร แตงชุม
ผอ.กมนพรรธน ทิพยไกรศรโชติ
คุณธัญลักษณ ธรรมชีวันสกุล
คุณสุวรรณา โกเฮง
คุณสมหมาย เจริญสีรุง
คุณสมใจ ศรีรักษา
นางนิภาภรณ ทองสุวรรณ
นางกาญจนา เนื่องจรรยา
นายสุรินทร กาแกว
คุณสงา กลอมจิตเจริญ
สมาคมแมดีเดนแหงชาติ
สมาคมสหพันธโรงเรียนเอกชนแหงประเทศไทย
สภาสตรีแหงชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ
นายประกายเพชร แหวนเกตุ
นางศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน
มูลนิธิสถานฝกและอบรมเด็กและเยาวชนฯ
บริษัท รถไฟฟา (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สมาคมภริยาแพทยแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ
มูลนิธิอินเตอรเนชันนัลไลฟไซนอินสติทิว
คณะกรรมการมูลนิธิอิลซี่
คุณจักรพันธ ธรรมชีวันสกุล
คุณเพลินพิศ บัวลี
คุณอารี เทียนเงิน
คุณชมัยภรณ ควรหัตถ
คุณธัญรดา ศิลากุล
คุณมะณี รักจันทร
คุณชาลี เจือจันทรนิติกุล
คุณระวีวรรณ ยุยจำเริญทรัพย
คุณสุวลักษณ ยุยจำเริญทรัพย
นางพัชรี ขจรศิลป
นางขวัญใจ สีลาสม
นางศุภนิจ ศรีพระราม
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นางสายชล ธรรมนิทัศนา
นางสุพรรณ มณีฤทธิ์
นางพัชรี ผลวิจิตร
นางธนินี  ตั้งตรงจิตร
นายใช  ซวน หยวน
สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ
Mr. LUO DE SHUN
คุณรวิวรรณ ธนะโชคนันทรัพย
สมาคมนักเรียนเกาโรงเรียนจิตรลดา
นางสาววรุณพร พงศไพบูลยกุล
นางชูศรี เพียรประเสริฐกุล
นางปราณี พัฒนานุพงศ
นางวัชรี เหมสงวน
นางงามวิไล แซเฮง
Ms. LUO XI TAO
โรงเรียนดรุณศาสนวิทยา
มูลนิธิชวยเหลือเด็กกำพราของสตรีไทยฯ
มูลนิธิแสงธรรมในพระสังฆราชูปถัมภ
สหพันธสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนฯ
นายนิธิภัทร ทวีชาติ
โรงเรียนวังไกลกังวล
นางสาวอัญชลี ศรีจุลฮาด
วาที่รอยตรี ดร.อานนท สุขภาคกิจ
สมาคมสตรีไทยแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ
สมาคมผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาฯ
นายสุบิน ปนขยัน
นายอำนวย วีรวรรณ
นายจตุพร รัตนวราหะ
พลตรีหญิงคมคาย นุกูลกิจ
นายถกลเกียรติ วีรวรรณ
นางอรชุมา ยุทธวงศ
หมอมหลวงวัลยวิภา บุรุษรัตนพันธุ
ดร. สารสิน วีระผล
นางเกิดศิริ วิเศษกุล
นางสาวเกวลี ตันละมัย
นางสาวสุภาภรณ รอดประชา
นางพัชรินทร จิตตนอม
นางสมคิด สุกเหลือ
นางสมใจ พัวไพโรจน
นางกันหา ประนมศรี
นางแสงจันทร สังวาลย
นายวีระยุทธ วิพัฒครุฑ
นางอัมพร ยันทั่ง
นายมนัส นิลสุม
นางสอาด นิลสุม
นางบรรจง ขาวผอง
นางภักดิ์ มะลิ
เด็กชายจอมภพ สีดอกไม
นางพิสวาส สดใส
นางจงจิตร ทิพยวรรณ
นางมุกดา จากโคกสูง
คุณกัณฑรา ลดาวัลย ณ อยุธยา
คุณอรสิริ บุญแตม
นางรัชนีย แกวลอยมา
คุณอรไพลิน ลดาวัลย ณ อยุธยา
นายสุวิทย-นางจริยา สุรพัฒน
พลอากาศเอกรังสรรค-ทานผูหญิงจรุงจิตต ทีขะระ
นายประนา คุมทอง
นางซอนกลิ่น พลายเมือง
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นางสาวจินดา ชูศิลปทอง
นายวันชัย-พัณทิพย ชวาลีมาภรณ
นางประภาพร ลิขสิทธิ์
นางสาวปยะดา ศิริเสรีวรรณ
นายกริชยพงศ ไพศาลชนากิจ
นายณกรณ ตรรกวิรพัท
นายสติ สุขชาติ และครอบครัว
อาจารยธนภูมิ คงจันทร
นายสุทธิพันธ พรรณวัฒน
นางสุภาวดี มาศพงศ
นายสุขุม ศุภศิริและครอบครัว
นางกัลยา นาคเอี่ยม
นางบังอร ภัทรโกมล
นางพัฒนา โพธิ์ศรี
นางสาววรรณิภา ออนละมูล
นางปนประภา นกพลับ
นางเปรมจิตร ทิพยะรัตน
นางสุรนันท แซเลา
นางสาวมณฑนิจ สุทธิศิริ
หมอมราชวงศอุษณิษา สุขสวัสดิ์
นางสนิทสุดา เอกชัย กองจันทึก
นางวิจิตรา โสภณ
นางเกษร จิตรถเวช
นางมาลี สุริยะมงคล
คุณชัณษา ชางสมบัติ-พรรัตน ดำรุง
คุณชิดเชิง-จิรายุ สุวรรณภักดี
คุณรัตนชริน คอคงคา
พลตรีหญิงสุณิสา เขตตะสิริ
คุณกอบกุล รังสิยะโรจน
นางศุภรัศมิ์ มัลลิกมลทัศน
นางเติมทิพย ปานจันทร
นางเพ็ญจันทร กุศลสมบูรณ
รองศาสตราจารย ดร. ศิริวรรณฯ
นางนันทิยา สุจฉายา
นางสุภางค นวอนุรักษ
นางเรณู แกวสกุล
นางรัตติยา ลายเมฆ
พันเอกวินิจ-นางจำเนียร คงขำ
นางพรทิพย ทองอยู
นายปติวัตร ฮีมินกูล
นายสมปอง ฮีมินกูล
นางเพ็ชรรัตน ฮีมินกูล
นางเสนห คีรี
นางสาวพูลทรัพย ศิริคุณและครอบครัว
นางนันทนา สิงหวัฒนาศิริ
นายทิพยวรรณ โรจนสกุล
นายทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา
ร.อ. กฤษฎา อรุณวงษ ณ อยุธยา
นางเอื้อมพร วีสมหมาย
นางประสม ดำริชอบ
นางสาวพันทิพา สุทธิลักษณ
ทานผูหญิงวิลาวัณย วีรานุวัตติ์
คุณหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ
คุณหญิงสุภรณ วิจิตรานุช
นางบุษกร ณ บางชาง
นางประกอบ ลาภเกษร
นายอำนวยสุข เตชะกำพุช
นายอาคม-นางพัชรี สุขแสงเปลง
นายวัชรินทร มั่งคั่ง

นางสาวธนียา รวบเงิน และครอบครัว
วาที่รอยโทจรัญ บุญทัน
นางสาวศศิธร มัทนาภรณสกุล
นางสาวไพรินทร อุประนาระ
นายเอกพจน ชาวบานกราง
นางสาวจีรวรรณ ปทมปราณี และครอบครัว
นางสาวน้ำฝน สิทธิวรรณธนะ
นางสาวรพีพร อินทรพรและครอบครัว
นางสาวสุรียรัตน นวนนวม
นายกฤษณชเทพ ทองสิน
นายสุรพงษ เจริญพันธ
นายประจวบ-นางจิรพร บอกสันเทียะ
นางศิริลักษณ ขจรพันธ
เจาหนาที่งานพัสดุ กองงานในพระองคฯ
คุณรัศมี คุมไพโรจน
นายปเตอร โบว
นางปานหทัย เสรีรักษ
ร.ต.ประสิทธิ์ อนุเปรม
นายวิทยา เกิดชนะ
ดร. กิตติมา สังขเกษม
รศ. ชาคริต ชุมวัฒนะ
นายประทีป ชุมวัฒนะ
นายเดือนชาติ-นางบุญเกิด พงศศรีประชา
คุณนันทิยา สวางวุฒิธรรม
พล ต.ต. ณรงค-นางณฐวร มณีนพ
นายพันธศักดิ์ สุเมธจรัส
ทานผูหญิงจงกล กิตติขจร และครอบครัว
นพ. สุพัฒน-นางพรรณพิศ วาณิชยการ
ผศ. พูลสุข รัตโนทยานนท
คุณพัชษภณ ชุมจุย
นายดนัย แซโคว
คุณอาภรณ จรานุภาพ
นางเสมอ ดวนสันเทียะ
นางสิริกาญจน วรรณสุทธินันท
คุณหอมหวล-ธัญวรัตน บัวระภา
นายเอกชาตรี สุขเสน
นายปยวงษ บางปา-น.ส. มณีภรณฯ
คุณบุญสนอง บุญยงค และคณะ
คุณสุริยันต สุทธิธรรมานันต
นางทองใบ พิมพเขาธรรม
เด็กชายอุทัย อินทสุข
เด็กชายอุทิตย อินทสุข
คุณสำรวย สุทธิธรรมานันต
เด็กหญิงกนิษฐา วัฒนสิงห
นางสาวบุญศรี บุญทาน
นายบุญรอด ชมเทียม
นายบุญสง ศรีพิศ
นางทองใส อุบลกิจ
นางบุญมี บุญแกว
นางออรอรา ศรีบัวพันธุ
คุณแมนาง ประทุมมา
นางบุญชิตา มนูชยพงษ
นางวนิดา ปานโต
โรงพยาบาลกลวยน้ำไท
มูลนิธิคอลฟลดเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ
นางปรีญา อาตะมียะนันทน
นางอรพิน จันทรภักดี
คุณธนกร จินดาศรี
นางรุงทอง นาคสถิรไกร
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นางพัชมณ โสมาบุตร
นายณรงคฤทธิ์ ยะวิเชียร-นางสาวศิรัฯ
คุณสมพร ทิพพะโม
นายสมศักดิ์ สงาเมน
นางสาวภาภิส ชวยคุณูปการ
คุณวิลาวัณย ศรีสติ
อุบาสิกาแมชียุพิน นฤภัย
นางเพ็ญฉาย เริงสอาด
นางประเทือง เนตรระกาศ
นางกนกพร เพชรกาฬ
นางสุบรรณ สงางาม
เรืออากาศตรีวัชระ-นางมยุรี สตานนท
คุณเฉอื้อน จำนงคสาร
คุณขวัญชัย จำนงคสาร
คุณดวงพร สิริมา
นางสมพิศ แชมชูกิจ
นายสุเทพ-นางบุญปลูก จารุพันธ
คุณไกรแสง มณีรัตน สุขชัย
นางอุษณีย อุทัยอาจ
นางสาวพรนภา สรวมศิริ
นางบุญมี ศรีสุข
นางสาวชนิดา จันนะ
นางเล็ก ศรีสุข
นางจันทรเพ็ญ วงศสุทัศน
นางพยุง ดิษฐเจริญ
คุณพรรณี ธรรมวิจิตเดช
นางสาวประชุม เทพสังข
นางอัมพร เมธากุลวณิชย
มงคลธรรมวิจิตเดช
นายภูมิสิทธิ์ ชาชุมวงศ
โรงเรียนศิริเสนาวิทยา
นายปฏิพัฒน ปานโต
นางสาวอำไพ โตะเงิน
คุณวันดี บัวสุข
นายเชิงชาย พงษวัน
คุณแมบุญตา แสงออน
คุณยิ้ม กุหลาบเพชร
นางวิภา ใจดี
คุณวิมล สิงหพลงาม
นางสุพรรณี สุภาพ
นางสาวสุบัน แสงออน
นางนฤมล ดอกสนธ
คุณแมสีนวล เศรษฐรุจิ
คุณชลธี ไพรดำ
นางสาวสวางจิต ยศศิริ
นางสมบัติ โพธิ์ทับไทย
คุณแมปุน ไชยวงษ
พระภิกษุสิริจนฺโท
นางสาวนุจรีย ดวงนิล
นายโชคดำรงค นิวินรัมย
นางพันนี รุจิเรขเสรีกุล
นางสาวนันทนิชา โกวิชัย
นางสุนันท อภิภูชยานนท
นางนิธิภรณ ทวีชาติ
นางสาวสุลิตา อภิภูชยานนท
นายปรีชา ราชสุข
นางลำไพ คำศรี
นายชัยยุทธ รำพรรณนิยม
นายเสนห ยอกระโทก
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นายประเสริฐ วัดกระโทก
นายสำเริง วัดกระโทก
ด.ต. ชลอ มงคลดี
นางปนหยา เรืองวงษ
นางสุพัตรา ศรีเพ็ชรธาราพันธ
นางมุก พิมพกลาง
นางยุพิน ศรีสุข
นางซัวกิม แซกวย
นางพรพิมล สุนทรมณีเลิศ
นางสาวกาญจนี สิงหสนอง
นางมาลา สิงหสนอง
นายกุศลเลิศ จุลาณุกะ
นางคะแนน จุลาณุกะ
นางสุพัตรา ภัทรบดี
นางพรทิพย ศรีสุข
คุณเบ็ญจรงค บริสุทธิ์เพ็ชร
คุณพีร เตชวิบูลยทรัพย
นางเหนียวฮวย อุดมลาภ
ประสานมิตรเอ็นจิเนียริ่ง
นายนวล อินทสุข
นางบุญถึง เจนปยะพงษ
นางหวินทอง บานสันเทียะ
นางไล พึ่งเกษม
นางประทุมทิพย ทองแจม
นางนุจนาจ แตงกระโทก
สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟคและเอเชียอาคเนย
สมาคมครูและศิษยอัมพรไพศาล
สมาคมแพทยอายุรเวทแผนไทยประยุกตฯ
มูลนิธิศูนยกลางประสานงานพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
นางสาววรนารถ มีถาวร
โรงเรียนราชวินิตบางแกว
สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยราชพฤกษ
สมาคมตัวแทนประกันชีวิต
มูลนิธิธรรมกาย
นางสาวสาวิตา บัวเกา
นางวัณรี จิวสุวรรณ
นางสาวพรรณราย บวรฤกษ
นายพงศณพัช สุภาพ
นายสิทธิ์ ไชยโชติ
นายวินัย ธรรมเที่ยง
นายอุทัย สุภาพ
นายประทีป ทองอินทร
นายวรวุฒิ หงสเดชานันท
นายสาร สุพรรณ
คุณชิติพัทธ ตุมเงิน
นายสมบูรณ เลิศพนมวรรณ
นางมะลิวัลย วาทินชัย
นางสุภาวดี นกจันทร
นางสาวมนทิสา จันทร
นายพิชัย ยอวิทยา
นางทองคำ ประคำทอง
นายวิวิชโชติ หัดพรหมมา-นางสาวอักษรฯ
นางเบญญาภา ทยาวุฒิพร
นางพรรณวิภา มณีโลกย
นายชาญอำนาจ-นางอุไร สัตตบุษย

นายศิริพงษ-นางพัชรี ชุมอิ่ม
นางสวาท ออนตา
นายประสิทธิ์ คูหา
นายจิตรเสน - นางพูลสุข จุติมา
นางอารีย บัวชาติ
นายสุพจน-นางกัลยาณี กนกการ
นายไชยชาญ หินเกิด
นายวีระพันธ เจริญปรุ
นายมานพ-นางมนตทิพย ธีรสถิตยธรรม
นายธนู ศิริวรรณ
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
นายปารมินเดอร ซิงห-นางรัตนยิตฯ
นายนริน-นางซิมรัตกอร ซิงหฯ
นายสุรวุฒิ เวชยันตวิวัฒน
นายมหิธิบ ลวดเงิน
นายศิริ ศิริคำ
นายธนกร สุขเจริญ
นางสาวพรชนก สายพัฒนะ
นางขนิษฐา ปทอง
นางชออน-นายกิจจา บานชื่น
นางเกตนสิรี วิชาญฤทธิกุล
คุณเสาวลักษณ ศรจิตติ
คุณกองลักษมณี สังขอยูศิริ
สายปญญาสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ
นางสาวจิดาภา สุขประเสริฐ
นางสาวบังอร บังเกิดผล
นางจุฑาลักษณ จุลเพชร
นายเกรียงไกร ราชเล็ก
นางสาวอาทิยา ตรงตอกิจ
นายอารุณ อรัญ
นายเสนห สังธวุฒิ
นางอำพร ขาวพล
นางเนาวรัตน น้ำทิพย
นางวรัญญา โรจนรุง
นางเตือน พริมศรี
นางปตินุช คงดำ
นางสาวบังอร บังเกิดผล
นางสาวกัญญานี ฝาชัยภูมิ
นางชุมาภรณ ฝาชัยภูมิ
นายอนันต-นางพรทิพย หงษสงา
นางสาวทัศนีย เอี่ยมผอง
นางจำนงค นามเมธีกุล
สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนราชวินิต
นายสนั่น สิทธิศร
นายแหยม จงดี
นายสุคล สุภาพ
นายสุชาติ ศรีเพียร และครอบครัว
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
สมาคมศิษยเกาการเรือน-สวนดุสิตฯ
มูลนิธิราชวินิตมัธยม
นายไรวินท เลขวรนันท
สมาคมครูผูปกครองและครูโรงเรียนราชวิฯ
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
นายวิทยา เมืองสา และครอบครัว
โรงเรียนบางแกวประชาสรรค
นางพเยาว บุญเลิศ
นางประยงค พิทักษาลี
นายภาสกร บานแยม
นายยุทธภูมิ ริ้วสุนทร
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จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    ๓๓
นายธรรมนูญ นาคสองแสง
นายพีรศักดิ์ เวชยันตวิวัฒน
นางยุพวรรณ บุฝาย
ประชาคมงดเหลาจังหวัดสมุทรปราการ
คุณวัชรศักดิ์ เหลืองมงคล
นายประนอม สมเชื้อ
คุณธนกร ศรีจันทร
นางสาววีรยา เอกศิลป
คุณไพศาล เกรียงเชิดศักดิ์
นางนอย เปามา
คุณเจนจิรา อินพูด
นายสุวิช โอภาชาติ
คุณเผด็จ พันธุจบสิงห
นายจักรรินทร สุขเจริญ
คุณเลิศพงศ เอกสุข
นางอัจฉรา วิเศษศรี
นางสาวสุนีย มวงสุข
นางสาวสุณี คุณประดิษฐ
นางเล็ก ไกรสังเกตุ
นางนิดา สมศรี
คุณแมหนูคลาย อุนเกิด
คุณสุดใจ ราษฎรเจริญศรี
คุณยุทธพร ราษฎรเจริญศรี
นางปยะเกียรติ บุตรวิชา
คุณเกษวภักดี ฉัตรพูนกุล
นางสาวพัชรี ภาโนชิต
นางพรรณาราย สวยรูป
นายพีระพัฒน พิชญเวชช
นางสาวลัดดา วุฒิพรหม
นายธวัช โสมาบุตร
นายบำรุง ทองดี
นางสาวกิตติภาภรณ ศรีวิเชียร
นางวิลาวัลย วิสาสะ
นางสาวชัญญา เลาหะโรจน
นางมยุรี มีจันทร และครอบครัว
นางดารณี ยินดี
นางสาวธีลดา ภาระนันท
นางสมจิตต ยอดทองดี
นางสำเนียง ตะเภาพงษ
นางตั้ว แซเตียว
นางจิตต อังคสุธาสาวิทย
นายนฤนาท ดงเย็น
นายชัยวัฒน รันทระเดชา
นายภูบุญ หวังภูกลาง
เด็กหญิงชฎาภา ทวมเจริญ
ดร. เข็มทอง ศิริแสงเลิศ
สมาคมตัวแทนประกันชีวิต
นายประภัสร แสงดา
นางวรุจี เตมียสุวรรณ
นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี
สมาคมตัวแทนประกันชีวิต
คุณศุภษาดา นิธิกุลนิภา
นางนกแกว สายทองเยน
คุณชนมณิชา ตุมเงิน
นางสาวจิณหจุฑา สมอดิศร
หจก.ทรัพยทวีชัยเอ็นจิเนียริ่ง
นางชลิดา นิลเรืองเวช
นางรัตนวดีวรรณ ดิบดี
นายบุญเลี้ยง ฆองสะเทือน
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นางฐิตารีย อามาตยทัศน
นางสุจิตรา ปองประภา
นายอมรศักดิ์ พิมานทิพย
นายบรรยง วิทยวีรศักดิ์
นายสมพงษ จูงฉัตราภรณ
นายประยูร สุภาพ
นายประสบผล สุภาพ
นายฐิติพงษ วงศพิทักษ
นายณรินทร ศิริพันธุ
นางศิริลักษณ ตาใส- ส.อ.ไพศาลฯ
นายเสริมพล แสบงบาล
นางพิมวิสาข นิ่มนอย
นางหลุย เรืองมณี และครอบครัว
นายธนวัฒน- นางชาลิสา คุมสวาง
นางวลัยพรรณ พันธอน
นางสาวสกุลตลา ภูวดลเมธี-นายตุลากรฯ
นายพงศกร ภูวดลเมธี-นางน้ำฝนฯ
นางสาวลัดดาวรรณ เพียแกว
นายอภินันท กอนกลีบ
นายชมภู แพะเจริญชัย
นางพรฤทัย สิงหสกุล
คุณสุนงนาท สูตะบุตร
นางสำรวย ธรรมชาติ
นางรัตนา วงศศุภเลิศ
นางจำลอง พุมประยูร
นางสาวบุงเกียง แซเอี้ย
นางสาวพิมพลดา สิงหตุลยเมธี
นางเบญจางค เมืองคลาย
นางสาวหมวยนี้ แซเอี้ย
นางพิศมร คำยอดแกว
นางสาวเซี่ยมเฮี๊ยะ แซเอี้ย
นางชัด จันทรบำรุงและครอบครัว
นายสมพร เมืองคลาย
นายธีทัต บูรณพงษ
นางหทัยภัทร บูรณพงษ
คุณวันดี พัฒนสิน
นายสมชาย วงษศรี
นางณภัทร วงษศรี
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
นางกัลยา เลาหะพิพัฒนชัย
นางมลิวัลย เย็นสุขสรรค
นายพิชัย สกุลการะเวก
นางนันธิสา รังสิอำพันธ
นางหมุยเซี้ยม แซซิ
แมชีกชกร ลีตเวทย
นางสาวสุดใจ แซเตง
นายประพัตร นอยรอด
นางศศิวิมล นพสุวรรณ
คุณรวยริน แสงราม
นางสุวัฒนา สุริโยและครอบครัว
นางสาวพรทิพย เมืองคลาย
นางภาสินี บวรทัต
นายภาณุ บวรทัต
คุณฐานิตา โกสุมา
โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร
นางนิภา สุพิชญางกรู
นางสาววรางคณา คงธนธำรง
นางวัฒนา บุญมานำ
นายจำเนียร บุญมานำ

นายพิเชฎฐ คุรุรัตน
นายพรพจน ตางทวม
นางสาวประคอง เจียรทรัพย
นางดำศรี ตะกรุดเดิม
นางประจวบ สัชนา
นางหนวย ตะกรุดราช
นางถั่วตัด บุญสะอาด
นางอัจฉรา กลิ่นโกสุม
นางกุหลาบ โงนมณี
นายรุงโรจน โรจนศิริพงษ
นางเอียม ใจดีเย็น
นายสปริง ตะกรุดสงฆ
นางแปน ตะกรุดเดิม
นางพวงผกา โรจนศิริพงษ
คุณเรียม บางพิน
นางติ๋ม เกตุนอก
นางสุดใจ หวังจุลกลาง
นางสาวชณัฐพร ตะกรุดสงฆ
นายสวัสดิ์ โชติพานิช
สหพันธสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ
สมาคมสตรีอาสาสมัครแหงประเทศไทยฯ
มูลนิธิปนเอราวัณ
สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแหงประเทศไท
นางเคียม ชมเทียม
นางสำลี คำนอย
บริษัท สยามนิสสันอยุธยา จำกัด
คุณวิไล แสงอรุณ
นางบุญปน ศรีสมบูรณ
นางสา ทรสัตย
นางสุรพี ศรีพิศ
นางสาวจรัญ แสงออน
นางสาววิยะดา จันทรพรสิริและครอบครัว
นางมัญจนา แซกวน
นางกมลวรรณ ศรีกุล
คุณแมวีณา เกาะงาม
นายอนันต พันกุย
นายสาคร พยุเวช
นายคำพันธ ฆองสะเทือน
นายมนัส คงเล็ก
นางทองเจือ ฤทธิโยธิน
นางดาริน โสภารัตน
นางสมคิด ศรีวงคพนาเวศ
นางสาวสะอาด เชยอักษร
เด็กหญิงธมนวรรณ จุลเพชร
เด็กหญิงศิวนาท ทวมเจริญ
นางสุพัตรา-นายปยะ เพิ่มศักดิ์มี
คุณอักษราภัค ทวมเจริญ
นางสาววลี ภูพงษพานิช
นางสาวสมจิตร แปนหลี
คุณณัฐเศรษฐ การกันหา
นางนิยม สิงหเงิน
นางสาวจุรีพร เพชรโชติ
นายณัฐพล โรจนรัชสมบัติ
นางสาวสุพิน เสนาะวาที
คุณเบญจรังษี มนะวณิช
นางสมพร ปกเหนือ
นางกัลยา แกวกัน
คุณกรพัณณ พรมมา
แมสำราญ พรมมา
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เด็กหญิงญาสุมินต ตนสาลี
นางศรีไพร บุญการุณ
นางประจิม สุขแสนสุข
นางประภาวัรย เรืองธนรัตน
นางสาวสุปราณี พูนประสิทธิ์
นางวรรณี ปนปน
ร.ต.ท.หญิงอรพรรณ รวยลาภ
นางอรสา ตะกรุดแกว
นางบัวเรียน ตะกรุดสงฆ
นางจตุพร สังออน
นายไบเลย บุญจันทร
สิบตำรวจตรีศราวุธ อยูสบาย
นายกิตติศักดิ์ อยูสบาย
นายสนอง ปาธนู
นางพรทิพย ปาธนู
นางเพียงกมล พงษประติยานนท
นายวิชัย มหาวิจิตร
นายสุนทร เฉลยวรรณ
นางสมบูรณ เฉลยวรรณ
เด็กชายภชรพงษ พงษประติยานนท
นางสาวบุญสม พรหมแกว
นางผองพรรณ จรพิภพ
นางจารุกุล นิยติวัฒนชาญชัย และครอบครัว
นายศรายุทธ ธิศรีชัย และคณะ
นางปราจีน วงษศรี
นายไสว วงษศรี
นายวิเชียร เซ็นสินไชย
นางสาวจินตนา จุลเจิม
นางประไพ ประทุมแกว
นางละออ ทวดสุวรรณ
นางเดือน มณีวงค
นางสัมฤทธิ์ รอดสัมฤทธิ์
นางสิริสมบัติ เจริญสุข
อาจารยดวงพร กลาหาญ
นางเสนอ คำเขียว
อาจารยสุภาพ โมทอง
อาจารยสุพัตรา ชุมเมืองปก
นางสาวบุญชวย แจงจบ
นายสา บุญจันทร
นางเบี้ย แซตั่ง
นางดรุณี แตมพุดซา
นางแตงนอย นวลพุดซา
นางศศิธร อุตธะคำ
นางทองปุน ชินเกษม
นางสาวอาทิตยา กิตติทนนทชัย
นางวัลภา กิตติทนนทชัย
นายวสุวัต กิตติทนนทชัย
นางอรอนงค กิตติทนนทชัย
นางเพ็ญแข เกณฑขุนทด
นางแฉลม หวังกลุมกลาง
นางสำอาง ใจดี
นางวรรณภา หวังกลุมกลาง
นางดอกไม เตือนสันเทียะ
นางมาน หวังจุลกลาง
นางรัตนาภรณ โตชมภู
นางชูศรี พุทธเมฆ
นางแสนสุข บุญชวย
นางนิตยา บุญนารักษ
นางหลิง บุญจันทร

book.indd 36

นางบัววัน สังขสวัสดิ์
นางสาวกมลทิพย ตันเจริญ
นางเบี้ย ธำรงวงศสวัสดิ์
นางเฮีย โรจนอารีย
นางจรรยา พงศญาณกร
นายวิชัย อาจยาทา
นางยุน อาจยาทา
นางสาวสงวนศรี เอนกคณา
นางอุษา วงศศิริธร
นายพิทักษ ดวงตะวงษ
เด็กชายกรวิชญ สิทธิหาโคตร
นางสมคิด ศุภรมย
นางมยุรี ดวงตะวงษ
นายนิพนธ สิทธิหาโคตร
นางนฤมล รัตนแสง
คุณณัฏฐ-พนมมาศ-จิตตมาส ศรีวิหค
นายอายุส-ทานผูหญิงสุวรรณี พัฒนพงษพานิช
บริษัท เนเจอร อินเตอร กรุป จำกัด
บริษัท เบอรตั้น เทคนิคอล โซลูชั่น จำกัด
คุณศักดิ์-จิตราภรณ เตชาชาญ
คณะครู-นักเรียนศิลปาชีพโรงฝกศิลปาชีพฯ
เด็กหญิงประณิดา สุวรรณบุบผา พรอมฯ
อักษรศาสตรบัณฑิต รุน ๔๑
นางสาวสุภาภรณ วิจิตรรัตนกุล
หมอมหลวงสุธาดา เกษมสันต
ทานผูหญิงบุษบา-นาวาเอกสุรยุทธ สธนพงศ
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ
คุณแกวขวัญ-ทานผูหญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย
คุณนราวดี
นายชรินทร เจนสวัสดิ์
นางสาวประจวบพร สรรพอาสา
คุณวรรณา โชติธนะ- นางภาเกตุ โชติจาตุพร ฯ
คุณประยูร ชิณหา-ทองอินทร มาสมาน
นางสาวสมศรี สุขสิงห
นางสาวรุงฟา ศิริคุปต
นางสาวรุงทิพย สกุณา
นางสาวรัตนา ศิริคุปต
นางสาวฉวีวรรณ แกวหลอน
คณะครู นักเรียนโรงเรียนสิริรัตนาธร
นางธนัชพร วิรางกูล
นางสมจิตต เลี้ยงเจริญ
นางสุมาลี ศานติวิวัฒนกุล
นางพิลาสลักษณ ไตรเวทย-นางสมัยฯ
นางพรพรรณ ทัศนพานนท
นางกรรณิการ กะบะเงิน
นายเปยน กี่สิ้น
บริษัท สุวรรณภูมิวิศวกรที่ปรึกษา จำกัด
นางแสงวร  กิจสิริวิศาล
นางประทิน มีมั่งคั่ง และครอบครัว
นางสุวิมล หมื่นสังข
นางศศิธร กอพิพัฒนสวัสดิ์
กลวยน้ำไทมูลนิธิ
นางวลัยลักษณ  อินนอก
คุณสุรีย สินมา
คุณสุมน มุขชาติ
คุณณัฐฐินันท สวัสดิ์ภากร และ บุตรธิดา
คุณเพลินตา อัครจิตสกุล
คุณรวิวรรณ ธนะโชคนันทรัตน
นางสาวจริยา นุชละมอม

คุณเกื้อกูล ศรีวัฒกพงศ
นางประนอม พานิชเจริญ
โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภฯ
นางเฉลิมศรี หอยสังข
นางกุมภา ประเสริฐ
นางสาววลัย สตานนท
คุณสมเกียรติ์-ยุพิน บุญศรีพรชัย
นายวิจิตร - นางรำไพ  อูสุวรรณ
คุณดาราณี  เชื่อมวราศาสตร
นางประไพ  ประชากรธัญญกิจ
นางแสงเดือน ศรีหาบุตร
นางสุรางค ศรีมวง
นางตาม ตราพระสำโรง
นพ. บุญเรียง ชูชัยแสงรัตน
นางออนศรี ธไนศวรรยางกูร
นางทรายทอง โปสพันธุ
นางพาศนา นิลสุวรรณ
นางชูศรี แยมศรวล
นางสาวดรุโณทัย จันทรสวาง
นางศิริมงคล ศรีไพบูลย
นางพิศมัย ขวบสูงเนิน
นางรำพึง สโรบล
นางสาวปราณี ปญญาดี
นางอุดม อินทรบุตร
นางสาวบุญชวย ทองมีสี
รอยโทกิตติชาติ-นางปราณี หมอทรัพย
นางสุทธดา คลองแคลว
เด็กหญิงพิมพพิสุทธิ์ ขวบสูงเนิน
นายภูระพี ภูฆัง
นางสาวภมรศรี ไผทอง
นางสาววารี ไผทอง
โรงเรียนศรีจิตรา
นางสาวกาญจนา โสมเจริญ
คุณชมมณี นอยจันทร
นายสมชาย วาทินชัย
นางฐิติรัตน วิชัยดิษฐ
นางสาวณัฐญาดา นอยจันทร
นายอำนาจ ธีระประดิษฐผล
คุณสุภาพ-ธนาภรณ-ธนิชชา สุภาพรรณชาติ
นางชวิตราวรรณ อินทรหาญ
นางสาวอาภรณ ศีลประเสริฐ
นางสาวเจียมหงษ แซเจี่ย
นางรุงนภา ภูวกิจกุลชร
นางลำจวน กล่ำปวน
นางสาวชลากร ภัทราพิเชฐ
คุณนลินรัตน ภัทรธนัทพงศ
เด็กชายทัศนพล มาลัยทอง
พันจาอากาศเอกวิสุทธิ์ พรรณวัฒน
นางสาวปฏิมา พูนทรัพย
นางยุพร-นายนิติ หลีเกษม
นางสาวลัคณา แพงอุด
นางสาวรัชนี แกวหลอน
คุณภาวิณี ศิจทรัพยวรกุล
นายสวัสดิ์ แกวหลอน
นางณิชารีย อุไรวงษ
นางหทัยวรรณ จิตตศิริ
นางวิยะดา จารุเศรนี
นางณัทพัท ทั่งแกว
นางอุบล ถวยทอง
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นายผาด สมนึก
นายประจวบ สุขแกว
นายชูชาติ พูลเจริญ
คุณกุลนิดา พิมพา
ผ.ช.ผ.ญ. ณัฐพงศ มาลัยทอง
นายภาณุเดช มาลัยทอง
นางชลดา มาลัยทอง
นางภิรมย เรืองรอง
นายสะอาด ศิริพฤกษ
นายโสพล จินดานารี
นายสำเนียง ดลสอาด
นายกำพล ซอสูงเนิน
นายโยธิน ฉายแสง
นางสาวประไพ เหมรา
นางสาวทิพสินี ศรีแกว
นางวัชราภรณ โสมทิพย
นายชนาธิป บำรุงบาน
นางเสริมสุข โมสกุล
นางสาวสุชาดา โอภาชาติ
นางสุภาพร มีประเสริฐ
นางวนิดา ชาธิพา
นางสุจิน เสริฐนวลแสง
นางสุรินทร หวงจริง
นางอมรรัตน อุดมเลิศปรีชา
นายสวง-นางอบ ถนอมสัตย และครอบครัว
ดาบตำรวจ คงศักดิ์-นางนิภาพร เสนาใน ฯ
นางลัดดาวัลย สุดทอง
นางสาวพูลศรี พะเนียงทอง
นางสาวรัชนี ถิรจิตโต
นางสาวอิสรีย แกวสกุลทรัพยและครอบครัว
นางสาววาสนา ศีลา
นายมาศกร สุหราย
นางสาววรัญญา ปนสำอางค
คุณณัฐพงศ พงษวัชรารักษ
มูลนิธิสงเสริมยุวเกษตรกรไทยฯ
นางพิณ มีระสิงห
นางสาวศรีวัณนา จันทรนิมัตรศรี
นางสาวสุจิตรา ดาลัย
นายหาญยุทธ สรไกรกิติกูล
คุณธัญดา อุดหนุนสมบัติ
นายธีรพันธ อุดหนุนสมบัติ
คุณธัญดา อุดหนุนสมบัติ
มูลนิธิอาสาสมัครรักษาดินแดนสุรสีหฯ
สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน กรุงเทพฯ
มูลนิธิอาสาสมัครรักษาดินแดนสุรสีหฯ
มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียรในพระบรมราชินูปถัมภฯ
มูลนิธิฟนฟูสงเสริมการแพทยไทยเดิม
นายคณิต ศาศวัตศานติ
นพ. ศรุตพันธุ จักรพันธุ ณ อยุธยา
มูลนิธิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
สำนักงานผูบัญชาการทหารเรือ
มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาฯ
ขาราชการและลูกจาง ฝายพิพิธภัณฑฯ
ขาราชการและลูกจาง พระราชวังบางปะอิน
นายบัณฑูร- างอุษา ล่ำซำ
พล ท.นพ.ธำรงรัตน-คุณหญิงยี่ภู แกวกาญจน
องคการสงเคราะหทหารผานศึกฯ
ห.ส.น. บี.กริม แอนโก
นางผาณิต  พูนศิริวงศ
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นางอรวรรณ - นายอภินันท  ธรรมฤาชุ
สมาคมอนุบาลศึกษาแหงประเทศไทย
นายตอศักดิ์-นางสำอางค  บุญเสือ
นายอุดม ใจดีเย็น
นางสาวอัญชลี เกิดเล็ก
นางศรีประภา ระดมยศ
นายวินัย-นางบุญเตือน สุบิน
นายทวีศักดิ์ บุญเชิด
นายอำนาจ-นางอนงค คุมสุภา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลาฯ
นางบุศรินทร แสงใหญ
นางสาวพรนิภา ซายกา
นายมานพ มีสุข
นางสาวพรรณี โยธาดี
นายวิรัช ลิ้มวิชัย และคณะ
คณะผูตรวจการแผนดินและเจาหนาที่
นายประสพสุข บุญเดช
นายนิคม ไวยรัชพานิช
รองศาสตราจารย ทัศนา บุญทอง
พลเรือเอกสุรศักดิ์  ศรีอรุณ
พลอากาศเอกณพฤษภ มัณฑะจิตร
นายอนันต วรธิติพงศ
พลเอกเลิศรัตน รัตนวานิช
นายฐิระวัตร กุลละวณิชย
พลตำรวจโทพิชัย สุนทรสัจบูลย
นายมณเฑียร  บุญตัน
นายชรินทร  หาญสืบสาย
นายไพบูลย  นิติตะวัน
นางพรทิพย  โลหวีระ จันทรรัตนปรีดา
นายอนุรักษ  นิยมเวช
ศาสตราภิชาน วิระ มาวิจักขณ
นายวันชัย  แสงสุขเอี่ยม
รองศาสตราจารย ประเสริฐ ชิตพงศ
รองศาสตราจารย พรชัย สุนทรพันธุ
นางสาวเกศสินี  แขวัฒนะ
รองศาสตราจารย ทรงศักดิ์  ศรีอนุชาต
นางธันยรัศม  อัจฉริยะฉาย
นายชัยสิทธิ์  วิริยะเมตตากุล
พันตำรวจเอก สนธยา  แสงเภา
นายจำนงค  สวมประคำ
นายจารึก อนุพงษ
หมอมราชวงศปรียนันทนา รังสิต
นายอิทธิพล  เรืองวรบูรณ
นายอนุศาสน  สุวรรณมงคล
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
นางศิโรรัตน  คลองใจ
นางสาวอภิญญา  ธำรงวงศสวัสดิ์
นางโฮมพัสตร ขุมพุทธา
นางจิตสุภา ศรีมวงกลาง
นายศักดิ์เดชน เรืองธนรัตน
นางธนภรณ อารียเอื้อ
นางพัชราภรณ  กลีบกลาง
นางสาวสุภาพร  ดาราศรีศักดิ์
นางอุบล  ปานไว
นายศุภณัฐ  จันทรดวงศรี พรอมครอบครัว
นางสาวนิดา  จันทวงษ
นางสาวฉัตรมณี  จันทวงษ
นางลาวัลย  หวังประสบกลาง
นางสุวพีร  วงษปญญา

นางสุภาพ  สิทธิหาโคตร
นางทองเติม  ตรีพรม
คณะภริยาราชองครักษและนายตำรวจราชสำนัก
นพ. วสันต - ชลิดา อุทัยเฉลิม
กระทรวงยุติธรรม
นาวาเอกจารุวัฒน - คุณหญิงอัจฉราฯ
คุณเจริญ - คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
นางสาววิมลพรรณ  ปตธวัชชัย
นางกาญจนา  สุขนิวัฒนชัย
นายเกียรติ์อุดม  เมนะสวัสดิ์
นายคัมภีร   ดิษฐากรณ
นางจันทรเพ็ญ   อานามวัฒน
นายชัย  ชิดชอบ
นางชลลดา  กันคลอย
นางชุติมา  ทิพยรัตน
นายณพจนสกร  ทรัพยสิทธิ์
นายณรงคพร  ภิญโญ
นายณัชพล  ตันเจริญ
นางสาวณาตยา  มาอินทร
นางสาวทยาวรรณ   ศุภดิษฐ
นายนที  สุทินเผือก
นางนาที  รัชกิจประการ
นางบุษกร   วรรธนะภูติ
นายประเสริฐ  พงษสุวรรณศิริ
นางสาวปราณี  เอกรัตนากุล
พลเอกพิชาญเมธ  มวงมณี
นายพิเชษฐ  ตันเจริญ
นายพิทูร   พุมหิรัญ
นางเพ็ญสุภางค  ทิพยเทียมพงศ
นางสาวยุพา   ศิรประภาพร
นางสาวรังสิมา  วิจิตรเศรษฐกุล
นายเรวัต  สิรินุกูล
นายวัชระ  เพชรทอง
นายวัชรินทร  จอมพลาพล
นางสาววัลลภา  แกววิบูลยพันธุ
นายวิจักขณ   นาควัชระ
นางวิจิตรา  วัชราภรณ
นางสาวศศิเพ็ญรัตน  พลสนะ
นางศุภมาส  นอยจันทร
นางสุภารัตน  วสะภาคย
นายสมเกียรติ  ฉันทวานิช
นายสมเกียรติ  ศรลัมพ
นายสมพล  วณิคพันธุ
นางอรพิณ เอมมัส
นางอัมพร อาจหาญพิชิต
นางอุมาสีว สอาดเอี่ยม
นายองอาจ คลามไพบูลย
สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จำกัด
พลเอกสุรพันธ พุมแกว
ทานผูหญิงลดาวัลย สมันตรัฐ
สมาคมศิษยเกาพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ
สภากาชาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทานผูหญิงวิลาวัณย วีรานุวัตติ์
หมอมราชวงศพัฒนฉัตร รพีพัฒน
คุณหญิงสุภรณ วิจิตรานุช
คุณหญิงกรกช มีเพียร
คุณเพ็ญศรี เขียวมีสวน
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นางพนมมาศ ศรีวิหค
นางบัญญัติ สมบัติเปยม
นายอภิชัย จันทรเสน
นาวาอากาศเอกอาวุธ เงินชูกลิ่น
นายสิริชัยชาญ ฟกจำรูญและครอบครัว
นางอารยา ปรมะปุญญา
นางพรสวรรค โรจนสมสิทธิ์
นางกนกพร  อรรคราภรณ
หมอมราชวงศดวงใจ ชุมพล
นางสิริกร มณีรินทร
คุณศรีภูมิ-หมอมราชวงศวรรณาภรณ ศุขเนตร
นายกาญจน ทองใหญ
นายพีรพล-นางวิมลา ไตรทศาวิทย
กองบินตำรวจ
นางศิริพรรณ สันธนะพันธ
คุณศิริกุล โอภาสวงศ
บริษัท บีบี จำกัด
นางพิรพร คลองเวสสะ
นางอรอนงค ฉายศิริโชติ
นางโสภา สุยะนันทน
พลตรีสำเริง-คุณหญิงเพ็ญศรี ไชยยงค
หมอมราชวงศทิพพาวดี ดุละลัมพะ
กองทัพอากาศ
นางวรรณี พัตตาหอม
รองศาสตราจารย สุจิระ ขอจิตตเมตต
นายสุพล ทองเหลือง
นางสถาพร ทองเหลือง
นายสุรินทร - นางสุมาลี กาแกว
นางสาวอาภัสรา แซไหล
นายเกรียงไกร สันติวิริยกาญน
เด็กชาย รฐนนท สันติวิริยกาญน
นางสาวเรณู มีผดุง
บมจ.อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง
นางเมตตา อุทกะพันธุ
นายชวลิต-นางดอกไม ตติยะรัตน
นายสมนึก  แสงจันทร
นางสาวละออง สวาสดิ์รัมย
นางประกอบ  พงษประยูร
นายสกล-นางเฮียะ วังคะฮาต
นางเอียมหงษ วัฒนครไพบูลย
นางสาวอมรรัตน สรารัมย
นางสาวญาณิศา วงศรี
เด็กหญิง ปทมพร วัฒนครไพบูลย
นางสาวอานัฎติยา วัฒนครไพบูลย
นางจงรักษ พูลโพธิ์กลาง
นางสำรวย ชลไชยะ
หางหุนสวนจำกัด โชคสุรีพร
นายเกษมศักดิ์-นางจีรวรรณ อุปพงษ
นางประไพพิม เต็มบัณฑิต
นางสาวพนิดา หลิ่ววิรัช
นางสาวสุภมาส ปนทรนนทะกะ
นางสาวนวรัตนวรวรรณ ณ นคร
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
รศ.ผกา สัตยธรรม
นายสุรศักดิ์ กองจันทร
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎรธานี
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ
นางรวีวรรณ จันทรจริยากุล
คุณบุญยืน บุญพาวัฒนา
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สมาคมตำรวจตระเวนชายแดนแหงประเทศไทย
นายประเสริฐ ภัทราลัยวงศ
นางสาวกันตนา ภัทราลัยวงศ
นายทีปกร เกิดกลา
นายบุญคลอง โสภารัตน
นายโกมล อยูยัง
นางวันเพ็ญ อังศิริกุลธำรง
นางสาวอภิญญา วัธนเวคิน
เด็กหญิงปวริศา สันติวิริยกาญน
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
มูลนิธิกฤตานุสรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
นางเรือนแกว  กุยยกานนท แบรนดท
พล ต.อ.วิสิษฐ เดชกุญชร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บริษัท อมรินทร บุค เซ็นเตอร จำกัด
ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพฯ
สมาคมสตรีไทยมุสลิมแหงประเทศไทย
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
สมาคมสภาองคการพัฒนาเด็กและเยาวชน
สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยฯ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศฯ
คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกฯ
คณะครูโรงเรียนวัดไผดำ แผนกสามัญศึกษา
สตรีวัดระฆังสมาคม
นายงำพล ทรงสกุล
นางรดาทิพย อยูสุข
นางศุภาพิชญ เรืองเวส
คุณนงลักษณ ประสพรัตน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
นายสุรเสกข สุขพูลผลเจริญ
คุณวิลาวัณย ประสพรัตน
นางสาวฮุยเค็ง แซฉั่ว
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
พล ต.ท.สมศักดิ์-นางศิรินรี แขวงโสภา
ขาราชการตำรวจกองบัญชาการตำรวจตะเวนฯ
นายวิชเรศ นิลแกว
นางอภิสรา นาสมชัย
นายภัทรพงศ หรายเจริญ
นางเพชรินทร ศิริรัตน
นายสุชาติ ชมกุล
นายจารึก ศรีเลิศ
นางสาวสุทัศนา บุญสัตย
นางสาวประณีต มนูรัตนปกรณ
นางสาวอรามศรี แสนสิงห
สมาคมลูกกตัญูแหงชาติ
นางสาวปรีดา วีระรัตน
นางอำพัน นาสกุล
มูลนิธิกตเวทินในพระบรมราชูปถัมภ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
นายเชวงศักดิ์ ทรงสกุล
นางสาวกุลนิษฐ นามปญญา
นางแววตา ใจมั่น
นางสาวอิสยาภรณ เจือจันทร
นางกนกพร วิลา
พันโทบุญนาค มหานิล
คุณอัศณีย เชาวนวิไล
พันโท วีระศักดิ์ ขวัญใจ

นายเดช ไพบูลย
นางชมชื่น มหานิล
นางจินดา ปฐมทอง
นางลดาวัลย ทรงสกุล
สิบเอกพงศพิศิษฐ กลั่นความดี
นายจริน หงษชัยภูมิ
คณะครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
นางฉัตรวไลย จำลองรัตน
นางสาวกนกพรรณ สุจริต
นางอารี คำประเสริฐ
ส.อ. สถิตย- สิริภัทร แจงขำ
คุณพรสวรรค ตนหมง
นางสาวทองคำ รอดนวล
คุณสุนทรี ลี้เจริญ
นางพนิดา ธรรมภิรักษ
นางเล็ก (เนี้ยว) สระโต
ผูใหญสุชาดา วัฒนวงศ
นางสุจิตรา แซตั้ง
นางมาลี แสนทน-นายสุวิวัฒน เอื้อศิริฯ
นายชนะวงศ ภูนาสรณ
คุณราณี ไชยมี - ประนอม อำภา
นางประนอม ทวีกสิกรรม
นางบุญเนตร ศรีโสภา
นางสดใส กังสดาลย
นายอุดม โชตินิกร
นายเหมือน ชมกุล
นางประมวล ปนทอง
นางลมัย สินเส็ง
นายเสมียน สีมณี
นางธนพร อุดมมงคลกิจ
นางชลอ วังลอม
นางสาวสุภาพ เคนซุย
นางกำแพง ผาลา
นายวันชัย แสงอำไพ
นางวะรุณี-ร.ต.คำพอง ไลยนอก และครอบฯ
นางแพรวพรรณ แสงขา
นายเพิ่มพงษ วงษสีทอง
นายสายหยุด สีนนท
ผูใหญทิวา แซแต
นางอรษา วงศสาโรจน
นางทิพยสุคนธ  ติลกวรรณ
คุณอุษา ทัศนสำราญ
นางสมบัติ จารีประสิทธิ์
นายสุนทร โพธิ์แดง
นางนันทมนัสฐ หงสลดารมภ
นางสาวประทุม โสภา
นายสุนทร-นางมาลี  อุทัยรัตน
สิบโทจัน-นางประทินนุภัทร-นายธนาชัย ฯ
นางมาลี เรืองฤทธิ์ และครอบครัว
นางนิรมล เรืองฤทธิ์ และครอบครัว
นางสาวลำหาน อักษรดิษฐ
นางโสภารัตน ประพนธิ์ศลป
นายลำใย นุนภักดี
คณะลูกเสือชาวบาน
นางมาลี ผลทวี
คุณศิริวรรณ ถินสูงเนิน
นายเผื่อน หนูเข็ม
นายไพบูลย สวัสดีจุย
นางประพูน ศิริภาส
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คุณสุนันท พิมลลิขิตฤกษ
นางธันยนันท-นายธนินทรัฐฯ
รองศาสตราจารยสุจิระ ขอจิตตเมตต
นายสุพล ทองเหลือง
นายฐปนา กลาตลุมบอน
นายสมยศ-นายกานต กลาตลุมบอน
นางสาวบังอร วีระกุล
คุณประจวบ หอมละออ
นางปาณิสรา กิชชูศักดิ์
นายวันชัย เรืองขจร
นางนภาวดี ฤทธิ์เดช
คุณนงเยาว แสงประสาน
นางจุฬาพร ดวงกลาง
นางเรไร จันทรกระจาง
นายมนตรี โกศลจิตร
นางนภาพัฒน กลิ่นรอด
นางสุนันท เจริญสวัสดิ์
นางประนอม พรมเวท
นางนงลักษณ ธรรมานุสาร
นางปราณี รมโพรีย
นางสุรินทร จีนขาวขำ
นางจุฑาพร ชาตะนาวิน
นางสมบุญ พูพัฒนานุรักฦษ
นายประเสริม-นางประกอบ ปูนกลาง
นายสำราญ ทองเชื้อ
นางจีราพันธุ-อนันต เจียมสระนอย
นายสมพงษ ชั่งพิมพ
นางเชื่อง พลีรัมย
คุณชวน ออนสุข
นางประภา นุนภักดี
นางสาวจินตศจี จันทรอ่ำ
นางอารีย ประดิษฐผล
นางพูน พูพิมาย
ลูกเสือชาวบานเขตพระโขนง
นางแสงจันทร เนาวพิมาย
คุณทรัพยสิริ อินทนาศักดื์
นายเสริง รมเย็น
วาที่ร.ท.นรินทร จิตรบรรจง
คุณนิวรณ กุยุคำ
นางอนงค วงศสวัสดิ์
คุณศรีนวล อวมออน
นายกมล-นางขวัญอพัช อินทะกนก
นางขอม เพชรคง
นางสมบัติ นามแกว พรอมครอบครัว
เด็กหญิงธัญญรัตน หมั่นเที่ยง และครอบฯ
นายบำรุง นวมปาน และครอบครัว
นางสาวนงเยาว หมั่นเที่ยง และครอบครัว
นางธนสุขกาญจน โทณะวณิก
นายบุญจันทร กาตะขบ
นายพล ชอบจิตร
นางอัมพร รังสิยารมณ
นางขยาย ยงคประเดิม
เด็กชายสุรวีร เจริญการ
นางปริดาภรณ โชคลาภ
นางอำนวย จิตจำ
นายเชื้อ ปญญา
คุณดวงเดือน ฤทธิเผาพันธุ
นายเกียรติ ธรรมศิริ
นางไย ถองกระโทก
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นายพิภพ ผลพิมาย
คุณนารี ขำเรือง
นางศิริ จินดารัตน
ดาบตำรวจอุดม อัปมะเย
นางเสนห โพธิจักร
คุณตุย จารุจินดา
นางไพจิตร เพชรัตน
คุณเจริญ วงษศิริ
คุณวิไลวรรณ ธโนปจัยรัตน
คุณฉวี อุทัยวัฒน
คุณนฤมล บุญเทิ้ม
คุณอารี สุขทวี
คุณสังเวียน บุตรเจริญ
คุณอำไพ ศรีอิทมาจิต
นางสาย วองประเสริฐ
คุณทองหยิบ อินทรสูตร
นางสาวพูลศรี อินทรสูตร
นางพิงมาภรณ รัตนอนทร
ด.ต.สุพัฒน รัตจักร
นางวิลาวัณย ระบือสันเทียะ
ส.ท.วันแรม รมจำปา
ส.ท. ปยพร ผลพิพิตพงศ
นางพิไลวรรณ พวงเจริญ
นางสาวมณี เสมสำอางค
นางสาวพัชรพรรณ ปานเอี่ยม
พ.อ.ดำเนิน แกวมา
หมอมราชวงศมงคลรัตน ศุขสวัสดิ์
คุณกิติกร-สุนันทา-ดนัยกิติ์ สุขสวาง
นายฑีฆายุ เพิ่มสิน
เกื้อพรรณ มณีไพโรจน
นางจันทนา มณีไพโรจน
นางบังอร ขุนชิต
นายวรรณ ยกยอง
พ.ท.ปริญญ-ทญ.ภัทรพร รื่นภาควุฒิ
นายภูมิภักดิ์ สุขเกษม
นายอำนวย เฉลิมพักตร
นายอำไพ ศรีเพ็ชร
นายอดุลย ปนเปยมทอง
นายสุรศักดิ์ สุนทรเสนาะ
นายณัฐวุฒิ ทิมเจริญ
นายเอนก เหลาสุวรรณ
นายกมลศักดิ์ นาคเสน
นายชลชาติ เฉลิมพักตร
นายอนันต พันธุพิโรจน
นายเสกน เปรมศักดิ์
นายสรายุทธ พนาดร
นายสุรศักดิ์ สิริวรรณวัฒน
นายธนกนก วังกานนท
นายสุเทพ พลับพลาเล็ก
นายสุระพล แกวใหญ
นางบังอร แพงยอด
วาที่รอยตรีทวี แพงยอด
นายพรสุระ คุณัชน
นายธีรวัฒน ศัยทัศน
มูลนิธิสงเคราะหเด็กยากจนซี.ซี.เอฟฯ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางเพลินจิตต พงศอารยะ
กรุงเทพมหานคร
สมาคมศิษยเซนตโยเซฟในพระบรมราชินูปถัมภ

มูลนิธิสงเสริมสงเคราะหผูกระทำความดี
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
พลเอกทรงกิตติ จักกาบาตร
หมอมเจากรณิกา จิตรพงศ
หมอมราชวงศเอมจิตร จิตรพงศ
นางกรรณิกา สัจกุล
นางกานดา เอกวานิช
ทานหญิงอรอำไพ โกมารกุล ณ นคร
หมอมราชวงศนิศารัตน เทวกุล
นางศุภลักข โกมารกุล ณ นคร
เจาวงศสักก ณ เชียงใหม และครอบครัว
ชมรมลูกเสือชาวบานกรุงเทพมหานคร
นายปริญญา เหลาวชิรวงศ
นางเสาวคนธ ขันธราช
คุณเสมอ นอยวานิช
คุณนพวรรณ ล้ำเลิศยุทธศิลป
นายภูวิศ คุตตะนันท
แพทยหญิงสุภา หริกุล
ดร. สมจิตร ศิริเสนา
คุณภัณทิรา เทียนชั้นไพบูลย
ชมรมลูกเสือชาวบานจังหวัดปทุมธานี
คุณวสันต ปกรณเลิศอุดม
นางวนิดา วรรณทวี
นายเปลื้อง อรามศรี
นางประทิ่น เดชสง
นายสฎายุ อวนไตร
ศูนยปฏิบัติการลูกเสือชาวบานฯ
นายพีรพัฒน วัชรินทรางกูร
GLOBAL I - CARE LTD.
นายไชยพร เพ็ชรสวัสดิ์
นางสาวอาศิรา ทองสีไพล
ทานผูหญิงประไพ ศิวะโกเศศ
นางสาวมุกดา อานันทสิทธิ์
นางบังอรศรี ราชประสิทธิ์
นางสาวอรอรินทร จิตตธรรม
นางสาวสุวรรณา ปงสุทธิวงศ
นางสกุลรัตน ศรเวช
นางสาวสุวรรณา ลิ้มเจริญชัย
นางสาวสุวีรา สกุลวงษ
นางสาวปาริชาติ ศรีสถาน
นางสาวนิธินันท คันธชาติวนิช
นางสาวภรณจิตร นพวงศ ณ อยุธยา
นางณัฐฐินันท ดวงคำจันทร
นายถนอม ขาวขำ
นายชัยวัฒน คงอยู
นางเพ็ญโฉม สุมทอง
นางสาวสมใจ สำอางคยอด
นางสาวอรุณพรรณ บุรุษรัตนพันธุ
นางสาวบุษบา สรเสน
นางสาวสุรียพันธุ บุรุษรัตนพันธุ
นางสาวอัญชลี ใจหลา
นางจิรภัทร คงมั่น
นางสาวอริรา ชื่นอารมย
นางสาวอาภาภรณ ชูธงชาติ
นางสาววิภาพรรณ สุขชิด
นางสาวแสบง บุราณ
นางสาวนัยนา บุตรดี
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๓๘   จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
นายประโยชน นีละภมร
นายผจญ ศรีรักษา
นางคำบุ สืบศรี
นายสมควร แกวดวงดี
นายนุม  ประสมพลอย
นายแสวง  เสมลับ
นางสาววัชรา  เปรุนาวิน
คุณนภัสสร
ทานผูหญิงประไพ  ศิวะโกเศศ
คุณฐาปนา  รักติประกร
คุณประภา  บุนนาค
พล.ต.ต.เฉลิมพงศ   โกมารกุล ณ นคร
คุณหญิงดรุณี   พูลทรัพย
นายพิศักดิ์   ชวลิต
นายเศกศักดิ์ - คุณหญิงเยาวนาถ  ไทยวัฒนฯ
คุณหญิงเล็ก  BOB และครอบครัว
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผูบริหารและเจาหนาฯ
พลเรือเอกอัศวิน หิญชีระนันทน
มูลนิธิคุมเกลา ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ
คุณจิรายุ - อรนุช  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย
ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย
คุณสุรพล  บุณยรัตพันธุ
ทานผูหญิงสุมาลี  จาติกวนิช
เบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
สมาคมเสริมสรางครอบครัวใหอบอุนและเปนส
กองทัพบก
โรงเรียนจิตรลดา
สำนักงานตำรวจแหงชาติ
นายอำนวย - ทานผูหญิงสุนามัน  ประนิช
นางเฉายลัคน  วงษตระหงาน
คุณธวัชชัย - พัชรดา  ซอโสตถิกุล
คุณพระนาย - ทิพวิภา  สุวรรณรัฐ
พลตรีกระวี - ปทมาวดี  สุทัศน
นายอนุวงศ  สิทธิสาริบุตร
นายพงษศิริ   สุวรรณเสถียร
นางสาวสมฤดี   อมาตยกุล
กองบัญชาการตำรวจนครบาล
นายกวี  อังศวานนท
นายสมศักดิื์  เขมะรังษี
นายพิพิธ   พิชัยศรทัต
นายกิตติพล  ปราโมช ณ ฯ
นางสาวสมศรี  ชลาภักดี
นางไขมุก  พราหมณีย
นายรังสรรค  เขมะรังษี
นางวราวัลย   วีระจริยะ
นางยุวดี  นุชถาวร
นางสาวศิริวรรณ  สุขไพเราะ
นางประภาศรี  ลาภเวที
นางสาวงแข  ทรัพยสาร
นางสาวสมศรี  กมลาพันธุ
นางสาวอุไรวรรณ   ทับแกน
นางสาวประไพ  วงษสุด
นางสาวมัลลิกา  สุขกนิษฐ
นางสาวพิมพรรณ  จันทรพร
นายฐากร  ประกอบเกียรติ
นางเกษร  จำปากะนันท
นางสาวพรรณทิพย  ขุนเสวี
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นางสาวจันทรัชต   เอมระดี
นางมณฑา  จันทรสืบ
นายสัมฤทธิ์    จันทราช
นายเมตตา  แกวละเอียด
นายณภัทร  สุวัฒนวรกุล
นางสาวลาวัลย  บำรุงกาญจน
นางสาวเพชรลดา ลิ่มอรุณ
นางสาวเดือนเพ็ญ  ริ้วทอง
นางจิตรา  ผลแจง
นางสาววลีรัตน   ไกรฤกษโอฬาร
นางสาวอุทพร   เอี่ยมธนะมาศ
นางสาวกานตสิรี  สายะเวส
นางสาวพรรณรี  สุรินทร
นายทรงพล   พรหมเพ็ญ
นายสุพจน  หะริณนิติสุข
นางกาญจนรัตน  ลิ้มล้ำเลิศกุล
นางภูริตา  เที่ยงตรง
นายอาทิตย  สดสมศรี
นางสาวสุรียพร  แสงแกว
นางสาวอธิษฐาน  ชาญเมธี
นางสาวณัฐจงกล   วิตันติวงศ
นางสาวอิสรียา  สดมณี
นางสาวณัฐิกา  เวชศาสตร
นางสาวณัฐพร   ณ  บางชาง
นางสาวสุจิยา    อินทรพาณิชย
นางสาวพิมพสุดา   บุตรเพชร
นายเสวก  ริ้วทอง
นายอนันต  อิ่มอุดมศักดิ์
นายสายันต  วงษเอี่ยม
นางสาววาสนา  ศรีลาคำ
นางสาวพชมน  โพธิ์โน
นางสาวณัฏฐธญา  กวินวัฒนรัตน
นายสุพจน  อองแกว
นางสาวศิริพร  สาลีวรรณ
นางสาวปราณี   แพทยชีพ
นางสาวสุกัญญา  ศรีแจม
นางฐิติพร  สันตยานนท
นางอรอนงค  นามวงศ
นายอรัญ  ภูลายดอก
นางสาวอารีย  สุขสำราญ
นางจรัสศรี  จันทรภูติ
นายนิยม  จันทนขา
นายวิมล  วรรณารุณ
นายเอนก    เอี่ยมยั่งยืน
นายสุราษฎร   แตมทอง
นายสำราญ  ตุมสถิตย
นางสาวปยนันท  อิ่มใจ
นางสาวเพ็ญพักตร   วิเชียรทศพร
นางสาวอุษณาจิตต  มะโนมัย
นางสาวสุนันทา  เทพานนท
นายจรัญ  บุญคง
นายกรพล  สิงหเถื่อน
นายสมคิด  ภูอาง
บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
นางเบญจวรรณ  กนกวัฒนวรรณ
นางสาวอติญา  กนกวัฒนวรรณ
เด็กหญิงชยาภรณ  กนกวัฒนวรรณ
เด็กชายพีรสิชฌ  กนกวัฒนวรรณ
นางจันทนา  อมรดิษฐ

นางสาวเพ็ญศรี  กิตานุวัฒน
นางสาวสุจรรยา  เสริมธนานันท
นางสาวกัลยา  กิตานุวัฒน
นางสาวสุณาลักษณ  กิตานุวัฒน
นายธนดล  กิตานุวัฒน
นางศุภรัตน  กิตานุวัฒน
นางสาวณัฐชา  กิตานุวัฒน
เด็กหญิงณัฐนิช  กิตานุวัฒน
เด็กหญิงณัฐวรา  กิตานุวัฒน
เด็กชายณัฐกิตติ  กิตานุวัฒน
นายมนัส  ตันสกุล
นางจินตนา  ตันสกุล
นางสาวฐิติวรรณ  ตันสกุล
นางสาวจันทนี  ตันสกุล
นายกีรติ  เตียงสังวาลย
นางองุน  แซฮัง
นายวีระ  แซฮัง
เด็กหญิงศศิโสม  แซฮัง
นายพนธกร  บุญสุวรรณ
นายเชาว - นางยุพา  กลัดพิบูลย และครอฯ
นายสุมิตร  ชาญเมธี
นางดวงมาลย  ชาญเมธี
นายณัฐพล  จอมอินตา
นางสุกัญญา  แตมทอง
เด็กหญิงกัญญาราษฎร  แตมทอง
เด็กชายธันวา  แตมทอง
น.อ.รัตนะ   เรืองรุง
ทานผูหญิงทัศนีย  บุณยคุปต
พลตรี นพ. สุวัฒน  เลขยานนท
บริษัท บิ๊กคาเมรา จำกัด
บริษัท ออสกาโฮลดิ้ง จำกัด
ทานผูหญิงอังกาบ  บุณยัษฐิติ
คุณกีระณา  สุมาวงศ
ทานผูหญิง ออมทรัพย  สุจริตกุล
ทานผูหญิง พึงจิตต  ศุภมิตร
ทานผูหญิง วรามาส  สุนทรภัค
ทานผูเหญิง นวลแข  อินทรสูต
หมอมราชวงศ ผัสพร  วะชังเงิน
หมอมหลวงเสพฤดี  เทวกุล
หมอมหลวงวิไลทิพย  เทวกุล
คุณหญิงทิพยา   ยังพัธนา
คุณหญิงสุพัฒน  บุญยเกียรติ
คุณหญิงสุรีรัตน   มากฤิทธิ์
คุณหญิงสุนีรัตน สรอยสิริ
คุณหญิงธัญนันท สุขมา
คุณหญิงรุงรัฐ แสงดิษฐ
คุณอรนุช สืบพันธโพธิ์
นางกพิมพันท วรมาลี
นางสถาพร อยูจำนงค
นางสาวมาลี ทองเลื่อน
นางสาวณุนุช พงษสกุล
นางเบญจรังษี มนะวณิช
นางดารา บุนนาค
นางสาวปยนุช นิลอุบล
นางสาวทิพา สรกุล
นางสาวครองสุข สุวรรณจิตร
นางสาวกฤชศรัน นอยอรุณ
นางดวงเดือน เรืองสุรีย
นางสาวมณฑาทิพ ชื่นอารมย
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นางสาวนลินี จันทจิตต
นางสาวสุคนธ สุวรรณจิตร
นางรุจิภัทร หอมเนียม
นางกฤษเนตร สายวงค
นางอนัญญา ขุนทอง
หมอมหลวงพำนักเนตร สนิทวงค
หมอมราชวงศสรวงสุดา สุจักษุวิมล
หมอมราชวงศปญจมา เทวกุล
คุณหมีขาว
คุณอิ่มจิตต กุลบุตร
คุณมัณฑนา กุลบุตร
คุณหญิงอุบล ฤกษอาษา
คุณนพคุณ อยูจำนงค
นางสุจิตต ปานะดิษฐ
นางสมใจ คงมี
หมอมหลวงนุชนาท สนิทวงค
นางสาวยุพิน อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางสุภาพรรณ พหลโยธิน
นางรัตนกุล สุขมงคลธนัท
นางนิภาพร จักรพันธ ณ อยุธยา
นางชูศรี ตวงเพชร
นางสมใจ อิศรเสนา ณ อยุธยา
นางสาวบุญธรรม งามผล
คุณสิริรัตน สารสุวรรณ
คณะพยาบาลถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
คุณพจนา หันตวงษ- คุณสุรางคนาฯ
นางเฉลิมเกตุ นภาศัพทและครอบครัว
มูลนิธิหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
แพทยประจำพระองค วงสพายพัฒนา
พลเรือเอกวรงค สงเจริญ
รศ.สุนทรี หังสสูต
คุณกมลา รุงอุทัย
ทานผูหญิงวิระยา ชวกุล
นางชมชื่น ทัพศาสตร
คุณอัจจิมา เพชรสด
นางสาวภาวินี เบญจสิริเลิศ
นางอุบลวรรณ วิศวนาวิน
นางกาญจนา โหสุวรรณ
นางกาญจนศิริ พูนทอง
นางสาวอรุณศรี เบญจสิริเลิศ
นางสาวชญาภา ฤดีสุนันท
นางงสาวปาริฉัตร กุลษาบาล
คุณศศิภา สานุกิจ
ผ.ศ.ประทอน บุญปก และ นางสมพร  หาญสินธุ
นางพัฒทิต โฆษิตเลิศวืทูร
นางจิดาภา จิตรีเชาวน
นางสาววิริยา แซลอ
นางกมลภา พยัคฆนันท
กรมศิลปากร
นายพงษศักดิ์ นาคประดา
นายวิรัตน ลิ้มวิรัตน
นายแพทยไพศาล วรสถิตย
แพทยหญิงรัตนาพร วรสถิตย
นายธงชัย มุงเจริญพร
นางสาวสุรียพร มหาผลเจริญ
นางวรรณี วงศวิบูลเศรษฐ
นายกิตติพงษ วงศวิบูลเศรษฐ
นางอุษณีย สิริเศรษฐภักดี
นางสาวปุณยานุช สิริเศรษฐภักดี
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นายโรจนินทร หิรัญโชคอนันต
นางสุกูล หิรัญ
นายอนันต วงศอมรมิตร
นางสาวจินตนา จันทนทำ
นายประยุทธ เขียวหวาน
นายจุงชวง แซโอว
นางสุวรรณา มุงเจริญพร
นางสาวชนิกา ประสิทธิ์ดำรงค
นายเว็งหงี พิษณุวงศ
นางรัชนี พิษณุวงษ
นางศิริพร นอสูงเนิน
นางสาววิมลรัตน สุโกษา
นายสุวัฒน อรุณเดชาชัย
นางลำไย สุขใหญ
นางเฮียง เจริญพันธ
นางผองศรี ทองหลอ
นางสาวพุฒซอน ฐิติสมบูรณ
นางพวงรัตน พิณพิมาย
นางสำอาง แดงมันฮับ
นายสัมฤทธิ์ แดงมันฮับ
นางภรัญยา พิทักษชีวานนท
นายล้ำเลิศ พัวพัฒนโชติ
นางจันทรรัตน กงจักร
นางกิมหยง ขอยพานิชย
นายสมิน ดวงทอง
นางระเบียบ เหมือนวาจา
นายโอฬาร อยูกาญจนเศรษฐ
นางพุทธรักษา อยูกาญจนเศรษฐ
นายสุพงค บัวจันทร
นายจำลอง สนสี
นางกิ่งกาญจน พัวไพฑูรย
นางสาวจิรฐา ชัยชนะไพศาล
นางศิรินันท จันทรสองแสง
นายสมบัติ สมบูรณเทอดธนา
นางสุวรรณี โชติศิรินันทร
นายวัฒนา เอกัคคตาจิต
พล ต.ต. รณพงษ ทรายแกว
พลตรีตอศักดิ์ เหลืองตระกูล
นางพัชรินทร ชวลิต
นายวิเชียร ชวลิต
มูลนิธิการศึกษาอำเภอหวยทับทัน
นางสิริกร อุดมเดช
คุณจอบ - ฝน - เจยเดน
นายสุพจน สังขผาด
คุณจิระ-ทองทิพ-ดิชาติ-พรพงษ รัตนะรัต
ทานผูหญิงประไพ ศิวะโกเศศ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณฯ ฝายมัธยม
มูลนิธิ ฮารนามซิงห ฮารบันสกอร
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
นายสุนทร-นางอารยา อรุณานนทชัย
นายไพโรจน-ทานผูหญิงอรสา ล่ำซำ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
มูลนิธิภาคโรตารีไทย
มูลนิธิตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
นางอนงศศิริ ไชยะกุล
กรมสุขภาพจิต และมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชฯ
นางนลินี วสุธาร
คุณสุดใจ ธนไพศาล
นายวิชัย ลาภพูลธนะ

ผูวาราชการจังหวัดระนอง
พระสีทัศน นิสโก
นางประภาศรี นวกานนท และครอบครัว
คุณแสงระวี วาจาวุทธ
นางพันธุทิพา เรืองสวัสดิ์
นายมนตรี ศุภคต และครอบครัววิวัฒนสถิตฯ
พันตรีนายแพทย คทาวุธ ดีปรีชา
พันเอกวีระชาติ ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
นายชายไหว - นางเฉิดฉัน แสงรุจิ
บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง จำกัด
คุณวิวัฒน -ทิพพวดี  มุงการดี
คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
คุณวีรพล - สิริพร มหธราดล
Mr HARALD  LINK
มูลนิธินายหางโรงปูนผูหนึ่ง
นางสาวนันทนลิน ขันหลวง
หมอมเจาหญิงกรณิกา จิตรพงศ
บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด
บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ
บริษัท ลี้กิจเจริญแสง จำกัด
ผูไมประสงคออกนาม ๓ ทาน
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
บริษัท แลคตาซอย จำกัด
สโมสรโรตารีสัมพันธวงศ
นางพรรัตน หงสกุล
นางสาวฐปนี คุณารักษ
นางสาวบราลี จินดาพล
คุณอานิตา นิตยะ
คุณไกรศรี ตุลารักษ
นายประสิทธิ์ บุญสินสุข
Panan yotakhong
คุณจงจิตต เจริญสินรุงเรือง
คุณภาณุลักษณ พลไชยา
นายสมาน โอภาสวงศ
นายอดิเรก ศรีประทักษ
นายประวิทย โรจนเพียรสถิต
นายผจญ อุลปากร
นายอบ - นางพูนศรี ทองไขมุกต
นายนิวัตน พนชั่ว
นายจริย ตุลยานนท
นางสาวพรศรี เหลารุจิสวัสดิ์
นายคึกฤทธิ์ อารีปกรณ
นางอนงค งามเลิศ
นายวรศักดิ์ - นางพรรณผกา ชลนภาสถิตย
ขาราชการกรมทรัพยากรธรณี
คุณเจริญ-คุณวันเพ็ญ ปยะถาวรศิลป
นายสงกรานต ศิริพานิช
บริษัท อินทรชิตร จำกัด
ผูไมประสงคออกนาม ๑ ทาน

พฤษภาคม ๒๕๕๒

โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย
หมอมราชวงศวิสาขา ไชยันต
กองบัญชาการกองทัพไทย
นางนิศารัตน ลาวัณยากุล
คุณอัญญรักษ เลิศกุศล

02/09/52 6:47:09
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ดร. การุณ จันทรางศุ
คุณยายหอม วงศจรัส
คุณแมแนงนอย หลิมไซโห
บริษัท บางจากปโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ทานผูหญิงเหมือนจิต ภิรมยภักดี
คุณหญิงสุจิตรา (จิราธิวัฒน) มงคลกิติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
คุณสุวรรณี รวมภัทรสินธุ (บวรศุภกิจกุล)
ดร. ศุภลักข โกมารกุล ณ นคร
นายวิชัย ลาภพูลธนะฯ
คุณสมปอง ตงพิพัฒน
นางสาวประภา อมาตยกุล
นายฮาราลด ลิงค
คุณหญิงมาลาทิพย โอสถานุเคราะห
นางสาวทัศนีย เชียงรอบ
ประธานสหกรณการเกษตรและกลุมเกษตรกรฯ

มิถุนายน ๒๕๕๒

โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย
นางวิภาวรรณ เสมามล
สภาหอการคาแหงประเทศไทย
คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีฯ
กรมศิลปากร
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
นางภิญญดา เชาวสังเกตุ
นางภูษิตา สุริยวงศ
นายมุข วงษชวลิตกุล
นางวรรณี สุวรรณภักดี
นางเข็มทอง เรืองกฤตยา
ดร. ขันธชัย เกียรติศรีธนกร
นางนันทิยา พรหมมีชัย
นางสาวเกศกัญญา จำนงคพล
นางพยอม สุระสัจจะ
นางดวงรัตน ศิริวัฒน
นางสาวทัศนา บุตรศรีคุย
นางปราณี ฤาเดช
พลตำรวจตรี พิสัณห-อาวีกร วรเทพฯ
นางนิศากร นนทะโชติ
นายจุทศ เชาวสังเกตุ
นางจันทิมา โกสินทรรักษา
นางทิพวรรร  วสุเสถียร
นายชาคริต  ทิศกลาง
นางทัดศรี  ลิ้มจึงเจริญ
นายทองหลอ  เอี่ยมวงศ
ชมรมสมาชิกเหลากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
นายฉัตรชัย  กนกชัชวาล
นางประภา  พุมเข็ม
นายประกิจ  วิเศษจินดาวัฒน
นางทองแมน  บัวขม
นายทวี  เจริญสุข
นางเตือนใจ  แกววรรณา
นายปรีชา  ลิ้มอั่ว
นางประสาร  รัตนมาลัย
พลตรีบุญลือ  วงษทาว
นางพัสวี  แปะหลี
นางอุไรลักษณ  กานตวนิชกูร
นางอัมพร  เนติรังษีวัชรา
นางอัจฉราวัลย  ประจันตะเสน
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บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
นางอนัญญา  วนิชากุลจิต
นายแสวง  เสนาะกลาง
นางแสงจันทร  พรมศรี
ร.ศ.สุวัฒน  พัฒนไพบูลย
นางสุภาภรณ  ศรีตระกูล
นางเพชรลดา  ทองศรี
นางรุงเพชร  ธีระรัตนนุกูลชัย
นายอนันตชัย  อรัญเอี่ยมฟา
นางศรีนวล  ไลกระโทก
นางกุสุมา  ฟูทรัพยนิรันดร
นางเยือน  แกวประเสริฐ
นายพูนศรี  ใยแดง
นางปาริชาติ  กองทุน
นายปรีชา  สีโสภา
นางบัวศร  ประเมินดี
นางสุน  นำเจริญกิจกุล
นางสมจิตร  เจริญมิตร
นางทักษพร  ขอจงดี
นายพรชัย  สุขวัฒนมงคล
นางสุกัญญา  สรอยแสง
นางทองพูน  แกมหอม
นางอุษณีย  มาตยนอก
นางทองใบ  พลหาญ
นางนงลักษณ  สุวรรณวงษ
นายธวัชชัย  ยืนยง
นางภัสพร  ดิสสะมาน
นายวีรพล ฉายาบรรณ
นางวิไล ลิ้มปญญาเลิศ
นางวิมลนันท พรอนันตฤกษ
นายวิทูร ชาติปฏิมาพงษ
นางมานิดา ลิ้มสัสนานนท
นางวิกานดา ลิ้มอั่ว
นางสาวบุณยานุช ภูมิอมร
นางดรรชนี อิฐรัตน
นางจิราพร กลั่นแกว
นางจันทรรัตน กงจักร
นางคำผัก สายแกว
นายศิวัฒน ศิลาวัฒน
นายสังคม อัตถากร
นางนงลักษณ โชติชัยวัฒนากร
นางสาวกมลลักษณ เตชขุวานันทน
นางสุจินดา เชิดชัย
นางสุทิน ชาติพุดชา
นางศุกธิญา แซเตียว
นางสมจิตร กลอมฤทธิ์
นางแนงนอย วัฒนสุขชัย
นางรอยพิมพ สายพันธ
นางศันสนีย สรรพชาง
นางถวย แซลิ้ม
นางวารุณี ฮมภิรมย
นายวันดี นิรันดรนุต
คณะผูบริหารโรงพยาบาลเซนตเมรี่
นางวราภรณ สิทธิกูลเกียรติ
นางลัดดาวัลย เจษฎาจินต
นางลักษณา ประสีระเตสัง
นางสาวละมอม กานทองหลาง
นางลลิดา ตั้งพัฒนคุณ
นายฤทธี รังสิโยภาส

นางยลดา หวังศุภกิจโกศล
นางรัตนา บุญตอ
นางลาวัณย ศรีเพชรพงษ
นายประเวทย ชุมสงฆ
นายภักดิ์ บุญยะภาภรณ
นางบุญมณี เอื้อศรี
นางบังอร โพธิ์คำ
บริษัท อุตสาหกรรมอางเวียน จำกัด
นางรัชญา พูลเพิ่ม
นายสมบูรณ ทรัพยปราชญ
นางสมบูรณ บาดขุนทด
นางสาวสมบูรณ วิจันทึก
นางธนาพร ศิริโภคานนท
นางทำเนียม สิ้นโศรก
นายทศพล ตันติวงษ
นายประสาน ยุวานนท
นางพรรณี จันทรทิพรักษ
นางพิสมัย สระคูพันธ
นางสาวเบ็ญจวรรณ เจาวัฒนา
นางบุญเสริม มงคลพร
นายบรรยง หลอธราประเสริฐ
นางนาฏยานี สายคติกรณ
นางนอย แจมศรี
นางจุฑา โรจนกิตติคุณ
นางมยุรี บุญเอื้อเบญมาส
นางปยะวรรณ วีรวรรณ
นางทักษิณา รังษิณาภรณ
นายทนงศักดิ์ หาญจางสิทธิ์
นายสมชาย ตัณฑเศรณีวัฒน
นางสิริกาญจน รัตนกระจาง
นางสาวสมใจ คานจันทึก
นายสมเกียรติ เกียรติกำจายขจร
นายสนิท พินยา
นายวุฒิพงษ สายพานวิทยา
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สตารเวลล
นายสุนันท วิวัฒนโรจนกุล
นายประสิทธิ์ สนองชาติ
นางสุนีย สุวรรณภาศรี
นางสุพัตรา เกตุยั่งยืนวงศ
นางณิชาภัทร สงวนพวก
นางกรรธิมา ประภากร
นางทิพวรรณ  กิตติสถาพร
นายปราโมทย สัจจรักษ
นางกฤติยา สัจจรักษ
นางเบญจพร มกรพงศ
นางสุวรรณี ตรีวัฒนสุวรรณ
นางสุชีรัตน สุพรรณพงศ
นางสุมาลี ศิรินันทพร
นางสมจิตร ผการัตน
บริษัท ฟุกเทียน กรุป จำกัด
บริษัท นิวธรรมดาการพิมพ (ประเทศไทย)
นายชาดา ไทยเศรษฐ
นายอดุลย เหลืองบริบูรณ
บริษัท ไฮฟลายเออร จำกัด
บริษัท เอ. อาร. อินฟอรมเมชั่น แอนดฯ
บริษัท คอร แอนด พีค จำกัด
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปโตรเลีย ฯ
บริษัท ผลิตไฟฟา จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปาลมออยล เอ็นเนอรยี่ ฯ
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บริษัท เอวิเทค ซีสเตมส แอนด เซอรวิ ฯ
บริษัท พิโซนา กรุป จำกัด
นายพูนศักดิ์ นาคเสนา
นางสาวอุทุมพร ชูแกว
บริษัท สวนเกษตรทิพยสมบัติ จำกัด
บริษัท เจียเมงมารเก็ตติ้ง จำกัด
นายอุทัย วอดทอง
บริษัท กูหลิน โฟโมซา เทคโนโลยี จำกัด
นางสาวพัฒนนรี อรามเรือง
นายสุรชาติ ตั้งวรชัย
นางศรีประไพ เลิศวิริยจิตต
นางดวงแกว โภคาวัฒนา
นางลักขณา วรวุฒิวัฒน
นายเกษียร เทียนวิจิตรฉาย
นางนภาพร ธาระวานิช
นายสุรศักดิ์ แสงอราม
นายอนันต ภูสิทธิกุล
นางวาสินี ผิวผอง
นางพิมพทอง มาลีวัตร
นางสอนทรัพย รุงรัศมี
นางประทิ้น ทาวัง
นายสุพจน สุวรรณโชติ
นางวรรณนภา บุญสุข
นางปาลิดา กุลรุงโรจน
นายวิทยา บุรณศิริ
นางถาวร บุรณศิริ
นายสุรศักดิ์ พันธเจริญวรกุล
นางสมทรง พันธเจริญวรกุล
นายเลี่ยม หลิมเล็ก
นายมโน วงศผาสุขโชติ
นายไพฑูรย ธรรมแสง
นายกนกเทพ จูฑะวชิระโรจน
นางกุลนิษฐ จูฑะวชิระโรจน
นายวีระชัย กุลสวัสดิ์
นายอุทิศ วุฒิเพ็ชร
นางชลอ บุญคง
นางรัตนา หวังเทพอนุเคราะห
นางมยุรี นิยมแกว
นายพงษกฤษ จิตตไพโรจน

นายศุภฤกษ เจนตระกูล
นายสมยศ แยมนิยม
นายมิ้ง จุฑาจินดาเขต
นายประดิษฐ ไวยทรัพย
นางจันลภา ไกรเดชา
นางกรองทอง รามศักดิ์
นายอิทธิชัย ชูเรณู
นายสุรศักดิ์ เอี่ยมดีงามเลิศ
นายสนทยา สุดสีเหลือง
นางสุธา  กังวาน
บริษัท พุฒิพงษ พร็อพเพอรตี้ จำกัด
นายปรีชา เปลงผิว
นายปญญา นากสุวรรณชาติ
นายเกรียงไกร ดานชัยวิจิตร
นายขจรศักดิ์ ดานชัยวิจิตร
นายเสนห รอดเริญ
นางณัฐวรรณ แยมศิริ
นางสาวธัญดา ญาณวิโรจนกุล
นายสุชน ควรสนอง
นายยุทธนา กอนทอง
นายเอนก ตันวรารักษ
นายประสิทธิ์ โชคกิจ
นายปรีชา ไวยมัย
นายชาติชาย ศุกรพันธ
นายปรีชา จรเณร
นายสนอง พงษนิกร
นายเฉลียว ไวยทิพย
นางสุทธิรัตน จิรรัตนนันท
นางสมบัติ เชื้อทอง
นางวันเพ็ญ อัครวรรธนกุล
นางฉลวย ไวยมัย
นางชลีวรรณ สายพิณ
นางสมคิด ไวยวิชี
นางสาวลัดดา ศรีมงคลชัย
นายสมเกียรติ ชุมปญญา
นางสุภาวดี ชุมปญญา
นางชุบ ไวยทิ
นางใส บุญพรม
นางลำใย ภาคทรัพยศรี

นางสำราญ กระแสรลาภ
นางพัชรี สุโขติ
นางสังวาลย ภาคาพุฒ
นางสาวเยาวภา ดิษฐแยม
นางเชิญพิศ พวงเผา
นางเพ็ญศรี ภาคอินทรีย
นายสมาน ธรรมจุฬา
นายไพรัช อุดมทรัพย
นายแสวง เสือปา
นายประทุม ดอกกะฐินสด
นางยุพิน ขาวมณี
นางละออ ภูจันทึก
นางละออ ศรีผาน
นางศรีอุไร ผลอรรถ
นางสำรวย พึ่งพูลผล
นายณัฐวัฒน เมธาสถิตยสุข
นายสวั่น ทองโชติ
นายถนอม จิตประทุม
นายทองดี พงษสิทธิผล
นางสมคิด โภชชงค
นายจิรโรจน เทียนบูชา
นางอุไร บุญยโชติ
นายสุชาติ รวมสมัคร
นายบุญสง กิจรัตนี
นายวิเชียร โชติเฉลิมพงษ
นางสาวสุดาพร วรวานิช
นายวีระ รื่นบุญ
นายชัยพร เนตตะสูต
นางยุพาวรรณ บุญคุม
นางนิตยา บุญไทย
กรมทรัพยากรน้ำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
กรมราชทัณฑ
บริษัท ไทยนอคซสแเตนเลส จำกัด (มหาชน)
คุณหญิงกุสุมา พรหมผลิน
ผูไมประสงคจะออกนาม ๒ ทาน

ผูทูลเกลาฯ ถวายเงิน สามารถตรวจสอบรายนามยอนหลังไดที่
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สัญลักษณกองงานในพระองค สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ออกแบบโดย นายญาณี ตราโมท
ตราสัญลักษณนี้ ประกอบดวย จุลมงกุฎ และอักษรพระนามาภิไธยยอ “สธ” ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เปนองคประกอบอยูด า นบน สวนองคประกอบดานลาง เปนสัญลักษณแทนองคกรกองงานฯ โดยสือ่ ความหมาย
ในรูปสมุดและหนังสือ ซึ่งเปนเครื่องมือในการศึกษา คนคิด และบันทึกการคนควา อันเปนประโยชน ในงานและผูจะใชงานตอไป
หนังสือนี้เกิดจากการเขาเลมอยางเปนระเบียบดวยแผนกระดาษจำนวน ๔ แผนพับ มีความหมายแทน อิทธิบาท ๔  คือ ฉันทะ วิริยะ
จิตตะ วิมังสา หรือ ความรัก ความเพียร ความตั้งใจ และความรอบคอบ อันเปนหัวใจของการทำงาน
ตัวอักษร ก.ส.ธ. เปนตัวอักษรยอของ “กองงานในพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”
ซึ่งเปนหนวยงานที่รับสนองใตเบื้องยุคลบาท  
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