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มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ โครงการตามพระราชดำาริ หนังสือพระราชนิพนธ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และข้อมูลความรู้ทั่วไป มีกำาหนดออกเผยแพร่เป็นประจำา ปีละ ๓ ฉบับ 

แจกจ่ายแก่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ห้องสมุดโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน 

และโรงเรียนในพื้นที่ โครงการตามพระราชดำาริ ฯ สถาบันการศึกษา หน่วยราชการในสำานักราชเลขาธิการ สำานักพระราชวัง 

และหน่วยงาน บุคคลผู้สนใจทั่วไป

กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓ โทร. ๐๒-๒๘๐-๑๖๔๐-๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๑๖๓๙

เวบไซต์ : http://www.sirindhorn.net
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ฉบับที่	 ๑๒	 มาพบกับท่านผู้อ่านในคิมหันตฤดูของพุทธศักราช	 ๒๕๕๕	 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเทศกาลสงกรานต์หรือ	

วันขึ้นปีใหม่ของไทยอันเป็นปีนักษัตรมะโรง	 ในนามของคณะผู้จัดทำาฯ	 ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยและ	

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล	จงอำานวยพรให้ทุกท่านประสบความสุขและความเจริญตลอดปีใหม่นี้

	 สำาหรบัจดหมายขา่วฉบบันี	้นอกจากคอลมันป์ระจำาคอื	พระราชดำารสั	และ	พระราชกจิ	สมเดจ็พระเทพ-	

รัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	และ	“หนังสือทูลกระหม่อม”	กองบรรณาธิการขอนำาเสนอบทความพิเศษ	

การพระราชทานความช่วยเหลอืผู้ไดร้บัผลกระทบจากอทุกภยั	๒๕๕๔	เรยีบเรยีงจากบทสมัภาษณค์ณุหญงิอารยา		

พิบูลนครินทร์	 ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ซึ่งท่านได้กรุณา	

เล่าให้กองบรรณาธิการทราบเกี่ยวกับกิจกรรมการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ	

จากเหตภุยัพบิตัใินชว่งปลายพทุธศกัราช	๒๕๕๔	ทีผ่า่นมา	และยงัมบีทความสัน้ๆ	“มมุมองจากนอกโลก”	นำาเสนอ

ภาพถ่ายผืนแผ่นดินโลกจากดาวเทียมในช่วงต้นเดือนมกราคม	๒๕๕๕	

	 จึงขอเรียนเชิญท่านผูอ่านพลิกอ่านบทความต่างๆได้ตามอัธยาศัย.	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 				กองบรรณาธิการ
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พระราชดำารัส

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสเสด็จฯ ไปทรงเปิดงานชุมนุม 

ยุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำาปี ๒๕๕๔ 

ณ หอประชุม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

อำาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๔  

		

	 ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีที่ ได้เห็นเกษตรกรรุ่นเยาว์รวมตัวกันเป็นกลุ่ม	 เพื่อศึกษาและทำางานด้านการเกษตร	 การรวมตัวกันจะทำาให้	

เกิดพลังอันเข้มแข็ง	 การที่ทุกคนช่วยกันคิดช่วยกันทำา	 ร่วมวางแผนงานและจัดระบบการทำางานอย่างเหมาะสม	 จะทำาให้งานทุกอย่าง	

เป็นไปอย่างราบรื่น	บังเกิดผลเป็นที่น่าพอใจ	ในปัจจุบัน	เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นอันมาก	ยุวเกษตรกรยุคใหม่ควรได้ศึกษาดูด้วยว่า		

จะผสานสิ่งใหม่เข้ากับวิถีดั้งเดิมอย่างไร	จึงจะเอื้ออำานวยให้งานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ใช้เวลาน้อย	แต่ผลที่ได้ดียิ่งขึ้น	

			 การทำางานเป็นกลุ่ม	 เป็นโอกาสให้ยุวเกษตรกรทุกคนได้ฝึกตนฝึกใจ	 หลายสิ่งหลายประการตั้งแต่อายุยังน้อย	 การทำางาน	

เป็นกลุ่ม	 จะต้องมีการปรึกษาหารือ	 ทำาให้เกิดกระบวนการทางความคิดเพื่อกำาหนดแผนงานหรือแก้ไขข้อขัดข้องต่าง	 ๆ	 ต้องจัดสรร	

แบ่งงานแบ่งหน้าที่	เรียนรู้ที่จะปรองดอง	ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน	เรียนรู้วิธีที่จะประสานงานประสานประโยชน์กับทุก	ๆ	ฝ่าย	สิ่งเหล่านี้จะม	ี

คุณอยา่งยิง่แกก่ารทำางาน	การดำาเนนิชวีติ	และการอยูร่ว่มกนัในสงัคม	ยวุเกษตรกรหลาย	ๆ 	คนในท่ีนี	้ในอนาคตอาจเปน็ผูเ้ชีย่วชาญแตกฉาน		

จนสามารถถ่ายทอดความรู้	 และเป็นกำาลังช่วยพัฒนางานด้านเกษตรของชุมชน	 ตลอดจนประเทศชาติ	 ให้ก้าวหน้าและเข้มแข็งได้		

ยุวเกษตรกรจึงควรภาคภูมิใจในข้อที่ว่า	งานที่ทุกคนทำาอยู่นี้มีแต่คุณประโยชน์	และมีความสำาคัญไม่ด้อยไปกว่างานด้านอื่น	ๆ

			 ข้าพเจ้าขอขอบใจกรมส่งเสริมการเกษตร	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ที่ส่งเสริมกิจกรรมของยุวเกษตรกรด้วยดีมาตลอด		

อีกทั้งจังหวัดนครนายก	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ที่ร่วมใจกันสนับสนุนการจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกร

ครั้งนี้	 ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข	 และความสำาเร็จในทุก	 ๆ	 ด้าน	 โอกาสนี้	 ข้าพเจ้าขอเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับประเทศ		

ประจำาปี	๒๕๕๔	ณ	บัดนี้.
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มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔

	 เวลา	 ๐๙.๓๐	น.	 เสด็จออก	ณ	 อาคารชัยพฒันา	 สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายรอน	ฮอฟฟ์มนัน์	 เอกอคัรราชทตูแคนาดา
ประจ�าประเทศไทย	และภริยา	เข้าเฝ้าฯ	ในโอกาสเข้ารับหน้าท่ีใหม่

วันเสาร์ที่ ๘ เวลา	๑๔.๐๐	น.	 เสด็จลง	ณ	ศาลาดสุิดาลยั	 สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณุหญิงณฐิักา	วธันเวคนิ	องัอบุลกลุ	ประธาน
สภาสตรีแหง่ชาต	ิในพระบรมราชินปูถมัภ์	และพลต�ารวจเอก	เภา	สารสนิ	นายก
สภามหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง	น�านางเฉิน	 จือ้ลี่	 รองประธานสภาประชาชน	
ประธานสหพันธ์สตรีแห่งชาติ	 และคณะสหพันธ์สตรีแห่งชาติ	 สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน	เข้าเฝ้าฯ	

วันอาทิตย์ท่ี ๙ เวลา	๑๗.๐๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	 
พลเรือเอก	สวา่ง	ขนัธ์นะภา	ณ	เมรุวดัเครือวลัย์วรวิหาร	เขตบางกอกใหญ่

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๐ ถึงวันศกุร์ที่ ๑๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๔  
เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นท่ีจังหวัดสงขลา จังหวัด
ปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส

วันจันทร์ท่ี ๑๐	 -	 เสด็จฯ	 แทนพระองค์	 ไปในการพระราชทานปริญญาบตัร 
แก่ผู้ ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยัทักษิณ	ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๕๒	
จ�านวน	๓,๑๘๕	คน	ณ	มหาวทิยาลยัทกัษิณ	วทิยาเขตสงขลา	อ�าเภอเมืองสงขลา	
จงัหวดัสงขลา
	 -	เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิด	“อาคารเรียนพระราชทาน”	ณ	โรงเรียนต�ารวจ 
ตระเวนชายแดนบ้านส�านกัเอาะ	อ�าเภอสะบ้าย้อย	จงัหวดัสงขลา

วันอังคารท่ี ๑๑	 -	 เสดจ็ฯ	 ไปทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้าน- 
ประกอบออก	และโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนเชิญ-พิศลยบตุร	อ�าเภอนาทวี	
จงัหวดัสงขลา
	 -	 ทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนมหาราช	 ๑	 อ�าเภอ
สะบ้าย้อย	จงัหวดัสงขลา

วันพุธที่ ๑๒	-	เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิดคลงัสมัภาระชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัใิน	๓	
จงัหวดัชายแดนภาคใต้	ณ	กองร้อยอาสารักษาดนิแดน	จงัหวดัปัตตานี	ท่ี	๑
	 -	ทรงเปิดอาคารผู้ ป่วยพิเศษ	ณ	 โรงพยาบาลปัตตานี	อ�าเภอเมือง
ปัตตานี
	 -	ทรงเปิด	“วทิยาลยัประมงปัตตานี”	อ�าเภอหนองจิก	จงัหวดัปัตตานี
	 -	ทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน	เฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็- 
พระเทพรัตนราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุารี	เน่ืองในโอกาสทรงเจริญพระชนมาย	ุ
๕๐	พรรษา	๒	 เมษายน	๒๕๔๘	 (บริษัท	 กรุงไทยการไฟฟ้าจ�ากดั	 อปุถมัภ์)	 
อ�าเภอเมืองยะลา	จงัหวดัยะลา

มกราคม ๒๕๕๔

วนัเสาร์ที่ ๑ เวลา	๑๔.๓๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงเย่ียมและพระราชทานของขวญั 
เพ่ือเป็นก�าลงัใจแก่เจ้าหน้าท่ีทหาร	ต�ารวจ	และพลเรือน	 ท่ีได้รับบาดเจ็บจาก 
การปฏิบัติหน้าท่ี	 เน่ืองในโอกาสวันขึน้ปีใหม่	ณ	 อาคารมหาวชิราลงกรณ์	 
โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า	เขตราชเทวี

	 เวลา	 ๑๗.๔๕	น.	 โดยเสด็จ	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั	 และ 
สมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	เสดจ็ออก	ณ	ห้องประชมุชัน้	๑๔	อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ	 โรงพยาบาลศิริราช	ทรงบ�าเพ็ญพระราชกศุลเน่ืองในโอกาส 
วันคล้ายวันสิน้พระชนม์	 สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ	 เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	ทรงพระราชอทิุศถวาย	พระบาทสมเดจ็พระ- 
ปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล	พระอฐัมรามาธิบดนิทร	สมเดจ็พระมหิตลาธิเบศร
อดลุยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 และ
ทรงพระราชอทิุศถวาย	สมเดจ็พระเจ้าพ่ีนางเธอ	เจ้าฟ้ากลัยาณิวฒันา	กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์	เป็นการสว่นพระองค์

วันอังคารที่ ๔	 เวลา	๑๐.๐๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดอาคารสทุธสิริโสภา	ณ	 
โรงเรียนราชินี	เขตพระนคร
	 เวลา	 ๑๕.๐๐	 น.	 เสด็จลง	 ณ	 ศาลาดุสิดาลัย	 สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคล	จ�านวน	๑๑	คณะ	เข้าเฝ้าฯ	

วันพุธที่ ๕	เวลา	๑๔.๓๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิดงาน	“เทศกาลโคนมแหง่ชาติ”	 
ประจ�าปี	 ๒๕๕๔	ณ	 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	 อ�าเภอ 
มวกเหลก็	จงัหวดัสระบรีุ
	 เวลา	 ๑๗.๓๐	 น.	 เสด็จฯ	 ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะ
กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา	 ครัง้ท่ี	 ๑/๒๕๕๓	ณ	 ส�านักงานมูลนิธิชัยพัฒนา	
พระราชวงัดสุติ

วนัพฤหสับดทีี ่๖	เวลา	๑๔.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	แทนพระองค์	ไปในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้ ส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
ประจ�าปีการศึกษา	 ๒๕๕๒-๒๕๕๓	 จ�านวน	 ๒,๕๗๖	 คน	ณ	 หอประชุม
เฉลมิพระเกียรต	ิ๖	 รอบ	พระชนมพรรษา	สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์	
เขตบางกะปิ

วันศุกร์ที่ ๗	 เวลา	๐๙.๐๐	น.	 เสด็จลง	ณ	ศาลาดสุิดาลยั	 สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคล	และคณะพระภิกษุ	จ�านวน	๑๔	คณะ	
เข้าเฝ้าฯ	และเข้าเฝ้า	

4    จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี        



ระหว่างวันอังคารที่ ๑๘ ถึงวันพุธที่ ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ 
เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน 

วันอังคารที่ ๑๘	-	เสดจ็ฯ	ไปทอดพระเนตรศนูย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ	 
เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 อ�าเภอเมืองน่าน	 ต่อจากนัน้	 
เสด็จฯ	 ไปทอดพระเนตรพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่าน	อ�าเภอเมืองน่าน	และ 
เสดจ็ฯ	ไปทรงเย่ียมโรงเรียนนนัทบรีุวิทยา	พระปริยตัธิรรม	แผนกสามญัศกึษา	 
(วดัพระธาตชุ้างค�า้)	อ�าเภอเมืองนา่น	
	 -	เสดจ็ฯ	ไปทรงนมสัการพระประธาน	พระอโุบสถวดัภมิูนทร์	อ�าเภอ 
เมืองนา่น	ตอ่จากนัน้	เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิดโรงแรมพคูานา่นฟ้า	อ�าเภอเมืองนา่น	
วนัพธุท่ี	๑๙	-	เสดจ็	ฯ	ไปทอดพระเนตรสถานีวจิยับริการคดัเลอืก	และบ�ารุงพนัธุ์
สตัว์	ของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	อ�าเภอเวียงสา
	 -	เสดจ็	ฯ	ไปทรงเย่ียมเรือนจ�าชัว่คราว	เขาน้อย	อ�าเภอเวียงสา	
	 -	 เสด็จ	 ฯ	 ไปทอดพระเนตรการด�าเนินงานโรงสีข้าวพระราชทาน	 
บ้านห้วยเด่ือ	ต�าบลศรีภมิู	อ�าเภอทา่วงัผา
	 -	 เสด็จ	 ฯ	 ไปทอดพระเนตรการจดัแสดงผลงานศิลปะของศิลปิน 
พืน้บ้านท่ีมีช่ือเสียง	และศลิปินระดบัชาติ	ณ	หอศิลป์ริมนา่น	อ�าเภอเมืองนา่น

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม พุทธศักราช 
๒๕๕๔ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 
และจังหวัดฉะเชิงเทรา 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ -	 เสด็จฯ	 ไปทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
วงัศรีทอง	 ทรงเปิด	 “อาคารเรียนคุณคีรี-อญัชลี	 กาญจนพาสน์	 และเพ่ือน”	
โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์	 ทรงเปิด	 “อาคารเรียน
พระราชทาน”	โรงเรียนบ้านคลองเจริญสขุ	
	 -	 ทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนพีระยานเุคราะห์มลูนิธิ	 
ในพระอุปถัมภ์	 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 เฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	 ในโอกาสครองราชย์ปีท่ี	๕๐	อ�าเภอวงัสมบรูณ์	
จงัหวดัสระแก้ว	

วันศุกร์ที่ ๒๑	-	เสดจ็ฯ	ไปทรงวางศิลาฤกษ์หอดดูาวภมิูภาคส�าหรับประชาชน
จงัหวดัฉะเชิงเทรา	ต�าบลวงัน�า้เยน็	อ�าเภอแปลงยาว	
	 -	 ทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว	 โรงเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านนาอีสาน	และโรงเรียนมธัยมพระราชทานนายาว	
บ้านทุง่เหียง	ต�าบลทา่กระดาน	อ�าเภอสนามชยัเขต	

วันเสาร์ที่ ๒๒	 เวลา	๑๗.๐๐	น.	 เสดจ็ฯ	แทนพระองค์ไปในการพระราชทาน 
น�า้หลวงอาบศพ	และทรงวางพวงมาลาหลวง	พวงมาลาของสมเดจ็พระนางเจ้าฯ	
พระบรมราชินีนาถ	ท่ีหน้าโกศศพศาสตราจารย์วิสทุธ์ิ	บษุยกลุ	ณ	ศาลาสวุรรณ
วนิชกิจ(ศาลา	๓)	 วดัเทพศิรินทราวาส	 เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย	 ในโอกาสนี	้ 
ทรงวางพวงมาลาสว่นพระองค์ด้วย

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ถึงวันพุธที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ 
เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

วันจันทร์ที่ ๒๔ -	เสดจ็ฯ	แทนพระองค์	ไปในการพระราชทานปริญญาบตัรแก่ 
ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่	 ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๕๒-
๒๕๕๓	ณ	หอประชมุมหาวทิยาลยัเชียงใหม	่อ�าเภอเมืองเชียงใหม	่(ภาคเช้าและ
ภาคบา่ย	รวม	๖,๕๐๐	คน)
	 -	 เสดจ็ฯ	 ไปทรงเปิดร้านภฟู้า	สาขาเชียงใหม่	ณ	แคนทารี	 เทอเรซ	 
โรงแรม	แคนทารี	ฮิลล์	ต�าบลสเุทพ	อ�าเภอเมืองเชียงใหม่
	 วนัองัคารท่ี	๒๕	 -	 เสดจ็ฯ	 ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคณุ	 
ชัน้ท่ี	๑	ประกาศนียบตัร	และเขม็ท่ีระลกึ	แก่ผู้บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย	 
ครบ	๓๖	ครัง้	และครบ	๑๐๘	ครัง้	ของเหลา่กาชาดจงัหวดัภาค	๘	ภาค	๙	และ 
ภาค	๑๐	จ�านวน	๑,๙๙๘	คน	ณ	โรงแรมโลตสัปางสวนแก้ว	อ�าเภอเมืองเชียงใหม่
	 -	เสดจ็ฯ	ไปทอดพระเนตรการด�าเนินงานของพิพิธภณัฑ์โรงงานหลวง 
ท่ี	๑	(ฝาง)	บ้านยาง	อ�าเภอฝาง	

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓	 -	 เสด็จฯ	 ไปทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
บ้านตืองอช่างกลปทมุวนัอนสุรณ์	๑๓	 และโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
บ้านละโอ	อ�าเภอศรีสาคร	จงัหวดันราธิวาส
	 -	 ทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยาน 
แหง่ประเทศไทย	เฉลมิพระเกียรต	ิพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	เน่ืองในโอกาส 
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	๖	 รอบ	 ๕	 ธันวาคม	 ๒๕๕๒	 
อ�าเภอรือเสาะ	จงัหวดันราธิวาส

วันศุกร์ที่ ๑๔ -	เสดจ็ลง	ณ	เรือนรับรองพิกลุทอง	ศนูย์ศกึษาการพฒันาพิกลุ
ทอง	 อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	 อ�าเภอเมืองนราธิวาส	 จังหวัดนราธิวาส	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายปรีชา	 โพธ์ิปาน	ผู้อ�านวยการ	ศนูย์ศกึษา 

การพฒันาพิกลุทองฯ	น�านกัเรียนท่ีชนะเลศิการแขง่ขนัตอบปัญหาทางวิชาการ
อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	ครัง้ท่ี	๑๑	ประจ�าปี	๒๕๕๓	เข้าเฝ้าฯ	รับพระราชทาน
ถ้วยรางวลั	
	 -	เสดจ็ออก	ณ	อาคารเฉลมิพระเกียรต	ิ“สริิกาญจนทกัษิณ”	ทกัษิณ- 
ราชนิเวศน์	 อ�าเภอเมืองนราธิวาส	พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายภาณ	ุ
อทุยัรัตน์	รองปลดักระทรวงมหาดไทย	และผู้อ�านวยการศนูย์อ�านวยการบริหาร
จงัหวดัชายแดนภาคใต้	 น�าผู้ ท่ีได้รับคดัเลือกเป็นผู้ มีผลการปฏิบตัิงานดีเด่น 
ในรอบปีของจงัหวดัชายแดนภาคใต้	ประจ�าปี	๒๕๕๓	และเจ้าหน้าท่ีผู้ เก่ียวข้อง	
เข้าเฝ้าฯ	 รับพระราชทานเข็มรางวัล	 ประกาศนียบตัร	 และรับพระราชทาน 
พระราโชวาท
	 -	 เสด็จฯ	 ไปทอดพระเนตรการด�าเนินงาน	 โครงการฟาร์มตวัอย่าง 
ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	 บ้านตอหลงั	 ต�าบลตนัหยงลิมอ	
อ�าเภอระแงะ	จงัหวดันราธิวาส
	 -	เสดจ็ฯ	ไปทรงสกัการะพระพทุธทกัษิณม่ิงมงคล	ณ	วดัเขากงมงคล 
ม่ิงมิตรปฏิฐาราม	ต�าบลล�าภ	ูอ�าเภอเมืองนราธิวาส	
	 -	เสดจ็ฯ	ไปทอดพระเนตรศนูย์พฒันาเดก็เลก็	และโครงการหมูบ้่าน
ปศสุตัว์เกษตรมโูนะ	ต�าบลโฆษิต	อ�าเภอตากใบ	จงัหวดันราธิวาส
	 -	 ทรงเย่ียมสมาชิกศิลปาชีพ	 อ�าเภอตากใบ	 กลุ่มทอผ้าฝ้ายและ 
ผ้าไหม	กลุม่แกะสลกัไม้	กลุม่ปักผ้า	และกลุม่ผลติภณัฑ์เส้นใยพืชโคกกแูว	และ
ทรงเย่ียมราษฎรท่ีมาเฝ้าฯ	 รับเสด็จและพระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎร 
ชาวตากใบท่ีประสบอทุกภยั	

วนัเสาร์ที ่๑๕	เวลา	๑๘.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิดการแขง่ขนักีฬามหาวทิยาลยั
แห่งประเทศไทย	 ครัง้ท่ี	 ๓๘	 (จามจุรีเกมส์)	 ณ	 สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั	เขตปทมุวนั	

วันอาทิตย์ที่ ๑๖	 เวลา	๑๗.๐๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	 
นายแพทย์	มนสัวี	อณุหนนัทน์	ณ	เมรุหลวงหน้าพลบัพลาอิศริยาภรณ์	วดัเทพ- 
ศริินทราวาส	เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย
	 เวลา	๑๗.๔๕	น.	 เสดจ็ออก	ณ	วงัสระปทมุ	พระราชทานพระราช-
วโรกาสให้	ศาสตราจารย์	โจว	ฉีเฟ่ิง	อธิการบดีมหาวิทยาลยัปักก่ิง	สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน	 และคณะ	 เฝ้าฯ	 ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย	 โอกาสนี	้
พระราชทานเลีย้งอาหารเยน็แก่คณะผู้ เข้าเฝ้าฯ	ด้วย	

วันจันทร์ที่ ๑๗ เสดจ็ฯ	ไปทรงปฏิบตัิพระราชกรณียกิจในพืน้ท่ีจงัหวดัจนัทบรีุ	 
มีพระราชกิจดงันี ้
	 -	เสดจ็ฯ	ไปทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านบอ่ชะอม	 
ต�าบลพวา	อ�าเภอแก่งหางแมว	
	 -	 ทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว	 ต�าบล 
ขนุซ่อ	 อ�าเภอแก่งหางแมว	 และทรงเปิด	 “ศนูย์เด็กเล็กก่อนวยัเรียน	 โรงเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว	บริษัท	ทา่อากาศยานไทย	จ�ากดั	มหาชน	
ในโอกาสครบรอบ	๓๐	ปี	อปุถมัภ์”
	 -	ทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลปิระเวศน์
วิทยา	ต�าบลอา่งคีรี	อ�าเภอมะขาม	

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    5



วนัพฤหสับดทีี ่๓ เวลา	๐๙.๐๐	น.	เสดจ็ออก	ณ	อาคารชยัพฒันา	สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายนนทิกร	กาญจนะจิตรา	 เลขาธิการ	ก.พ.	
และคณะ	น�านกัเรียนท่ีได้รับทนุความร่วมมือทางวชิาการระหวา่งส�านกังาน	ก.พ.	
กบับณัฑิตวิทยาลยั	มหาวิทยาลยัของสภาวิทยาศาสตร์	สาธารณรัฐประชาชน
จีน	ประจ�าปี	๒๕๕๓	จ�านวน	๓	คน	เข้าเฝ้าฯ	เพ่ือรับพระราชทานพรก่อนออก
เดนิทางไปศกึษาตอ่ระดบัปริญญาเอก	
	 เวลา	 ๐๙.๓๐	 น.	 เสด็จออก	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	พระราชทาน 
พระราชวโรกาสให้คณะบคุคล	จ�านวน	๒	คณะ	เข้าเฝ้าฯ	
	 เวลา	 ๐๙.๔๕	 น.	 เสด็จออก	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 พระราชทาน 
พระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์	นายแพทย์สทุธิพร	 จิตต์มิตรภาพ	 เลขาธิการ
คณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ	 และคณะ	น�านายฉ่อย	จอง-ฮบั	ประธานสมาคม 
ส่งเสริมการประดิษฐ์และการวิจยั	 สาธารณรัฐเกาหลี	 ในฐานะกรรมการและ 
ผู้ แทนของสมาพันธ์นักประดิษฐ์นานาชาติ	 และคณะ	 เข้าเฝ้าฯ	 ทูลเกล้าฯ	 
ถวายรางวลั	The	Arpad	Bogsch	Memory	Medal	เน่ืองจากการท่ีทรงประกอบ
พระราชกรณียกิจในด้านตา่งๆ	เชน่	การศกึษา	การพฒันาสงัคม	และสาธารณสขุ	
ทัง้ยงัมีโครงการในพระราชด�าริหลากหลายโครงการ	 โดยทรงใช้แนวทางและ 
วิธีการพฒันาตามสภาพปัญหาเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
	 เวลา	 ๑๐.๐๐	 น.	 เสด็จออก	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 พระราชทาน 
พระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกือ้	 วงศ์บุญสิน	 ประธานคณะกรรมการ
โครงการโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 น�าคณะกรรมการโครงการฯ	 เข้าเฝ้าฯ	 เพ่ือขอ
พระราชทานพระราชวนิิจฉยัเก่ียวกบัแนวทางการพิจารณาโรงเรียนท่ีสมควรได้
รับพระราชทานรางวลับณัณาสสมโภช	 จากการด�าเนินงานโครงการบณัณาส
สมโภชเพ่ือสง่เสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเดน่
	 เวลา	๑๖.๓๐	น.	เสดจ็ฯ	เป็นการสว่นพระองค์	ไปทรงร่วมงานเทศกาล
ตรุษจีนเยาวราช	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๔	ณ	 ซุ้ มประตูเฉลิมพระเกียรติ	 ๖	 รอบ	
พระชนมพรรษา	เขตสมัพนัธวงศ์

วันศุกร์ที่ ๔	เวลา	๐๙.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิดอาคารส�านกังานพฒันาการ
วิจยัการเกษตร	 (องค์การมหาชน)	 และทรงฟังการบรรยายพิเศษ	ณ	อาคาร
ส�านกังานพฒันาการวิจยัการเกษตรฯ	เขตจตจุกัร
	 เวลา	๑๕.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงเป็นประธานงาน	“วนัสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสดุา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี”	 ครัง้ท่ี	 ๒๔	 และทรงเปิดอาคารบริการ	
“ศาสตราจารย์หมอ่มหลวงป่ิน	มาลากลุ”	กบัอาคารนวตักรรม	“ศาสตราจารย์	
ดร.สาโรช	บวัศรี”	ณ	มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ	เขตวฒันา
	 เวลา	 ๑๗.๐๐	 น.	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดนิทรรศการ	 “๖๗	 ปี	 กมล	 
ทัศนาญชลี”	 ณ	 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 	 พระบรมราชินีนาถ	 

เขตพระนคร

วันเสาร์ที่ ๕	เวลา	๑๕.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงเป็นประธานงานเฉลมิพระเกียรติ	 
เน่ืองในโอกาสวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพ	พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหล้า- 
นภาลยั	ณ	อทุยานพระบรมราชานสุรณ์	อ�าเภออมัพวา	จงัหวดัสมทุรสงคราม	

	 -	 เสด็จฯ	 ไปทอดพระเนตรโรงไฟฟ้าพลังน�า้บ้านยาง	 การไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 ทรงเปิดโรงงานหลวงอาหารส�าเร็จรูปท่ี	 ๑	 (ฝาง)	 
ทรงเย่ียมยวุเกษตรกร	 และทอดพระเนตรฝายชะลอน�า้คอนกรีตล�าน�า้แม่งอน	
อ�าเภอฝาง	

วนัพธุที ่๒๖	-	เสดจ็ฯ	ไปทรงเป็นประธานการประชมุสามญัประจ�าปีของมลูนิธิ 
ขาเทียม	 ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	ณ	มลูนิธิขาเทียมฯ	อ�าเภอ
แมริ่ม	
	 เวลา	๑๗.๓๐	น.	เสดจ็ฯ	แทนพระองค์	ไปพระราชทานรางวลัสมเดจ็- 
เจ้าฟ้ามหิดล	ประจ�าปี	๒๕๕๓	ณ	พระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาท
	 เวลา	๒๐.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	แทนพระองค์	ไปในการพระราชทานเลีย้ง
อาหารค�่าแก่ผู้ ได้รับพระราชทานรางวลัสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล	ประจ�าปี	๒๕๕๓	
และคูส่มรส	ณ	พระท่ีนัง่บรมราชสถิตยมโหฬาร

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗	 เวลา	๐๙.๐๐	น.	 เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิดการประชมุวิชาการ
รางวลัสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล	ประจ�าปี	๒๕๕๔	หวัข้อ	 “ทบทวนความก้าวหน้า	
ยืนยนัพนัธสญัญาตอ่บคุลากรสขุภาพ	เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายแหง่สหสัวรรษ	และ
ไกลกว่า”	ณ	 โรงแรมเซ็นทารา	 แกรนด์	 และบางกอก	 คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์	 
แอท	เซน็ทรัลเวิลด์	เขตปทมุวนั

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม พุทธศักราช 

๒๕๕๔ เสดจ็ฯ ไปทรงปฏบัิตพิระราชกรณียกจิในพ้ืนทีจ่งัหวดัแม่ฮ่องสอน 

วนัพฤหสับดทีี ่๒๗	-	เสดจ็ฯ	ไปทรงเย่ียมศนูย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
บ้านจอปร่าคี	 และศนูย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ	ต�าบล 
แมค่ง	อ�าเภอแมส่ะเรียง

วันศุกร์ที่ ๒๘	 -	 เสด็จฯ	 ไปทรงเย่ียมศนูย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
บ้านโตแฮ	ต�าบลแมส่ามแลบ	อ�าเภอสบเมย	

วันเสาร์ที่ ๒๙	 เวลา	๑๒.๐๐	น.	 เสด็จออก	ณ	 วงัสระปทมุ	พระราชทาน 
พระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์คลินิก	 นายแพทย์สุพัฒน์	 วาณิชย์การ	
เลขาธิการมลูนิธิรางวลัสมเดจ็เจ้าฟ้ามหิดล	ในพระบรมราชปูถมัภ์	น�านายแพทย์
ลนิคอล์น	เฉิน	ประธานคณะกรรมการการแพทย์จีน	และคณะ	เข้าเฝ้าฯ	
	 เวลา	๑๗.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปในการพระราชทานเพลงิศพ	ศาสตราจารย์
วิสทุธ์ิ	 บุษยกุล	ณ	 เมรุหลวงหน้าพลบัพลาอิศริยาภรณ์	 วดัเทพศิรินทราวาส	 

เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย

ระหว่างวนัอาทติย์ที ่๓๐ ถงึวนัจนัทร์ที ่๓๑ มกราคม พทุธศกัราช ๒๕๕๔ 
เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี และ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

วันอาทิตย์ที่ ๓๐	-	เสดจ็ฯ	ไปพระราชทานเข็มท่ีระลกึแก่ผู้บริจาคโลหิตให้แก่
สภากาชาดไทย	ครบ	๓๖	ครัง้	 และครบ	๑๐๘	ครัง้	 ของเหลา่กาชาดจงัหวดั 
ภาค	๔	ณ	โรงแรมดสุติธานี	อ�าเภอชะอ�า	จงัหวดัเพชรบรีุ

วันจันทร์ที่ ๓๑	 -	 เสดจ็ฯ	 ไปทรงปลกูต้นไม้ต้นท่ี	๘๔๐,๐๐๐	 เพ่ือเฉลมิพระ- 
เกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	เน่ืองในโอกาสบรมราชาภิเษกปีท่ี	๖๐	ณ	 
วงัไกลกงัวล	อ�าเภอหวัหิน	จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์
	 -	 เสด็จฯ	 ไปทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านนเรศวร 
ป่าละอ	ูอ�าเภอหวัหิน
	 -	 ทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก	 อ�าเภอ 
สามร้อยยอด	จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

วันพุธที ่๒ เวลา	๑๘.๓๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงเบกิเนตรมงักรทอง	กบัทรงเปิดงาน
นิทรรศการมรดกโลกแหง่เสฉวน	ณ	ศนูย์การค้าสยามพารากอน	เขตปทมุวนั
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วนัอาทติย์ที ่๖	เวลา	๑๗.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปในการพระราชทานเพลงิศพ	พลเอก	 
บุลฤทธ์ิ	 ทรรทรานนท์	ณ	 เมรุหลวงหน้าพลบัพลาอิศริยาภรณ์	 วดัเทพศิริน- 

ทราวาส	เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย

วันจันทร์ที่ ๗ เวลา	๐๙.๐๐	น.	และ	๑๓.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	แทนพระองค์	ไปใน 
การพระราชทานปริญญาบตัรแก่ผู้ส�าเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลยันเรศวร	
ประจ�าปีการศกึษา	๒๕๕๒	ณ	อาคารอเนกประสงค์	มหาวิทยาลยันเรศวร	อ�าเภอ
เมืองพิษณโุลก	จงัหวดัพิษณโุลก	(ภาคเช้าและภาคบา่ย	รวม	๗,๗๖๔	คน)	
เวลา	๑๕.๑๕	น.	 เสดจ็ฯ	ไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารภาคบริการโลหิตแหง่ชาต	ิ
ท่ี	๙	หลงัใหม	่ซึง่ตัง้อยู	่ณ	อ�าเภอเมืองพิษณโุลก	จงัหวดัพิษณโุลก

ระหว่างวันอังคารที่ ๘	 ถึงวนัศกุร์ท่ี	 ๑๑	กมุภาพนัธ์	พทุธศกัราช	๒๕๕๔	 
เสด็จฯ	 ไปทรงปฏิบตัิพระราชกรณียกิจในพืน้ท่ีจงัหวดับรีุรัมย์	 จงัหวดัสริุนทร์	 
จงัหวดัอบุลราชธานี	และจงัหวดัอ�านาจเจริญ	

วันอังคารที่ ๘ -	เสดจ็ฯ	ไปทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนชมรม	๙	
สมาคมจีนแหง่ประเทศไทย	เฉลมิพระเกียรต	ิพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	เน่ือง
ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	๖	รอบ	๕	ธนัวาคม	๒๕๕๒	 
ต�าบลละหานทราย	อ�าเภอละหานทราย	จงัหวดับรีุรัมย์
	 -	ทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง	ต�าบลตา
เมียง	อ�าเภอพนมดงรัก	จงัหวดัสริุนทร์
	 -	 ทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ	 ๒	 
(พีระยานเุคราะห์มลูนิธิ	 ในพระอปุถมัภ์	สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี	
เฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ในโอกาสทรงครองราชย์ปีท่ี	๕๐)	
ต�าบลปรือ	อ�าเภอปราสาท	จงัหวดัสริุนทร์
	 -	เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิดอาคารห้องสมดุพระราชทาน	โรงเรียนการุณวทิยา	
อ�าเภอส�าโรงทาบ	จงัหวดัสริุนทร์

วนัพธุที ่๙	-	เสดจ็ฯ	ไปทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านรุน	ต�าบล 
อาโพน	อ�าเภอบวัเชด	จงัหวดัสริุนทร์
	 -	 ทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านช�าปะโต	 ต�าบล 
อาโพน	อ�าเภอบวัเชด	
	 -	 ทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว	 ต�าบล 
เทพรักษา	อ�าเภอสงัขะ	จงัหวดัสริุนทร์
	 -	ทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านตาตมุ	ต�าบลตาตมุ	
อ�าเภอสงัขะ	

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐	-	เสดจ็ฯ	ไปทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้าน 
ตาเอม็	ต�าบลตาเกา	อ�าเภอน�า้ขุน่	จงัหวดัอบุลราชธานี
	 -	ทรงเย่ียมโรงเรียนบ้านทา่แสนคณู	ต�าบลโดมประดษิฐ์	อ�าเภอน�า้ยืน	
จงัหวดัอบุลราชธานี
	 -	 ทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านค�าสะอาด	ต�าบล 
ยางใหญ่	อ�าเภอน�า้ยืน	

วันศุกร์ที่ ๑๑	-	เสดจ็ฯ	ไปทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ	 
และโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง	ต�าบลป่าก่อ	อ�าเภอชานมุาน	
จงัหวดัอ�านาจเจริญ

วันอาทิตย์ที่ ๑๓	 เวลา	๑๖.๕๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	
ศาสตราจารย์	ฉลวย	วธุาทิตย์	ณ	เมรุวดัธาตทุอง	เขตวฒันา

วันจันทร์ที่ ๑๔	 เวลา	๐๙.๕๐	น.	 เสดจ็ฯ	 ไปทอดพระเนตรการฝึกภาคสนาม
ของนกัเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า	ชัน้ปีท่ี	๒	 ปีการศกึษา	
๒๕๕๔	ณ	พืน้ท่ีฝึกศนูย์การทหารปืนใหญ่	อ�าเภอเมืองลพบรีุ	จงัหวดัลพบรีุ	
	 ในช่วงบา่ย	 เสด็จฯ	 ไปทรงปฏิบตัิพระราชกรณียกิจในพืน้ท่ีจงัหวดั
เชียงราย

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๔ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๔ 
เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และ
จังหวัดพะเยา 

	 -	 เสดจ็ฯ	 ไปทรงเย่ียมโรงเรียนวดัวิเชตร์มณี	อ�าเภอแมส่าย	จงัหวดั
เชียงราย	

วันอังคารที่  ๑๕ 	 -	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดแพรคลุมป้ายหอพระไตรปิฎก
เฉลมิพระเกียรติ	๘๐	พรรษา	๕	ธนัวาคม	๒๕๕๐	และหอวฒันธรรมนิทศัน์	ณ	
วดัพระธาตผุาเงา	อ�าเภอเชียงแสน	จงัหวดัเชียงราย
	 -	เสดจ็ฯ	แทนพระองค์	ไปในการพระราชทานปริญญาบตัรแก่ผู้ส�าเร็จ
การศกึษาจากมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง	ประจ�าปีการศกึษา	๒๕๕๒	จ�านวน	
๑,๓๒๙	คน	ณ	อาคารหอประชมุมหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง	อ�าเภอเมืองเชียงราย	
จงัหวดัเชียงราย
	 -	เสดจ็ออกแทนพระองค์	ณ	อาคารส�านกังานอธิการบดี	มหาวทิยาลยั 
แมฟ้่าหลวง	พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลต�ารวจเอก	 เภา	สารสนิ	นายก
สภามหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง	และคณะ	 เข้าเฝ้าฯ	ทลูเกล้าฯ	ถวายเงินรายได้
จากการจ�าหน่ายเคร่ืองส�าอางท่ีมีส่วนผสมของสารสกัดจากเมล็ดล�าไย	 ใน
โครงการ	“นวตักรรมเคร่ืองส�าอางไทย	เพ่ือการพฒันาเศรษฐกิจไทยยัง่ยืน”	โดย
เสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย	 เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา	๘๐	พรรษา	๕	ธนัวาคม	๒๕๕๐	
	 -	เสดจ็ฯ	ไปทอดพระเนตรโรงงานหลวงอาหารส�าเร็จรูปท่ี	๒	(แมจ่นั)	
อ�าเภอแมจ่นั	จงัหวดัเชียงราย

วันพุธท่ี ๑๖	 -	 เสดจ็ออก	ณ	พระต�าหนกัดอยตงุ	อ�าเภอแมฟ้่าหลวง	จงัหวดั
เชียงราย	พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวรสฤษฎ์ิ	ปิงเมือง	นายกสมาคม
นิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	 เชียงราย	 และคณะ	 เข้าเฝ้าฯ	 ทูลเกล้าฯ	 
ถวายเงินรายได้จากการจดัการแข่งขนักอล์ฟการกศุล	ประจ�าปี	๒๕๕๓	 โดย 
เสดจ็พระราชกศุลตามพระราชอธัยาศยั
	 -	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระ-
จลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	ณ	ศาลากลางจงัหวดัพะเยา	อ�าเภอเมืองพะเยา	จงัหวดั
พะเยา
	 -	เสดจ็ฯ	ไปทรงเย่ียมบ้านนางปวีณา	ปิงเสาร์	และบ้านนางฉวีวรรณ	 
แซ่หยาง	 ทอดพระเนตรศูนย์พัฒนาพันธุ์ พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ	 และทรงเปิด
ศนูย์วิจยัและพฒันาชาน�า้มนัและพืชน�า้มนั	อ�าเภอแมส่าย	จงัหวดัเชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗	 -	 เสด็จฯ	 ไปทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน	 
เจ้าพ่อหลวงอปุถมัภ์	๔	 บ้านหวัแม่ค�า	 ต�าบลแม่สลองใน	อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง	
จงัหวดัเชียงราย
	 -	ทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านนาโต	่วปรอ.	๓๔๔	
อปุถมัภ์	ต�าบลแมส่ลองใน	อ�าเภอแมฟ้่าหลวง
	 -	ทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์	 บ้านสามคัคี
เก่า	ต�าบลแมฟ้่าหลวง	อ�าเภอแมฟ้่าหลวง

วนัศกุร์ที ่๑๘ -	เสดจ็ฯ	ไปทรงเย่ียมฐานทหารปางหนนุ	ต�าบลเทอดไทย	อ�าเภอ 
แมฟ้่าหลวง	จงัหวดัเชียงราย
	 -	 เสด็จฯ	 ไปทอดพระเนตรโครงการศึกษาและพฒันาการปลกูชา
น�า้มนัของมลูนิธิชยัพฒันา	บ้านปางมะหนั	ต�าบลเทอดไทย	อ�าเภอแมฟ้่าหลวง	

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    7



จงัหวดัเชียงราย
	 -	 ทรงเย่ียมโรงเรียนบ้านพญาไพรเล่าจอ	 ต�าบลเทอดไทย	 อ�าเภอ 
แมฟ้่าหลวง	จงัหวดัเชียงราย
	 -	 เสด็จฯ	 ไปทอดพระเนตรโครงการศึกษาและพฒันาการปลกูชา
น�า้มันของมูลนิธิชัยพัฒนา	 บ้านปูนะ	 ต�าบลเทอดไทย	 และเสด็จฯ	 ไปทอด
พระเนตรแปลงชาน�า้มนัของเกษตรกรในโครงการฯ
	 -	ทรงเย่ียมศนูย์การเรียนชมุชนชาวไทยภเูขา	“แมฟ้่าหลวง”	บ้านซาง
สงู	ต�าบลเทอดไทย	อ�าเภอแมฟ้่าหลวง	จงัหวดัเชียงราย

วันอาทิตย์ที่ ๒๐	เวลา	๑๗.๓๐	น.	เสดจ็ออก	ณ	วงัสระปทมุ	ทรงเป็นประธาน 
การประชุม	 คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ	ตามพระราชด�าริ	
สมเดจ็-พระเทพรัตนราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุารี

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๑ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 

๒๕๕๔ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดแพร่ และ
จังหวัดน่าน 

วันจันทร์ที่ ๒๑	 -	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดการประชมุวิชาการระดบัชาติ	 องค์การ
เกษตรกรในอนาคตแหง่ประเทศไทย	ในพระราชปูถมัภ์	สมเดจ็พระเทพรัตนราช
สดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุารี	ครัง้ท่ี	๓๒	ณ	วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีแพร่	
อ�าเภอเดน่ชยั	จงัหวดัแพร่
	 -	 เสดจ็ฯ	 ไปทรงยกปลีบวัทองค�าประดิษฐานบนยอดพระเจดีย์พระ
ธาตชุอ่แฮ	ณ	วดัพระธาตชุอ่แฮ	อ�าเภอเมืองแพร่
	 -	ทรงเย่ียมโรงเรียนเชตวนัวิทยา	พระปริยตัิธรรมวดัเชตวนั	 อ�าเภอ
ลอง	จงัหวดัแพร่

วันอังคารที่ ๒๒	-	เสดจ็ฯ	ไปทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนพีระยา
นเุคราะห์	๓	เฉลมิพระเกียรต	ิพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ในโอกาสครองราชย์ 
ปีท่ี	๕๐	อ�าเภอแมจ่ริม	จงัหวดันา่น
	 -	เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิดอาคารจิราธิวฒัน์	โรงเรียนทา่นผู้หญิงสงา่	อิงคลุา
นนท์	อ�าเภอบอ่เกลือ	จงัหวดันา่น
	 -	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดอาคารนครินทรารักษ์	 โรงพยาบาลบ่อเกลือ	
อ�าเภอบอ่เกลือ
	 -	ทรงเย่ียมโรงพยาบาลนา่น	อ�าเภอเมืองนา่น	

วนัพธุที ่๒๓ -	เสดจ็ฯ	ไปทรงเย่ียมศนูย์ภฟู้าพฒันา	ต�าบลภฟู้า	อ�าเภอบอ่เกลอื	
จงัหวดันา่น	ทอดพระเนตรกิจกรรรมตา่งๆ	ได้แก่	ธนาคารข้าวภฟู้าพฒันา	ศนูย์
สาธิตการสร้างตนเอง	กิจกรรมการเกษตรของนายจอ๋ย	ขาเหลก็	เกษตรกรท่ีเข้า
ร่วมโครงการในพืน้ท่ี	 แปลงปลูกรวบรวมพันธุ์ ไผ่ของกรมทางหลวง	 ศูนย์
วฒันธรรมภฟู้า	เพ่ืออนรัุกษ์วฒันธรรมท้องถ่ินของกลุม่ชาตพินัธุ์ลวัะ	ศนูย์เรียน
รู้วิถีชีวิตและวฒันธรรมกลุ่มชนเผ่ามลาบรี	 ศนูย์การเรียนชมุชนชาวไทยภเูขา	
“แมฟ้่าหลวง”	มละบรีภฟู้า	อาคารโรงแปรรูปผลติภณัฑ์อาหาร	บริเวณส�านกังาน
ศนูย์ภฟู้าพฒันา	และโครงการแปลงสาธิตการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวนั

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔	 -	 เสด็จฯ	 ไปทรงเย่ียมโรงเรียนเชียงกลางปริยตัิศึกษา	 
วดัศรีบญุเรือง	อ�าเภอเชียงกลาง	จงัหวดันา่น
	 -	เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิดอาคารนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	 
ณ	 โรงเรียนเชียงกลาง	 “ประชาพัฒนา”	 อ�าเภอเชียงกลาง	 ในโอกาสนี	้
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวีระชยั	วีระเมธีกลุ	รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	และคณะ	เข้าเฝ้าฯ	น้อมเกล้าฯ	ถวายเมลด็พนัธุ์ข้าว
เหนียวต้านทานโรคไหม้	“ธญัสริิน”	เป็นพนัธุ์ข้าวเหนียวท่ีได้รับพระราชทานช่ือ	
จ�านวน	๔,๐๐๐	 กิโลกรัม	 เพ่ือพระราชทานแก่กลุ่มโรงเรียนพระปริยตัิธรรม	 
แผนกสามญัศกึษา	จงัหวดันา่น	จ�านวน	๑,๐๐๐	กิโลกรัม	และพระราชทานแก่
ธนาคารข้าว	ศนูย์ภฟู้าพฒันา	จงัหวดันา่น	ส�าหรับเป็นกองทนุให้เกษตรได้กู้ ยืม
ไปบริโภค	จ�านวน	๓,๐๐๐	กิโลกรัม	ณ	โรงเรียนเชียงกลาง	“ประชาพฒันา”
	 -	 ทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนผู้บงัคบับญัชาลกูเสือ

รถไฟมกักะสนั	บ้านห้วยเลา	อ�าเภอสองแคว	จงัหวดันา่น

 วันศุกร์ท่ี ๒๕	 เวลา	๑๓.๓๐	น.	 เสด็จลงแทนพระองค์	ณ	ศาลาดสุิดาลยั	 
สวนจิตรลดา	พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายนิพิฏฐ์	อินทรสมบตัิ	รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงวฒันธรรม	 น�าศิลปินแห่งชาติ	 ประจ�าปีพทุธศกัราช	๒๕๕๓	
จ�านวน	๑๐	 คน	 เข้าเฝ้าฯ	 รับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ	 โอกาสนี	้
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายชวน	หลีกภยั	ซึง่คณะกรรมการวฒันธรรม
แห่งชาติมีมติในการประชุมคณะกรรมการฯ	 ครัง้ท่ี	 ๑/๒๕๕๔	 เม่ือวันท่ี	 ๔	
กมุภาพนัธ์	๒๕๕๔	 เห็นชอบให้ประกาศยกย่องเชิดชเูกียรติเป็น	 “ฐาปนนัดร
ศิลปิน”	 หมายถึงผู้ เป็นหลกัก่อตัง้โครงการศิลปินแห่งชาติ	 เม่ือพุทธศกัราช	
๒๕๒๗	เข้าเฝ้าฯ	รับพระราชทานเข็มเชิดชเูกียรตขิองกระทรวงวฒันธรรม
	 เวลา	๑๕.๑๕	น.	 เสด็จฯ	 ไปพระราชทานประกาศเกียรติคณุ	 และ 
เขม็ท่ีระลกึแก่ผู้บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย	ครบ	๓๖	ครัง้	และครบ	๑๐๘	 
ครัง้	ของเหลา่กาชาดจงัหวดั	ภาค	๕	ภาค	๖	และภาค	๗	จ�านวน	๑,๕๕๘	คน	
ณ	ห้างสรรพสนิค้าเดอะมอลล์	นครราชสีมา	อ�าเภอเมืองนครราชสีมา	จงัหวดั
นครราชสีมา

วันเสาร์ที่ ๒๖	เวลา	๐๘.๓๐	น.	เสดจ็	ฯ	ไปทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาทตู	
ประจ�าปี	 ๒๕๕๔	 และทอดพระเนตรร้านคณะภริยาทูต	 ณ	 ศูนย์การค้า 
สยามพารากอน	เขตปทมุวนั
	 เวลา	๑๔.๐๐	น.	 เสดจ็ออก	ณ	วงัสระปทมุ	พระราชทานพระราช-
วโรกาสให้คณะท่ีปรึกษาและคณะกรรมการมลูนิธิมนตรี	ตราโมท	 ในพระราช-ู 
ปถมัภ์	สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุารี	เข้าเฝ้าฯ	กราบบงัคม
ทลูรายงานผลการด�าเนินงานของมลูนิธิฯ	และรับพระราชทานพระราชด�าริเพ่ือ
เป็นแนวทางในการด�าเนินงานของมลูนิธิฯ

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ เวลา	๑๗.๐๐	น.	 เสดจ็ฯ	 ไปในการพระราชทานเพลงิศพ	 
พลโท	ยทุธศลิป์	เกษรศกุร์	ณ	เมรุวดัโสมนสัวิหาร	เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย

วันจันทร์ที่ ๒๘	เวลา	๐๙.๐๐	น.	และ	๑๓.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	แทนพระองค์	ไปใน
การพระราชทานปริญญาบตัรแก่ผู้ส�าเร็จการศกึษาจากมหาวทิยาลยัรามค�าแหง	
ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๕๒-๒๕๕๓	ณ	 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหง
มหาราช	 มหาวิทยาลยัรามค�าแหง	 เขตบางกะปิ	 เป็นวนัท่ี	 ๑	 (ภาคเช้าและ 
ภาคบา่ย	รวม	๘,๐๓๗	คน)

มีนาคม ๒๕๕๔

วันอังคารที่ ๑	เวลา	๐๙.๐๐	น.	และ	๑๓.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	แทนพระองค์	ไปใน 
การพระราชทานปริญญาบตัรแก่ผู้ส�าเร็จการศกึษาจากมหาวทิยาลยัรามค�าแหง	
ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๕๒-๒๕๕๓	ณ	 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหง
มหาราช	มหาวิทยาลยัรามค�าแหง	 เขตบางกะปิ	 เป็นวนัท่ี	๒	 (ทัง้ภาคเช้าและ
ภาคบา่ย	รวม	๗,๙๓๓	คน)
	 เวลา	๑๖.๐๐	น.	เสดจ็ลง	ณ	ศาลาดสุดิาลยั	สวนจิตรลดา	พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบคุคลจ�านวน	๑๓	คณะ	เข้าเฝ้าฯ	

วันพุธที่ ๒	เวลา	๐๙.๐๐	น.	และ	๑๓.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	แทนพระองค์	ไปในการ
พระราชทานปริญญาบตัรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยัรามค�าแหง	 
ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๕๒-๒๕๕๓	ณ	 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหง
มหาราชมหาวิทยาลยัรามค�าแหง	 เขตบางกะปิ	 เป็นวนัท่ี	๓	 (ทัง้ภาคเช้าและ 
ภาคบา่ย	รวม	๗,๗๓๓	คน)
	 เวลา	 ๑๖.๐๐	 น.	 เสด็จลง	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์สทุธิพร	จิตต์มิตรภาพ	
เข้าเฝ้าฯ	 ในโอกาสเข้ารับต�าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ	 และ
รับพระราชทานพระราชด�าริ	 เก่ียวกับการวิจัยส�าหรับใช้เป็นแนวทางใน 
การปฏิบตังิาน	ในโอกาสนี	้คณะผู้บริหาร	ส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ	
ร่วมเข้าเฝ้าฯ	ด้วย

8    จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี        



วันพฤหัสบดีที่ ๓	 เวลา	๐๙.๐๐	น.	 และ	๑๓.๐๐	น.	 เสด็จฯ	 แทนพระองค์	 
ไปในการพระราชทานปริญญาบตัรแก่ผู้ ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยั
รามค�าแหง	 ประจ�าปีการศึกษา	 ๒๕๕๒-๒๕๕๓	 ณ	 อาคารหอประชุม 
พอ่ขนุรามค�าแหงมหาราช	มหาวิทยาลยัรามค�าแหง	 เขตบางกะปิ	 เป็นวนัท่ี	๔	
(ทัง้ภาคเช้าและภาคบา่ย	รวม	๘,๐๘๒	คน)
	 เวลา	 ๑๖.๐๐	 น.	 เสด็จลง	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคล	จ�านวน	๘	คณะ	เข้าเฝ้าฯ	
	 เวลา	๑๖.๓๐	น.	เสดจ็ลง	ณ	อาคารชยัพฒันา	พระราชทานพระราช
วโรกาสให้นายปินาก	รัญชนั	จกัรวรรต	ิเอกอคัรราชทตูสาธารณรัฐอินเดียประจ�า
ประเทศไทย	ถ่ินพ�านกั	ณ	กรุงเทพมหานคร	เข้าเฝ้าฯ	ในโอกาสเข้ารับหน้าท่ีใหม่
	 เวลา	 ๑๗.๐๐	 น.	 เสด็จออกแทนพระองค์	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอนกุลัย์	อิศรเสนา	ณ	อยธุยา	กรรมการและ
เลขานกุาร	แผนกวิศวกรรมศาสตร์	มลูนิธิอานนัทมหิดล	น�าผู้ ได้รับพระราชทาน
ทนุมลูนิธิอานนัทมหิดล	แผนกวศิวกรรมศาสตร์	ประจ�าปี	๒๕๔๗	และปี	๒๕๔๕	
เข้าเฝ้าฯ	กราบบงัคมทลูรายงานผลการศกึษา	

 วันศุกร์ที่ ๔	 เวลา	๐๙.๐๐	น.	และ	๑๓.๐๐	น.	 เสดจ็ฯ	แทนพระองค์	ไปใน 
การพระราชทานปริญญาบตัรแก่ผู้ส�าเร็จการศกึษาจากมหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 
ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๕๒-๒๕๕๓	ณ	 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหง
มหาราช	มหาวิทยาลยัรามค�าแหง	 เขตบางกะปิ	 เป็นวนัท่ี	๕	 (ทัง้ภาคเช้าและ
ภาคบา่ย	รวม	๗,๙๑๙	คน)
	 เวลา	 ๑๖.๐๐	 น.	 เสด็จออกแทนพระองค์	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 
สวนจิตรลดา	พระราชทานพระราชวโรกาสให้	นายกรณ์	จาติกวณิช	 รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลงั	 พร้อมคณะ	 เข้าเฝ้าฯ	 ทูลเกล้าฯ	 ถวายเงินรายได้ 
จากการจ�าหน่ายของท่ีระลึกในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ	 “ความสุขของ 
คนไทยใต้แสงพระบารมี”	 เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา	๕	ธนัวาคม	
๒๕๕๒	 เพ่ือก่อสร้างพระบรมราชานสุาวรีย์	พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้า
เจ้าอยูห่วั	ณ	โรงพยาบาลศริิราช	และเพ่ือทรงใช้สอยตามพระราชอธัยาศยั
	 เวลา	 ๑๖.๑๕	 น.	 เสด็จออกแทนพระองค์	 ณ	 ศาลาดุสิดาลัย	 
สวนจิตรลดา	พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล	 จ�านวน	๒	 คณะ	 
เข้าเฝ้าฯ	ตอ่จากนัน้	พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคล	จ�านวน	๙	คณะ	
เข้าเฝ้าฯ	
	 ต่อจากนัน้	ณ	 อาคารชยัพฒันา	พระราชทานพระราชวโรกาสให้ 
นางพนูศรี	ทองไขม่กุต์	ท่ีปรึกษาโครงการตามพระราชด�าริ	สมเดจ็พระเทพรัตน-
ราชสดุา	 ฯ	สยามบรมราชกมุารี	 น�าคณะผู้ เข้ารับการฝึกอบรม	 วิทยากร	 และ 
ผู้จดัการฝึกอบรม	จากการด�าเนินโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสขุส�าหรับบคุลากรทางการแพทย์และสาธารณสขุจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว	เข้าเฝ้าฯ	ในโอกาสท่ีจดัให้มีการฝึกอบรมโครงการ
ดงักลา่ว

วันอาทิตย์ที่ ๖	 เวลา	๑๗.๐๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	
ศาสตราจารย์	คณุหญิงกหุลาบ	มลัลกิะมาส	ณ	เมรุหลวงหน้าพลบัพลาอิศริยา
ภรณ์	วดัเทพศริินทราวาส	เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย
	 เวลา	๑๗.๓๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปในการพระราชทานเพลงิศพ	พลอากาศโท	
ศรุพงศ์	คชาชีวะ	ณ	เมรุวดัพระศรีมหาธาตวุรมหาวิหาร	เขตบางเขน

วันจันทร์ที่ ๗	 เวลา	๐๙.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิดการสมัมนาความสมัพนัธ์
ไทย-จีน	ครัง้ท่ี	๘	เร่ือง	“การสร้างพลงัเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือการพฒันาชนบท”	
โอกาสนี	้ทรงบรรยายพิเศษ	 ในหวัข้อ	 “การพฒันาชนบทตามแนวพระราชด�าริ
ในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั”	ณ	หอประชมุสมานฉนัท์	ธนาคารกสกิรไทย	
จ�ากดั	(มหาชน)	ส�านกังานใหญ่	เขตราษฎร์บรูณะ

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๗ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ 
เสด็จพระราชด�าเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดีย 
	 เสดจ็ฯ	เยือนกรุงนิวเดล	ีรัฐกรณาฏกะ	และรัฐมหาราษฏระ	ถ�า้อชนัตา
และถ�า้แอลโลรา	 รวมทัง้ทอดพระเนตรกิจการของสถาบนัวิจยัด้านการเกษตร
แห่งอินเดีย	 ระหว่างท่ีประทบั	ณ	กรุงนิวเดลี	 จะพระราชทานพระราชวโรกาส 
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดียเข้าเฝ้าฯ	 และ
ถวายพระกระยาหารกลางวนั	ในวนัท่ี	๑๐	มีนาคม	๒๕๕๔	

วันศุกร์ที่ ๑๑	 เวลา	๐๙.๐๐	น.	 เสด็จลง	ณ	ศาลาดสุิดาลยั	 สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคล	จ�านวน	๑๑	คณะ	เข้าเฝ้าฯ	
	 เวลา	 ๐๙.๓๐	น.	 เสด็จออก	ณ	 อาคารชัยพฒันา	 สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสทุธิพงษ์	 จุลเจริญ	ผู้ ว่าราชการจงัหวดั
นครนายก	 น�าข้าราชการและเกษตรกรผู้ ปลูกมะปรางหวานและมะยงชิด	 
จงัหวดันครนายก	เข้าเฝ้าฯ	ทลูเกล้าฯ	ถวายผลมะปรางหวานและมะยงชิด
	 เวลา	๑๔.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสรรเสริญ	และ
เหรียญกาชาดสมนาคณุ	ชัน้ท่ี	๑	 แก่ผู้บ�าเพ็ญคณุความดี	 และผู้ มีอปุการคณุ 
แก่สภากาชาดไทย	 และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ มีกศุลจิต	 เข้าเฝ้าฯ	
ทูลเกล้าฯ	 ถวายเงิน	 และสิ่งของ	ณ	 ตึกศักรินทรภักดี	 วิทยาลัยพยาบาล	
สภากาชาดไทย	เขตปทมุวนั	ตอ่จากนัน้	เสดจ็ฯ	ไปทรงเป็นประธานการประชมุ
กรรมการสภากาชาดไทย	ณ	 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสงัวร	 
(เจริญ	สวุฑฺฒโน)

วันเสาร์ที่ ๑๒ เวลา	๑๔.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงเป็นประธานการประชมุใหญ่
สามญัประจ�าปี	๒๕๕๔	ของศริิราชมลูนิธิ	และการประชมุคณะกรรมการศริิราช
มูลนิธิ	 ครัง้ท่ี	 ๑๓๔	 (๑/๒๕๕๔)	ณ	 ตึกมหิดลบ�าเพ็ญ	 โรงพยาบาลศิริราช	 
เขตบางกอกน้อย

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ 
เสด็จพระราชด�านินเยือนสาธารณรัฐฝร่ังเศส ราชอาณาจักรเบลเยียม 
และสหราชอาณาจักร 
	 ณ	สาธารณรัฐฝร่ังเศส	 เสดจ็ฯ	 ไปทอดพระเนตรสวนพฤกษศาสตร์
จาร์แดง	เดส์	ปลองต์	กรุงปารีส	ตอ่จากนัน้	เสดจ็ฯ	ไปยงัราชอาณาจกัรเบลเยียม
เพ่ือเข้าเฝ้าสมเดจ็พระราชินีฟาบโิอลา	ณ	พระราชวงัชตเูฟนแบร์ก	และจะเสดจ็	ฯ	 
ไปยงัสหราชอาณาจกัรเพ่ือทรงเยือนมหาวทิยาลยัเคมบริดจ์	ตามค�ากราบบงัคม
ทลูเชิญของประธานคณะกรรมการประจ�าคณะเอเชียและตะวนัออกกลางศกึษา	
ทรงร่วมงาน	 “ฉลองครบรอบ	 ๒๐	 ปี	 ดนตรีไทยในสหราชอาณาจักร”	ณ	
มหาวิทยาลยัลอนดอน	 ในโอกาสครบ	๒๐	 ปี	 ของการก่อตัง้ชมรมดนตรีไทย 
แห่งสหราชอาณาจักร	 ในพระราชูปถัมภ์	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 
สยามบรมราชกมุารี
วันอาทิตย์ที่ ๒๐	 เวลา	๑๗.๐๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	 
นายก�าธร	สวุรรณปิยะศริิ	ณ	เมรุวดัมกฏุกษัตริยาราม	เขตพระนคร
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วันจันทร์ที่ ๒๑	 เวลา	 ๐๙.๐๐	 น.	 เสด็จฯ	 ไปในงานปิดภาคโรงเรียนชัย- 
พิทยพฒัน์	มลูนิธิชยัพฒันา	(จารุวฒันานกุลู	ทา่พระ)	ประจ�าปีการศกึษา	๒๕๕๓	
ซึง่ตัง้อยู	่ณ	เขตบางกอกใหญ่	
	 เวลา	๑๐.๓๐	น.	เสดจ็ลง	ณ	ศาลาดสุดิาลยั	สวนจิตรลดา	พระราช- 
ทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกือ้	 วงศ์บญุสนิ	ประธานคณะกรรมการ
โครงการโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น	
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	น�าคณาจารย์จากโรงเรียนท่ีมีผลการด�าเนินกิจกรรม
สง่เสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ดีเดน่	 เข้าเฝ้าฯ	 รับพระราชทานรางวลั
บณัณาสสมโภช	และน�าคณะกรรมการโครงการฯ	 ท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีครบ	๑๐	 ปี	 
เข้าเฝ้าฯ	รับพระราชทานเข็มท่ีระลกึ
วันอังคารที่ ๒๒	เวลา	๐๙.๐๐	น.	เสดจ็ลง	ณ	ศาลาดสุดิาลยั	สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคล	จ�านวน	๑๐	คณะ	เข้าเฝ้าฯ
	 เวลา	 ๐๙.๓๐	 น.	 เสด็จลง	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคล	จ�านวน	๒	คณะ	เข้าเฝ้าฯ	
	 เวลา	๑๐.๐๐	น.	เสดจ็ลง	ณ	อาคารชยัพฒันา	พระราชทานพระราช
วโรกาสให้นายเซอิจิ	โคจิมะ	เอกอคัรราชทตูญ่ีปุ่ นประจ�าประเทศไทย	เข้าเฝ้าฯ	 
รับพระราชทานเงินของมลูนิธิสมเดจ็พระพนัวสัสาอยัยิกาเจ้า	เพ่ือพระราชทาน 
ความช่วยเหลือประชาชนชาวญ่ีปุ่ นท่ีได้รับความเดือดร้อนกรณีเหตุการณ์ 
แผน่ดนิไหวและคลื่นสนึามิ	ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น
	 เวลา	๑๖.๓๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดการประชุมระดบัสงูว่าด้วย 
การศกึษาเพ่ือประชาชน	ครัง้ท่ี	๑๐	หวัข้อ	 “๒๐	 ปี	หลงัการประกาศปฏิญญา
จอมเทียน”	ณ	 โรงแรมรอยลัคลฟิบีช	 รีสอร์ท	พทัยา	อ�าเภอบางละมงุ	จงัหวดั
ชลบรีุ

วันพุธที่ ๒๓	 เวลา	๐๙.๐๐	น.	 เสด็จลง	ณ	ศาลาดสุิดาลยั	 สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคล	จ�านวน	๑๐	คณะ	เข้าเฝ้าฯ
	 เวลา	 ๑๕.๐๐	 น.	 เสด็จฯ	 แทนพระองค์	 ไปในการพระราชทาน
ประกาศนียบัตรและรางวัลแก่นัก เ รียนชัน้มัธยมศึกษา 	 และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 โรงเรียนจิตรลดา	 ในงานปิดภาคการศึกษาระดับ
มธัยมศึกษา	 และระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ	ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๕๓	
โอกาสนี	้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนท่ีส�าเร็จการศึกษาระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลาย	ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ	และระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพชัน้สงู	รวม	๒๒๐	คน	เฝ้าฯ	กราบบงัคมทลูถวายบงัคมลา	เน่ืองในโอกาส
ท่ีส�าเร็จการศกึษา	ในการนี	้ได้มีพระราโชวาทแก่นกัเรียน	ส�าหรับเป็นแนวทาง
การปฏิบตัตินด้วย	ณ	ศาลาผกาภิรมย์	โรงเรียนจิตรลดา
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เวลา	 ๐๙.๐๐	 น.	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดนิทรรศการใน 
งานประชมุ	ประจ�าปี	๒๕๕๔	ส�านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แหง่ชาต	ิในหวัข้อ	“วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือเตรียมพร้อมรับมือภยัพิบตั”ิ	
ณ	ศนูย์ประชมุอทุยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย	ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแหง่ชาติ	อ�าเภอคลองหลวง	จงัหวดัปทมุธานี
	 เวลา	 ๑๕.๐๐	 น.	 เสด็จฯ	 ไปในงานปิดภาคเรียนของโรงเรียน 
พระต�าหนกัสวนกหุลาบ	ประจ�าปีการศกึษา	๒๕๕๓	ณ	ศาลามหามงคล	สโมสร
ข้าราชบริพาร	และบริเวณโรงเรียนพระต�าหนกัสวนกหุลาบ	เขตพระนคร
วันศุกร์ที่ ๒๕	 เวลา	๐๙.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิดงาน	“สปัดาห์หนงัสือแหง่
ชาติ	 ครัง้ท่ี	๓๙”	 และงาน	 “สปัดาห์หนงัสือนานาชาติ	 ครัง้ท่ี	๙”	ณ	ศนูย์การ
ประชมุแหง่ชาตสิริิกิติ์	เขตคลองเตย
	 เวลา	 ๑๕.๐๐	 น.	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดหอจดหมายเหตุพุทธทาส	 
อินทปัญโญ	ณ	สวนวชิรเบญจทศั	(สวนรถไฟ)	เขตจตจุกัร
	 เวลา	๑๖.๓๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบตัิธรรม
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั	 และการก่อสร้าง 
พระราชานสุาวรีย์	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	 เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ	 สยาม
มกฎุ-ราชกมุาร	ณ	วดัมหาธาตยุวุราชรังสฤษฎ์ิ	เขตพระนคร

วันเสาร์ที่ ๒๖	เวลา	๐๗.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปในงานวนัครบรอบ	๙๔	ปี	แหง่การ
สถาปนาจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	ณ	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	เขตปทมุวนั
	 เวลา	๑๙.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงเป็นประธานงานคืนเหย้าชาวจฬุาฯ	
๒๕๕๔	“ทัว่ราชอาณาจกัรนี	้ เราเป็นหลกัอยูแ่ตล่ะสว่น”	 ในโอกาสครบ	๙๔	 ปี	 
แห่งการสถาปนาจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	ณ	ศาลาพระเกีย้ว	 จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั	เขตปทมุวนั

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ เวลา	๑๗.๓๐	น.	 เสดจ็ฯ	 ไปในการพระราชทานเพลงิศพ	 
พลโท	ปุ่ น	วงศ์วิเศษ	ณ	เมรุวดัธาตทุอง	เขตวฒันา

วันจันทร์ที่ ๒๘ เวลา	๐๙.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงเป็นประธานการประชมุใหญ่
สามัญประจ�าปี	 คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย	 ครัง้ท่ี	
๑/๒๕๕๔	ณ	ตกึกลัยาณิวฒันา	โรงพยาบาลสงฆ์	เขตราชเทวี	
	 เวลา	 ๑๕.๐๐	 น.	 เสด็จลง	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมโครงการความร่วมมือ 
ในการพฒันาคณุภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในกลุม่ประเทศเอเชียและแปซิฟิก	
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานในกิจกรรมด้านการเกษตร	 
การงานอาชีพ	สขุภาพอนามยัและสิง่แวดล้อม	เข้าเฝ้าฯ	ในโอกาสท่ีเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมโครงการดงักลา่ว	ซึง่จดัขึน้ระหวา่งวนัท่ี	๒๓	มีนาคม	-	วนัท่ี	๑	เมษายน	
๒๕๕๔	ในโอกาสนี	้วิทยากรและคณะผู้จดัการฝึกอบรมฯ	ร่วมเข้าเฝ้าฯ	ด้วย
	 เวลา	๑๖.๓๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดมหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ	
วิทยาเขตรังสติ	ซึง่ตัง้อยู	่ณ	อ�าเภอธญับรีุ	จงัหวดัปทมุธานี

วันอังคารที่ ๒๙	เวลา	๐๙.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิดการประชมุโต๊ะกลมไทย-
สหรัฐฯ	ครัง้ท่ี	๕	ณ	มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั	วิทยาเขตสวุรรณภมิู	อ�าเภอเมือง
สมทุรปราการ	จงัหวดัสมทุรปราการ
	 เวลา	 ๑๔.๑๕	 น.	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิด	 “อาคารแทนคุณแผ่นดิน”	 
ณ	โรงเรียนปทมุคงคา	สมทุรปราการ	อ�าเภอเมืองสมทุรปราการ	
	 เวลา	๑๕.๓๐	น.	 เสดจ็ฯ	 ไปทรงเปิด	 “อาคารเฉลมิพระเกียรติ	๔๘	
พรรษา	(ส.ธ.)”	และ	“ห้องสมดุเฉลมิพระเกียรติ	๕๕	พรรษา”	ณ	โรงเรียนมธัยม
วดัศรีจนัทร์ประดษิฐ์	อ�าเภอเมืองสมทุรปราการ	

วันพุธท่ี ๓๐ เวลา	๑๕.๐๐	น.	 เสด็จลง	ณ	อาคารชยัพฒันา	สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคล	เข้าเฝ้าฯ
เวลา	๑๗.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปพระราชทานโลร่างวลัแก่ผู้ชนะการประกวดผู้สงูวยั
ท่ีมีสขุภาพดี	และพระราชทานโลเ่กียรตยิศแก่กลุบตุร	กลุธิดา	รองกลุบตุร	และ 
รองกุลธิดากาชาด	 รวมทัง้กุลบุตรกาชาดดีเด่น	ณ	 อาคารใหม่	 สวนอัมพร	 
ตอ่จากนัน้	ทรงเปิดงานกาชาดประจ�าปี	๒๕๕๔	กบัทรงเย่ียมการออกร้านของ
หนว่ยงานตา่งๆ	ณ	บริเวณสวนอมัพร

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ เวลา	๐๙.๐๐	น.	 เสดจ็ฯ	 ไปทรงเปิดการประชมุวิชาการ	 
“สามทศวรรษการพฒันาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร	 ตามพระราชด�าริ	
สมเดจ็-พระเทพรัตนราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุารี”	โอกาสนี	้ทรงบรรยายพิเศษ	
ในหวัข้อ	 “๓๐	 ปี	 การพฒันาเด็กและเยาวชน	 ร่วมกนัสร้างโอกาสท่ีดีกวา่”	ณ	 
หอประชมุจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	เขตปทมุวนั
	 เวลา	๑๘.๕๐	น.	 เสดจ็ฯ	ไปทรงเป็นประธานงานเลีย้งปิดภาคสมยั
การฝึกภาคสนามของนกัเรียนนายร้อย	ประจ�าปีการศกึษา	๒๕๕๔	ณ	โรงเรียน 
นายร้อยพระจลุจอมเกล้า	อ�าเภอเมืองนครนายก	จงัหวดันครนายก

เมษายน ๒๕๕๔

วันศุกร์ที่ ๑	 เวลา	 ๐๘.๓๐	น.	 เสด็จลงแทนพระองค์	ณ	 ธนาคารออมสิน	 
สาขาสวนจิตรลดา	 พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเลอศักด์ิ	 จุลเทศ	 

ผู้ อ�านวยการธนาคารออมสิน	 พร้อมด้วยคณะผู้ บริหารธนาคารออมสิน	 
และพนกังานธนาคารออมสิน	 สาขาสวนจิตรลดา	 และเจ้าหน้าท่ีประสานงาน	
เข้าเฝ้าฯ	 ถวายการรับฝากเงิน	 เน่ืองในโอกาสวนัคล้ายวนัสถาปนาธนาคาร
ออมสนิ	วนัท่ี	๑	เมษายน	๒๕๕๔
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	 เวลา	 ๐๙.๐๐	 น.	 เสด็จลง	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล	 เข้าเฝ้าฯ	 ถวายพระพร	 เน่ืองใน
โอกาสวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ	วนัท่ี	๒	เมษายน	๒๕๕๔	
	 เวลา	 ๐๙.๓๐	 น.	 เสด็จลง	 ณ	 ศาลาดุสิดาลัย	 สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล	 เข้าเฝ้าฯ	 ถวายพระพร	 เน่ืองใน
โอกาสวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ	วนัท่ี	๒	เมษายน	๒๕๕๔
	 เวลา	๑๔.๐๐	น.	เสดจ็ลง	ณ	อาคารชยัพฒันา	พระราชทานพระราช
วโรกาสให้คณะองคมนตรีและภริยา	 เข้าเฝ้าฯ	ถวายพระพรชยัมงคล	 เน่ืองใน
โอกาสวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ	วนัท่ี	๒	เมษายน	๒๕๕๔

วันเสาร์ที่ ๒ เวลา	๐๘.๓๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปทรงปล่อยพนัธุ์ปลาน�า้จืด	 รวม	
๕๙๐,๐๐๐	ตวัลงในแมน่�า้เจ้าพระยา	เพ่ือบ�าเพญ็พระราชกศุลเน่ืองในวนัคล้าย
วนัพระราชสมภพ	วนัท่ี	๒	เมษายน	๒๕๕๔	ณ	ทา่วาสกุรี	เขตพระนคร

วันอาทิตย์ที่ ๓ เวลา	๑๗.๐๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	 
นายปรีชา	โกศลพนัธุ์	ณ	เมรุวดัมกฏุกษัตริยาราม	เขตพระนคร

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๔ ถึงวันอังคารที่ ๑๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๔ 
เสดจ็พระราชด�าเนนิเยอืนสาธารณรฐัประชาชนจนี	ตามค�ากราบบงัคมทลู
เชิญของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน	และ ระหว่างวันอังคารที่ ๑๒ ถึง
วันพุธที่ ๑๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๔ เสด็จพระราชด�าเนินเยือน
สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
	 เสด็จฯ	 เยือนกรุงปักก่ิง	 เมืองฉินหวงต่าว	 เมืองซูโจว	 นครเฉิงต	ู 
เมืองเหมียนหยาง	นครฉงช่ิง	 นครซีอาน	และเมืองเอ๋ียนอนั	ทรงเย่ียมบณัฑิต
วิทยาลัยแห่งสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน	 และโรงเรียนประถมศึกษา 
เซียนเฟิงลู	่ สริินธร	 เมืองเหมียนหยาง	นอกจากนี	้ทรงเป็นประธานการประชมุ
คณะกรรมการบริหารศนูย์แลกเปลี่ยนวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและวฒันธรรม
ไทย-จีน	 สิรินธร	 มหาวิทยาลยัปักก่ิง	 และการสมัมนาทางวิชาการเก่ียวกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีววทิยาระหวา่งมหาวทิยาลยัปักก่ิงและจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั	อนึง่	มหาวิทยาลยัเสฉวน	มหาวิทยาลยัเฉิงต	ูและมหาวิทยาลยั 
ซีหนาน	ถวายต�าแหนง่ศาสตราจารย์กิตตมิศกัดิป์ระจ�ามหาวทิยาลยัฯ	ในโอกาส
เสดจ็ฯ	เยือนครัง้นีด้้วย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ เวลา	๐๙.๐๐	น.	เสดจ็ลง	ณ	ศาลาดสุดิาลยั	สวนจิตรลดา	 
ทรงเป็นประธานพิธีไหว้ครู	ประจ�าปี	๒๕๕๔	ของคณะเจ้าหน้าท่ี	ครู	และนกัเรียน 
ศลิปาชีพ	สถาบนัสริิกิติ์	สวนจิตรลดา
	 เวลา	 ๑๑.๐๐	 น.	 เสด็จลง	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวีระชยั	วีระเมธีกลุ	รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และคณะ	 เข้าเฝ้าฯ	ถวายพระพร	 เน่ืองในโอกาส 
วันคล้ายวันพระราชสมภพ	 วันท่ี	 ๒	 เมษายน	 ๒๕๕๔	 และน้อมเกล้าฯ	 
ถวายเคร่ืองต้นแบบส�าหรับกายภาพบ�าบดัข้อเขา่	(Continuous	Passive	Motion	
-	CPM)	หลงัการผา่ตดั	เพ่ือพระราชทานตามพระราชอธัยาศยั
	 เวลา	๑๙.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงเป็นประธานพิธีบายศรี	และงานราตรี	 
ในโอกาสงานบุญสงกรานต์ปีใหม่	 พ.ศ.๒๕๕๔	ณ	 สถานเอกอัครราชทูต

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจ�าประเทศไทย	เขตวงัทองหลาง

วันอาทิตย์ที่ ๑๗	 เวลา	๑๘.๐๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	
ศาสตราจารย์เกียรตคิณุเถาวลัย์	นนัทาภิวฒัน์	ณ	เมรุหลวงหน้าพลบัพลาอิศริยา
ภรณ์	 วดัเทพศิรินทราวาส	 เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย	 ต่อจากนัน้	 เสด็จฯ	 ไปใน 
การพระพิธีธรรม	สวดพระอภิธรรมศพ	นางเจริญใจ	สนุทรวาทิน	ณ	ศาลา	๙	วดั
เทพศริินทราวาส

วันจันทร์ท่ี ๑๘	 เวลา	๐๙.๐๐	น.	 เสดจ็ลง	ณ	ศาลาดสุิดาลยั	สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคล	จ�านวน	๑๑	คณะ	เข้าเฝ้าฯ	
	 เวลา	 ๐๙.๓๐	 น.	 เสด็จลง	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณุหญิงแสงเดือน	ณ	นคร	ประธานกรรมการ
มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก	 ในพระราชูปถัมภ์	 สมเด็จพระศรี- 
นครินทราบรมราชชนนี	 น�าคณะกรรมการและอาสาสมคัร	มลูนิธิสงเคราะห์
ครอบครัวทหารผ่านศึก	 ในพระราชูปถัมภ์ฯ	 เข้าเฝ้าฯ	 ทูลเกล้าฯ	 ถวายเงิน	 
โดยเสดจ็พระราชกศุลตามพระราชอธัยาศยั
	 เวลา	 ๑๐.๐๐	 น.	 เสด็จลง	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 พระราชทาน 
พระราชวโรกาสให้นายวิชัย	 วราศิริกุล	 เอกอัครราชทูต	ณ	 กรุงมานามา	 
ราชอาณาจกัรบาห์เรน	 เข้าเฝ้าฯ	 เพ่ือกราบบงัคมทลูลา	 ก่อนออกเดินทางไป
ปฏิบตัหิน้าท่ี
	 เวลา	 ๑๕.๐๐	 น.	 เสด็จฯ	 ไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขึน้
ประดษิฐานในพระปรางค์	ทรงพระสหุร่าย	ทรงเจิม	ทรงปิดทอง	ทรงผกูผ้าสชีมพ	ู
และทรงคล้องพวงมาลัยท่ีช่อฟ้าพระอุโบสถ	 และช่อฟ้าพระวิหาร	 ณ	 
วดัหนงัราชวรวิหาร	เขตจอมทอง
	 เวลา	๑๘.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปเสวยพระกระยาหารค�่า	ซึง่นายกวา่น	มู	่
เอกอคัรราชทตูสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�าประเทศไทย	จดัถวาย	 เน่ืองใน
โอกาสท่ีเสด็จฯ	 เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน	 ระหว่างวนัท่ี	๔-๑๒	 เมษายน	
๒๕๕๔	ณ	ท�าเนียบเอกอคัรราชทตูสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�าประเทศไทย	
เขตดนิแดง

วันอังคารที่ ๑๙	 เวลา	๑๑.๐๐	น.	 เสดจ็ลง	ณ	ศาลาดสุดิาลยั	สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะครูใหญ่โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน	
และคณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชด�าริในโรงเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดน	 เข้าเฝ้าฯ	 ในโอกาสท่ีกองบญัชาการต�ารวจตระเวนชายแดนจดัการ
ประชมุสมัมนาครูใหญ่โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน	ประจ�าปี	๒๕๕๔	ครัง้ท่ี	
๓๑	ระหวา่งเดือนเมษายน	-	พฤษภาคม	๒๕๕๔
	 เวลา	๑๖.๓๐	น.	 เสดจ็ฯ	 ไปในการพระราชทานเพลงิศพ	นายกมล	
นชุนาฏนนท์	ณ	เมรุวดัธาตทุอง	เขตวฒันา

วันพธุท่ี ๒๐	เวลา	๐๙.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิด	“สวนสาธารณะเฉลมิพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั”	เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	
๘๐	พรรษา	๕	ธนัวาคม	๒๕๕๐	ซึง่ตัง้อยู	่ณ	เขตสาทร
	 เวลา	 ๐๙.๔๕	 น.	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดอาคาร	 “สถาบันคึกฤทธ์ิ”	 

เน่ืองในโอกาสครบ	๑๐๐	ปี	ศาสตราจารย์	พลตรี	หมอ่มราชวงศ์คกึฤทธ์ิ	ปราโมช	
ณ	 มูลนิธิคึกฤทธ์ิ	 ๘๐	 ในพระราชูปถัมภ์	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 

สยามบรมราชกมุารี	เขตสาทร

ระหว่างวันพุธที่ ๒๐ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๔  
เสด็จพระราชด�าเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
	 เสด็จฯ	 ไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าของการด�าเนินโครงการ 
ตามพระราชด�าริในโรงเรียนหุง่ทัง้	และโรงเรียนหุง่ทัง้สาขาหมูบ้่านประมงวงุเวียง	
อ�าเภอฮาลอง	จงัหวดักวา๋งนิงห์	รวมทัง้โรงเรียนนิงห์หมี	อ�าเภอฮวาลือ	จงัหวดั
นิงห์บิง่ห์	และโรงเรียนกาวเซนิ	อ�าเภอดา่บัก๊	จงัหวดัฮวา่บิง่ห์	

วันอาทิตย์ที่ ๒๔	 เวลา	๑๗.๐๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ 
นางอรอ�าไพ	 โกมารกุล	ณ	 นคร	ณ	 เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์	 
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วัดเทพศิรินทราวาส	 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	 ต่อจากนัน้	 เสด็จฯ	 ไปใน 
การพระราชทานเพลิงศพ	นายแพทย์กณุฑล	สนุทรเวช	ณ	 เมรุวดัตรีทศเทพ
วรวิหาร	เขตพระนคร

วันอังคารที่ ๒๖	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดการด�าเนินธุรกิจแบบควบรวมระหว่าง 
โรงกลัน่น�า้มนัปิโตรเลียม	และโรงงานอะโรเมตกิส์	บริษัท	ปตท.	อะโรเมตกิส์และ
การกลัน่	 จ�ากดั	 (มหาชน)	 กบัทรงเปิดกิจการกลุ่มโรงผลิตผลิตภณัฑ์เอทิลีน	
บริษัท	ปตท.	เคมิคอล	จ�ากดั	(มหาชน)	ณ	นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ	อ�าเภอ
เมืองระยอง	จงัหวดัระยอง

วันพุธที ่ ๒๗	 เวลา	๐๗.๐๐	น.	 เสดจ็ฯ	 ไปทรงบาตรพระสงฆ์	 เน่ืองในโอกาส 
วนัคล้ายวนัสถาปนาสภากาชาดไทย	ครบ	๑๑๘	ปี	และทอดพระเนตรพิพิธภณัฑ์
สภากาชาดไทย	ณ	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	เขตปทมุวนั
	 เวลา	๑๕.๐๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดการแข่งขนัชีววิทยาโอลิมปิก 
ระดบัชาต	ิครัง้ท่ี	๘	ณ	หอแสดงดนตรี	วทิยาลยัดริุยางคศลิป์	มหาวทิยาลยัมหิดล	
อ�าเภอพทุธมณฑล	จงัหวดันครปฐม
	 ด้วยพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรม-
ราชินีนาถ	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 
สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์	 ตามค�าทูลเชิญของ
สมเดจ็พระราชินีนาถเอลซิาเบธท่ี	๒	แหง่สหราชอาณาจกัร	ไปทรงร่วมพระราช
พิธีเสกสมรสของเจ้าชายวิลเลียมแห่งเวลส์กับนางสาวแคเธอรีน	 มิดเดิลตนั	 
ณ	กรุงลอนดอน	สหราชอาณาจกัร	ในวนัท่ี	๒๙	เมษายน	พทุธศกัราช	๒๕๕๔	
ในโอกาสนี 	้ สมเด็จพระเทพรัตนราช-สุดา 	 ฯ	 สยามบรมราชกุมา รี	 
เสดจ็พระราชด�าเนิน	เยือนสหราชอาณาจกัร	ระหวา่งวนัพฤหสับดีท่ี	๒๘	ถงึวนั
เสาร์ท่ี	๓๐	เมษายน	พทุธศกัราช	๒๕๕๔	

พฤษภาคม ๒๕๕๔

วันอาทิตย์ที่ ๑	เวลา	๑๗.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	แทนพระองค์ไปในการพระราชทาน 
เพลงิศพ	ศาสตราจารย์เกียรตคิณุ	ประดษิฐ์	เจริญไทยทวี	ณ	เมรุหลวงหน้าพลบั
พลาอิศริยาภรณ์	วดัเทพศริินทราวาส	เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย

วันจันทร์ที่ ๒	เวลา	๑๖.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงฟังปาฐกถา	ชดุสริินธร	ครัง้ท่ี	๒๖	 
เร่ือง	 “นกเงือกกบัความยัง่ยืนของระบบนิเวศ”	ซึง่ศาสตราจารย์พิไล	พลูสวสัดิ์	 

เป็นผู้กล่าวปาฐกถา	ณ	 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	 
เขตปทมุวนั

วันพุธที่ ๔	 เวลา	๑๕.๐๐	น.	 เสด็จลง	ณ	 อาคารชยัพฒันา	 สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเทียโค	เทโอ	วาน	เดน	เฮาท์	เอกอคัรราชทตู
ราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด์ประจ�าประเทศไทย	 เข้าเฝ้าฯ	 กราบบงัคมทลูลา	 
ในโอกาสท่ีจะพ้นจากหน้าท่ี	ในโอกาสนี	้นางไบบา	บราเซ	ภริยาเอกอคัรราชทตูฯ	
ร่วมเข้าเฝ้า	ฯ	ด้วย

วันพฤหัสบดีที่ ๖	เวลา	๐๙.๐๐	น.	เสดจ็ลง	ณ	ศาลาดสุดิาลยั	สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคล	จ�านวน	๑๕	คณะ	เข้าเฝ้าฯ	
	 เวลา	 ๐๙.๓๐	 น.	 เสด็จลง	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 พระราชทาน 
พระราชวโรกาสให้นายกิตต	ิทรัพย์วสิทุธ์ิ	ผู้วา่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา	น�าคณะ
ข้าราชการ	 ผู้น�ากลุ่มเกษตรกร	 และกลุ่มผู้น�าแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร	 
เข้าเฝ้าฯ	ทลูเกล้าฯ	ถวายผลผลติทางการเกษตร	
	 เวลา	 ๑๕.๐๐	 น.	 เสด็จออก	ณ	 อาคารชัยพฒันา	 สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายทารัน	 โกกอย	 มุขมนตรีรัฐอัสสัม 
แหง่สาธารณรัฐอินเดีย	เข้าเฝ้าฯ	ในโอกาสเดนิทางเยือนประเทศไทย	

วันอาทิตย์ที่ ๘	 เวลา	๑๗.๐๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	 
คณุหญิงกนก	สามเสน	วิล	ณ	เมรุวดัธาตทุอง	เขตวฒันา

วันจันทร์ ท่ี ๙ 	 เสด็จลงแทนพระองค์	ณ	 ศาลาดุสิดาลัย	 สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลอากาศเอก	 อิทธพร	ศภุวงศ์	 ผู้บญัชาการ 
ทหารอากาศ	 ประธานกรรมการมูลนิธิคุ้ มเกล้าฯ	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 
น�าคณะกรรมการมลูนิธิคุ้มเกล้าฯ	ในพระบรมราชปูถมัภ์	และเจ้าหน้าท่ี	เข้าเฝ้าฯ	
เพ่ือถวายพระพรชยัมงคล	และทลูเกล้าฯ	ถวายเงิน	โดยเสดจ็พระราชกศุล	ตาม 
พระราชอธัยาศยั	 เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา	๕	ธนัวาคม	๒๕๕๓	
ต่อจากนัน้	 พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล	 จ�านวน	 ๑๒	 คณะ	 
เข้าเฝ้าฯ	
	 เวลา	๑๖.๓๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปทรงเป็นประธานงานวนัมลูนิธิสิรินธร	 
ณ	ต�าหนกัปลายเนิน	เขตคลองเตย

วันอังคารที่ ๑๐	 เวลา	๑๕.๐๐	น.	 เสดจ็ลง	ณ	ศาลาดสุดิาลยั	สวนจิตรลดา	 
ทรงเป็นประธานการประชมุคณะกรรมการโครงการจดัหาทนุซือ้อปุกรณ์และ
เคร่ืองมือทางการแพทย์ส�าหรับอาคารผู้ ป่วยสร้างใหม่	 โรงพยาบาลพหลพล
พยุหเสนา	 จงัหวดักาญจนบุรี	 ซึ่งมลูนิธิมหามกุฎราชวิทยาลยั	 ในพระบรม-
ราชปูถมัภ์	เป็นผู้ด�าเนินการจดักิจกรรม	และรวบรวมเงินบริจาค	เพ่ือสนบัสนนุ
โครงการ	 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระญาณสงัวร	 สมเด็จพระสงัฆราช	 
สกลมหาสงัฆปริณายก	ในโอกาสท่ีจะเจริญพระชนัษา	๑๐๐	ปี	ในปีพทุธศกัราช	
๒๕๕๖

วันพุธท่ี ๑๑	 เวลา	 ๑๕.๐๐	 น.	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์โชคชัย	 และ 
ทอดพระเนตรกิจการพิพิธภณัฑ์ฯ	ณ	อาคารพิพิธภณัฑ์โชคชยั	อ�าเภอล�าลกูกา	
จงัหวดัปทมุธานี
	 เวลา	๑๗.๐๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดงานสปัดาห์สง่เสริมพระพทุธ
ศาสนา	 เ น่ืองในเทศกาลวิสาขบูชา	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๔	 ณ	 มณฑลพิธี 
ลานอเนกประสงค์	 กองทัพภาคท่ี	 ๑	 กรมทหารราบท่ี	 ๑๑	 รักษาพระองค์	 
เขตบางเขน

วนัพฤหสับดทีี ่๑๒	เวลา	๐๙.๐๐	น.	เสดจ็ลง	ณ	อาคารชยัพฒันา	สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ทา่นผู้หญิงนราวดี	ชยัเฉนียน	ประธานกรรมการ

12    จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี        



มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 น�าผู้ มีอุปการคุณต่อมูลนิธิฯ	 เข้าเฝ้าฯ	
ทลูเกล้าฯ	ถวายเงิน	เพ่ือสมทบทนุมลูนิธิฯ	และรับพระราชทานโล	่ของท่ีระลกึ	
และเข็มอกัษรพระนามาภิไธย	 “ส.ธ.”	ตอ่จากนัน้	ทรงเป็นประธานการประชมุ
คณะกรรมการมลูนิธิสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา	ครัง้ท่ี	๑/๒๕๕๔

วันศุกร์ที่ ๑๓	เวลา	๑๐.๓๐	น.	เสดจ็ลงแทนพระองค์	ณ	โครงการสว่นพระองค์	 
สวนจิตรลดา	ทรงตรวจเย่ียม	 และทอดพระเนตรนิทรรศการของโครงการสว่น
พระองค์	สวนจิตรลดา	โอกาสนี	้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายแก้วขวญั	
วชัโรทยั	เลขาธิการพระราชวงั	น�าอธิบดีกรมปศสุตัว์	อธิบดีกรมสง่เสริมสหกรณ์	
อธิบดีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์	ผู้แทนกรรมการสหกรณ์การเกษตร	สหกรณ์นิคม	
และสหกรณ์ประมงทัว่ประเทศ	สมาชิกเกษตรกรผู้ เลีย้งโคนม	ผู้แทนครูบญัชี
อาสาทัว่ประเทศ	ชาวนา	ชาวไร่	 ชาวสวน	สมาชิกผู้ รับนมสวนจิตรลดา	 และ 
ผู้สนบัสนนุกิจการโครงการสว่นพระองค์	สวนจิตรลดา	เข้าเฝ้าฯ	รับพระราชทาน
พระราโชวาท
	 ตอ่จากนัน้	ทอดพระเนตรนิทรรศการ	“๕๐	ปี	โครงการสว่นพระองค์	 
สวนจิตรลดาฯ”	และกิจการของโครงการฯ	ได้แก่	อาคารโรงนมอดัเมด็สวนดสุติ	
กระบวนการผลติไบโอดีเซลแบบไมใ่ช้น�า้ล้าง	และอาคารระบบผลติ
น�า้เยน็โดยใช้พลงังานความร้อนจากแกลบ	เป็นต้น

ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๔ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ 
เสด็จพระราชด�าเนินเยือนสหรัฐอเมริกา 

วันอาทิตย์ที่ ๒๒	 เวลา	๑๗.๐๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	 
นางจฬุารัตน์	บณุยากร	ณ	เมรุวดัมกฏุกษัตริยาราม	เขตพระนคร

วันจันทร์ที่ ๒๓	เวลา	๑๕.๓๐	น.	เสดจ็ออก	ณ	อาคารชยัพฒันา	สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายโง	 ดึ๊ก	 ทัง้	 เอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐ
สงัคมนิยมเวียดนามประจ�าประเทศไทย	เข้าเฝ้าฯ	ในโอกาสเข้ารับหน้าท่ีใหม่
	 เวลา	 ๑๖.๐๐	 น.	 เสด็จออก	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 พระราชทาน 
พระราชวโรกาสให้นายเฉลมิพล	ดลุสมัพนัธ์	ประธานกรรมการชมุนมุสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	 จ�ากดั	 และคณะ	 เข้าเฝ้าฯ	ทลูเกล้าฯ	 ถวายเงิน	 
โดยเสดจ็พระราชกศุล	ตามพระราชอธัยาศยั	น้อมเกล้าฯ	ถวายอาคารกิจกรรม
สหกรณ์โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองตะไก้	 อ�าเภอบึงกาฬ	 
จงัหวดัหนองคาย	ทลูเกล้าฯ	ถวายทนุการศกึษาโรงเรียนจิตรลดา	(สายวชิาชีพ)	 
และทูลเกล้าฯ	 ถวายนมแพะ	 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนสายบุรี	 “แจ้ง 
ประชาคาร”	 จงัหวดัปัตตานี	 และไข่ไก่ไอโอดีน	ผลิตภณัฑ์ของโรงเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดนพีระยานเุคราะห์	๓	จงัหวดันา่น
	 เวลา	 ๑๖.๑๕	 น.	 เสด็จออก	ณ	 อาคารชัยพฒันา	 พระราชทาน 
พระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์วุฒิชัย	 กปิลกาญจน์	 อธิการบดี
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์	 น�าผู้บริหาร	 คณะอาจารย์ท่ีปรึกษา	 และนิสิต 
คณะวิศวกรรมศาสตร์	ก�าแพงแสน	มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์	ซึง่เข้าร่วมการ
แข่งขนัทกัษะทางคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์ไอเน็กซสั	 ในงาน	 TechFest	 ๒๐๑๑	
ระหวา่งวนัท่ี	๗-๙	มกราคม	๒๕๕๔	ณ	เมืองมมุไบ	สาธารณรัฐอินเดีย	เข้าเฝ้าฯ	
กราบบงัคมทลูรายงานการแขง่ขนัฯ	และทลูเกล้าฯ	ถวายรางวลัแชมป์โลกท่ีได้
รับจากการแขง่ขนัดงักลา่ว
	 เวลา	๑๗.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปในการพระราชทานเพลงิศพ	นางระเบียบ	
เพชรคล้าย	ณ	เมรุวดัมกฏุกษัตริยาราม	เขตพระนคร

วันอังคารที่ ๒๔	เวลา	๑๕.๐๐	น.	เสดจ็ลง	ณ	ศาลาดสุดิาลยั	สวนจิตรลดา	
ทรงเป็นประธานการประชมุสามญัประจ�าปี	๒๕๕๔	ของคณะกรรมการบริหาร
มลูนิธิสวนสมเดจ็พระศรีนครินทร์	ในพระราชปูถมัภ์	สมเดจ็พระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี
	 เวลา	๑๗.๓๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปในการพระราชทานเพลงิศพ	นายคงศกัดิ์	
ลิว่มโนมนต์	ณ	เมรุวดัพระศรีมหาธาตวุรมหาวิหาร	เขตบางเขน

วันพุธที่ ๒๕	 เวลา	๑๕.๐๐	น.	 เสด็จลง	ณ	ศาลาดสุิดาลยั	 สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคลจ�านวน	๑๑	คณะ	เข้าเฝ้าฯ	

 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พุทธศักราช 
๒๕๕๔ เสดจ็ ฯ ไปทรงปฏบิติัพระราชกรณยีกจิในพืน้ท่ีจงัหวดัตาก และ 
จังหวัดพิษณุโลก 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖	 -	 เสด็จฯ	 ไปทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
เทคนิคอาสา	๑	อ�าเภอทา่สองยาง	จงัหวดัตาก
	 -	 ทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่	 อ�าเภอ
แมร่ะมาด	จงัหวดัตาก
	 -	เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิด	“โรงพยาบาลคา่ยสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช”	 
แห่งใหม่	 ซึง่ตัง้อยู่	ณ	ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	 อ�าเภอเมืองพิษณโุลก	 
จงัหวดัพิษณโุลก

วันศุกร ์ที่ ๒๗ 	 -	 เสด็จฯ	 ไปทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
บ้านนชุเทียน	 และโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย	และโรงเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ	อ�าเภอชาตติระการ	จงัหวดัพิษณโุลก
	 -	ทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนอาทรอทิุศ	อ�าเภอนครไทย	
จงัหวดัพิษณโุลก

วันอาทิตย์ท่ี ๒๙	 เวลา	๑๗.๓๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	
ศาสตราจารย์กิตตคิณุ	นายสตัวแพทย์มานิต	พยคัฆนนัทน์	ณ	เมรุวดัมกฏุกษัตริ- 
ยาราม	เขตพระนคร

วันจันทร์ที่ ๓๐	เวลา	๑๕.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงยกชอ่ฟ้าอโุบสถ	ณ	วดับญุกนั
นาวาส	อ�าเภอบางบาล	จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

วันอังคารท่ี ๓๑	 เวลา	๑๕.๐๐	น.	 เสดจ็ลงแทนพระองค์	ณ	ศาลาดสุดิาลยั	 
สวนจิตรลดา	พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารส�านกังานสลากกิน
แบ่งรัฐบาล	 เข้าเฝ้าฯ	 ทูลเกล้าฯ	 ถวายเงิน	 โดยเสด็จพระราชกุศลตาม 
พระราชอธัยาศยั	 เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา	๕	ธนัวาคม	๒๕๕๓	
ต่อจากนัน้	ณ	 ศาลาดุสิดาลยั	 พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล	 
จ�านวน	๑๓	คณะ	เข้าเฝ้าฯ	
	 เวลา	 ๑๕.๓๐	 น.	 เสด็จลง	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายประสงค์	 เลิศรัตนวิสุทธ์ิ	 ประธาน 

คณะกรรมการบริหาร	 สถาบนัอิศรามลูนิธิพฒันาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย	
พร้อมคณะกรรมการบริหารสถาบนัฯ	น�าผู้ส�าเร็จการอบรมหลกัสตูรผู้บริหารการ
สื่อสารมวลชน	 ระดบัสงู	 รุ่นท่ี	๒	 เข้าเฝ้าฯ	 รับพระราชทานวฒิุบตัร	 และเข็ม 
ท่ีระลกึของสถาบนัอิศรา	
	 เวลา	 ๑๕.๔๕	 น.	 เสด็จออก	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 พระราชทาน 
พระราชวโรกาสให้นายประพฒัน์	 โพธิวรคณุ	ประธานกรรมการบริษัท	 กนัยง 
อีเลคทริค	 จ�ากดั	 (มหาชน)	น�าคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ	 เข้าเฝ้าฯ	
ทูลเกล้าฯ	 ถวายผลิตภัณฑ์พัดลม	 และน้อมเกล้าฯ	 ถวายตู้ เย็น	 เพ่ือทรงใช้ 
สว่นพระองค์	และพระราชทานตามพระราชอธัยาศยั	
	 เวลา	 ๑๖.๐๐	 น.	 เสด็จออก	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 พระราชทาน 
พระราชวโรกาสให้นายพงษ์ภาณ	ุเศวตรุนทร์	อธิบดีกรมสรรพสามิต	พร้อมคณะ
ผู้บริหารกรมสรรพสามิต	 เข้าเฝ้าฯ	 ทลูเกล้าฯ	 ถวายเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ 

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    13



พกพา	 AIRCARD	 3G	 และเคร่ืองชั่งน� า้หนักสิ่งของระบบดิจิตอล	 เพ่ือ
พระราชทานให้แก่กองราชเลขานกุารในพระองค์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา	ฯ	
สยามบรมราชกุมารี	 และทูลเกล้าฯ	 ถวายเงิน	 โดยเสด็จพระราชกุศลตาม 
พระราชอธัยาศยั	
	 เวลา	 ๑๖.๓๐	 น.	 เสด็จออก	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 พระราชทาน 
พระราชวโรกาสให้นายกนก	พงศ์พิพฒัน์	 ประธานกรรมการมลูนิธินายห้าง 
โรงปนูผู้หนึง่	น�าคณะกรรมการมลูนิธินายห้างโรงปนูผู้หนึง่	เข้าเฝ้าฯ	ทลูเกล้าฯ	
ถวายเงิน	เพ่ือสมทบทนุ	“ทนุการกศุลสมเดจ็พระเทพฯ”
	 เวลา	๑๘.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงหลอ่พระพทุธรูปทรงเคร่ืองจกัรพรรด	ิ
และทรงเป็นประธานพิธีพทุธาภิเษกพระพทุธรูปและพระผงทรงเคร่ืองจกัรพรรด	ิ
ณ	พระอโุบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม
	 เวลา	๑๙.๐๐	น.	 เสดจ็ออก	ณ	วงัสระปทมุ	พระราชทานพระราช-
วโรกาสให้นายจอห์น	แมคเคน	วฒิุสมาชิกอาวโุส	พรรครีพบัลกินั	สหรัฐอเมริกา	
และคณะ	เข้าเฝ้าฯ	ในโอกาสเดนิทางเยือนประเทศไทย

มิถุนายน ๒๕๕๔

วันพุธที่ ๑	 เวลา	 ๑๕.๐๐	 น.	 เสด็จลงแทนพระองค์	ณ	 ศาลาดุสิดาลัย	 
สวนจิตรลดา	พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล	 จ�านวน	๒	 คณะ	 
เข้าเฝ้าฯ	ต่อจากนัน้	ณ	ศาลาดสุิดาลยั	 สวนจิตรลดา	พระราชทานพระราช-
วโรกาสให้คณะบคุคล	จ�านวน	๖	คณะ	เข้าเฝ้าฯ	
	 เวลา	 ๑๕.๓๐	 น.	 เสด็จลง	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเซอิจิ	โคะจิมะ	เอกอคัรราชทตูญ่ีปุ่ นประจ�า
ประเทศไทย	และภริยา	เข้าเฝ้าฯ	ในโอกาสเข้ารับหน้าท่ีใหม	่
	 เวลา	 ๑๖.๐๐	 น.	 เสด็จลงแทนพระองค์	 ณ	 อาคารชัยพัฒนา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอ�าพล	เสนาณรงค์	ประธานคณะกรรมการ
แผนกเกษตรศาสตร์	 มลูนิธิอานันทมหิดล	 น�าผู้ ได้รับพระราชทานทุนมลูนิธิ 
อานนัทมหิดล	แผนกเกษตรศาสตร์	ประจ�าปี	๒๕๔๖	เข้าเฝ้าฯ	เพ่ือกราบบงัคม
ทลูรายงานผลการศกึษา
	 เวลา	 ๑๖.๓๐	 น.	 เสด็จออกแทนพระองค์	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายนนทิกร	กาญจนะจิตรา	 เลขาธิการ	ก.พ.	
และคณะ	น�านกัเรียนทุนเล่าเรียนหลวง	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๔	 เข้าเฝ้าฯ	 เพ่ือรับ
พระราชทานพรก่อนออกเดนิทางไปศกึษาตอ่	ณ	ตา่งประเทศ	

วันศุกร์ที่ ๓	 เวลา	๑๙.๐๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดศนูย์ศิลปการละครสดใส	 
พนัธมุโกมล	และทอดพระเนตรการแสดงละคร	เร่ือง	“แมคเบธ”	รอบปฐมฤกษ์	
ณ	 อาคารมหาจักรีสิรินธร	 คณะอักษรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 
เขตปทมุวนั

วันอาทิตย์ที่ ๕	 เวลา	 ๑๗.๐๐	 น.เสด็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	 
นายนนัท์	บรุณศริิ	ณ	เมรุวดัธาตทุอง	เขตวฒันา
	 เวลา	๑๗.๓๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปในการพระราชทานเพลงิศพ	ศาสตราจารย์	
(พิเศษ)	ประกิต	บวับศุย์	ณ	เมรุวดัมกฏุกษัตริยาราม	เขตพระนคร

วันจันทร์ที่ ๖ เวลา	๐๙.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปในงานฉลองครบ	๑๐๐	ปี	แหง่การ
สถาปนาโรงเรียนวัดสุทธิวราราม	 และทรงเปิดนิทรรศการของนักเรียน	ณ	
โรงเรียนวดัสทุธิวราราม	เขตสาทร
	 เวลา	 ๑๕.๐๐	 น.	 เสด็จลง	 ณ	 ศาลาดุสิดาลัย	 สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคล	จ�านวน	๔	คณะ	เข้าเฝ้าฯ	
	 เวลา	 ๑๕.๓๐	 น.	 เสด็จลงแทนพระองค์	 ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 
สวนจิตรลดา	พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเลนนาร์ด	ลนิเนร์	เอกอคัรราชทตู
วิสามญัผู้ มีอ�านาจเตม็แหง่ราชอาณาจกัรสวีเดนประจ�าประเทศไทย	และภริยา	
เข้าเฝ้าฯ	กราบบงัคมทลูลา	ในโอกาสพ้นจากหน้าท่ี	และในโอกาสนี	้พระราชทาน 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือกให้แก่เอกอคัรราชทตูฯ	ด้วย
	 เวลา	 ๑๖.๐๐	 น.	 เสด็จออก	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 พระราชทาน 

พระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิตตคิณุ	ศกัดา	ศริิพนัธุ์	เลขาธิการมลูนิธิสง่เสริม 
โอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา	 ในพระอุปถัมภ์ 
สมเดจ็พระเจ้าพ่ีนางเธอ	เจ้าฟ้ากลัยาณิวฒันา	กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	
และคณะ	น�าผู้บริจาคเงินสนบัสนนุการแขง่ขนัฟิสกิส์โอลมิปิกระหวา่งประเทศ	
ครัง้ท่ี	๔๒	(42nd	IPhO)	เข้าเฝ้าฯ	รับพระราชทานเขม็อกัษรพระนามาภิไธย	“ส.ธ.”	
	 เวลา	 ๑๖.๑๕	 น.	 เสด็จออก	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 พระราชทาน 
พระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์	นายแพทย์จรัส	สวุรรณเวลา	รองประธานมลูนิธิ
ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา	 ใน 
พระอปุถมัภ์สมเดจ็-พระเจ้าพ่ีนางเธอ	เจ้าฟ้ากลัยาณิวฒันา	กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์	น�านกัเรียนท่ีจะเดนิทางไปแขง่ขนัโอลมิปิกวชิาการระหวา่งประเทศ	
ประจ�าพทุธศกัราช	๒๕๕๔	และคณาจารย์	 เข้าเฝ้าฯ	กราบบงัคมทลูลา	 ก่อน 
เดินทางไปแข่งขันต่างประเทศ	 พร้อมทัง้ขอรับพระราชทานพระราโชวาท	 
เพ่ือความเป็นสริิมงคล

วันอังคารที่ ๗ เวลา	๑๕.๐๐	น.	 เสดจ็ลง	ณ	ศาลาดสุดิาลยั	สวนจิตรลดา	 
ทรงเป็นประธานการประชมุสามญัประจ�าปี	๒๕๕๓	ของมลูนิธิพระบรมราชานสุรณ์	 
พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหล้านภาลยัในพระบรมราชปูถมัภ์

วันพุธที่ ๘	เวลา	๑๓.๓๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปพระราชทานปริญญาบตัรแก่นายทหาร
สญัญาบตัรผู้ส�าเร็จการศึกษาชัน้สงู	 จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	
ประจ�าปีการศกึษา	๒๕๕๑	 ปี	๒๕๕๒	และปี	๒๕๕๓	จ�านวนรวม	๔๒๔	คน	 
กับพระราชทานเกียรติบตัรแก่นายทหารสญัญาบตัรผู้ส�าเร็จการศึกษาจาก 
ต่างประเทศ	 จ�านวนรวม	๓๗	คน	 และพระราชทานปริญญาบตัรแก่นกัเรียน 
นายร้อยต�ารวจผู้ส�าเร็จการศกึษาชัน้สงูสดุ	จากโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ	ประจ�าปี 
การศกึษา	๒๕๕๑	ปี	๒๕๕๒	และปี	๒๕๕๓	จ�านวนรวม	๖๙๙	คน	ณ	หอประชมุ
โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า	อ�าเภอเมืองนครนายก	จงัหวดันครนายก

วันพฤหัสบดท่ีี ๙	เวลา	๑๐.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงเป็นประธานพิธีไหว้ครู	ประจ�าปี 
การศึกษา	 ๒๕๕๔	 และ	 พระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียน 
นายร้อย	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	ณ	หอประชุมโรงเรียนนายร้อย 
พระจลุจอมเกล้า	อ�าเภอเมืองนครนายก	จงัหวดันครนายก

	 เวลา	๑๕.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	แทนพระองค์	ไปถวายราชสกัการะพระบรม-
ราชานุสาวรีย์	 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล	 พระอัฐม- 
รามาธิบดนิทร	เน่ืองในวนัคล้ายวนัสวรรคต	ณ	พระบรมราชานสุาวรีย์พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล	พระอฐัมรามาธิบดินทร	คณะแพทย- 
ศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	เขตปทมุวนั
	 เวลา	๑๖.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	แทนพระองค์	ไปถวายราชสกัการะพระบรม-
ราชานสุาวรีย์	พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล	พระอฐัมรามาธิ
บดินทร	 เน่ืองในวนัคล้ายวนัสวรรคต	 กบัทรงเป็นประธานถวายผ้าป่ามลูนิธิ 
อฏัฐมราชานสุรณ์	ในพระบรมราชปูถมัภ์	ณ	วดัสทุศันเทพวราราม	เขตพระนคร
	 โอกาสนี	้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ไวยาวัจกร	 เข้าเฝ้าฯ	 
รับพระราชทานดอกผลเงินทนุมลูนิธิฯ	เพ่ือบรูณะพระอาราม	และใช้ในกิจกรรมอ่ืน 
ของวดั	และพระราชทานของท่ีระลกึแก่ผู้บริจาคเงินสมทบทนุมลูนิธิฯ	เสร็จแล้ว	
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เสดจ็ฯ	ไปทรงบ�าเพญ็พระราชกศุลทรงพระราชอทิุศถวาย	พระบาทสมเดจ็พระ- 
ปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล	พระอฐัมรามาธิบดนิทร	สมเดจ็พระมหิตลาธิเบศร- 
อดลุยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	 และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 
ณ	พระท่ีนัง่อมรินทรวินิจฉยั

วันศุกร์ที่ ๑๐	 เวลา	๑๖.๔๕	น.	 เสดจ็ลง	ณ	อาคารชยัพฒันา	สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์คลนิิก	นายแพทย์ธีรวฒัน์	กลุท- 
นนัทน์	 รองประธานมลูนิธิรางวลัสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 
น�าผู้ ให้การสนับสนุนกิจการ	 และผู้ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิฯ	 เข้าเฝ้าฯ	 
รับพระราชทาน	 ของท่ีระลึก	 และทูลเกล้าฯ	 ถวายเงิน	 ต่อจากนัน้	 ทรงเป็น 
ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัล 
สมเดจ็เจ้าฟ้ามหิดลฯ	ครัง้ท่ี	๑/๒๕๕๔

วันอาทิตย์ที่ ๑๒	 เวลา	๑๗.๐๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	 
พลเอก	วิชิต	วิชิตสงคราม	ณ	เมรุวดัโสมนสัวิหาร	เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย

วันจันทร์ที่ ๑๓	เวลา	๐๙.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงฟังการแสดงปาฐกถา	“สมเดจ็- 
เจ้าฟ้ามหาจกัรีสริินธร”	ครัง้ท่ี	๕	เร่ือง	“ศาลอาญาระหวา่งประเทศ	:	กลไกจ�าเป็น
ส�าหรับการด�าเนินการ	 เร่ือง	 การกระท�าความผิดกฎหมายมนุษยธรรม 
ระหวา่งประเทศ”	ซึง่นายริชาร์ด	โจเซฟ	โกลด์สโตน	นกักฎหมาย	และผู้ พิพากษา	 
ชาวแอฟริกาใต้	เป็นผู้กลา่วปาฐกถา	ณ	โรงแรมแมนดาริน	โอเรียนเตล็	กรุงเทพฯ	 
เขตบางรัก
	 เวลา	๑๗.๐๐	น.	เสดจ็	ฯ	ไปในการพระราชทานน�า้หลวงอาบศพ	และ 
ทรงวางพวงมาลาหลวง	พวงมาลาของสมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	 
ท่ีหน้าหีบศพ	 นางสมถวิล	 สังขะทรัพย์	 ณ	 ห้องประชุมโรงเรียนสมถวิล	 
เขตพระโขนง

วันพุธที่ ๑๕	 เวลา	๑๕.๐๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิด	 “การประชมุวิชาการร่วม 
คณะแพทยศาสตร์	 ๓	 สถาบัน	 พ.ศ.๒๕๕๔:	 จุฬาฯ	 -	 รามาฯ	 -	 ศิริราชฯ”	 
ณ	ศนูย์แสดงสินค้าและการประชมุ	 อิมแพ็ค	 เมืองทองธานี	 อ�าเภอปากเกร็ด	
จงัหวดันนทบรีุ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖	เวลา	๑๔.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิด	“ศนูย์วิจยัทางคลนิิก
ระดบันานาชาติ”	ณ	อาคาร	อปร.	 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	 
เขตปทมุวนั	ตอ่จากนัน้
	 เสดจ็ฯ	ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสรรเสริญ	และเหรียญกาชาด
สมนาคณุชัน้ท่ี	๑	แก่ผู้บ�าเพญ็คณุความดี	และผู้ มีอปุการคณุแก่สภากาชาดไทย	
และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ มีกศุลจิต	 เข้าเฝ้าฯ	ทลูเกล้าฯ	ถวายเงิน	
และสิง่ของ	ณ	ตกึศกัรินทรภกัดี	วิทยาลยัพยาบาล	สภากาชาดไทย	ตอ่จากนัน้	
เสดจ็ฯ	ไปทรงเป็นประธานการประชมุกรรมการสภากาชาดไทยประจ�าปี	๒๕๕๔	
ณ	อาคารเทิดพระเกียรต	ิสมเดจ็พระญาณสงัวร	(เจริญ	สวุฑฺฒโน)

วันศุกร์ที่ ๑๗	เวลา	๐๙.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิดโรงงานแหง่ใหมข่องบริษัท	 
สนุทรเมทลัแคน	จ�ากดั	และโรงงานเอฟแอนด์เอน็	แดร่ีส์	 (ประเทศไทย)	จ�ากดั	
ณ	นิคมอตุสาหกรรมโรจนะ	โครงการ	๒	อ�าเภออทุยั	จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา
	 เวลา	๑๘.๓๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิดงาน	“๘๔	พรรษา	ดวงใจราษฎร์	
ปราชญ์แห่งน�า้”	 เน่ืองในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญ
พระชนมพรรษา	๘๔	พรรษา	ในปีพทุธศกัราช	๒๕๕๔	ณ	กรมชลประทาน	อ�าเภอ
ปากเกร็ด	จงัหวดันนทบรีุ

วันอาทิตย์ที่ ๑๙	เวลา	๑๖.๓๐	น.	เสดจ็ลง	ณ	ศาลาดสุดิาลยั	สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะตพร้อมด้วยภริยา	 และผู้ ท่ีเก่ียวข้องใน 
การจดังานออกร้านคณะภริยาทตู	ประจ�าปี	๒๕๕๔	เข้าเฝ้าฯ	ทลูเกล้าฯ	ถวาย
เงินรายได้จากการจดังานออกร้านคณะภริยาทตูฯ	เพ่ือบ�ารุงสภากาชาดไทย

วันจันทร์ที่ ๒๐ เวลา	๐๙.๐๐	น.	 เสด็จลงแทนพระองค์	ณ	ศาลาดสุิดาลยั	 
สวนจิตรลดา	 พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลจ�านวน	๓	 คณะ	 
ตอ่จากนัน้	พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคล	จ�านวน	๗	คณะ	เข้าเฝ้าฯ

	 เวลา	 ๐๙.๓๐	 น.	 เสด็จลง	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ทา่นหญิงประภาพรรณ	ภาณพุนัธุ์	กรโกสยีกาจ	
ประธานมลูนิธิหมอ่มเจ้าพิจิตรจิราภา	 เทวกลุ	 ในพระอปุถมัภ์	สมเดจ็พระเจ้า-
ภคนีิเธอ	เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา	สริิโสภาพณัณวดี	น�าคณะกรรมการมลูนิธิฯ	
เข้าเฝ้าฯ	ทลูเกล้าฯ	ถวายเงิน	โดยเสดจ็พระราชกศุล	ตามพระราชอธัยาศยั	และ
รับพระราชทานเข็มท่ีระลกึของมลูนิธิฯ	
	 เวลา	๐๙.๔๐	น.	เสดจ็ลงแทนพระองค์	พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้คณะบคุคล	จ�านวน	๒	คณะ	เข้าเฝ้าฯ	
	 เวลา	๑๔.๓๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดโรงแรมเรเนซองส์	 กรุงเทพฯ	 
ราชประสงค์	เขตคลองเตย
	 เวลา	 ๑๕.๓๐	 น.	 เสด็จลงแทนพระองค์	 ณ	 ศาลาดุสิดาลัย	 
สวนจิตรลดา	 พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลจ�านวน	๓	 คณะ	 
เข้าเฝ้าฯ	 ต่อจากนัน้	 พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล	จ�านวน	๔	 
คณะ	เข้าเฝ้าฯ
	 เวลา	๑๖.๓๐	น.	เสดจ็ลงแทนพระองค์	พระราชทานพระราชวโรกาส 
ให้ศาสตราจารย์	นายแพทย์จรัญ	มหาทมุะรัตน์	กรรมการแผนกแพทยศาสตร์	
มลูนิธิอานนัทมหิดลและคณะ	น�าผู้ ได้รับพระราชทานทนุมลูนิธิอานนัทมหิดล	
แผนกแพทยศาสตร์	ประจ�าปี	๒๕๕๓	เข้าเฝ้าฯ	กราบบงัคมทลูลาไปศกึษาตอ่	
	 เวลา	๑๗.๐๐	น.	เสดจ็ลงแทนพระองค์	พระราชทานพระราชวโรกาส 
ให้กรรมการบริหารมลูนิธิสวนหลวง	ร.๙	จ�านวน	๓	ราย	เข้าเฝ้าฯ	รับพระราชทาน
เหรียญรัตนาภรณ์	และเหรียญราชรุจิทอง	

วันอังคารที่ ๒๑	เวลา	๑๐.๐๐	น.	เสดจ็ลง	ณ	อาคารชยัพฒันา	สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะนกัข่าวของสถานีโทรทศัน์นครกวางตุ้ ง	
มณฑลกวา่งโจว	สาธารณรัฐประชาชนจีน	 เข้าเฝ้าฯ	กราบบงัคมทลูสมัภาษณ์	
ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของรายการสารคดี	เร่ือง	“Twenty	Years	of	China	-	ASEAN”	
ท่ีสถานีโทรทัศน์ดังกล่าวจัดท�าเพ่ือเฉลิมฉลองเน่ืองในโอกาสครบ	 ๒๐	 ปี	 
แห่งความสัมพันธ์จีน-อาเซียน	 เก่ียวกับความร่วมมือทัง้ในด้านการเมือง	
เศรษฐกิจ	การค้า	และวฒันธรรม	ระหวา่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกบัประเทศ
ตา่งๆ	ในอาเซียน	ซึง่จะเชิญไปเผยแพร่ระหวา่งการประชมุสดุยอดจีน-อาเซียน	
ในชว่งปลายปี	๒๕๕๔

วันพุธที่ ๒๒ เวลา	๑๘.๐๐	น.	 เสดจ็ฯ	 ไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทย 
โดยครูอาวโุสแหง่รัตนโกสนิทร์	จดัโดยกระทรวงวฒันธรรมเพ่ือเฉลมิพระเกียรติ
สมเด็จ-พระเทพรัตนราชสดุา	 ฯ	สยามบรมราชกมุารี	 เน่ืองในโอกาสวนัคล้าย
วนัพระราชสมภพ	๒	 เมษายน	๒๕๕๔	 โกาสนี	้ ทรงขบัร้องเพลงลาวสมเด็จ	 
๒	ชัน้	เพ่ือถวายพระพรพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	เน่ืองในโอกาสมหามงคล	
เฉลมิพระชนมพรรษา	๘๔	พรรษาในพทุธศกัราช	๒๕๕๔	และทรงระนาดเอก
ร่วมกบัวงดนตรีไทยบ้านปลายเนินในบทเพลงโหมโรงมหาราช	ณ	หอประชมุใหญ่	
ศนูย์วฒันธรรมแหง่ประเทศไทย	เขตห้วยขวาง	
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วันอาทิตย์ที่ ๓	 เวลา	๑๗.๐๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	 
พระภิกษุปญุญฺว�โส	(พร	ภิรมย์)	ณ	เมรุวดัมกฏุกษัตริยาราม	เขตพระนคร

วันจันทร์ที่ ๔	 เวลา	๐๘.๔๕	น.	และ	๑๓.๐๐	น.	 เสดจ็ฯ	แทนพระองค์ไปใน 
การพระราชทานปริญญาบตัรและประกาศนียบตัรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลยัมหิดล	ประจ�าปีการศกึษา	๒๕๕๓	ณ	อาคารชมุพรเขตอดุมศกัดิ์	
กองทพัเรือ	เขตบางกอกใหญ่	ทัง้ภาคเช้าและภาคบา่ย	(ภาคเช้า	จ�านวน	๒,๘๙๙	
คน	ภาคบา่ย	จ�านวน	๒,๘๘๔	คน)	ในโอกาสนี	้พระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้า
อทิตยาทรกิติคุณ	 เข้าเฝ้าฯ	 รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต	 
(สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์)	ในภาคบา่ยด้วย	

วนัองัคารที ่๕	เวลา	๑๕.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิดงาน	๕๐	ปี	มลูนิธิชว่ยนกัเรียน 
ท่ีขาดแคลน	 ในพระบรมราชินูปถัมภ์	 ณ	 โรงแรมอิมพีเรียล	 ควีนส์ปาร์ค	 
เขตคลองเตย
	 เวลา	๑๘.๐๐	น.	 เสดจ็ออก	ณ	วงัสระปทมุ	พระราชทานพระราช-
วโรกาสให้นายการัน	 สิงห์	 ประธานสภาความสมัพนัธ์ทางวฒันธรรมอินเดีย	
สาธารณรัฐอินเดีย	และคณะ	จ�านวน	๕	คน	 เข้าเฝ้าฯ	 ในโอกาสเดนิทางเยือน
ประเทศไทย

วันพุธที่ ๖	 เวลา	๑๓.๑๕	น.	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดการแข่งขนักีฬาประเพณี	 
โรงเรียนทหาร-ต�ารวจ	ครัง้ท่ี	๔๙	ประจ�าปี	๒๕๕๔	ณ	สนามกีฬาโรงเรียนนาย
ร้อยพระจลุจอมเกล้า	อ�าเภอเมืองนครนายก	จงัหวดันครนายก
	 เวลา	 ๑๕.๓๐	 น.	 เสด็จลง	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้	 นางคริสตี	 แอนน์	 เคนนี	 เอกอัครราชทูต
สหรัฐอเมริกาประจ�าประเทศไทย	เข้าเฝ้าฯ	ในโอกาสเข้ารับต�าแหนง่หน้าท่ี

วันพฤหัสบดท่ีี ๗	เวลา	๐๙.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	แทนพระองค์	ไปในการพระราชทาน
ปริญญาบตัรแก่ผู้ส�าเร็จการศกึษาจากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	ประจ�าปีการ
ศกึษา	๒๕๕๓	ณ	หอประชมุจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	เขตปทมุวนั	เป็นวนัท่ี	๑	
(ภาคเช้า	๒,๕๕๓	คน	ภาคบา่ย	๒,๕๗๔	คน)	 ในโอกาสนี	้พระเจ้าหลานเธอ	
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	 เข้าเฝ้าฯ	 รับพระราชทานปริญญานิติศาสตร- 
ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศักดิ์	 ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	 ขอประทานถวายใน 

ภาคบา่ยด้วย

วันศุกร์ท่ี ๘	 เวลา	๐๙.๐๐	น.	 เสด็จฯ	 แทนพระองค์	 ไปในการพระราชทาน
ปริญญาบตัรแก่ผู้ส�าเร็จการศกึษาจากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	ประจ�าปีการ
ศกึษา	๒๕๕๓	ณ	หอประชมุจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	เขตปทมุวนั	เป็นวนัท่ี	๒	
(ภาคเช้า	จ�านวน	๒,๕๑๔	คน	ภาคบา่ย	จ�านวน	๒,๕๙๘	คน)
	 เวลา	๑๘.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงหลอ่พระประธาน	ซึง่เป็นพระพทุธรูป 
ปางมารวิชยั	 สมยัสโุขทยั	 เพ่ือเชิญไปประดิษฐานท่ีวดับญุญานสุรณ์	 อ�าเภอ
หนองววัซอ	 จงัหวดัอุดรธานี	 และวดัดอนประชาอุทิศ	 อ�าเภอเมืองกาฬสินธุ์	
จงัหวดักาฬสนิธุ์	ณ	วดัพระศรีมหาธาตวุรมหาวิหาร	เขตบางเขน

วันอาทิตย์ที่ ๑๐	 เวลา	๑๗.๐๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	 
นายเลอเดช	 เจษฎาฉตัร	ณ	 เมรุหลวงหน้าพลบัพลาอิศริยาภรณ์	 วดัเทพศิริน- 

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช 
๒๕๕๔ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเลย 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ -	 เสด็จฯ	 ไปทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
บ้านวงัชมภู	 (มลูนิธิ	 ดร.	 สมิุตร	 เลิศสมิุตรกุลอุปถัมภ์)	 ต�าบลทรัพย์ไพวลัย์	 
อ�าเภอเอราวณั	จงัหวดัเลย
	 -	 ทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด	ต�าบล 
ห้วยบอ่ซืน	อ�าเภอปากชม	จงัหวดัเลย
	 -	ทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบลิ	บ้านเหมือง
ทอง	ต�าบลเชียงกลม	อ�าเภอปากชม	
	 -	เสดจ็ฯ	ไปทรงนมสัการและทรงเปลีย่นผ้าหม่พระพทุธนาวาบรรพต
ส�าหรับฤดฝูน	ซึง่ประดิษฐานอยู่	ณ	บริเวณผาโหลนน้อย	ยอดภเูรือ	 อทุยาน 
แหง่ชาตภิเูรือ	อ�าเภอภเูรือ	จงัหวดัเลย	

วนัศกุร์ที ่๒๔	-	เสดจ็ฯ	ไปทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านนาปอ	
ต�าบลแสงภา	อ�าเภอนาแห้ว	จงัหวดัเลย

ระหว่างวนัอาทติย์ที ่๒๖ มถินุายน ถงึวนัศกุร์ที ่๑ กรกฎาคม พทุธศกัราช 
๒๕๕๔ เสด็จพระราชด�าเนินเยือน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ 
สาธารณรัฐออสเตรีย
	 ณ	 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	 เสด็จฯ	 ไปทรงร่วมพิธีเปิดการ- 
ประชมุผู้ ได้รับรางวลัโนเบล	ครัง้ท่ี	๖๑	ณ	 เมืองลนิเดา	จากนัน้	 เสดจ็ฯ	 เยือน 
นครฮมับร์ูก	ตามค�ากราบบงัคมทลูเชิญของกงสลุใหญ่กิตติมศกัดิ์ไทยประจ�า
นครฮมับร์ูก	ทรงเย่ียมมหาวิทยาลยัฮมับร์ูก	 พิพิธภณัฑ์พาณิชย์นาวีนานาชาติ
แหง่เมืองฮมับร์ูก	และศนูย์วิจยัอิเลก็ตรอนซนิโครตรอนแหง่ประเทศเยอรมนี
	 ณ	สาธารณรัฐออสเตรีย	เสดจ็ฯ	เยือนมหาวิทยาลยัลีโอโพลด์ฟราน
เซนส์แห่งอินส์บรุค	 ตามค�ากราบบงัคมทลูเชิญของอธิการบดีมหาวิทยาลยัฯ	 
เพ่ือทรงเป็นประธานในพิธีเฉลมิฉลองครบ	๓๐	ปี	ความร่วมมือด้านการศกึษา
และวิชาการระหว่างราชอาณาจกัรไทยและสาธารณรัฐออสเตรีย	 และเสด็จฯ	
ไปทอดพระเนตรพิพิธภณัฑ์พานอรามา	ทีโรล	และสถาบนัวทิยาการสารสนเทศ
และทศันศาสตร์เชิงควอนตมั	เมืองอินส์บรุค

กรกฎาคม ๒๕๕๔

วันศุกร์ที่ ๑	 เวลา	๑๗.๐๐	น.	 เสด็จฯ	 แทนพระองค์	 ไปทรงเป็นประธานพิธี
ทบทวนค�าปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ	 เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะลกูเสอืแหง่ชาติ	ประจ�าปี	๒๕๕๔	และพระราชทานธงคณะลกูเสอื
แห่งชาติ	 ธงลูกเสือประจ�ากรุงเทพมหานคร	 และธงลูกเสือประจ�าจังหวัด	 
ในโอกาสครบ	๑๐๐	ปี	การลกูเสอืไทย	ณ	สนามศภุชลาศยั	กรีฑาสถานแหง่ชาติ	
เขตปทมุวนั

วันเสาร์ที่ ๒ เวลา	 ๑๔.๐๐	 น.	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่าย 
แหง่แผน่ดนิ	ประจ�าปี	๒๕๕๓	ณ	ศนูย์การค้าสยามพารากอน	เขตปทมุวนั
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ทราวาส	เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย

วันจันทร์ที่ ๑๑	เวลา	๑๐.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิดการแขง่ขนัฟิสกิส์โอลมิปิก

ระหว่างประเทศ ครัง้ที ่๔๒ ประจ�าปี ๒๕๕๔ ณ หอประชมุจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน
	 เวลา	 ๑๕.๐๐	 น.	 เสด็จลงแทนพระองค์	 ณ	 ศาลาดุสิดาลัย	 
สวนจิตรลดา	พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายชินวรณ์	บณุยเกียรต	ิรัฐมนตรี
วา่การกระทรวงศกึษาธิการ	น�านกัเรียน	นกัศกึษา	และผู้แทนสถานศกึษาท่ีได้
รับรางวัลพระราชทาน	 ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๕๓	 จ�านวนรวม	๓๔๕	 คน	 
เข้าเฝ้าฯ	รับพระราชทานรางวลั
	 เวลา	 ๑๖.๐๐	 น.	 เสด็จฯ	 แทนพระองค์	 ไปทรงเป็นประธานพิธี 
ปลอ่ยเรือ	ต.๙๙๔	ณ	กรมอูท่หารเรือ	เขตบางกอกน้อย

วันอังคารที่ ๑๒	เวลา	๑๓.๓๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงปิดการแขง่ขนักีฬาประเพณี	
โรงเรียนทหารต�ารวจ	 ครัง้ท่ี	 ๔๙	ประจ�าปี	 ๒๕๕๔	ณ	สนามกีฬา	 โรงเรียน 
นายร้อยพระจลุจอมเกล้า	อ�าเภอเมืองนครนายก	จงัหวดันครนายก

วันพุธที่ ๑๓	 เวลา	๑๕.๐๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิด	 “อาคารศนูย์ปฏิบตัิการ
เศรษฐกิจการเกษตร”	 และทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ	 “๘๔	พรรษา	 
พระมหากรุณาธิคณุ	 เกือ้หนนุเศรษฐกิจเกษตรไทย”	ณ	ส�านกังานเศรษฐกิจ
การเกษตร	เขตจตจุกัร
	 เวลา	๑๗.๓๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิดท่ีท�าการสมาคมองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดัแหง่ประเทศไทย	อ�าเภอปากเกร็ด	จงัหวดันนทบรีุ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔	เวลา	๑๕.๐๐	น.	เสดจ็ลง	ณ	ศาลาดสุดิาลยั	สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะพระภิกษุ	 และคณะบคุคล	 จ�านวน	๑๔	 
คณะ	เข้าเฝ้าและเข้าเฝ้าฯ	
	 เวลา	๑๗.๕๕	น.	โดยเสดจ็	สมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	
เสดจ็ฯ	ไปทอดพระเนตรการแสดงโขน	เร่ือง	รามเกียรติ์	ชดุ	“ศกึมยัราพณ์”	ณ	 

หอประชมุใหญ่	ศนูย์วฒันธรรมแหง่ประเทศไทย	เขตห้วยขวาง

วันศุกร์ที่ ๑๕	 เวลา	๐๘.๐๐	น.	 เสดจ็ลง	ณ	บริเวณข้างพระต�าหนกัจิตรลดา
รโหฐาน	 ทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับคณะอาจารย์และนิสิตคณะวนศาสตร์	
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์	 และข้าราชการส�านกัพระราชวงั	 เน่ืองในเทศกาล
เข้าพรรษา
	 เวลา	 ๑๐.๔๕	 น.	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการร่วม 
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย	 และวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่ง
สหรัฐอเมริกา	 และพระราชทานเกียรติบัตรแก่ศัลยแพทย์ดีเด่น	 สมาชิก
กิตตมิศกัดิ์	และสมาชิกใหมข่องราชวิทยาลยัศลัยแพทย์ฯ	ณ	โรงแรมแอมบาส-
ซาเดอร์	ซตีิ	้จอมเทียน	อ�าเภอสตัหีบ	จงัหวดัชลบรีุ
	 ในโอกาสนี	้ เสด็จลงแทนพระองค์	 พระราชทานพระราชวโรกาส 
ให้	พลโท	ศาสตราจารย์เกียรตคิณุ	นายแพทย์นพดล	วรอไุร	ประธานราชวทิยาลยั
ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย	 และคณะ	 เข้าเฝ้าฯ	 กราบบังคมทูลรายงาน 
ความก้าวหน้าในการด�าเนินกิจการของราชวทิยาลยัศลัยแพทย์แหง่ประเทศไทย	
และความร่วมมือระหวา่งราชวิทยาลยัศลัยแพทย์แหง่ประเทศไทยกบัวิทยาลยั
ศลัยแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา	 และน�าศาสตราจารย์	 นายแพทย์ลนัซี	 ดีลาโน	
บริทท์	ประธานวทิยาลยัศลัยแพทย์แหง่สหรัฐอเมริกา	ศาสตราจารย์	นายแพทย์
เคนเนธ	บอฟฟาร์ด	ประธานสมาพนัธ์ศลัยศาสตร์นานาชาติ	 (จากสาธารณรัฐ
แอฟริกาใต้)	นายแมก็ซ์	ดาวน์แฮม	ผู้อ�านวยการวิทยาลยัศลัยแพทย์นานาชาติ	
(สหรัฐอเมริกา)	และศาสตราจารย์	นายแพทย์เดวดิ	โทลล	ีประธานราชวทิยาลยั
ศัลยแพทย์แห่งเอดินเบอระ	 เ ข้าเฝ้าฯ	 ทูลเกล้าฯ	 ถวายเหรียญสดุดี	 
และประกาศนียบตัรสมาชิกกิตตมิศกัดิ์ของวิทยาลยัศลัยแพทย์นานาชาติ

วนัอาทติย์ที ่๑๗ เวลา	๑๗.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงปิดการแขง่ขนัฟิสกิส์โอลมิปิก
ระหว่างประเทศ	 ครัง้ท่ี	 ๔๒	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๔	ณ	 หอประชุมจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั	เขตปทมุวนั

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๗ ถึงวันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช 
๒๕๕๔ เสด็จพระราชด�าเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

วันอังคารที่ ๑๙	เวลา	๑๕.๓๐	น.	 เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิด	“อาคารเรือนปัญญา”	 
ณ	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	
เขตดสุติ
	 เวลา	๑๗.๐๐	น.	เสดจ็ลง	ณ	อาคารชยัพฒันา	สวนจิตรลดา	ทรงเป็น
ประธานการประชมุสามญัประจ�าปีของมลูนิธิอานนัทมหิดล	ประจ�าปี	๒๕๕๔

วันพุธที่ ๒๐	 เวลา	๑๕.๐๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดการประชุมใหญ่สามญั 
ประจ�าปี	 ครัง้ท่ี	๒๙	ของมลูนิธิหวัใจแห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชปูถมัภ์	 
ณ	อาคารเฉลมิพระบารมี	๕๐	ปี	แพทยสมาคมแหง่ประเทศไทย	ในพระบรม-
ราชปูถมัภ์	เขตห้วยขวาง

วนัพฤหสับดทีี ่๒๑	เวลา	๐๙.๐๐	น.	เสดจ็ลง	ณ	อาคารชยัพฒันา	สวนจิตรลดา	
ทรงเป็นประธานการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	๒๕๕๔	ของคณะกรรมการ
บริหารมลูนิธิสง่เสริมโอลมิปิกวชิาการและพฒันามาตรฐานวทิยาศาสตร์ศกึษา	
ในพระอุปถัมภ์	 สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ	 เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒันา	 กรมหลวง-
นราธิวาสราชนครินทร์
	 เวลา	๑๔.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	แทนพระองค์	ไปในการพระราชทานปริญญา
บตัรแก่ผู้ส�าเร็จการศกึษาจากมหาวทิยาลยัศลิปากร	ประจ�าปีการศกึษา	๒๕๕๓	
จ�านวน	๔,๖๓๓	คน	ณ	อาคารศนูย์ศิลปวฒันธรรมเฉลิมพระเกียรติ	 ๖	 รอบ	
พระชนมพรรษา	มหาวทิยาลยัศลิปากร	วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์	อ�าเภอ
เมืองนครปฐม	จงัหวดันครปฐม

วันศุกร์ที่ ๒๒	เสดจ็ลง	ณ	ศาลาดสุดิาลยั	สวนจิตรลดา	พระราชทานพระราช-
วโรกาสให้คณะบคุคล	จ�านวน	๑๐	คณะ	เข้าเฝ้าฯ	
	 เวลา	 ๐๙.๓๐	 น.	 เสด็จออกแทนพระองค์	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 
สวนจิตรลดา	พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ทรงคณุวฒิุในทางศิลปวิทยา	 
ประจ�าปี	๒๕๕๓	จ�านวน	๘	 ราย	 เข้าเฝ้าฯ	 รับพระราชทานเหรียญดษุฎีมาลา	
เข็มศิลปวิทยา	
	 เวลา	 ๐๙.๔๕	น.	 เสด็จออก	ณ	 อาคารชัยพฒันา	พระราชทาน 
พระราชวโรกาสให้คณุชวลี	 อมาตยกลุ	กรรมการและเลขานกุารมลูนิธิสมเด็จ
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า	 และผู้ ช่วยศาสตราจารย์วรุณยุพา	 รอยกุลเจริญ	 
ผู้อ�านวยการวิทยาลยัพยาบาลสภากาชาดไทย	พร้อมด้วยคณะ	น�าผู้ ได้รับทนุ
การศึกษาจากมลูนิธิสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจ้า	 และจากโครงการผลิต
พยาบาลเพ่ิม	สภากาชาดไทย	เข้าเฝ้าฯ	กราบบงัคมทลูลาไปศกึษาตอ่
	 เวลา	๑๗.๐๐	น.	 เสดจ็ฯ	 ไปทรงเปิดการประชมุวิชาการนานาชาติ	
“วิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับ 
คนพิการ	ครัง้ท่ี	๕”	ณ	โรงแรมสวิสโฮเตล็	ปาร์คนายเลศิ	เขตปทมุวนั

วันอาทิตย์ท่ี ๒๔	 เวลา	๑๗.๐๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	 
นางใบศรี	แสงอนนัต์	ณ	เมรุวดัตรีทศเทพวรวิหาร	เขตพระนคร

วันจันทร์ที่ ๒๕	 เวลา	๐๙.๑๕	น.	 เสดจ็ฯ	 ไปทรงเปิดการชมุนมุกาชาดครัง้ท่ี	
๑๐	 “สภากาชาดไทย:	การพฒันาอยา่งเป็นพลวตัรและยัง่ยืนของเหลา่กาชาด
จงัหวดัและก่ิงกาชาดอ�าเภอ”	ณ	โรงแรมแอมบาสซาเดอร์	ซตีิ	้จอมเทียน	ต�าบล 
นาจอมเทียน	 อ�าเภอสัตหีบ	 จังหวัดชลบุรี	 ต่อจากนัน้	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิด 
พระราชานุสาวรีย์	 จอมพลเรือ	 สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	 อดุลยเดชวิกรม	
พระบรมราชชนก	ณ	อูร่าชนาวีมหิดลอดลุยเดช	กรมอูท่หารเรือ	อ�าเภอสตัหีบ	
และทรงวางศิลาฤกษ์	 “อาคารเทพรัตน์การุญ”	ศนูย์สง่เสริมและฟืน้ฟสูขุภาพ 
ผู้สงูอาย	ุสภากาชาดไทย	ต�าบลบางพระ	อ�าเภอศรีราชา	จงัหวดัชลบรีุ
	 เวลา	 ๑๘.๐๐	 น.	 เสด็จลง	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางพนูศรี	ทองไขม่กุต์	 ท่ีปรึกษาโครงการตาม 
พระราชด�าริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุารี	น�าคณะผู้ เข้า
รับการฝึกอบรมและศกึษาดงูานการพฒันาเดก็และเยาวชนส�าหรับคณะครู	และ

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    17



ฝึกอบรมเกษตรกรจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	 สาธารณรัฐประชาชน
บงักลาเทศ	พร้อมด้วยวทิยากร	และคณะผู้จดัการฝึกอบรมฯ	เข้าเฝ้าฯ	ในโอกาส
ท่ีจดัให้มีการฝึกอบรมดงักลา่ว	ระหวา่งวนัท่ี	๒๔-๓๐	กรกฎาคม	๒๕๕๔

วันอังคารที่ ๒๖	 เวลา	๑๕.๐๐	น.	 เสดจ็ลง	ณ	ศาลาดสุดิาลยั	สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายปกรณ์	พนัธุ	 อธิบดีกรมพฒันาสงัคมและ
สวสัดิการ	 กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์	 น�าเด็กไทย 
ท่ีเป็นบตุรบญุธรรมในตา่งประเทศ	และบดิามารดาชาวตา่งประเทศ	พร้อมด้วย
ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง	เข้าเฝ้าฯ	ในโอกาสท่ีเดนิทางมาประเทศไทย	ในโครงการสูม่าตภุมิู	
ครัง้ท่ี	๗	

เวลา ๑๕.๓๐ น.	 เสด็จออกแทนพระองค์	 พระราชทานพระราชวโรกาส 
ให้นายอนกุลัย์	อิศรเสนา	ณ	อยธุยา	เลขานกุารแผนกวิศวกรรมศาสตร์	มลูนิธิ
อานันทมหิดล	 น�าผู้ ได้ รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล	 แผนก
วิศวกรรมศาสตร์	ประจ�าปี	๒๕๕๓	และน�าผู้ได้รับพระราชทานทนุรัฐบาลสวีเดน	
จ�านวน	๓	คน	เข้าเฝ้าฯ	กราบบงัคมทลูลาไปศกึษาตอ่	
	 เวลา	๑๖.๐๐	น.	เสดจ็ออกแทนพระองค์	พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้นายอ�าพล	เสนาณรงค์	ประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์	มลูนิธิอานนัท-
มหิดล	น�า	 ผู้ ได้รับพระราชทานทนุมลูนิธิอานนัทมหิดล	แผนกเกษตรศาสตร์	
ประจ�าปี	๒๕๕๔	เข้าเฝ้าฯ	กราบบงัคมทลูลาไปศกึษาตอ่
	 เวลา	๑๗.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิดพระบรมราชานสุาวรีย์พระบาท-
สมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั	 และพระราชานสุาวรีย์สมเด็จพระมหิตลา- 
ธิเบศร	อดลุยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	ณ	บริเวณหน้าอาคารอนสุรณ์	๑๐๐	
ปี	โรงพยาบาลกลาง	เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย

ระหว่างวันพุธที่ ๒๗ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช 

๒๕๕๔ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

วันพุธที่ ๒๗	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดอาคารสถาบนัแฮริส	 ซึง่ตัง้อยู่	ณ	 โรงเรียน 
ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั	ในพระอปุถมัภ์	อ�าเภอเมืองเชียงใหม	่จงัหวดัเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘	 -	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดส�านกัฝร่ังเศสแห่งปลายบุรพทิศ	 
ศนูย์เชียงใหม่
	 -	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดอาคารเซนต์แมร่ี	 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั	
อ�าเภอเมืองเชียงใหม่
	 -	 เสดจ็ฯ	 ไปทรงเปิดศนูย์ฟืน้ฟสูมรรถภาพคนงานประจ�าภาคเหนือ	
อ�าเภอแมริ่ม
	 -	เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิดห้องสมดุโรตารี	โรงเรียนเทพเสดจ็วทิยา	(แมต่อน)	
อ�าเภอดอยสะเก็ด	จงัหวดัเชียงใหม่
	 เวลา	๑๗.๐๐	น.	โดยเสดจ็	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	และสมเดจ็- 
พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จฯ	 ไปสรงน�า้พระศพ	สมเด็จพระเจ้า- 
ภคินีเธอ	 เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา	สิริโสภาพณัณวดี	ณ	พระท่ีนัง่พิมานรัตยา	 
ในพระบรมมหาราชวงั

วันศุกร์ที่ ๒๙	เวลา	๐๙.๑๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิดอาคารพระราชทาน	๑	และ
อาคารพระราชทาน	๒	ณ	ศนูย์การศกึษาพิเศษประจ�าจงัหวดัล�าปาง	อ�าเภอเมือง
ล�าปาง	จงัหวดัล�าปาง
	 เวลา	๑๐.๕๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดอาคารศึกษาประชาวิทย์	ณ	
โรงเรียนประชาวิทย์	อ�าเภอเมืองล�าปาง	จงัหวดัล�าปาง
	 เวลา	๑๕.๓๐	น.	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 ทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้เสด็จฯ	 แทนพระองค์	 ไปทรงเปิดงานวนัสตรีไทย	 
ประจ�าปี	๒๕๕๔	ณ	ศนูย์แสดงสินค้าและการประชมุ	 อิมแพ็ค	 เมืองทองธานี	
อ�าเภอปากเกร็ด	จงัหวดันนทบรีุ

วันอาทิตย์ที่ ๓๑	 เวลา	๑๗.๓๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	 
นางสวุรรณี	มงัคละพฤกษ์	ณ	เมรุวดัธาตทุอง	เขตวฒันา

สิงหาคม ๒๕๕๔

วันจันทร์ที่ ๑	เวลา	๐๖.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม
พระราชทานพระศพ	สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ	เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา	สริิโสภา-
พณัณวดี	ณ	พระท่ีนัง่ดสุติมหาปราสาท
	 เวลา	 ๐๙.๐๐	 น.	 เสด็จลงแทนพระองค์	 ณ	 ศาลาดุสิดาลัย	 
สวนจิตรลดา	พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายชงุโร	 ลี	 กรรมการผู้จดัการ	
บริษัท	 ไทยซมัซุง	 อิเลคโทรนิคส์	 จ�ากดั	พร้อมด้วยคณะ	 เข้าเฝ้าฯ	ทลูเกล้าฯ	 
ถวายเงินเพ่ือสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 
ตอ่จากนัน้	ณ	ศาลาดสุดิาลยั	พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคล	จ�านวน	
๑๐	คณะ	เข้าเฝ้าฯ	
	 เวลา	 ๐๙.๓๐	 น.	 เสด็จออกแทนพระองค์	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 
สวนจิตรลดา	พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอ�าพล	 เสนาณรงค์	ประธาน
คณะกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์	 มูลนิธิอานันทมหิดล	พร้อมด้วยบุคคล 
ท่ีเก่ียวข้อง	น�าผู้ ได้รับพระราชทานทนุมลูนิธิอานนัทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์	
ประจ�าปี	๒๕๔๗	เข้าเฝ้าฯ	กราบบงัคมทลูรายงานผลการศกึษา
	 เวลา	๑๐.๐๐	น.	 เสด็จออก	ณ	 อาคารชยัพฒันา	พระราชทาน- 
พระราชวโรกาสให้นายพงศ์เทพ	เทพกาญจนา	นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏั-
วไลยอลงกรณ์	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ	 
เข้าเฝ้าฯ	ทลูเกล้าฯ	ถวายปริญญารัฐประศาสนศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์

	 เวลา	 ๑๕.๐๐	 น.	 เสด็จลงแทนพระองค์	 ณ	 ศาลาดุสิดาลัย	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายปัญญา	นิรันดร์กลุ	ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
บริษัท	 เวิร์คพอยท์	 เอ็นเทอร์เทนเมนท์	 จ�ากดั	 (มหาชน)	 และคณะ	 เข้าเฝ้าฯ	
ทลูเกล้าฯ	ถวายเงิน	โดยเสดจ็พระราชกศุลตามพระราชอธัยาศยั	เน่ืองในโอกาส
มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	๘๔	พรรษา	๕	ธนัวาคม	๒๕๕๔	และในโอกาส
นี	้ทลูเกล้าฯ	ถวายเงิน	แดส่มเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุารี	
โดยเสดจ็พระราชกศุลตามพระราชอธัยาศยัด้วย
	 ตอ่จากนัน้	ณ	ศาลาดสุดิาลยั	พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะ
บคุคล	จ�านวน	๑๐	คณะ	เข้าเฝ้าฯ	
	 เวลา	 ๑๕.๓๐	 น.	 เสด็จออก	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	พระราชทาน 
พระราชวโรกาสให้คณุหญิงวจิิตรา	พนัธุ์คงช่ืน	ประธานมลูนิธิแมบ้่านพิทกัษ์ไทย	
น�าคณะกรรมการมลูนิธิแม่บ้านพิทกัษ์ไทย	 เข้าเฝ้าฯ	ทลูเกล้าฯ	ถวายเงินเพ่ือ
พระราชทานให้กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดนเพ่ือการด�าเนินงาน
โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน	 เน่ืองในโอกาสวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ	 
วนัท่ี	๒	เมษายน	๒๕๕๔	
	 เวลา	 ๑๖.๐๐	 น.	 เสด็จออก	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 พระราชทาน 
พระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์	วจิิตร	ศรีสอ้าน	นายกสภามหาวทิยาลยัสโุขทยั
ธรรมาธิราช	และคณะ	 เข้าเฝ้าฯ	ทลูเกล้าฯ	ถวายปริญญาเกษตรศาสตรดษุฎี
บณัฑิตกิตตมิศกัดิ์	

วันอังคารที่ ๒	 เวลา	๑๗.๐๐	น.	 เสดจ็ฯ	แทนพระองค์	 ไปในการพระราชพิธี 
ทรงบ�าเพญ็พระราชกศุลสตัตมวาร	พระราชทานพระศพ	สมเดจ็พระเจ้าภคินีเธอ	 
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา	สริิโสภาพณัณวดี	ณ	พระท่ีนัง่ดสุติมหาปราสาท

วันพุธที่ ๓	 เวลา	 ๑๐.๓๐	 น.	 เสด็จฯ	 แทนพระองค์	 ไปในการพระราชพิธี 
ทรงบ�าเพญ็พระราชกศุลสตัตมวาร	พระราชทานพระศพ	สมเดจ็พระเจ้าภคินีเธอ	
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา	สริิโสภาพณัณวดี	ณ	พระท่ีนัง่ดสุติมหาปราสาท
	 เวลา	๑๗.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปในการพระราชทานเพลงิศพ	ศาสตราจารย์
เกียรตคิณุเรืองศกัดิ์	กนัตะบตุร	ณ	เมรุวดัมกฏุกษัตริยาราม	เขตพระนคร

วันพฤหัสบดีที่ ๔	 เวลา	 ๐๖.๐๐	 น.	 เสด็จฯ	 ไปในการพระพิธีธรรมสวด 
พระอภิธรรม	พระราชทานพระศพ	สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ	 เจ้าฟ้าเพชรรัตน- 
ราชสดุา	สริิโสภาพณัณวดี	ณ	พระท่ีนัง่ดสุติมหาปราสาท
	 เวลา	 ๑๔.๐๐	 น.	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ	 เร่ือง	 
“สิง่แวดล้อมเพ่ือการเยียวยา	สูค่ณุภาพการพยาบาล”	และทรงแสดงปาฐกถา

18    จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี        



พิเศษ	 เร่ือง	 “พยาบาลกาชาดกับการสร้างสรรค์สงัคม”	ณ	 โรงแรมอโนมา	 
เขตปทมุวนั
	 เวลา	 ๑๕.๓๐	 น.	 เสด็จลงแทนพระองค์	 ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 
สวนจิตรลดา	พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคล	เข้าเฝ้า	ฯ	
	 เวลา	๑๕.๔๕	น.	 เสด็จออกแทนพระองค์	 พระราชทานพระราช-
วโรกาสให้พนัเอกหญิง	 คุณนิออน	 สนิทวงศ์	ณ	 อยุธยา	 ประธานกรรมการ 
แผนกอกัษรศาสตร์	มลูนิธิอานนัทมหิดล	พร้อมคณะ	น�าผู้ ท่ีได้รับพระราชทาน
ทนุมลูนิธิอานนัทมหิดล	แผนกอกัษรศาสตร์	ประจ�าปี	๒๕๕๓	เข้าเฝ้าฯ	เพ่ือกราบ
บงัคมทลูลาไปศกึษาตอ่
	 เวลา	๑๖.๓๐	น.	เสดจ็ออกแทนพระองค์	พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้คณะกรรมการแผนกแพทยศาสตร์	 มูลนิธิอานันทมหิดล	 น�าผู้ ได้รับ
พระราชทานทุนมลูนิธิอานนัทมหิดล	 แผนกแพทยศาสตร์	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๔	 
เข้าเฝ้าฯ	กราบบงัคมทลูลาไปศกึษาตอ่
	 เวลา	๑๗.๐๐	น.	เสดจ็ออกแทนพระองค์	พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้นายจิมมี	 รามีอานดรีซง	 เอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐมาดากัสการ์ประจ�า
ประเทศไทย	ถ่ินพ�านกั	ณ	กรุงโตเกียว	เข้าเฝ้าฯ	เพ่ือกราบบงัคมทลูลา	ในโอกาส
ท่ีจะพ้นจากหน้าท่ี
	 เวลา	๑๘.๓๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงร่วมงาน	Bangkok	Chefs	Charity	
๒๐๑๑	ณ	ห้องรอยลั	บอลรูม	โรงแรมแมนดาริน	โอเรียนเตล็	เขตบางรัก	

วนัศกุร์ที ่๕	เวลา	๐๙.๓๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงเป็นประธานงานวนัคล้ายวนัพระราช
ทานก�าเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า	ครบ	๑๒๔	ปี	ณ	โรงเรียนนายร้อย 
พระจลุจอมเกล้า	อ�าเภอเมืองนครนายก	จงัหวดันครนายก

วันอาทิตย์ที่ ๗ เวลา	๑๗.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	แทนพระองค์	ไปในการพระราชทาน 
เพลงิศพ	ทา่นผู้หญิงเลอศกัดิ์	สมบตัิศริิ	ณ	เมรุหลวงหน้าพลบัพลาอิศริยาภรณ์	 

วดัเทพศริินทราวาส	เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย	ในโอกาสนี	้พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์
เจ้าศรีรัศม์ิ	พระวรชายา	ในสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช	ฯ	สยามมกฎุราชกมุาร	
เสดจ็ไปในการนีด้้วย

วันจันทร์ที่ ๘	เวลา	๐๖.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม	
พระราชทานพระศพ	สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ	เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา	สริิโสภาพณัณ
วดี	ณ	พระท่ีนัง่ดสุติมหาปราสาท
	 เวลา	๐๙.๐๐	น.	 เสดจ็ฯ	 ไปทรงเปิด	 “อาคารเฉลมิพระเกียรต	ิ๕๔	
พรรษา”	 และทอดพระเนตรนิทรรศการของนักเรียน	ณ	 โรงเรียนสิรินธรราช
วิทยาลยั	อ�าเภอเมืองนครปฐม	จงัหวดันครปฐม
	 เวลา	๑๐.๑๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าการด�าเนิน
งานโครงการอทุยานการอาชีพชยัพฒันา	 ซึ่งตัง้อยู่	ณ	 อ�าเภอเมืองนครปฐม	
จงัหวดันครปฐม
	 เวลา	 ๑๕.๐๐	 น.	 เสด็จลง	 ณ	 ศาลาดุสิดาลัย	 สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคล	จ�านวน	๑๐	คณะ	เข้าเฝ้าฯ	
	 เวลา	 ๑๕.๓๐	 น.	 เสด็จลงแทนพระองค์	 ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 
สวนจิตรลดา	 พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายลุยส์	 อาร์ตูโร	 ปวยน์เต	 

ออร์เตกา	เอกอคัรราชทตูสหรัฐเมก็ซโิกประจ�าประเทศไทย	เข้าเฝ้าฯ	กราบบงัคม
ทลูลา	ในโอกาสท่ีจะพ้นจากหน้าท่ี
	 เวลา	 ๑๖.๐๐	 น.	 เสด็จออก	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 พระราชทาน 
พระราชวโรกาสให้นายประมนต์	สธีุวงศ์	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท	โตโยต้า	
มอเตอร์	 ประเทศไทย	 จ�ากัด	 และคณะ	 เข้าเฝ้าฯ	 น้อมเกล้าฯ	 ถวายรถยนต์ 
นัง่	เพ่ือทรงใช้สว่นพระองค์	

วันอังคารที่ ๙ เวลา	๑๓.๓๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงเป็นประธานพิธีด�านาโครงการ
แปลงสาธิตการเกษตรตามแนวพระราชด�าริ	 ภายในโรงเรียนนายร้อย 
พระจลุจอมเกล้า	ประจ�าปี	๒๕๕๔	ณ	แปลงสาธิตการเกษตร	โรงเรียนนายร้อย
พระจลุจอมเกล้า	อ�าเภอเมืองนครนายก	จงัหวดันครนายก

 เวลา	๑๕.๐๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดงาน	 “มหกรรมวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแหง่ชาติ	ประจ�าปี	๒๕๕๔”	ณ	ศนูย์นิทรรศการและการประชมุ
ไบเทค	เขตบางนา

วันพุธที่ ๑๐	 เวลา	๑๕.๓๐	น.	 เสดจ็ออก	ณ	อาคารชยัพฒันา	สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคล	จ�านวน	๗	คณะ	เข้าเฝ้าฯ	
	 เวลา	 ๑๖.๐๐	 น.	 เสด็จออกแทนพระองค์	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายฮนัส์	 ไฮน์ริช	 ชูมาเคอร์	 เอกอคัรราชทูต
สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจ�าประเทศไทย	และภริยา	เข้าเฝ้าฯ	กราบบงัคม
ทลูลา	ในโอกาสท่ีจะพ้นจากหน้าท่ี	และในโอกาสนี	้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	
พระราชทานเคร่ืองราช-อิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือกและเหรียญกาชาด
สมนาคณุชัน้	๒	 แก่เอกอคัรราชทตูฯ	พร้อมกนันี	้ เอกอคัรราชทตูฯ	ทลูเกล้าฯ	 
ถวายหนังสือภาพพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยาม- 
บรมราชกมุารี	 ในโอกาสท่ีเสด็จฯ	 เยือนสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	 ระหว่าง 
วนัท่ี	๑๖	-	๑๘	สงิหาคม	๒๕๕๓	แดส่มเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา	ฯ	สยามบรม-
ราชกมุารี	ด้วย
	 เวลา	 ๑๖.๓๐	 น.	 เสด็จออกแทนพระองค์	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 
สวนจิตรลดา	 พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเดนิส	 ดี.	 เกรย์	 สมาชิก
กิตตมิศกัดิส์มาคมผู้สือ่ขา่วตา่งประเทศประจ�าประเทศไทย	พร้อมคณะผู้จดัท�า
หนังสือ	 The	 King	 of	 Thailand	 in	 World	 Focus	 เข้าเฝ้าฯ	 ทูลเกล้าฯ	 
ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายหนงัสือดงักลา่ว	 โดยเสด็จพระราชกศุลตาม 
พระราชอธัยาศยั
	 เวลา	๑๗.๐๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดงาน	 “สีสนัพรรณไม้	 เทิดไท้ 
บรมราชินีนาถ	 (ครัง้ท่ี	 ๕)	 -	 มหัศจรรย์มะพร้าวไทยเฉลิมพระเกียรติฯ”	ณ	 
สวนสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติ์ฯ	เขตจตจุกัร

วันพฤหัสบดี ท่ี ๑๑ 	 เวลา	 ๐๖.๐๐	 น.	 เสด็จฯ	 ไปในการพระพิธีธรรม 
สวดพระอภิธรรม	พระราชทานพระศพ	สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอ	เจ้าฟ้าเพชรรัตน-
ราชสดุา	สริิโสภาพณัณวดี	ณ	พระท่ีนัง่ดสุติมหาปราสาท
	 เวลา	๐๙.๐๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิด	 “อาคารศรีสวรินทิรา”	 และ 
ทรงเปิด	“ห้องกลัยาณิวฒันา”	ณ	โรงพยาบาลศริิราช	เขตบางกอกน้อย
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	 เวลา	๑๖.๓๐	น.	โดยเสดจ็	สมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	 
เสด็จลง	ณ	 ศาลาดุสิดาลยั	 สวนจิตรลดา	 พระราชทานพระราชวโรกาสให้ 
คณะบคุคลเข้าเฝ้าฯ	ถวายพระพรชยัมงคล	เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา	
วนัท่ี	๑๒	สงิหาคม	๒๕๕๔

วันเสาร์ที่ ๑๓	 เวลา	 ๑๓.๓๐	 น.	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่าย	 
“อดีตในปัจจุบัน”	 พิพิธภัณฑ์ผ้า	 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ในพระราชด�าริสมเด็จ- 
พระนางเจ้าสริิกิติ	์พระบรมราชินีนาถ	ณ	ศนูย์การค้าสยามพารากอน	เขตปทมุวนั

วันอาทิตย์ที่ ๑๔	 เวลา	 ๑๖.๓๐	 น.	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดอาคารสมเด็จ- 
พระเทพรัตน์	 และร้านภฟู้า	 (ในอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์)	ณ	 โรงพยาบาล
รามาธิบดี	เขตราชเทวี

วนัจันทร์ที ่๑๕	เวลา	๐๙.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิดโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ
ต�าบลกระทุ่มล้ม	 ซึง่ตัง้อยู่	ณ	 อ�าเภอสามพราน	 และทรงเปิด	 “อาคารเฉลิม- 
พระเกียรติ	๘๐	พรรษา	๕	ธนัวาคม	๒๕๕๐”	ณ	 โรงเรียนวดัสระสี่มมุ	 อ�าเภอ 
ก�าแพงแสน	จงัหวดันครปฐม

วันอังคารที่ ๑๖	 เสด็จฯ	 ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพืน้ท่ีจังหวัด
กาญจนบรีุ	มีพระราชกิจดงันี ้
	 -	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา- 
บรมราชชนนี	ณ	 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์	 กาญจนบรีุ	
ต�าบลทา่ล้อ	อ�าเภอทา่มว่ง	จงัหวดักาญจนบรีุ
	 -	 เสด็จฯ	 ไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าในการก่อสร้างอาคาร	 
“๑๐๐	 ปี	 สมเด็จพระญาณสงัวร	สมเด็จพระสงัฆราช”	ณ	 โรงพยาบาลพหล- 
พลพยหุเสนา	ต�าบลปากแพรก	อ�าเภอเมืองกาญจนบรีุ	จงัหวดักาญจนบรีุ
	 -	 เสด็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	 พระครูภาวนาวรกิจ	 
เลก็	เปมสโิล	อดีตเจ้าอาวาส	วดัสนัตคีิรีศรีบรมธาต	ุ(วดัเขาดนิ)	อ�าเภอทา่มว่ง	

วันพุธที่ ๑๗	 เวลา	๐๙.๐๐	น.	 เสดจ็ฯ	ไปทรงแสดงปาฐกถาพิเศษ	เพ่ือเฉลมิ
ฉลองในโอกาสท่ีเสดจ็พระราชด�าเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครบ	๓๐	ปี	
ณ	 ศูนย์วิทยทรัพยากร	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ต่อจากนัน้	 เสด็จฯ	 ไป 
ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมฉลองในโอกาสเสด็จพระราชด�าเนินเยือน
สาธารณรัฐประชาชนจีนครบ	๓๐	 ปี	 และทรงเปิดศูนย์สมัผสัวฒันธรรมจีน	
สถาบันขงจ่ือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ด้วยความร่วมมือระหว่าง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยปักก่ิง	 และส�านักงานฮั่นปัน้	
สาธารณรัฐประชาชนจีน	ณ	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	เขตปทมุวนั
	 เวลา	๑๔.๐๐	น.	 เสดจ็ลงแทนพระองค์	ณ	อาคารชยัพฒันา	สวน
จิตรลดา	พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์	 นายสตัวแพทย์
สงคราม	 เหลืองทองค�า	 ประธานกรรมการแผนกสตัวแพทยศาสตร์	 มูลนิธิ 
อานันทมหิดล	 และคณะน�าผู้ ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล	 
แผนกสตัวแพทยศาสตร์	ประจ�าปี	๒๕๕๓	เฝ้าฯ	กราบถวายบงัคมลาไปศกึษาตอ่	 
ตอ่จากนัน้	พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ธานินทร์	 กรัยวิเชียร	
ประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์	มลูนิธิอานนัทมหิดล	และคณะ	น�าผู้ ได้รับ
พระราชทานทนุมลูนิธิอานนัทมหิดล	แผนกธรรมศาสตร์	ประจ�าปี	๒๕๕๔	เฝ้าฯ	
กราบถวายบงัคมลาไปศกึษาตอ่
	 เวลา	๑๕.๐๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดนิทรรศการพิเศษเน่ืองในวนั
อนรัุกษ์มรดกไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๔	เร่ือง	“งานชา่งหลวง”	ณ	พระท่ีนัง่อิศรา
วินิจฉยั	พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ	พระนคร	เขตพระนคร

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พุทธศักราช 
๒๕๕๔ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตรังและ
จังหวัดสงขลา 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘	 -	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาท- 
สมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั	ณ	ศาลากลางจงัหวดัตรัง	อ�าเภอเมืองตรัง	 
จงัหวดัตรัง

	 -	เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิด	“อาคารเฉลมิพระเกียรต	ิ๘๐	พรรษา	๕	ธนัวาคม	
๒๕๕๐”	 และทอดพระเนตรนิทรรศการทางวิชาการ	ทอดพระเนตรพิพิธภณัฑ์
สตัว์น�า้ราชมงคลศรีวิชัยตรัง	ณ	 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	
วิทยาเขตตรัง	อ�าเภอสเิกา	จงัหวดัตรัง
	 -	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	 
อดลุยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	ณ	มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์	วิทยาเขต-
ตรัง	อ�าเภอเมืองตรัง
	 -	เสดจ็ฯ	ไปทอดพระเนตรการด�าเนินงานของสถาบนัทกัษิณคดีศกึษา	
มหาวิทยาลยัทกัษิณ	อ�าเภอเมืองสงขลา	จงัหวดัสงขลา

วันศุกร์ที่ ๑๙ เสด็จฯ	 แทนพระองค์	 ไปในการพระราชทานปริญญาบตัร 
แก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั	 ประจ�าปี 
การศกึษา	๒๕๕๓	จ�านวน	๓,๓๓๔	คน	ณ	ศนูย์ประชมุนานาชาตฉิลองสริิราช
สมบตัิครบ	๖๐	ปี	อ�าเภอหาดใหญ่	จงัหวดัสงขลา

วันอาทิตย์ที่ ๒๑	 เวลา	๑๗.๓๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ 
นางสมถวิล	สงัขะทรัพย์	ณ	เมรุวดัพระศรีมหาธาตวุรมหาวิหาร	เขตบางเขน
	 เวลา	๑๘.๓๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพนางจงใจ	
บนุนาค	ณ	เมรุวดัมกฏุกษัตริยาราม	เขตพระนคร

วันจันทร์ที่ ๒๒	เวลา	๑๑.๓๐	น.	เสดจ็ลง	ณ	อาคารชยัพฒันา	สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายธีระ	 วงศ์สมทุร	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์	น�านายโจเซ่	 กราเซียอาโน	ดา	 ซิลวา	 ผู้อ�านวยการใหญ่	
องค์การอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาต	ิและคณะ	เข้าเฝ้าฯ	รับพระราชทาน
พระราชด�าริเก่ียวกับการด�าเนินงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ	 และภาวะโภชนาการในประเทศไทย	 ในโอกาสเดินทางเยือน
ประเทศไทย
	 เวลา	๑๗.๓๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพพระเทพ- 
โพธิวิเทศ	 (ทองยอด	ภริูปาโล)	ณ	 เมรุวดัสระเกศราชวรมหาวิหาร	 เขตป้อม- 
ปราบศตัรูพา่ย

วันอังคารท่ี ๒๓	 เวลา	๐๙.๐๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดงานนิทรรศการแสดง
ภาพถ่าย	“ซนิหวั	แกลเลอร่ี	:	สายสมัพนัธไมตรีไทย-จีน”	เพ่ือเฉลมิฉลองในโอกาส
ท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีนและราชอาณาจกัรไทยสถาปนาความสมัพนัธ์ทาง 
การทตูครบ	๓๖	ปี	และวาระครบ	๓๐	ปี	การเสดจ็ฯ	เยือนสาธารณรัฐประชาชน
จีน	ณ	ศนูย์การค้าสยามพารากอน	เขตปทมุวนั

ระหว่างวนัพธุที ่๒๔ ถงึวนัพฤหสับดทีี ่๒๕ สงิหาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๔ 
เสดจ็ฯ ไปทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิในพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา และจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

วันพุธที่ ๒๔ -	เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิดธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย	ส�านกังาน 
ภาคใต้	สาขาถนนนิพทัธ์อทิุศ	๑	อ�าเภอหาดใหญ่	จงัหวดัสงขลา
	 -	เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิดอาคารมงคลศรีวชิยั	วทิยาลยัรัตภมิู	มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั	อ�าเภอรัตภมิู	จงัหวดัสงขลา
	 -	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดศนูย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง	มลูนิธิ
สงเคราะห์เดก็ของสภากาชาดไทย	อ�าเภอรัตภมิู	

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕	 เสด็จฯ	 ไปทอดพระเนตรศนูย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	 
อ�าเภอเฉลมิพระเกียรต	ิและโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงดินเปรีย้ว 
ตามทฤษฎีแกล้งดนิ	อ�าเภอหวัไทร	จงัหวดันครศรีธรรมราช

วันศุกร์ท่ี ๒๖	 เวลา	 ๐๙.๐๐	 น.	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิด	 “โรงพยาบาลเสาไห้
เฉลมิพระเกียรติ	๘๐	พรรษา”	และ	“สวนสขุภาพเฉลมิพระเกียรติ	๘๔	พรรษา”	
ณ	โรงพยาบาลเสาไห้	อ�าเภอเสาไห้	จงัหวดัสระบรีุ
	 เวลา	๑๐.๑๕	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงเย่ียมโครงการพฒันาพืน้ท่ีบริเวณวดั
มงคลชยัพฒันา	 อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ	 ทอดพระเนตรท่ีดินมลูนิธิชยัพฒันา
บริเวณอ่างเก็บน�า้ห้วยหินขาว	 และทรงเย่ียมโครงการพัฒนาท่ีดินของ

20    จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี        



จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	อ�าเภอแก่งคอย	จงัหวดัสระบรีุ

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เวลา	๑๗.๐๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	 
คณุหญิงช่วงเกษตรศิลปการ	 (ส�าอางค์	 โลจายะ)	ณ	 เมรุวดัประยรุวงศาวาส-
วรวิหาร	เขตธนบรีุ

วันอังคารที่ ๓๐	เวลา	๑๑.๐๐	น.	เสดจ็ลงแทนพระองค์	ณ	อาคารชยัพฒันา	 
สวนจิตรลดา	พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายจอง	แฮ-มนุ	 เอกอคัรราชทตู
สาธารณรัฐเกาหลีประจ�าประเทศไทย	 เข้าเฝ้าฯ	 กราบบงัคมทลูลา	 ในโอกาส 
ท่ีจะพ้นจากหน้าท่ี
	 เวลา	 ๑๑.๓๐	 น.	 เสด็จฯ	 ไปในงานเลีย้ง	 เน่ืองในโอกาสท่ีมหา- 
วิทยาลยัอินเดียนา	ทลูเกล้าฯ	ถวายปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์	 เม่ือวนัท่ี	
๑๘	ธนัวาคม	๒๕๕๓	ซึง่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลยัอินเดียนาจดัถวาย	ณ	
โรงแรมพลาซา่แอทธินี	รอยลั	เมอริเดียน	เขตปทมุวนั
	 เวลา	๑๔.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	แทนพระองค์	ไปในการพระราชทานปริญญา
บตัรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์	 ประจ�าปีการศึกษา	
๒๕๕๓	จ�านวน	๓๖๐	คน	ณ	อาคารใหม	่สวนอมัพร
	 เวลา	๑๖.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	แทนพระองค์	ไปทรงสดบัพระธรรมเทศนา
มหาชาติเวสสันดรชาดก	 “กัณฑ์ฉกษัตริย์	 ๓๖	 พระคาถา”	ณ	 มณฑลพิธี 
สวนธรรม	อ�าเภอพทุธมณฑล	จงัหวดันครปฐม
	 เวลา	๑๙.๐๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปในการสวดพระอภิธรรมศพ	นางยพุา	 
ลายเลศิ	ณ	ศาลาเสถียรไทย	วดัธาตทุอง	เขตวฒันา

วันพุธที่ ๓๑	 เวลา	๐๙.๐๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	 
“รวมพลงัชาวไทย	เทิดไท้องค์ราชนัย์	มหศัจรรย์ความพอเพียง”	ณ	บริษัท	ปตท.	
จ�ากดั	(มหาชน)	เขตจตจุกัร
	 เวลา	 ๐๙.๔๕	 น.	 เสด็จลงแทนพระองค์	 ณ	 ศาลาดุสิดาลัย	 
สวนจิตรลดา	พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์	นายแพทย์ภิรมย์	
กมลรัตนกลุ	อธิการบดีจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	พร้อมคณะกรรมการจดังาน	
“วนัท่ีระลึกวนัทรงดนตรี”	 เข้าเฝ้าฯ	 ทลูเกล้าฯ	 ถวายเงินท่ีได้รับบริจาคจากผู้ 
ร่วมงาน	“วนัท่ีระลกึวนัทรงดนตรี”	ประจ�าปี	๒๕๕๓	เพ่ือสมทบทนุมลูนิธิอานนัท-
มหิดล	ตอ่จากนัน้	พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคล	จ�านวน	๕	คณะ	
เข้าเฝ้าฯ	
	 เวลา	 ๑๐.๐๐	 น.	 เสด็จออกแทนพระองค์	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 
สวนจิตรลดา	พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ธานินทร์	กรัยวเิชียร	
ประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์	มลูนิธิอานนัทมหิดลและคณะน�าผู้ ได้รับ
พระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล	 แผนกธรรมศาสตร์	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๓	 
เข้าเฝ้าฯ	เพ่ือกราบ	ถวายบงัคมลาไปศกึษาตอ่
	 เวลา	๑๗.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปในการพระราชทานเพลงิศพ	นางล�าใย	 
สวุรรณมาลกิ	ณ	เมรุวดัพระศรีมหาธาตวุรมหาวิหาร	เขตบางเขน

กันยายน ๒๕๕๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑	เวลา	๑๔.๐๐	น.	เสดจ็ลงแทนพระองค์	ณ	อาคารชยัพฒันา	
สวนจิตรลดา	พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางซีร์ปา	แมนปา	เอกอคัรราชทตู
สาธารณรัฐฟินแลนด์ประจ�าประเทศไทย	 และคณะผู้ แทนส�านักกษาปณ์
สาธารณรัฐฟินแลนด์	 เข้าเฝ้าฯ	 ทลูเกล้าฯ	 ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่าย
เหรียญท่ีระลึกในโครงการ	 “H.M.	 King	Bhumibol	 Adulyadej’s	 Initiative	
Memorial	Medals”	เน่ืองในโอกาสงานเฉลมิพระเกียรตแิหง่การบรมราชาภิเษก	
ปีท่ี	๖๐	เม่ือปี	๒๕๕๓
	 เวลา	๑๕.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิด	“อาคารประชาสงัคมอดุมพฒัน์”	 
พระราชานสุาวรีย์สมเดจ็พระมหิตลาธิเบศร	อดลุยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	
ประติมากรรม	 “จากพระเมตตา	สูปั่ญญาของแผน่ดิน”	และ	 “อาคารศนูย์การ
เรียนรู้มหิดล”	ณ	มหาวิทยาลยัมหิดล	อ�าเภอพทุธมณฑล	จงัหวดันครปฐม

วันศุกร์ที่ ๒ เวลา	 ๐๙.๐๐	 น.	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ 
และนิทรรศการเฉลมิพระเกียรติ	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	 เน่ืองในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	๗	รอบ	๕	ธนัวาคม	๒๕๕๔	และ
นิทรรศการเฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	และทรงฟัง
การบรรยายพิเศษ	เร่ือง	“พฤกษศาสตร์พืน้บ้านกบัความหลากหลายทางชีวภาพ”	
ณ	ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกียรติ	๘๐	พรรษา	เขตหลกัสี่

วนัอาทิตย์ท่ี ๔	เวลา	๑๗.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปในการพระราชทานเพลงิศพ	พระภทั- 
ทนัตะ	อาสภมหาเถระ	ธมัมาจริยะ	อคัคมหากมัมฏัฐานาจริยะ	ณ	เมรุวดัสระเกศ
ราชวรมหาวิหาร	เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย

วันจนัทร์ท่ี ๕	เวลา	๐๙.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิดการประชมุวชิาการโภชนาการ
แหง่ชาต	ิครัง้ท่ี	๕	เร่ือง	“ความมัน่คงด้านอาหาร	รากฐานโภชนาการและสขุภาพ”	
และทรงฟังการบรรยายพิเศษ	 เร่ือง	 “พระเจ้าอยูห่วักบัความมัน่คงด้านอาหาร
ของประเทศไทย”	และเร่ือง	“ความมัน่คงด้านอาหารระดบันานาชาต	ิและระดบั
ประเทศ”		ณ	ศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค	เขตบางนา
	 เวลา	 ๑๕.๐๐	 น.	 เสด็จลง	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคล	จ�านวน	๔	คณะ	เข้าเฝ้าฯ
	 เวลา	๑๗.๓๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	นกัเรียน 
นายเรืออากาศ	 วีรพล	 สุวรรณทัต	ณ	 เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร	 
เขตบางเขน

วันอังคารที่ ๖	 เวลา	๐๙.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงเป็นประธานการประชมุคณะ
กรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	โรงเรียนพระต�าหนกัสวนกหุลาบ	ภาคเรียนท่ี	
๑	 ปีการศกึษา	๒๕๕๔	ณ	 ห้องประชมุ	 ส�านกัพระราชวงั	๑	ส�านกัพระราชวงั	 
เขตพระนคร
	 เวลา	 ๑๕.๐๐	 น.	 เสด็จลงแทนพระองค์	 ณ	 ศาลาดุสิดาลัย	 
สวนจิตรลดา	พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์	นายแพทย์ภิรมย์	
กมลรัตนกลุ	อธิการบดีจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	และคณะเข้าเฝ้าฯ	ทลูเกล้าฯ	
ถวายเงินรายได้จากการจดังานสมัมนาทางการบญัชี	เร่ือง	“เตรียมพร้อมระบบ
บญัชีเพ่ือก้าวเข้าสู	่ IFRS	 (International	 Financial	 Reporting	Standards)	 
เตม็รูปแบบ”	โดยเสดจ็พระราชกศุลตามพระราชอธัยาศยั
	 ตอ่จากนัน้	พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคล	จ�านวน	๖	 
คณะ	เข้าเฝ้าฯ
	 เวลา	 ๑๕.๓๐	 น.	 เสด็จลง	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ไพรัช	 ธัชยพงษ์	 รองประธาน
กรรมการคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 และคณะ	 เข้าเฝ้าฯ	 
กราบบงัคมทลูรายงานเก่ียวกบัการจดัท�าขาเทียมและการฟืน้ฟสูมรรถภาพของ
เด็กหญิงณิชชารีย์	 เป็นเอกชนะศักดิ์	 และในโอกาสนี	้ เด็กหญิงณิชชารีย์	 

เป็นเอกชนะศักดิ์	 พร้อมด้วยนายกิตติ์ธเนศ	 เป็นเอกชนะศักดิ์	 บิดา	 และ 

นางมณีกญัญ์	กิตตพินัธพงศ์	มารดา	ร่วมเข้าเฝ้าฯ	ด้วย
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วันพฤหัสบดีที่ ๘	 เวลา	๑๗.๐๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	 
นายสรุเดช	วิเศษสรุการ	ณ	เมรุวดัมกฏุกษัตริยาราม	เขตพระนคร
	 วนัศกุร์ท่ี	๙	 เวลา	๑๕.๐๐	น.	 เสดจ็ลงแทนพระองค์	ณ	อาคารชยั
พฒันา	สวนจิตรลดา	พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายปินาก	รัญชนั	จกัรวรรดิ	
เอกอคัรราชทตูสาธารณรัฐอินเดียประจ�าประเทศไทย	 เข้าเฝ้าฯ	 กราบบงัคม 
ทลูลา	ในโอกาสท่ีจะพ้นจากหน้าท่ี
	 เวลา	 ๑๕.๓๐	 น.	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดอาคารส�านักงานโครงการ 
อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	 และทรงเปิดอาคารสถาบนัดนตรีกลัยาณิวฒันา	 
ซึง่ตัง้อยู	่ณ	บริเวณเชิงสะพานพระราม	๘	เขตบางพลดั
	 เวลา	 ๑๙.๓๐	 น.	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้เสดจ็ฯ	แทนพระองค์	ไปทอดพระเนตรการแสดง
ระบ�าปลายเท้า	เร่ือง	“Swan	Lake	on	Ice”	ซึง่แสดงโดยคณะ	ดิ	อิมพีเรียล	ไอซ์	
สตาร์ส	 เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	๗	 รอบ	๕	
ธนัวาคม	๒๕๕๔	และเพ่ือฉลองความสมัพนัธ์ทางทตูระหวา่งไทยกบัรัสเซีย	ครบ	
๑๑๔	ปี	ณ	หอประชมุใหญ่	ศนูย์วฒันธรรมแหง่ประเทศไทย	เขตห้วยขวาง

วันอาทิตย์ที่ ๑๑	เวลา	๑๗.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปในการพระราชทานเพลงิศพ	นาง
อดุม	สงิหแพทย์	ณ	เมรุวดัธาตทุอง	เขตวฒันา

วันจันทร์ที่ ๑๒	เวลา	๐๗.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงวางพวงมาลาพระศพ	สมเดจ็- 
พระเจ้าภคนีิเธอ	เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา	สริิโสภาพณัณวดี	ณ	พระท่ีนัง่ดสุติ- 
มหาปราสาท
	 เวลา	๑๔.๐๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดโครงการ	 “จฬุาฯ	 ผ่าตดัด้วย 
หุน่ยนต์	 เฉลมิพระเกียรติ	๘๔	พรรษา	มหาราช”	ณ	อาคารจงกลนี	 วฒันวงศ์	 
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	 เขตปทมุวนั	ตอ่จากนัน้	 เสด็จฯ	 ไป 
ทอดพระเนตรการท�างานของหุ่นยนต์ผ่าตดั	ณ	 อาคารสิรินธร	 โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	
	 ต่อจากนัน้	 เสด็จฯ	 ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสรรเสริญ	 และ
เหรียญกาชาดสมนาคณุ	ชัน้ท่ี	๑	 แก่ผู้บ�าเพ็ญคณุความดี	 และผู้ มีอปุการคณุ	 
แก่สภากาชาดไทย	 และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ มีกศุลจิต	 เข้าเฝ้าฯ	
ทูลเกล้าฯ	 ถวายเงิน	 และสิ่งของ	ณ	 ตึกศักรินทรภักดี	 วิทยาลัยพยาบาล	
สภากาชาดไทย	เขตปทมุวนั	ตอ่จากนัน้	 เสดจ็ฯ	ไปทรงเป็นประธานการประชมุ 
กรรมการสภากาชาดไทย	ณ	 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสงัวร	 
(เจริญ	สวุฑฺฒโน)

วนัองัคารที ่๑๓	เวลา	๐๙.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิดการประชมุ	AIDS	Vaccine	
Conference	2011	และทรงฟังการบรรยายพิเศษ	เร่ือง	“Progress	towards	an	
HIV	Vaccine	-	Lesson	Learned	from	HIV	Prevention”	ณ	โรงแรมเซน็ทารา	
แกรนด์	และบางกอก	คอนเวนชัน่เซน็เตอร์	แอท	เซน็ทรัลเวิลด์	เขตปทมุวนั
	 เวลา	 ๑๕.๓๐	 น.	 เสด็จฯ	 ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะ
กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 ในพระบรม-
ราชูปถัมภ์	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๔	ณ	 โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล	 กรุงเทพฯ	 

เขตบางรัก

วันพุธที่ ๑๔	 เวลา	๑๗.๐๐	น.	 เสด็จฯ	 แทนพระองค์	 ไปในการพระราชพิธี 
ทรงบ�าเพ็ญพระราชกศุลปัญญาสมวาร	พระราชทานพระศพ	สมเด็จพระเจ้า-
ภคินีเธอ	 เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา	 สิริโสภาพัณณวดี	 ณ	 พระท่ีนั่งดุสิต 
มหาปราสาท

วนัพฤหสับดทีี ่๑๕	เวลา	๑๕.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิดอาคารสถาบนัวทิยาการ
ประกนัภยัระดบัสงู	ณ	ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและสง่เสริมการประกอบ
ธรุกิจประกนัภยั	เขตจตจุกัร

วันศุกร์ที่ ๑๖	เวลา	๑๓.๓๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิดงานชมุนมุยวุเกษตรกรระดบั
ประเทศ	ปี	๒๕๕๔	ณ	หอประชมุ	โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า	อ�าเภอเมือง
นครนายก	จงัหวดันครนายก

วันอาทิตย์ท่ี ๑๘	 เวลา	๑๗.๐๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	
ศาสตราจารย์เกียรตคิณุ	ทา่นผู้หญิงศรีนาถ	สริุยะ	ณ	 เมรุหลวงหน้าพลบัพลา
อิศริยาภรณ์	วดัเทพศริินทราวาส	เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ถึงวันพุธที่ ๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๔ 

เสด็จฯ ไปทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ
จังหวัดนราธิวาส 

วันจนัทร์ท่ี ๑๙	-	เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิดพระราชานสุาวรีย์สมเดจ็พระมหิตลาธิเบศร	 
อดลุยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	ณ	มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี	 อ�าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี	 จังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อจากนัน้	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ว่าท่ีร้อยตรีทวีศักดิ์	 ยศถา	 ผู้ อ�านวยการ 

โรงเรียนเมืองสรุาษฎร์ธานีน�าคณะกรรมการจดังานประกวดดนตรีไทยนกัเรียน
ระดบัภาคใต้	ครัง้ท่ี	๕	 ชิงถ้วยพระราชทานฯ	และผู้ชนะเลศิการประกวดดนตรี
ไทยเข้าเฝ้าฯ	 กราบบงัคมทลูรายงานผลการจดัประกวด	และรับพระราชทาน
รางวลัชนะเลศิระดบัประถมศกึษาและระดบัมธัยมศกึษา
	 -	 เสด็จฯ	 แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ 
ผู้ส�าเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์	ประจ�าปีการศกึษา	
๒๕๕๓	จ�านวน	๔๕๐	คน	ณ	หอประชมุคณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลยั
นราธิวาสราชนครินทร์	 อ�าเภอเมืองนราธิวาส	 จังหวัดนราธิวาส	 โอกาสนี	้ 
สภามหาวิทยาลยันราธิวาสราช-นครินทร์ทลูเกล้าฯ	ถวายปริญญาพยาบาล
ศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิแ์ดส่มเดจ็-พระเทพรัตนราชสดุา	ฯ	สยามบรมราช
กมุารี
	 เวลา	๑๕.๒๕	น.	 เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิดอาคารเรียนศนูย์แพทยศาสตร์
ศกึษา	ชัน้คลนิีค	และอาคารคนไข้อายรุกรรม	โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์	
อ�าเภอเมืองนราธิวาส	 จงัหวดันราธิวาส	 โอกาสนี	้ ทอดพระเนตรนิทรรศการ 
การดูแลผู้ พิการท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้	 
ทรงเย่ียมและพระราชทานถงุยงัชีพแก่ผู้ ป่วยท่ีพกัรักษาตวัเน่ืองจากสถานการณ์
ความไม่สงบ	 ต่อจากนัน้	 ทอดพระเนตรการด�าเนินงานของหน่วยไตเทียม
เฉลมิพระเกียรติ	๖	รอบพระชนมพรรษา

วนัองัคารท่ี ๒๐	-	เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิด	“อาคารส�านกังานเทศบาลต�าบลรือเสาะ”	
อ�าเภอรือเสาะ	จงัหวดันราธิวาส
	 -	เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิดโรงงาน	Hand	in	Hand	อ�าเภอรือเสาะ	จงัหวดั
นราธิวาส
	 -	 เสด็จฯ	 ไปทอดพระเนตรนิทรรศการและการสาธิตการตรวจสอบ 
หาโรคเท้าช้าง	ส�านกังานโครงการงานปราบปรามโรคตดิตอ่	และการสาธารณสขุ	 
ศนูย์ศึกษาการพฒันาพิกุลทอง	 และโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวนัของ
โรงเรียนบ้านโคกสยา	อ�าเภอเมืองนราธิวาส	จงัหวดันราธิวาส

วันพุธที่ ๒๑	 -	 เสด็จฯ	 ไปพระราชทานรางวลัแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิต 
ทางการเกษตร	 และพระราชทานถ้วยรางวัลแก่เจ้าของนกเขาชวาท่ีชนะ 

22    จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี        



การแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวา	 กับทอดพระเนตรนิทรรศการในงานวัน
ลองกอง	 งานศิลปาชีพและงานกระจดู	 ในงาน	 “ของดี	 เมืองนรา”	 ครัง้ท่ี	๓๖	
ประจ�าปี	๒๕๕๔	ณ	สวนสาธารณะเฉลมิพระเกียรติ	 ๖	 รอบ	พระชนมพรรษา	
อ�าเภอเมืองนราธิวาส	จงัหวดันราธิวาส
	 เวลา	๑๘.๓๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิดงานนิทรรศการภาพถ่าย	“อซุเบ- 
กิสถาน	หวัใจแหง่เอเชียกลาง”	ณ	ศนูย์การค้าสยามพารากอน	เขตปทมุวนั

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒	 เวลา	๑๕.๐๐	น.	 เสดจ็ฯ	 ไปทรงเปิดการประชมุวิชาการ
ร่วมโรงพยาบาลสมิติเวช	 โรงพยาบาลกรุงเทพ	 และโรงพยาบาลบีเอ็นเอช	 
ประจ�าปี	๒๕๕๔	ณ	อาคารเฉลมิพระบารมี	๕๐	ปี	แพทยสมาคมแหง่ประเทศไทย	
ในพระบรมราชปูถมัภ์	เขตห้วยขวาง
	 เวลา	 ๑๖.๐๐	 น.	 เสด็จลง	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายธนินท์	เจียรวนนท์	ประธานกรรมการบริษัท	
เครือเจริญโภคภณัฑ์	จ�ากดั	และคณะ	เข้าเฝ้าฯ	ทลูเกล้าฯ	ถวายทนุการศกึษา	
เพ่ือพระราชทานแก่นางสาวสิชญา	 สิทธิพจน์	 ส�าหรับใช้ในการไปศึกษาต่อ 
ตา่งประเทศ

วันศุกร์ที่ ๒๓	 เวลา	๑๕.๐๐	น.	 เสดจ็ลง	ณ	อาคารชยัพฒันา	สวนจิตรลดา	 
ทรงเป็นประธานการประชมุสามญัประจ�าปี	มลูนิธิสถาบนัโรคไตภมิูราชนครินทร์
	 เวลา	๑๗.๐๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรต ิ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	 อดลุยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	ณ	ศนูย์การค้า 
สยามพารากอน	เขตปทมุวนั

วันเสาร์ที่ ๒๔	เวลา	๑๕.๓๐	น.	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ	 ให้เสด็จฯ	 ไปในการพระราชทานน�า้หลวงอาบศพและทรงวาง 
พวงมาลาหลวง	 พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	 ท่ี 
หน้าโกศศพ	พลเอก	ศภุชยั	อิงคลุานนท์	ณ	ศาลา	๑๐๐	ปี	วดัเบญจมบพิตรดสุติ
วนาราม	เขตดสุติ	ในโอกาสนี	้ทรงวางพวงมาลาสว่นพระองค์ด้วย

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ เวลา	๑๗.๐๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ 
นางจ�าเรียง	วงศ์ก�าแหง	ณ	เมรุวดัตรีทศเทพวรวิหาร	เขตพระนคร

ระหว่างวันจนัทร์ที ่๒๖ ถงึวนัองัคารที ่๒๗ กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๕๔ 
เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

วนัจันทร์ที ่๒๖ -	เสดจ็ฯ	ไปทรงบรรจพุระบรมสารีริกธาตใุนยอดจลุมงกฎุทองค�า	
ทรงเบิกเนตรพระพทุธมหาธรรมราชา	 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ-
พระเจ้าอยูห่วั	เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	๗	รอบ	 
๕	ธนัวาคม	๒๕๕๔	ณ	พทุธอทุยานเพชรบรุะ
	 -	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ- 
พระจลุจอมเกล้า-เจ้าอยูห่วั	ประจ�าศนูย์ราชการจงัหวดัเพชรบรูณ์
	 -	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์	 ณ	 
ศาลากลางจงัหวดัเพชรบรูณ์	อ�าเภอเมืองเพชรบรูณ์
	 -	เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิดพระบรมราชานสุาวรีย์พอ่ขนุรามค�าแหงมหาราช	
ณ	มหาวิทยาลยัรามค�าแหง	สาขาวิทยบริการเฉลมิพระเกียรติ
	 -	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดอาคารส�านกังานเทศบาลเมืองหล่มสกั	 และ 
ทอดพระเนตรนิทรรศการ	ณ	ส�านกังานเทศบาลเมืองหลม่สกั	อ�าเภอหลม่สกั	
จงัหวดัเพชรบรูณ์

วันอังคารที่ ๒๗	-	เสดจ็ฯ	ไปทอดพระเนตรขบวนแหพ่ระพทุธมหาธรรมราชา	
และพิธีอุ้มพระด�าน�า้	ณ	วดัโบสถ์ชนะมาร	อ�าเภอเมืองเพชรบรูณ์
	 -	เสดจ็ฯ	ไปทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก	
อ�าเภอชนแดน	จงัหวดัเพชรบรูณ์

วันพุธที่ ๒๘	 เวลา	๐๙.๐๐	น.	 เสด็จลง	ณ	ศาลาดสุิดาลยั	 สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคล	จ�านวน	๖	คณะ	เข้าเฝ้าฯ	ตอ่จากนัน้	 
เสด็จลง	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 สวนจิตรลดา	 พระราชทานพระราชวโรกาส 

ให้นางสาวอึนเซเบ	 อิดเลตต์	 โคโคเม	 เอกอคัรราชทูตราชอาณาจกัรเลโซโท 
ประจ�าประเทศไทย	 เข้าเฝ้าฯ	กราบบงัคมทลูเก่ียวกบัก�าหนดการเสดจ็ฯ	 เยือน
ราชอาณาจกัรเลโซโทอยา่งเป็นทางการ	ระหวา่งงวนัท่ี	๖-๗	ตลุาคม	๒๕๕๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙	เวลา	๑๕.๐๐	น.	เสดจ็ลง	ณ	ศาลาดสุดิาลยั	สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะพระภิกษุ	 และคณะบคุคล	 จ�านวน	๑๕	 
คณะ	เข้าเฝ้า	และเข้าเฝ้าฯ
	 เวลา	๑๗.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปในการพระราชทานเพลงิศพ	นายมงคล	
สวุรรณพงศ์	ณ	เมรุวดัมกฏุกษัตริยาราม	เขตพระนคร

วันศุกร์ที่ ๓๐	 เวลา	๐๘.๔๐	น.	 เสดจ็ออก	ณ	อาคารกองวิชาประวตัศิาสตร์	
โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า	 อ�าเภอเมืองนครนายก	 จงัหวดันครนายก	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้	 นายสทุธิพงษ์	 จลุเจริญ	ผู้ว่าราชการจงัหวดั
นครนายก	น�าคณะบคุคลท่ีมีส่วนช่วยเหลือในการจดัหาทนุก่อสร้างโรงเรียน 
เดก็พิเศษมหาจกัรีสริินธร	ตวัแทนผู้ปกครอง	นกัเรียน	และเจ้าหน้าท่ี	 เข้าเฝ้าฯ	
ทลูเกล้าฯ	 ถวายเงิน	 เพ่ือสมทบทนุการก่อสร้าง	 “โรงเรียนเด็กพิเศษมหาจกัรี 
สริินธร”	
	 เวลา	 ๑๕.๐๐	 น.	 เสด็จลง	 ณ	 ศาลาดุสิดาลัย	 สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคล	จ�านวน	๑๒	คณะ	เข้าเฝ้าฯ
	 เวลา	 ๑๖.๐๐	 น.	 เสด็จลง	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้	นายประสาร	 ไตรรัตน์วรกลุ	ผู้วา่การธนาคาร
แห่งประเทศไทย	 และคณะ	 เข้าเฝ้าฯ	ทลูเกล้าฯ	 ถวายธนบตัรท่ีระลกึเน่ืองใน
อภิลกัขิตสมยัมหามงคลวนัราชาภิเษกสมรส	และวนับรมราชาภิเษกครบ	๕๐	ปี	
เพ่ือพระราชทานแก่มลูนิธิสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจ้า	 ส�าหรับใช้ในการ 
จดันิทรรศการพิเศษ	 “บรมกษัตริย์	 วฒันสถาน”	ณ	 พิพิธภณัฑ์สมเดจ็พระพนั- 
วสัสาอยัยิกาเจ้า	เน่ืองในโอกาสพระราช-พิธีมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	๗	
รอบ	๕	ธนัวาคม	๒๕๕๔
	 เวลา	๑๘.๐๐	น.	 เสดจ็ฯ	 ไปในการบ�าเพญ็กศุล	 (พิธีกงเต๊ก)	ถวาย
พระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ	 เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา	 สิริโสภาพณัณวดี	 
ณ	พระท่ีนัง่ดสุติมหาปราสาท

ตุลาคม ๒๕๕๔

วันเสาร์ที่ ๑	เวลา	๑๔.๑๕	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงเป็นประธานพิธีบรรพชาสามเณร 
ใน	 “โครงการ	๘๔	พรรษา	 มหามงคล	 จิตรลดาน้อมกมลถวายพระพรชัย”	 
เพ่ือถวายพระราชกุศล	 แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เน่ืองในโอกาส 
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 ๗	 รอบ	 ๕	 ธันวาคม	 ๒๕๕๔	 
ณ	อโุบสถกลางน�า้	มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั	 อ�าเภอวงัน้อย	
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๓ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔  
เสด็จพระราชด�าเนินเยือนราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ ราชอาณาจักรเล
โซโท และสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
	 ณ	 ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์และราชอาณาจักรเลโซโท	 เสด็จฯ	 
ไปทอดพระเนตรโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านการเกษตรระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักร
สวาซแิลนด์	โดยผู้ เช่ียวชาญด้านวชิาการเกษตรของส�านกัพระราชวงัและมลูนิธิ 
พระดาบส	รวมทัง้โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือการพฒันาการเกษตร
ท่ียัง่ยืนระหว่างราชอาณาจกัรไทยและราชอาราจกัรเลโซโท	 โดยผู้ เช่ียวชาญ 
ของส�านกังานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด�าริ	 ซึ่งโครงการทัง้สองดงักล่าวได้รับการสนับสนุนการด�าเนินการ 
จากส�านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ	 กระทรวงการ- 
ต่างประเทศ	 นอกจากนี	้ เสด็จฯ	 ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จ 
พระราชชนนีแห่งสวาซิแลนด์	 และเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จ 
พระราชินีแหง่เลโซโท	

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    23



	 ณ	สาธารณรัฐแอฟริกาใต้	เสดจ็ฯ	ไปทอดพระเนตรแหลง่อารยธรรม
ต้นก�าเนิดมนุษยชาติ	 “เดอะ	 เครเดิล	 ออฟ	 ฮิวแมนไคนด์”	 การผลิตไม้หัว 
เพ่ือตดัดอกและขยายพนัธุ์ของบริษัท	 ฮาเดโก	 จ�ากดั	 และสวนพฤกษศาสตร์ 
วอลเตอร์	ซซิลูู

วันอาทิตย์ที่ ๙	 เวลา	๑๗.๐๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	 
นายชาญชยั	จารุวสัตร์	ณ	เมรุวดัมกฏุกษัตริยาราม	เขตพระนคร

วันจันทร์ที่ ๑๐	 เวลา	๑๔.๐๐	น.	 เสด็จออกแทนพระองค์	ณ	 วงัสระปทุม	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายภวฒัน์	วทิรูปกรณ์	ประธานกรรมการบริหาร	
กลุ่มบริษัท	 ตะวันออกโปลีเมอร์อุตสาหกรรม	 จ�ากัด	 และคณะ	 เข้าเฝ้าฯ	
น้อมเกล้าฯ	 ถวายเรือท้องแบนดดัแปลง	 และเรือพายรับน�า้หนกัไม่เกิน	๒๕๐	
กิโลกรัม	เพ่ือพระราชทานผู้ประสบอทุกภยั
	 เวลา	๑๕.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิดการประชมุวิชาการวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย	ครัง้ท่ี	๓๗	 ในหวัข้อ	 “วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์	
เพ่ือสรรค์สร้างอนาคต”	เฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	เน่ืองใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	๗	รอบ	๕	ธนัวาคม	๒๕๕๔	
และทรงฟังปาฐกถาพิเศษ	ณ	 โรงแรมโซฟิเทล	 เซ็นทารา	 แกรนด์	 กรุงเทพฯ	 
เขตจตจุกัร

วันอังคารที่ ๑๑	 เวลา	 ๐๙.๐๐	 น.	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดงานแสดงโครงงาน
วิทยาศาสตร์ส�าหรับนกัเรียนระดบันานาชาติ	ครัง้ท่ี	๗	ณ	โรงเรียนมหิดลวิทยา
นสุรณ์	(องค์การมหาชน)	อ�าเภอพทุธมณฑล	จงัหวดันครปฐม
	 เวลา	๑๔.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงเย่ียมราษฎรท่ีประสบอทุกภยัในพืน้ท่ี
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา	และพระราชทานถงุยงัชีพ	ณ	โรงสข้ีาวมลูนิธิชยัพฒันา	
อ�าเภอลาดบวัหลวง	จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา	
	 ตอ่จากนัน้	เสดจ็ฯ	ไปทรงเย่ียมราษฎรท่ีประสบอทุกภยัท่ีมาพกัอาศยั	
ณ	ศนูย์ชว่ยเหลือผู้ประสบอทุกภยัชัว่คราว	มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช
วิทยาลยั	อ�าเภอวงัน้อย	จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

วันพุธที่ ๑๒	 เวลา	๐๘.๔๕	น.	 เสด็จฯ	 แทนพระองค์	 ไปในการพระราชทาน
ปริญญาบตัรแก่ผู้ส�าเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลยับรูพา	ประจ�าปีการศกึษา	
๒๕๕๓	ณ	อาคารหอประชมุธ�ารง	บวัศรี	มหาวิทยาลยับรูพา	อ�าเภอเมืองชลบรีุ	
จงัหวดัชลบรีุ	(ภาคเช้า	จ�านวน	๔,๔๙๘	คน	ภาคบา่ย	จ�านวน	๔,๑๗๙	คน)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓	 เวลา	 ๑๕.๐๐	 น.	 เสด็จฯ	 ไปทรงถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๔	 ทรงถวายผ้าป่า 
มหากุศลถวายสกัการบูชา	 ในโครงการ	 “สงัฆราชบูชา	พระชนัษา	๑๐๐	 ปี”	 
ทรงยกฉัตรสุมพระอัฐิ	 สมเด็จ-พระเจ้าพ่ีนางเธอ	 เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	ประดิษฐานเหนือ	 “พระไสย์หรือพระสายน์”	
พระประธานประจ�าพระอุโบสถ	 กับทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถ	 และพระวิหาร	 
ณ	วดัปทมุวนาราม	ราชวรวิหาร	เขตปทมุวนั

วันศุกร์ที่ ๑๔ เวลา	๑๔.๓๐	น.เสดจ็ฯ	 ไปทรงถวายผ้าพระกฐิน	ณ	วดัชจิูต- 
ธรรมารามในมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลยั	อ�าเภอวงัน้อย	 จงัหวดัพระนคร- 
ศรีอยธุยา

วันเสาร์ที่ ๑๕	 เวลา	 ๑๕.๐๐	 น.	 เสด็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	 
พลอากาศโท	ดภิาพ	ศกึษากิจ	ณ	เมรุวดัพระศรีมหาธาตวุรมหาวหิาร	เขตบางเขน

วันอาทิตย์ที่ ๑๖	 เวลา	๑๗.๐๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	
ศาสตราจารย์โชติบูรณ์	 บุรณเวช	ณ	 เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์	 
วดัเทพศิรินทราวาส	เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย

วนัจันทร์ที ่๑๗	เวลา	๐๙.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิดงานวนัอาหารโลก	ปี	๒๕๕๔	
“Food	Prices	 -	 From	crisis	 to	 stability”	ณ	ส�านกังานองค์การอาหารและ
เกษตรแหง่สหประชาชาตปิระจ�าภมิูภาคเอเชียและแปซฟิิก	เขตพระนคร

	 เวลา	 ๑๕.๐๐	 น.	 เสด็จลง	 ณ	 ศาลาดุสิดาลัย	 สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคล	จ�านวน	๑๘	คณะ	เข้าเฝ้าฯ	

วันอังคารที่ ๑๘	 เวลา	๐๙.๐๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปทรงดนตรีไทยร่วมกบันกัเรียน 
นายร้อย	โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า	เพ่ือทรงร่วมการบนัทกึแถบวีดิทศัน์ 
แพร่ภาพ	 เน่ืองในโอกาสวันปิยมหาราช	ณ	 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก	 
ชอ่ง	๕	เขตพญาไท
	 เวลา	๑๖.๐๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดการประชุมนานาชาติกุมาร
เวชศาสตร์เขตร้อน	ครัง้ท่ี	๙	ณ	ศนูย์การประชมุแหง่ชาตสิริิกิติ์	เขตคลองเตย

วันพุธท่ี ๑๙	 เวลา	๐๙.๐๐	น.เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดงานการประกวดจิตรกรรม
เฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ชิงรางวลัพูก่นัทอง	เน่ืองในโอกาส 
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 ๗	 รอบ	 ๕	 ธันวาคม	 ๒๕๕๔	 
ณ	หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร	เขตปทมุวนั
	 เวลา	๑๐.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารส�านกังานใหญ่
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย	เขตดนิแดง
	 เวลา	๑๖.๐๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปทรงถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย	 
ประจ�าปี	๒๕๕๔	ณ	วดัน้อยนอก	อ�าเภอเมืองนนทบรีุ	จงัหวดันนทบรีุ

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๐	 เวลา	๑๖.๐๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปพระราชทานรางวลัสมเด็จ 
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี	ประจ�าปี	๒๕๕๔	ณ	พระท่ีนัง่มลูสถานบรมอาสน์	
และพระราชทานเลีย้งน�า้ชา	 เพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู้ ได้รับพระราชทานรางวลัฯ	 
ณ	พระท่ีนัง่บรมราชสถิตยมโหฬาร

วันศุกร์ที่ ๒๑ เวลา	๑๔.๓๐	น.	 เสดจ็ลง	ณ	อาคารชยัพฒันา	สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวย่ิงลักษณ์	 ชินวัตร	 นายกรัฐมนตรี	 
เข้าเฝ้าฯ	ทลูเกล้าฯ	ถวายเงิน	เพ่ือสมทบทนุชว่ยเหลือผู้ประสบภยัน�า้ทว่ม
	 เวลา	 ๑๕.๐๐	 น.	 เสด็จลง	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 พระราชทาน 
พระราชวโรกาสให้นายนภดล	 เทพพิทกัษ์	 เอกอคัรราชทตู	ณ	กรุงเวลลิงตนั	 
น�านายบีด	 กิลเบิร์ต	 คอร์รี	 เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจ�าประเทศไทย	 
เข้าเฝ้า	ฯ	กราบบงัคมทลูเชิญเสดจ็ฯ	เยือนนิวซีแลนด์อยา่งเป็นทางการ
	 เวลา	 ๑๕.๓๐	 น.	 เสด็จลงแทนพระองค์	 ณ	 ศาลาดุสิดาลัย	 
สวนจิตรลดา	พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล	 จ�านวน	๕	 คณะ	 
เข้าเฝ้าฯ	ตอ่จากนัน้	พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคล	จ�านวน	๑๓	
คณะ	เข้าเฝ้าฯ
	 เวลา	 ๑๖.๐๐	 น.	 เสด็จลง	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 พระราชทาน- 
พระราชวโรกาสให้นายจอร์เจ	รีเดอร์	ตอร์ริช	เปเรย์รา	เอกอคัรราชทตูสาธารณรัฐ
โปรตเุกสประจ�าประเทศไทย	เข้าเฝ้าฯ	ในโอกาสเข้ารับหน้าท่ีใหม่

วันจันทร์ที่ ๒๔	เวลา	๐๙.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงร่วมงานวนัสหประชาชาต	ิณ	 
ศนูย์ประชมุสหประชาชาต	ิเขตพระนคร
	 เวลา	 ๑๔.๓๐	 น.	 เสด็จฯ	 แทนพระองค์	 ไปในการพระราชพิธี 
ทรงบ�าเพญ็พระราชกศุลถวายผ้าพระกฐิน	ณ	วดัราชบพิธสถิตมหาสมีาราม	และ
วดัราชประดษิฐสถิตมหาสีมาราม	เขตพระนคร
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ระหว่างวันอังคารที่ ๒๕ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ 
เสด็จพระราชด�าเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดีย 
	 เสดจ็ฯ	ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการสมัมนาหญ้าแฝกนานาชาติ	
ครัง้ท่ี	๕	ในหวัข้อ	“หญ้าแฝกกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ”	ซึง่สถาบนั
สมนุไพรและพืชหอมแหง่สาธารณรัฐอินเดียจดัขึน้	ระหวา่งวนัท่ี	๒๘-๓๐	ตลุาคม	
๒๕๕๔	ณ	 เมืองลคัเนา	 สาธารณรัฐอินเดีย	 เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้และ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการรณรงค์การใช้หญ้าแฝก	 ระหวา่งนกัวิชาการ
และผู้ปฏิบตัิงานด้านหญ้าแฝกจากทัว่โลก	และพระราชทานรางวลั	“The	King	
of	Thailand	Vetiver	Awards”	แก่ผู้ชนะเลศิผลงานวิจยัด้านหญ้าแฝกด้วย

พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ระหว่างวันอังคารที่ ๑ ถึงวันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๔ 
เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 

วันอังคารที่ ๑	 -	 เสด็จฯ	 แทนพระองค์	 ไปในการพระราชทานปริญญาบตัร 
แก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี	 ประจ�าปีการศึกษา	
๒๕๕๓	จ�านวน	๒,๔๕๗	คน	ณ	อาคารสรุพฒัน์	๒	มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
สรุนารี	อ�าเภอเมืองนครราชสีมา	จงัหวดันครราชสีมา
	 -	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดอุทยานการเรียนรู้	 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
สรุนารี
	 -	เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิดการประชมุวิชาการ	และนิทรรศการ	ทรัพยากร
ไทย	 :	 ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ	 และทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา	 
หนองระเวียง	ณ	ศนูย์ฝึกหนองระเวียง	มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	
อ�าเภอเมืองนครราชสีมา	จงัหวดันครราชสีมา

วันพุธที่ ๒	-	เสดจ็ฯ	ไปทอดพระเนตรนิทรรศการ	“ทรัพยากรไทย	:	ก้าวสูโ่ลก
กว้างอย่างมัน่ใจ”	 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั	 ในโอกาส 
มหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา	๘๔	พรรษา	๕	 ธันวาคม	๒๕๕๔	ณ	 
ศนูย์ฝึกหนองระเวียง	 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 อ�าเภอเมือง
นครราชสีมา	จงัหวดันครราชสีมา
	 เวลา	 ๑๖.๓๐	 น.	 เสด็จลงแทนพระองค์	 ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 
สวนจิตรลดา	 พระราชทานพระราชวโรกาสให้	 นายอภิชาต	 สุขัคคานนท์	 
ประธานกรรมการเลือกตัง้	 และคณะ	 เข้าเฝ้าฯ	ทลูเกล้าฯ	ถวายเงิน	 โดยเสดจ็ 
พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย	 และน้อมเกล้าฯ	 ถวายพระไพรีพินาศ	 
วัดบวรนิเวศวิหาร	 รุ่น	 กกต.	 กับหนังสือท่ีระลึกการจัดสร้างพระไพรีพินาศ	 
เน่ืองในโอกาสงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ-พระเจ้าอยู่หวั	 เน่ืองใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	๗	รอบ	๕	ธนัวาคม	๒๕๕๔

วนัพฤหัสบดีที ่๓	เวลา	๑๓.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงเย่ียมและพระราชทานสิง่ของ
แก่ราษฎรผู้ประสบอทุกภยัท่ีพ�านกัอยู	่ณ	ศนูย์พกัพิงผู้ประสบอทุกภยั	โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 ต�าบลพรหมณี	 อ�าเภอเมืองนครนายก	 จังหวัด
นครนายก	ต่อจากนัน้	 เสด็จฯ	 ไปทรงเย่ียมและพระราชทานสิ่งของแก่ราษฎร 
ผู้ประสบอทุกภยั	ณ	กองพนัทหารราบ	
	 เวลา	 ๑๕.๐๐	 น.	 เสด็จลงแทนพระองค์	 ณ	 ศาลาดุสิดาลัย	 
สวนจิตรลดา	พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคล	เข้าเฝ้าฯ	ตอ่จากนัน้	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะพระภิกษุ	 และคณะบุคคล	 เข้าเฝ้าและ 
เข้าเฝ้าฯ	วายเงินและสิง่ของเพ่ือสมทบทนุชว่ยเหลือผู้ประสบอทุกภยั	

วันอาทิตย์ที่ ๖	 เวลา	๑๗.๐๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	 
คณุหญิงกมลนารี	สงิหะ	ณ	เมรุวดัมกฏุกษัตริยาราม	เขตพระนคร
	 เวลา	๑๗.๓๕	น.	 เสดจ็ฯ	 ไปในการพระราชทานเพลงิศพ	นางยพุา	 
ลายเลศิ	ณ	เมรุวดัธาตทุอง	เขตวฒันา

วันจันทร์ที่ ๗ เวลา	๐๙.๓๐	น.	 เสดจ็ฯ	 เป็นการสว่นพระองค์	 ไปทรงเย่ียม 
ศนูย์ชว่ยเหลอืฟืน้ฟผูู้ประสบอทุกภยัของมลูนิธิกสกิรไทย	ภายใต้การอ�านวยการ

ของมลูนิธิชยัพฒันา	ณ	 วดัญาณสงัวราราม	 วรมหาวิหาร	 อ�าเภอบางละมงุ	 
คลงัเก็บสิง่ของชว่ยเหลอืผู้ประสบภยัของมลูนิธิชยัพฒันา	ณ	ส�านกัชลประทาน
ท่ี	 ๙	 และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี	ณ	 ศรีราชา	 อ�าเภอศรีราชา	 
จงัหวดัชลบรีุ

วันอังคารที่ ๘	 เวลา	๐๙.๐๐	น.	เสดจ็ลง	ณ	อาคารชยัพฒันา	สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคล	จ�านวน	๕	คณะ	เข้าเฝ้าฯ

วันพุธท่ี ๙	 เวลา	๐๙.๑๕	น.	 เสด็จฯ	 เป็นการสว่นพระองค์	 ไปทรงนมสัการ 
พระนอนจกัรสีห์	ณ	 วดัพระนอนจกัรสีห์วรวิหาร	 อ�าเภอเมืองสิงห์บรีุ	 จงัหวดั
สงิห์บรีุ
	 เวลา	 ๑๐.๑๕	น.	 เสด็จฯ	 เป็นการส่วนพระองค์	 ไปทรงนมสัการ 
พระปฏิมาประธานในอโุบสถ	ณ	วดัอมัพวนั	อ�าเภอพรหมบรีุ	จงัหวดัสงิห์บรีุ
	 เวลา	๑๓.๐๐	น.	 เสดจ็ฯ	 ไปทรงถวายผ้าพระกฐิน	ทรงพระสหุร่าย	 
ทรงเจิมแผ่นศิลาอาคารอนสุรณ์ครบ	๑๐๐	 ปี	หม่อมเจ้ายาใจ	 จิตรพงศ์	 และ 
ทรงหลอ่พระพทุธรัตนมงคลสมัฤทธ์ิ	ณ	วดักฤษณเวฬพุทุธาราม	อ�าเภออินทร์บรีุ	
จงัหวดัสงิห์บรีุ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐	เวลา	๑๓.๓๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงเก่ียวข้าว	ณ	แปลงนาสาธิต	
โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า	อ�าเภอเมืองนครนายก	จงัหวดันครนายก

วันศุกร์ที่ ๑๑	เวลา	๐๙.๓๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิดอาคารท่ีท�าการดา่นสะพาน
มิตรภาพ	๓	 (นครพนม	 -	 ค�าม่วน)	 ฝ่ังไทย	 และนิทรรศการเช่ือมสมัพนัธ์สอง
แผน่ดนิ	ทรงเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพ	๓	(นครพนม	-	ค�ามว่น)	
ร่วมกบันายบนุยงั	 วอละจิด	 รองประธานประเทศแหง่สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว	
	 ต่อจากนัน้	 เสด็จฯ	 เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เพ่ือทรงเปิดอาคารท่ีท�าการด่านสะพานมิตรภาพ	๓	 (นครพนม	 -	 ค�าม่วน)	 
ฝ่ังลาว	พร้อมกบันายบนุยงั	ฯ	รองประธานประเทศแหง่สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว	
	 ต่อจากนัน้	 เสด็จฯ	 ไปพระราชทานอาคารตรวจสุขภาพแม่และ 
เด็ก	 แก่โรงพยาบาลแขวงค�าม่วน	 และอาคารนอน	 แก่โรงเรียนสามญัชนเผ่า 
แขวงค�ามว่น	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
	 ตอ่จากนัน้	 เสด็จฯ	 ไปพระราชทานอาคารตรวจสขุภาพแมแ่ละเด็ก	
แก่โรงพยาบาลแขวงค�าม่วน	 และอาคารนอน	 แก่โรงเรียนสามญัชนเผ่าแขวง 
ค�ามว่น	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
	 เวลา	 ๑๗.๓๐	 น.	 เสด็จลง	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 สวนจิตรลดา	 
ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมลูนิธิรางวลัสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล	 
ในพระบรม-ราชปูถมัภ์	ครัง้ท่ี	๒/๒๕๕๔

วันจันทร์ที่ ๑๔	 เวลา	๑๕.๐๐	น.	 เสด็จลงแทนพระองค์	ณ	ศาลาดสุิดาลยั	 
สวนจิตรลดา	พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล	 จ�านวน	๒	 คณะ	 
เข้าเฝ้าฯ	 ต่อจากนัน้	 พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล	จ�านวน	๘	 
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คณะ	เข้าเฝ้าฯ	
	 เวลา	 ๑๖.๐๐	 น.เสด็จออก	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี	 วฒันคุณ	 ผู้ ช่วย
เลขาธิการสภากาชาดไทย	 ฝ่ายการจัดหารายได้	 น�าผู้ จัดการใหญ่ธนาคาร 
แห่งโตเกียว	 มิตซูบิชิ	 ยูเอฟเจ	 จ�ากัด	 สาขากรุงเทพมหานคร	 และคณะ	 
เข้าเฝ้าฯ	ทลูเกล้าฯ	ถวายเงิน	เพ่ือชว่ยเหลือผู้ประสบอทุกภยั	

วนัองัคารที ่๑๕	เวลา	๑๕.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิดอาคารเรียนเฉลมิพระเกียรติ	
๘๐	พรรษา	๕	ธนัวาคม	๒๕๕๐	ณ	มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	 
เขตสาทร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗	 เวลา	 ๑๕.๓๐	 น.	 เสด็จออก	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 
สวนจิตรลดา	 พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายโยฮันเนิส	 เปเทอร์ลิค	
เอกอคัรราชทตูสาธารณรัฐออสเตรียประจ�าประเทศไทย	พร้อมด้วยนายคาร์ล	
เปเทอร์ลิค	 อดีตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจ�าประเทศไทย	 
ซึ่งประจ�าการเม่ือปี	 พ.ศ.	 ๒๕๑๙	 -	 ๒๕๒๔	 ผู้ เป็นบิดา	 และนางเฮลกา	 
เปเทอร์ลคิ	มารดา	เข้าเฝ้าฯ	ในโอกาสเดนิทางเยือนประเทศไทย
	 เวลา	 ๑๖.๐๐	 น.	 เสด็จออก	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 พระราชทาน 
พระราชวโรกาสให้นายอ้วน	พมมะจกั	เอกอคัรราชทตูสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวประจ�าประเทศไทย	 เข้าเฝ้าฯ	 เพ่ือกราบบงัคมทลูลา	 ในโอกาส 
ท่ีจะพ้นจากหน้าท่ี
	 เวลา	 ๑๖.๓๐	 น.	 เสด็จออก	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 พระราชทาน 
พระราช-วโรกาสให้นายกรพจน์	อศัวนิวจิิตร	ประธานกรรมการ	บริษัท	หลกัทรัพย์
จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล	 จ�ากัด	 น�าคณะผู้ บริหารระดับสูงของ	 
Principal	 Financial	 Group	 จากสหรัฐอเมริกา	 พร้อมด้วยนายอนุสรณ์	 
บรูณกานนท์	กรรมการผู้จดัการ	บริษัท	หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ	 ซีไอเอ็มบี- 
พรินซเิพิล	จ�ากดั	 เข้าเฝ้าฯ	ทลูเกล้าฯ	ถวายเงินเพ่ือสมทบทนุมลูนิธิสงเคราะห์
เด็กของสภากาชาดไทยใช้ด�าเนินการช่วยเหลือแม่และเด็กท่ีได้รับผลกระทบ
จากอทุกภยั

วันศุกร์ที่ ๑๘	เวลา	๑๔.๓๐	น.	เสดจ็ออก	ณ	อาคารชยัพฒันา	สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้หม่อมหลวงชโยทิต	 กฤดากร	 กรรมการ 
ผู้ จัดการใหญ่	 กลุ่มธนาคารเจพีมอร์แกน	 เชส	 และบริษัท	 หลักทรัพย์ 
เจพีมอร์แกน	 (ประเทศไทย)	 จ�ากดั	 และคณะ	 เข้าเฝ้าฯ	ทลูเกล้าฯ	 ถวายเงิน	 
เพ่ือสมทบทนุชว่ยเหลือผู้ประสบอทุกภยั	สภากาชาดไทย
	 เวลา	 ๑๕.๐๐	 น.	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้นานมีบุ๊คส์	 
ณ	ท่ีท�าการบริษัท	นานมีบุ๊คส์	จ�ากดั	เขตวฒันา

วันเสาร์ที่ ๑๙ เวลา	๑๔.๐๐	น.เสด็จฯ	 ไปทรงหลอ่พระกร่ิงปวเรศ	ณ	พระ
อโุบสถวดับวรนิเวศวิหาร	เขตพระนคร

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๑ ถึงวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช 
๒๕๕๔ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร 
จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม และ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
	 ในการเสด็จฯ	 ไปทรงติดตามการด�าเนินงานโครงการตามพระ
ราชด�าริ	 ในโรงเรียนถ่ินทรุกนัดารครัง้นี	้ มีนกัข่าวและช่างภาพจากส�านกัข่าว 
ซีเอน็เอน็	 ขอพระราชทานพระราชานญุาตบนัทกึภาพพระราชกรณียกิจไปเผย
แพร่ในรายการพิเศษ	 ท่ีจะออกอากาศในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเดจ็-พระเจ้าอยูห่วั	วนัท่ี	๕	ธนัวาคม	๒๕๕๔

วันจันทร์ที่ ๒๑ -	 เสด็จฯ	 ไปทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
การทา่อากาศยานแหง่ประเทศไทย	เฉลมิฉลองครบรอบ	๑๐๐	ปี	วนัคล้ายวนั 
พระราชสมภพสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี	บ้านศรีถาวรพนา	อ�าเภอ
ดงหลวง	จงัหวดัมกุดาหาร	
	 -	ทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู	่อ�าเภอโพน
สวรรค์	 จงัหวดันครพนม	และทอดพระเนตร	 “ศนูย์การเรียนรู้ไอซีที	 ชมุชนเพ่ือ 
พอ่หลวง”	

	 -	ทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนช่างกลปทมุวนัอนสุรณ์	
๘	บ้านโนนอดุมดี	อ�าเภอนาทม	จงัหวดันครพนม	
	 และก่อนจะเสดจ็พระราชด�าเนินกลบั	ทางส�านกัขา่ว	ซีเอน็เอน็	ได้ขอ
พระราชทานสมัภาษณ์เพ่ือน�าไปออกอากาศในรายการพิเศษด้วย

วันอังคารท่ี ๒๒	 -	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิด	 “สะพานเทพสดุา”	หรือสะพานข้าม 
อ่างเก็บน�า้ล�าปาว	 อ�าเภอหนองกุงศรี	 จังหวัดกาฬสินธุ์ 	 ท่ีจัดสร้างขึน้เพ่ือ
เฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุารี	และได้รับ
พระมหากรุณาธิคณุจาก	สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา	 ฯ	สยามบรมราชกมุารี	
พระราชทานช่ือ	“	สะพานเทพสดุา”	
	 -	เสดจ็ฯ	ไป	ทรงเปิดโรงงานผลตินมยเูอชที	ณ	สหกรณ์โคนมวาริชภมิู	
จ�ากดั	อ�าเภอวาริชภมิู	จงัหวดัสกลนคร
	 -	 เสด็จฯ	 ไปทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย	 
เฉลิมฉลองครบรอบ	๑๐๐	 ปี	 วนัคล้ายวนัพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนคริน- 
ทราบรมราชชนนี	บ้านพรหมศรีธาต	ุอ�าเภอโคกศรีสพุรรณ	จงัหวดัสกลนคร	

วันพุธที่ ๒๓	 เวลา	๑๕.๐๐	น.	 เสดจ็ฯ	 ไปทรงเปิดร้านภฟู้า	สาขาเพียวเพลส	 
ณ	ศนูย์การค้าเพียวเพลส	เขตสะพานสงู
	 เวลา	 ๑๗.๐๐	 น.	 เสด็จลง	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์	นายแพทย์ไกรสทิธ์ิ	ตนัตศิริินทร์	
ประธานกรรมการนโยบายกองทนุสนบัสนนุการวจิยั	ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุ
การวิจยั	และคณะ	น�าคณะเมธีวิจยัอาวโุส	สกว.	ศาสตราจารย์วิจยัดีเดน่	และ
ศิษย์เก่าดีเด่นโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก	 เข้าเฝ้าฯ	 รับพระราชทาน 
โลเ่กียรตยิศ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เวลา	๐๙.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ทรงน�าข้าราชการ	และนกัเรียน 
นายร้อย	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 ชัน้ปีท่ี	 ๔	 ไปทัศนศึกษา	ณ	 
สถานเอกอคัรราชทตูสงิคโปร์ประจ�าประเทศไทย	เขตยานนาวา

วันศุกร์ท่ี ๒๕	เวลา	๑๓.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	เป็นการสว่นพระองค์	ไปทรงตรวจเย่ียม
โครงการความร่วมมือการวิจยัเทคโนโลยีการพฒันาปอแก้ว	ณ	 บ้านบางขอม	
อ�าเภอเมืองนครนายก	จงัหวดันครนายก

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ เวลา	๑๘.๒๕	น.	 เสดจ็ฯ	 ไปในการพระราชทานเพลงิศพ	 
หม่อมราชวงศ์สฤษดิคุณ	 กิติยากร	ณ	 เมรุหลวงหน้าพลบัพลาอิศริยาภรณ์	 
วดัเทพศิรินทราวาส	เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย

วันจันทร์ท่ี ๒๘	 เสด็จฯ	 ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพืน้ท่ีจังหวัด
นครราชสีมา	มีพระราชกิจดงันี ้
	 -	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดโรงพยาบาลพระทองค�าเฉลิมพระเกียรติ	๘๐	
พรรษา	อ�าเภอพระทองค�า	ซึง่เป็น	๑	ใน	๑๐	โรงพยาบาลชมุชนเฉลมิพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัเน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	
๘๐	พรรษา	๕	ธนัวาคม	๒๕๕๐
	 -	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการโลกด้านบรรพชีวินวิทยา 
และล�าดบัชัน้หิน	๒๐๑๑	และงานฟอสซลิ	เฟสตวิลั	เฉลมิพระเกียรตพิระบาท-
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงเจริญพระชนมาย	ุ๘๔	พรรษา	๕	 ธันวาคม	๒๕๕๔	 
ณ	 โรงแรมสีมาธานี	 อ�าเภอเมืองนครราชสีมา	 โอกาสนี	้ ทอดพระเนตร 
นิทรรศการฟอสซสิชนิดใหมข่องโลกท่ีพบในจงัหวดันครราชสีมา

วันอังคารที่ ๒๙ เวลา	๐๙.๐๐	น.	เสดจ็ลง	ณ	ศาลาดสุดิาลยั	สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคล	จ�านวน	๑๒	คณะ	เข้าเฝ้าฯ
	 เวลา	 ๐๙.๓๐	 น.	 เสด็จลง	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสมพงษ์	 จินตวงศ์วานิช	 กรรมการ 
ผู้อ�านวยการ	บริษัท	ไทย	โอบายาชิ	น�าประธานบริษัท	โอบายาชิ	คอร์ปอเรชัน่	
และคณะ	 เข้าเฝ้าฯ	 ทลูเกล้าฯ	 ถวายเงินเพ่ือสมทบทนุช่วยเหลือผู้ประสบภยั 
น�า้ทว่ม
	 เวลา	๑๘.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปในงานฉลอง	๒๕	ปี	การประกวด	“ประลอง
เพลง	ประเลงมโหรี”	และพระราชทานรางวลั	ประจ�าปี	๒๕๕๓	ณ	ห้องประชมุ

26    จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี        



ใหญ่	ชัน้	๓๐	ส�านกังานใหญ่ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากดั	(มหาชน)	เขตบางรัก

วันพุธที่ ๓๐	 เวลา	๐๙.๐๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดอาคารบณัฑิตวิทยาลยั
วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร	 ไทย-เยอรมัน	 และทรงเปิดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติความสัมพันธ์ทางวิชาการ	 มจพ.	 ไทย-เยอรมัน	 ๕๓	 ปี	 
ณ	มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	เขตบางซ่ือ
	 เวลา	๑๗.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปในการพระราชทานเพลงิศพ	นางสคุนธ์	 
จนัทรางศ	ุณ	เมรุวดัมกฏุกษัตริยาราม	เขตพระนคร

ธันวาคม ๒๕๕๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑	เวลา	๑๕.๐๐	น.	เสดจ็ลง	ณ	ศาลาดสุดิาลยั	สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคล	เข้าเฝ้าฯ	

วนัศุกร์ที ่๒	เวลา	๑๔.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	แทนพระองค์	ไปทรงปลอ่ยเรือตรวจการณ์
ไกลฝ่ัง	ณ	อูร่าชนาวี	มหิดลอดลุยเดช	กรมอูท่หารเรือ	อ�าเภอสตัหีบ	จงัหวดัชลบรีุ

วันอังคารที่ ๖	 เวลา	๐๙.๐๐	น.	 เสด็จลง	ณ	ศาลาดสุิดาลยั	สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคล	จ�านวน	๑๕	คณะ	 เข้าเฝ้า	 และ 
เข้าเฝ้าฯ	
	 เวลา	 ๐๙.๓๐	น.	 เสด็จออก	ณ	 อาคารชัยพฒันา	 สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสุเมธ	 ตันติเวชกุล	 ประธานกรรมการ
กิตติมศักดิ์	 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�า้และการเกษตร	 พร้อมด้วยผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดงานประกวดการจัดการทรัพยากรน�า้ชุมชนตามแนว 
พระราชด�าริ	ครัง้ท่ี	๔	ถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	และ
การประกวดพ่ีน�าน้องรักษ์น�า้ตามแนวพระราชด�าริ	 เฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	
๗	รอบ	๕	ธนัวาคม	๒๕๕๔	ถ้วยพระราชทานของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา	
ฯ	สยามบรมราชกมุารี	พร้อมด้วยผู้แทนชมุชน	และผู้แทนเยาวชนท่ีได้รับรางวลั
จากการประกวดฯ	เข้าเฝ้าฯ	กราบบงัคมทลูรายงานการจดังานประกวดฯ	และ
รับพระราชทานถ้วยรางวลั	
	 เวลา	 ๑๐.๐๐	 น.	 เสด็จออก	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 พระราชทาน 
พระราชวโรกาสให้นางคทัยา	คริสทีนา	โนร์ดการ์ด	เอกอคัรราชทตูราชอาณาจกัร
นอร์เวย์ประจ�าประเทศไทย	เข้าเฝ้าฯ	โอกาสเข้ารับหน้าท่ีใหม่
	 เวลา	๑๐.๓๐	น.	เสดจ็ออก	ณ	อาคารชยัพฒันา	พระราชทานพระ
ราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์ฟองค�า	 ติลกสกุลชยั	 คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์	มหาวิทยาลยัมหิดล	น�าคณะผู้บริหาร	และคณะกรรมการโครงการจดัตัง้
หอพระประวัติ	 สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า	 และหอพระประวัติสมเด็จ 
พระราชบิดาและสมเด็จย่า	 ณ	 อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร	 
คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลยัมหิดล	วิทยาเขตศาลายา	เข้าเฝ้า	
	 เวลา	๑๖.๐๐	น.	เสดจ็ลง	ณ	อาคารชยัพฒันา	พระราชทานพระราช
วโรกาสให้นายดักลัส	 ฮาร์วีย์	 มอนโร	 กิบสัน	 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
แอฟริกาใต้ประจ�าประเทศไทย	และภริยา	เฝ้าฯ	กราบบงัคมทลูลา	ในโอกาสท่ี
จะพ้นจากหน้าท่ี

วันพุธที่ ๗	 เวลา	 ๑๕.๐๐	 น.	 เสด็จลง	ณ	 ศาลาดุสิดาลัย	 สวนจิตรลดา	
พระราชทาน-พระราชวโรกาสให้คณะบคุคล	 จ�านวน	๑๕	คณะ	 เข้าเฝ้า	 และ 
เข้าเฝ้าฯ	
	 เวลา	 ๑๕.๔๕	น.	 เสด็จออก	ณ	 อาคารชัยพฒันา	 สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคล	เข้าเฝ้าฯ
	 เวลา	๑๙.๐๐	น.	 เสด็จฯ	 แทนพระองค์	 ไปในงานสโมสรสนันิบาต
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเน่ืองในโอกาสพระราชพิธี 
มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	๗	รอบ	๕	ธนัวาคม	๒๕๕๔	ณ	ท�าเนียบรัฐบาล

วันพฤหัสบดีที่ ๘ เวลา	๑๗.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิดงานนิทรรศการภาพถ่าย	 
“น�า้+ใจ	๒๕๕๔”	ณ	หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร	เขตปทมุวนั	

วันศุกร์ท่ี ๙ เวลา	๑๕.๐๐	น.	 เสด็จลง	ณ	ศาลาดสุิดาลยั	 สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายชมุพล	ศลิปอาชา	รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
การทอ่งเท่ียวและกีฬา	และประธานกรรมการการกีฬาแหง่ประเทศไทย	น�าคณะ
นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยและเจ้าหน้าท่ี	 จ�านวน	 ๓๓๑	 คน	 เข้าเฝ้าฯ	 
รับพระราชทานพร	ก่อนออกเดนิทางไปแขง่ขนักีฬาอาเซียนพาราเกมส์	ครัง้ท่ี	๖	
ณ	เมืองโซโล	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
	 เวลา	๑๖.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิดห้องสมดุประชาชน	“เฉลมิราช-
กมุารี”	เขตตลิง่ชนั	กรุงเทพมหานคร
	 เวลา	๒๐.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงระนาดเอก	เพลง	“โหมโรงโขน”	และ 
ทอดพระเนตรการแสดงรามายณะนานาชาติรอบพิเศษ	ณ	 โรงละครแห่งชาติ	 
เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๑ ถึงวันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ 
เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ตามค�ากราบบังคมทูล
เชิญของรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงศึกษาขั้นพื้นฐานและมวลชน 
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 
	 เสด็จฯ	 ไปทรงติดตามความคืบหน้าการด�าเนินงานของศูนย์การ 
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพระราชปูถมัภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา	 ฯ	
สยามบรมราชกมุารี	ณ	ศนูย์พฒันาพืชสวน	บริษัทพฒันาเกษตรกรรมบงักลาเทศ	
และโครงการพฒันาคณุภาพชีวติเดก็และเยาวชนในบงักลาเทศตามพระราชด�าริ
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุารี	ณ	 โรงเรียนประถมศกึษา
ของรัฐบาลมารีอาลี	 และโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาลอาซามปูระ	 
นอกจากนี	้เสดจ็ฯ	ไปทอดพระเนตรศนูย์ป่าไม้เฮอร์บาเรีย	และอทุยานแหง่ชาติ
ซนุดาร์บนัส์	และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีแหง่สาธารณรัฐ
ประชาชนบงักลาเทศ	เข้าเฝ้าฯ	ในวนัองัคารท่ี	๑๓	ธนัวาคม	๒๕๕๔

วันพฤหัสบดท่ีี ๑๕	เวลา	๑๕.๐๐	น.	เสดจ็ลง	ณ	อาคารชยัพฒันา	สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคล	เข้าเฝ้าฯ	

วันศุกร์ท่ี ๑๖	 เวลา	๑๕.๐๐	น.	 เสดจ็ลง	ณ	อาคารชยัพฒันา	สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคล	เข้าเฝ้าฯ	
	 เวลา	 ๑๗.๐๐	 น.	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดการประชุมสามญัประจ�าปี	
๒๕๕๔	ของคณะกรรมการมลูนิธิสายใจไทยในพระบรมราชปูถมัภ์	ณ	อาคาร
ส�านกังานมลูนิธิสายใจไทยฯ	เขตบางนา

วันเสาร์ที่ ๑๗ เวลา	๑๔.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปในการพระราชทานเพลงิศพ	นาวา
อากาศเอก	สชุาติ	กนัหลง	ณ	เมรุวดัพระศรีมหาธาตวุรมหาวิหาร	เขตบางเขน

วันอาทิตย์ท่ี ๑๘	 เวลา	๑๗.๐๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	
ศาสตราจารย์เกียรตคิณุ	นายแพทย์ประสงค์	ตู้ จินดา	ณ	เมรุหลวงหน้าพลบัพลา
อิสริยาภรณ์	วดัเทพศริินทราวาส	เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย
	 เวลา	๑๘.๐๐	น.	 เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิดนิทรรศการ	“บรมกษัตริย์วฒัน
สถาน”	ณ	พิพิธภณัฑ์สมเดจ็พระพนัวสัสาอยัยิกาเจ้า	วงัสระปทมุ	เขตปทมุวนั

วันจันทร์ที่ ๑๙	เวลา	๐๘.๔๕	น.	เสดจ็ฯ	แทนพระองค์	ไปในการพระราชทาน
ปริญญาบตัรแก่ผู้ส�าเร็จการศกึษาจากมหาวทิยาลยันเรศวร	ประจ�าปีการศกึษา	
๒๕๕๓	ณ	อาคารอเนกประสงค์	มหาวิทยาลยันเรศวร	 อ�าเภอเมืองพิษณโุลก	
จงัหวดัพิษณโุลก	(ภาคเช้า	จ�านวน	๔,๔๕๙	คน	ภาคบา่ย	จ�านวน	๔,๗๖๗	คน)

ระหว่างวันอังคารที่ ๒๐ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช 
๒๕๕๔ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัด
อุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดขอนแก่น 

วันอังคารที่ ๒๐	 -	 เสด็จฯ	 แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบตัร 
แก่ผู้ส�าเร็จการศกึษาจากมหาวทิยาลยัอบุลราชธานี	ประจ�าปีการศกึษา	๒๕๕๓	
จ�านวน	๓,๐๑๙	คน	ณ	อาคารกีฬาอเนกประสงค์	มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี	
อ�าเภอวารินช�าราบ	จงัหวดัอบุลราชธานี
		 -	เสดจ็ฯ	ไปทอดพระเนตรนิทรรศการ	“เยน็ศริะเพราะพระบริบาลแก่
ชาวจงัหวดัอบุลราชธานี”	ณ	อาคารเทพรัตนสริิปภา	มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี	

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    27



เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั	ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา	๘๔	พรรษา	๕	ธนัวาคม	๒๕๕๔
	 -	เสดจ็ฯ	ไปทรงวางศลิาฤกษ์ศาลากลางจงัหวดัอบุลราชธานีหลงัใหม่	
อ�าเภอเมืองอบุลราชธานี
		 -	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดธนาคารเมล็ดพันธุ์ ข้าว	 ซึ่งเป็นจุดรวบรวม 
แจกจา่ย	ขยายและรักษาพนัธุ์ข้าวพระราชทาน	ณ	สมาพนัธ์เกษตรอินทรีย์แหง่
ประเทศไทย	ซึง่ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีวดัป่าสวนธรรมร่วมใจ	อ�าเภอป่าติว้	จงัหวดัยโสธร	

วันพุธที่ ๒๑	 -	 เสด็จฯ	 แทนพระองค์	 ไปในการพระราชทานปริญญาบตัรแก่ 
ผู้ส�าเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลยัมหาสารคาม	ประจ�าปีการศกึษา	๒๕๕๓	
ถึง	 ๒๕๕๔	 (ภาคเช้าและภาคบ่าย	 รวม	๘,๒๔๐	คน)	ณ	 อาคารพลศึกษา	
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม	อ�าเภอกนัทรวิชยั	จงัหวดัมหาสารคาม
	 -	 เสดจ็ฯ	 ไปทรงเปิดอาคารบริหารธรุกิจสริินธร	คณะการบญัชีและ 
การจัดการ	 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม	ทอดพระเนตรห้องเฉลิมพระเกียรต ิ
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี	
	 -	เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิดอทุยานการเรียนรู้มหาสารคาม	ณ	อาคารศาลา
กลางจงัหวดัหลงัเก่า	อ�าเภอเมืองมหาสารคาม

วนัพฤหสับดทีี ่๒๒ -	เสดจ็ฯ	แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบตัร
แก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยัขอนแก่น	ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๕๓	 
ถึง	๒๕๕๔	 (ภาคเช้าและภาคบา่ย	 รวม	๙,๘๗๙	คน)	ณ	อาคารศนูย์ประชมุ 
อเนกประสงค์กาญจนาภิเษก	 มหาวิทยาลยัขอนแก่น	 อ�าเภอเมืองขอนแก่น	
จงัหวดัขอนแก่น
	 -	เสดจ็ฯ	ไปทรงวางศลิาฤกษ์อาคารเรียนรวม	คณะมนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์	มหาวิทยาลยัขอนแก่น	
	 -	เสดจ็ฯ	ไปยงัอาคารสนุทร-อารยา	อรุณานนท์ชยั	วิทยาลยับณัฑิต
ศึกษาการจัดการ	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 พระราชทานพระราชวโรกาสให้ 
คณะบคุคล	เข้าเฝ้าฯ	

วันศุกร์ที่ ๒๓	 เวลา	๐๙.๒๕	น.	 เสด็จลง	ณ	ศาลาดสุิดาลยั	 สวนจิตรลดา	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคล	จ�านวน	๑๒	คณะ	เข้าเฝ้าฯ	
	 เวลา	๑๒.๐๐	เสดจ็ออกแทนพระองค์	ณ	พระต�าหนกัจิตรลดารโหฐาน	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายส	ีจิน้ผิง	รองประธานาธิบดีแหง่สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน	และคณะ	 เข้าเฝ้าฯ	 ในโอกาสเดนิทางเยือนประเทศไทย	ตอ่จาก
นัน้	เสดจ็ออก	ณ	วงัสระปทมุ	พระราชทานเลีย้งอาหารกลางวนัแก่นายสี	จิน้ผิง	 
รองประธานาธิบดีแหง่สาธารณรัฐประชาชนจีน	และคณะ

วันเสาร์ที่ ๒๔ เวลา	๑๔.๓๐	น.	 เสด็จฯ	 เป็นการส่วนพระองค์	 ไปในการ
อปุสมบท	พลโท	นายแพทย์เอกชยั	จลุเสวก	ณ	พระอโุบสถ	วดัเบญจมบพิตร
ดสุติวนาราม	เขตดสุติ

วันอาทิตย์ที่ ๒๕	 เวลา	๑๗.๔๕	น.	 เสด็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	 
นางสพิุศ	นิวาศะบตุร	ณ	เมรุวดัพระศรีมหาธาตวุรมหาวิหาร	เขตบางเขน

วันจันทร์ที่ ๒๖ เวลา	 ๑๐.๐๐	 น.	 เสด็จฯ	 ไปทรงเป็นประธานงานร�าลึก 
วนัท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดโรงเรียน 
นายร้อยชัน้มธัยม	กบัพระราชทานของท่ีระลกึแก่นายทหารพิเศษประจ�ากรม
นกัเรียนนายร้อยรักษาพระองค์	และผู้ให้การสนบัสนนุโรงเรียนฯ	ณ	หอประชมุ
โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า	อ�าเภอเมืองนครนายก	จงัหวดันครนายก
	 เวลา	๑๓.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงเย่ียมและทอดพระเนตรกิจกรรมของ 
ครู	และนกัเรียนโรงเรียนปิยชาตพิฒันา	ในพระราชปูถมัภ์	สมเดจ็พระเทพรัตน- 
ราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุารี	อ�าเภอเมืองนครนายก	จงัหวดันครนายก
	 เวลา	๑๕.๐๐	น.	เสดจ็ฯ	ไปทรงเย่ียมและทอดพระเนตรกิจกรรมของ
ครู	และนกัเรียนโรงเรียนวดัโคกล�าดวน	อ�าเภอเมืองนครนายก	จงัหวดันครนายก

ระหว่างวันอังคารที่ ๒๗ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช 
๒๕๕๔ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก 

วันอังคารที่ ๒๗	 -	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิด	 “อาคารเฉลิมพระเกียรติ	 ๗	 รอบ	
พระชนมพรรษา”	โรงพยาบาลแมส่อด	อ�าเภอแมส่อด	จงัหวดัตาก
	 -	เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิดห้องสมดุประชาชน	“เฉลมิราชกมุารี”	อ�าเภอเมือง
ตาก	จงัหวดัตาก
	 -	 เสด็จฯ	 ไปทรงเย่ียมศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้าน 
แมห่ละคี	และโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านกามาผาโด้	อ�าเภอทา่สองยาง	
จงัหวดัตาก

วันพุธที่ ๒๘	-	เสดจ็ฯ	ไปทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนทา่นผู้หญิง
ทวี	มณีนตุร	อ�าเภอแมส่อด	จงัหวดัตาก
	 -	 เสดจ็ฯ	ไปทรงเปิดอาคารเรียน	“กรมปศสุตัว์	๓๐	ปี	กพด.”	ศนูย์- 
การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านพอบือละคี	อ�าเภอทา่สองยาง	จงัหวดัตาก
	 -	ทรงเย่ียมศนูย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านแมอ่มยะ	และ 
ศนูย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านแมล่ะนา	อ�าเภอทา่สองยาง	

วนัพฤหสับดทีี ่๒๙	-	เสดจ็ฯ	ไปทรงเย่ียมศนูย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
บ้านเลผะสคีุ	อ�าเภอแมร่ะมาด	จงัหวดัตาก
	 -	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดอาคารเรียนพระราชทาน	 โรงเรียนชุมชน 
บ้านทา่สองยาง	ห้องเรียนสาขาบ้านแมจ่วาง	อ�าเภอทา่สองยาง	จงัหวดัตาก
	 -	ทรงเย่ียมศนูย์การเรียนชมุชนชาวไทยภเูขา	“แมฟ้่าหลวง”	บ้านซอ
แขว่าคี	อ�าเภอทา่สองยาง	

วันศุกร์ที่ ๓๐	 เวลา	๐๗.๐๐	น.	 เสดจ็ฯ	 ไปทรงบาตรพระสงฆ์	 เน่ืองในโอกาส 
สง่ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม	่ณ	บริเวณอาคารแพทยพฒัน์	โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	
เขตปทมุวนั
	 เวลา	๐๘.๓๐	น.	 เสด็จฯ	 ไปทรงเป็นประธานการประชมุกรรมการ
อ�านวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย	ณ	 ตึกวชิราลงกรณ	 
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	เขตปทมุวนั
	 เวลา	 ๑๓.๐๐	 น.	 เสด็จลงแทนพระองค์	 ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 
สวนจิตรลดา	พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายโมฮมัมดั	ฮตัตา	เอกอคัรราชทตู
สาธารณรัฐอินโดนีเซียประจ�าประเทศไทย	เข้าเฝ้าฯ	กราบบงัคมทลูลา	ในโอกาส
ท่ีจะพ้นจากหน้าท่ี	 ในโอกาสนี	้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานเคร่ือง
ราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือกแก่เอกอคัรราชทตูฯ	ด้วย
	 เวลา	 ๑๔.๐๐	 น.	 เสด็จฯ	 แทนพระองค์	 ไปในการพระราชทาน 
ปริญญาบตัรแก่ผู้ส�าเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ	ประจ�าปี
การศึกษา	 ๒๕๕๓	 จ�านวน	 ๓,๗๙๖	 คน	ณ	 อาคารกีฬา	 ๑	 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	อ�าเภอองครักษ์	จงัหวดันครนายก
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	 ในพทุธศกัราช	๒๕๕๔	ประเทศไทยได้ประสบเหตกุารณ์ภยัพิบตัทิาง

ธรรมชาตคิรัง้ใหญ่	ท่ีบางคนเรียกขานกนัวา่	“มหาอทุกภยั”	เน่ืองจากเป็นภยัน�า้

ท่วมท่ีสง่ผลกระทบต่อประชาชนชาวไทยจ�านวนมาก	ครอบคลมุพืน้ท่ีถึง	 ๖๔	

จงัหวดัจากทัง้หมด	๗๘	จงัหวดัทัว่ประเทศ	อนัเป็นผลมาจากการท่ีมีมวลน�า้

จ�านวนมหาศาลไหลบ่าจากภาคเหนือลงสู่ภาคกลางตามหลกัธรรมชาติท่ีน�า้

ยอ่มไหลจากท่ีสงูลงสูท่ี่ต�่า	กรุงเทพมหานครซึง่เป็นเมืองหลวงของประเทศ	และ

ตัง้อยูใ่กล้อา่วไทย	แม้จะมีการวางแผนบริหารจดัการน�า้อยา่งรัดกมุ	หลายพืน้ท่ี

ในเมืองจงึได้รับผลกระทบจากสภาวะน�า้ทว่มอยา่งมิอาจหลีกเลี่ยงได้

	 จากความเดือดร้อนท่ีราษฎรทัง้หลายได้รับผลกระทบจากอทุกภยั	

นอกจากจะมีการระดมสรรพก�าลงัในการประสานความร่วมมือให้การชว่ยเหลอื

ผู้ประสบภยัทัง้โดยหน่วยงานราชการ	องค์กรเอกชน	 รวมทัง้คณะบคุคลตา่งๆ	

และสิ่งท่ีเป็นท่ีประจักษ์ต่อสายตาประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด	 คือพระ

มหากรุณาธิคณุของพระบรมวงศานวุงศ์	 ท่ีได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่

ราษฎรในพืน้ท่ีตา่งๆ	ท่ีได้รับความเดือดร้อน	บ้านเรือนได้รับความเสยีหาย	ผู้คน

ไมมี่ท่ีอยูอ่าศยั	 มีชีวิตอยูอ่ยา่งยากล�าบาก	นบัตัง้แตเ่ร่ิมเกิดเหตกุารณ์อทุกภยั

เป็นต้นมา	สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุารี	ทรงทราบถงึความ

ทกุข์ยากของราษฎร	ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีไม่อาจด�ารง

ชีพได้อย่างปกติสขุ	 จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้กองราชเลขานกุารใน

พระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา	 ฯ	สยามบรมราชกมุารี	ประสานงานกบั

หนว่ยงาน	องค์กรตา่งๆ	เพ่ือเร่งด�าเนินการชว่ยเหลอืประชาชนท่ีได้รับความเดือด

ร้อน

	 โอกาสนี	้คณุหญิงอารยา	พิบลูนครินทร์	ราชเลขานกุารในพระองค์

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุารี	ได้กรุณาให้กองบรรณาธิการ

จดหมายขา่วกองราชเลขานกุารในพระองค์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา	ฯ	สยาม

บรมราชกุมารี	 เรียนสมัภาษณ์เก่ียวกบัการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้

ประสบอทุกภยั	 และยงัได้กรุณาเล่าเกร็ดต่างๆ	 จากการปฏิบตัิงานตามพระ

ราชด�าริในการพระราชทานความชว่ยเหลอืดงักลา่ว	จงึขอน�าเสนอบทสมัภาษณ์

ดงันี	้

ก ารพระราชทานความช่วยเหลือ
ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ๒๕๕๔

กองบรรณาธิการฯ :	จากเหตกุารณ์น�า้ทว่มครัง้ใหญ่ในปี	๒๕๕๔	นี	้อยากให้

คณุหญิงชว่ยกรุณาเลา่ให้ฟังถงึพระมหากรุณาธิคณุท่ีทรงชว่ยเหลอืผู้ประสบภยั

น�า้ทว่ม	และได้พระราชทานแนวพระราชด�าริในการให้ความช่วยเหลืออย่างไร

บ้างคะ?

คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ : อยา่งท่ีพวกเราทราบกนั	น�า้ทว่มครัง้นีเ้ร่ิมต้น

ตัง้แตเ่ม่ือชว่งกลางๆ	ปี	๒๕๕๔	เร่ิมมาจากจงัหวดัทางภาคเหนือ	จากนัน้ก็มีน�า้

ทว่มลงมาเร่ือยๆ	จนมาถงึพืน้ท่ีภาคกลาง	เรียกวา่ทว่มกนัเกือบหมด	สมเดจ็พระ

เทพรัตนราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุารี	ทรงทราบความเดือดร้อนของชาวบ้าน

มาโดยตลอด	ในชว่งแรก	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้จดัสง่สิง่ของท่ีชาวบ้าน

ต้องการไปให้	 เชน่	ถงุยงัชีพ	 เรือ	 ถ้าชาวบ้านเดือดร้อนขาดแคลนอะไร	 ก็โปรด

เกล้าฯ	พระราชทาน	เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า	ทรงเหน็วา่	เม่ือ

ชาวบ้านเขาเดือดร้อน	เราก็ต้องให้ความชว่ยเหลือ

กองบรรณาธิการฯ	 :	 ก่อนจะไปในรายละเอียด	ขออนญุาตเรียนถามเร่ืองการ

บรรจถุงุยงัชีพพระราชทาน	เป็นกิจกรรมท่ีท�ากนัตอ่เน่ืองยาวนานพอสมควรนะ

คะ	?

คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ : จริงคะ่	ถงุยงัชีพนีเ้ป็นถงุท่ีรวบรวมปัจจยัพืน้

ฐานในการด�ารงชีพ	จะมีทัง้เคร่ืองอปุโภคบริโภค	สิง่ของอ�านวยความสะดวกใน

ภาพวาดกจิกรรมการบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน  

(วาดโดย “อาสาสมัครท่านหน่ึง”)

                      
เรียบเรียงโดย “สุดารัตน์”
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ชีวิตประจ�าวนั	เชน่	อาหารแห้ง	ยารักษาโรค	เสือ้ผ้า	เป็นต้น	ทกุอยา่งบรรจรุวม

กนัในหนึง่ถงุ	โดยการจดัถงุยงัชีพเร่ิมต้นจากเจ้าหน้าท่ีกองราชเลขานกุารในพระ

องค์ฯ	ตอ่มาเร่ิมมีอาสาสมคัรเข้ามาชว่ยกนับรรจ	ุ เป็นภารกิจท่ีเหน่ือยหนกัพอ

สมควรแตท่กุคนก็เตม็ใจมาชว่ยเหลือกนัจริงๆ	

	 สิ่งของท่ีบรรจใุนถงุมีครบแทบทกุอย่างท่ีชาวบ้านเปิดออกมาก็จะ

ใช้สอยได้ไมน้่อยกวา่หนึง่สปัดาห์หรือมากกวา่	แตก็่เป็นการบรรเทาความเดือด

ร้อนเฉพาะหน้า	หลงัจากนัน้ก็ต้องมีการชว่ยเหลือเพ่ิมเตมิอีก

กองบรรณาธกิารฯ : ทราบวา่มีชาวบ้านแจ้งขอความชว่ยเหลอืเข้ามาด้วยใชไ่หมคะ?

คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ :	ใชค่ะ่	สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา	ฯ	สยาม

บรมราชกมุารี	ทรงทราบจากผู้ เดือดร้อนเองด้วย	ไมใ่ชว่า่ทอดพระเนตรแตข่า่ว	

หรือจากรายงานท่ีหนว่ยงานเสนอมา	จะมีชาวบ้านท่ีเดือดร้อนจริงๆ	แจ้งเข้ามา	

ร้องขอเข้ามาทางมลูนิธิชยัพฒันาบ้าง	ทางกองราชเลขาฯ	สมเดจ็พระเทพฯ	บ้าง	

เม่ือความทราบฝ่าละอองพระบาท	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้เจ้าหน้าท่ี

ตดิตามสอบถาม	จงึทรงทราบวา่ชาวบ้านในพืน้ท่ีไหนเป็นอยา่งไรบ้าง	ต้องการ

อะไร	เดือดร้อนเร่ืองอะไรมากท่ีสดุ

กองบรรณาธิการฯ :	 ในช่วงหลงัๆ	 ท่ีสถานการณ์น�า้ท่วมรุนแรงมากขึน้	 ได้

พระราชทานแนวพระราชด�าริอยา่งไรบ้างคะ?

คณุหญงิอารยา พบิลูนครนิทร์ :	ชว่งท่ีน�า้ทว่มมาถงึลพบรีุ	สงิห์บรีุ	สถานการณ์

เร่ิมหนกัหนามากขึน้	 ชาวบ้านถกูน�า้ทว่มหมด	 ไร่นาก็เสียหาย	 ไมใ่ช่เพียงไมมี่

อาหาร	แตถ่งึกบัไมมี่ท่ีอยูอ่าศยั	สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา	ฯ	สยามบรมราช

กมุารี	ทรงมีพระราชด�าริวา่	ให้ถงุยงัชีพอยา่งเดียวไมพ่อ	เราต้องหาแหลง่พกัพิง

ให้เขาด้วย	ในชว่งแรกยงัไมไ่ด้หาสถานท่ีอยา่งเป็นทางการ	ในคราวท่ีเสดจ็ฯ	ไป

ในงานบรรพชาสามเณรท่ีมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณ์ราชวิทยาลยั	(มจร.)	ท่ี

วงัน้อย	อยธุยา	ทรงเหน็วา่ท�าเลท่ีตัง้	อาคารสถานท่ีมีความพร้อม	จงึทรงมีพระ

ราชปรารภเร่ืองการจดัหาศนูย์พกัพิงให้ผู้ ได้รับผลกระทบจากอทุกภยั	พระสงฆ์

ทา่นก็ยินดีท่ีจะให้ใช้สถานท่ีเป็นศนูย์พกัพิง	ซึง่ต้องบอกวา่ตอนท่ีทรงเลือกนัน้

น�า้ยงัมาไมถ่งึ	เรายงัคดิไมถ่งึวา่น�า้จะทว่ม	มจร.	ก็มีหลายหนว่ยงานมาชว่ยกนั

จดัท�าศนูย์พกัพิง	มีผู้คนมากนัมากทีเดียว	นา่จะประมาณ	๔-๕๐๐	คน

เสดจ็ฯ	ไปทรงเย่ียมผู้ประสบภยั	ณ	ศนูย์ชว่ยเหลือและฟืน้ฟผูู้ประสบภยัน�า้ทว่มของมลูนิธิชยั

พฒันา	ณ	มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณ์ราชวิทยาลยั	อ�าเภอวงัน้อย	 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา	

	 ท่ีวงัน้อยนี	้นอกจากศนูย์พกัพิง	มจร.	ยงัมีศนูย์พกัพิงท่ีจดัตัง้เพ่ิมขึน้

อีกแหง่หนึง่	 ท่ีศนูย์ตอ่สู้ ป้องกนัภยัทางอากาศ	กองทพัภาคท่ี	๑	ท่ีน่ีก็จะมีหมอ

จากโรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้ามาชว่ยดแูล	ตอ่มาบริเวณโดยรอบๆ	ก็น�า้ทว่ม

อีก	ระยะแรกล�าบากมาก	ต้องพึง่ทัง้รถจีเอม็ซี	และเรือเข้าไปสง่เสบียงทัง้ท่ี	มจร.	

และท่ีน่ีด้วย	ศนูย์ฯ	นีมี้ผู้พกัพิงราว	๒-๓๐๐	คน	แล้วก็โปรดเกล้าฯ	ให้อาสาสมคัร

ท่ีเป็นพยาบาลท่ีเกษียณแล้ว	มาชว่ยด้านสงัคมสงเคราะห์	 เข้ามาชว่ยดแูล	จดั

ระเบียบในศนูย์ฯ	 และช่วยดแูลเด็กๆลกูหลานผู้ประสบภยั	 โดยเฉพาะเร่ืองสขุ

อนามัย	 มีเร่ืองหนึ่งท่ียังนึกแปลกใจคือมีชาวบ้านส่วนหนึ่งใช้นมข้นหวาน 

ชงน�า้ให้ลกู	 อย่างนีเ้ราก็ต้องพยายามท�าความเข้าใจกับเขา	 ให้ความรู้เร่ือง

สขุภาพอนามยักบัเขาด้วย	ทัง้นีต้้องเรียนให้ทราบว่า	ทัง้	๒	ศนูย์นี	้ มลูนิธิชยั

พัฒนาเป็นผู้ ดูแลจัดตัง้ขึน้ตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 

สยามบรมราชกมุารี

กองบรรณาธิการฯ : การท่ีมีผู้ คนจ�านวนมากมาอยู่รวมกันท่ีศูนย์พักพิง 

คงจะเป็นเร่ืองใหญ่เหมือนกนัใชไ่หมคะ	?

คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ : ใชค่ะ่	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้หลายๆ	

หน่วยงานมาช่วยกัน	 มีทีมแพทย์จากจุฬาฯ	 จากรามาฯ	 ก็มาช่วยกันดูแล 

เร่ืองสขุภาพอนามยัให้ชาวบ้านด้วยเพราะสว่นใหญ่ก็หนีน�า้มา	มีอาการป่วยไข้

กันไม่น้อย	 โปรดเกล้าฯ	 ให้มลูนิธิชยัพฒันาจดัคณะท�างานมาช่วยดูแลด้าน 

การจดัการทัว่ๆ	ไป	ผู้คนจะกินอยูก่นัยงัไง	จะจดัสถานท่ีคนดแูลกนัยงัไง	แล้วก็

มีคณะครูโรงเรียนจิตรลดามาชว่ยดแูล	 มีสภากาชาด	การบินไทย	มาชว่ยดแูล

กัน	 เรียกว่าช่วยกันคนละไม้คนละมือ	 เม่ือเปิดเป็นศูนย์พกัพิงแล้ว	 สมเด็จ- 

พระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จฯ	 ไปทรงเย่ียมศูนย์ฯ	 

นี	้พระราชทานก�าลงัใจให้ผู้ ท่ีมาพกัพิง

  

เสดจ็ฯ	ไปทรงเย่ียมผู้ประสบภยั	ณ	ศนูย์ชว่ยเหลอืและฟืน้ฟผูู้ประสบภยัน�า้ทว่มของมลูนิธิชยัพฒันา	

		ณ	มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณ์ราชวิทยาลยั	อ�าเภอวงัน้อย	จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

กองบรรณาธิการฯ : หลงัจากนัน้	ศนูย์ท่ี	มจร.	นีก็้ถกูน�า้ทว่มใชไ่หมคะ?

คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ :	 หลงัจากเสดจ็ฯ	กลบัสกัพกัหนึง่	 เวลาไมถ่งึ

ชัว่โมง	น�า้ก็เร่ิมทว่มมาเร่ือยๆ	มาถงึอยธุยา	ชัน้ลา่งของ	มจร.	 ก็ถกูน�า้ทว่ม	ถงึ
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กระนัน้ก็ยงัมีผู้พกัพิงทยอยเข้ามาขออาศยัอยูก่นัตอ่ไป	ชัน้บนก็ยงัพกัอาศยักนั

อยู่ได้	 ไม่มีน�า้ไม่มีไฟ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา	 ฯ	 สยามบรมราชกมุารี	 ก็

พระราชทานเคร่ืองป่ันไฟ	เคร่ืองกรองน�า้ด่ืม	ชาวบ้านก็ยงัสมคัรใจพกัอยูท่ี่น่ีกนั	

กองบรรณาธิการฯ	 :	นอกจากศนูย์พกัพิงฯ	ทัง้	๒	ศนูย์ท่ีอยธุยา	ยงัมีศนูย์อ่ืนๆ	

อีกด้วยใชไ่หมคะ	?

คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ : ใชค่ะ่	หลงัจากจดัตัง้สองศนูย์นีแ้ล้ว	ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้จดัตัง้ศนูย์พกัพิงผู้ประสบภยัอีกหลายแหง่	เพ่ือให้รองรับ

ราษฎรท่ีเดือดร้อนได้ทัว่ถงึ	เพราะน�า้ทว่มครัง้นีเ้ป็นวงกว้างเหลือเกิน	เชน่	ท่ีโรง

สข้ีาวของมลูนิธิชยัพฒันา	อ�าเภอลาดบวัหลวง	อยธุยา	ท่ีโรงเรียนนารายณ์ศกึษา	

ลพบรีุ	 ท่ีวดัญานสงัวราราม	วรมหาวิหาร	ชลบรีุ	 แล้วมีศนูย์นครปฐมอีกนะคะ	

และอีกหลายๆ	ศนูย์	อยา่งท่ีนครนายกก็จะมีศนูย์พกัพิงท่ีโปรดเกล้าฯ	ให้โรงเรียน

นายร้อยจปร.จดัตัง้ขึน้	ให้โรงเรียนนายร้อยดแูล	แตล่ะแหง่ก็จะมีเจ้าหน้าท่ีจาก

มลูนิธิชยัพฒันาชว่ยกนัดแูล	 มีคนจากสว่นกลางชว่ยประสานงานก็จะรายงาน

ผลเข้ามาทางโทรศพัท์ทกุวนั	 วา่ศนูย์ฯไหน	สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้าง	สว่น

ใหญ่จะสง่ทาง	WhatsApps	(ซอฟท์แวร์เครือขา่ยสือ่สารทางโทรศพัท์ระบบสมา

ร์ทโฟน)	เพราะรวดเร็วทนัการณ์	

  

เสดจ็ฯ	ไปทรงเย่ียมผู้ประสบภยั	ณ	ศนูย์ชว่ยเหลอืและฟืน้ฟผูู้ประสบภยัน�า้ทว่ม	

ณ	โครงการพฒันาพืน้ท่ีวดัญาณสงัวราราม	วรมหาวหิารของมลูนิธิชยัพฒันา	 

อ�าเภอบางละมงุ	จงัหวดัชลบรีุ

กองบรรณาธิการฯ : ความต้องการของผู้ ได้รับผลกระทบจากอทุกภยัคงจะมี

หลากหลายมากนะคะ?

คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ :	 ในการเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านท่ีประสบ

ความเดือดร้อน	 เราได้รู้ว่าผู้คนเหล่านีมี้ความจ�าเป็นในชีวิตท่ีแตกต่างหลาก

หลายกนัไป	แตค่วามเดือดร้อนท่ีเหมือนกนัแนน่อนอยา่งหนึง่คือ	เร่ืองของสขุา	

เม่ือน�า้ทว่ม	ห้องน�า้ห้องส้วมก็ใช้การไมไ่ด้	สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา	ฯ	สยาม

บรมราชกมุารี	ทรงละเอียดลออเร่ืองนีม้าก	 มีพระราชด�าริให้จดัท�าจดัหา	สขุา

เคลือ่นท่ี	สขุาลอยน�า้	เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนท่ีเป็นเร่ืองจ�าเป็นพืน้ฐานจริงๆ	

สขุาลอยน�า้ในตอนแรกก็มี	 SCG	บริจาคบ้าง	 เราซือ้เองบ้าง	 ระยะหลงั	 กรม

พัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับโรงเรียนจิตรลดาสายวิชาชีพผลิตเองอย่างดี	 มี

ประสทิธิภาพสงู	นอกจากนีย้งัมีส้วมเคลือ่นท่ีแบบตา่งๆ	ส้วมกระป๋อง	ส้วมเก้าอี	้

ซึง่มีผู้คดิค้นแบบ	แล้วน�ามาทลูเกล้าฯ	ถวาย

	 เร่ืองการอปุโภคบริโภคก็แตกตา่งหลากหลายมาก	อยา่งเดก็ๆ	น่ีก็จะ

ด่ืมนมชนิดตา่งๆ	กนั	บางคนด่ืมนมชนิดนี	้อีกคนด่ืมไมไ่ด้	นมน่ีถ้าจดัให้เดก็ด่ืม

ผิดประเภทอาจจะท้องเสียหรือเป็นอนัตรายได้	ชาวบ้านพลดัท่ีอยูม่าบางทีก็จ�า

ช่ือจ�าย่ีห้อไมไ่ด้	เชน่	บอกเราวา่	ย่ีห้อท่ีเป็นรูป	“เดก็ชมืูอ”	เราก็ต้องให้เจ้าหน้าท่ี

ไปลองหาตามท้องตลาดด	ูเร่ืองเลก็ๆ	น้อยๆ	เหลา่นีเ้ราต้องจดจ�าและน�าไปจดัหา

ให้ครบถ้วน	 เพราะมีพระราชกระแสว่า	 เร่ืองของสขุภาพอนามยัน่ีละเลยไม่ได้

ต้องใสใ่จในทกุรายละเอียด	

	 มีชาวบ้านจ�านวนไมน้่อยไมไ่ด้ขนข้าวของอะไรมาเลย	เพราะน�า้ทว่ม

บ้านหมด	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้จดัหาเคร่ืองอปุโภคบริโภคท่ีจ�าเป็น	

อยา่งคนชราขาดหมากพลไูมไ่ด้	ก็โปรดเกล้าฯ	ให้จดัหาหมากพลใูห้ด้วย	บางคน

อุ้มสตัว์เลีย้งมา	 ก็โปรดเกล้าฯ	 ให้จดัหาอาหารสตัว์เลีย้งให้	 โดยรวมแล้วคือ	

พระราชทานความชว่ยเหลืออยา่งทัว่ถงึ	ทกุวยั	ทกุชีวิต	ให้เขามีชีวิตอยูอ่ยา่งดี	

แม้จะไมส่บายเหมือนอยูบ้่านเดมิของเขาแตก็่ไมล่�าบาก

กองบรรณาธิการฯ :	คณุหญิงคงจะมีเกร็ดเร่ืองราวเก่ียวกบัเร่ืองผู้ ได้รับผลกระ

ทบจากอทุกภยัหลายเร่ือง	ชว่ยกรุณาเลา่ให้ฟังบ้างนะคะ?

คณุหญงิอารยา พบิลูนครนิทร์ : ตอนน�า้ทว่มใหม่ๆ 	คนก็จะสง่ค�าขอมาทกุอยา่ง	

คือเขาล�าบากจริงๆ	 เดือดร้อนจริงๆ	 เลยต้องขอให้ช่วย	 อย่างช้างในเพนียดท่ี

อยธุยา	โดยรอบๆ	น�า้ทว่มหมด	ช้างมากมายแตไ่มมี่อาหารกินก็เร่ิมอดอยาก	ก็

มีคนขออาหารช้างเข้ามา	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ทหารน�าอาหารเม็ด

ส�าหรับช้าง	ซึง่โรงงานผลติอยูท่ี่สระบรีุใกล้ศนูย์การทหารม้า	มาให้ช้างท่ีอยธุยา	

บางคนก็ขอให้มาชว่ยย้ายไก่	เพราะเล้าไก่ถกูน�า้ทว่ม	แตก็่ไมรู้่จะย้ายไปไหน	ก็

โปรดเกล้าฯ	ให้ด�าเนินการประสานขอให้ต�ารวจ	ตชด.	ไปรับไก่	พาไปดแูลตอ่โดย

ขอซือ้จากผู้ประสบภยัเลย	

	 สตัว์เลีย้งทัง้สนุขัและแมวท่ีได้รับผลกระทบจากน�า้ทว่มน่ีก็มีมาก	ทรง

หว่งใยสตัว์เลีย้งเหลา่นี	้ โปรดเกล้าฯ	 ให้กรมปศสุตัว์ไปชว่ยดแูลหาท่ีอยูใ่ห้สตัว์

เลีย้ง	ตอนหลงักรมปศสุตัว์ก็ไปจดัตัง้ศนูย์พกัพิงรับเลีย้งสตัว์เลีย้งท่ีบางปะกง	มี

การจดัตัง้กองทนุชว่ยเหลือสตัว์ท่ีเดือดร้อน	สนุขัและแมวพวกนีน้า่สงสาร	บาง

คนก็เอาไปทิง้ไว้ไม่ได้ไปเย่ียมไปดูแล	 ส่วนใหญ่ก็จะป่วย	 ทรงพระเมตตา

พระราชทานเงินชว่ยคา่อาหาร	คา่ยา	เพ่ือดแูลสตัว์พวกนี ้

	 เร่ืองอาหารของโค-กระบือ	พวกนีเ้คยกินหญ้ากินฟาง	น�า้ทว่มก็ไมมี่

แหลง่อาหาร	สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุารีก็ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ	 ให้กรมปศสุตัว์	 ไปหาท่ีปลกูพืชท่ีจะใช้เป็นอาหารสตัว์ส�าหรับโค-

กระบือด้วย		

	 เวลามีค�าขออะไรเข้ามา	 เม่ือทรงทราบก็จะมีพระราชกระแสให้ชว่ย

เหลือเสมอ	 อย่างค�าขอหนึ่งบอกมาว่า	 มีกระบือ	 ๒	 ตวั	 หนีน�า้ขึน้ไปอยู่บน

อฒัจนัทร์สนามกีฬา	ไมมี่หญ้ากิน	ไมมี่ใครไปชว่ย	ก็โปรดเกล้าฯ	ให้หาคนไปชว่ย

โดยน�าหญ้าน�าอาหารจากสวนจิตรลดาไปให้กิน	บางคนท่ีบ้านน�า้ทว่ม	 ร้องขอ

เข้ามาวา่มีจระเข้วา่ยน�า้อยูร่อบบ้าน	 ก็โปรดเกล้าฯ	 ให้ติดตอ่กรมอทุยานฯ	มา

จบัจระเข้ไปไว้ในสถานท่ีท่ีเหมาะสม	ซึง่นา่จะดีกวา่วา่ยน�า้เลน่อยา่งนัน้

	 (ด้านลา่งตอ่ไปนีคื้อสว่นท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิเยอะๆนะคะ	ท�า	ฟอนท์ใหญ่	

ไว้คะ่	ค�าถามแรกนีเ้หมือนเดิมคะ	ค�าตอบเปลี่ยนใหม	่และค�าถามตอ่ไปก็เพ่ิม

เข้ามาคะ่	มีรูปประกอบมากพอสมควร	ยอ่ได้ทกุรูปนะคะ)

กองบรรณาธิการฯ : ในพืน้ท่ีใกล้พระต�าหนกัท่ีปทมุธานีก็มีผลกระทบจาก 

น�า้ทว่มด้วยใช	่ไหมคะ?
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คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ :	 จงัหวดัปทมุธานีน�า้ท่วมมากเกือบทกุพืน้ท่ี	

รวมทัง้พระต�าหนกัสวนปทมุ	 และชมุชนบริเวณใกล้เคียงได้รับผลกระทบจาก 

น�า้ทว่มอยา่งมาก	ท่ีพระต�าหนกัก็มีการเตรียมป้องกนัน�า้ทว่มไว้มาก	สมเดจ็-พระ

เทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารีรับสั่งกับผู้ ดูแลพระต�าหนักไว้ว่า	 

จะทรงใช้พระต�าหนกัเป็นท่ีเก็บเสบียงอาหาร	 และท�าอาหารออกไปแจกช่วย

เหลือชาวบ้าน	 ก็น่าเสียใจน�า้มากจริงๆ	 เอาไม่อยู่ท่วมเข้าบริเวณพระต�าหนกั	

และอาคารตา่งๆ	ก็เร่งขนย้ายสิง่ของป้องกนัไว้ได้เสียหายบ้างไมม่าก	แตต้่นไม้

ท่ีทรงปลกูไว้เป็นประโยชน์ทางการศกึษา	 ไม้ป่า	 พืชสมนุไพรตา่งๆ	แช่น�า้นาน

ตายจ�านวนมาก	

	 ก่อนท่ีน�า้จะทว่มพระต�าหนกัไมก่ี่วนั	สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา	ฯ	

สยามบรมราชกมุารีทรงห่วงใยชาวบ้านชมุชนโดยรอบพระต�าหนกั	 รับสัง่ถาม

กบัผู้ดแูลพระต�าหนกัว่า	 “เพ่ือนบ้านเราเป็นยงัไงกนับ้าง”	 ถ้าน�า้ท่วมชาวบ้าน

และเดก็ๆ	จะอยูกิ่นกนัล�าบาก	ทรงมีรับสัง่ให้ไปส�ารวจดพืูน้ท่ีบริเวณใกล้เคียง

พระต�าหนกั	เป็นวดั	หรือโรงเรียนท่ีพอจะประสานขอท�าเป็นท่ีพกัพิง	ซึง่ใกล้ท่ีสดุ

มีโรงเรียนวดับางนางบญุ	 และท่ีศาลาวดับางนางบญุ	 เร่ิมมีชาวบ้านท่ีน�า้ทว่ม

มาอาศยัอยูก่นับ้างแล้ว	เม่ือทรงทราบรับสัง่ให้จดัหาข้าวสาร	อาหารแห้ง	สิง่ของ

จ�าเป็นเข้าไปชว่ยดว่น	ก็เร่งด�าเนินการน�าสิง่ของสว่นหนึง่เข้าไปให้	เพียงคืนเดียว

รุ่งขึน้น�า้ทว่มสงูเทา่อกรถเข้าไมไ่ด้แล้ว	ทกุวนัเข้าไปท�างานหรือขนของเข้าไปให้

กนัทางเรือ

กองบรรณาธกิารฯ :	อยากให้คณุหญิงกรุณาเลา่ให้ฟังเม่ือพระต�าหนกัสวนปทมุ

ได้รับผลกระทบน�า้ท่วมเรียกว่าอย่างหนกัเช่นนี	้ การช่วยเหลือชมุชนท่ีอยู่ใกล้

พระต�าหนกัหรือเพ่ือนบ้านท่ีทรงหว่งใยด�าเนินการตอ่ไปอยา่งไรคะ?

คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ : ท่ีจริงถ้าน�า้ไมท่ว่มพระต�าหนกัสวนปทมุก็คง

ใช้พืน้ท่ีในพระต�าหนกัประกอบอาหารเลีย้งชาวบ้านแล้ว	เม่ือพระต�าหนกัน�า้ทว่ม

หนกั	จะประกอบอาหารก็คอ่นข้างล�าบากแล้ว	ชว่งแรกๆ	ท่ีน�า้ทว่มพระต�าหนกั	

ทรงอนญุาตให้ชาวบ้านเข้ามารับอาหารและของใช้กนัในพระต�าหนกัเลย	ตอ่มา

ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้เปิดเป็นศนูย์พกัพิงศาลาวดับางนางบญุ	และ

ศนูย์พกัพิงโรงเรียนวดับางนางบญุเพ่ือสะดวกในการชว่ยเหลือ	ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ	 ให้เจ้าหน้าท่ีในกองราชเลขานกุารฯ	 เข้าไปอยู่ดแูลช่วยเหลือชาว

บ้าน	ทัง้สองศนูย์มีผู้พกัพิงประมาณสามร้อยกวา่คน	สว่นใหญ่เป็นคนในท้อง

ถ่ินชมุชนบางขะแยง	และชมุชนบางควูดั	 เป็นชมุชนท่ีอยูใ่กล้พระต�าหนกั	การ

ดแูลคนเป็นจ�านวนมากและต่างก็มีทุกข์มาให้อยู่ร่วมกนัอย่างสงบเรียบร้อย

บางทีก็ไมง่า่ย	แตเ่จ้าหน้าท่ีเรามาอยูบ่นศนูย์ให้ก�าลงัใจชาวบ้านและถ่ายทอด

ความหว่งใยท่ีทรงมีตอ่ทกุคนในฐานะเพ่ือนบ้านท่ีได้รับความเดือดร้อน	รวมกลุม่

พดูคยุร่วมกนับนศนูย์เพ่ือให้เกิดความสามคัคีกนั	จดัหาอาสาสมคัรแบง่หน้าท่ี

รับผิดชอบงานบนศนูย์ให้ชว่ยกนัท�าเหมือนทกุคนท�างานบ้านตวัเอง	

เสดจ็ฯ	โดยเรือท่ีประทบัไปทรงเย่ียมราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากอทุกภยั

ณ	ศนูย์พกัพิงศาลาวดับางนางบญุ	อ�าเภอเมืองปทมุธานี	เป็นการสว่นพระองค์

เม่ือวันที ่๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๔

เสดจ็ฯ ไปทรงเยีย่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบางขะแยง

อ�าเภอเมืองปทมุธานี เป็นการส่วนพระองค์
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	 สิง่ท่ีรับสัง่ให้ด�าเนินการชว่ยเหลือมีหลายเร่ือง	ทรงเห็นวา่น�า้คงอยู่

อีกนาน	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ประกอบอาหารพระราชทานเลีย้งชาว

บ้านบนศนูย์ทัง้สองแหง่	ท�าถวายพระวดับางฯ	และท�าสง่เข้าไปให้คนท่ีอยูใ่น

สวนด้านในท่ีไมทิ่ง้บ้านท�ากินกนัล�าบาก	เรามีอาหารสดมาสง่ท่ีศนูย์ให้ท�าเลีย้ง

คนประมาณ	๖๐๐	กว่าคนทกุวนั	 ก็มีอาสาสมคัรส่งพ่อครัวเข้ามาประกอบ

อาหารให้	ตอนหลงัสอนกนัท�าอาหาร	และมีผู้ท�าเป็นอยูบ้่างก็ให้ชว่ยกนัท�าเอง	

สว่นอาหารท่ีสง่เข้าไปให้ชาวบ้านในคลองด้านในนัน้	เราได้เข้าไปเย่ียมตามบ้าน

ท่ีมีคนอยู	่น�าป่ินโตเปลา่ไปแจกบ้านละเถา	 เพ่ือเป็นภาชนะให้น�ามาใสอ่าหาร

ท่ีศนูย์วดับางฯ	ท�าไว้ให้ทกุวนัก่อนเท่ียงให้น�าป่ินโตท่ีแจกออกมาใสก่ลบัไปบ้าน	

ป่ินโตหนึง่มีอาหารสองอยา่ง	พร้อมข้าว	(ถ้าต้องการ)	คนบ้านอยูไ่มล่กึเดนิทาง

สะดวกก็ให้มาทานอาหารบนศนูย์	ถ้าตกัใสก่ลบับ้านกนัทกุคนอาหารจะไมพ่อ

คนข้างใน	อยากเลา่ให้ฟัง	 การถือป่ินโตออกมารับอาหารนัน้ไม่ใช่ทกุบ้านจะ

สามารถออกมารับได้	ข้างในคลองสว่นใหญ่เป็นผู้สงูอายคุณุตา	คณุยาย	และ

ก็ไมไ่ด้มีเรือกนัทกุบ้าน	ตอนไปแจกก็ประชาสมัพนัธ์ใครมีเรือขอให้ชว่ยเอาป่ินโต

ของเพ่ือนบ้านในเส้นทางผา่นติดออกมารับอาหารเผ่ือกนัด้วย	และภาพท่ีเห็น

ทกุวนัตัง้แตส่บิโมงเช้าเป็นต้นไป	บริเวณหน้าศาลาวดับางฯ	จะเหมือนตลาดน�า้	

เรือมาจอดท่ีศาลามีป่ินโตใสเ่รือ	ใสแ่พมากนัล�าละหลายๆเถา	มีทัง้เดก็	ผู้ใหญ่	

ผู้สงูอายหิุว้ป่ินโตขึน้มารับบตัรควิ	ตามล�าดบั	หิว้ลงเรือกลบัไปคนละหลายเถา	

เป็นภาพท่ีน่ารักมากได้เห็นวัฒนธรรมของคนในชุมชนท่ีมีความเอือ้เฟื้อ 

เผ่ือแผก่นั	

เสดจ็ฯ	ไปทรงเย่ียมชาวบ้าน	ณ	ศนูย์พกัพิงศาลาวดับางนางบญุ

และทรงร่วมประกอบอาหาร	ทอดพระเนตรการจดัอาหารป่ินโตพระราชทาน

เลีย้งชาวบ้านท่ีอยูข้่างในคลองลกึท�าอาหารกินเองล�าบาก

ภาพบรรยากาศชาวบ้านพายเรือมาสง่ป่ินโตรับบตัรคิว	ถงึเวลาก็มารับ

บริเวณหน้าศาลาวดับางทกุเช้าเหมือนตลาดน�า้	เรือพายมาจอดกนัเตม็

แตล่ะล�ามีป่ินโตใสม่าหลายเถา	รับฝากกนัมาเป็นภาพท่ีนา่รักเหน็ถงึการมีน�า้ใจเอือ้เฟือ้เผ่ือแผก่นั

	 เสร็จเร่ืองของอาหารแล้ว	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้จดัเร่ืองการ

เรียนการสอน	และกิจกรรมให้เดก็ๆท่ีอยูใ่นศนูย์และในละแวกนัน้	 ไมค่วรให้เดก็

อยูเ่ฉยๆ	รับสัง่ให้ประสานกบัทางโรงเรียนวดับางฯ¬	ขอการสนบัสนนุใช้ห้องเรียน	

รวมถึงจดัหาครูอาสาสมคัรมาช่วยสอน	แบ่งความรับผิดชอบกนั	 ท่ีศนูย์พกัพิง

ศาลาวดับางฯ	 ช่วยประกอบอาหารเลีย้ง	 สว่นศนูย์พกัพิงโรงเรียนวดับางฯช่วย

เร่ืองการเรียนการสอนดแูลเดก็ๆให้	ทรงหว่งใยวา่เดก็อาจจะตกน�า้เวลาไปเรียน	

ให้หาเรือรับ-สง่เดก็ๆ	 เพ่ือความปลอดภยั	 เพราะน�า้ลกึกวา่เมตรคร่ึง	 ช่วงบา่ยๆ	

ของทกุวนัและวนัเสาร์	 จะหาอาสาสมคัรมาจดักิจกรรมเสริมให้เด็กได้มีโอกาส

เรียนรู้นอกต�ารา	ด้านศลิปะ	ดนตรี	การแสดง	พทุธศาสนา	และภาษาองักฤษ	เม่ือ

ปิดศนูย์สิ่งท่ีเจ้าหน้าท่ีเราได้เห็นนอกจากเด็กๆใบหน้ามีรอยยิม้และมีความสขุ

มากกว่าตอนแรกท่ีเข้าอยู่ในศูนย์	 ยงัได้เห็นกิริยามารยาทท่ีเปลี่ยนไปในทาง 

ท่ีดีขึน้
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ตลอดระยะเวลาเกือบสองเดือนบนศนูย์พกัพิงแหง่นี	้รวมถงึชาวบ้านท่ีไมไ่ด้มา

พกับนศนูย์	แตม่ารับประทานอาหาร	มาขอพระราชทานความชว่ยเหลอื	ในภาวะ

น�า้ทว่มเดนิทางกนัล�าบาก	บางคนขอเรือ	ขอสขุาลอยน�า้	ก็ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ	 ให้จดัมาพระราชทานทนัที	ส�าหรับให้เป็นของสว่นกลางใช้กนัในชมุชน	

เช่ือวา่ทกุคนสมัผสัได้ถงึความหว่งใยในชีวิตความเป็นอยูข่องพวกเขาจริงๆ	

หลงัน�า้ลดมีรับสัง่ให้น�าอปุกรณ์ท�าความสะอาดเข้าไปให้	ไปชว่ยดเูร่ืองขยะ	เร่ือง

เก็บล้างท�า

ความสะอาด	ดเูร่ืองความเสยีหายบ้านเรือนชาวบ้านให้เร่งชว่ย	บ้านใครต้องการ

ปลกูต้นไม้ต้นอะไรให้จดัหาให้	ก็ประชาสมัพนัธ์ให้มาลงทะเบียนวา่ใครต้องการ

จะปลกูอะไรตัง้แตอ่ยูบ่นศนูย์แล้ว	ใครไมไ่ด้อยูบ่นศนูย์ก็ให้มาลงไว้ท่ีพระต�าหนกั	

ช่วงวนัหยดุปีใหม่ท่ีผ่านมา	 เสด็จฯไปประทบัท่ีพระต�าหนกัสวนปทมุ	 รับสัง่ให้

ชาวบ้านมารับพระราชทานต้นไม้กบัพระองค์ท่านท่ีพระต�าหนกัเลย	 และทรง

เย่ียมสวนชาวบ้านท่ีได้รับความเสียหาย	สว่นใหญ่เป็นผู้สงูอาย	ุทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ	ให้จดัคนเข้ามาชว่ยตดัต้นไม้ท่ีตายออก	และปรับพืน้ท่ีให้ชาวบ้าน

จะได้ปลกูกนัใหม	่

	 นอกจากการทรงเย่ียมชาวบ้านแล้ว	สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา	ฯ	

สยามบรมราชกมุารี	ทรง	เป็นหว่งโรงเรียนท่ีได้รับผลกระทบจากอทุกภยั	ในชว่ง

วนัหยดุปีใหม	่เสดจ็ฯ	ไปทรงเย่ียมโรงเรียนในเขตอ�าเภอเมืองปทมุธานี	จ�านวน	

๙	 โรงเรียน	 ตอนนัน้ไม่ได้แจ้งข่าว	 เพราะเสด็จฯ	 เย่ียมเป็นการส่วนพระองค์	

พระราชทานความชว่ยเหลอือยา่งเร่งดว่นให้จดัซือ้หนงัสอื	อปุกรณ์สือ่การเรียน

การสอนต่างๆ	 โต๊ะเก้าอีน้กัเรียน	 เคร่ืองดนตรี	 เคร่ืองกีฬา	อปุกรณ์เคร่ืองเลน่

สนาม	 รวมถึงพระราชทานต้นไม้	 พืชเกษตรสวนครัว	 และพนัธุ์ปลาตา่งๆ	 เพ่ือ

เป็นอาหารกลางวนันกัเรียน	แก่โรงเรียนท่ีได้รับความเสียหายจากน�า้ท่วมทัง้	

๙โรงเรียน	รับสัง่วา่น�า้ทว่มนานเดก็ก็ไมไ่ด้เรียน	น�า้ลดอปุกรณ์เรียนก็ไมมี่	ท่ีเลา่

มานีก็้เป็นสิ่งท่ีทรงท�าให้กบั	 “เพ่ือนบ้านและชมุชนใกล้เคียงพระต�าหนกัสวน

ปทมุ”		

เดก็ 	ๆท่ีศนูย์พกัพิงโรงเรียนวดับางนางบญุ	ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมตา่งๆ

	 เร่ืองอาชีพ	ทรงเป็นห่วงว่าน�า้ท่วมโรงงานปิด	สวนไร่นาก็เสียหาย	

ตอนนีอ้ยูก่นัวา่งๆ	นา่จะหาครูมาสอนอะไรท่ีชอบท�าไว้เป็นอาชีพตดิตวัไป	หลาย

คนอยากฝึกท�าดอกไม้จนัทน์	(	อยูใ่กล้วดั)	ตดัผมชาย	เราก็ประสานศนูย์พฒันา

ฝีมือแรงงานจงัหวดัปทมุธานีช่วยส่งครูเข้ามาสอนให้	 เรียนจบได้ใบประกาศ

ติดตวักนัไปด้วย	 เร่ืองของสขุภาพ	 เราก็จดัแพทย์อาสาโรงพยาบาลพระมงกฎุ

เกล้าฯมาตรวจรักษาดแูลจิตใจแก่ผู้สงูอาย	ุ จดักิจกรรมให้ผู้สงูอายโุดยอาสา

สมคัรจากโรงเรียนดนตรีไทย	พาทยกลุ	 เข้าไปเลน่ดนตรีไทย	และร�าไทย	ช่วย

ผอ่นคลายจิตใจ	และความเครียดให้ทกุคนมีอารมณ์เบกิบาน	

	 วนัปิดศนูย์พกัพิง	ผู้ดแูลท่ีศนูย์พกัพิงเลา่ให้ฟังวา่ชาวบ้านมารวมตวั

กนับนศนูย์ศาลาวดับาง	นางบญุถือดอกไม้กนัมาเกือบทกุคน	ตวัแทนชาวบ้าน

กลา่วแสดงความส�านกึในพระมหากรุณาธิคณุ	ตอ่หน้าพระฉายาลกัษณ์ท่ีน�ามา

ตัง้สกัการะไว้	 แต่ละคนมีใบหน้าท่ีอาบไปด้วยน�า้ตา	 ด้วยความปลาบปลืม้ใจ

และส�านึกในพระมหากรุณาธิคณุท่ีทรงห่วงใยพระราชทานสิ่งดีๆมากมายให้

วนัท่ี	๒	และ	๓	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๕	เสดจ็ฯ	ไปทรงเย่ียมราษฎร	

และทรงเย่ียมศนูย์พกัพิงโรงเรียนวดับางนางบญุ	อ�าเภอเมืองปทมุธานี
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กองบรรณาธิการฯ : พระมหากรุณาธิคณุท่ีพระราชทานครอบคลมุทกุเร่ืองท่ี

ประชาชนเดือดร้อนจริงๆ	นะคะ	?

คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ : กลา่วได้ว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา	 ฯ	

สยามบรมราชกมุารีทรงมองการณ์ไกล	 ไมไ่ด้ทรงคิดแคนี่	้ ทรงคิดในแงส่ขุภาพ

อนามยั	 ทรงคิดล่วงหน้าเผ่ือไปถึงวนัข้างหน้าเสมอ	 อย่างผู้ประสบภยัท่ีศนูย์

พกัพิงท่ีจงัหวดันครนายก	ทรงหว่งใยวา่ชาวบ้านท่ีเคยท�าไร่ท�านา	จ�าเป็นต้องมา

อยูเ่ฉยๆ	นัง่ๆ	นอนๆ	ทรงหว่งวา่พวกเขาคงจะเครียดกนั	ก็พระราชทานแนวคดิ

ให้ผู้ ว่าราชการจังหวดันครนายกช่วยไปคิดจัดกิจกรรมฝึกอาชีพ	 อบรมการ

ประกอบอาหาร	 เป็นต้น	หลงัน�า้ลดแล้วก็ยงัจะมีอาชีพตดิตวัไปได้	 เป็นการฝึก

วิชาชีพไปในตวั	มีทัง้เยบ็ปักถกัร้อย	ท�าขนม	แล้วก็โปรดเกล้าฯ	ให้สง่ผลติภณัฑ์

ไปจ�าหนา่ยท่ีร้านภฟู้า	

ภาพกิจกรรมการฝึกอาชีพให้กบัราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากอทุกภยัในศนูย์พกัพิงจงัหวดันครนายก

และการน�าผลติภณัฑ์มาจ�าหนา่ย	ณ	ร้านภฟู้า

	 หลงัจากน�า้ลดแล้ว	ตอ่จากนีก็้เป็นฤดเูก็บกวาด	ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ	 ให้จดัซือ้อปุกรณ์ส�าหรับท�าความสะอาดบ้านเรือน	แจกให้ผู้ เดือดร้อน	

เชน่	ถงัน�า้	ขนัน�า้	แปรง	ไม้กวาด	น�า้ยาล้างพืน้	สิง่จ�าเป็นตา่งๆ	เหลา่นีไ้มไ่ด้ทรง

ละเลย	เพราะทรงทราบวา่เม่ือน�า้ทว่มบ้านเรือนเสยีหาย	วสัดอุปุกรณ์พวกนีก็้คง

หายไปหมด	อย่างท่ีฉีดน�า้แรงสงูเพ่ือขจดัคราบท่ีติดฝังแน่นก็โปรดเกล้าฯ	 ให้

จดัหาเตรียมพร้อมไว้เสมอ	หากมีผู้ เดือดร้อนขาดแคลนก็ขอเข้ามาได้

	 ส�าหรับโรงเรียนท่ีได้รับผลกระทบจากน�า้ท่วม	ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ	 ให้ส�ารวจความเสียหายและบางโรงเรียนท่ีขาดแคลนก็พระราชทานเงิน

ให้ซอ่มแซมอาคารเรียน	พระราชทานโต๊ะ	เก้าอี	้ตู้ 	อปุกรณ์การเรียน	สว่นนกัเรียน

ท่ีขาดแคลนชดุนกัเรียน	ก็พระราชทานชดุนกัเรียน	สมดุ	หนงัสอื	แบบเรียน	เคร่ือง

เขียน	เพ่ือให้เร่ิมต้นการเรียนการสอนได้เร็วท่ีสดุ	

	 เร่ืองส�าคญัอีกอยา่งหนึง่คือการฟืน้ฟเูร่ืองอาชีพ	โดยเฉพาะเกษตรกร

ท่ีสญูเสียทัง้เรือกสวนไร่นา	ปศสุตัว์	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้ไปดวูา่จะจดั

กิจกรรมฟืน้ฟดู้านเกษตรกรรมได้อยา่งไรบ้าง	โปรดเกล้าฯ	พระราชทานพนัธุ์ข้าว	

เมลด็พนัธุ์ผกั	 รวมทัง้ปศสุตัว์	 ก่อนจะปลกูก็ทรงเอาพระทยัใส	่พระราชทานค�า

แนะน�าวา่	ต้องท�าการปลกูพืชบ�ารุงดนิเสยีก่อน	หรือต้องจดัเตรียมพืน้ท่ีให้เหมาะ

สมกบัการเพาะปลกูพืชแตล่ะชนิด

กองบรรณาธกิารฯ :	ในการปฏิบตังิานตามพระราชด�าริในการชว่ยเหลอืผู้ได้รับ

ผลกระทบจากน�า้ท่วม	 เท่าท่ีผ่านมามีสิ่งท่ีเป็นปัญหาอปุสรรคหรือเร่ืองท่ีน่า

หนกัใจหรือไมค่ะ	?

คณุหญงิอารยา พบิลูนครนิทร์ :	สว่นใหญ่จะเป็นปัญหาเร่ืองการเดนิทางท่ียาก

ล�าบาก	เพราะน�า้ทว่มถนนขาดน่ีท�าให้การสญัจรยากมาก	เราก็ต้องพยายามหา

ทางไปให้ได้	 มีกรณีหนึง่	 นายอ�าเภอท่ีปากแพรก	อยธุยา	ถกูตดัขาดเพราะน�า้

ทว่มมาหลายวนั	 เม่ือทรงทราบก็มีรับสัง่วา่	 ยงัไงก็ต้องไปให้ได้	 เขาก�าลงัเดือด

ร้อน	ก็ต้องเปิดแผนท่ี	พยายามหาเส้นทางท่ีจะเข้าไป	ใช้เรือบ้าง	ใช้รถจีเอม็ซีบ้าง	

ต้องอ้อมไปทางนครนายก	 ไปทางลพบรีุ	 ใช้เวลา	๖-๗	ชัว่โมงกวา่จะถงึ	 ได้น�า

สิ่งของบรรเทาทกุข์ไปให้ชาวบ้านจนได้	 ทัง้นายอ�าเภอทัง้ชาวบ้านก็ดีใจมาก

เพราะเป็นพืน้ท่ีท่ีเข้าถงึได้ยาก	ยงัไมมี่ใครเข้าไปชว่ยพวกเขา

	 ชว่งท่ีเดือดร้อนกนัมาก	ใครสง่ค�าขอเข้ามา	เราก็พยายามจดัสิง่ของ

ไปชว่ยทกุท่ี	หรือเวลาประทบัเฮลคิอปเตอร์	จะทรงชีพื้น้ท่ีท่ีต้องชว่ยเหลือ	เราก็

ต้องมาท�าการบ้านตอ่วา่จะต้องไปจดุไหนบ้าง	มาวางแผนวา่ไปอยา่งไร	การเดิน

ทางยอ่มมีความยากล�าบากแนน่อน	แตก็่ต้องท�า	และทรงติดตามผลทกุครัง้วา่	

ทรงถามวา่ไปหรือยงั	ไปอยา่งไร	ชว่ยอยา่งไร	ทรงเอาพระทยัใสค่วามเป็นอยูข่อง

ชาวบ้านจริงๆ	มีพระเมตตามาก	สิง่ท่ีทรงท�านัน้มีทัง้สิง่เลก็ๆ	น้อยๆ	ท่ีผู้คนอาจ

ไมไ่ด้ค�านงึถงึ	และสิง่ใหญ่ๆ	ท่ีควรให้ความส�าคญัอยา่งการท�าการเกษตร	การ

ฟืน้ฟแูหลง่อาหาร	การจดัการศกึษา	ทรงหว่งภาพรวมใหญ่	 เพราะอยา่งไรการ

ศกึษาต้องมาเป็นท่ีหนึง่	มีพระราชด�าริวา่	แม้จะอยูใ่นชว่งเวลาท่ียากล�าบาก	แต่

เราก็ไมค่วรปลอ่ยเวลาให้ผา่นไปโดยเปลา่ประโยชน์	ท�าอะไรได้ก็ควรท�า		

กองบรรณาธิการฯ : สดุท้ายนี	้อยากให้คณุหญิงชว่ยฝากแนวคิดท่ีจะให้เป็น

หลกัในการท�างานในสงัคมปัจจบุนันีน้ะคะ	?

คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ :	 ในการท�างานทกุชนิด	 ย่อมต้องมีปัญหา

อปุสรรคเป็นธรรมดา	คนเราอาจจะรู้สกึเหน่ือยหรือท้อ	เป็นปกตขิองการท�างาน	

คนเรามีความใฝ่ฝันในชีวิตไมเ่หมือนกนั	เป้าหมายในชีวิตอาจไมเ่หมือนกนั	แต่

เม่ือจะท�าอะไรแล้ว	 ก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งท่ีเป็นหน้าท่ีท่ีตวัเองต้องท�า	ท�าให้ดี

ท่ีสดุ	ในขณะเดียวกนั	ก็ต้องมีความเมตตาตอ่เพ่ือนมนษุย์	และมีมนษุยสมัพนัธ์

ท่ีดี	พร้อมจะชว่ยเหลอืเกือ้กลูผู้ อ่ืนเทา่ท่ีเราจะสามารถท�าได้โดยไมน่ิ่งดดูาย	ขอ

ฝากไว้วา่	ทกุคนตา่งมีหน้าท่ีของตวัเอง	ทกุคนต้องรับผิดชอบในหน้าท่ี	ท�าหน้าท่ี

ของตวัเองให้ดีท่ีสดุ	 อะไรท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่ประเทศชาติหรือสว่นรวมก็ควร

ท�า	

 

 

จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    35



	 สวสัดีค่ะ	 คณุผู้อ่านทกุท่าน	 แล้วเราก็ได้กลบัมาพบกนัอีกครัง้ในคอลมัน์	 “หนงัสือทลู
กระหมอ่ม”	นะคะ	ชว่งนีย้งัไมมี่	“หนังสือทลูกระหม่อม”	 เลม่ใหม่ๆ 	แก้วใสจงึขอน�าจดหมายจาก
คณุครูกะทิซึง่เคยเป็นอาสาสมคัรไปสอนหนงัสือท่ีโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนแหง่หนึง่มาฝาก
คะ่	 เหตท่ีุแก้วใสได้รับจดหมายฉบบันีม้านัน้คงต้องขออนญุาตเก็บเป็นความลบัตามความประสงค์
ของคณุครูกะทิและหนมูะลิเอง	 แก้วใสอ่านจดหมายฉบบันีด้แูล้วเห็นว่ามีเนือ้หาน่าสนใจ	 จึงเห็น
สมควรน�ามาแบง่ปันแก่คณุผู้อา่นทกุทา่นคะ่	อากาศชว่งนีเ้ปลี่ยนแปลงบอ่ย	อยา่ลืมรักษาสขุภาพ
กายสขุภาพใจให้แขง็แรงอยูเ่สมอ	เพ่ือพร้อมรับอปุสรรคและสิง่ดีๆ	ท่ีผา่นเข้ามาในชีวติของเรานะคะ	
รักคณุผู้อา่นเสมอคะ่	

จดหมายจากครกูะทิถึงหนูมะลิ
หนูมะลิ ท่ีรกั
	 ครูดีใจมากท่ีได้รับจดหมายของหน	ูนานมากแล้วสนิะคะท่ีเราได้พบกนัท่ีโรงเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดนแหง่นัน้	 ข่าวท่ีหนสูอบเข้ามหาวิทยาลยัในฝันได้ท�าให้ครูตระหนกัวา่	 เวลาผ่านไป
นานมากแล้วจริงๆ	เดก็หญิงเลก็ๆ	ท่ีครูเคยสอนท่ีโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนชัน้ประถม	ตอนนี ้
โตเป็นสาวและก�าลงัจะเป็นนกัศกึษาปี	๑	ของมหาวิทยาลยัอนัทรงเกียรติแล้ว	ครูดีใจกบัหนดู้วย
จริงๆ	คะ่	
	 ส�าหรับครูแล้วช่วงเวลาของการเป็นอาสาสมคัรตอนปี	๔	 เพ่ือไปสอนหนงัสือท่ีโรงเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดนเป็นช่วงเวลาท่ีครูมีความสขุมากท่ีสดุช่วงหนึง่ในชีวิต	ธรรมชาติท่ีสวยงาม	
อากาศดีๆ	ผู้คนในชมุชนท่ีเป็นมิตรและให้การต้อนรับเหมือนญาตสินิท	โดยเฉพาะเดก็นกัเรียนท่ีนา่
รักทกุคนเป็นภาพความทรงจ�าท่ีท�าให้ครูยิม้ได้ทกุครัง้เม่ือนกึถงึและยงัแจม่ชดัเหมือนเพ่ิงเกิดขึน้เม่ือ
วานนีเ้องคะ่
	 ท่ีหนถูามครูมาวา่หนกูงัวลใจกบัอนาคตข้างหน้าและเกรงวา่จะได้คะแนนไมดี่ในการสอบ	
ไหนจะเร่ืองเพ่ือน	เร่ืองกิจกรรมตา่งๆ	อีกมากมายนัน้	หนคูวรจะท�าอยา่งไรดี	ครูอยากน้อมน�าบทพระ
ราชนิพนธ์ของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุารี	สกั	๒	เร่ือง	มาเลา่ให้หนฟัูง	เผ่ือ
จะชว่ยหนไูด้บ้างคะ่
	 บทพระราชนิพนธ์ท่ีครูจะยกมานี	้เป็นบทสัน้	ๆ 	ท่ีอยู่
ในสว่น	“นานาโวหาร”	ของหนงัสือพระราชนิพนธ์	“มณีพลอย
ร้อยแสง”	ซึง่เป็นหนงัสอืรวมพระราชนิพนธ์หลากหลายรูปแบบ
ของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุารี	ตัง้แต่
ครัง้ยงัทรงพระเยาว์จนถงึปี	๒๕๓๓	มีทัง้บทร้อยกรอง	บทเพลง	
บทร้อยแก้ว	 ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 และภาพฝี
พระหตัถ์ด้วย	อีกทัง้ยงัมีพระฉายาลกัษณ์ตัง้แตมี่พระประสตูิ
การ	และพระราชพิธีสมโภชเดือนขึน้พระอู	่พระฉายาลกัษณ์
ครัง้ยงัทรงเยาว์พระชนัษา	จนกระทัง่ถงึทรงส�าเร็จการศกึษา	
การเรียงร้อยเนือ้หาท่ีมากมายหลากหลายจนส�าเร็จเป็น
หนงัสือท่ีงดงามทกุหน้านี	้ แสดงให้เหน็ถงึความตัง้ใจอยา่ง
มากของคณะท�างานจริงๆ	คะ่	เอาละ่นะคะ	เข้าเร่ืองพระราช
นิพนธ์เสียที
	 “อยา่ปลอ่ยเวลาให้ลว่งไปโดยเปลา่ประโยชน์”	อยูท่ี่หน้า	
๓๖๗	มีความยาวไมถ่งึหนึง่หน้าคะ่	ข้อความตอนหนึง่มีอยูว่า่	
	 “ชีวิตของคนเรานีน้้อยนกั	เม่ือเปรียบเทียบกบัอายโุลก	ดงันัน้	ไมค่วรจะปลอ่ยเวลาท่ีเรา
มีอยู่น้อยอยู่แล้วให้ลว่งไปโดยไม่ได้ท�าอะไรเป็นชิน้เป็นอนั	 ฝากผลงานไว้ให้อนชุนรุ่นหลงัได้รับผล
ประโยชน์จากงานนัน้	และให้ช่ือของเราจารึกอยูใ่นความทรงจ�าของชนทัง้หลายสืบไป...
	 “เราควรมาพิจารณาดวูา่ในวนัหนึง่ๆ	เราได้ท�าอะไรบ้าง	สิง่ท่ีเราท�านัน้เป็นประโยชน์	เปลา่
ประโยชน์	หรือเป็นโทษเพียงใด	และงานตา่งๆ	ท่ีเป็นประโยชน์นัน้เราต้องเปรียบเทียบดวูา่	อยา่งไหน
มีประโยชน์มากน้อยกว่ากันเพียงไร	 เม่ือพิจารณาไตร่ตรองดูจนถ่ีถ้วนแล้ว	 ก็เลือกปฏิบตัิสิ่งท่ีมี
ประโยชน์	และเหมาะสมกบักาลเวลาท่ีสดุก่อน	แล้วจงึปฏิบตัสิิง่ท่ีมีประโยชน์น้อยลงตามล�าดบั

‘แก้วใส’

36    จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี        



“บคุคลยอ่มมีหน้าท่ีเหลา่นีไ้ด้แก่	การเป็นนกัเรียน	 เป็นครู	 เป็นหมอ	 เป็นทหาร	
เป็นต้น	เม่ือเป็นเชน่นัน้แล้วทกุคนควรกระท�าหน้าท่ีของตนให้ดีท่ีสดุ	ถ้ายงัมีเวลา
เหลืออยู่ก็ท�างานท่ีมีประโยชน์อ่ืนๆ	 งานเช่นนีเ้รียกวา่งานอดิเรก	 คือ	 งานยาม
วา่ง	ซึง่เราควรท�าในเวลาท่ีเสร็จจากงานประจ�าจริงๆ	ไมใ่ชว่า่ยงัมีงานประจ�าอยู	่
แตห่นัไปท�างานอดเิรกเพราะความเกียจคร้านเบ่ือหนา่ยในงานประจ�าดงันี ้
“งานอดิเรกมีหลายอย่างหลายประเภทด้วยกนั	 งานอดิเรกของแต่ละคนก็ไม่
เหมือนกนั	 งานอดิเรกของบคุคลหนึง่อาจจะเป็นงานประจ�าของอีกบคุคลหนึง่
ก็ได้	 งานอดิเรกน่ีแหละอาจน�าช่ือเสียงและรายได้มาสูเ่จ้าของงานย่ิงกว่างาน
ประจ�าเสียอีก	 งานเหล่านีมี้การสะสมแสตมป์	 การเลีย้งกล้วยไม้	 การสะสม
หนงัสือ	ฯลฯ	เป็นต้น
	 “ยงัมีวธีิใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์อีกหลายอยา่ง	เชน่	การเลน่กีฬา	
และการเล่นดนตรี	 ซึ่งเป็นประโยชน์ทัง้กับร่างกายและจิตใจ	 ท�าให้ร่างกาย
สมบรูณ์แข็งแรง	 จิตใจเบิกบาน	พร้อมท่ีจะท�างานประจ�า	หรือท�างานอ่ืนๆ	 ได้
อยา่งเตม็ความสามารถ
	 ...ด้วยการรู้จกัแบง่เวลาและใช้เวลาท่ีตนมีอยูใ่ห้เป็นประโยชน์	ชีวิต
ของเราจะมีค่าขึน้อีกมากมาย	ดงันัน้	 คติประจ�าใจท่ีเราควรระลกึไว้เสมอ	 คือ	
‘อยา่ปลอ่ยเวลาให้ลว่งไปโดยเปลา่ประโยชน์’”
ด้านลา่งยงัมีวนัเดือนปีบอกเวลาท่ีทรงพระราชนิพนธ์	คือ	๒๓	มิถนุายน	๒๕๑๕	
พระชนมายขุณะนัน้เพียง	๑๗	พรรษา	เม่ือได้อา่นบทพระราชนิพนธ์นี	้ครูไมแ่ปลก
ใจเลยวา่เหตใุดเม่ือมาถงึปัจจบุนัจงึทรงปฏิบตัพิระราชกรณียกิจมากมายขนาด
นี	้ ครูเช่ือวา่บทพระราชนิพนธ์นีจ้ะช่วยตอบค�าถามความกงัวลใจเร่ืองการแบง่
เวลา	และการจดัการกบัการเรียนและกิจกรรมมากมายของหนไูด้บ้างนะคะ	
	 อีกบทหนึง่ท่ีครูคดิวา่นา่จะเหมาะกบัหนใูนเวลานีคื้อ	“ถ้าข้าพเจ้ามี
โอกาสไปศกึษาในมหาวทิยาลยั”	หน้า	๓๖๕	บทนีส้ัน้กวา่บทก่อนอีก	มีข้อความ
เพียง	๑๙	บรรทดั	และทรงเขียนไว้เม่ือ	๖	พฤศจิกายน	๒๕๑๔	พระชนมายเุพียง	
๑๖	พรรษา
	 “ทกุคนยอ่มมีความมุง่หวงัในชีวิต	ความมุง่หวงัสว่นตวัของข้าพเจ้า
นัน้มิใชก่ารได้เข้าศกึษาในขัน้มหาวิทยาลยั	 แตเ่ป็นความมุง่หวงัท่ีจะใช้ความรู้
ความสามารถของตนในการท�าประโยชน์ต่อชาติและต่อโลก	การศกึษาในขัน้
มหาวิทยาลยัจงึเป็นเสมือนวิถีสูอ่ดุมคตใินชีวิตของข้าพเจ้า…
	 “การศกึษาขัน้มหาวทิยาลยัเป็นก้าวใหมข่องชีวติ	ซึง่เป็นก้าวยาวก้าว
หนึง่	เพราะข้าพเจ้าจะต้องไปพบกบับคุคลจากท่ีตา่งๆ	แปลกๆ	ใหม่ๆ 	ประเพณี
ท่ีไมเ่คยประสบพบเหน็ในโรงเรียนมธัยมศกึษาธรรมดา	การศกึษาก็ต้องใช้ความ
เพียรพยายาม	ความสามารถของตนเอง	กลา่วอีกอยา่งหนึง่คือ	 ต้องพึง่ตวัเอง	
ขวนขวายหาความรู้ด้วยตวัเอง	 จะไมมี่อาจารย์คอยจ�า้จีจ้�า้ไช	หรือพร�่าสอนให้
ทราบถงึวิชาความรู้	และการวางตวัให้ถกูต้องอีกด้วย
	 “...และอีกอยา่งหนึง่เราจะต้องไมล่มืวา่	การศกึษาในขัน้มหาวทิยาลยั
นัน้	นกัศกึษาไมไ่ด้เสียคา่เลา่เรียนเอง	นอกจากเสียคา่สวสัดกิารสว่นตวัเทา่นัน้	
คา่เลา่เรียนก็คือภาษีท่ีราษฎรเสยี	เม่ือเรียนจบแล้วก็ควรท�าประโยชน์เพ่ือชดใช้
คา่เลา่เรียนท่ีราษฎรเสียให้แก่เรา”
	 เม่ือตอนท่ีครูได้อา่นบทพระราชนิพนธ์นีค้รูเรียนจบปริญญาโทแล้ว	
รู้สกึเสียดายมากท่ีได้อ่านบทพระราชนิพนธ์นีช้้าเกินไป	น่าจะมีโอกาสได้อ่าน
ตัง้แตส่มยัท่ียงัเรียนอยู	่ชว่งเวลาในรัว้มหาวิทยาลยันัน้เป็นชว่งเวลาท่ีมีคา่มาก
ท่ีสดุชว่งหนึง่ของชีวิต	อยา่ปลอ่ยเวลาให้ลว่งไปโดยเปลา่ประโยชน์	นะคะ
	 หนงัสือรวมพระราชนิพนธ์	“มณีพลอยร้อยแสง”	เลม่นีตี้พิมพ์ตัง้แต่
ปี	๒๕๓๓	นบัมาถึงปัจจบุนันีก็้เป็นเวลายาวนานกว่าสองทศวรรษแล้ว	คงไม่
สามารถหาพบได้ในร้านหนงัสอืทัว่ไป	แตจ่ะพบได้ในห้องสมดุคะ่	ด้วยความยาว
เกือบ	๗๐๐	หน้ากระดาษเอ	๔	ของหนงัสอืเลม่นี	้รวบรวมบทพระราชนิพนธ์ของ
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุารี	 ไว้มากมายอยา่งท่ีครูไมมี่
ทางพรรณนาได้หมด	ครูอยากให้หนลูองไปหาตวัเลม่จริงอา่นดคูะ่	อา่นแล้วชอบ
เร่ืองไหน	เขียนมาเลา่ให้ครูฟังบ้างนะคะ

	 นอกจากหนงัสอืพระราชนิพนธ์เลม่นีแ้ล้ว	ยงัมีหนงัสอือีกมากมายท่ี
ครูพบในห้องสมดุตัง้แตส่มยัเป็นเดก็ประถม	มธัยม	มหาวทิยาลยั	และกลายเป็น
หนงัสือเลม่โปรดของครูมาจนถึงทกุวนันี	้ บางทีห้องสมดุก็เป็นสถานท่ีพกักาย
พกัใจท่ีดีส�าหรับนกัศึกษามหาวิทยาลยั	 โดยเฉพาะมหาวิทยาลยัของหนเูป็น
มหาวิทยาลัยท่ีเก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศ	 ครูเช่ือว่าในห้องสมุดของ
มหาวิทยาลยัและห้องสมดุของคณะต่างๆ	 จะมีหนงัสือท่ีมีค่าและมีประโยชน์
เก็บสะสมอยูเ่ป็นจ�านวนมาก	หนงัสือดีๆ	หรือข้อความดีๆ	ในหนงัสือบางครัง้ก็
เป็นเสมือนทรัพย์สมบตัท่ีิประเมินคา่ไมไ่ด้ส�าหรับเรา	
	 พดูถึงเร่ืองนีแ้ล้วท�าให้ครูนึกขึน้ได้ถึงข้อความสัน้ๆ	 ในหนงัสือเล่ม
หนึง่ท่ีครูได้พบในห้องสมดุ	เม่ือแรกเข้ามาท�างานใหม	่ๆ 	ตอนนัน้ครูก็มีความกลวั
และความกงัวลใจหลายเร่ืองเหมือนกนั	 รู้สกึว่าจิตใจอ่อนแอ	 จึงคิดท่ีจะอ่าน
หนงัสอืธรรมะเพ่ือชว่ยเยียวยาจิตใจ	ครูไปท่ีห้องสมดุ	เดนิไปท่ีชัน้หนงัสอืหมวด
ธรรมะ	สายตากวาดไปเร่ือยๆ	ก็สะดดุท่ีหนงัสือธรรมะเลม่หนึง่	ครูคอ่ยๆ	เลื่อน
หนงัสือออกมาจากชัน้	แคห่น้าปก	ความเก่า	และความหนกัของหนงัสือก็ท�าให้
ใจครูสงบขึน้มาหนอ่ยหนึง่แล้ว	ครูนัง่พบัเพียบลงกบัพืน้ห้องสมดุ	วางหนงัสอืลง
บนตกั	 และพลิกปกหนงัสือออกอา่น	 แตก่่อนจะไปถึงเนือ้หาในหนงัสือเลม่นัน้	
สายตาก็สะดดุเข้ากบัตวัอกัษรเลก็ๆ	เขียนด้วยหมกึสนี�า้เงินเรียงเป็นระเบียบอยู่
ท่ีปกในของหนงัสือ	วา่	
หลัก Strong Mind (จติใจเข้มแขง็) ของเจ้าคุณนรรัตน์

๑.	 ไมบ่น่
๒.	 ไมร้่องทกุข์
๓.	 ไมต้่องการทราบวา่คนอ่ืนเหน็วา่เราเป็นอยา่งไร
๔.	 ไมบ่อกความลบัของตนแก่ใคร
๕.	 ไมต้่องการพดูความลบัของใคร
๖.	 ไมรู้่สกึวา่ตวัเป็นคนเคราะห์ร้าย
๗.	 สามารถเอาเหตกุารณ์ตา่งๆ	มาเป็นประโยชน์แก่ตนได้	(เชน่	เอาศตัรู

มาเป็นมิตรได้)
๘.	 รู้ก�าลงัใจของตนได้เม่ือภยัมี
๙.	 ยิม้ได้เม่ือภยัมี

	 ครูรู้สกึวา่จิตใจสงบขึน้อยา่งประหลาด	ก่อนเก็บหนงัสอืขึน้ชัน้	ครูอด
ไม่ได้ท่ีจะกราบลงบนหนงัสือพระธรรมเล่มนัน้	 กราบทัง้พระธรรมค�าสอนของ
พระสมัมาสมัพทุธเจ้า	 และกราบด้วยส�านกึในพระคณุของผู้จดข้อความลงใน
หนงัสือเลม่นี ้
	 บางครัง้หนงัสอืก็บรรจขุ้อความดีๆ	ท่ีเราไมเ่คยทราบมาก่อน	บางครัง้
แม้เป็นข้อความท่ีเราคดิวา่เราทราบอยูแ่ล้ว	แตถ้่าเข้ามาในเวลาท่ีเหมาะสมอีก
ครัง้	เราอาจรู้สกึเหมือนวา่เราเพ่ิง	‘เข้าใจ’	ข้อความนัน้ก็เป็นได้	หนงัสือคือท่ีเก็บ
ข้อความดีๆ	เหลา่นีไ้ว้มากมาย	หากเปรียบหนงัสือดีๆ	เลม่หนึง่เป็นอญัมณีท่ีมี
คา่	ห้องสมดุก็คือขมุทรัพย์มหาศาลท่ีเก็บรวบรวมอญัมณีมีคา่ไว้นบัไมถ้่วน	รอ
คอยเวลาให้เราเข้าไปค้นหาตามแต่ใจ	 สดุแต่ว่าเราจะค้นพบอญัมณีเม็ดไหน	
และมองเหน็คณุคา่มากน้อยเพียงใด
	 จดหมายฉบบันียื้ดยาวมากแล้ว	ครูคงต้องจบเสียที	สดุท้ายนี	้ครูขอ
ให้หนูมะลิเข้มแข็ง	 อดทน	 และตัง้ใจเรียน	 ประสบการณ์ท่ีหนูจะได้รับในรัว้
มหาวิทยาลยัและเส้นทางในชีวิตตอ่ไปจากนีจ้ะมีทัง้สขุและทกุข์	ขอให้หนมีูสติ
และตัง้มัน่อยูใ่นความดี	ถงึหนทางข้างหน้าจะยากล�าบากเพียงใด	ขออยา่ได้ทิง้
ความฝันและอดุมการณ์ท่ีหนเูคยบอกครูวา่	วนัหนึง่เม่ือหนโูตเป็นผู้ใหญ่	หนจูะ
เป็นผู้ใหญ่ท่ีดี	จะใช้ความรู้ตอบแทนคณุแผน่ดนิ	จะรักและเทิดทนูสถาบนัพระ
มหากษัตริย์ท่ีทรงปกปักษ์รักษาบ้านเมืองมาอยา่งยาวนานก่อนเราเกิดหลายชัว่
อายคุน	ขอให้หนรูู้วา่ไมว่า่หนอูยูท่ี่ไหนท�าอะไร	‘ธรรม’	จะเป็นเคร่ืองคุ้มครองหนู
ตลอดไป
       

ด้วยความปรารถนาดีเสมอ
     ครูกะทิ
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ภาพที่ ๒ “ลมพดัทะเลแปรสีที่ฟลอริดา”
 

Photograph: Modis/Aqua/Nasa

	 กระแสลมแรงท่ีพดัผา่นอา่วฟลอริดาในต้นเดือนมกราคม	พทุธศกัราช	
๒๕๕๕	ชกัน�าให้เกิดกระแสน�า้ในทะเลไหลวนจนแปรสตีา่งระดบัสวยงามนา่ต่ืน
ใจ	ในเขตน�า้ตืน้ทะเลเป็นสีฟ้าจางเจือขาวและเขียวออ่น	หา่งชายฝ่ังออกไปน�า้
ก็จะเพ่ิมระดบัเป็นสนี�า้เงินเข้มสดใส	ลงมาทางด้านทิศใต้ใกล้ฟลอริด้าคีย์ส	ทะเล
บริเวณนีมี้แนวปะการังจ�านวนมาก	แสดงวา่มีแร่แคลไซต์ปริมาณมาก	 เม่ือน�า้
ทะเลไหลวนจงึท�าให้สีน�า้ทะเลเจือสีขาวเร่ือคล้ายน�า้นม	
Heavy	winds	blew	across	the	Florida	Bay	in	early	January,	stirring	the	
waters	and	contributing	to	this	dazzling	array	of	colour.	Clouds	of	milky	
blue	and	green	fill	the	shallower	waters;	near	the	southern	coast,	the	
waters	are	distinctly	tan	from	a	run-off	of	particulates	from	land.	Further	
south,	near	the	Florida	Keys,	abundant	coral	reefs	mean	the	water	is	
rich	in	calcite,	which	when	disturbed	lends	it	a	milky	appearance

 ภาพที่ ๓ “หมิะแต้มสีขาวบนคาบสมุทรบลัข่าน”
 

Photograph: Modis/Aqua/Nasa

 “มุมมองจากนอกโลก”
	 วิถีชีวิตของเราด�าเนินอยู่บนโลกใบเดิมทกุวนั	 แม้จะได้เดินทางไป
เมืองโน้นประเทศนี	้ได้เหน็โลกกว้างหลากแงม่มุ	แตค่งมีน้อยคนนกัท่ีจะได้เหน็
โลกในมมุมองจากอวกาศ	จะสวยงามนา่ทึง่เพียงใด	ลองมาชมกนั	ภาพทัง้หมด
ถ่ายจากกล้องดาวเทียมหลายดวงท่ีอยูใ่นวงโคจรรอบโลก	ทกุภาพบนัทกึไว้โดย	
European	 Space	Agency	 (ESA)และองค์การ	NASA	 เม่ือเดือนมกราคม	
๒๕๕๕	แตล่ะภาพเก็บรายละเอียดและสีสนัของธรรมชาตแิละความเป็นไปบน
ผิวโลกได้สวยงามอยา่งนา่ประหลาดใจ	
	 บทความและภาพนีเ้ป็นข้อมลูบางสว่นจากเว็บเพจ	Satellite	 eye	
on	Earth:	January	2012	–	 in	pictures	สืบค้นจากเวบ็ไซต์ของหนงัสือพิมพ์	
“เดอะ	การ์เดียน”	 ขององักฤษ	 เม่ือวนัท่ี	๑๖	กมุภาพนัธ์	พทุธศกัราช	๒๕๕๕	
เน่ืองจากพืน้ท่ีมีจ�ากดัจงึสามารถน�ามาลงได้เพียง	๕	ภาพ	จากทัง้หมด	๑๘	ภาพ	
ผู้สนใจท่ีสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้สามารถเข้าไปดขู้อมลูเพ่ิมเติมได้ตาม
ลงิค์นี	้ http://www.guardian.co.uk/environment/gallery/2012/feb/08/sat-
ell i te-eye-in-pictures#/?picture=385606531&index=17	 	 อนึ่ง	 
กองบรรณาธิการขอน�าข้อความประกอบภาพภาษาองักฤษมาลงไว้ด้วย	ณ	ท่ีนี	้	

Satellite eye on Earth: January 2012 – in pictures
	 Freezing	seas,	flooding	lakes	and	a	dramatic	photo	of	London	
from	 space	were	 among	 the	 images	 captured	by	European	Space	
Agency	and	Nasa	satellites	last	month

ภาพที่ ๑ “ลอนทรายในอหิร่าน”
 

Photograph: Ikonos-2/ESA

	 ลอนทรายสีน�า้ตาลเป็นเส้นริว้โค้งนีเ้ป็นภาพของทะเลทรายเกลือ	
“ดาช	อี	คาวีร์”	(Dasht-e	Kavir)	ในประเทศอิหร่าน	ในฤดรู้อน	ความชืน้ในทะเล
ทรายจะระเหยไปในอากาศ	ท�าให้ปริมาณแร่ธาตท่ีุเหลืออยูท่วีความเข้มข้นย่ิง
ขึน้จนท�าให้อิหร่านเป็นหนึง่ในประเทศท่ีอดุมไปด้วยแร่ธาตนุานาชนิด
	 Curving	sands	in	Iran’s	salt	desert,	Dasht-e	Kavir.	Summer	
evaporation	in	the	desert	leaves	behind	a	high	concentration	of	miner-
als,	making	Iran	one	of	the	world’s	most	important	mineral	producers
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ภาพที่ ๕ “ดวงตาแห่งพายุที่โมแซมบกิ”
 

Photograph: Modis/Aqua/Nasa

	 นักอุตุนิยมวิทยาท่ีประเทศโมแซมบิกให้ความใส่ใจติดตามการ
เคลือ่นตวัของพายไุซโคลน	“ฟันโซ”	ท่ีเคลือ่นตวัลงมาอยา่งช้าๆตามชายฝ่ังทะเล
ท่ีฉ�่าฝนในช่วงเดือนมกราคมท่ีผ่านมา	พายอุนัทรงพลงันีเ้ป็นพายไุซโคลนลกู
ใหญ่ลกูแรกของคริสต์ศกัราช	๒๐๑๒	เม่ือวนัท่ี	๒๕	มกราคม	พายนีุไ้ด้ทวีก�าลงั
แรงถึงระดบั	๔	 เทียบเทา่สถานะของพายเุฮอริเคน	 มีความเร็วลม	๑๒๐	 น็อต	
(๒๒๐	กิโลเมตร)	พายฟัุนโซไลห่ลงัตามพายดีุเปรสชัน่ช่ือ	“แดนโด”	ซึง่ขึน้ฝ่ังทาง
ตอนใต้ของดมแซมบกิเม่ือวนัท่ี	๑๖	มกราคม	๒๕๕๕	พายทุัง้สองลกูนีก่้อให้เกิด
อทุกภยัคร่าชีวิตผู้คนเป็นจ�านวนมาก
		 Meteorologists	in	Mozambique	kept	a	wary	eye	on	tropical	
cyclone	Funso	as	it	made	its	way	down	an	already	drenched	coast	in	
late	January.	The	powerful	storm	was	the	first	major	cyclone	of	2012,	
reaching	category	4	hurricane	status	on	25	January	with	winds	of	120	
knots	(220	km).	Funso	came	on	the	heels	of	tropical	depression	Dando,	
which	came	ashore	over	southern	Mozambique	on	16	January.	Flooding	
from	both	storms	killed	dozens.	

ปยุสีขาวของหิมะปกคลมุบริเวณคาบสมทุรบลัข่านและประเทศตรุกีในเดือน
มกราคม	พทุธศกัราช	๒๕๕๕๕	ตรุกีคือแผน่ดนิสว่นลา่งขวาในภาพ	สว่นด้าน
บนซ้ายเป็นคาบสมทุรบลัขา่น	กินอาณาบริเวณกว้างถงึ	๗๐๐,๐๐๐	ตาราง	
	 กิโลเมตรในดนิแดนตะวนัออกเฉียงใต้ของยโุรป	สว่นท่ีเป็นทะเลด้าน
บนสดุของภาพ	นัน้คือทะเลด�า	ทะเลด้านลา่งตอนใต้นัน้คือทะเลอีเจียน	 สว่น
ทะเลด้านซ้ายสดุของภาพคือทะเลอะเดรียตกิ		
	 Snow	dusted	much	of	the	Balkans	and	Turkey	in	early	Janu-
ary.	Turkey	is	in	the	south-east	section	of	the	image;	to	the	northwest	is	
the	bulk	of	the	Balkan	region,	an	area	encompassing	more	than	700,000	
sq	km	across	south-eastern	Europe.	The	body	of	water	to	the	north	is	
the	Black	Sea,	with	 the	Aegean	 to	 the	south	and	 the	Adriatic	 to	 the	
south-west

ภาพที่ ๔ “ฟ้าใสไร้เมฆเหนือคาบสมุทรบาฮา”
 

Photograph: Norman Kuring/Modis/Aqua/Nasa
      
	 ท้องฟ้ากระจ่างไร้เมฆเหนือแผ่นดินอเมริกาเหนือส่วนนี	้ ท�าให้เห็น
คาบสมทุรบาฮาทอดตวัเหยียดยาวริมฝ่ังมหาสมทุรแปซฟิิกของประเทศเมก็ซโิก
อยา่งชดัเจน	กลางภาพจะเหน็ละอองเมฆบางๆ	ถกูสายลมพดัฟุ้ งกระจายเหนือ
แผ่นดินใหญ่และคาบสมทุรบาฮา	การท่ีองค์การนาซาถ่ายภาพจากดาวเทียม
เช่นนีเ้พ่ือให้สามารถประเมินสถานะของแพลงตอนและสิ่งแขวนลอยในท้อง
ทะเลได้	 การท่ีมีพายฝุุ่ นละอองบางส่วนปกคลมุท�าให้การประเมินอาจคลาด
เคลื่อนบ้าง	ทัง้ยงัอาจสง่ผลกระทบตอ่กิจกรรมของมนษุย์บนแผน่ดินใหญ่	แต่
เม่ือกระแสลมพดัผา่นมาถงึบริเวณอา่วแคลฟิอร์เนียและมหาสมทุรแปซฟิิกก็จะ
ชว่ยเตมิสารอาหารให้น�า้ทะเลมีสภาพอดุมสมบรูณ์	สง่เสริมให้แพลงค์ตอนพืช
เจริญเตบิโตได้ดีและชว่ยดงึดใูห้ปลาวาฬมาหาอาหารละแวกนี	้
	 Cloud-free	skies	reveal	a	compelling	view	of	the	entire	length	
of	Baja,	California,	and	the	Pacific	coast	of	Mexico.	In	the	midst	of	the	
clarity,	strong	north-easterly	winds	stirred	up	a	dust	storm	on	the	main-
land	and	the	peninsula.	Nasa	processes	images	like	this	to	help	assess	
the	presence	of	sediment	and	plankton	in	the	sea.	Dust	storms	interfere	
with	those	assessments.	They	can	also	disturb	human	activity	on	land,	
but	once	they	blow	out	over	the	Gulf	of	California	and	Pacific	ocean,	
they	help	fertilise	the	waters	with	nutrients	that	promote	phytoplankton	
blooms,	which	in	turn	attract	whales.
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มกราคม ๒๕๕๔

ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ

คณุหญิง	ศศวิงศ์	ปึงตระกลู

โรงเรียนราชินี

นางสนุทรี	หงัสสตู

นางสาวเขมาภร	เสมารัตน์

นางสาวสมศริิ	บญุศริิ

พญ.อภิญญา	กีรตบิตุร

นายสมัพนัธ์	เหลืองวรพนัธ์

นายภิญโญ	พงศ์เจริญ

นางวิรัชดา	กิตตวิฒัน์

คณุยวุดี	ต้นสกลุรุ่งเรือง

คณุเปมิกา	เจริญวิทย์

นางสาวสรุดี	ภทัรศริิ

นายยงยทุธ	บญุศริิวิบลูย์

นางรุโณทยั	มหทัธนานนท์

นางราตรี	–	นายมงคล	เดอลาครัวซ์

ทา่นหญิงประภาพนัธุ์	กรโกสยักาจ

องค์การสง่เสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย

นางมานิจ	สกนุตนิยม

บริษัท	ฉตัรชยัอาหารสตัว์	จ�ากดั

บริษัท	ฉตัรชยัอาหารสตัว์	จ�ากดั

องค์การบริหารสว่นต�าบลมิตรภาพ

บริษัท	พี.วี.พฒันา	นมสด	จ�ากดั

ห้างหุ้นสว่นจ�ากดั	ปโยสนิเจริญ

แพทย์หญิงเสาวลกัษณ์	ชาวโพนทอง

สหกรณ์โคนมวาริชภมิู	จ�ากดั

สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ปฏิบตังิานอ.ส.ค.	จ�ากดั

บริษัท	ฟาร์มโชคชยั	จ�ากดั

เหลา่กาชาดจงัหวดัสระบรีุ

นายกเทศมนตรีเมืองแก่งคอย

สหกรณ์โคนมพฒันานิคม	จ�ากดั

สหกรณ์โคนมมวกเหลก็	จ�ากดั

ห้างหุ้นสว่นจ�ากดั	ชชูาตนิมสด

บริษัท	ดชัมิลล์	จ�ากดั

สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค	(มิตรภาพ)	

จ�ากดั

ห้างหุ้นสว่นจ�ากดั	ธนาทิพย์ธนาภา

นางฉตัรชากรณ์	พิชยักมลฉตัร

นางวราภรณ์	เขจรใหญ่

บริษัท	โมเดิร์นมาร์เกตติง้	ซสิเทม็	จ�ากดั

สหกรณ์โคนมวงัน�า้เยน็	จ�ากดั

สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค

ก.น.ช.หนองรีจ�ากดั

สหกรณ์โคนมขอนแก่น	จ�ากดั

นางสาวศริิพร	เจริญชาติ

ร้านอาหารครูต้อ

สหกรณ์โคนมเชียงใหม	่จ�ากดั

บริษัท	เอ	เอส	เอ	บ๊อกซ์บอร์ดฯ	จ�ากดั

สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ	จ�ากดั

ร้านสหกรณ์	อ.ส.ค.จ�ากดั

บริษัท	แฮททริค	มลัตมีิเดีย	จ�ากดั

สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปท่ีดนิล�าพญากลาง

บริษัท	วินเนอร์กรุ๊ปเอน็เตอร์ไพรซ์	จ�ากดั

โรงเรียนราษฎร์ศกึษา

บริษัท	เอส	พี	กรีนพลาสตกิ	จ�ากดั

บริษัท	กลุม่พฒันาโคนมซบัสนุน่	จ�ากดั

บริษัท	กลุม่พฒันาโคนมซบัสนุน่	จ�ากดั

บริษัท	เอสไอจี	คอมบบิลอ็ค	จ�ากดั

บริษัท	เตด็ตราแพ้ค	(ประเทศไทย)	จ�ากดั

พ.ต.ท.ชยัพฤกษ์	ลาภหลาย

บริษัท	ไทย	สเปซ	จ�ากดั

ธนาคารกรุงไทย	จ�ากดั	(มหาชน)

สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค	ห้วยสตัว์ใหญ่

ดต.	ธนทั	ข�าเขียน

นายจรัญ	หมวกแก้ว

นายสงัวาลย์	ละอองเอก

บริษัท	สารคามเกษตร	จ�ากดั

มหาวิทยาลยันานาชาติเอเชีย-แปซฟิิก

ชมุนมุสหกรณ์โคนมแหง่ประเทศไทย

สหกรณ์บริการพอ่บ้านววัแดง	จ�ากดั

สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค	บ้านเนินดนิแดง

นายวฒันพงศ์	เสมา

บริษัท	เชียงใหมเ่ฟรชมิลด์	จ�ากดั

สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค	ล�าพญากลาง

สมาคมผู้ผลตินมพาสเจอร์ไรส์

ร้าน	เอ.ซี.เอม็.บสิซเินส

บริษัท	ทีบีซี	เอนจีเนียร์	จ�ากดั

บริษัท	ทุง่กลุาแดร่ีฟดูส์	จ�ากดั

บริษัท	พรอสเพอร์	คอน	จ�ากดั

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบรีุ	จ�ากดั

สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค	สวนมะเด่ือ	

จ�ากดั

บริษัท	อีคลปิส์	จ�ากดั

บริษัท	ที.ดี	แดร่ีฟู้ ดส์	จ�ากีด

บริษัท	ทีพีโอ	โพลีน	จ�ากดั	(มหาชน)

นายธีระยทุธ	แสงสริุยจนัทร

นายบญุเชิด	เกตพุกุ

นางสดใส	ดลุยา

นางกฤตติกา	เบญจมาลา

นางศรีวิไล	เพียรพิทกัษ์

นางขวญัชนก	บญุเลศิ

นางสาวประภา	ศรีสขุ

นางสาวอษุณีย์	ศรีประทิน

นายชลอ	เชือ้เลก็

นางบงัอร	เลศิอมรเสถียร

สหกรณ์โคนมแมโ่จ้	จ�ากดั

นายพีรพฒัน์	พงศ์โรจน์เผา่

นายมงคล	พกุเป่ียม

นางม่ิงขวญั	พกุเป่ียม

บริษัท	คนัทรีเฟรชแดร่ี	จ�ากดั

นายอทุยั	วงศ์เรืองแสง

นางสาวศภุมาศ	พนัเสรีวงศ์

สหกรณ์โคนมเสงิสาง	จ�ากดั

นางละเมียด	ตาบ-องครักษ์

นางรังสมิา	จนัทรทิพย์

นางสภุาพร	วฒันสนิธุ์

นายเจริญ	เดชเกิด

บมจ.	หลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงไทย

นางมาลี	สทุธินนัท์

คา่ยเพชรรัตน์	ในพระอปุถมัภ์ฯ

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรีุ	จ�ากดั

บริษัท	ซีพี-เมจิ	จ�ากดั

บริษัท	ไว้ท์กรุ๊ป	จ�ากดั	(มหาชน)

STORK	FOOD	AND	DAIRY	SYSTEMS	B.V.

สหกรณ์โคนมแมว่าง	จ�ากดั

สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค	ขอนมว่ง	จ�ากดั

กระหร่ีพฟั	ร้านคณุอ้วน	กลางดง

บริษัท	กรุงเทพตะวนัออก	คอน	จ�ากดั

นางอมัพร	กีรตบิตุร

นางพรพรรณ	สกลุชยัธวชั

บริษัท	สยามสแควร์ทาวเวอร์	จ�ากดั

นางสาวกาญจนา	แย้มพราย

นางสาวนวลรัตน์	จงึสงวนสทิธ์ิ

นางสาวนิศาชล	จงึสงวนสทิธ์ิ

นางลนิจ	ูโมท้ง

นางจินจา	สดุชาญชยักลุ

นางสกาวรัตน์	เกียรตไิกรวลัศริิ

คณุหญิงสมุณฑา	พรหมบญุ

นายอนพุาสน์	สวุรรณมงคล

นายปณยักร	จาตกิวณิช

หมอ่มราชวงศ์ปรียนนัทนา	รังสติ

คณุสมัพนัธ์	–	วีรินี	ดสิสระ

นางสาวเบญจมาศ	โชคคณาพิทกัษ์

โรงเรียนอนบุาลอยูว่ิทยา

นายยพิุน	พรหมรักษ์

คณุแมจ่นัทร์	ชิณวงศ์

นายบญุเรือง	–	นางบวัวรรณ	ตนะทิพย์

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา

นางวิมล	พริบไหว	และครอบครัว

พระสชิุน	วิมโล

MR	HARALD	LINK

นางสงัวาลย์	รัตนา

นางอาภา	รัตนา

นางบวัเรียน	สารทรัพย์

นางปราณี	นาคาล

นางพิศวาท	พิลา

นายชชัวาล	ภูท่อง

นางนงนชุ	เจียมออ่น

คณุนงลกัษณ์	ด�ารงค์ไชชชัวาล

คณุสมพร	มัน่จิตร

คณุเฉลมิวรรณ	ทองหอ่

นางศริิวรรณ	รุจิวฒันพงศ์

นางทศันีย์	แสนแก้วทอง

นายภวตั	หลอ่วฒันา

นางปริญญาภรณ์	เขียวมลู

นางอรสา	ฉตัรตระกลู

นางสายบวั	กหุลาบ

นางล�าไย	พลูพานิชอปุถมัป์

นายประจกัษ์	ทกัษณา

บริษัท	อตุสาหกรรมน�า้ตาลบ้านไร่	จ�ากดั

นางอบุล	พึง่สลดุ

นางศริินนัท์	ธนาวฒิุกร

นายสธีุระพงษ์	วนัไชยธนะวงค์

นางชวลี	โอสคุนธ์ทิพย์

นายกก่ิงกาชาดอ�าเภอแมว่าง

นางโสภี	พรมทอง

นางพนิดา	แสวงการ

นายปราโมทย์	พรรัตนพิทกัษ์

นางวิชดา	วงัเสมอ

นางพิมพ์วิมล	ถาวรสถิตย์

นางสชีุรัตน์	สพุรรณพงศ์

ดร.	ดเิรก	ก้อนกลีบ

นางสมุาลี	ศริินนัท์พร

นางเบญจมาศ	เปลี่ยนวงษ์

นางปรารถนา	สทิุน

นางอมรรัตน์	มีแดง

นายอดุม	สวุิทย์ศกัดานนท์

เหลา่กาชาดจงัหวดัเชียงใหม่

นางสาววนัวิสาข์	ดา่นอินถา

นางสมพร	ตยิะวิบลูย์ศริิ

นายสรุะสี	จมูนาฝาย

นางบญุมี	จมูนาฝาย

นายกญัจน์	สทิธิอาษา

นางพชัรี	สนุพงศรี

นายสวุฒัน์	ตระกลูโรจน์

นางจนัทร์เพญ็	สทิธิสมบตัิ

นางภานมุาตีฐต์	สมทุรคีรีจ์

นางนวรัตน์	ทรงเกียรตกิลุ

นางประไพ	พรหมน้อย

นายชวน	นิรัตศิยัวานิช

นายหสันยั	แก้วกลู

มกราคม ๒๕๕๔ – มีนาคม ๒๕๕๔
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นายสรุพล	ตนัสวุรรณ

นายกฤษดา	แซโ่กย

นางสาวปรางค์ชนก	จอมทอง

นางอรพิณ	ตนัตติระการวฒันา

คณุเบญจวรรณ	กมัปนาทแสนยากร

นางสริิวิมล	สทิธิประศาสน์

บริษัท	กรุงเทพประกนัภยั	จ�ากดั	(มหาชน)

นายธนยั	ปรศพุฒันา

หมอ่มราชวงศ์เอมจิตร	จิตรพงศ์

นายประดษิฐ์	ทบัไกร

นางอ�าพยั	น้อยไร่ภมิู

นายสมชาย	บ�ารุงทรัพย์

นางสาวพรพิศ	มลูทองจนัทร์

นายสรุพชัร์	แสวงศกัดิ์

นางอรพิน	วิวิธเทศ

นางสมคดิ	สวยบ�ารุง

นางอาเลีย	จอูานิตา	อมูาร์

นายประสทิธ์ิ	ตรีสริุยาแสงโชติ

นางวรรณา	เจริญทรง

นายหวงั	โซไซ้

นางอารีย์	เผือกจินดา

นางสาวชลุี	สรรค์วิทยากลุ

นายจ�านงค์	ตนัตรัิตนโอภาส

ผศ.	ดารณี	ภมุวรรณ

นางชม้อย	แสงเพช็ร

นางสอิง้	โรจนสวุรรณ

นางหยาง	ชิงปิง

นางพิจิตรา	พานิชพรพนัธุ์

นางสาวเมฆวนั	โพธิรัชต์

นายสงวน	เนียมมณี

นางศมานนัท์	เหลา่วณิชวิศษิฎ

นางกรองกาญจน์	โกมลภมร

นางวลยัรัตน์	ทรัพย์คีรี

นางจารุวรรณ	เวศย์วรุตม์

นางศรีนณา	พลบัอิน

นางปราณี	ร่มโพรีย์

นางพกัตรวิภา	อโณวรรณพนัธ์

นางณิชชารีย์		พลบัอิน

นางรุจิรา	ผกาแก้ว

นายวีระ	ศรีวฒันตระกลู

นางปรียา	ศรีวฒันตระกลู

พ.ต.อ.วิศษิฐ์	โสมินทุ

นายฮัน้ปีเตอร์	ซีกรีส

พ.ต.ท.ศภิุฏพงศ์	ภกัดิ์จรุง

นายวิน	เมธาคณุธรรม

นางวราภรณ์	สละรักษ์

นายชาย	พานิชพรพนัธุ์

นางจฑุารัตน์	แก่นแก้ว

นายนพรุจ	เวชกลุ

นางสภุาพร	ศรีอทุารวงศ์

นางกลอ่งใจทิพย์	แย้มวงศ์

นางผาณิต	สนุทรวิภาต

นายชรินทร์	นิลเภตรา

นางสรุางค์	แซต่ัง้

นายวีระ	ก�าเนิดศรี

นางดวงพร	แพร้วรุ่งเรือง

นางฉวีวรรณ	จนัทรางกลู

นางธิวลัรัตน์	องักินนัทน์

นางวนัทนา	สพุรรณ์เศษ

นางรวีวรรณ	น้อยส�าราญ

นางนิภาภรณ์	ยิม้แย้ม

นางพรพิมล	รักขนาม

นางอ�าไพ	หาญไกรวิไลย์

นายทวี	หาญไกรวิไลย์

นายดเิรก	หอมคง

นางฉลวย	เลือดแดง

นางคูฟ้่า	ศรมยรุา

นายนิคม	วงศ์สวุรรณ

นางยินดี	เกตพุนัธ์

นางอรุณี	นาคสูส่ขุ

นางราณี	ชตุธีิระวิทย์

นางระเบียบ	พลูบางยงุ

นางสาวสนุนัท์	ระหงษ์

นายสมศกัดิ์	ระหงษ์

นายคณิสรณ์	เตชะสถิตยกลุ

นางสาวเพชรลดา	พาวิชยั

นางสมหมาย	ลาภพิพฒัน์

นายนาม	บญุชว่ย

นางสมุล	อมรฤทธ์ิ

นางรัชนี	มหานิยม

นางบญุชืน้	กรรณ์เจียก

นายอนศุาสน์	เทียนฉาย

นางจรรยา	จศูริิพงษ์กลุ

นายธนภทัร	องักินนัทน์

นายมานะ	โชตินิธิกรกลุ

นางจนัทร์พินิจ	อบุลวรรณ

นางจุม๋จ๋ิม	แชม่ช้อย

นางนฤมล	ศรีอทุรวงศ์

นายชาตรี	หลายปัญญา

นางอารมณ์	กู้นาม

นางสรุะดา	คล้ายทอง

บริษัท	เกร๊ต	อิสเทอร์น	ตร๊ัก	จ�ากดั

นางวราพร	มณีรัตน์

นางณภทัรา	เถาแตงออ่น

นางสธุาทิพย์	เปาประดษิฐ์

นายสมนกึ	กาญจนภิญพงศ์

นางชศูรี	สมสมยั

นายถาวร	ลีลาพนัธุ์

นางนนัทวดี	วิโรจน์พงศ์

นางสมควร	เอือ้สขุนกุลู

นางสรีุย์	จีนาภกัดิ์

นางสมจิตร	เตียงเกตุ

นางบญุมาก	สบายย่ิง

นางนภสัสร	ประสทิธ์ิศริิ

นางรสวรรณ	จงไมตรีพร

นางผอ่งศรี	แต้มทอง

นายศรัณย์	จนัทร์ดี

นางวิมลวรรณ	วงศ์วิริยางกรู

นาวาอากาศโทหญิง	มณฑาทิพย์	วงษ์ดรุณีย์

นายบวั	เผือกเลก็

นายนิวฒัน์	รุ่งสาคร

นายพงษ์ระพี	เครือชะเอม

นายสพุจน์	เป่ียมอยู่

ผศ.	กญัจน์วิภา	ฤทธิประศาสน์

นางจ�าเนียร	จ�าจด

นางสาวอารีย์	โถวสกลุ

นายวิชาญ	พานทอง

นางธีรวรรณ	บญุยินดี

นายวิทวสั	สวุรรณหงส์

นางจรัสนภา	เอ่ียมวิจารณ์

นางยพิุน	เทียนเลก็

นางสาวพเยาว์	บรูณะโอสถ

นางอรสา	ชยัวฒัน์

นายจลุภทัร	แสงจนัทร์

นางผอ่งเพญ็	แสงจนัทร์

นางวทันพร	ช�านิวิภยั

นางหอม	วงศ์จรัส

คณุแมม่ว่ย	นิลอา่งทอง

นางวจันา	คชพงษ์

นางออรอรา	ศรีบวัพนัธุ์

บริษัท	อตุสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย	จ�ากดั

นางประนอม	ทองเป็นแก้ว

นางชฎาพร	พดัคง

นางนงนชุ	สีลมออ่น

นางสาวนิชาภา	หมายรุน

นางกรรณิการ์	หวงัใดเหม

นายกัว๊ตง	แซจ่งึ

นายเจือ-นางบญุ	คงเพช็รศรี

นางปราณี	เวชพิทกัษ์

นางพิน	จอมเดมิ

มหาวิทยาลยัทกัษิณ

นางสาวธนษิฐา	ชนะวรรณโณ

วิทยาลยัประมงปัตตานี

โรงพยาบาลปัตตานี

นางวีระ	เลศิธนานวุงศ์

นางสาวนลนิรัตน์	แจ้งชดั

นางล�าใย	จงึอิทธิประเสริฐ

นางสาวเหวา	ขนัทอง

นายณรงค์	ประเสริฐรัตน์

คณุประกอบ	ทบัสมทุร

นายรัฐธีรย์	เลศิวงัพง

นายระพินทร์	สวุรรณปาน

นางจิดาภา	สวุรรณปาน

นายวิชาญ	พนัธ์พญา

นางมาลี	ไชโย

นางบญุเทียม	แจม่สวา่ง

นายสจิุนต์	แก่นจนัทร์

นายแสดง	เจริญสขุ

นางแก้วตา	รวิพนัธุ์

นางโศภิต	นามมัน่

นายเหรียญ	ชา่งผสั

นางอรวรรณ	ศริิพงษ์

นางเพญ็ศรี	รักษาศีล

นางส�ารวย	แก่นจนัทร์

กลุม่เกษตรกรเลีย้งโค	–	กระบือ	จนัเขลม

นางสมพร	อิทธิประเสริฐ

นายสายนัต์	ช่ืนเสนห์่จนัท์

นางพชันีย์	แสงเพชร

นางรพีพรรณ	วิเชียรฉาย

นายสวุิทย์	จุ้ยใจตรง

นางสมยั	พืชพนัธุ์

นางบญุธรรม	บญุวฒันโชติ

นางธราภรณ์	ชลธนสวสัดิ์

นางสาวพรพิมล	โพธ์ิชยัหล้า

นางสชุาดา	ชมุศร

นางมาณี	จนัทร์เลียง

นางเรือนงาม	รัตนวิจิตร

นางเยน็จิต	ศรีหม่ืน

กองทนุหมูบ้่านคลองมะลิ

นางวนัดี	บญุอภยั

ศภุรัศม์	อ�านาจสกลุเกียรติ์

นางกมลรัตน์	ส�าราญช่ืน

นางจ�านงค์	หอมนิตย์

นางทองสี	จนัทะออ่น

นางอมัพร	ลีพล

บริษัท	เพลนิพิศก่อสร้าง	จ�ากดั

นางศริดา	โพธ์ิชยัหล้า

นางมาลี	คงคตกิ�าจร

นางโสภาคย์	แพทย์รังษี

นางสร้อย	งามเอนก

นางเพียร	เกียรตปิระวตังิาม

ชมรมผู้สงูอายปุระชาชนชาวคลองมะลิ

นางบบุผา	ตอ่เจริญกิจ

คณุบญุสง่	สนิสมทุร

คณุชบุ	เสียงเสนาะ

ผู้ ไม่ประสงค์ออกนาม ๒ ท่าน

พฒันาเดก็และเยาวชนในถ่ินทรุกนัดาร

นางสาวฐิตกิมล	ขยนั

บริษัท	ปตท.	จ�ากดั	(มหาชน)

นายสงกรานต์	ศริิพานิช

คณุศภุชยั	–	คณุศริิรัตน์	ตริะรัตนกลุ	 

และครอบครัว

คณุประภาพร	ลมิรัตนสราญ

ห้างหุ้นสว่นจ�ากดั	ไอคอนพริน้ติง้	 	

ส�านกัประชาสมัพนัธ์เขต	4	พิษณโุลก	

คณุอรสา	เลศิสโุภชวณิชย์

พล	ต.ท.	ประยรู	อ�ามฤต

พล	ต.ต.	โชต	ิไทยย่ิง

คณุจินตนา	ไทยย่ิง

นพ.	ดนยั	ธีวนัดา

พล	ต.ต.	อรรถกฤษณ์	ธารีฉตัร

คณุธนภทัร	โสวภาค

มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย		

ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัอดุรธานี	

นายชยูศ	เชาว์ศริิกลุ

กองทนุแมบ้่านส�านกังานเกษตรจงัหวดัอ�านาจเจริญ	
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นายวีระพงษ์	สารบรรณ

นายธีรวฒิุ	ตนัตวิงษากิจ

นายพีระศกัดิ์	หินเมืองเก่า

คณุเรวตั	รัตนา

นายกรวิทย์	สพุทุธิพงศ์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุ

หนองคาย	จ�ากดั	

นายพงษ์สวสัดิ์	รัตนแสง

คณุปราณี	มะเคง็

นางมาลี	เกียรติจรุงพนัธ์

คณุอไุรวรรณ	แซริ่ม

นายนิรุต	โชตกิะ

พล	ต.ต.	สมบตัิ	คงพิบลูย์

ชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์

ต�ารวจแหง่ชาต	ิจ�ากดั 

ส�านกังานเกษตรจงัหวดัอดุรธานี	 	

พล	ต.อ.	ปานศริิ	ประภาวตั

นายสมเกียรติ	เหลา่ทวีสขุ

นายธนญั	โกศลัวฒัน์

พล	ต.อ.	สถาพร	หลาวทอง

ส�านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์หนองคาย

ส�านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัเลย	

นางชวาลา	ฤทธิสทิธ์ิ

นายประยทุธ	ออ่นทรวง

คณุวลัลภา	พลเย่ียม

ส�านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์สกลนคร

ปศสุตัว์จงัหวดัเลย	

นายเกษม	ศรีพิพฒันกลุ

นายประเสริฐ	สรรเพชดุาญาณ

นางพิมพ์พรรณ	พงศ์กานต์

คณุประภทัร	ประพนัธ์พจน์

ส�านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ยโสธร	 	

ส�านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์

หนองบวัล�าภ	ู

บริษัท	ศรีอทุยัทวัร์

ลกูเสือชาวบ้านจงัหวดัอ�านาจเจริญ	

นายบญุเลศิ	ปาจิตตี

พ.ต.ท.	สนุทร	ประดษิฐ์แทน่

นางพทุธรักษา	ภยูา่นาง

ร.ต.อ.	ไพฑรูย์	ค�างเูหลือม

นางมาลี	จงธนากร

นางทบัทิม	นนัตะวนั

ส�านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์เลย	

พล	ต.ต.	สรุพล	แก้วขาว

นพ.	พรเจริญ	เจียมบญุศรี

นายบญุยงั	ภคูลองตา

นางไพจิตร	สริุยา

นายบญุธรรม	กอพชัรสนุทร

คณุสนิุนาท	ผอ่งแผ้ว

คณุญาติ	เกิดเหมาะ

คณุมณีวรรณ	วามะลยุ

นางวรรณค�า	จนัทร์สอ่ง

ส�านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์

อ�านาจเจริญ	

นางวนิดา	วรรณทวี

พลโทธวชัชยั	สมทุรสาคร

พล	ต.ต.	บญุยศ	บญุไพศาล

พล	ต.ต.	นิคม	อินเฉิดฉาย

นายชยัโรจน์	สนิธพุฒิุพงศ์

นายสมชาย	โภคทรัพย์

ผศ.	ชยัวฒัน์	บณุฑริก

นายสรุพร	ลอยหา

นายค�านงึ	โสตถิอดุม

นายสมภาร	ลาหาญ

นายคมสรรค์	โพธ์ิศรี

นางสกุฤตา	วงศ์พึง่กิจ

นางเป่ียมสขุ	บวัภาเรือง

ส�านกังานเกษตรจงัหวดัอดุรธานี	

นายศภุชยั	กสุลาศรัย

นายเดน่ชยั	ศรกิจ

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร	 ส�านกังานเกษตรและสหกรณ์

จงัหวดัมกุดาหาร

พล	ต.ต.	กวี	สภุานนัท์

นายบญุเรือง	แสงกล้า

รศ.	อรชร	พรประเสริฐ

ส�านกังานสหกรณ์จงัหวดัอ�านาจเจริญ

วิทยาลยัชมุชนมกุดาหาร	

ต�ารวจภธูรจงัหวดัหนองคาย	 	

นายบญุชว่ย	ทนงค์

วา่ท่ี	ร.ต.	จกัรภทัร	ผอ่งโอภาส

พล	ต.ต.	ธีระศกัดิ์	กลิน่พงษา

สอ.ตชด.	๒๔	 	

ส�านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ศรีสะเกษ

องค์การบริหารสว่นจงัหวดัขอนแก่น	 	

นางบญุมา	อ�าไพพิศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจภธูรจงัหวดั

อบุลราชธานี	จ�ากดั

นางสาวภาสนีิ	วฒันะกิจ

นายพรชยั	พลูเพ่ิม

นางรอยพิมพ์	สายพนัธ์

นายอรัญ	อนพุรรณสวา่ง

นางสมจิตร	อนพุรรณสวา่ง

นายปัฐฐานนท์	พวงหิรัญกลุ

นางวิจิตรา	พรหมทา

ส.ต.ท.	วิโรจน์	ฤทธิทิศ

คณะครุศาสตร์	มรภ.อบุลราชธานี	

นางอารี	หลวงนา

ส�านกังานสหกรณ์จงัหวดับรีุรัมย์	

นางประภาศรี	สฉุนัทบตุร

นายวชัเรนทร์	ศริิมงคล

นพ.	ภิรักษ์	รุ่งพฒันาชยักลุ

นางสาวพรปวีณ์	วงศ์หมัน่

นางสาวเนตรนภา	จยัวตัน์

นางพงษ์ลดัดา	กลุสงิห์

นายสงา่	กาญจนวาศ

มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ	

นางวิไล	เท่ียงศริิ

นายสมบรูณ์	ซารัมย์

นายเจษฎากร	สรุมิตร

นายบญุมี	เพียะวงค์

ข้าราชการกองร้อยทหารสารวตัรมณฑล 

ทหารบกท่ี	๒๒

พนัเอกพลูศกัดิ์	สมบรูณ์

พนัเอกชาญชยั	ตกิขะปัญโญ

พนัเอกอรรถ	สงิหษัฐิต

พนัเอกนิรุทธ์	เกตสุริิ

นายนพ	บญุล้อม

ส�านกังานปศสุตัว์จงัหวดัศรีสะเกษ	

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสนิธุ์	จ�ากดั		

สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั	จ�ากดั	

สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั	จ�ากดั		

สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั	จ�ากดั	

มหาวิทยาลยัราชภฏัสริุนทร์	 	

นพ.	สอาด	วีระเจริญ

นายไพฑรูย์	เพียงนภาพงศ์

นายค�าพทุธ	ชวูา

นางสร้อย	พนูเขตกิจ

นายสนัติ	อรุณยะเดช

สหกรณ์การเกษตรปราสาท	จ�ากดั	

นางปาริฉตัร	ลาภจิตร

นายแพทย์	วราวธุ	ช่ืนตา	

นางบญุทวี	สจิุนพรหม

ส�านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์

จงัหวดับรีุรัมย์

นางมยรีุ	ฐานานศุกัดิ์

พ.ต.ท.	หญิง	ยพิุน	ไชยเวช	 	

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอบุลราชธานี	จ�ากดั	

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสงักดั

กระทรวงศกึษาธิการอบุลฯ	จ�ากดั

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระ

ศรีมหาโพธ์ิ	จ�ากดั

ส�านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์

อบุลราชธานี

สหกรณ์การเกษตรบวัเชด	จ�ากดั	

น.อ.	เฉลมิชยั	ศรีสายหยดุ

คณุศรีพล	เกียรตสิรุนนท์

ดร.นพ.	สมยศ	ดีรัศมี

นายทองค�า	ส�าราญบญุ

นายหลีหยง่ย่ิง	แซห่ลี

นายมนสั	พลเดช

นางรัตนมณี	รัตนาพีระพฒัน์

นางแพงตา	สายจนัทร์

ร้อยต�ารวจโทอนชิุต	ก้านพล	ู

ส�านกังานป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยัจงัหวดัเลย

นายพงษ์วณิชย์	ภมูะพานิช

นางอรวรรณ	ชิตเชือ้

สอ.กก.ตชด.	๒๓	

นายสมศกัดิ์	ประทีปโชตพิร

นายแพทย์	ชรัตน์	วสธุาดา	

นางตุ้มเพชร	บญุญฤทธ์ิ

นางจิรมาศ	ทศันาจิตร

นายปัญญา	มหาชยั

นายสมพร	ทีคอโงน

ขบวนการสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร

จงัหวดัอบุลราชธานี

พ.ต.อ.	สภุทัร	มว่งสมยั

คณุรัตนาพร	บญุโสภา

คณุรัชนี	อูพิ่ทกัษ์

คณุศภุารมย์	นกอยู่

คณุจินตนา	ภตีูกา

วิทยาลยัการอาชีพกมุภวาปี	

พ.ต.ท.	ธานี	ภตีูกา

นางสาวนลนีิ	แห้วเพชร

นางนภาพร	แห้วเพชร

นางสาวลออ	แห้วเพชร

นายนิรพฒัน์	กานต์สริิภคั

นางสาวณฐักมล	กานต์สริิภคั

ด.ช.	อนิรุธ	เกตเุสง็

นางสาวนวลน้อย	ประทีปกานนท์

นายไพรัช	ปทมุสวุรรณ

นางวิวา	มานะสาร

นายปรีชา	วงัคะฮาต

คณุสพุฒัตรา	เสง่ตระกลู

วา่ท่ี	พ.ต.	สมเกียรติ	โสตศริิ

นางบญุมี	วงศ์ศริิ

คณุสนัติ	ย่ิงสขุวฒันา

คณุร�าเพย	ย่ิงสขุวฒันา

ผศ.ดร.	จิณณวตัร	ปะโคทงั

สหกรณ์ประมงผู้ เพาะเลีย้งสตัว์น�า้	

จ.อบุลราชธานี	จ�ากดั

โรงเรียนน�า้โสมพิทยาคม	

สหกรณ์เครดติยเูน่ียนโพนสวา่ง	จ�ากดั

นายธนากร	นครแล้ว

วิทยาลยัการอาชีพเขมราฐ	

ส�านกังานเทศบาลเมืองโนนสงู-น�า้ค�า

นายสนิสมทุร	เสนาอาจ

ข้าราชการต�ารวจร้อย	๒๔๒	 	

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ	จ�ากดั

นายทวีวฒัน์	ประสงค์ธรรม

นายฐานวฒัน์	ธนโชคชยัอนนัท์

ส�านกังานคลงัจงัหวดัมกุดาหาร	

พ.อ.	มนต์	ทวีวรรณบลูย์

นายวิชิต	ไตรสรณกลุ

นายประจกัษ์จิตต์	อภิวาท

นายสมัฤทธ์ิ	สภุามา

สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจภธูรจงัหวดั

นครสวรรค์	จ�ากดั

ส�านกังานเกษตร	จงัหวดัหนองคาย	

พ.ต.อ.	กิตตศิกัดิ์	ผลพิบลูย์

ส�านกังานเกษตรจงัหวดัยโสธร	

กรมทหารพรานท่ี	๒๑		 	

มหาวิทยาลยัขอนแก่น	
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นายสพุจน์	ย่ีสรง

นายกมล	แซล่ี

นางทบัทิม	จนัทร์นิเวศน์

นางสภุาพร	คมุผะกา

นางสชุาดา	เค่ียวกลาง

นางอรอนงค์	วฒันพิทกัษ์

นางสดุารัตน์	วีรชาตยิานกุลู

นางจีราวรรณ	สามหาดไทย

นางปราณี	ลงัเมือง

นางสมุาลี	ชมุแนน่

นางสาวสภุาวดี	จกัรค�า

นางสงวนสทิธ์ิ	เมืองสขุ

นางผสุดี	บญุปัญญา

นางสาวพรพิมล	จกัรค�า

นางอมรรัตน์	วงศ์ศรีไพศาล

นางพชัรินทร์	แซจู่

นายส�าราญ	อบอุน่

นายสาคร	กมลเลศิ

นางนารี	กมลเลศิ

นายประเทือง	คงวนั

นางแสงอรุณ	เจือจนัทร์

นางอสุนีย์	จงพินิจ

นางหมวย	ไตรพรม

นางสาวลดัดาวลัย์	แสนดี

นายสริุยนั	พนูชยั

นายเลศิ	นวฤกษ์

นายทวนฤทธ์ิ	บญุมาก

นางศภุมาส	ขนุศริิ/บญุหนกั

นายสริุนทร์	ชมุแนน่

นางรัศมี	อมรศกัยะ

นายกิตตภิมิู	ไชยหาญ

นางหอมหวล	กนกนาก

สมาคมผู้ปกครองและครู	โรงเรียนสริินธรฯ

นายจีรชยั	จิตร์รัก

นางเมียก	ช่ืนใจ

นางนก	ดีระเมียด

คณุเข็มเพชร	แกล้วกล้า

นางพนั	สายแก้ว

ด.ช.ฐิตวิฒิุ	–	ด.ช.ณฐัพงษ์	ขดัชะมา

นางดอน	ซ้อนจนัทร์

นางปราณี	อุน่ศลิป์

นางกลอน	ดีระเมียด

นางละมดุ	แมน่ผล

คณุลดัดาวลัย์	คมสนั

นางราตรี	ชยัมลู

นางสงวน	อยา่ลืมดี

นางประยรู	ไกรษี

นายสทิธิชยั	–	นางสชุาดา	สมทุเวช

นายกีรตพิงศ์	เทียมสวุรรณ

นางมจัฉา	พิมพรัตน์

นางวิไลพร	สขุนา

นายถวลัย์	เสาะแสวง

นายเธียรชยั	อจัฉริยพนัธุ์

แมชี่จินดา	สงิห์ไชยวิโรจน์

นางสมจิตร	–	นางงามตา	ตระทอง

นางสวุรรณี	ศรีเลณวตัิ

คณุปภสัสริิ	แชม่ช่ืน

โรงเรียนอนกุลูนารี

คณุดอกไม้	โคตะนนัท์

คณุศริิรัตน์	เงินหม่ืน

คณุสจิุตรา	สารรัตน์

คณุจนัทราวรรณ	เรืองแสน

นางสมาน	วงศ์พรหมศรี

คณุแมก่ระสนัต์	ปารดษิฐ

สริินนัท์พาณิชย์

คณุจไุรวรรณ	ภูก่�าชยั

คณุนงคราญ	แสงสกุวาว

นางพรทิพย์	ตัง้ตระกลูวงศ์

กองทนุอนสุรณ์หมอ่มราชวงศ์เสนีย์	ปราโมช

มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง

คณะศรัทธาวดัพระธาตผุาเงา

นายเดชอนนัต์	บงักิโล

นางสาววีรวรรณ	อศัวเสรีรัตน์

นางกมลลกัษณ์	วฒิุอาภรณ์

นายวรรณศลิป์	จีระกาศ

นางขวญัใจ	พรมมินทร์

นางศริิลกัษณ์	สธุรรมวงศ์

นางสาวสมใจ	ตัง้สทิธิเกษม

รองศาสตราจารย์	ยพิุน	จนัทร์เรือง

นางสาวลออ	ภาคนิมิต

นางเตือนใจ	กญุชร	ณ	อยธุยา	ดีเทศน์

รศ.	ดร.	จฑุา	มนสัไพบลูย์

นางวินิตา	โรบนิสนั

นายศภุสนิ	สริุยะ

ผศ.	ดร.	เพญ็พิศทุธ์ิ	ใจสนิท

นางณฏัฐิรา	หอพิบลูสขุ

นางสาวณฐัพชัร	นพชญานนท์

นางศรีวรรณ์	สอ่งแสง

นางสาวก่ิงแก้ว	วงศ์ใหญ่

นางสพิุศตรา	แสนธิเลศิ

นางนิธิยา	อนนัต์เกษมพร

คณุแนน	ซซูานยี	(วรรณ)

นางแสง	กนัใจ

นางลดัดา	เงินปิง

นางสาวจนัทร์หอม	อ่ินแก้ว

นางพิมพ์ภกัศร	นนัทะศริิ

นางสาวจารุนนัท์	ชาภบูาล

นางกรรณการ์	ไชยวงศ์

พ.อ.	นิธิ	อิงคสวุรรณ

นายพงษ์ศกัดิ์	วงัเสมอ

นางกลุนิดา	ภทัรทิชาถรกลุ

นางจินดาพร	สริุยะยานนท์

พระครูวิมลกิตตสินุทร

นายธนกร	นิตยเมฆินทร์

นายไพโรจน์	–นางมาลาศรี	เสนาธรรม

พระครูสจิุณธรรมนิวิฐ

นายบญุทนั	พวงค�า

นางบวับาน	ศริินาม

นางอาวรณ์	เหมณีย์

นางบวัเงิน	เจริญกศุล

นายสมพนัธ์	กิติ

นางสลุัง้	เขียวแท้

นายประเสริฐ	เสาร์แดน

นางวราภรณ์	ทาโปง

นางสาวบญุช	ูเหลี่ยมเทศ

นางสาวอญัชลี	วฒันา

นายเทียน	รัง้กลาง

นางพะเยา	ช่ืนชมชาติ

นางอินทรีย์	จกัรแก้ว

นายประวีณ	จิระพงษ์สวุรรณ

นางสาวชลุีพร	ไชยประสทิธ์ิ

นางฉวีวณัณ์	วิชชภุานนัท์

เงินทลูเกล้าฯ	ถวายโครงการเชิดชเูกียรตฯิ

ชมรมสง่เสริมการทอ่งเท่ียวเขาใหญ่-ปากชอ่ง

กองทนุพฒันาเดก็ชนบทฯ

บริษัท	คาดแูลค	(ประเทศไทย)	จ�ากดั

นายสะอาด	มะลวิลัย์

นางโศภิต	ไชยณรงค์

นางรัตนา	จิตส�าราญ

นางปาริชาติ	กองทนุ

นายสวุรรณ	สายแก้ว

นางเพญ็รัตน์	อนนัต์ศริิวฒันา

นางสาววิภาทิพย์	หิรัญโชคอนนัต์

นางพิศพริง้	พงษ์นเุคราะห์ศริิ

นางนิฤมล	เกตสุนิรังสรรค์

นางบวัศร	ประเมินดี

นางปราณี	กองโกย

นางวรจิตร	องัคสทิธ์ิ

นายสณัห์พงศ์	เสมอภาค

นางอรพิน	ไกรรณภมิู

นายศรัทธา	แป๊ะหลี

นางอนญัญา	วนิชชากลุจิต

นางสภุาวดี	ฉายวิวฒัน์

นางเครือวลัย์	เจียรณยั

นางสพุรรณี	สามารถกิจ

นางจฬุาวลัย์	พงษ์สทุธิมนสั

นางรอยพิมพ์	สายพนัธ์

นางสปุรียา	นาคประดา

นางณภทัร	ผิวด�า

นางสาวเง็กลัง้	ญาโนภาส

นางไปรยา	บญุมี

นางปณุณภา	ธนะจนัทร์

นางสงัวาลย์	สวุรรณไชยมาตย์

นายสมชาย	กิริวฒันศกัดิ์

นางเข็มทอง	เรืองกฤตยา

นางประเทือง	สพุรรณฝ่าย

นางปรียา	ศรประสทิธ์ิ

นางวิลาวรรณ	พิพฒัน์ชยักร

นางมะล	ิวฒันาอดุมชยั

นางกรองมณี	ดจุจานทุศัน์

นางเพญ็ศรี	รัตนศริิมณีเวทย์

นางอรัญญา	ภภูกัดิ์

โรงเรียนราชินี	 	

คณุพรพรรณ	ชาญกระบ่ี

สมทบทุนช่วยผู้ประสบภัยน�้าท่วม

นางสริิกร	มณีรินทร์

สมาคมพยาบาลห้องผา่ตดัแหง่ประเทศไทย

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ

มหาวิทยาลยัศรีนคริรนทรวิโรฒ

ครอบครัว	ทรรทรานนท์

พระครูวิสทุธิ	ภาวนาคณุ	พระภิกษุ	สามเณร

แมชี่พลูสวสัดิ์	ชา่งสพุรรณ์

นางสาวสมุาลี	ชาญธวชัชยั

นางกนกพร	อรรคราภรณ์

ห้างขายทอง	ฮัว่เซง่เฮง

นายก�าพล	โอภาสสถิตย์กลุ

วดัมงักรกมลาวาส

นายประสทิธ์ิ	องค์วฒันา

บริษัท	สรรพสนิค้าเซน็ทรัล	จ�ากดั	(สนญ.)

นายยรรยง	ปฐมศกัดิ์

บริษัท	ไทยฟ้า	(๒๕๑๑)	จ�ากดั

บริษัท	ส.ไทยเสรีอตุสาหกรรม	จ�ากดั

นายเขียน	ไชยศภุรากลุ

บริษัท	ทาซา่	อินดสัเทรียล	จ�ากดั

คณุไกรสร	จนัศิริ

ดร.สธีุ	มีนชยันนัท์

นายภทัร์	วิจยัสตุกิจ

นางวลี	ทรัพย์มนชยั

หนงัสือพิมพ์	มตชิน

บจ.	เอก-ชยั	ดีสทริบวิชัน่	ซสิเทม

นายบณัฑรู	ล�่าซ�า

ห้างหุ้นสว่นจ�ากดั	ซุน่ไถ่จัน่	อิมปอร์ต

คณุวิเชียร	กิตติวรรธนกลุ

บริษัท	รุ่งทรัพย์การทอ่งเท่ียว	จ�ากดั

ห้างหุ้นสว่นจ�ากดั	ไทย	ฮะ	เสง็	โลหะกิจ

คณุกลัยา	ดีสมเลศิ

คณุสนีุย์	ดีสมเลศิ

คณุลือเกียรต	ิตัง้พลูสนิธนา

นายวิบลูย์	กิจนนัทวิวฒัน์

บริษัท	ค้าทองโซวเซง่เฮง	จ�ากดั

นายพิเชษฐ	–	นางสจิุน	เทอดเกียรตมิงคล

นางพรดี	ลีอิ้สสระนกุลู

นางย่ิวเกียง	แซอ่ึง้

นายอภิสทิธ์ิ	โลหะนาคะกลุ

นางอวภาส์	กิตตวิรรธนกลู

นายจิรวฒัน์	ไพศาลศรีศลิป์

นายเจริญ	–	คณุหญิงวรรณา	สริิวฒันภกัดี

นางสาวจนยัพร	คนัธสมบรูณ์

นายนิพนธ์	เหตระกลู

นายน�าชยั	เลศิวิไลกลุทรัพย์

นางสมุาลี	ศรีสภุรวาณิชย์

นางฐิตมิน	ซองพานิชย์

นางจิตรศริิ	อมตานนท์
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นายบญัชา	บรีุกลุนนัท์

นายแพทย์วิชยั	ขตัตยิวิทยากลุ

นางณฐัธิดา	เจนนาวิน

นางชตุกิาญจน์	ขุม่ด้วง

นางณฏัฐิรา	ทมุดี

นางสชุาดา	โคตรศกัดิ์

นางศริิพร	บตุราช

นางพรพรรณ	แก้วมณีชยั

นางฐิตพิร	อปุวรรณ

นางบวร	เหลา่อยูค่ง

นายแพทย์ปัฐฐานนท์	พวงหิรัญกลุ

นางพงษ์ลดา	สงัคพฒัน์

นางสนุนัทา	พิมเสน

นางดวงรัตน์	ศริิวฒัน์

นางนงลกัษณ์	โชคชยัวฒันากร

นางนิภา	สวุรรณสจุริต

นายวิชยั	ลาภพลูธนะอนนัต์

นายจิรวิทย์	พึง่น้อย

ผู้ไมป่ระสงค์ออกนาม	๓	ทา่น

สมทบทุนช่วยผู้ประสบภัยน�้าท่วม

บจ.อลัเลน	แอนด์	โอเวอร่ี	(ประเทศไทย)

พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

นางสาวมณฑา	กิริยา	

นางสาวอบุล	ทนพุงษ์

นางสาวกาญจนา	ทนพุงษ์

นางกล้วยไม้	สทิธิเวช

นางสาวศรีเจริญ	ภคนนัท์

นายสจิุนต์	–	นางชจิูตต์	วิไลพนัธ์

นางสาวบบุผา	จนัทร์แสงสกุ

นางละออง	สวุรรณช่ืน

นางลมยั	ทองบญุรอด

นางจิตรตรานนัท์	ทวียศเดชานนัท์

นางฉายเลื่อน	แซต่ัง้

เดก็หญิงญาณิศา	คนเท่ียง

นางสาวสดุา	สายรัดเงิน

นายไพบลูย์	ธิมาศาสตร์

คณุพอ่สทิธิชยั	–	คณุแมบ่ญุมาก	ธีรมหานนท์

น.พ.	กิตตวิฒัน์	วิงประวตัิ

นางนิตยา	เอกพินิจพิทยา

นายเหลือง	–	นางเสาวภา	ฤทธิบญุ

นางบษุบา	เร๊ือกเซก็เกอร์

นายสนัติพล	อดุมคณารักษ์

นายทศพล	อมราวฒันะ

นางเฉลา	สทุธิกลุสมบตัิ

นางสาวพิศสวาท	จนัทร์แสงสกุ

นางสพุตัรา	ลมิป์หิรัญรักษ์

นางกยุกี	อนวุารีพงษ์	และครอบครัว

นางบญุสง่	รักสอน

นางสาวมานสั	สงค์ปรีดา

นางมาลี	คงวารี

นางวนิดา	เลาหะนนัท์

นางอรพินท์	สธุรรมโน

นางสมบรูณ์	สพุฒันวานิชกลุ

นางนิภา	สทุธิสวุรรณ

คณุวยัวฑุฒ์	อยูใ่นศลิ

สมาคมอตุสาหกรรมก่อสร้างไทย	ในพระบรม

ราชปูถมัภ์	 	

พล	ต.ต.	อรรถกฤษณ์	ธารีฉตัร

นายเกษมสขุ	เพชรดี

คณุวยัวฑุฒ์	อยูใ่นศลิ

นางวชัรี	อโนมะศริิ

AMARI	ORCHID	PATTAYA	 	

ผู้วา่ราชการจงัหวดัตาก	 	

กองบญัชาการต�ารวจตระเวนชายแดน

ต�ารวจภธูรภาค	๖	 	

กองก�ากบัการต�ารวจตระเวนชายแดนท่ี	๓๓

ต�ารวจภธูรภาค	๕	 	

นายวิริทธ์ิพล	จุง่สกลุ

นางสาวจิตตา	–	นางสาวเกศทิพ	ฤทธ์ิส�าเร็จ

นางจนัดี	จรรยาศริิ

นายวฒิุไกร	สโุภภาค

นางองุน่	ชีรนรวนิชย์

นางอมราภรณ์	จรุงกีรตวิงศ์

นางทชัชา	พิมหะศริิ

นางบญุชว่ย	ธรรมระโต

นางวนิจชา	พจนพิสทุธ์ิ

นางวิวรรณ	วรัญญวูฒันะ

นางสาวบบุผา	จนัทร์แสงสกุ

นางสาวพเยาว์	กฐินสมมิตร์

นางบญุชว่ย	วงษ์ตลาดขวญั

นายสนธ์ิ	เอ่ียมบริสทุธ์ิ

นางพรพรรณ	เกษมพงษ์ทองดี

นางสพุตัรา	ลมิป์หิรัญรักษ์

นางประนอม	ไพรอนนัต์

นางสาวอาภา	แซฟู่

นางเตือนใจ	แก้วแท้

นางสมบรูณ์	สพุฒันวานิชกลุ

นางอรพินท์	สธุรรมโน

นางชม้อย	สมบรูณ์

นางสาวนิตยา	สมบรูณ์

นางจวนจิตร	ขจรปรัชญา

นางประกายสริิ	ปรีชามาตย์

นางสาวกทัลี	จฑูะพทุธิ

นางมาลี	คงวารี

นางสาวมานสั	สงค์ปรีดา

นางอรุณี	ตาปนานนท์

นายทศพล	อมราวฒันะ

คณุแมส่ริิ	–	นางสาววรารัตน์	ภทัรพรชยักลุ

คณุดารณี	อุ้มชผูล

นางสาวสชุาดา	พวงจินดา

นายชศูกัดิ์	อุ้มชผูล

นางนิภา	สทุธิสวุรรณ

โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช	 	

ส�านกังานสหกรณ์จงัหวดับรีุรัมย์	 	

นางคา่เอง็	แซเ่บ๊

นางสาวรัชนี	ตัง้เวียงวงั

คณุอานิต้า	นิตยะ

ผศ.	พรทิวา	กญัยวงศ์หา

นายสงกรานต์	ศริิพานิช

คณุธงชยั	พิสทิธิวิทยานนท์

บริษัท	อสมท	จ�ากดั	(มหาชน)

ส�านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์เชียงใหม	่ 	

มีนาคม ๒๕๕๔

ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ

สมาคมกองทนุส�ารองเลีย้งชีพ

บริษัทธนาคารกรุงไทยจ�ากดั(มหาชน)

นางพจนา	มณีอินทร์

บริษัท	กรุงเทพดสุติเวชการ	จ�ากดั(มหาชน)

มหาวิทยาลยัราชภฎัธนบรีุ

นางสาวแสงทอง	สชุาติ

นางสมพิศ	ซมึกระโทก

นางมณี	วิทรูพิพฒัน์

นางอบ	เทพจนัดา

นางดารณี	ซมึกระโทก

นางมาลยัวรรณ์	หงวนไธสง

นางวิศณี	มีเงิน

นางสาวญาณิศชา	นิลรัตน์

นางมาลี	สงัสวุรรณ

นางวรินทร	นิลรัตน์

นางรัชนี	ตวงทอง

นางสพุดัชา	มณทา

นายบญุชาล	ทองประยรู

นางจริยา	แก้วภกัดี

มหาวิทยาลยัรามค�าแหง

บมจ.	ธนาคารกสกิรไทย

นางหอม	วงศ์จรัส

พลต�ารวจเอกปทีป	ตนัประเสริฐ

โรงเรียนอนบุาลยวุวิทย์

นางองัคณา	กาญจนเวนิช

นางนฤมล	ชว่งรังษี

นายธนยั	ปรศพุฒันา

นางพนัธทิพย์	ศภุจิต

ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัฯ

นางจารุณี	แมรี	คาโดมะ

นายดสุติ	จิตรเอือ้กลุ

ศริิราชมลูนิธิ

Mr	Merrick	James	Davidson

Mr	HARALD	LINK

นายนิคม		ไวยรัชพานิช

นางสาวมณัฑนา	สริุยฉาย

สมาคมโภชนาการแหง่ประเทศไทยฯ

นายบณัฑิต-กสุมุาลย์	รชตะนนัท์

นายวฒิุพนัธุ์	นวลสนิท

ครอบครัว	เจ้หมวย	จนัทสกลุ

นายเดวิด-นางปรียาภรณ์	บดัเดอร่ี

นายวิชยั	ลาภพลูธนะอนนัต์

คณุสจัจาภรณ์	ไวจรรยา

คณุภทัรพร	ไวจรรยา

ศนูย์อนรัุกษ์ดนตรีไทยทศันีวรรณ

บ.ทรีบอนด์วีไอวีเซลส์(ประเทศไทย)จ�ากดั

นายอิฐเชษฐ์	ฤทยัสวสัดิ์

กลุม่ผู้ปกครองนกัเรียน	ม.๖	รร.จิตรลดา

นกัเรียนจิตรลดารุ่น	๔๑

สมเดจ็พระเจ้าภคนีิเธอฯ

นางบษุบา	ประภาสพงศ์

สมาคมผู้จดัพิมพ์และผู้จ�าหนา่ยหนงัสือฯ

รองศาสตราจารย์มานิดา	หโยดม

สโมสรอาจารย์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

สหกรณ์ออมทรัพย์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ร้านสหกรณ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	จ�ากดั

นายชยัวฒัน์	วาดรักชิด

คณุป๋อง	จิตตเิดชารักษ์

พลต�ารวจเอกวสษิฐ์	เดชกญุชร

นางสกุญัญา	ชลศกึษ์

เดก็ชายดนยันนัท์	กาญจนวิกยั

นางหมยุเซีย้ม	แซซ่ิ

นางชตุกิาญจน์	กนกลดา

นางสาวจนัทนา	เมืองมา

นางกลัยา	เลาหะพิพฒัน์ชยั

โรงเรียนพระต�าหนกัสวนกหุลาบ	มหามงคล

ทา่นผู้หญิงนราวดี	ชยัเฉนียน

คณะนกัศกึษาหลกัสตูรเสนาธิการทหารรุ่น	๕๒

นายชศูริิ	คยันนัท์

นางอาภรณ์	คยันนัท์

สมทบทุนช่วยผู้ประสบภัยน�้าท่วม

ทา่นผู้หญิงองักาบ	บณุยษัฐิติ

มลูนิธิศนูย์กลางอ๋ีก้วนเต้าไทย

พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

ทา่นผู้หญิงองักาบ	บณุยษัฐิติ

มลูนิธิศนูย์กลางอ๋ีก้วนเต้าไทย

คณุวิสตูร	ชมภู่

นางสาวนนัทนา	อ่ิมวิทยา

นายชศูกัดิ์	อุ้มชผูล		 	

วิทยาลยัเทคโนโลยีและอตุสาหกรรมการตอ่เรือ

พระนครศรีอยธุยา

นางนิภา	สทุธิสวุรรณ

มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี

บริษัท	เฟมไลน์	จ�ากดั

นายสงกรานต์	ศริิพานิช

นายอนชิุต	อภิเกษมสนัติ์

นางสคุนธา	ซมิตระการ

บริษัท	เมโทร	ปาร์ติเกิล	จ�ากดั

นายวรภาส	รุจิโภชน์

คณะแพทย์	พยาบาล	และเจ้าหน้าท่ี	โรงพยาบาล

เวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลยัมหิดล

แมชี่อจัฉรา	สภุาพจน์

นางสาวจิตตา	–	นางสาวเกศทิพ	ฤทธ์ิส�าเร็จ

นางสาวมณฑา	กิริยา	

นางจนัดี	จรรยาศริิ

นางสาวอบุล	ทนพุงษ์

นางสาวกาญจนา	ทนพุงษ์
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นางกล้วยไม้	สทิธิเวช

นางสาวศรีเจริญ	ภคนนัท์

นายวฒิุไกร	สโุภภาค

นางองุน่	ชีรนรวนิชย์

นายสจิุนต์	–	นางชจิูตต์	วิไลพนัธ์

นางอมราภรณ์	จรุงกีรตวิงศ์

นางฉายเลื่อน	แซต่ัง้

นางทชัชา	พิมหะศริิ

นางวนิจชา	พจนพิสทุธ์ิ

นางสาวสดุา	สายรัดเงิน

นายไพบลูย์	ธิมาศาสตร์

นางวิวรรณ	วรัญญวูฒันะ

นางละออง	สวุรรณช่ืน

นางลมยั	ทองบญุรอด

นางชม้อย	สมบรูณ์

นางสาวนิตยา	สมบรูณ์

นางบญุชว่ย	ธรรมระโต

นางกานดา	โกมลทตั

นางสาวบบุผา	จนัทร์แสงสกุ

นางสาวมานสั	สงค์ปรีดา

นางมาลี	คงวารี

เดก็หญิงญาณิศา	คนเท่ียง

นายสมภพ	ตาลสอน

นางนิตยา	เอกพินิจพิทยา

พ.ญ.	ศริิเพญ็	วิงประวตัิ

นางสนีุย์	ขนัติวนิชย์

นางอรพินท์	สธุรรมโน

นางสมบรูณ์	สพุฒันวานิชกลุ

นางประนอม	ไพรอนนัต์

นายศภุชยั	ทรงแสงธรรม

นางจิตรตรานนัท์	ทวียศเดชานนัท์

นางจ�าเนียร	ฤทธ์ิส�าเร็จ

นางสาวจริยา	ค�าก้อน

บริษัท	ขนสง่	จ�ากดั

นางสาว	 อานิต้า	นิตยะ

นายชยัวฒิุ	บรรณวฒัน์

นางรัชนี	ลอยฟ้า

นางมาลี	ลอยฟ้า

รองผู้วา่ราชการจงัหวดัตาก

คณุนาย	รองวฒิุฯ

พล	ต.ต.	จ�าลอง	น้อมเศียร

นายพงศ์เทพ	บวัทรัพย์

นายชิงชยั	ก่อประภากิจ

นายเทอดเกียรติ	ชินสรนนัท์

ส�านกังานอยัการจงัหวดัแมส่อด

นายปัญญารัตน์	รังศลิป์

นายนรภทัร	ปลอดทอง

นายโภคากร	สนิสกลวฒัน์

นายพจน์	หรูวรนนัท์

นายศกัดิ์ชาย	วงศ์กนิษฐ์

นางไพจิตร	ใจค�า

นายโชคชยั	ณฎัฐวรรธนะ

ผู้บญัชาการเรือนจ�าอ�าเภอแมส่อด

นายภิรมย์	นนัทวงค์	

นายทองสขุ	อยูศ่รี

สถาบนัราชภฎัก�าแพงเพชร	แมส่อด

สหกรณ์ออมทรัพย์	ตชด.	๓๔	จก.

ร.ต.อ.	กิตติคณุ	ชา่งเขียน

นายผดงุ	สริุยะ

ส�านกังานท่ีดนิ	จ.ตาก

นายธีรพงษ์	วงษ์พานิช

นายสมจิต	ปันปิง

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย

นางดาราธร	วฒันพนม

หจก.	แสงทิพย์เจริญ	

บริษัท	ผาแดงอินดสัทรี	จ�ากดั	(มหาชน)

นายสพุรรณ	ไทยแท้

นางนดัดาวลัย์	หิรัญพรพงศ์

ห้างหุ้นสว่นจ�ากดั	ห้าแยกสขุภณัฑ์	

ส�านกังานโยธาธิการจงัหวดัตาก

คณุอรษา	นาทองไชย

นายชศูรี	กลิน่ศรีสขุ

นางสาวอญัชญั	มัน่แก้ว

บริษัท	แมปิ่งพนากิจ	(สนง.ทสท.ตาก)	จ�ากดั

	ส�านกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่

แวดล้อม

	ส�านกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่

แวดล้อม

หจก.	นครสวรรค์	เค	วี	เอฟ	การโยธา

นายประพนัธ์	นะเสือ			

บริษัท	เอม็	เอส	ทิมเบอร์	จ�ากดั

นายสวุิชยั	เฮิงโม

หจก.	แมส่อดทา่ทรายวงัแก้ว

บริษัท	ไทโชคดีแมส่อด	จ�ากดั

นางพรจนัทร์	อนนัต์วรปัญญา

หจก.	พืชผลสวุรรณภมิู	(อ.แมส่อด)

บริษัท	แมส่อดพลงังานสะอาด	จ�ากดั

คณุพรรณทิพย์	ไชยชนะ

คณุสายฝน	หาญเมืองใจ

คณุนรินทร์ภรณ์	ยะล้อม

กองทนุกลุม่แมบ้่านเกษตรกรระดบัอ�าเภอ

บริษัท	แมส่อดสตาร์ช	จ�ากดั

นางพรชนก	ริยะป่า

นางบวับาน	ลา่ลี ้

นางวิลยั	อรกลุ

นางเบญจพร	สวุรรณ์

บริษัท	ทวีทรัพย์ลานนา	จ�ากดั

นางทองสี	ศรีบวั

นางสนนัญา	พุม่จนัทร์

นางนนัทวรรณ	แก้วบญุเรือง

คณุกอบแก้ว	เหลือกเลก็

นายสมยทุธ	วิญญา

คณุฉตัรชยั	ค�าไคร้

คณุฉตัรชยั	ค�าไคร้

คณุฉตัรชยั	ค�าไคร้

นางชม้อย	เลียวเจริญ

คณุเพียงนิจ	น้อมเศียร

หจก.	ย.ูเค.ซี	เซอร์วิส

หจก.	แมส่อด	ชิปปิง้	เซอร์วิส

หจก.	สงิห์รุ่งเรืองสง่เสริมการเกษตร

หจก.	ชนะอิมปอร์ต-เอก็ซ์ปอร์ต

นางสาวเธียรรัตน์	สกลุสนัติธรรม

หจก.	ธญัวรัตน์	อิมปอร์ต-เอก็ซ์ปอร์ต

นายธนาเดช	คณุธนนิธิ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก	จก.

นางจนัวนั	บลูย์ประมขุ

คณุสชุาติ	ตรีรัตน์วฒันา

คณุนิยม	ไวยรัชพานิช

คณุวิชยั	วงศ์ธนสารสนิ

คณุสมคดิ	แซล่ี ้

คณุสมศรี	จงึกิจรุ่งโรจน์

คณุอษุณา	บลูย์ประมขุ

คณุหลี่อีเ้หลียน

คณุเสง่เท้ง	แซโ่อ้ว

นางสชีุรา	ดวงวิลยั

หจก.	แมส่อดเซรามิค	

บริษัท	ที.เค.การ์เม้นท์	จก.

บริษัท	โอเมก้าการ์เม้นท์	จก.

บริษัท	ทรัพย์มัน่คงการ์เม้นท์	จก.

บริษัท	นธรการ์เม้นท์	จก.

บริษัท	โอเมก้าการ์เม้นท์	จก.

นางวาสนา	เจริญธีรบรูณ์

นายทวี	เขียวคุ้ม

นายสริุยนั	ทิพย์สวุรรณ

นายสวิง	จนัทร์ธิยะ

นายสราวธุ	หาญเมืองใจ

นางวิมลพรรณ	ไมยวงษ์

วา่ท่ี	ร.ต.	 อิทธิพล	บบุผะศิริ

หจก.	แคน	ชิปปิง้	แคน

นายผดงุกิจ	เอือ้อารยะมนตรี

นายส�าราญ	ศกุรีรักษ์

สหกรณ์ออมทรัพย์	ตชด.	๓๑	จ�ากดั

ด.ต.	สมพร	บญุคง

	สหกรณ์ออมทรัพย์	ตชด.	๓๓	จ�ากดั

บริษัท	ทอ็ปฟอร์ม	บราเซีย	(แมส่อด)	จ�ากดั

ส�านกังานปฏิรูปท่ีดนิจงัหวดัตาก

หจก.	ฟาฟา	ชิปปิง้	เซอร์วิส

หจก.	บรรณเจิด	คสัตอม	โปรคเกอร์	

ร้านราชพฤกษ์

	ส�านกังานจงัหวดัตาก

	ศนูย์วิจยัและพฒันาประมงน�า้จืดตาก

	ส�านกังานทางหลวงตาก	กรมทางหลวง

	ส�านกัจดัการทรัพยากรป่าไม้ท่ี	4	(ตาก)

สหกรณ์ออมทรัพย์เครือขา่ยพฒันาชีวิตครูตาก	จก.

หจก.	ทิพย์วนันีย์	อิมปอร์ต	เอก็ซ์ปอร์ต

หจก.	ตา่ย-คม	ชิปปิง้

หจก.	ริเวอร์เมยชิปปิง้	เซอร์วิส

หจก.	เอีย้บคมิง้วนจัน่

นางจรรยา	ก๋าแก่น

	อบต.	วงัหมนั

	อบต.	ยกกระบตัร

	อบต.	วงัจนัทร์

	เทศบาลต�าบลสามเงา

	สหกรณ์ออมทรัพย์	สสจ.	ตาก
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 ตราสัญลักษณ์นี้ ประกอบด้วย จุลมงกุฎ และอักษรพระนามาภิไธยย่อ “สธ” ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประกอบอยู่ด้านบน ส่วนองค์ประกอบด้านล่าง เป็นสัญลักษณ์แทนองค์กรกองราชเลขานุการในพระองค์ฯ  

โดยส่ือความหมายในรูปสมุดและหนังสือ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการศึกษา ค้นคิด และบันทึกการค้นคว้า อันเป็นประโยชน์ ในงานและผู้จะใช้งาน 

ต่อไป หนังสือนี้เกิดจากการเข้าเล่มอย่างเป็นระเบียบด้วยแผ่นกระดาษจำานวน ๔ แผ่นพับ มีความหมายแทน อิทธิบาท ๔  คือ ฉันทะ วิริยะ  

จิตตะ วิมังสา หรือ ความรัก ความเพียร ความตั้งใจ และความรอบคอบ อันเป็นหัวใจของการทำางาน

 ตวัอกัษร ก.ส.ธ. เปน็ตวัอกัษรยอ่ของ “กองราชเลขานกุารในพระองคส์มเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร”ี  

ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับสนองใต้เบื้องยุคลบาท  

46    จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี        


