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มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ โครงการตามพระราชด�าริ หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และข้อมูลความรู้ทั่วไป มีก�าหนดออกเผยแพร่เป็นประจ�า ปีละ ๓ ฉบับ  

แจกจ่ายแก่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ห้องสมุดโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน  
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และหน่วยงาน บุคคลผู้สนใจทั่วไป
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 จดหมายข่าวกองราชเลขานกุารในพระองค์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรม-
ราชกมุาร ี ฉบบัที ่ ๑๖ มาพบกบัท่านผู้อ่านอีกครัง้ในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซ่ึงทรงเจริญพระชนมายุ ๘๓ พรรษาในปีน้ี  
ทางกองบรรณาธกิารจึงใคร่ขอเชิญชวนผู้อ่านทกุท่าน น้อมเกล้าฯ ถวายพระพรให้ทรงพระเจรญิ 
ยิง่ยนืนาน 

 ส�าหรับจดหมายข่าวฉบับน้ี ขอน�าเสนอบทความพิเศษ “ศิลปาชีพ” มรดกอันล�้าค่า 
ภูมิปัญญาไทย ที่จะบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมไทยตาม 
พระราชด�าริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นอกจากนี้ยังมี บทสัมภาษณ์พิเศษ  
คุณฐาปนา รกัติประกร ผูอ้�านวยการกลุ่มงานการเงนิและบัญชี กองราชเลขานุการในพระองค์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะช่วยให้ผู้อ่านได้มองเห็นภาพการ 
ทรงงานของสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี โดยเฉพาะงานโครงการตาม 
พระราชด�ารฯิ ในถิน่ทรุกนัดาร 

 นอกจากน้ี ท่านผู้อ่านยงัคงได้พบกบัคอลัมน์ประจ�าคอื พระราชด�ารสัสมเด็จพระเทพ- 
รตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีซ่ึงในฉบบัน้ีน�าเสนอเป็นปาฐกถาทีท่รงแสดงในงานโครงการ
ชุมนุมกาชาดครัง้ที ่ ๑๑ พระราชกิจสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี และ 
“หนงัสอืทลูกระหม่อม” ทีน่�าเสนอหนงัสอืพระราชนพินธ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยาม-
บรมราชกมุาร ีทีต่พีมิพ์ใหม่ในช่วงครึง่ปีทีผ่่านมา

 จึงขอเรยีนเชิญท่านผู้อ่านพลิกอ่านบทความต่างๆ ได้ตามอัธยาศยั. 
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ป ฐกถ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
อุปน ยิก ผู้อ� นวยก รสภ ก ช ดไทย
ง นโครงก รชุมนุมก ช ด คร้งที่ ๑๑

เฉลิมพร เกียรติโอก สฉลองพร ชนม ยุ ๕ รอบ ๒ เมษ ยน ๒๕๕๘
หวข้อ “สภ ก ช ดไทย : ก รพฒน ร บบอ ส สมครเพื่อขบเคลื่อนจิตอ ส ในสงคมไทย”

ณ โรงแรมแอมบ สซ เดอร์ จอมเทียน จงหวดชลบุรี
วนพฤหสบดีที่ ๑๖ กรกฎ คม ๒๕๕๘

 การชุมนุมกาชาดครั้งนี้ เป็นงานส�าคัญของสภากาชาดไทย ภายใต้แนวคิด “สภากาชาดไทย : การพัฒนาระบบอาสาสมัครเพื่อขับเคลื่อน 
จิตอาสาในสังคมไทย” และปี ๒๕๕๘ น้ีเป็น “ปีแห่งอาสาสมัครสภากาชาดไทย” จึงเป็นโอกาสที่ท่านทั้งหลายจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
จะได้น�าประสบการณ์ในการท�างานมาแลกเปล่ียนกัน ทั้งยังได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายอาสาสมัครสภากาชาดไทย และแผนแม่บท 
การพัฒนาระบบงานอาสาสมัคร ซ่ึงจะท�าให้การประสานงานและการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครเป็นไปอย่างสอดคล้องกัน มีประสิทธิภาพ และ 
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน

 เน่ืองในวันน้ีเป็นวันชุมนุมกาชาด มีเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอ�าเภอ อาสาสมัคร ผู้บริหารสภากาชาดไทย และผู้ที่เกี่ยวข้อง  
มาชุมนุมพร้อมหน้ากัน ทุกท่านมาร่วมแสดงพลังด้วยความเข้มแข็ง และจิตใจที่มุ ่งมั่นในการด�าเนินงานตามหลักการกาชาดสากล ที่มุ ่งให ้
ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม คือ การช่วยเหลือ ป้องกัน บรรเทาทุกข์ทรมาน คุ ้มครองชีวิตและสุขภาพอนามัยของเพื่อนมนุษย์  
โดยปฏิบัติอย่างเต็มก�าลังความสามารถ ด้วยความเต็มใจ และมีเมตตาการุณ หลักการกาชาดสากลอีกประการหน่ึง คือ การเป็นองค์กร 
อาสาสมัคร พวกเราทุกคนจึงควรต้องช่วยกันพัฒนาให้สภากาชาดไทยเป็นองค์กรอาสาสมัครที่แท้จริง ที่มีอาสาสมัครรูปแบบต่าง ๆ มาช่วยกัน 
ด�าเนินงานตามภารกิจ และเสริมสร้างจิตอาสาในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกท่านทั้งหลายที่เป ็นเหล่ากาชาดจังหวัดและ 
กิ่งกาชาดอ�าเภอ ถือว่าเป็นอาสาสมัครในท้องถิ่น ช่วยดูแลกิจการงานต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย ด้วยความเสียสละ ความภาคภูมิใจ  
ที่ได้อาสาเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และช่วยพัฒนางานอาสาสมัครของสภากาชาดไทย

  องค์กรกาชาดและสภากาชาดไทย ก�าเนิดขึ้นด้วยพลังจิตอาสาอย่างแท้จริง องค์กรกาชาดระหว่างประเทศเกิดจากการที่มี 
อาสาสมัครช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในการสู้รบระหว่างกองทัพออสเตรียกับฝรั่งเศส และต่อมามีการก่อตั้งสภากาชาดไทย  

 สืบเน่ืองจากเหตุการณ์สู้รบระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ในปี ๒๔๓๖ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กรณีพิพาท
เรื่องดินแดนฝั ่งซ้ายแม่น�้าโขง เป็นเหตุให้มีผู ้บาดเจ็บเสียชีวิต และได้รับความทุกข์ทรมาน จึงได้มีการระดมอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือ 
บ�าบัดทุกข์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ประชาชน ถือก�าเนิดเป็นสภาอุณาโลมแดงแห่งสยาม เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๔๓๖ และถือเป็นจุดเริ่มต้น 
ของสภากาชาดไทย ในพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดสยาม พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัว 
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ตราขึ้นเพื่อวางระเบียบการของสภากาชาดไทย มาตรา ๑ ก�าหนดว่า “สภากาชาดไทยมีไว้ด้วย 
ความมุ่งหมายจะกระท�ากิจในทางเมตตาการุณ” 

 ในปี ๒๕๐๓ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทยสมัยปัจจุบัน มีพระราชด�าริจะจัดตั้ง 
เหล่ากาชาดจังหวัด ซึ่งในปี ๒๔๘๕ ได้มีแผนที่จะจัดตั้ง แต่ยังมิได้ท�าการอย่างจริงจัง รัฐบาลในขณะนั้นรับสนองพระราชด�าริ จัดตั้งเหล่ากาชาด 
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จังหวัดอย่างเป็นทางการในทุกจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๐๔ รวม ๖๙ จังหวัด สภากาชาดไทยจึงก�าหนดวันที่ ๒๗ มกราคม ของทุกป ี
เป็นวันก่อก�าเนิดเหล่ากาชาดจังหวัด ต่อมาได้จัดตั้งกิ่งกาชาดอ�าเภอเป็นก�าลังช่วยเหลือเหล่ากาชาดจังหวัด โดยความร่วมมือของผู้มีจิตอาสา  
และเจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานราชการในส่วนภมูภิาค เหล่ากาชาดจังหวัดและกิง่กาชาดอ�าเภอ มบีทบาทสนับสนุนภารกจิหลัก ๔ ด้าน และหลักการกาชาด  
๗ ประการ เกิดหัวใจจิตอาสา ก่อเกิดสิ่งที่มีคุณค่าทางชีวิต (Life assets) ในยุคสมัยที่ประเทศไทยพัฒนาสังคมเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ที่คนเห็น 
ความส�าคัญของสิ่งที่มีค่าทางการเงิน (Financial assets) เป็นหลัก 

 จากจดุก�าเนิดดงักล่าว เหน็ได้ว่าสภากาชาดไทยน้ัน เกดิขึน้จากหวัใจของผู้มจิีตอาสา มคีวามเสียสละเพือ่ส่วนรวม อย่างไม่หวังผลตอบแทน 
ด้วยใจสมัคร มุ่งมั่น และเต็มใจที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ท�าให้สภากาชาดไทย รวมทั้งเหล่ากาชาดจังหวัดมีลักษณะพิเศษต่างจากหน่วยงานอื่น

  ในช่วง ๑๒๒ ปีนับแต่ปีที่ก่อตั้งสภากาชาดไทย ประเทศไทยเจริญพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ปัจจุบันมีความท้าทายหลายประการ 
ในสังคมไทย เช่น การเข้าสู่สังคมสูงวัย (Ageing Society) ที่จะมีผู้สูงวัยจ�านวนมากต้องการความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ หรือการที่ 
สังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่เน้นความก้าวหน้าทางด้านวัตถุ ในขณะที่มีภัยพิบัติเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ครั้งหน่ึง ๆ มีผู้ประสบภัยที่ต้องการความช่วยเหลือ 
จ�านวนมาก ในสภาพดังกล่าวน้ี สังคมของเราจะอยู่โดยที่มีแต่ส่ิงที่มีคุณค่าทางการเงิน (Financial assets) อย่างเดียว ไม่เพียงพอ จ�าเป็นต้อง 
มีส่ิงที่มีคุณค่าทางชีวิต (Life assets) ได้แก่ หัวใจจิตอาสา และส่ิงที่มีคุณค่าทางสังคม (Social assets) ที่เป็นนามธรรม ได้แก่ ความเอ้ืออาทร  
ความมีเยื่อใยในสังคมให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังต้องมีสิ่งที่มีคุณค่าทางชีวิต (Life assets) และสิ่งที่มีคุณค่าทางสังคมที่เป็นรูปธรรม ได้แก่อาสาสมัคร
ประเภทต่าง ๆ  ซ่ึงเป็นผู้ทีม่คีวามเอ้ืออาทร ความมเียือ่ใย มจิีตอาสา และมจิีตวิญญาณแบบอาสาสมคัร สภากาชาดไทยควรต้องช่วยสร้างส่ิงทีม่คีณุค่า
ทางสังคม และสิ่งที่มีคุณค่าทางชีวิต ให้เพิ่มพูนอย่างยั่งยืน สิ่งเหล่านี้จะน�าพาประเทศชาติให้พัฒนาก้าวหน้า และประชาชนจะพ้นทุกข์และมีสุขได้

 สภากาชาดไทยจึงได้มีนโยบายอาสาสมัครสภากาชาดไทย ที่ก�าหนดให้อาสาสมัครมีบทบาทส�าคัญในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคล่ือนพันธกิจ 
ด้านบรกิารทางการแพทย์และสุขภาพอนามยั ด้านบรรเทาทกุข์ บรกิารโลหติ และส่งเสรมิคณุภาพชีวิตของสภากาชาดไทยให้บรรลุผล เพือ่มนุษยธรรม
ตามหลักกาชาดสากล และเป็นที่พึ่งของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส เราต้องช่วยให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  นอกจากนี้ สภากาชาดไทยยังได้ก�าหนดแผนแม่บทการพัฒนาระบบงานอาสาสมัครไว้อย่างชัดเจน มีเป้าหมาย ๖ ประการ ได้แก่
 ๑. สร้างระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ 
 ๒. ปลูกฝังจิตสาธารณะ และสร้างอาสาสมัครที่มีคุณภาพ
 ๓. ดูแลอาสาสมัครให้มีประสบการณ์การท�างานที่ดี
 ๔. พัฒนาสภากาชาดไทยเป็นองค์กรจิตอาสาที่เข้มแข็งและยั่งยืน
 ๕. เสริมสร้างสภากาชาดไทยให้เป็นองค์กรอาสาสมัครชั้นน�าที่สังคมเชื่อมั่น
 ๖. เชื่อมโยงระบบอาสาสมัครสภากาชาดไทยให้เป็นเครือข่ายระดับชาติเพื่อปลุกระดมจิตอาสาในสังคมไทย

 การด�าเนินงานทุกภารกิจของสภากาชาดไทยน้ัน สามารถให้อาสาสมัครมีส่วนร่วมได้ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับภารกิจ นอกจากจะเป็น
ประโยชน์ในแง่ที่มีคนจ�านวนมากขึน้มาช่วยงานของสภากาชาดไทยแล้ว ยงัสามารถระดมความรู ้ความสามารถ และทักษะตา่ง ๆ  ที่บคุลากรของเรา
ยงัมไีม่เพยีงพอ มาช่วยในกจิการของสภากาชาดไทย อีกทัง้เป็นการแสดงความเป็นตวัตนขององค์กรอาสาสมคัร ซ่ึงเป็นแก่นของความเป็นกาชาดด้วย 
 ดงัน้ัน ในการพฒันาระบบอาสาสมคัร จึงควรมนีวัตกรรมใหม่ ๆ  และคดิต่อยอดจากส่ิงทีม่อียูแ่ล้ว เช่น การมรีะบบอาสาสมคัรส�าหรบัทกุวัย 
ได้แก่ เยาวชน วยัท�างาน และวัยเกษยีณ การระดมผู้มจิีตอาสาในพืน้ทีใ่ห้มาร่วมงาน ในฐานะอาสาสมคัรสภากาชาดไทย หรอือาสาช่วยท�างานเฉพาะกจิ  
หรืออาสาเป็นบุคลากรประจ�าที่ไม่รับค่าตอบแทน นอกจากน้ี เหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอ�าเภอ ยังสามารถชักชวนเครือข่ายอาสาสมัคร 
ของหน่วยงานอ่ืนมาร่วมงาน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดวางแผนงานพฒันาระบบอาสาสมคัรในพืน้ที ่มหีน่วยงานส่วนกลางของสภากาชาดไทยสนับสนุน
ช่วยเหลือในการด�าเนินการ เพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านนี้ของเหล่ากาชาดจังหวัดอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง

 ขอให้ทกุคนในสภากาชาดไทย รวมทัง้เหล่ากาชาดจังหวัดและกิง่กาชาดอ�าเภอช่วยกนัน�านโยบายอาสาสมคัรสภากาชาดไทย และแผนแม่บท
การพฒันาระบบอาสาสมคัรไปปฏบัิตใิห้เกดิผล เพือ่ให้สภากาชาดไทยเป็นองค์กรอาสาสมคัรทีแ่ท้จรงิ ตลอดจนช่วยกนัปลูกฝังค่านิยมการมจิีตอาสา 
และจิตสาธารณะให้แก่เดก็และเยาวชน เพือ่ขบัเคล่ือนให้เกดิสังคมจิตอาสา ทีค่นในสังคมมจิีตใจเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ ยนิดช่ีวยเหลือผู้ตกทกุข์ได้ยาก และ
เต็มใจร่วมท�าการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ โดยไม่คาดหวังว่าจะได้สิ่งใดตอบแทน

   ท้ายที่สุดนี้ ขอฝากไว้ว่า

   “การเป็นอาสาสมัครอาจจะเหนื่อยยาก แต่ใจเป็นสุข เพราะเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์” 
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มกราคม ๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่ ๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมข้าราชการทหาร 
ทีเ่จบ็ป่วยจากการปฏิบตัหิน้าทีร่าชการสนาม ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
เขตราชเทวี
วันศุกร์ท่ี ๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระ-
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เฝ้าฯ 
 ต่อจากน้ัน พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๘ 
คณะ เฝ้าฯ
 ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๔ คณะ เฝ้าฯ
 เวลา ๑๐.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดงานนิทรรศการ “นับเท้า นบัทาง” 
และทรงวาดภาพเพือ่ความเป็นสิริมงคล ณ หอศลิปส์มเดจ็พระนางเจา้สริิกติิ์ 
พระบรมราชินีนาถ เขตพระนคร
 เวลา ๑๔.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชทานพระราช
วโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
 ต่อจากน้ัน พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๘ 
คณะ เฝ้าฯ
 ต่อจากน้ัน เสด็จลง ณ อาคารชยัพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
วันอาทิตย์ที่ ๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ  
นางฉลวย นาถสภุา ณ เมรดุ้านใต้ วดัเทพศรินิทราวาส เขตป้อมปราบศตัรพู่าย
ระหว่างวนัจนัทร์ที ่๕ ถงึวนัองัคารที ่๖ มกราคม ๒๕๕๘ เสดจ็ฯ ไปทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัด 
อุบลราชธานี 
วันจันทร ์ที่  ๕  เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
บ้านศรสีวัสดิ ์อ�าเภอเลงินกทา จงัหวัดยโสธร และทรงเปิดอาคารอเนกประสงค์ 
(มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์) โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ 
อ�าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
วนัองัคารที ่๖ เสดจ็ฯ ไปทรงเย่ียมโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา  
สถานีอนามัยบ้านปากลา อ�าเภอโขงเจียม โรงเรียนบ้านดงนา และโรงเรียน
บ้านโหง่นขาม อ�าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
วันพุธที่ ๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายหนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนประจ�าประเทศไทย น�านายไป๋ ชุนหลี่ ประธานสถาบันบัณฑิต
วิทยาศาสตร์จีน เฝ้าฯ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย

มกราคม - กรกฎาคม ๒๕๕๘

 เวลา ๑๔.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานวันวิชาการเฉลิมฉลองครบ 
๖๐ ปี โรงเรียนจิตรลดา ณ โรงเรียนจิตรลดา เขตดุสิต
วันพฤหัสบดีที่ ๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
ทรงเป็นประธานพิธีไหว้ครูของคณะเจ้าหน้าท่ี ครู และนักเรียนศิลปาชีพ 
สถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา ประจ�าปี ๒๕๕๘
 เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์ผ่องศร ีจัน่ห้าว ประธานวิชา 
ภูมิศาสตร์โอลิมปิก น�าคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรภูมิศาสตร์โอลิมปิก 
เฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานความคืบหน้าเพ่ือเตรียมการคัดเลือกผู้แทน
ประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และทูลเกล้าฯ ถวายต�าราภูมิศาสตร์โอลิมปิก
วนัศกุร์ที ่๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดนทิรรศการภาพถ่ายโบราณสยาม  
ผ่านมมุกล้องจอห์น ทอมสนั พ.ศ. ๒๔๐๘-๒๔๐๙ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  
หอศิลป เขตพระนคร
วนัเสาร์ที ่๑๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลมิพระเกียรติ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีในโอกาสฉลองพระชนมายุ  
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด�าเนิน เขตพระนคร
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ  
นายชศูกัด์ิ จติต์กุศล ณ เมรหุลวงหน้าพลบัพลาอศิรยิาภรณ์ วดัเทพศรินิทราวาส  
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
วันจันทร์ที่ ๑๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารราชเวชชาคาร” 
ณ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เขตวังทองหลาง
 เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ ณ ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๒ ถึงวันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ เสด็จฯ ไปทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี 
วันอังคารที่ ๑๓ เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
บ้านคลองน้อย อ�าเภอหวัหนิ จงัหวัดประจวบคีรขีนัธ์ โรงเรยีนต�ารวจตระเวน-
ชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก และโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลกึ 
อ�าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
วนัพธุที ่๑๔ เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซือ่ 
ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็บ้านย่านซือ่ อ�าเภอกุยบรุ ีโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน
บ้านเขาจ้าว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาจ้าว และโรงเรียนต�ารวจตระเวน-
ชายแดนบ้านท่าวังหิน อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันอังคารที่ ๒๐ เสด็จฯ ไปทรงเปิด “โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล- 
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา” กับ “อาคารพระราชทาน ๗” และ “อาคาร
พระราชทาน ๘” ณ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ 
พรรษา อ�าเภอแม่แจ่ม ทรงเปิด “อาคารผู้ป่วยใน” ณ โรงพยาบาลอมก๋อย  
ทรงเย่ียมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และ
ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านปอหมื้อ อ�าเภอแม่สะเรียง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
วนัพธุที ่๒๑ เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดการประชมุวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม-
ราชกุมารี เน่ืองในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ  
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนม- 
พรรษา อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และทรงเย่ียมศูนย์การเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านน�า้บ่อสะเป่ อ�าเภอปางมะผ้า จงัหวัดแม่ฮ่องสอน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จ 
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗  
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
(ภาคเช้า จ�านวน ๓,๖๗๑ คน ภาคบ่าย จ�านวน ๓,๑๕๘ คน)
 ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงร่วมงานในโอกาสครบ ๕๐ ปี แห่งการ
สถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “๕ ทศวรรษ มช. รวมพลังเพ่ือแผ่นดิน”  
ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วันศุกร์ที่ ๒๓ เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารอเนกประสงค์” ณ ศูนย์สงเคราะห ์
บคุคลปัญญาอ่อนภาคเหนอื อ�าเภอสารภ ีและทรงเปิด “อาคารเฉลมิพระเกียรต”ิ  
ณ สมาคมนสิติเก่าจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ภาคเหนอื อ�าเภอเมอืงเชยีงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่
 เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” 
ประจ�าปี ๒๕๕๘ ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ�าเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
วันเสาร์ที่ ๒๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระ-
ราชวโรกาสให้นายแพทย์ลนิคอล์น เฉนิ ประธานคณะกรรมการการแพทย์จนี 
และศาสตราจารย์มาร์ธา เฉนิ จากมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด สหรฐัอเมรกิา เฝ้าฯ 
ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย 
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ 
นางสมใจ เพียรเลิศ ณ เมรุวัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร
วนัจนัทร์ที ่๒๖ เสดจ็ฯ ไปทรงปฏบิติัพระราชกรณียกิจในพ้ืนทีจ่งัหวัดร้อยเอด็ 
ในการนี้ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมบ้านอิฐรัตน์ ร้อยเอ็ด เชสเชียร์ มูลนิธิสิริวัฒนา  
เชสเชยีร์ ในพระบรมราชนิปูถมัภ์ อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็ ทรงเปิดพระราชานุสาวรย์ี 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ-
พระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด และทรงเยี่ยมค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช กองพลทหารราบที่ ๖ อ�าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสดจ็ลง ณ อาคารชยัพัฒนา สวนจติรลดา พระราช- 
ทานพระราชวโรกาสให้นายนิธิวัฎ ชัยชนะศิริ นายกสมาคมไทยแนะแนว 
การศึกษานานาชาติ น�าคณะกรรมการสมาคมฯ สมาชิกสมาคมฯ ผู้แทน
สถาบันการศึกษา และผู้แทนสายการบิน เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายทุนเรียน

ระหว่างวันพุธที่ ๑๔ ถึงวันเสาร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ เสด็จฯ เยือน
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ เสด็จฯ 
เยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานเปิด 
คูหาประเทศไทยและทอดพระเนตรงานกรีนวีค ครั้งที่ ๘๐ ณ ศูนย์การแสดง 
สินค้ากรุงเบอร์ลิน เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกิจการของบริษัท บีเอ็มดับบลิว  
กรุงเบอร์ลิน เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรระบบการจัดเก็บเอกสารประวัติศาสตร์
ของหอจดหมายเหตขุองกระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรฐัเยอรมนี  
และส�านกังานคณะกรรมาธิการสหพันธ์ด้านบนัทึกประวตัศิาสตร์ของกระทรวง 
ข่าวกรองอดีตสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี
 ณ สาธารณรฐัสงิคโปร์ เสดจ็ฯ ไปทรงร่วมพิธีเปิดการประชมุสดุยอด
นักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก ๒๐๑๕ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง และ
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นาย เค. ซานมกูาม รฐัมนตรว่ีาการกระทรววง 
การต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกฎหมายสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
เฝ้าฯ และถวายพระกระยาหารกลางวันด้วย
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ เสด็จฯ ไป
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
วันจันทร์ที่ ๑๙ เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารพยาบาล ๑๕๐ ปี ศรีสวรินทิรา- 
นุสรณีย์” ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ ทรงเปิด “อาคาร 
๑๐๐ ปี บรมราชชนนีการุณย์” กับ “อาคาร ๑๑๐ ปี นวมินทรบรมราชชนนี” 
และ “ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี” ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ อ�าเภอ
สันทราย และทรงเปิด “การสัมมนาวิชาการผ้าพ้ืนเมืองอาเซียน ครั้งท่ี ๕”  
ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว 
อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

6 จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ และบัตรโดยสารเครื่องบิน เพ่ือพระราชทาน
ตามพระราชอัธยาศัย
 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการ และการแสดง 
พิพิธทัศนา ในการจดังาน “สรินิวตพิรรษสมโภชเซนต์ฟรงัซสีซาเวยีร์คอนแวนต์”  
ณ หอประชุม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดุสิต
วันอังคารที่ ๒๗ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนที่อ�าเภอ
ท่าม่วง และอ�าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในการน้ี เสด็จฯ ไปทอด
พระเนตรนิทรรศการ และการก่อสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร 
สมเดจ็พระสงัฆราช ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อ�าเภอเมอืงกาญจนบรุี 
ทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านปิล็อคคี่ ศูนย์การเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านคลิตี้ล่าง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลิตี้ล่าง อ�าเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
วันพุธที่ ๒๘ เวลา ๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า-
มหดิล ประจ�าปี ๒๕๕๗ ณ พระท่ีน่ังจกัรมีหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
 เวลา ๑๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในงานพระราชทานเลี้ยงอาหารค�่าแก่ผู้ได้
รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ�าปี ๒๕๕๗ และภริยา ณ 
พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร ในพระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ�าปี ๒๕๕๘ หัวข้อ “Global Health Post 
2015 - Accelerating Equity” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก 
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน
 เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จ 
การศกึษาจากสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๕๖- 
๒๕๕๗ จ�านวน ๒,๖๘๕ คน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ 
พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ
 เวลา ๑๖.๓๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเปิด “ลานกีฬาพัฒน์ ๑” ณ เคหะชมุชน 
คลองจั่น เขตบางกะปิ
วนัศกุร์ที ่๓๐ เสดจ็ฯ ไปทรงปฏิบตัพิระราชกรณียกิจในพ้ืนทีอ่�าเภอแก่งหางแมว  
และอ�าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ในการนี้ เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ” ณ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง อ�าเภอ
แก่งหางแมว และทรงเย่ียมโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนสงิคโปร์แอร์ไลน์ส 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ อ�าเภอสอยดาว 
วนัเสาร์ที ่๓๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปในการพระราชทานเพลงิศพ นางเรณู  
จีนเจริญ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร
 

 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

วันอาทิตย์ที่ ๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ  
คณุหญิงอมัพร มศีขุ ณ เมรหุลวงหน้าพลบัพลาอศิรยิาภรณ์ วัดเทพศรินิทราวาส  
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒ ถึงวันศุกร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เสด็จฯ ไปทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
วันจันทร์ที่ ๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา 
จากมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๕๖ จ�านวน ๑,๘๓๒ คน 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ�าเภอเมืองเชียงราย 
 ต่อจากนัน้ เสดจ็ฯ ไปทรงวางศลิาฤกษศ์นูย์การแพทย์ มหาวทิยาลยั
แม่ฟ้าหลวง และทรงเปิดโครงการปลกูป่าเฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระเทพรตัน- 
ราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน 
๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนพระราชทาน  
(รวม ๔ โรงเรียน) ณ โรงเรียนพานพิทยาคม อ�าเภอพาน 
วันอังคารที่ ๓ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็ค
เบงกอล อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง ทรงเย่ียมบ้านนางบัวผัด ก�าแพงแก้ว หมู่ท่ี ๕ 
บ้านเมืองรวง อ�าเภอเมืองเชียงราย ท่ีท�าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านสัน
ทางหลวง อ�าเภอแม่จนั ทอดพระเนตรความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารบรรจุ
ผักปลอดภัยชุมชน และการจัดตั้งกลุ่มผู้บรรจุผักปลอดภัยชุมชน ทรงเย่ียม
ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ และศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน�้ามันและ
พืชน�้ามัน อ�าเภอแม่สาย 
วนัพธุที ่๔ เสดจ็ฯ ไปทรงเย่ียมโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนสงัวาลย์วทิ ๘  
อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนชยาภิวัฒน์วิทยา (สงฆ์รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) และ
ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในพุทธศาสนสถาน วัดป่าซาง อ�าเภอพาน 
วันพฤหัสบดีที่ ๕ เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๓ (ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๔) และโรงเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดนบ�ารุงที่ ๑๑๒ อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง 
วันศุกร์ที่ ๖ เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ 
แม่ฟ้าหลวง ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง อ�าเภอ
แม่ฟ้าหลวง 
วันเสาร์ที่ ๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลยั ณ อทุยานพระบรมราชานสุรณ์ อ�าเภออมัพวา จงัหวัดสมทุรสงคราม 
วันอาทิตย์ที่ ๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคาร ๒ ธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ณ ส�านักงานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย เขตพระนคร
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๙ ถึงวันอังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เสด็จฯ 
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเลย 
วันจันทร์ที่ ๙ เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารห้องสมุด โรงเรียนต�ารวจตระเวน-
ชายแดนเฉลิมราษฎร์บ�ารุง” ณ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์
บ�ารุง ทอดพระเนตรการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด�าริ 
และทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว อ�าเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย
วนัองัคารที ่๑๐ เสดจ็ฯ ไปทรงเย่ียมโรงเรยีนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ อ�าเภอ
วังสะพุง จังหวัดเลย
 เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการและมัลติมีเดีย  
“ยามาดะ นางามาสะ และท้าวทองกีบม้า บุคคลส�าคัญชาวญี่ปุ่นที่มีบทบาท
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ในราชส�านักอยุธยา” ณ หมู่บ้านญ่ีปุ่น อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
วันพุธที่ ๑๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอก สวัุนทะ แหนนะทเิค ศานตะ โกฏเฏโกฑะ  
เอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัสงัคมนยิมประชาธิปไตยศรลีงักาประจ�าประเทศไทย  
เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ในโอกาสนี้ นางโซเนีย 
ลีลามานี โกฏเฏโกฑะ ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเฝ้าฯ ด้วย
 เวลา ๑๓.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๓ คณะ เฝ้าฯ 
 ต่อจากน้ัน เสดจ็ลง ณ ห้องประชมุ อาคารชยัพัฒนา ทรงเป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๓๖ ณ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีตาก อ�าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงฟังปาฐกถา ชุด “สิรินธร” ครั้งที่ ๓๐ 
เรือ่ง “มญัชศุร ี- อวโลกิเตศวร” ซึง่ผูช่้วยศาสตราจารย์ประพจน์ อศัววริฬุหการ 
เป็นปาฐก ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน
วันศุกร์ที่ ๑๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๖ คณะ เฝ้าฯ 
วนัเสาร์ที ่๑๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดงานแสดงภาพถ่าย ซึง่จดัขึน้ 
เพ่ือเฉลมิพระเกียรต ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี ใน 
โอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การค้าสยาม- 
พารากอน เขตปทุมวัน
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ถึงวันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เสด็จฯ ไป
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน 
วันจันทร์ที่ ๑๖ เสด็จฯ ไปทรงเปิดการสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ ๒ กับ 
ทรงบรรยาย เรื่อง “การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้” ณ ศูนย์
การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ทรงเย่ียมกลุ่มผลิตชาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศรีนาป่าน-ตาแวน 
อ�าเภอเมืองน่าน 

วันอังคารที่ ๑๗ เสด็จฯ ไปทรงยกช่อฟ้าเอกหอพระไตรปิฎก ทรงเบิก
พระเนตรพระพุทธนาคนิทรารกัษ์ และทรงเปิดโรงเรยีนนันทบรุวิีทยา พระปรยัิติ
ธรรมแผนกสามญัศกึษา ณ วัดพระธาตชุ้างค�า้วรวิหาร อ�าเภอเมอืงน่าน ทรงยก
แผ่นทองจังโกลายดอกประจ�ายามประดับพระธาตุท่าล้อ ณ วัดท่าล้อ อ�าเภอ 
ภเูพียง ทรงเปิด “ห้องสมดุสารานกุรมส�าหรบัเยาวชนแห่งท่ี ๘๙ เฉลมิพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา”  
ณ โรงเรียนราชานุบาล อ�าเภอเมืองน่าน ทรงเปิดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
๖๐ พรรษา ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมนันทจริมเขตศึกษา แผนกสามัญ
ศึกษา วัดห้วยซ้อ อ�าเภอแม่จริม และทรงเป็นประธานงาน “เฉลิมพระเกียรติ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีในโอกาสมหามงคลฉลอง 
พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘” ณ ข่วงเมืองน่าน อ�าเภอเมืองน่าน 
วันพุธที่ ๑๘ เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ” ณ  
โรงสข้ีาวพระราชทาน อ�าเภอท่าวังผา และทรงเย่ียมโรงเรยีนบ้านสบปืน อ�าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวน-
จติรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาทินดัดามาต ุทรงน�ากรรมการมลูนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก  
สภากาชาดไทย เฝ้าฯ
 ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทาน 
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑๒ คณะ เฝ้าฯ
 ต่อจากนัน้ เสด็จลง ณ อาคารชยัพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้คณะบคุคล จ�านวน ๒ คณะ เฝ้าฯ ต่อจากน้ัน พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราช-
วโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เฝ้าฯ
 ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ 
คณะ เฝ้าฯ
 เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราช
วโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
 เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช 
ประจ�าปี ๒๕๕๘ ณ ซุ ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา  
ทรงนมสัการพระประธานในพระอโุบสถทีป่รบัปรงุใหม่ และพระพุทธรปูทองค�า 
ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ ทรงเปิดแพรคลุมป้ายฉลอง
บูรณะพระอุโบสถ ณ วัดมังกรกมลาวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
วันศุกร์ที่ ๒๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการฝึกภาคสนาม
ของนักเรียนนายร้อย ชั้นปีท่ี ๔ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจ�าปี 
การศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรการรบแบบจู่โจม ณ พื้นที่การฝึก สถานที่พักฟื้น
และพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ อ�าเภอหวัหนิ จงัหวัดประจวบครีขีนัธ์
 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเย่ียมโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน
บ้านคลองตะเคียนชัย อ�าเภอวังน�้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
 เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด-
เกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้นายวีระ โรจน์พจนรตัน์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวัฒนธรรม
น�าศิลปินแห่งชาติ ประจ�าพุทธศักราช ๒๕๕๗ จ�านวนรวม ๑๓ คน เข้าเฝ้าฯ 
รับพระราชทานโล่ และเข็มเชิดชูเกียรติ 
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ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๓ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เสด็จฯ 
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร จังหวัดสงขลา จังหวัด
นราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดสตูล 
วนัจนัทร์ที ่๒๓ เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนสริริาษฎร์ 
โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร อ�าเภอละแม และโรงเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี อ�าเภอสวี จังหวัดชุมพร

 เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ  
ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ทรงเจิมเทียนรุ่ง 
ทีจ่ะทรงพระราชอทิุศ เพ่ือเชญิไปจดุบชูาพระรตันตรยัตามพระอารามหลวง ๖  
พระอาราม คอื วัดพระศรรีตันศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง วัดบวรนิเวศวิหาร  
วัดเบญจมบพิตรดสุติวนาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสมีาราม วัดราชประดษิฐ- 
สถิตมหาสีมาราม และวัดนิเวศธรรมประวัติ
วนัเสาร์ที ่๒๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดงานออกร้านคณะภรยิาทูต  
ประจ�าปี ๒๕๕๘ และทรงเย่ียมร้านคณะภริยาทูต ณ ศูนย์การค้าสยาม- 
พารากอน เขตปทุมวัน

 มีนาคม ๒๕๕๘

วันอาทิตย์ที่ ๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ  
คณุหญิงบลูย์วิภา โสณกุล ณ อยุธยา ณ เมรวุดัมกุฏกษตัรยิาราม เขตพระนคร
วนัจนัทร์ที ่๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรณุา-
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗ 
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
เขตบางกะปิ เป็นวันที่ ๑ (ภาคเช้า จ�านวน ๓,๐๘๓ คน ภาคบ่าย จ�านวน 
๓,๔๔๕ คน)
 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดสุดิาลยั สวนจติรลดา พระราชทาน 
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๙ คณะ เฝ้าฯ
วนัองัคารที ่๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรณุา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗ 
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
เขตบางกะปิ เป็นวันที่ ๒ (ภาคเช้า จ�านวน ๓,๑๙๗ คน ภาคบ่าย จ�านวน 
๓,๗๐๖ คน)
 เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรณุาโปรด-
เกล้าฯ ให้เสดจ็ลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดสุดิาลยั สวนจติรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เฝ้าฯ
 ต่อจากน้ัน พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๙ 
คณะ เฝ้าฯ
 ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
 ต่อจากนัน้ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 
ให้เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน 
๑ คณะ เฝ้าฯ
 ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ 
คณะ เฝ้าฯ
วันพุธที่ ๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗ 
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

วนัองัคารที ่๒๔ เสดจ็ฯ ไปทรงวางศลิาฤกษ์ “อาคารปฏบิตักิาร และบรหิาร
วิทยาเขตสงขลา” ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
ต่อจากนัน้ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้เสดจ็ฯ  
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปรญิญาบตัรแก่ผูส้�าเรจ็การศกึษาจากมหาวิทยาลยั 
ทกัษณิ ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๕๖ จ�านวน ๓,๗๓๙ คน ณ หอประชมุปารชิาต 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
 เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน  
(ทุ่งไม้ด้วน ๒) และทรงเปิดอาคาร “เฉลมิพระเกียรติสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘” ณ 
โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านทุง่สบายใจ อ�าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา
วันพุธที่ ๒๕ เสด็จฯ ไปทรงยกช่อฟ้า และทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ ณ  
วัดชนาราม อ�าเภอรอืเสาะ จงัหวัดนราธิวาส ต่อจากน้ัน เสดจ็ฯ ไปพระราชทาน
ประกาศนียบัตร และเข็มท่ีระลึกแก่ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ�าปี ๒๕๕๗ จ�านวน ๗๑ คน ณ ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคาร 
“ปัญญาธิวาส” ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส ทรงเยี่ยมโรงเรียนบ้าน
ท�าเนียบ และทรงเปิดแพรคลุมป้ายชื่อ “สวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วง 
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าริ อ�าเภอเมืองนราธิวาส 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เสด็จฯ ไปทรงร่วมพิธีบ�าเพ็ญกุศล ณ ลานเฟื่องฟ้า  
พระต�าหนกัทักษณิราชนิเวศน์ อ�าเภอเมอืงนราธิวาส ทรงเย่ียมโรงเรยีนต�ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านลีลานนท์ (มูลนิธิสุมิตร เลิศสุมิตรกุล อุปถัมภ์) อ�าเภอ
สุคิริน จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านปาโจแมเราะ 
และโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนสงัวาลย์วิท ๔ อ�าเภอธารโต จงัหวัดยะลา
วนัศกุร์ที ่๒๗ เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดอาคาร “ระโนดประชารกัษ์” ณ โรงพยาบาล
ระโนด อ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลา และทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวน-
ชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ อ�าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
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เขตบางกะปิ เป็นวันที่ ๓ (ภาคเช้า จ�านวน ๓,๐๐๖ คน ภาคบ่าย จ�านวน 
๓,๕๔๗ คน)
 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสดจ็ลง ณ อาคารชยัพัฒนา สวนจติรลดา พระราชทาน 
พระราชวโรกาสให้นายหรรษ วรรธน ศฤงคลา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
อนิเดยีประจ�าประเทศไทย และคณะ เฝ้าฯ กราบบงัคมทลูรายละเอยีดเก่ียวกับ 
งาน Festival of India ซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดียร่วมกับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานของไทยและอินเดียจะจัดขึ้นที่ประเทศไทยใน
เดอืนมนีาคม ๒๕๕๘ เพ่ือเฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 
วันพฤหัสบดีที่ ๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง-
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญา
บัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ประจ�าปีการศึกษา 
๒๕๕๖-๒๕๕๗ ณ อาคารหอประชมุพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช มหาวทิยาลยั
รามค�าแหง เขตบางกะปิ เป็นวันที่ ๔ (ภาคเช้า จ�านวน ๓,๐๗๔ คน ภาคบ่าย 
จ�านวน ๓,๓๔๔ คน)
 เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรณุาโปรด-
เกล้าฯ ให้เสดจ็ลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดสุดิาลยั สวนจติรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
 ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑๐ 
คณะ เฝ้าฯ
 ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เฝ้าฯ
 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ทรงเปิด 
การประชมุสามญัประจ�าปี ๒๕๕๘ ศริริาชมลูนธิิ และการประชมุคณะกรรมการ 
ศิริราชมูลนิธิ
วันศุกร์ที่ ๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗ 
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
เขตบางกะปิ เป็นวันที่ ๕ (ภาคเช้า จ�านวน ๓,๐๑๔ คน ภาคบ่าย จ�านวน 
๓,๒๑๐ คน)
 เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ว่าทีร้่อยตร ีกิตต ิขนัธมติร กรมวังผูใ้หญ่ ส�านกั
พระราชวัง น�าคณะบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เฝ้าฯ ในโอกาสทีเ่ดนิทางมาเข้าร่วมโครงการฝึก

อบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทย 
 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงหล่อรปูเหมอืนสมเดจ็พระพุฒาจารย์  
(เกี่ยว อุปเสโณ) ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
วันเสาร์ที่ ๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการ “การก้าวเข้าสู่ 
ศตวรรษที่ห้าแห่งความสัมพันธ์ไทย - สหราชอาณาจักร” ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัล เอ็มบาสซี เขตปทุมวัน
วันจันทร์ที่ ๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการ “รักษ์สมอง” 
ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน
 เวลา ๑๑.๐๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราช
วโรกาสให้ศาสตราจารย์ห่าว ผิง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
สาธารณรฐัประชาชนจนี และคณะ เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสเดนิทางเยอืนประเทศไทย 
 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรงานแสดงจิตรกรรม 
เครื่องกระเบื้องนานาชาติ ครั้งที่ ๒ ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
(องค์การมหาชน) อ�าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันอังคารที่ ๑๐ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนที่อ�าเภอ 
วัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ในการน้ี เสด็จฯ ไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุใน 
พระมหาเจดีย์ “เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙” ณ วัดปทุมธาราม ทรงเปิด 
“อาคารเฉลมิพระเกียรต ิ๖๐ พรรษา สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรม- 
ราชกุมารี” ณ โรงเรียนวัดสิงห์ ทรงเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ และโรงเรียน
เทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ อ�าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
วันพุธที่ ๑๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ  
หม่อมราชวงศ์วิสาขา ไชยันต์ ณ เมรดุ้านใต้ วัดเทพศรินิทราวาส เขตป้อมปราบ- 
ศัตรูพ่าย
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้เสดจ็ฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปรญิญาบตัร 
แก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
จ�านวน ๓,๓๒๔ คน ณ หอประชุมพญาง�าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา อ�าเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 ต่อจากน้ัน เสด็จฯ ไปทรงหล่อพระเกศพระพุทธรูปนาคปรก ส.ธ. 
ประจ�ามหาวิทยาลัยพะเยา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันเสาร์ที่ ๑๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานเดินเฉลิมพระเกียรติ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีในโอกาสฉลองพระชนมายุ  
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และทรงพระด�าเนนิน�าผูร่้วมเดนิเฉลมิพระเกียรตฯิ 
ณ ท่าราชวรดิฐ เขตพระนคร
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ 
ศาสตราจารย์เกียรตคิณุประหยัด พงษ์ด�า ณ เมรหุลวงหน้าพลบัพลาอศิรยิาภรณ์ 
วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
วันจันทร์ที่ ๑๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกร
ระดับประเทศ ประจ�าปี ๒๕๕๘ ณ กองก�ากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ 
กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน ค่ายพระรามหก อ�าเภอชะอ�า จังหวัด
เพชรบุรี
 เวลา ๑๕.๔๐ น. เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่  
๑๖-๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยเครื่องบินของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลนส์  
เท่ียวบนิที ่เอสคิว ๙๗๗ ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อ�าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ

10 จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



วันอังคารที่ ๑๗ เวลา ๒๐.๑๐ น. เสด็จฯ กลับจากการเยือนสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
วันพุธที่ ๑๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติ
เวสสันดรชาดก กัณฑ์ทศพร เฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ 
รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ 
เขตพระนคร
 เวลา ๑๔.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปพระราชทานเหรยีญกาชาดสรรเสรญิ และ
เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ แก่ผู้บ�าเพ็ญคุณความดี และผู้มีอุปการคุณ
แก่สภากาชาดไทย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีกุศลจิต เข้าเฝ้าฯ  
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินและสิ่งของ ณ ตึก ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย
 ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภา- 
กาชาดไทย ประจ�าปี ๒๕๕๘ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร 
(เจริญ สุวฑฺฒโน)
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เสด็จฯ 
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนที่อ�าเภอเมืองชลบุรีและอ�าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 
วนัพฤหสับดทีี ่๑๙ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 
ให้เสดจ็ฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปรญิญาบตัรแก่ผูส้�าเรจ็การศกึษาจาก
มหาวทิยาลยับรูพา ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๕๖ ณ อาคารหอประชมุธ�ารง บวัศรี  
มหาวิทยาลัยบูรพา อ�าเภอเมืองชลบุรี เป็นวันที่ ๑ (ภาคเช้า จ�านวน ๓,๘๑๙ 
คน ภาคบ่าย จ�านวน ๓,๘๔๔ คน)
วันศุกร์ที่ ๒๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
ให้เสดจ็ฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปรญิญาบตัรแก่ผูส้�าเรจ็การศกึษาจาก
มหาวิทยาลยับรูพา ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๕๖ จ�านวน ๓,๘๐๓ คน ณ อาคาร
หอประชุมธ�ารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวันที่ ๒
 เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดอาคารศนูย์ภูมสิารสนเทศสรินิธร (สภ.) ณ อทุยาน 
รงัสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ส�านกังานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ  
(องค์การมหาชน) อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ 
นายเกียรติพงศ์ กาญจนภี ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา
วันจันทร์ที่ ๒๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิด “ศูนย์การเรียนรู้
เฉลมิพระเกียรติ โรงเรยีนบ้านเขาส่องกล้อง” ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ  
๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง อ�าเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก
 เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรณุาโปรด-
เกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานประกาศนียบัตร กับรางวัลแก่
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาและประกาศนยีบตัรวชิาชพี โรงเรยีนจติรลดา ประจ�า
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ�านวนประมาณ ๕๗๐ คน และพระราชทานพระราช
วโรกาสให้ครู และครูพิเศษที่ปฏิบัติงานโรงเรียนจิตรลดามาเป็นเวลา ๘ ปี 
๑๕ ปี และ ๒๕ ปี เฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ ๕ เข็มอักษร
พระนาม ภ.อ. และเข็มโรงเรียนจิตรลดา ตามล�าดับ ณ ศาลาผกาภิรมย์ 
โรงเรียนจิตรลดา
วันอังคารที่ ๒๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมผู้จัดพิมพ์
นานาชาติ ครั้งที่ ๓๐ ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ เขตปทุมวัน

 เวลา ๑๐.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเป็นประธานการประชมุสามญัประจ�า
ปี ๒๕๕๘ มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุม มูลนิธิ 
ชยัพัฒนา อาคารส�านักงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิเขตบางพลดั
 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดสุดิาลยั สวนจติรลดา พระราชทาน 
พระราชวโรกาสให้คณะพระภิกษุ และคณะบุคคล จ�านวน ๓ คณะ เฝ้าฯ 
 ต่อจากนัน้ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 
ให้เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน 
๑ คณะ เฝ้าฯ
 ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ ห้องประชุม อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
 เวลา ๑๗.๓๐ น.เสด็จฯ ไปทรงเปิดโครงการยุวทูตฟันดี โรงเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดนงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 
ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี
วันพุธที่ ๒๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการ “ศิลปกรรม
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม- 
ราชกุมารี” ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน
 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในงานปิดภาคเรียน ประจ�าปีการศึกษา 
๒๕๕๗ โรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิง - ชาย 
โรงเรยีนพระดาบส ศนูย์การศกึษานอกโรงเรยีนกาญจนาภเิษก (วิทยาลยัในวัง)  
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม (พระต�าหนักสวนกุหลาบมธัยม) และโรงเรยีนพระต�าหนกัสวนกุหลาบ  
มหามงคล ณ ศาลามหามงคล สโมสรข้าราชบริพาร เขตพระนคร 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในงานครบ ๙๘ ปี แห่งการ- 
สถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ
พระบรมราชานสุาวรย์ี สมเดจ็พระปิยมหาราช และสมเดจ็พระมหาธีรราชเจ้า 
ทรงบาตร ทอดพระเนตรการแสดงดนตรไีทยป่ีพาทย์ดกึด�าบรรพ์ ทรงเปิดศนูย์  
“เพชรรัตน” นิติทรัพยากร “อาคารมูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ในพระราชปูถัมภ์ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราช-
กุมาร”ี และ “อาคารเฉลมิราชกุมาร ี๖๐ พรรษา” ณ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
เขตปทุมวัน
 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายมนัส 
วงษ์สมาน ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร
 เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 
ครั้งท่ี ๔๓ และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ ๑๓” ณ ศูนย์การประชุม 
แห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย
วันศุกร์ที่ ๒๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ 
ผูส้�าเรจ็การฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุน่ท่ี ๓๖ และรุน่ที ่๓๗ จ�านวน ๖๘ คน 
ณ ห้องประชมุส�านกังานสลากกินแบ่งรฐับาล ตกึกัลยาณิวฒันา โรงพยาบาล
สงฆ์ เขตราชเทวี
 ต่อจากน้ัน เสดจ็ฯ ไปทรงเป็นประธานการประชมุใหญ่สามญัประจ�า
ปีคณะกรรมการบรหิารมลูนธิิโรคไตแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่๑/๒๕๕๘ ณ ห้อง
ประชมุส�านกังานมลูนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ตกึกัลยาณวัิฒนา โรงพยาบาลสงฆ์
 ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมผู้ป่วย ณ หน่วยไตเทียม มูลนิธิโรคไต
แห่งประเทศไทย ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์
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 เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา เฝ้าฯ รับ
พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจ�าปี ๒๕๕๗ ตามล�าดับ
ดังนี้
  ๑. นางสาวปราณี กุลละวณิชย์ สาขามนุษยศาสตร์
  ๒. นายอมเรศ ภูมิรัตน สาขาวิทยาศาสตร์
  ๓. นายสุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  ๔. พลโท ธ�ารงรัตน์ แก้วกาญจน์ สาขาแพทยศาสตร์
  ๕. นายพูนพิศ อมาตยกุล สาขาดนตรี
 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในพิธีบรรพชาสามเณร เพ่ือถวาย 
พระราชกุศล เนือ่งในโอกาสทรงเจรญิพระชนมาย ุ๖๐ พรรษา วันที ่๒ เมษายน 
๒๕๕๘ และทรงสดบัพระธรรมเทศนา ในโครงการ ๖๐ พรรษา สมเดจ็พระเทพ- 
รตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีจติรลดาบรรพชาภิวันทน์ ณ มหาวิทยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 วันเสาร์ที่ ๒๘ เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในงานปิดภาคเรียน
โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) ณ โรงเรียน
ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) เขตบางกอกใหญ่
วนัจนัทร์ที ่๓๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดงานสมัมนาและนทิรรศการ  
“๖๐ พรรษา รตันราชสดุา วิทยาปรทิรรศน์” ทรงเปิดนิทรรศการเฉลมิพระเกียรติ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงเปิดการประชมุวิชาการ
ประจ�าปี ๒๕๕๘ ของส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ปวงไทย ด้วยน�้าพระทัย 
องค์สิรินธร” และทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน- 
ราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย ณ อทุยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งชาติ อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมงานกาชาด ประจ�าปี ๒๕๕๘  
ณ สวนอัมพร เขตดุสิต
วันอังคารท่ี ๓๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ
เฉลมิพระเกียรต ิ๖๐ พรรษา สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
และโอกาสครบ ๒๕ ปี ศูนย์สิรินธรเพ่ือการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
แห่งชาติ และทรงบรรยายพิเศษเก่ียวกับผู้พิการ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 
โรงแรมเซน็ทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชนัเซน็เตอร์ แจ้งวฒันะ เขตหลกัสี่

 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในงานถวายพระพรชัย เนื่องในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และทรงร่วมงานเลี้ยงปิดภาค
การฝึกนักเรยีนนายร้อย โรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า ประจ�าปีการศกึษา 
๒๕๕๘ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ�าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก

เมษายน ๒๕๕๘

วนัพธุที ่๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. เสดจ็ลง ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 
สาขาสวนจิตรลดา เพื่อทรงเปิดที่ท�าการธนาคารฯ
 เวลา ๐๘.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผูอ้�านวยการธนาคารออมสนิ และคณะฯ เฝ้าฯ 
ถวายการรับฝากเงิน เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน  
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ 
 ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน 
พระราชวโรกาสให้นายประสาร ไตรรตัน์วรกุล ผูว่้าการธนาคารแห่งประเทศไทย  
และคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายธนบัตรที่ระลึก ซึ่งธนาคารฯ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 
 เวลา ๐๙.๐๐ น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าฯ 
ถวายพระพร เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันท่ี ๒ เมษายน 
๒๕๕๘ 
 เวลา ๐๙.๓๐ น. เสดจ็ลง ณ ศาลาดสุดิาลยั สวนจติรลดา พระราชทาน 
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าฯ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
 เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราช
วโรกาสให้คณะบคุคล เฝ้าฯ ถวายพระพร เนือ่งในโอกาสวันคล้ายวนัพระราช
สมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 
 เวลา ๑๔.๓๐ น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าฯ 
ถวายพระพร เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันท่ี ๒ เมษายน 
๒๕๕๘

วนัพฤหสับดทีี ่๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงปล่อยพันธ์ุสตัว์น�า้ เน่ืองใน 
โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ท่าวาสุกรี 
เขตดุสิต
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 เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้เสดจ็ฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พระที่นั่งอมรินทร-
วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวัง
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เสด็จฯ 
เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐทาจิกิสถาน และสาธารณรัฐตุรกี 
 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เสด็จฯ ไปทรงเปิดการสัมมนาในหัวข้อ 
“พัฒนาการและความคิดริเริ่ม เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมาร ีทรงเจรญิพระชนมายุ ๖๐ พรรษา และการครบรอบ ๔๐ ปี  
การสถาปนาความสมัพันธ์ทางการทตูไทย-จนี” ณ มหาวิทยาลยัปักก่ิง เสดจ็ฯ 
ไปทรงเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์กรุงปักก่ิง ศูนย์วิทยาศาสตร์อวกาศแห่งชาติของ
สถาบันวิทยาศาสตร์จีน และส�านักพิมพ์ภาษาต่างประเทศ ทอดพระเนตร 
การแสดงนาฏศิลป์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐ
ประชาชนจนีจดัถวายเนือ่งในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ๖๐ พรรษา ณ พิพิธภัณฑ์ 
แห่งชาติจีน
 ณ สาธารณรัฐทาจิกิสถาน เสด็จฯ ไปทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวาย
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาประวัติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย
แห่งชาติทาจิก จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐทาจิกิสถาน เฝ้าฯ และเสด็จฯ ไปทรง
เย่ียมชมหน่วยอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกิจการสังคมและนวัตกรรมแห่งรัฐ 
พิพิธภัณฑสถานวัตถุโบราณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และหอสมุดแห่งชาติ
สาธารณรัฐทาจิกิสถาน
 ณ สาธารณรัฐตุรกี เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมชมมัสยิดสุลต่านอะห์เมต 
พิพิธภัณฑ์ฮาเกีย โซเฟีย และพิพิธภัณฑ์พระราชวังทอปคะปิ
วันศุกร์ที่ ๑๐ เวลา ๑๔.๑๕ น. เสด็จฯ กลับจากการเยือนสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐทาจิกิสถาน และสาธารณรัฐตุรกี ถึงท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
 เวลา ๑๗.๐๐ น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด-
เกล้าฯ ให้เสดจ็ลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดสุดิาลยั สวนจติรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะพระภิกษุ จ�านวน ๑ คณะ เฝ้า
 ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑๔ 
คณะ เฝ้าฯ
 ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เฝ้าฯ
วันจันทร์ที่ ๑๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงร่วมงานบุญสงกรานต์ปีใหม่ 
ประจ�าปี ๒๕๕๘ ณ สถานเอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชน
ลาวประจ�าประเทศไทย เขตวังทองหลาง
วันอังคารที่ ๑๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงหล่อ “พระพุทธสัฏฐิสิริ- 
วัสสมงคล” พระพุทธรปูปางนาคปรกเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระเทพรตันราช
สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน 
๒๕๕๘ ณ บริเวณลานด้านหน้าพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร
 เวลา ๐๙.๓๐ น. เสดจ็ฯ ไปพระราชทานน�า้สงกรานต์แก่พระอาจารย์
อาวุโสท่ีเคยถวายพระอักษรภาษาบาลีและสันสกฤต และงานพิธีท�าบุญ
ถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลแก่พระอาจารย์ของชมรมฯ ผู้เคยถวายความรู ้
แก่ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของชมรมบาลี-สันสกฤต ณ อาคารมหา
จุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน

ระหว่างวันพุธที่ ๑๕ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ เสด็จฯ 
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อ�าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารพระราชทาน ๑๐” ณ  
โรงเรียนบ้านย่านนางว่ิง และ “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” ณ โรงเรียนมัธยม 
วัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม-
ราชกุมารี อ�าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
วันศุกร์ที่ ๑๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้หม่อมราชวงศ์ปิยฉตัร ฉตัรชยั น�าคณะผูบ้รหิาร 
บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพีน่า (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าฯ 
ทลูเกล้าฯ ถวายนมยูเอชที จากการด�าเนินงานโครงการธนาคารนมของบรษิทั ฯ  
เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน และทูลเกล้าฯ ถวายเงิน 
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๘ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ เสด็จฯ เยือน 
ประเทศญ่ีปุ่น ในการนี้ เสด็จฯ ไปทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยโตเกียวมหานคร และปริญญาดุษฎี
บณัฑิตกิตตมิศกัดิส์าขาการศกึษาของมหาวิทยาลยัโซกะ กรงุโตเกียว เสดจ็ฯ 
ไปทอดพระเนตรกิจการและการด�าเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีโอะกินะวะ สถาบนัวิทยาการรวมวสัดุกับเซลล์ มหาวิทยาลยัเกียวโต  
สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว 
วิทยาลัยพยาบาลแห่งสภากาชาดญ่ีปุ ่น องค์การวิจัยเครื่องเร่งอนุภาค
พลังงานสูง วิทยาเขตสึกุบะ และศูนย์วิจัยเครื่องเร่งอนุภาคโปรตอนญ่ีปุ่น 
วิทยาเขตโทะกะอิ
วันเสาร์ที่ ๒๕ เวลา ๐๔.๕๐ น. เสด็จฯ กลับจากการเยือนประเทศญี่ปุ่น ถึง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
วนัอาทิตย์ที ่๒๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงมหกรรม
ดนตรไีทยเฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน
 เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ รอง-
ศาสตราจารย์สุพล วุฒิเสน ณ เมรุวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี
วันจันทร์ที่ ๒๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงบาตรพระสงฆ์ เนื่องใน
โอกาสครบ ๑๒๒ ปี วันคล้ายวันสถาปนาสภากาชาดไทย ณ สถานเสาวภา 
สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน
 เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ 
พรรษา สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีเรือ่ง สมเดจ็พระ-

13จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



เทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีกับ มหาวิทยาลยัศลิปากร ณ หอศลิป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตพระนคร
 เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการ “แสงสุวรรณภูม ิ
 สู่วัฒนธรรมอาเซียน” ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด�าเนิน เขตพระนคร
 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ เน่ืองในวัน 
อนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๕๘ เรื่อง เทวสตรี คติพุทธ พราหมณ์ และ
ความเชือ่ในประเทศไทย ณ พระทีน่ัง่อศิราวนิจิฉยั พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พระนคร เขตพระนคร
วันพุธที่ ๒๙ เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารสถาบันจีน-ไทย 
แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ณ ศาลากวนอิม และทอดพระเนตรนิทรรศการด้าน
ดนตรศีกึษาและละครเพลง เรือ่ง ซสูไีทเฮา ณ อาคารศาลาดนตร ีมหาวิทยาลยั
รังสิต อ�าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. เสด็จออก ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะครใูหญ่โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน 
และผูร้บัผดิชอบโครงการตามพระราชด�ารใินโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน 
เฝ้าฯ ในโอกาสท่ีกองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดนจัดการประชุม
สมัมนาครใูหญ่โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน ประจ�าปี ๒๕๕๘ ในโอกาสนี้  
พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะผู้เข้าเฝ้าฯ ด้วย
 เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์วริตัน์ พงษ์ศริ ิรกัษาราชการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ และคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ  
ถวายหนังสอื “วจิติรแพรวา มรดกภมูปัิญญาจากอดตีสูร่าชนิไีหมไทย” ผ้าไหม 
แพรวา และเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสฉลอง 
พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
 เวลา ๑๕.๑๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงไฟฟ้าหนองแซง กลุ่มบริษัท 
กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จ�ากัด ณ โรงไฟฟ้าหนองแซง อ�าเภอหนองแซง จังหวัด
สระบุรี

พฤษภาคม ๒๕๕๘

วันศุกร์ที่ ๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานสถาปนิก ‘๕๘ ณ  
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ�าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี
 เวลา ๑๕.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ ไปในการพระราชทานน�้าหลวงอาบศพ และทรงวาง 
พวงมาลาหลวงกับพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
ทีห่น้าโกศศพ ท่านผูห้ญงิมนัสนิตย์ วณกิกุล ณ ศาลาร้อยปี วัดเบญจมบพิตร
ดุสิตวนาราม เขตดุสิต ในโอกาสนี้ ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ด้วย
 เวลา ๑๖.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานงานวันมูลนิธิสิรินธร  
ณ ต�าหนักปลายเนิน เขตคลองเตย
วันอาทิตย์ที่ ๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ  
พลโท ก�าจร พรหมโยธี ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
วันจันทร์ที่ ๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เฝ้าฯ ตามล�าดับ
ดังนี้

 - ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ กรรมการและ
เลขานกุารมลูนิธิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา และคณะ เฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวาย
หนังสือลัทธิธรรมเนียมต่างๆ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย 
 - ท่านผู้หญิงนราวดี ชัยเฉนียน ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จ- 
พระเทพรตันราชสดุา และคณะกรรมการมลูนิธิฯ น�าผูส้นบัสนนุมลูนธิิฯ เฝ้าฯ 
รับพระราชทานของที่ระลึก โล่ และเข็มอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” 
 ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ ห้องประชุม อาคารชัยพัฒนา ทรงเป็น
ประธานการประชมุคณะกรรมการมลูนธิิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ครัง้ท่ี ๑  
ประจ�าปี ๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. โดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เสด็จฯ ไปในพระราชพิธีฉัตรมงคล ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรม-
มหาราชวัง 
ระหว่างวันอังคารที่ ๕ ถึงวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เสด็จฯ  
เยือนสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม ในการน้ี เสดจ็ฯ ไปทรงเป็นประธานใน
พิธีเปิดการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ ๖ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ดานัง และพระราชทานรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards แก่ผู้
ได้รบัรางวัลในโอกาสดงักล่าว ในวันที ่๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ต่อจากนัน้ เสดจ็ฯ 
ไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจามแห่งนครดานัง เมืองโบราณ 
ฮอยอัน และแหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน ฯ ไปทรงเปิดศูนย์ไทย ณ มหาวิทยาลัย
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นครโฮจิมินห์ วิทยาเขตลินห์จุง-ถูดึ๊ก รวมทั้ง 
ทอดพระเนตรการด�าเนินงานของโรงเรียนนิงห์หมี จังหวัดนิงห์บิ่งห์ และ
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางเหวียน ถิ ซวาน รองประธานาธิบดีแห่ง
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เฝ้าฯ และถวายพระกระยาหารค�่า ในวันท่ี 
๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
วนัศกุร์ที ่๘ เวลา ๒๒.๓๕ น. เสดจ็ฯ กลบัจากการเยือนสาธารณรฐัสงัคมนยิม
เวียดนาม ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
วันเสาร์ที่ ๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ หม่อม
เจ้ากรณิกา จิตรพงศ์ ณ ต�าหนักปลายเนิน เขตคลองเตย
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ 
พระธรรมปัญญาบด ี(ถาวร ตสิสฺานกุโร) ณ เมรหุลวงหน้าพลบัพลาอศิรยิาภรณ์ 
วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
วันจันทร์ที่ ๑๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอนกูุล ตงัคณานกูุลชยั ผูว่้าราชการจงัหวัด
ฉะเชิงเทรา น�าคณะข้าราชการ ผู้น�ากลุ่มเกษตรกร และกลุ่มผู้น�าแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตรในจังหวัดฉะเชิงเทรา เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายผลผลิต
ทางการเกษตร
วันอังคารที่ ๑๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระ-
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ�าปีการศึกษา 
๒๕๕๖ จ�านวน ๔,๒๐๔ คน ณ อาคารกีฬา ๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อ�าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
วันพุธที่ ๑๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทรงตรวจเยี่ยมโครงการส่วนพระองค์ 
สวนจติรลดา ทรงเปิดอาคารเผยแพร่ผลติภณัฑ์ และทอดพระเนตรนทิรรศการ
ต่างๆ ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ในโอกาสนี้ พระราชทาน 
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ณ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ เขตราชเทวี
วนัพธุที ่๒๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดสวนสมนุไพรเฉลมิพระเกียรติ 
๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สวนหลวง ร.๙ เขตประเวศ
วนัพฤหสับดทีี ่๒๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเป็นประธานงานพิธีไหว้ครู  
ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘ และพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่
นักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ณ หอประชุมโรงเรียน 
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ�าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
วันศุกร์ที่ ๒๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ
แห่งชาติด้านสงูวัยและผูส้งูอายุ ครัง้ที ่๓ เรือ่ง “อาเซยีนสงูวัยอย่างทรงพลงั  
ปี ๒๕๕๘” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ  
๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน
 เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรณุาโปรด- 
เกล้าฯ ให้เสดจ็ลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดสุดิาลยั สวนจติรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานคณะกรรมการ
โอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ น�าคณะกรรมการโอลิมปิค
แห่งประเทศไทยฯ เจ้าหน้าที่ และนักกีฬาท่ีจะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๘ ซึ่งจะจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘  
ทีส่าธารณรฐัสงิคโปร์ จ�านวนรวม ๓๒๖ คน เฝ้าฯ รบัพระราชทานพระราโชวาท 
เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ  
คณุหญิงอ�าไพ สริโิยธิน ณ เมรดุ้านใต้วัดเทพศรินิทราวาส เขตป้อมปราบศตัรพู่าย
วันจันทร์ที่ ๒๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล 
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
โครงการโรงเรยีนส่งเสรมิกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ดเีด่น น�าผูแ้ทน 
โรงเรยีนท่ีได้รบัการคดัเลอืกสมควรได้รบัพระราชทานรางวัลบณัณาสสมโภช
ในปีพุทธศกัราช ๒๕๕๘ เข้าเฝ้าฯ รบัพระราชทานรางวลับณัณาสสมโภช และ
ผูใ้ห้การสนบัสนนุโครงการฯ คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการโครงการฯ 
เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเข็มที่ระลึก และถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาส 
ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร และ 
ครูของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลฯ ร่วมเข้าเฝ้าฯ ด้วย
 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงฟังการบรรยาย เรื่อง “วรรณคดี
อินเดีย” ซึ่งนักประพันธ์ชาวอินเดียเป็นผู้บรรยาย ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน
วนัพธุที ่๒๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปในงาน “คนืสูเ่หย้าเฝ้าทลูกระหม่อม
อาจารย์” ณ โรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า อ�าเภอเมอืงนครนายก จงัหวัด
นครนายก
วนัพฤหสับดทีี ่๒๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสดจ็ลง ณ ศาลาดสุดิาลยั สวนจติรลดา 
ทรงเป็นประธานการประชมุสามญัประจ�าปี ๒๕๕๘ ของคณะกรรมการบรหิาร
มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนคริน- 
ทราบรมราชชนนี
 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เฝ้าฯ ตามล�าดับ
ดังนี้

พระราชวโรกาสให้นายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง น�าอธิบดี
กรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทน
กรรมการสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมงทัว่ประเทศ สมาชกิ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ผู้แทนสมาชิกผู้รับนมสดสวนจิตรลดา และผู้สนับสนุน
กิจการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เฝ้าฯ รับพระราชทานพระราโชวาท
 เวลา ๑๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ หม่อมเจ้า
กรณิกา จิตรพงศ์ ณ ต�าหนักปลายเนิน เขตคลองเตย
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เสด็จฯ 
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ เสด็จฯ ไปทรงเปิดศูนย์แสดงและจ�าหน่ายสินค้า หนึ่ง-
ต�าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนกจักรี อ�าเภอเมืองอุทัยธานี 
เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารพระชนกจักรี ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี อ�าเภอเมือง
อทัุยธาน ี เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารเฉลมิพระเกียรติ ณ โรงเรยีนบ้านดงยางใต้  
อ�าเภอเมืองอุทัยธานี 

วันศุกร์ที่ ๑๕ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรผ้าพื้นเมืองลายโบราณของชาวบ้าน
กลุ่มลาวเวียง ณ บ้านนางธีรพันธ์ เหลืองทองค�า อ�าเภอบ้านไร่ และเสด็จฯ  
ไปทรงเย่ียมศนูย์การเรยีนรูช้มุชนตามพระราชด�ารเิศรษฐกิจพอเพียงเครอืข่าย
วิสาหกิจชมุชน กลุม่ส่งเสรมิอาชพีต�าบลป่าอ้อ อ�าเภอลานสกั จงัหวัดอทัุยธานี
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลใน
การออกเมรุพระราชทานศพ ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ ณ ศาลากวีนิรมิต  
วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิง
สง่า อิงคุลานนท์ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส 
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
วันจันทร์ที่ ๑๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการเก็บอัฐิ ท่านผู้หญิงสง่า 
อิงคุลานนท์ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส  
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
 เวลา ๐๙.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปพระราชทานรางวลัแก่ผูช้นะการประกวดผล
งานศลิปกรรมในแนวเหมอืนจรงิ และทรงเปิดนทิรรศการศลิปกรรมช้างเผอืก  
ครั้งที่ ๔ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
 เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิด “โครงการป่าในกรุง” ซึ่งตั้งอยู่  
ณ ถนนสุขาภิบาล ๒ เขตประเวศ
วนัองัคารที ่๑๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเป็นประธานการประชมุสามญั
ประจ�าปี ๒๕๕๘ ของคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์  
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  - นายสมศกัดิ ์สวุรรณสจุรติ ผูว่้าราชการจงัหวัดระยอง น�าข้าราชการ
และเกษตรกรชาวสวนผลไม้ของจังหวัดระยอง เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายผลไม้
ต่างๆ ที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดระยอง
  - นายสายหยดุ อาบสวุรรณ เกษตรกรจงัหวดัตราด น�าข้าราชการและ
เกษตรกรชาวสวนผลไม้ของจังหวัดตราด เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายผลไม้ต่างๆ  
ที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดตราด
วันศุกร์ที่ ๒๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระ-
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เฝ้าฯ 

วนัพฤหสับดทีี ่๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดงานการประชมุวิชาการ
ร่วมคณะแพทยศาสตร์ ๓ สถาบนั ประจ�าปี ๒๕๕๘ หวัข้อ “การประชมุวชิาการ
ร่วมคณะแพทยศาสตร์ ๓ สถาบัน: จุฬาฯ - รามาฯ - ศิริราช เฉลิมพระเกียรติ 
๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ โรงแรม
เซน็ทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน่เซน็เตอร์ เซน็ทรลัเวิลด์ เขตปทมุวนั
 เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เลขาธิการ ก.พ. 
น�านักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ประจ�าปี ๒๕๕๘ จ�านวนรวม ๙ คน เฝ้าฯ รับ
พระราชทานพร ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ

 ต่อจากน้ัน พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล และคณะ 
พระภิกษุ จ�านวน ๑๓ คณะ เฝ้าฯ
 เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานเทศกาลวันวิสาขบูชา  
วันส�าคัญสากลของโลก และวันอัฏฐมีบูชา ประจ�าปี ๒๕๕๘ และทรงหล่อ
พระพุทธรูปปางนาคปรกและปางลีลา ณ พลับพลาพิธีท้องสนามหลวง  
เขตพระนคร
วันอาทิตย์ที่ ๓๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ 
นางเรณู ศรีวิหค ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร

มิถุนายน ๒๕๕๘

วันอังคารที่ ๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายนิวัฒน์ พ้นชั่ว ประธานสภาเกษตรกร
จงัหวดัระยอง สมาชกิสภาฯ และพนกังานของส�านกังานสภาฯ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ 
ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และผลไม้ต่างๆ
 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ทรงเป็น
ประธานการประชุมสามัญประจ�าปี ๒๕๕๗ ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
วนัพธุที ่๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดการประชมุวิชาการนานาชาติ 
เรื่อง “สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 เวลา ๑๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานเทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศส 
- ไทย “ลาแฟ็ต” ครั้งที่ ๑๑ และทอดพระเนตรการแสดงดนตรีนาฏลีลา 
โดยวงดนตรี “L’ensemble Doulce Memoire” ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน

 เวลา ๑๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรอุปรากรจากวรรณกรรม
พระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เรื่อง ขบวนการนกกางเขน ที่ทรงแปลจากวรรณกรรมภาษาฝรั่งเศส เรื่อง 
Rossignols en Cage. ในพระนามแฝง “แว่นแก้ว” เพ่ือเฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ 
รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เขตบางพลัด
วนัศกุร์ที ่๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงวางศลิาฤกษ์อาคารศนูย์อนุรกัษ์
และบรกิารโสตทัศน์แห่งชาต ิกับทรงพระสหุร่าย ทรงเจมิแผ่นป้ายทะเบยีนรถ
โรงหนงั และทอดพระเนตรรถโรงหนงักบัภาพยนตร์ตวัอย่าง ณ หอภาพยนตร์ 
(องค์การมหาชน) อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 เวลา ๑๐.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 
ประจ�าปี ๒๕๕๘ ณ กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน เขตจตุจักร
วันอาทิตย์ที่ ๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 
๕๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทรงเปิด
การประชุมวิชาการนานาชาติความร่วมมือทางทันตแพทย์ในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น�้าโขง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี
วนัจนัทร์ที ่๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงฟังปาฐกถา “สมเดจ็เจ้าฟ้ามหา
จักรีสิรินธร” ครั้งที่ ๗ หัวข้อ “Contemporary Challenges to Humanitarian 
Action” ซึ่งนายปีเตอร์ เมาเรอร์ (Mr. Peter Maurer) ประธานคณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศ เป็นผู้กล่าวปาฐกถา ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการ
ต่างประเทศ เขตราชเทวี
 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสดจ็ลง ณ อาคารชยัพัฒนา สวนจติรลดา พระราช- 
ทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เฝ้าฯ

16 จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



 ต่อจากนัน้ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 
ให้เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน 
๑ คณะ เฝ้าฯ
วนัอังคารที ่๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรณุา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทรงถวายราชสักการะพระบรมราชา- 
นุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามา- 
ธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร หน้าอาคาร 
อปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน
 เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรณุาโปรด-
เกล้าฯ ให้เสดจ็ฯ แทนพระองค์ ไปทรงถวายราชสกัการะพระบรมราชานุสาวรย์ี  
พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอฐัมรามาธิบดนิทร เนือ่ง
ในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรย์ี พระบาทสมเดจ็พระปรเมน- 
ทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร บริเวณเชิงสะพานพระราม ๘ 
เขตบางพลัด
 เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย และ
ทอดพระเนตรการจดัแสดงนิทรรศการเก่ียวกับการเรยีนรูแ้ละแสดงวัฒนธรรม
อตัลกัษณ์อาหารไทยและนวัตกรรมอาหารของไทยให้คนไทยและชาวต่างชาติ
ได้รับรู้ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร เขตบางพลัด
วันพุธที่ ๑๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และ
ทรงหล่อพระพุทธสริโิชตอิาภา ณ วดัเขาคอก อ�าเภอบ้านนา จงัหวดันครนายก
 เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชยัพัฒนา สวนจติรลดา พระราชทาน 
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าฯ ตามล�าดับดังนี้
 - ศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์ชิษณุสรร สวัสดิวัฒน์ ประธานคณะ
กรรมการด�าเนินงานการจัด Asian Science Camp 2015 ในประเทศไทย 
พ.ศ.๒๕๕๘ และคณะ เฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานความคืบหน้าเก่ียวกับ
การจัดการ Asian Science Camp 2015
 - ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา รองประธานมูลนิธิ 
ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ใน 
พระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ น�าคณะผู้แทนประเทศไทย ที่จะเดินทางไปแข่งขัน
โอลมิปิกวิชาการระหว่างประเทศ และผูท่ี้เก่ียวข้อง เฝ้าฯ กราบถวายบงัคมลา 
และรับพระราชทานพรก่อนออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันฯ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมสภา
บรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๑๖ หัวข้อ “ความคาดหวัง
ของอาเซียน: ห้องสมุดเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน” ณ ศูนย์นิทรรศการและ 
การประชุมไบเทค เขตบางนา
 เวลา ๑๐.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายชิมิดดอร์จ บัตทูเมอร์ เอกอัครราชทูต
มองโกเลียประจ�าประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจาก
หน้าที่
 เวลา ๑๑.๐๐น. ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้นาง 
คริสทีเนอร์ ชราเนอร์ บูร์เกเนอร์ เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจ�า
ประเทศไทยและคณบดคีณะทูต เฝ้าฯ กราบบงัคมทูลลา ในโอกาสทีจ่ะพ้นจาก 
หน้าที่ ในโอกาสนี้ พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นท่ี ๒ และ
พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เอกอัครราชทูตฯ ด้วย

วนัศกุร์ที ่๑๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเปิด “ศนูย์ให้ยาเคมบี�าบดัแบบ 
ผู้ป่วยนอก” ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร ณ อาคาร
ล้วน - เพ่ิมพูน ว่องวานิช กับทรงเปิด “หอประวัติ” คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อาคารหอสมุด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน
 ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสรรเสริญ และ
เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ แก่ผู้บ�าเพ็ญคุณความดี และผู้มีอุปการคุณ
แก่สภากาชาดไทย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีกุศลจิต เข้าเฝ้าฯ  
ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน และสิ่งของ ณ ตึก ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย
 ต่อจากน้ัน เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการ
สภากาชาดไทย ประจ�าปี ๒๕๕๘ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณ-
สังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
วันเสาร์ที่ ๑๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทาน 
พระราชวโรกาสให้นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการบริษัท ปตท. 
จ�ากัด (มหาชน) น�าคณะผูบ้รหิารบรษิทัฯ เฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิเพ่ือสมทบ
ทุนมูลนิธิสยามบรมราชกุมารี เพ่ือโรงเรียนจิตรลดา และกราบบังคมทูล
รายงานผลการศกึษาดงูานสถาบนัการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศญี่ปุ่น
วันจันทร์ที่ ๑๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ๒๕๕๘ ของคณะกรรมการ
บรหิารมลูนธิิส่งเสรมิโอลมิปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศกึษา
 เวลา ๑๖.๔๕ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา 
รองประธานมลูนิธิรางวลัสมเดจ็เจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชปูถัมภ์ น�าคณะ
ผู้บริจาคเงินและผู้สนับสนุนกิจการของมูลนิธิฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา เฝ้าฯ รับ
พระราชทานของที่ระลึก และทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพิ่มเติม 
 ต่อจากน้ัน ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีของ 
คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๑๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระ-
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เฝ้าฯต่อจากนั้น 
สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีินาถ ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้เสดจ็ลง
แทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคล จ�านวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนัน้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคล จ�านวน ๑๒ คณะ เฝ้าฯ
ต่อจากนัน้ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้เสดจ็
ลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทานพระราช
วโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เฝ้าฯ
 ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๓ 
คณะ เฝ้าฯ
วันพุธที่ ๑๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรงานแสดง “เฉลิม 
๖๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ฉลอง ๖๐ ปี โรงเรียนจิตรลดา” เพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
โอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และในโอกาสที่โรงเรียน
จติรลดาก่อตัง้ครบ ๖๐ ปี ณ หอประชมุใหญ่ ศนูย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย 
เขตห้วยขวาง
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วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา  
สวนจติรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคล จ�านวน ๒ คณะ เฝ้าฯ
วันศุกร์ที่ ๑๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑๔ คณะ เฝ้าฯ
 ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เฝ้าฯ 
 เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทย 
โดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ หอประชุมใหญ่  
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ  
ศาสตราจารย์กิตติคุณวรศักดิ์ เพียรชอบ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม  
เขตพระนคร
วันจันทร์ที่ ๒๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าฯ ตามล�าดับดังนี้
 - นายชชั กิตตนิภดล ผูว่้าราชการจงัหวดัอตุรดติถ์ น�าคณะข้าราชการ
และผู้แทนกลุ่มเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายผลผลิต
ทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์จากโครงการหนึ่งต�าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) ของจังหวัดอุตรดิตถ์
 - นายโอภาส ชาญยงค์ ประธานสภาเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี น�า
สมาชิก และพนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย
ผลไม้ และเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
วันอังคารที่ ๒๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระ-
กรณุาโปรดเกล้าฯ ให้เสดจ็ฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานกระบี ่และปรญิญา
บัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สถาบัน
การศึกษาทางทหารต่างประเทศ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ�านวนรวม ๒๓๕ คน ณ หอประชุมโรงเรียน 
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ�าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
วันพุธที่ ๒๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเฉลียว ชัยเมืองปัก ช่างภาพข่าวราช-
ส�านกั สถานโีทรทศัน์สกีองทพับกช่อง ๗ น�าช่างภาพข่าวราชส�านักจากสถานี
วิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓ อ.ส.ม.ท. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕  
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ สถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
ซึง่อปุสมบทถวายพระราชกุศลในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน 
๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ กับคณะกองบรรณาธิการข่าวใน 
พระราชส�านักของสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน 
ซึ่งได้รับจากการจัดงานอุปสมบทถวายพระราชกุศลดังกล่าว โดยเสด็จ 
พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงวางศลิาฤกษ์ “อาคารนวมนิทรบพิตร 
๘๔ พรรษา” และทรงเป็นประธานการประชมุคณะกรรมการอ�านวยการจดัหา
ทนุ “อาคารนวมนิทรบพิตร ๘๔ พรรษา” ณ คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 
โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย
 เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงละครสืบสาน 
บทกวีเพลงพระราชนพินธ์ เพ่ือเฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 
ณ โรงละครแห่งชาติ เขตพระนคร

วนัพฤหสับดทีี ่๒๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดอาคารส�านกังานใหญ่ 
แห่งใหม่ของกลุ ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ในประเทศไทย และทอดพระเนตร
นิทรรศการการด�าเนินงานของบริษัทฯ ณ ส�านักงานใหญ่แห่งใหม่ของกลุ่ม
บริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย เขตห้วยขวาง
 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเรวัต กลิ่นทอง ประธานจัดการแข่งขัน
กอล์ฟชงิถ้วยพระราชทานคงิส์คพั ครัง้ท่ี ๒๔ และคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงนิ 
รายได้จากการจัดการแข่งขันฯ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในงานถวายเลี้ยงพระกระยาหารค�า่ ซึ่ง
นายหนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�าประเทศไทย 
จัดถวาย และทอดพระเนตรการแสดงพลุจากเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วง 
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ท่าเรือหอประชุม
กองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่
วันศุกร์ที่ ๒๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการแสดงอุปรากรจีน และ
ทอดพระเนตรการแสดงเรื่อง “แปดเซียนถวายพระพร” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีในโอกาสฉลองพระชนมายุ  
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ หอประชมุจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เขตปทุมวัน
 เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางประภาศริ ิหอมทุม และคณะชมรมเด่นใจ 
จากราชอาณาจักรเดนมาร์ก เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดงาน  
“สมเดจ็พระคูข่วญัแผ่นดนิไทย” เฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว  
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงปาฐกถาในงาน “๖๐ พรรษา เจ้าฟ้า- 
มหาจักรีสิรินธร: ชลประทานทั่วไทย น้อมถวายพระพรชัยมงคล” หัวข้อ 
“สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีกับการชลประทาน” และ
ทอดพระเนตรนทิรรศการ ณ กรมชลประทาน อ�าเภอปากเกรด็ จงัหวัดนนทบรุี 
วันเสาร์ที่ ๒๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ  
นายเดริค การ์เนียร์ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ
นานาชาติสันสกฤตโลก ครั้งที่ ๑๖ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ  
๒ เมษายน ๒๕๕๘ และทรงร่วมฟังการบรรยาย ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรงุเทพ 
ราชประสงค์ เขตปทุมวัน
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วนัจนัทร์ที ่๒๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดการประชมุวิชาการนานาชาติ 
การพัฒนาเด็กและเยาวชนเแลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน
 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอก วาภิรมย์ มนัสรังษี รองสมุหราช
องครักษ์ และประธานคณะกรรมการด�าเนินการโครงการพระราชทานความ
ช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา น�านายฮอง จวน ณารน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และการกีฬา ราชอาณาจักร
กัมพูชา และคณะ เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล กับทูลเกล้าฯ ถวายของขวัญ 
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และกราบบังคม
ทูลรายงานความก้าวหน้าการด�าเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีก�าปงสปือ  
ราชอาณาจักรกัมพูชา
 เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในงาน “บางกอก เชฟ แชริตี้ ๒๐๑๕”  
ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล เขตบางรัก
วันอังคารที่ ๓๐ เวลา ๐๖.๐๐ น. เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เพ่ือทรงน�าคณะข้าราชการ และนักเรียนนายร้อย โรงเรียน 
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไปทัศนศึกษา เสด็จฯ โดยเครื่องบินพระที่นั่งซึ่ง
กองทัพอากาศจัดถวาย

กรกฎาคม ๒๕๕๘

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒ ถึงวันจันทร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เสด็จฯ 
เยือนสหพันธ์สาธารณรฐัเยอรมน ีในการนี ้เสดจ็ฯ ไปทรงร่วมพิธีปิดการประชมุ
ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ครั้งท่ี ๖๕ ณ เกาะไมเนา และพระราชทานพระราช
วโรกาสให้นักวิทยาศาสตร์เยาวชนไทยทีเ่ข้าร่วมการประชมุดงักล่าวเข้าเฝ้าฯ 
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการด�าเนินงานและโรงจัดนิทรรศการของบริษัทอ็อท
โตบ็อคเฮลท์แคร์ จ�ากัด กรุงเบอร์ลิน และทรงเย่ียมชมสถานท่ีส�าคัญทาง
ประวัตศิาสตร์ เช่น พิพิธภัณฑ์บรานด์ฮอสต์ พิพิธภณัฑ์โรสการ์เตน พิพิธภัณฑ์
โบราณคดแีห่งรฐับาเดนิ-เวือร์ทเทมแบร์ก และหอจดหมายเหตขุองส�านกังาน
คณะกรรมาธิการสหพันธ์ด้านบนัทกึประวัตศิาสตร์ของกระทรวงข่าวกรองอดตี
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี
วนัจนัทร์ที ่๖ เวลา ๐๖.๒๕ น. เสดจ็ฯ กลบัจากการเยือนสหพันธ์สาธารณรฐั
เยอรมนี ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
 เวลา ๑๒.๐๐ น. เสดจ็ลง ณ วังสระปทมุ พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้นายรอล์ฟ เพเทอร์ กอทท์ฟรีด ชุลเซอ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีประจ�าประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจาก

หน้าที่ ในโอกาสนี้ นางเพโทรเนลลา มาเรีย แคทรีนา ชุลเซอ ภริยาเอกอัคร
ราชทูตฯ ร่วมเฝ้าฯ ด้วย การนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันด้วย 
 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�าปี ครั้งที่ ๓๓ ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เขตห้วยขวาง
วนัองัคารที ่๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดการประชมุวิชาการวัคซนี
แห่งชาติ ครั้งท่ี ๗ หัวข้อ “ความมั่นคงด้านวัคซีน ความจริง หรือความฝัน”  
ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด เขตห้วยขวาง
 เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้เสดจ็ลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดสุดิาลยั สวนจติรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ
เอกลักษณ์ของชาติ น�าบุคคล ผู้แทนหน่วยงานและโครงการดีเด่นของชาติ 
ประจ�าปี ๒๕๕๗ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน
และโครงการดีเด่นของชาติ และพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ตนอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในโอกาสน้ี สมเด็จพระเจ้า
ลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์อคัรราชกุมาร ีทรงเป็นผูแ้ทนมหาวิทยาลยั
เกษตรศาสตร์ เฝ้าฯ รบัพระราชทานรางวัลเกียรตคุิณหน่วยงานดีเด่นของชาติ
วันพุธที่ ๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ ภาคเรียน
ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมส�านักพระราชวัง ๑ ส�านักพระราชวัง 
เขตพระนคร
 เวลา ๑๗.๑๕ น. ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เสด็จฯ 
ไปทรงปฏิบตัพิระราชกรณียกิจในพ้ืนทีอ่�าเภอเมอืงเชยีงใหม่ และอ�าเภอแม่รมิ 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 เวลา ๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา- 
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ  
คุณหญิงระวีพันธุ์ สุจริตกุล ณ เมรุชั่วคราว วัดสวนดอก
ระหว่างวันพุธที่ ๘ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เสด็จฯ ไป
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนที่อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ และอ�าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ 
วนัพฤหสับดทีี ่๙ เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลมิปิกระหว่าง
ประเทศ ครัง้ท่ี ๕๖ ณ หอประชมุมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ อ�าเภอเมอืงเชยีงใหม่ 
ทรงวางศิลาฤกษ์อุทยานดาราศาสตร์ ณ อุทยานดาราศาสตร์ และทรงเปิด 
“อาคารเทพรัตนราชสุดา” ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ อ�าเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วันศุกร์ที่ ๑๐ เสด็จฯ ไปทรงยกยอดฉัตรประดิษฐานบนหลังคาหออินทขีล 
ศาลหลักเมืองเชียงใหม่ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่
 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานน�้าหลวงอาบศพ 
หม่อมราชวงศ์รมณียฉัตร ดิศกุล ณ ศาลา ๑๐ วัดมกุฏกษัตริยาราม เขต
พระนคร
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ 
คุณหญิงภัทราภา อิศรเสนา ณ อยุธยา ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา 
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 ต่อจากน้ัน เสดจ็ฯ ไปในการพระราชทานเพลงิศพ นายถวัลย์ วัลยะเสวี  
ณ เมรุวัดธาตุทอง
วันจันทร์ที่ ๑๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายคีริลล์ มีไฮโลวิช บาร์สกี้ เอกอัครราชทูต
สหพันธรัฐรัสเซียประจ�าประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลเกี่ยวกับการจัดท�า 
โครงการเฉลิมฉลองในโอกาส ๑๒๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง
สหพันธรัฐรัสเซียและราชอาณาจักรไทย
 เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด
ร้อยเอ็ด น�านายช่วย สาสุข เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการท�านาข้าว 
ประจ�าปี ๒๕๕๖ และคณะ เฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายข้าวกล้องอินทรีย์ ๑๐๑ 
สายพันธุ์
วันพุธที่ ๑๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิ
อานันทมหดิลและคณะ น�าผูไ้ด้รบัพระราชทานทุนมลูนิธิอานันทมหดิล แผนก
ธรรมศาสตร์ ประจ�าปี ๒๕๕๗ เฝ้าฯ กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการชุมนุมกาชาด 
ครั้งที่ ๑๑ และทรงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สภากาชาดไทย: การพัฒนาระบบ
อาสาสมคัรเพ่ือขับเคลือ่นจติอาสาในสงัคมไทย” เพ่ือเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็- 
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ 
รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ�าเภอ
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 เวลา ๑๔.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายโสภณ 
มนัสรังษี ณ เมรุวัดใหญ่อินทาราม อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
วนัศุกร์ที ่๑๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรณุา 
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเรอืเอก ณรงค์ พิพัฒนาศยั รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงศึกษาธิการ น�านักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาท่ีได้รับ
รางวัลพระราชทานประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗ เฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล 
 เวลา ๑๗.๓๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดนทิรรศการ เรือ่ง “รตันราชเรยีงร้อย  
รัตนสารจีนวิทยา” และ “ร้านน�้าชาในวิถีชีวิตชาวจีน” กับทรงบรรยายแนะน�า
พระราชนิพนธ์แปล เรือ่ง “ฉาก่วน” (ร้านน�า้ชา) ณ ศนูย์การค้าสยามพารากอน  
เขตปทุมวัน
วันเสาร์ที่ ๑๘ เวลา ๑๓.๔๕ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎ- 
ราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทรงเป็น
ประธานท่ีปรึกษาในการประชุมคณะอ�านวยการจัดงานพระศพ สมเด็จ- 
พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ณ ตกึสนัตไิมตรี 
ท�าเนียบรัฐบาล เขตดุสิต
 เวลา ๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้เสด็จออกแทนพระองค์ ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน ทรงเจิม
เทียนพรรษาส�าหรับบูชาพระรัตนตรัย

 ต่อจากนั้น เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เฝ้าฯ 
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการสมาคม
สถาปนิกผังเมืองไทย ๒๐๑๕ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราช-
สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน 
๒๕๕๘ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน
วนัจนัทร์ที ่๒๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเปิด “ห้องสมดุเฉลมิพระเกียรต”ิ 
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนวัดมหรร- 
ณพารามในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี เขตพระนคร
 เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เฝ้าฯ 
 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลต�ารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ  
น�าเด็กไทย และครอบครัวชาวต่างประเทศซึ่งรับอุปการะเด็กไทยเป็นบุตร
บญุธรรม และผูเ้ข้าร่วมโครงการสูม่าตภูุม ิครัง้ที ่๘ เฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายของ
ที่ระลึก ในโอกาสเดินทางมาประเทศไทย
 เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อม 
ราชวงศ์ดัชรีรัชนา รัชนี ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร
วันอังคารที่ ๒๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการเกษตร
รวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระ-
ชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘” ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์
ทหารบก อ�าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิด “อาคาร
เจรญิผลวิทยาเวศม์” ณ โรงเรยีนวดัชนิวนาราม (เจรญิผลวทิยาเวศม์) อ�าเภอ
เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง- 
พระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้เสดจ็ลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดสุดิาลยั สวนจติรลดา  
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เฝ้าฯ 
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 ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑๗ 
คณะ เฝ้าฯ
 ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน 
พระราชวโรกาสให้นายพิเชฐ ดรุงคเวโรจน์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี พร้อมคณะ เฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายเครื่องต้นแบบแสดงผล
อักษรเบรลล์แบบ ๒๐ เซลล์ และกราบบังคมทูลรายงานเก่ียวกับหลักการ
ท�างานและสาธิตการท�างานของเครื่องดังกล่าว 
 เวลา ๑๑.๓๐ น. พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรณุาโปรด-
เกล้าฯ ให้เสดจ็ออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทมุ พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้นายพรเพชร วชิติชลชยั ประธานสภานิตบิญัญัตแิห่งชาต ิน�านายหยู เจิง้เซงิ  
ประธานสภาทีป่รกึษาทางการเมอืงแห่งชาต ิสาธารณรฐัประชาชนจนี และคณะ  
เฝ้าฯ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จ-
พระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์
มหาวชิรมงกุฎแก่ประธานสภาท่ีปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติฯ ในโอกาส 
ดังกล่าว การนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันด้วย
 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราช
วโรกาสให้นายเหวียน เติน๊ สงุ นายกรฐัมนตรสีาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม 
และคณะ เฝ้าฯ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย
 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการการพัฒนา
สุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ 
ครั้งท่ี ๖ “สุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  
คอนเวนชั่น เขตหลักสี่
วันศุกร์ที่ ๒๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ
นานาชาติ ครั้งที่ ๒ เรื่อง “ศึกษายางรักเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย อันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”  
ณ โรงแรมดุสิตธานี เขตบางรัก
 เวลา ๑๔.๐๐ น. เสดจ็ลง ณ อาคารชยัพัฒนา สวนจติรลดา พระราช- 
ทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานกรรมการ
อ�านวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ น�าคณะกรรมการอ�านวยการ และผู้บริหารของสถาบัน เฝ้าฯ 
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และกราบ
บังคมทูลรายงานผลการด�าเนินงานของสถาบันฯ
วันเสาร์ที่ ๒๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในงานอุปสมบท สามเณรชัยชนะ 
บญุนาดี และสามเณรนฤเบษศ์ แสงกล้า ณ วัดมกุฏกษตัรยิาราม เขตพระนคร
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ 
นางบรรจง ชาครัตพงศ์ ณ เมรุวัดตรีทศเทพ เขตพระนคร
วันจันทร์ที่ ๒๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายพิชัย วงศ์ไวศยวรรณ นายกสมาคม
สถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ�าปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ และคณะ
กรรมการสมาคมฯ น�าผู้ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจ�า
ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ กับรางวัลสถาปนิกดเีด่น และรางวัลผลงานสถาปัตยกรรม
ดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๕๗ เฝ้าฯ รับพระราชทานโล่รางวัลของสมเด็จพระเทพ- 
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จ 
พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ทรง 
เป็นประธานการประชุมสามัญประจ�าปี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ของคณะกรรมการ
มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
วันอังคารที่ ๒๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงปลูกพืชใช้น�้าน้อย  
(ถัว่เขยีว) ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า อ�าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ชุมพร น�าคณะข้าราชการและผู้น�ากลุ่มเกษตรกรจังหวัดชุมพร เข้าเฝ้าฯ 
ทูลเกล้าฯ ถวายผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ ของจังหวัดชุมพร
 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสดจ็ลง ณ อาคารชัยพฒันา สวนจิตรลดา ทรงเปน็
ประธานการประชุมสามัญประจ�าปี ๒๕๕๘ ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ
อานันทมหิดล
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 สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีินาถ โดยเสดจ็ พระบาท-
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเย่ียมเยียนประชาชน 
ในพ้ืนท่ีต่างๆ ท่ัวประเทศไทย ได้ทอดพระเนตรเหน็ชาวบ้านท่ีมารบัเสดจ็ 
แต่งกายด้วยเสื้อผ้าแบบพ้ืนเมืองของแต่ละภูมิภาค เช่น ราษฎรใน 
ภาคอิสานนุ่งผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ นุ ่งผ้าไหมห่มแพรวา ลวดลายสีสัน
งดงามเป็นเอกลกัษณ์ท้องถ่ินแสดงถึงฝีมอือนัเชีย่วชาญท่ีสบืทอดกันมา  
ทรงเลง็เหน็คุณค่าของศลิปะพ้ืนบ้าน และทรงตระหนักว่า คนไทยทกุภาค 
ล้วนมีฝีมือทางศิลปะ ในขณะท่ีชาวนาชาวไร่เหล่าน้ีส่วนใหญ่มีฐานะ
ยากจน จงึทรงหาทางช่วยเหลอืด้วยวิธีการพัฒนาคน พัฒนาฝีมอือาชพี 
พัฒนาศิลปะพื้นบ้าน เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาราษฎร
 พระราชด�าริครั้งแรกในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมมีขึ้น 
เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๐๘ ระหว่างประทับที่วังไกลกังวล อ�าเภอ
หวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ท้ังสองพระองค์ได้เสดจ็ฯ ไปทรงเย่ียมเยยีน
ราษฎร ท่ีหมู่บ้านเขาเต่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
ได้ทรงชักชวนให้ชาวบ้านหัดทอผ้าฝ้ายขาย โดยโปรดเกล้าฯ ให้จัดหา 
ครทูอผ้าจากจงัหวัดราชบรุมีาช่วยสอนให้ ปรากฏว่า กิจการทอผ้าขาวม้า 

 “ศิลปาชีพ”
มรดกอันล�้ำค่ำ ภูมิปัญญำไทย

และผ้าซิ่นพ้ืนเมืองด�าเนินไปด้วยดีพอสมควร ถือได้ว่า เป็นพระราช-
กรณียกิจแรกทางด้านการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมแก่ราษฎร ที่สมเด็จ- 
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงริเริ่มขึ้น 
 ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้เกิดอุทกภัย 
ที่จังหวัดนครพนม ภายหลังน�้าลดแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีินาถ ได้เสดจ็ฯไปทรงเย่ียมเยียน 
และพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน 
แก่ราษฎร มรีาษฎรมารอรบัเสดจ็อย่างเนืองแน่น ปรากฏว่า หญิงชาวบ้าน 
แทบทุกคนนุ่งซิ่นไหมมัดหมี่ซึ่งมีความสวยงามต่างๆ กัน สมเด็จพระ- 
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้ทอดพระเนตรผ้าไหมเหล่านั้นด้วย 
ความสนพระราชหฤทัยย่ิง ทรงสอบถามราษฎรจนได้ความว่า ราษฎร 
ทอผ้าไหมมัดหมี่ไว้ใช้กันเองแทบทุกครัวเรือน ไม่ได้ทอขาย นอกจาก 
ทอให้ลูกหลานยามออกเรือน
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชปรารภว่า การ
พระราชทานสิ่งของให้แก่ชาวบ้านน้ัน เป็นเพียงการช่วยเหลือเฉพาะ
หน้า ควรจะหาวธีิทีช่่วยให้ชาวบ้านสามารถพ่ึงพาตนเองได้ในระยะยาว

“กองบรรณาธิการ”

22 จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



ต่อไป สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงทรงมีพระราชด�าริว่า 
ชาวบ้านมีความรู้ความสามารถในการทอผ้าไหมมัดหมี่อยู่แล้ว หากจะ
ส่งเสรมิให้ทอเพ่ิมข้ึนจากทีเ่คยทอไว้ใช้เอง ก็จะช่วยให้ชาวบ้านมรีายได้ 
เสรมิ จงึทรงชกัชวนให้ชาวบ้านเริม่ทอผ้าไหมมดัหมีข่าย โดยทรงรบัซือ้ไว้ 
เองทั้งหมด และเพ่ิมราคาให้สูงกว่าท้องตลาด ในเวลานั้น ผ้าไหม 
มัดหมี่ยังไม่ค่อยมีคุณภาพ มักมีลักษณะแคบ สั้น และส่วนใหญ่สีตก  
แต่ที่ทรงรับซื้อไว้ ก็เพ่ือจูงใจให้ชาวบ้านมีก�าลังใจทอผ้าไหมต่อไป  
พร้อมกันนัน้ ก็พระราชทานค�าตชิม และข้อแนะน�าต่างๆ ให้ราชเลขานกุาร 
ในพระองค์น�าไปแจ้งแก่ชาวบ้าน จนผ้าไหมมดัหมีค่่อยๆ พัฒนาคณุภาพ
ดีขึ้นตามล�าดับ จึงเป็นที่ต้องการของประชาชนทั่วไป 
 หลงัจากนัน้โครงการส่งเสรมิการทอผ้าไหมก็ได้ขยายออกไป 
ตามหมู่บ้านต่างๆ ของจังหวัดทางภาคอีสาน และโปรดเกล้าฯ ให ้
ส่งเสริมการทอผ้าไหมพื้นเมืองทุกชนิด ทั้งผ้าไหมสีพื้น และผ้าไหมลาย
พ้ืนเมืองต่างๆ นอกเหนือจากผ้าไหมมัดหมี่ เช่น ผ้าไหมหางกระรอก  
ผ้าไหมลายลูกแก้ว ผ้าไหม แพรวา ผ้าไหมลายขิด ชาวบ้านท่ีทอผ้า 
ไม่เป็น ก็โปรดเกล้าฯ ให้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และทรงรับซื้อเส้นไหมนั้น  

ส่งไปให้ผู้ที่ไม่ได้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม แต่มีความสามารถในการทอเป็น 
ผูท้อแทน จนการทอผ้าไหม กลายเป็นโครงการส่งเสรมิอาชพีท่ีท�ารายได้ 
ให้แก่ราษฎรอย่างกว้างขวางทีส่ดุ ของมลูนธิิส่งเสรมิศลิปาชพีฯ ตลอดมา  
จนถึงปัจจุบันนี้ 
 ใน พ.ศ. ๒๕๑๕ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสรรที่ดินที่หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี ให ้
ราษฎรได้อาศยัท�าไร่เป็นอาชพี สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ  
ได้ทรงช่วยเหลือกลุ่มแม่บ้านชาวหุบกะพงให้มีรายได้เพิ่มเติม ด้วยการ 
น�าป่านศรนารายณ์ ซึง่เป็นพืชในท้องถ่ินมาประดษิฐ์เป็นสนิค้าหตัถกรรม
ต่างๆ เช่น กระเป๋าถือ หมวก พัด รองเท้าแตะ และของใช้อื่นๆ อีก 
หลายอย่าง โดยได้รบัความร่วมมอืจากกองอตุสาหกรรมสิง่ทอ กรมส่งเสรมิ 
อุตสาหกรรม ส่งครูไปช่วยแนะน�า และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากป่าน- 
ศรนารายณ์ จนสามารถผลิตเป็นสินค้าออกสู่ตลาดได้
 กิจการด้านการส่งเสริมอาชีพศิลปหัตถกรรมท่ีสมเด็จพระ-
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงอ�านวยการอยู่ ได้ขยายขอบเขตการ
ด�าเนินงานกว้างขวางมากขึ้นตามล�าดับ ท�าให้ต้องทรงใช้จ่ายพระราช- 
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ทรัพย์ เพ่ือโครงการต่างๆ เป็นจ�านวนมาก ข้าราชบริพารและผู้มีจิต
ศรัทธาจึงได้รวบรวมเงินจ�านวนหนึ่งขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อทรงใช้จ่าย
ในกิจการนี ้และกราบบงัคมทูลขอให้ทรงจดัตัง้เป็นมลูนิธิ จงึโปรดเกล้าฯ 
ให้ตั้งมูลนิธิขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ พระราชทานชื่อว่า  
“มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ ในพระบรมราชินูปถัมภ์” และทรงเป็น
ประธานกรรมการบรหิารของมลูนิธิฯ ด้วย ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้เปลีย่น 
ชือ่ของมลูนิธิฯ เป็น “มลูนิธิส่งเสรมิศลิปาชพีในสมเด็จพระนางเจ้าสริกิิติ์  
พระบรมราชินีนาถ” ซึ่งใช้ต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ 
 หลังจากการจัดตั้งมูลนิธิขึ้นเป็นทางการ นับตั้งแต่ พ.ศ. 
๒๕๑๙ เป็นต้นมา ได้เกิดโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎร เพ่ิมข้ึน 
อีกเป็นจ�านวนมาก โดยใน พ.ศ. ๒๕๑๙ มีโครงการทอผ้าฝ้าย ที่อ�าเภอ 
ป่าโมก จงัหวัดอ่างทอง และท่ีอ�าเภอบางปะหนั จงัหวัดพระนครศรอียุธยา 
โครงการสานเสื่อกระจูดท่ีต�าบลศาลาใหม่ อ�าเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส โครงการทอผ้าไหม ที่อ�าเภอตาพระยาและอ�าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดปราจีนบุรี (ปัจจุบันเป็นจังหวัดสระแก้ว) ต่อมา ใน พ.ศ. ๒๕๒๐ 
มโีครงการทอผ้าไหมแพรวา ทีต่�าบลโพน อ�าเภอค�าม่วง จงัหวัดกาฬสนิธ์ุ 
และศลิปหัตถกรรมพ้ืนบ้านอกีหลายอย่างเช่น การท�าเครือ่งประดบัเงนิ
ของชาวไทยภเูขาในภาคเหนอื การจกัสานไม้ไผ่ลายขดิ ซึง่เป็นหัตถกรรม
พ้ืนบ้านของภาคอสีาน รวมทัง้การอนรุกัษ์งานฝีมอืโบราณอกีหลายชนดิ 
ที่แทบจะหาครูผู้ถ่ายทอดวิชาไม่ได้อีกแล้ว เช่น การถมทอง การท�าคร�่า  
การทอจก การปักซอยแบบไทย การแกะสลักไม้และการแกะสลัก 
หนังตะลุง ตลอดจนการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมแบบใหม่เพิ่มขึ้น เช่น  
การตกแต่งหัตถกรรมต่างๆ ด้วยปีกแมลงทับ ส่งผลให้มูลนิธิส่งเสริม 
ศิลปาชีพฯ กลายเป็นศูนย์รวมท่ีส�าคัญของบรรดาครูผู ้มีฝีมือทาง
หัตถกรรมทั้งหลาย 
 เมื่อมีการผลิตผลงานศิลปาชีพออกมาเป็นจ�านวนมาก 
การตลาดก็มีความจ�าเป็นย่ิงขึ้นเป็นล�าดับ เพ่ือให้สามารถจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างกว้างขวางย่ิงขึ้น และราษฎรผู้ผลิตมีรายได ้
จากการผลิตผลงานเหล่าน้ันอย่างท่ัวถึง การเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพ 
กระท�าในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักทั้งภายในประเทศ 
และต่างประเทศ เริม่ด้วย สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ โปรดท่ี 

จะทรงใช้สอยผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพทุกชนิด เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง 
แก่ประชาชน เช่น ทรงฉลองพระองค์ท่ีตัดเย็บจากผ้าไหมแพรวา  
ผ้าไหมมัดหมี่ และผ้าปักของชาวไทยภูเขา กระเป๋าทรงถือก็ประดิษฐ์
จากย่านลิเภา หรือเครื่องเงินเครื่องทองฝีมือนักเรียนศิลปาชีพ ส่วนการ 
เผยแพร่ผลงานศิลปาชีพออกสู่สาธารณชนนั้น ก็ได้ด�าเนินการอย่าง 
ต่อเนือ่งและสม�า่เสมอ มทีัง้การเผยแพร่ผลงานภายในประเทศ โดยการ 
ตั้งร้านจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ขณะนี้มีอยู่ ๒ แห่ง ตั้งอยู่ที่ 
หน้าอาคารกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
ในสวนจิตรลดา และที่พระท่ีน่ังอภิเศกดุสิตใกล้พระที่นั่งวิมานเมฆ ใน
พระราชวังดสุติ และยังมร้ีานจติรลดา ในสวนจติรลดา และมสีาขาต่างๆ 
รวม ๑๑ แห่ง นอกจากน้ี มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปาชีพ  
เพื่อเผยแพร่ศิลปหัตถกรรมอันเป็นผลงานของมูลนิธสิ่งเสริมศิลปาชีพฯ 
มกีารส่งผลติภณัฑ์ศลิปาชพีไปจ�าหน่ายตามห้างสรรพสนิค้า และในงาน
แสดงสินค้าที่หน่วยงานอื่นๆ จัดขึ้น 
 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชประสงค์
ที่จะเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านไทย 
แก่ชาวต่างประเทศ เพ่ือให้ชาวต่างประเทศได้รู ้จักศิลปหัตถกรรม 
ของไทย อันจะช่วยขยายตลาดให้กว้างขวางมากย่ิงขึ้น พระราโชบาย 
ในการเผยแพร่งานศิลปาชีพแก่ชาวต่างประเทศกระท�าในรูปแบบ 
ที่ส�าคัญคือ พระราชทานผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพเป็นของขวัญแก่พระราช-
อาคันตุกะ และบุคคลส�าคัญท่ีเป็นชาวต่างประเทศ โดยจะทรงเลือก
ผลติภัณฑ์ศลิปาชพีทีง่ดงาม เพ่ือให้ผูไ้ด้รบัพระราชทานเกิดความชืน่ชม  
ในศิลปะการประดิษฐ์ของไทย เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ในด้าน 
การตลาดต่างประเทศ วิธีหนึ่ง และยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มี
การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพเมื่อเสด็จฯ เยือนต่างประเทศ 
 งานของ “ศิลปาชีพ” ด�าเนินสืบเน่ืองมานานนับสิบปี ตาม 
พระราชด�าริและพระราโชบายของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม-
ราชินีนาถ เพ่ือสร้างสรรค์งานศิลปะที่งดงามเป็นมรดกล�้าค่าจาก
ภูมปัิญญาไทย ทัง้ยังเป็นการน�ารายได้กลบัไปส่งเสรมิชาวชนบทผูม้รีาย
ได้น้อย ให้มีอาชีพเสริมสนับสนุนอาชีพหลัก คือการท�านาท�าไร่อีกด้วย
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“ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ” 
... พระกรุณาธคิุณเพื่อปวงชน

 

บทสัมภาษณ์พิเศษ คุณฐาปนา รักติประกร 
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานการเงินและบัญชี 
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“กองบรรณาธิการ”

 สืบเนื่องจากพุทธศักราช ๒๕๕๘ นี้เป็นปีที่สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา 
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ กองบรรณาธิการฯ ได้มีโอกาสเรียนสัมภาษณ์ 
คุณฐาปนา รักติประกร ผู้อ�านวยการกลุ่มงานการเงินและบัญชี กอง- 
ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม- 
ราชกุมารี ดังมีใจความส�าคัญขอน�าเสนอต่อท่านผู้อ่านในโอกาสนี้
Q:  คณุฐาปนาเริม่ต้นการท�างานในด้านการถวายงานสมเดจ็พระเทพ-

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีมาตั้งแต่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเลยใช่ไหมคะ

A: ใช่ค่ะ เมือ่เรยีนจบปรญิญาตรพ่ีีก็ได้เข้ามาถวายงานเลย ในช่วงแรก  
ได้เข้าท�างานท่ีกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถอยู่ฝ่ายการเงินและตามเสด็จฯ เมื่อคราว 
ท่ีเสดจ็ฯ แปรพระราชฐานต่างจงัหวัด สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรม-
ราชินีนาถทรงมีพระราชภารกิจหลายด้าน ล้วนแต่เป็นเรื่องการ 

ทรงงานเพ่ือประโยชน์สุขแก่ราษฎร มีอยู่ช่วงหน่ึงเมื่อท่านผู้หญิง 
มณีรัตน์ บุนนาคออกไปช่วยส่งเสริมอาชีพชาวบ้านที่อยุธยา 
อ่างทองด้านงานทอผ้าฝ้ายทอมือเพ่ือแบ่งเบาพระราชภารกิจ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทางผู้ใหญ่ก็มอบหมาย
ให้พ่ีไปช่วยงานท่านผู้หญิงมณีรัตน์ฯ ท่านก็ไปช่วยดูแลตั้งแต ่
การตั้งก่ี การให้ค�าแนะน�าเรื่องผ้าที่จะทอว่าควรมีขนาดและ 
สีอย่างไร ซื้อฝ้ายไปให้ นอกจากเรื่องผ้าก็มีงานจักสานพ้ืนเมือง 
พวกพัด กระบุง ตะกร้า ชาวบ้านท�างานเสร็จก็รวบรวมมา สินค้า
ชาวบ้านมีเยอะ ท่านก็คิดหาตลาดช่วยรับซื้อ แรกๆ ก็ซื้อ-ขาย
กันเองเป็นการภายใน ต่อมา มดี�ารว่ิาจะตัง้เป็นร้านจ�าหน่ายสนิค้า  
ก็ต้ังเป็นร้านจิตรลดา สาขาแรกที่โอเรียนเตลพลาซ่า เพ่ือระบาย 
สนิค้าจากชาวบ้าน ช่วงนัน้พ่ีได้ช่วยงานท่านผูห้ญิง ท้ังการเตรยีมงาน 
จัดตั้งร้าน การออกพ้ืนที่ไปพบชาวบ้าน สมเด็จพระเทพรัตน- 
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงเป็นองค์ท่ีปรึกษาจึงมี 
พระราชกระแสให้พ่ี “ไปเป็นสมุห์บัญชีให้ร้านจิตรลดา” ดูแล
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ด้านการเงินและบัญชี หลังจากร้านจิตรลดาเปิดด�าเนินการและ 
ขยายสาขาไปหลายแห่ง พ่ีก็หยุดพักการปฏิบัติงานไปช่วงหนึ่ง 
เพื่อไปศึกษาภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ หลังจากกลับมา สมเด็จ- 
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีจึงทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ ให้พ่ีมาถวายงานดูแลเรื่องการเงินและบัญชีของ
พระองค์ท่าน ต่อมาในปี ๒๕๓๕ เมื่อมีการแบ่งส่วนราชการ 
ส�านักราชเลขาธิการได้จัดตั้ง กองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น  
กองราชเลขานุการในพระองค์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยาม-
บรมราชกุมารี พ่ีจึงได้รับต�าแหน่งให้เป็นหัวหน้าดูแลฝ่ายการเงิน
และบัญชีของกองงานฯ ตั้งแต่นั้นมาค่ะ 

Q:  ขออนุญาตเรยีนถามแรงบนัดาลใจทีท่�าให้คณุฐาปนาสนใจด้านการ
เงนิและบญัชไีด้ไหมคะ เพ่ือว่าจะได้เป็นแนวทางให้ผูอ่้านจดหมาย
ข่าวที่เป็นนักเรียนได้มีแนวคิดในการเลือกสาขาเรียน 

A: พ่ีเป็นคนท่ีเรียนหนังสือในระดับปานกลาง เมื่อขึ้นชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายต้องเลือกสายการเรียน พ่ีไม่ถนัดท่ีจะต้องเรียนภาษา
ต่างประเทศภาษาท่ีสอง ก็เลยเลือกศิลปค�านวณ สมัยนั้นการเข้า
มหาวิทยาลัยใช้ระบบการสอบเข้าครั้งเดียว ถ้าสอบไม่ติดก็ต้อง
ไปเรียนมหาวิทยาลัยเปิด แรกๆ พ่ีก็ยังเรียนแบบสบายๆ ยังไม่ได้ 
ตัดสินใจว่าจะเรียนต่อคณะอะไร เมื่อครั้งทางโรงเรียนจัดแนะแนว
ให้เรามีการวางแผนการสอบเข้ามหาวิทยาลัย สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ก็ทรงพระกรุณาแนะน�าว่า  
“เรียนบัญชีสิ ดีนะ หางานง่ายดี” พ่ีจึงคิดสนใจเลือกเรียนต่อ 
ด้านนี้ และลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองขนานใหญ่ ขยันเรียน ขยัน
ท่องหนังสือ และทบทวนบทเรียน เมื่อจบ ม.ศ.๕ ผลการเรียนก็
ระดับติดบอร์ดเลยทีเดียวค่ะ และเมื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็สอบ
ติดคณะที่เลือกไว้เป็นอันดับหนึ่ง คือ คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เคลด็ลบัความส�าเรจ็ก็คอื ต้องตัง้ใจ  
มีเป้าหมาย และขยันมุมานะ 

Q:  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระ-

ราชด�ารเิก่ียวกับนโยบายและแนวคดิในการท�างานด้านการเงนิและ
บัญชีอย่างไรบ้างคะ

A: งานด้านการเงินและบัญชีที่พี่ดูแลรับผิดชอบนี้ เป็นการดูแลทั้งเงิน
ส่วนพระองค์ และเงนิทีม่ผีูทู้ลเกล้าฯ ถวายเพ่ือร่วมการพระราชกุศล 
ในโครงการต่างๆ ซึ่งตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็นต้นมา ทรงพระ-
กรณุาโปรดเกล้าฯ ให้จดัตัง้เป็นกองทนุ โดยพระราชทานชือ่กองทุน
นีว่้า “ทุนการกุศลสมเดจ็พระเทพฯ” จงึขอเล่าเกีย่วกับความเป็นมา
ของเงินทุนนี้ก่อนนะคะ 

 ประชาชนคนไทยต่างได้เห็นภาพท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้าน
ต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศชาติ ทุกวัน  
วันละหลายๆ งาน ตลอดท้ังปีมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปี และได้เห็น 
ผลงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย จึงเกิดความศรัทธาและอยากจะ
ได้มีส่วนร่วมในการพระราชกุศลช่วยเหลือประชาชนและพัฒนา
ประเทศชาติของพระองค์ท่านด้วย จึงมีผู้ท�าหนังสือขอเข้าเฝ้าฯ 
หรือเข้าเฝ้าฯตามงานที่เสด็จในโอกาสต่างๆ หรือแม้แต่เมื่อเสด็จฯ  
ต่างประเทศ เพ่ือทูลเกล้าฯ ถวายท้ังเงินและสิ่งของ หรืออาสา
ท�างานถวายตามทีต่นถนัด มากขึน้ๆ ในแต่ละปีทีผ่่านมา ซึง่เงนิทีม่ี
ผูท้ลูเกล้าฯ ถวายเหล่าน้ีท�าให้พระองค์ท่านย่ิงต้องทรงงานหนกัขึน้ 
มโีครงการต่างๆ เกิดขึน้มากมาย ช่วยเหลอืผูป้ระสบความเดอืดร้อน
ขาดแคลนอย่างทัว่ถึง ครอบคลมุทกุด้าน และเน่ืองจากศรทัธาของ
คนทั่วประเทศรวมถึงในต่างประเทศด้วยนี้ จึงทรงมีพระราชด�าริให้
จดัต้ังเป็นกองทนุขึน้ มตีราสาร มรีะเบยีบการเบกิจ่ายเงนิ กระทรวง
การคลังได้รับรอง “ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ” ตามประกาศลง
วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๐ เงินกองทุนฯ ที่ฝากไว้กับธนาคารหรือ
บริษัทเงินทุน สามารถรับดอกผลเต็มจ�านวนโดยไม่ต้องหักภาษี 
เช่นเดียวกับ ผู้ที่บริจาคเงินสมทบทุนสามารถน�าใบเสร็จรับเงิน
ไปลดหย่อนภาษีเงินได้ในปีท่ีบริจาค กองทุนนี้เติบโตข้ึนอย่างต่อ
เน่ือง ทรงเอาพระทัยใส่ในเรื่องการจัดการการเงินและบัญชี ท้ังนี้
ทรงมพีระราชประสงค์ทีจ่ะให้ทกุอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
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 ตั้งแต่พ่ีได้ถวายงานด้านนี้มา ทรงย�้าเป็นนโยบายการท�างานมา
ตลอดว่า เงนิท่ีประชาชนบรจิาคมานีต้้องมหีลกัฐานการรบัเงนิและ
มใีบอนุโมทนาให้ผูถ้วายให้ถูกต้องทกุบาททุกสตางค์ เพ่ือให้ทุกคน
สบายใจ ไร้ข้อกังขาใดๆ ในแต่ละปีบัญชี มีบริษัทตรวจสอบบัญชี
ระดับสากลมาช่วยด�าเนินการตรวจสอบ มีการท�ารายงานการเงิน
ประจ�าทุกปี ทรงเน้นว่าระบบงานบัญชีจะต้องมีมาตรฐานให้เป็น 
ที่ยอมรับแก่สาธารณชน 

Q:  เวลาประชาชนถวายเงิน จ�าเป็นต้องระบุไหมคะว่าถวายมาเพื่อท�า
โครงการใด และสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานเงินจากกองทุนดังกล่าวไปด�าเนินงานโครงการอะไร
บ้างคะ 

A: เงินที่ประชาชนทูลเกล้าฯ ถวายมา ส่วนใหญ่ผู้ถวายแจ้งว่า โดย
เสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย หมายความว่าน�าไปใช้ได้
ในทุกๆ โครงการตามแต่พระราชประสงค์ ไม่ได้ระบุเจาะจง หรือ
บางครั้งผู้มีจิตศรัทธาบางท่านก็เจาะจงมาว่าประสงค์จะสนับสนุน
เฉพาะโครงการใดโครงการหน่ึง กจ็ะท�าหนงัสอืทลูเกล้าฯ ถวายหรอื
เขียนระบุมาเพื่อการนั้น 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงน�าเงินที่มี 
ผูท้ลูเกล้าฯ ถวายโดยเสดจ็พระราชกุศลดงักล่าวไปใช้ในการพัฒนา
ด้านต่างๆ เช่น งานพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและ 
การศึกษาของเดก็และเยาวชนในท้องถ่ินห่างไกล ส่งเสรมิการศกึษา
ต่อระดบัสงู ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัธรรมชาต ิส่งเสรมิอาชพีแด่ผูด้้อย
โอกาส คนพิการ และพระราชทานความช่วยเหลือสนับสนุนหน่วย
งานการกุศลอื่นๆ เช่น โรงพยาบาล มูลนิธิ โครงการที่พระองค์ท่าน
ทรงให้ความส�าคัญมาก คือเรื่องงานพัฒนาเด็กและเยาวชนใน 
ถ่ินทุรกันดาร รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส จะพระราชทานเงินลงไปเพ่ือ
พัฒนาตั้งแต่พ้ืนฐาน เช่น ดูแลเรื่องสุขภาพอนามัย อาหารและ
โภชนาการ แรกๆ มุง่ไปทีเ่ดก็ก่อน ต่อมาทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 
ให้ดูแลแม่ที่ตั้งครรภ์ด้วย เพราะแม่ที่สุขภาพดีก็ย่อมให้ก�าเนิดบุตร
ที่แข็งแรงด้วย 

 เด็กและเยาวชนในชนบทห่างไกล ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวท่ี
ยากจน ก็ทรงให้โอกาสทางการศึกษา พระราชทานทุนให้เรียนต่อ 
เวลาที่เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนต่างๆ ที่มีนักเรียนในพระราชา- 
นุเคราะห์มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ทรงเอาพระทัยใส่ถามถึงความคืบหน้า
ในการเรียน ดูว่าเรียนอ่อนวิชาอะไร มีปัญหาเรื่องไหน ก็โปรด-
เกล้าฯ ให้ครูเอาใจใส่เป็นพิเศษเพิ่มเติม มีจัดแนะแนว ช่วยเตรียม
ความพร้อมในการเรียนต่อ ทรงมีพระราชประสงค์ให้เด็กๆ ได้เรียน
รูว่้าในโลกกว้างมวิีชาความรูอ้ะไรบ้าง มสีาขาอาชพีอะไรบ้างท่ีเป็น
ประโยชน์ เดก็นักเรยีนโรงเรยีน ตชด. ทีเ่รยีนด ีก็ทรงพระกรณุาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานทนุให้เรยีนต่อจนจบปรญิญาตร ีบางคนกส่็งไป
เรยีนต่อท่ีประเทศอนิเดยี ซึง่เป็นประเทศทีม่กีารศกึษาหลายรปูแบบ 
ค่าใช้จ่ายไม่แพงมากและมปีรชัญาการเรยีนรูท้ีน่่าสนใจ นอกจากน้ี 
ครูก็เป็นผู้มีความส�าคัญในวงการศึกษา ทรงเห็นว่าเด็กจะเก่งหรือ 
ไม่เก่ง ส่วนหนึ่งก็มีผลมาจากครูที่มีความรู้ความสามารถ จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดโครงการพัฒนาครูในถ่ินทุรกันดาร  
ส่งเสริมให้ศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี 

Q:  นอกจากงานพัฒนาเดก็และเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ยังพระราชทาน
ความช่วยเหลือกลุ่มบุคคลต่างๆ อีกมากใช่ไหมคะ

A: ใช่ค่ะ ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีพระราชประสงค ์
ที่จะส่งเสริมศักยภาพของทุกคนจริงๆ เช่น ครู พยาบาล ที่ประสงค์
จะศกึษาต่อแต่ไม่มโีอกาส ก็ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้คดัเลอืก
ผู้ที่มีความสามารถส่งไปเรียนต่อ ให้ทุนไปดูงานหรือฝึกอบรม เช่น 
ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านการดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น ทรงเอา
พระทัยใส่คนพิการมาเป็นเวลานานหลายสิบปี หาทางช่วยเหลือ
ให้พวกเขาได้เรียนและมีชีวิตที่สะดวกสบายเหมือนคนปกติสุข  
มีวิธีการออกก�าลังกายเพ่ือให ้มีสุขภาพแข็งแรง มีอาชีพที ่
เหมาะสมท�า หรือผู้ต้องขังในเรือนจ�า ก็ทรงห่วงใยในความเป็น
อยู่ของเขา พระราชทานของใช้ที่จ�าเป็นแต่ขาดแคลน ทรงเห็นว่า
พวกเขามีเวลาว่างมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ไปให้ จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องไอที จัดต้ังห้องสมุด 
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จัดฝึกอบรมทักษะอาชีพ เพ่ือให้คนเหล่านี้ได้ศึกษาหาความรู ้  
มีความรู้ติดตัวเพื่อสามารถน�าไปใช้ประกอบอาชีพได้เมื่อพ้นโทษ

 เมื่อเสด็จฯ เยือนต่างประเทศจะทรงหาโอกาสเล่าถึงงานต่างๆ  
ที่ทรงท�า ซึ่งท�าให้ชาวต่างชาติศรัทธาและถวายทุนการศึกษาใน
ระดบัต่างๆ ท�าให้คนไทยท้ังนักเรยีนและผูท้�างานแล้วมโีอกาสศกึษา
ต่อในประเทศต่างๆ 

 สขุภาพอนามยัของพระภกิษแุละสามเณรก็ทรงดแูล ทรงพระกรณุา
โปรดเกล้าฯ ให้จดัท�าโครงการถวายภตัตาหาร ถวายนมและอาหาร
เสริมแด่สามเณร โดยเฉพาะสามเณรในถ่ินทุรกันดาร มักเป็นโรค
ผิวหนังเน่ืองจากสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมท่ีไม่สะอาด ก็ให้เจ้าหน้าท่ี
จดัการรกัษาดแูลด้านสขุอนามยั ดแูลเรือ่งทีน่อนหมอนมุง้ให้สะอาด

 เวลาเสดจ็ฯ เย่ียมราษฎรในพ้ืนทีห่่างไกล ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ  
ให้มีหน่วยแพทย์พระราชทานมาช่วยตรวจสุขภาพและรักษา
พยาบาลประชาชนที่ไม่มีโอกาสไปพบแพทย์หรือไม่มีทุนทรัพย์ 
และทรงฟังแพทย์เหล่าน้ันถวายรายงานอย่างละเอียดเพ่ือทรง
ติดตามหาทางช่วยเหลือต่อไป เมื่อคราวเสด็จฯ ทรงเยี่ยมโรงเรียน
ในโครงการ หากทรงพบเด็กนักเรียนมีความผิดปกติ จะทรงส่งตัว
ให้แพทย์ตรวจเช็คอย่างละเอียด และให้ครูคอยติดตามดูแลอย่าง
ใกล้ชิด ทรงสอดส่องดูแลเป็นรายบุคคลเลยทีเดียว

 บ้านเมืองเรามีเหตุภัยพิบัติเกิดขึ้นเสมอๆ ไม่ว่าจะเหตุการณ์สึนามิ  
น�้าท่วม ดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว ฝนแล้ง เมื่อทรงทราบว่า
ประชาชนประสบความเดือดร้อน ก็จะทรงส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าไปช่วย
บรรเทาความเดอืดร้อนเฉพาะหน้าในทันที ให้น�าน�า้ดืม่ อาหารและ 
ถุงของขวัญพระราชทานซึ่งเป็นของใช้ท่ีจ�าเป็น เช่น ข้าวสาร 
อาหารกระป๋อง สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน เสื้อผ้า รองเท้า ยา ไฟฉาย 
ฯลฯ เข้าไปก่อน ต่อไปก็ค่อยน�าข้าวของเครื่องใช้ท่ีจ�าเป็นต่อการ
ยังชีพเข้าไป เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง เตาแก๊ส ส้วมเคลื่อนที่ ฯลฯ  
ทรงห่วงใยทุกรายละเอยีดจรงิๆ หลงัจากนัน้ก็พระราชทานความช่วย

เหลอืในการซ่อมบ้าน ซ่อมโรงเรยีน คอืพระราชทานความช่วยเหลอื 
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติสุขเหมือน
เดิมให้มากที่สุด หากทรงทราบว่าเหตุภัยพิบัติท�าให้บุพการีถึงแก่
ชีวิต มีเด็กๆ ที่เป็นก�าพร้า ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีหน่วย
งานด้านสงัคมสงเคราะห์เข้ามาดแูลเดก็ๆ และพระราชทานทนุการ
ศึกษาเพื่อให้เด็กเหล่านั้นได้ศึกษาต่อจนจบ กล่าวได้ว่าทรงช่วยทั้ง
ระบบ ไม่ว่าสังคม ชุมชนแบบไหนก็ตาม ทั้งคนไทย ชนกลุ่มน้อย  
ทรงห่วงใยเอื้ออาทรประชาชนเหมือนผู้ใหญ่ห่วงใยลูกหลาน 

Q:  ทราบว่ามีโครงการพระราชทานความช่วยเหลือไปยังต่างประเทศ
ด้วยใช่ไหมคะ

A: ใช่ค่ะ ความช่วยเหลอืท่ีพระราชทานมทีัง้การทุเลาปัญหาเฉพาะหน้า 
และโครงการระยะยาวด้วย เมื่อทรงทราบว่าที่ไหนประสบเหตุภัย
พิบตั ิประชาชนเดอืดร้อน ก็จะทรงตดิต่อให้เจ้าหน้าทีป่ระสานงานให้
ความช่วยเหลอืเสมอ ทัง้แผ่นดนิไหวทีจ่นี เนปาล ก็ได้มกีารมอบเงนิ 
ช่วยเหลอืผ่านไปทางสถานทตู มอบสิง่ของบรรเทาทุกข์ไปช่วยเหลอื
หลายครัง้ ส่วนการพระราชทานความช่วยเหลอืในลกัษณะโครงการ
พัฒนาระยะยาวก็มีหลายประเทศ เช่น ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม 
มองโกเลีย ติมอร์ ฯลฯ ประเทศต่างๆ เหล่านี้ก็มีปัญหาในชุมชนไม่
ต่างจากประเทศไทย เมื่อทราบถึงแนวทางงานพัฒนาของพระองค์
ท่าน จึงขอพระราชทานค�าแนะน�าและด�าเนินงานโครงการเพ่ือ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตพวกเขาให้ดีขึ้น 

Q:  การเสด็จฯ เยี่ยมโรงเรียนและราษฎรในพื้นที่ชนบท แต่ละโรงเรียน
ดมูกิีจกรรมคล้ายๆ กัน ก็จะทรงพระด�าเนนิตรวจงานเช่นนีเ้หมอืนๆ 
กันทุกแห่งที่เสด็จฯ หรือคะ 

A: โรงเรียนในโครงการตามพระราชด�าริฯ จะมีกิจกรรมคล้ายๆ กันค่ะ 
มีโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน โครงการสหกรณ์โรงเรียน 
โครงการเพาะเห็ด โครงการเลี้ยงเป็ด ไก่ สุกร กบ โครงการเสริม
ไอโอดีนโครงการฝึกอาชีพ ดูเหมือนคล้ายกัน แต่ๆ ละแห่งก็จะมี
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ความแตกต่างกันในรายละเอียด ทุกครั้งที่เสด็จฯ จะทรงตรวจ
รายงานความก้าวหน้าในการด�าเนินงานของโรงเรียน ทรงดูว่าเด็ก 
มีสุขภาพดีขึ้นไหม อัตราการป่วยลดลงไหม ผลผลิตการเกษตร 
เพ่ิมขึน้หรอืลดลง บางโรงเรยีนก็เสดจ็ฯ ซ�า้หลายหนค่ะ พ่ีเคยได้ยิน
ที่ทรงมีรับสั่งว่า “มาแล้วมาอีก การมาดีกว่าไม่มา ทุกครั้งที่มา 
โรงเรียนจะได้ประโยชน์ หลายๆ หน่วยงานก็จะมาช่วยกัน (ตั้งแต่
ผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ กรมปศุสัตว์ 
เกษตร สหกรณ์ ) ผูไ้ด้ประโยชน์ก็คอืโรงเรยีน” คอืพระองค์ท่านทรง
ยอมเหน่ือยท่ีจะเสด็จฯ ไปทุกแห่ง ทรงเสียสละเวลาของพระองค์
อย่างเต็มพระทัยจริงๆ 

Q:  จากการทรงงานพัฒนาที่ผ่านมา คงจะมีเยาวชนจ�านวนไม่น้อย 
ที่เติบโตไปเป็นคนท�างานท่ีมีคุณภาพของสังคม คุณฐาปนาพอจะ
ช่วยเล่าเรื่องราวที่เป็นผลสัมฤทธ์ิของการพระราชทานพระกรุณา
แก่บุคคลเหล่านั้นบ้างได้ไหมคะ 

A: งานพัฒนาคนเป็นเป้าหมายของการทรงงาน ทรงมุง่หวงัทีจ่ะให้เดก็ๆ  
เติบโตไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ เพ่ือมาช่วยกันพัฒนาประเทศ  
พ่ีขอยกตัวอย่างเรื่องของเด็กนักเรียนทุนพระราชทาน ๓ คน 
ที่พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณนะคะ 

	 คนแรก เป็นเด็กหญิงชาวเขา เผ่าม้ง ชื่อ นางสาวอุไร ยังชีพ
สุจริต เดิมอาศัยอยู่บ้านดิน เมื่อเรียนจบ ป. ๖ จากโรงเรียน ตชด.  
รปัปาปอร์ต อ�าเภอสะเมงิ จงัหวดัเชยีงใหม่ พ่อแม่ก็ไม่มเีงินส่งเรยีนต่อ 
จะให้ไปท�านาท�าไร่ ต่อมาเด็กคนนี้มีโอกาสได้รับคัดเลือกให้รับ
พระราชทานทุนเรียนหนังสือจนจบมัธยม และได้ไปเรียนต่อระดับ
ปริญญาตรีสาขา Communicative English ที่ Loreto College, 
Kolkata ประเทศอินเดีย ตอนนี้เรียนจบแล้วกลับมาฝึกงานที่
สถาบันภาษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และด้วยความขยันและ 
รักเรียน จึงเรียนต่อระดับปริญญาโทด้วยก�าลังจะจบ นี่ก็เป็น
ตวัอย่างทีน่่าชืน่ใจว่า เราก�าลงัจะมบีคุลากรท่ีมคีณุภาพมาช่วยกัน
พัฒนาบ้านเมืองต่อไป

 คนท่ีสอง เป็นเดก็หญิงจากภาคใต้ ชือ่ นางสาวปิญานุช สบื เรยีนจบ  
ป.๖ จากโรงเรียน ตชด. บ้านกอเตย อ�าเภอท่าชนะ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี เมื่อจบชั้นมัธยมก็ไปเรียนต่อที่ประเทศอินเดียสาขา 
Life Science ที ่Miranda House College, Delhi University, New 
Delhi จนจบปริญญาตรี เมื่อกลับมาประเทศไทยก็ได้เข้าฝึกงาน
ที่ส�านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม- 
ราชกุมาร ีปัจจบุนัได้รบัพระราชทานทนุไปเรยีนต่อระดบัปรญิญาโท 
ด้านการจดัการสิง่แวดล้อมท่ีจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และท�างาน
เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานชาวต่างชาติ บริษัทวันทูวัน จ�ากัด 
(มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร

 คนท่ีสาม ชื่อ นายอะยิ เบเซกู่ เป็นเด็กชายชาวอาข่า จบ ป.๖  
จากโรงเรียน ตชด. เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๔ อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย ได้ไปเรียนต่อจนจบปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ 
ที่ Ramjas College, University of Delhi, New Delhi ประเทศ
อินเดีย ระหว่างเรียนได้ฝึกงานที่สถานทูตไทยในกรุงเดลี ด้านการ
พาณิชย์ ปัจจุบันเดินทางกลับมาประเทศไทยเพื่อดูแลพ่อแม่ และ
ท�างานเป็นเจ้าหน้าที่วิจัย บริษัท Envisage จ�ากัด ที่เชียงราย ซึ่ง
เป็นบ้านเกิด และใช้เวลาว่างสอนภาษาองักฤษเดก็ๆ ชาวอาข่าโดย
ไม่รบัค่าตอบแทน นับเป็นตัวอย่างท่ีดมีากของการเป็นบคุคลทีไ่ด้รบั
โอกาสให้พัฒนาตนเอง ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จัก
ตอบแทนสังคม ท�าตัวให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 

Q:  จากการเรียนรู้พระจริยวัตรการทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี น่าจะช่วยให้เยาวชนได้ข้อคิดที่
เป็นประโยชน์มากมาย ขอเรียนเชิญ คุณฐาปนาช่วยกรุณาให้ค�า
แนะน�าเพ่ิมเติมเพ่ือฝากให้กับเยาวชนที่จะเติบโตไปเป็นพลเมือง
ของประเทศชาติด้วยนะคะ 

A: จากการที่พ่ีได้ถวายงานมาเป็นระยะเวลากว่า ๔๐ ปี ได้ประจักษ์
พระราชอัธยาศัยหลายประการท่ีนับว่าเป็นแบบอย่างที่ดี ด้าน
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การใช้จ่ายเงิน ทรงประหยัดและใช้ของอย่างคุ้มค่า พระกระเป๋า 
ทรงถือที่พวกเราเห็นคุ้นตาก็จะเป็นใบเดิมเสมอ ทรงใช้จนกว่า 
จะพัง ไม่ใช่ว่าพระองค์ท่านไม่มีเงิน แต่ทรงโปรดที่จะน�าเงินไปใช้
ในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมมากกว่า เช่น ซื้อเครื่องดนตรีหรือ
หนังสือพระราชทานโรงเรียนต่างๆ พระราชทานทุนการศึกษาแก่
บุตรของข้าราชบริพาร มีเรื่องหนึ่งที่น่าตื้นตันใจมากก็คือ เงินเดือน
จากการทรงรับราชการเป็นพระอาจารย์ท่ีโรงเรียนนายร้อย จปร.  
นัน้ ไม่เคยทรงใช้ส่วนพระองค์เลย แต่ทรงใช้เพ่ือการพัฒนาโรงเรยีน
นายร้อย จปร.เอง และยงัได้ตัง้พระทัยไว้ว่าเมือ่ทรงเกษยีณอายุแล้ว
จะพระราชทานเงนิทัง้หมดทีท่รงได้รบันีก้ลบัไปให้โรงเรยีนนายร้อย 
จปร. จึงอยากฝากเป็นข้อคิดแก่เด็กๆ ในเรื่องการประหยัดมัธยัสถ์
และการรู้จักแบ่งปันให้ผู้ด้อยกว่านี้ด้วยค่ะ

 ทรงห่วงใยทั้งประชาชนไทยและชาวต่างชาติที่มาได้รับความ
เดือดร้อนในประทศไทยอย่างทั่วถึง ไม่เลือกเขาเลือกเรา อย่างเช่น
เหตุการณ์ท่ีเพ่ิงเกิดขึ้นสดๆร้อนๆ คือระเบิดท่ีราชประสงค์ มีท้ัง 
คนไทยและชาวต่างประเทศได้รับบาดเจ็บเป็นจ�านวนมาก ทรง- 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้
เจ้าหน้าที่ระดับผู้ใหญ่ไปเย่ียมแทนพระองค์ โดยน�าเจ้าหน้าที่ใน

พระองค์และนกัเรยีนทุนพระราชทานทีส่ามารถพูดภาษาเพ่ือสือ่สาร
กับคนเจ็บและญาติคนเจ็บได้ ท�าให้สามารถรับรู้ความรู้สึกและ
ความต้องการของเขาได้ชดัเจน ได้พูดคยุปลอบใจให้ก�าลงัใจแก่คน
เจบ็และญาต ิน�ามาซึง่ความปิตแิละซาบซึง้ในพระมหากรณุาธิคณุ
อย่างหาทีส่ดุมไิด้ มพีระบญัชาให้จดัหาอาหารไปเลีย้งตัง้แต่คนเจบ็ 
ญาติ หมอพยาบาล จนถึงเจ้าหน้าท่ีต่างๆ แม้แต่เจ้าหน้าที่เข็นรถ
คนไข้ เจ้าหน้าทีใ่นพระองค์ตดิตามสอบถามรายละเอยีดของคนเจบ็ 
แต่ละรายอย่างใกล้ชิดและถวายรายงานโดยตลอด ทรงวางแผน
ในการพระราชทานความช่วยเหลือในระยะยาวด้วย เช่น คนเจ็บ 
ชาวจนีทีถู่กไฟไหม้เกือบทัง้ตวัคงต้องใช้เวลารกัษาตวัในโรงพยาบาล 
อีกนาน หรือคนเจ็บชาวจีนอีกคนหน่ึงท่ีถูกสะเก็ดระเบิดฝังอยู่ใน
สมองท�าให้นอนหลับไม่ฟื้น พ่อแม่เขายากจนคงไม่สามารถน�า
กลับไปรักษาต่อที่เมืองจีนได้ เหตุการณ์นี้เป็นข่าวไปท่ัวโลก และ
เป็นที่สนใจของชาวโลก จึงท�าให้ประชาคมโลกที่ทราบข่าวใน 
พระมหากรณุาธิคณุท่ีทรงมต่ีอมนุษยชาตต่ิางรูส้กึซาบซึง้และชืน่ชม 
และพลอยชื่นชมในน�้าใจไมตรีของคนไทยด้วย น่ีก็เป็นแบบอย่าง
หนึง่ทีค่นไทยควรเรยีนรูแ้ละเลยีนแบบในการมนี�า้ใจเอาใจใส่เก้ือกูล
ผู้ที่ก�าลังมีความทุกข์ต้องการที่พึ่ง

 อีกประการหนึ่งท่ีอยากขอเน้น คือการมองเห็นประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน ทุกอย่างท่ีพระองค์ท่านทรงท�า ไม่ว่าจะเป็นโครงการ
ใดๆ ก็เพ่ือประโยชน์สขุของประชาชนและประเทศชาต ิพระองค์ท่าน 
ทรงเป็นเหมือนศูนย์กลางของขุมพลัง เมื่อทรงมีพระราชด�าริที่จะ
ช่วยเหลือหรือพัฒนาที่ใด ก็จะมีสถาบัน หน่วยงานและบุคคล
ต่างๆ เข้ามาสนับสนุนและช่วยกันคนละไม้ละมือ ทรงดึงดูดให้คน
จากหลายๆ อาชีพ หลายๆ สถาบัน ระดมพลังเข้ามาทั้งสติปัญญา 
ความรูค้วามสามารถ ทรพัยากร เข้ามาร่วมแรงร่วมใจกัน ท�าให้งาน
เจริญก้าวหน้า ได้ผลและย่ังยืน เพราะทุกๆ ฝ่ายล้วนประจักษ์ว่า
ทรงท�าเพ่ือประชาชนและประเทศชาติ จึงอาจกล่าวได้ว่าพระองค์
ทรงเป็นแบบอย่างของผู้ท่ีเสียสละท�างานเพ่ือประเทศชาติและ
มนุษยชาติอย่างแท้จริง 

  ทางกองบรรณาธกิารฯ	ขอกราบขอบพระคณุ	คุณฐาปนา	 
รักติประกรที่ได้กรุณาสละเวลาให้สัมภาษณ์ในโอกาสอันพิเศษนี	้ 
และหวงัว่าท่านผูอ่้านท่ีได้อ่านบทสมัภาษณ์น้ีคงได้รบัทราบเรือ่งราว 
เก่ียวกับการทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยาม- 
บรมราชกุมารี	และน้อมน�าข้อคิดเหล่าน้ีไปปรบัใช้ในชวีติการงาน
ต่อไป.

30 จดหมายข่าวกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



หนังสอืทูลกระหม่อม
“แก้วใส”

 หนังสือพระราชนิพนธ์แปลเล่มน้ีจัดพิมพ์โดยส�านักพิมพ ์
นานมีบุ๊คส์ จ�านวน ๑๗๒ หน้า ราคาเล่มละ ๑๖๕ บาทค่ะ หาซื้อได้ที่
ร้านภูฟ้าทุกสาขา ร้านหนังสือชั้นน�าทั่วไป และท่ีกองราชเลขานุการ 
ในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ติดต่อ 
คุณอรวรรณ แย้มพลาย โทร. ๐๒ ๒๘๐ ๓๕๘๑-๙ ต่อ ๖๗๑ ค่ะ 
 วันฝนโปรยปรายอากาศเย็นสบาย บทพระราชนิพนธ์แปล
จากวรรณกรรมบทละครพูด ๓ องก์ภาษาจีนเรื่อง “ฉาก่วน” หรือ  
“ร้านน�้าชา”	อาจจะท�าให้หัวใจของคุณร้อนระอุ หรือหนาวเหน็บยิ่งขึ้น 
“แก้วใส”	ขอท้าค่ะ! 
 พบกันใหม่ฉบบัหน้าค่ะ ฉบบันี ้“แก้วใส” ขอลาไปก่อน สวัสดค่ีะ 

 สวัสดีค่ะ คุณผู ้อ่านทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้ง
แล้วนะคะ ฉบับน้ี “แก้วใส” มาพร้อมกับ “หนังสือทูลกระหม่อม”  
เพียงเล่มเดียวท่ีตีพิมพ์ขึ้นในช่วงเวลา ๔ เดือนท่ีผ่านมา คือ  
“ร้านน�า้ชา” บทละครพดู ๓ องก์ ซึง่ได้จัดงานเปิดตวัหนังสอือย่างมี
สสีนัไปเมือ่วนัที ่๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ท่ีผ่านมา ณ สยามพารากอน 
ร้านน�า้ชา	บทละครพูด	๓	องก์
 ร้านน�้าชา บทละครพูด ๓ องก์ (Tea House A Play in Three 
Acts) เป็นบทพระราชนิพนธ์แปลจากวรรณกรรมบทละครพูด ๓ องก์
ภาษาจีนเรื่อง “ฉาก่วน” หรือ “ร้านน�้าชา” บทประพันธ์ของ เหลาเส่อ 
(ค.ศ. ๑๘๙๙-๑๙๖๖) นักเขียนผู้มีชื่อเสียงในวงวรรณกรรมจีนร่วมสมัย 
ท้ายเล่มยังอัดแน่นไปด้วยประวัตินักประพันธ์ “เหลาเส่อ” และภูมิหลัง 
ทางประวัติศาสตร์แต่ละองก์ของบทละครเรื่อง “ฉาก่วน” ซึ่งเกิดขึ้น 
ต่างช่วงเวลา รวมท้ังสารสนเทศเรื่องชาจากพระราชนิพนธ์ของ  
“ทูลกระหม่อม” และบทความเรือ่ง “ร้านน�า้ชาในวถีิชวีติชาวจนี” ของรอง
ศาสตราจารย์ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ 
ชุณหเรืองเดช ใน “ก่อนเปิดม่าน” ตอนต้นของหนังสือพระราชนิพนธ์ 
แปลเล่มนี้ “ทูลกระหม่อม” ทรงให้ค�าอธิบายถึงบทละครพูดเล่มนี้ไว้ว่า
 “‘ร้านน�้าชา’	 ของเหลาเส่อ (ค.ศ. ๑๘๙๙-๑๙๖๖) เป็น
วรรณคดทีีไ่ด้รบัยกย่องอย่างสงู แม้จะมรีปูแบบเป็นบทละครพูดและอาจ
จะอ่านได้ยากกว่านวนยิายหรอืเรือ่งสัน้ แต่มข้ีอได้เปรยีบคอืสามารถน�า
มาแสดงเผยแพร่ได้กว้างขวาง
 “บทละครพูด ‘ร ้านน�้าชา’  มีเนื้อหาครอบคลุมความ
เปลี่ยนแปลงในสังคมจีน จากสังคมจารีตเข้าสู่สังคมปัจจุบัน ความ
เปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบกว้างขวางมหาศาลต่อผู้คนและประเทศจีน 
ท้ังหมด แต่ผู้เขียนสามารถน�ามากล่าวสรุปและสร้าง ‘บันทึกประวัติ- 
ศาสตร์’ ในรูปแบบวรรณกรรม บทละครพูดนี้เป็น ‘บันทึกประวัติศาสตร์’  
ที่มีสาระส�าคัญสะเทือนใจผู้อ่าน เพราะผู้อ่านได้เข้าใจรับรู้ความทุกข์ 
ความสขุ ความรนัทดใจของผูค้นหลากหลายระดบัในสงัคม ทีจ่ะไม่ปรากฏ 
ในหลักฐานหรือบันทึกประวัติศาสตร์ทั่วไป
 “‘ค�าพูด’	 ของตัวละครอันหลากหลาย ล้วนแสดงให้เห็น
สัจธรรมว่าไม่ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงเพื่ออุดมการณ์ ความดีงามเจริญ
รุง่เรอืงเพียงใด ถ้าจติมนษุย์ไม่พัฒนาเปลีย่นแปลงไปด้วย ย่อมก่อให้เกิด
ความสูญเสีย ความทุกข์อันประมาณมิได้ จากการท�าร้ายเพ่ือนมนุษย์
ด้วยกันเอง”
 ความเศร้าสลดสะเทือนใจ อารมณ์เสียดสีประชดประชัน 
อย่างเจ็บปวด และภาพสะท้อนของสังคมอันเข้มข้น แฝงอยู่ระหว่าง 
บรรทัดและในเนื้อหาองค์ประกอบทุกองก์ของบทละครพูดเรื่องนี้ เราคง
ไม่อาจหลีกหนีค�าถามอันเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในใจหลายค�าถามเก่ียวกับ
สังคม มนุษย์ ความละโมบของผู้มีอ�านาจ และความต้องการเพียงเลี้ยง
ชวีติให้รอดของประชาชนคนธรรมดาในสงัคม แม้เป็นเพยีงช่วงเวลาหน่ึง
ในสังคมจีนในยุคสมัยหน่ึง แต่ใครจะปฏิเสธได้ว่าสิ่งเหล่าน้ียังคงด�ารง 
อยู่ในทุกสังคมทุกยุคสมัยทุกช่วงกาลเวลา ตราบเท่าที่มนุษย์ยังหลง 
อยู่ในวังวนของอ�านาจ และกิเลสตัณหา 
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มกราคม ๒๕๕๘
ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ
ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ
คุณณฐวร มณีนพ
โรงเรียนจิตรลดา (วิชาชีพ)
นางกรรณิการ์ นลราชสุวัจน์
คุณพรรัตน์ ด�ารุง - คุณสินนภา สารสาส
นางรุโณทัย มหัทธนานนท์
คุณชลาลัย บุญเลิศเจริญศักดิ์
คุณพรพิมล - คุณสมพงษ์ โคตรศรีเมือง
คุณพรพิมล กรโกษา
นางพรรณนิภา โตวรรณสูตร
คุณกฤติยา อัตถากร
นางมุกดา ทังเกษมวัฒนา
มาเซอร์ สุชัญญ์ญา ว่องวิทย์
นางเพ็ญจันทร์ กุศลสมบูรณ์
คุณชวลิต สุทธาโรจน์
นางอภิรมย์ เวบุลละ
คุณสนิทสุดา เอกชัย กองจันทึก
คุณปภาวี สุธาวิวัฒน์
คุณพรสา ภโววาท
นางวิรัชดา กิตติวัฒน์
อาจารย์สาริน งามจิตร์
นางอุบล เจริญสิน
คุณสุรดี - คุณสุวิชา ภัทรศิริ
นางสาวโสฬศา สาตพร
คุณวิจิตรา โสภณ
นางสาวอัมรัตน์ จองกาญจนา
คุณกรรภิรมย์ กังสนันท์
นางศุภรัศมิ์ มัลลิกมลทัศน์
นางเกษร จิตรถเวช
นายบัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร
นางสาวนภาพร บุญศิริวิบูลย์
นางภวณี ช�านาญเวช
นายอวยพร สกุลตัน
นางสาวกอบกุล รังสิยะโรจน์
นางอัจฉรา โกมลสุต
นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม
คุณอิงทิพย์ รัตตะรังสี
นางสาวมณฑนิจ สุทธิศิริ

คุณมาริสา ศิวายุธ
นางเกษศิริ ยุวะหงษ์
คุณสุภา - ปีเตอร์ - ชนานาถ โบว์
ผศ. พูลสุข รัตโนทยานนท์
คุณรัตน์ชริน ค้อคงคา
รศ.ชาคริต ชุ่มวัฒนะ
นางสาวกอบกุล รังสิยะโรจน์
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มูลนิธิส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสฯ
บริษัท ศิวกร จ�ากัด
นายอภิเดช บุญล้อม
นายจ�านง เหล่าคงธรรม
นางร่มแก้ว อยู่เกิด
คณะดนตรีและการแสดงฯ
นางนันทนา วีระผล
รศ.สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์
มูลนิธิส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสฯ
บริษัท ศิวกร จ�ากัด
ศิริพรรณ สันธนะพันธ์
นางศิริกุล โอภาสวงศ์
นางอรอนงค์ ฉายศิริโชติ
นางศุลีรัตน์ ลีนุตพงษ์
คุณนาถฤดี ผลาชีวะ
บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จ�ากัด
นายกนกสร ถาวรฉันท์
นางสาวฉัตรชนก อาจหาญศิริ
นายเกรียงไกร ศิรนานนท์
นายบุญศักดิ์ พลสนะ
พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร
อาจารย์ ศศิวงษ์ ปึงตระกูล
นางกมลา รุ่งอุทัย
นางสุนทรี หังสสูต
นางสิริวิมล สิทธิประศาสน์
นายนรชัย ครุธนรสิงห์
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด
นายเจริญ - คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ๓ จ�ากัด
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ๑

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) ๒
นายเชิดชัย สงวนสินธุ์
คุณวารี เอี่ยมคงสี
นางกัญญา เบญจรัตนพรรณ
ร.ต.ท.ไพมณี - ครูศมาภรณ์ นาคะพงษ์
คุณจุ๊บแจง อยู่พิทักษ์
นางนุชรินทร์ จีนหวาด
นางสมใจ แสงสว่าง
นางอ�าไพ แก้วสะอาด
นางสมพร คีรีนิล
เด็กชาย ธัญญธร จันทร์สุก
นางชญาณิศา รักษาเวียง
นางสาวนารีรัตน์ หอมเลิศ
นายกฤษดา ประจวบเหมาะ
นางสาวอารีย์ แพใหญ่
นางสมศรี ยมนา และนางสมใจ พุทธแก้ว
คุณปิยะวดี วางแก้ว
นางสาวบังเอิญ คีรีราช
นางสาวลัดดาวัลย์ ศรีสวัสดิ์นุภาพ
ครัวดอกไม้ขาว
นายธนัย ปรศุพัฒนา
นางกุหลาบ อยู่ประเสริฐ
มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย
คุณแฉล้ม วังปรีชา
นางสาวนวลสวาท ไชยปัญโญ
นางพูนทิพย์ แอนเดอร์สัน
คุณวรรณา เลิศเกียรติด�ารงค์
นางสุไพร ติงเกลไดน์
พระมหาช่วง ภูรีวฑฺฒโน
นางศิริพร วัฒนากูล
นายนิคม สินธุพงษ์
หลวงพ่อสายทอง เดชะธัมโม
คุณเบญจวรรณ กัมปนาทแสนยากร
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
โรงเรยีนเฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร์ ร้อยเอด็
นางวิมล ไร่เหนือ
นางพนอ จันทจิตร
นายจิระวัฒน์ ศรีบัวทอง
นางสาวปัญญาพร มหัตกีรติ

คุณวิชัย ลาภพูลธนะอนันต์
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
MR. HARALD LINK
คุณสุภวรรณ ล�่าซ�า
คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยพายัพ
คุณศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ
นางสาวพาณิภัค อาวรณ์
นางมะลิ วุฒินันท์ชัย
นางสาวสิริยากร ไชยชิตมงคลกุล
นางสาวอุทัยทิพย์ เหมนวล
พ.ต.ท. สุดจิต ศรีศิริ
นางชูจิต เกษมทรัพย์
นางสาวรัดดาพร สิทธิมาตย์
นางสาวนวรัตน์ พาโคกทม
นางวณี จักรแก้ว
นางบัวพันธ์ ถนัดค้า
นางจินดารัตน์ ธนโชคชัยอนันท์
นางสาวอุดมรัตน์ ถนัดค้า
นางบุญเรียง จันทะมงคล
นางสายรุ้ง เกษมทรัพย์
นางวริศลักษณ์ สุวทันพรกูล
นางบุญมี ไกยกิจ
นายทองดี เพ็งจันทร์
นายกิตติภูมิ สุวภาพ
คุณวิชาญ วิจักษณบุญ
นายค�าสี สืบเมืองซ้าย
นางสาวมานิตา ธนสัมฤทธิ์
นางสาวณปภัทร เกษมทรัพย์
นางสาวจุฑาพร เกษมทรัพย์
นางสาวจุฑามาศ เกษมทรัพย์
นางณิชาณี มาศเกษม
นางสาวศรีภัทรา วิทยะอักษร
นางทับทิม ระดาคง
นางสาวอรัญญา โพธิ์สัย
นางเพ็ญศรี จันทร์ภิรมย์
นางอุไรพร ขมิ้นทอง
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ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวอรุณรัตน์ เทียบปัด
คลีนิควัชรพงษ์แผนไทย
นางปราณี บุญท้วม
นางทรงจิต แสงวุธ
นางบรรจบพร บุญประครอง
นายสมศักดิ์ - นางวราภรณ์ เศรษฐกูลวิชัย
นางสาวภูมิจิต เกษมทรัพย์
นางสาวจารุวรรณ เกษมทรัพย์
นางสาวจันทร์เพ็ญ เกษมทรัพย์
นางผ่องศรี อุทัยรัตนกิจ
นางสาวเกษร ศิลพันธุ์
นางบังอร กล่อมใจ
นางเจิมจวง ศุภนัส
นางสาวอนุรัตน์ เกษมทรัพย์
นางสาวอุดมศรี อุทัยรัตนกิจ
นางทิพย์สุดา พรรณสหพาณิชย์
นางอุทัยวรรณ ค�าภักดี
นางสุวรรณ วรรโณมัย
บริษัท บัวสมหมาย จ�ากัด
นายสุบิน แท๊บเร๊ตต์
มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์
นางฉฏา สีบุญเรือง
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
สหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์ก ก.น.ช.หนองรี จ�ากัด
บริษัท แดรี่ ฮับ ซับพลาย เชน จ�ากัด
ร้านสหกรณ์ อ.ส.ค. จ�ากัด
สหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์ก บ้านเนนิดนิแดง จ�ากัด
สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินซับสนุ่น จ�ากัด
นางสาวชญานิษฐ์ ปลอดโปร่ง
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ�ากัด 
 (โดย นายไสว ดวงวรรณะ)
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ�ากัด 
 (โดย นายห่วง อิตเสะ)
บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท โชคชัยฟาร์มโปรดิวซ์ จ�ากัด
ร้านครูต้อ
บริษัท แพลตินั่ม ครีเอชั่น จ�ากัด
บริษัท เลกาบอน จ�ากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. จ�ากัด
สหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์ก (ล�าพญากลาง) จ�ากัด
นางเพชรพนา อั่งสกุล
นายสมเกียรติ กิ่งพยา
นายเฉลิม วงษ์ไพร
ที่ว่าการอ�าเภอมวกเหล็ก
บริษัท พัฒน์กล จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท อีคลิปส์ จ�ากัด
สหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์ก (สวนมะเดื่อ) จ�ากัด

นายวิทวัส ชัยปาณี
บริษัท ดัชมิลล์ จ�ากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จ�ากัด
บริษัท คันทรีเฟรชแดรี่ จ�ากัด
นายรณชัย สุขทวีสถิตย์กุล
บริษัท เต็ดตร้าแพ้ค (ประเทศไทย) จ�ากัด
นางสังวาลย์ สง่าศรี
สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย
แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด บ่วงหลีเทรดดิ้ง
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ากัด
โรงงานนมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จ�ากัด
บริษัท เอสพีกรีน พลาสติก จ�ากัด
สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ�ากัด
นางชื่น ทองแย้ม
สหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์ก อ่าวน้อย จ�ากัด
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมศูนย์น�้าพอง-อุบลรัตน์-
 พังทุย-กระนวน จังหวัดขอนแก่น
สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ�ากัด
นางสุรีย์ กิ่งโก้
บริษัท ซีพี-เมจิ จ�ากัด
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ�ากัด 
 ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสุทธินี โลมะพันธ์
สหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์ก (ซับกระดาน) จ�ากัด
บริษัท ภาคินเวลดิ้งส์ จ�ากัด
บริษัท ฟรีสแลนด์ คัมพิน่า(ประเทศไทย) จ�ากัด
สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ�ากัด
วิสาหกิจชมุชนกลุม่ผูเ้ลีย้งโคนมบ้านเฉลมิราชพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต�าบลมิตรภาพ อ�าเภอมวกเหล็ก
 จังหวัดสระบุรี
สหกรณ์โคนมพัฒนานิคม จ�ากัด
สหกรณ์โคนมพัฒนานิคม จ�ากัด 
 (โดย นางรสสุคนธ์ จ�าปาดิบ)
สหกรณ์โคนมวังน�้าเย็น จ�ากัด
สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จ�ากัด
บริษัท ปโยสินพันธมิตรร่วมค้า จ�ากัด
ร้านข้าวโพดหวานบ้านสวน
พญ. เสาวลักษณ์ ชาวโพนทอง
นางกนกพร แท่นแก้ว
สมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์
บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
นายเข็มทอง พลตื้อ
บริษัท ที.ดี. แดรี่ฟู้ดส์ จ�ากัด
สมาคมเกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนมและแปรรปูผลติภัณฑ์นม
สหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์ก (ห้วยสตัว์ใหญ่) จ�ากัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (มหาชน)
บริษัท ยกถาวร จ�ากัด
บริษัท ไวเบสโกลบอล จ�ากัด
บริษัท เอ็ม.เค.เวย์. (ประเทศไทย) จ�ากัด
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมพอเพียง
สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมหินซ้อน จ�ากัด
บริษัท ศิลาบริการขนส่ง จ�ากัด
นายประจบ อุทัย
นางสิญาธร อุทัย
นางสาวณัฐธยาน์ อุทัย
บรษิทั เอเชีย่นมลัตสิปอร์ต แอนด์ เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ�ากัด 
(ส�านักงานใหญ่)
สหกรณ์โคนมสันก�าแพง (ป่าตึงห้วยหม้อ) จ�ากัด
บริษัท เฟิสท์ ชีเนริโอ จ�ากัด
ลลิตาฟาร์มม้า
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จ�ากัด
สมาคมผู้รวบรวมน�้านมดิบ
นางนันทนา วีระผล
นางบุบผา ต่อเจริญกิจ
นายชัยพร กิจตระกูลรัตน์
คุณแม่วิมลพรรณ รัชตะธรรมนิตย์
นายมนต์ชัย - นางสมจิตร เทพพิทักษ์
นพ.ประดิษฐ์ ปฐวีศรีสุธา
คุณบังอร ส�าเภาแก้ว
วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
นางอนงลักษณ์ พลอยกระจ่าง
นางลัดดา กุลจิตต์เจือวงศ์
นายสมบูรณ์ แซ่เบ้
นางสุวรรณา คหินทพงศ์
นางทิติยาภรณ์ ว่องภักดีลาภ
ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม ๒ ท่าน

พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
นายสงกรานต์ ศิริพานิช
ภ.ญ. ภรณี ตั้งเสริมกิจสกุล
นางสาวส�าเนียง พิมพ์พันธุ์
โรงเรียนราชินี
คุณชยานันท์ ไชยจันดี
คุณระพีพรรณ สุมะนะ
หจก. บ�ารุงยาง
คุณจินตนา บุญญฐิติพันธ์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
นางสาวจิตตา - นางสาวเกศทิพ ฤทธิ์ส�าเร็จ
นายไพบูลย์ ธิมาศาสตร์
คุณพ่อสิทธิชัย - คุณแม่บุญมาก ธีรมหานนท์
นางบุบผา เบ็ญจชัยพร
นางสาวนพวรรณ สันติพงษ์สกุล

นางวิวรรณ วรัญญูวัฒนะ
นางสาวโสภิณ ธีปฏิมากร
นางปรีดา เค้าสงวนศิลป์
นางกล้วยไม้ สิทธิเวช
เด็กหญิงญาณิศา คนเที่ยง
เด็กหญิงสุชญา คนเที่ยง
นางสาวมณฑา กิริยา
นายสุจินต์ - นางชูจิตต์ วิไลพันธ์
นางสาวสุดา สายรัดเงิน
นางองุ่น ชีรนรวนิชย์
นางสาวบุบผา จันทร์แสงสุก
นางสาวพิศสวาท จันทร์แสงสุก
นางจ�าลอง ค�าม่วง
นางสาวสายหยุด กิ่งแก้ว
นางสาวพเยาว์ กฐินสมมิตร์
นายสุเทพ กฐินสมมิตร์
นางศรีระนอง ยิ้มประยูร
นางมาลี คงวารี
นางลักษมี ไอศะนาวิน
นางสาวกัทลี จูฑะพุทธิ
นางสาวมานัส สงค์ปรีดา
นายทองห่อ ประจ�าศรี และครอบครัว
นางเตือนใจ แก้วแท้
นายเหลือง - นางเสาวภา ฤทธิบุญ
นายทศพล อมราวัฒนะ
นายสมภพ ตาลสอน
นางสาวกุลกนิช ภักดีอาภรณ์
นางสาวสมคิด รุจสกุลเลิศ
นายศุภชัย ทรงแสงธรรม
นางสาวสายทิพย์ - นางสาวฑิฆัมพร แก้วประทุม
นางสมบูรณ์ สุพัฒนวาณิชกุล
นางสมบูรณ์ แซ่เบ้
นางสาววริฎฐา กุศลเรืองชัย
คุณภัทรดร พูลสมบัติ
นางสาววิชญดา ทรงเหรียญชัย
คุณเพ็ญนภาภรณ์ ศิริกันคราภรณ์
คุณบัวแก้ว หมอกเจริญพงศ์
ส�านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
 แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖
นักเรียนทุนในโครงการพัฒนาบุคลากร
 ทางการศึกษานอกโรงเรียน 
นางสาวสุรภาพ - นางสาววรนุช อูนากูล

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ
แม่ชีพูลสวัสดิ์ ช่างสุพรรณ พระภิกษุสามเณร อุบาสก 
อุบาสิกา วัดทับคล้อ
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นายวุฒิพันธุ์ นวลสนิท
คณะกรรมการชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม
นางนงลักษณ์ ทองล้วน
สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่ง
ประเทศไทย
นางศรีวรรณ์ ส่องแสง
นางอ�าไพ ศรีค�าแหง
นางกาญจนา ค�าแก้ว
นางพวงพยอม รัตนสุวรรณ
นายสมเจตน์ รัตนสุวรรณ
พระครูสุจิณกัลยาณธรรม
พระครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต
พระธนพนธ์ ขนฺติวโร
พระนันทวัฒน์ จตฺตมโล
เจ้าอธิการวิรุตน์ นรรัตน์
นางปราณี สวามิภักดิ์
บริษัท พานพงษ์ไทย จ�ากัด
นายสุนทร อรรถกิจโกศล
นางสุรินทร์ บุญประเสริฐ
นายมานัส ศิริค�าน้อย
นางบัวเขียว ศิริค�าน้อย
นางณัทภัคภร ธรรมรัตนากร
นางเพ็ญจันทร์ ควิน
นางธัญญาภรณ์ รัตนวิชัย
นายธีระพล ค�าไล้
นางศิริวรรณ รัฐมนูญ
นางจิตรา ภู่สาระ
นายบุญเลิศ วนิชวัฒน์
นายสุข อุ่นต๊ะ
นางจ�านง อุ่นต๊ะ
นายนิรันดร อุ่นต๊ะ
นายถาวร พงษ์พัฒชรากร
นายอ�านวยชัย ดวงแสงทอง
นางวาสนา เตชะธีราวัฒน์
นางสาวอรอนงค์ พูลสวัสดิ ์ในนาม โรงพยาบาลพาน
นายแสงตะวัน ฮ้อรุ่งโรจน์
นายอัมเรศ ศรีสมิต
นายเกรียงไกร วีระฤทธิพันธ์
นางสุภาภรณ์ ไชยสถิตวานิช
นางทองศิลป์ ปัญญาชัย
นางศรีนวล โชติอลงกรณ์
นางมณีรัตน์ เทิ้มลง
นางผัน ประพงษ์
นางสาวธนิดา กัลยาณรัตน์
นายกมลชัย ใจสิทธิ์ ในนามโรงกลุ่มพระปริยัติสามัญ
พระครูปิยวรรณพิพัฒน์

นางเตือนใจ ดีเทศน์
คุณสุจิตราภา นิลก�าแหง
นางณัฏฐิรา หอพิบูลสุข
รศ.ดร. วิภาวี จ�าปาเงิน
รศ.ดร. เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท
ผศ. ศุภสิน สุริยะ
บริษัท แบรนด์ยัง จ�ากัด
นางสาวกัลยาณี อยู่ดี
นางศิริลักษณ์ สุธรรมวงศ์
นางกรรณิกา เหล่าธรรมทัศน์
นางศรีพรรณ ศรีวิรัตน์
นายวิวัฒน์ ตันติสิทธิชัย
บริษัท สินธานีอีเล็คทรอนิกค์ จ�ากัด
นายอรรถภพ หมายรอกลาง
นางกมลลักษณ์ วุฒิอาภรณ์
นายทศพล ศรีลานุช
ดต. ทรงณฐพล พ้นภัย
กลุ่มรวมพลังเพื่อพ่อของแผ่นดินในฮ่องกง
นางพรรณราย จันทยศ
นายสมเกียรติ ไพบูลย์ธนสารกุล
นางสุมิตรา - นายธาราวัฒน์ ธาราวร
นางภาวนา ไชยทิพย์อาสน์
นางจันทร์ สมค�า
นายพิชิตชัย ดิษฐ์ศิริ
นางค�าตุ้ย จันต๊ะมล
บริษัท วิจัยการเรียนรู้ จ�ากัด
บริษัท ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ธนาคารยูโอบี จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ธนาคารทิสโก้ จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด
บริษัท ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด จ�ากัด
บริษัท ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด
บริษัท ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด
บริษัท ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จ�ากัด
บริษัท ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
นายธีระเดช อาภาสิริกุล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
นางอรทัย หุมอาจ
นางสาวพรทิพย์ เชื้อบุญมี
นางศรีวิไล ประทุม
คุณโลน อัครเจษฎากร

ดร. จิตรลดา ศรีเมฆ
คุณลัดดาวัลย์ ลองโสภา
นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี
นางสาวสังวาลย์ สุวรรณสิงห์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นางศศิพิมม์ ลี
นางสาวดาวรุ่ง ด่านล�ามะจาก
สมาคมนสิติเก่าจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เชยีงราย
นายมนัส ชูผกา
สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
บริษัท ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
นางเพชรรัตน ห่อเล
นางวิไลวรรณ ประเสริฐสุวรรณ์
นางสาวศิริพร มหิทธิ
นางสาวดวงสมร กลิ่นคูณ
นางสาวสุกัญญา มโนธรรม
นางชวลิดา ทะสา
นางสาวยุพา ไทยมี
นายภัทรพล จิ๋วเจริญ
นางทุม บัวสอน
นางสุจิรา แสงไชยราช
นางสุบิน ยิ้มกลั่น
นางทองอยู่ ทวีโชคชาญชัย
นางทุเรียน บวบงาม
คุณขวัญชัย วศวงศ์
พี.เจ. วอเตอร์เกท โฮเต็ล
พล อ. วิโรจน์ บัวจรูญ
นางอารยา อรุณานนท์ชัย
บริษัท สยามธุรกิจ พับลิชซิ่ง จ�ากัด
นางสุมาลี ศรีสุภรวาณิชย์
สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย 
 ในพระบรมราชูปถัมภ์
ว่าที่ร้อยตรี สุเทพ วงศ์วิเศษ
นายวรวรรธน์ กมลศิริวรรักษ์
พระธรรมนันทโสภณ
นางเอมอร กิติวงศ์
นางนันทา วิบูลย์ธรรมกร
นางสาวสุรีย์ ศิรนรเศรษฐ์
นายสมชาย วิบูลย์ธรรมกร
นางสาวสุกัญญา ภูกองไชย
นายนรินทร์ เหล่าอารยะ
พลเรือเอก ดิเรก - แสงอรุณ ภักดี
นายณัฐวุฒิ สายสูง
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)
หม่อมราชวงศ์ ปธิวัตร สายสนั่น
นายค�ารพ อาจสาร

นางแย้ม ทองโคตร
นายศิวกร สุทธิไสย
ร.ต.ท.กฤษณัฏฐ์ ค�าแปงตัน
นางพะยอม สุทธิใส
นายเรวัต ไชยศิริ
นางบัวเที่ยง สุทธิไส
นายสุพล สุทธิไส
นางสาวเซอิ พรหมทองดี
นางสาวอมรรัตน์ ทองเปรม
ร.ต.อ.ณัฐวัฒน์ เจริญวัฒนมงคล
นางพัชราภรณ์ เวชวิทยาขลัง
นายสุระ อาภารักษ์
นายศุภกิจ ตระกูลกิจเจริญ
นายมนูญ ทองมณี
นายเคนทอง ทองโคตร
นายธนาวัฒน์ เชิดชูเจริญวงศ์
นายพนา จงงาม
นายเนตร มัคพันธ์
นางสาวสุภาพร ทองโคตร
นายธงชัย ค�าแปงตัน
นายธนวัฒน์ อินตุ้ย
นางสาวณชนก ประนภูเต
นางธนิดา สมบัติเกษมกุล
นายสมยศ แคว้งไชย
นางจารุณีย์ ชินพิเศษ
นางนุช ผลโพธิ์
นายสามารถ วงค์เลียบ
นายวิชาญ ประทอง
นางสาลี นันภิวงศ์
นางดนตรี กันใจมา
นางเนาวรัตน์ ชัยนนถี
นายจักรพงษ์ ค�าแปงตัน
นายมนัส สุทธิใส
นายเอกภพ สมบัติพูนผล
นายสมนึก หั่นต๊อก
นายประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ์
บริษัท สุดทางรัก แลนด์ แอนด์ เดเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด
บริษัท ออนเนส เอสเตท จ�ากัด
บริษัท พานทอง เอ็ดดูเคชั่นกรุ๊ป จ�ากัด
นางสาวพรรณี จารุสมบัติ
นายพินิจ จารุสมบัติ
บริษัท ซิง หวอไท่ จ�ากัด
นายวิบูลย์ กิจนันทวิวัฒน์
นายเธียรเมฆ จรัสจรรยาวัฒน์
นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร
นายกิตติ อิทธิภากร
โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
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สหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทย
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี
ดร.ไพบูลย์ แสงเจริญตระกูล
นายสมพงษ์ วชิรคพรรณ
นายสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์
นายบุญฤทธิ์ พิพัฒนศิริกุล
นายชาญศักดิ์ สินธพเรืองชัย
นายประสิทธิ์ องค์วัฒนา
นายพิเชษฎ กาญจนชูศักดิ์
นายยงยุทธ ออศิริชัยเวทย์
ดร. ไกรสร จันศิริ
นายประดิษฐ์ แพรวไพบูลย์
นายวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ
นายบุญเลิศ อัสสวุฒิ
นายเกียรติ ตั้งตรงศักดิ์
นายสมชาย พิพัฒนนันท์
นายจิ้ง พิพัฒน์เวช
โรงพยาบาลกรุงเทพไชน่าทาวน์
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ
นายรัฐวงษ์ พสวงศ์
นายวิฑูร จุฑาวรากุล
นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์
บริษัท ได-อิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) จ�ากัด
ธนาคาร ยูโอบี จ�ากัด (มหาชน)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จ�ากัด (มหาชน)
นายบัณฑูร ล�่าซ�า
ธนาคาร ยูโอบี จ�ากัด (มหาชน)
พล.ต.พีระพัฒน์ วิริยธรรมภูมิ
นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ
นางละออ ตั้งคารวคุณ
นายสมผล ตระกูลรุ่ง
นายไตรรักษ์ - ปานจิตต์ กิตติเวทางค์
นางกาญจน์ภรณ์ ไวว่องเจริญ
นางสุภาพร คูวัฒนาถาวร
บริษัท อาร์. เอส. เทเลวิชั่น จ�ากัด
นางสาวศิริพร มหิทธิ และเพื่อนๆ ชาวเฟสบุ๊ค
คุณวิชัย ลาภพูลธนะอนันต์
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด
คุณชัย ธนิชานันท์
บริษัท ดูฟู้ด จ�ากัด
บริษัท สหศิลาและที่ดินจ�ากัด
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
บริษัท วี.พี.มารีน โปรดักซ์ จ�ากัด
คุณสุวรรณ ซื่อสัตยาศิลป์
คุณมนต์ชัย ซื่อสัตยาศิลป์
บริษัท เอส.เค.เอส อะโกรมารีน จ�ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ไชยมิตร์
บริษัท พิบูลย์ชัยน�า้พริกเผาไทยแม่ประนอม จ�ากัด
บริษัท บางกอกแร้นซ์ จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ศตวรรษพลาสติก จ�ากัด
คุณวีรชัย ภิญญาวัธน์
บริษัท ส.ไทยเสรี (๒๕๒๕) จ�ากัด
บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จ�ากัด
บริษัท มนตรีสตูดิโอ จ�ากัด
นายธีระ ปัญญาอินทร์
นายสมภพ ตันบุรินทร์ทิพย์
นายบุญชู อินต๊ะวิไชย
นางสาวสมพร อารีวัฒนสมบัติ
นายเดชา สงค์ประเสริฐ
นายดนัย คฤหานนท์
นางสาวอารีรัตน์ ยศมาดี
นายชัยนันท์ หาญยุทธ
นายวรศักดิ์ วงศ์วรกุล
นางประถมาภรณ์ - นายเพ็ชร ชินบุตร
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
นางสาววรรณธิดา สิทธิธรรมวงศ์
นายสุนทร งามเกิดศิริ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน
นายบรรเลง จันทร์วาววาม
นางเยาวลักษณ์ นันทรัตน์
นายปลื้ม - นางเทียบ จันทองพูน
นางแจ้ว จินดารัตน์
นางเอื้อ เชยชม
นายวรพจน์ เจียมอมรรัตน์
นางอุบล อนุชาญ
นางซ้อน สุวรรณจินดา
นางจรัสศรี ซ้ายสุวรรณ์
คุณศุภโชค - คุณหทัยรัตน์ ก่อวิวัฒน์สกุล
นางปราณี เวชพิทักษ์
นางสาววีรวรรณ ชุมแสง
นางวันเพ็ญ แก้วเดิม
รศ. ดร.วิชัย ช�านิ
นางชูลาภ วสุวัต
นางสุธน ทรัพย์สุข
นางอารีย์ รองเดช
นางนันทา อยู่ทอง
กองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน
ราษฎรบ้านวังไทรฯ
นางสมใจ ไชยแสง
นายสุมลตรี สุขด�า
นางนิรมล เลิศบุษยมาส
นางสาวสุดารัตน์ ชูสุวรรณ
สิบต�ารวจตรี เฉลิมชนม์ มะลิชู

นางสาวจุฑามาตร์ ทองราช
นางเชย วงศ์สุวรรณ์
นางสาวอุมาพร ขุนจันทร์
นางเพ็ญศรี กันควร
นายสิ้ม วงศ์สุวรรณ์
นางสาวทองกร โคนันทน์
นางสมจิต สุขุมาลย์
นายทรงศักดิ์ ชูชื่น
นางรัตนา คงทอง
นางอวบ สุวรรณมณี
นายสุธี ค�าศรี
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส
พระครูวรสังฆกิจ
พลเอก ณพล บุญทับ
พลเอกเพิ่มศักดิ์ พวงสาโรจน์
พลเรือโท ศุภนิตย์ จูฑะพุทธิ
พลเอก บัญญัติ ด�ารงค์เผ่า
พลโท อรรฐพร โบสุวรรณ
นางวรรณา แซ่หลี
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบุตรข้าราชการฯ
นางประภัสสร บัณฑิตสุวรรณ

พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
นางสุชาดา พวงจินดา
นางนิภา สุทธิสุวรรณ
นายวรภาส รุจิโภชน์
นายนิพิฐพนธ์ ศิริพานิช
นายสงกรานต์ ศิริพานิช
นางวัชรี อโนมะศิริ
คุณประทุม เงินหมื่น
คุณสิรินันท์ เลิศธีรกุล
คุณระพีพรรณ สุมะนะ
โครงการส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา
 ขั้นพื้นฐาน 
โครงการพัฒนาการศึกษาพื้นที่อ�าเภออมก๋อย
โครงการบัณฑิตคืนถิ่นอ�าเภออมก๋อย
 
มีนาคม ๒๕๕๘
ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ
นางนันทนา วีระผล
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์
บริษัท เฮลท์แลนด์ ๒๐๐๒ จ�ากัด
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตไฟฟ้าจ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท คณาพญาพรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด
บริษัท วินเนอร์กรุ๊ปเอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ซอฟต์สแควร์อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
บรษิทั แอดวานซ์ไวร์เลส เนท็เวอร์ค จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่)
บริษัท น�า้ตาลมิตรผล จ�ากัด
บริษัท เหมืองแร่โปแตชอาเซียน จ�ากัด (มหาชน)
บรษิทั ดับ๊เบิล้เอ (๑๙๙๑) จ�ากัด (มหาชน) สาขาที ่๐๐๐๐๓
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
นางสาวถนอมวงศ์ แต้ไพสิฐพงษ์
นางสาวศรีสุดา ตั้งศิริพัฒนวงศ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
บริษัท ทีซีแอดวานด์ อินดัสตรี แอนด์ซัพพลาย จ�ากัด
บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)
นางอรอนงค์ ฉายศิริโชติ
บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) จ�ากัด
บริษัท ซี. ที. แลนด์ จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่)
สโมสรการไฟฟ้านครหลวง
นายเจน วองอิสริยะกุล
นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล
นางมาลินี ลีนุตพงษ์
นายเจน น�าชัยศิริ
องค์การเภสัชกรรม
บริษัท สุพรีม ทีม จ�ากัด
บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ�ากัด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นางสาวอ่อนอุษา ล�าเลียงพล
นายสุรพล - นางปาริชาติ โตวิวัฒน์
นางม่วย แซ่แต้
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
มหาวิทยาลยัรามค�าแหง และคณะกรรมการบณัฑิต รุน่ที ่๔๐
บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จ�ากัด
บริษัท บีบี คอนเท้นท์ แอนด์ มัลติมีเดีย
มูลนิธิลูกเสือชาวบ้านอุทัยธานี
สมาคม YWCA กรุงเทพ ฯ
มูลนิธิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี
ศิริราชมูลนิธิ
นายกนก สรเทศน์
รศ. ประพันธ์พงศ์ – คุณปราณี เวชชาชีวะ
บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ จ�ากัด
โรงเรียนอนุบาลยุววิทย์
เด็กชายศุภโชติ ปิ่นชุมพลแสง
นางสาวพิไลพรรณ ธนชาติ
นายสุทธี เงินแจ่ม
ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดชัยนาท
นายเสนีย์ สังขพันธ์
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บริษัท จิตติชัย แมชินเนอรี่ จ�ากัด
คุณแม่ทร สุพรรณกูล
นางสุนันทา โกสุมา
นางทุเรียน หนูวงษ์
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส�านักงาน กปร.
โรงเรียนวัดสิงห์
นางสาวสุกิจจา เที่ยงวิบูลย์วงศ์
นางสาวกมลรัตน์ เที่ยงวิบูลย์วงศ์
นายชนินทร์ เที่ยงวิบูลย์วงศ์
นายศักดา เที่ยงวิบูลย์วงศ์
นายนิติ กิจทวีสินพูน
นางกรรณิการ์ เที่ยงวิบูลย์วงศ์
นางพรรณพิมล คชะสุต
นางสุกัญญา ชลศึกษ์
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
ระดับประถมศึกษา
ครอบครัวจอมพลประภาส - 
 ท่านผู้หญิงไสว จารุเสถียร
ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
MR. MERRICK DAVIDSON
นางเฉลิมเกตุ นภาศัพท์
สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย
บริษัท ธีม พลาซ่า ดีวีลอปเม้นท์ จ�ากัด
บริษัท สปริงฟิลด์ รอยัล คันทรี คลับ จ�ากัด
ร้านอาหารชมวิวซีฟู๊ด
บริษัท เอ พี ฮอนด้า จ�ากัด
หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล
นายประกายเพชร แหวนเกตุ
นางสาวสุภาภรณ์ วิจิตรรัตนกุล
MR. HARALD LINK
โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
นายสมชัย วงศ์รัตนวิจิตร
นางวารี สอนเกตุ
นางบุษบา เสมารัตน์
นางสาวบุษมาศ จ�านงค์
นางอาภรณ์ คัยนันทน์
นายชูศิริ คัยนันทน์
พันเอกศรัทธา คัยนันทน์
นางวารี สอนเกตุ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเชนลิสซิ่ง จ�ากัด
นางอุดม ใจภักดี
นายแพทย์ประเสริฐ เฮงสกุล
บริษัท โปรไบค์ จ�ากัด
นางจารุกุล นิยติวัฒน์ชาญชัย
สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ
คณะนักร้องกรุงเทพผสม
ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ

สารสนเทศ (องค์การมหาชน)
นางสาววาสี ปรุงสิงห์
นางวรรณภา อัศวเทววิช
นางอุดมศิลป์ ศรีสมบูรณ์
นางฉวีวรรณ ประหวั่น
นางบุญยิ่ง ประเสริฐทรัพย์
นายกฤษณ์ เอี่ยมตระกูล
นางพรทิพย์ นิธิธนวิวัฒน์
นายวิโรจน์ กาญจนปิยนันท์
ผู้ปกครองนักเรียนชั้น อ.๑-ป.๖
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนฯ
เด็กชายศุภฤกษ์ กอธงชัย
พล ต.อ.ชาญชิต เพียรเลิศ
นายวิวัฒน์ - นางทิพพวดี มุ่งการดี
นายกรกฤตย์ ศุขเสงี่ยม
พลเรือเอกสุภา คชเสนี
พันเอกณรงค์ กิตติขจร
นายกิตติพงศ์ กิตติขจร
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นายวรวัชร ตันตรานนท์
นางนงนาถ เพ็ญชาติ
นางพรรณี ประจวบเหมาะ
ส�านักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
คุณจันทร์ฉาย สิงหนายก
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา
นายศิรธัช ศิริชุมแสง
นายสุรศักดิ์ จงพิพัฒน์ชัย
นางวรรณี เฉิน
นายฮั่นชวน เฉิน
นางวลัยรัตน์ ทองหุ่น
นายมานะ ประภากมล
นายเพลิงเทพ จามิกรณ์
นายแพทย์ศุภกานต์ เตชะพงศธร
นางศิริกุล วงศ์ถิรพร
นายสุธี ผ่องไพบูลย์
นางณัฐพร วิทยะสิรินันท์
นางศิริกุล ด�ารงมณี
นางสายชล หาญไฟฟ้า
หม่อมหลวงสิริสมร สุขสวัสดิ์
นางรัชนิภา พรรคพานิช
นางนิรชรา อัศวเรืองชัย
ดร. วิพุธ อ่องสกุล
นายสุทธิ ลีละวงศ์

คุณกรรณิการ์ ปิยธนาวงศ์
พลเรือตรีภัฏ เพียรเกาะ
คุณปาริชาต อักษรานุเคราะห์
คุณนาฏชลี นิยมฤกษ์
คุณณษฐา จีระลักษณกุล
คุณนพรัตน์ สดชื่นพานิช
นายปิยวัฒน์ สมานะวณิชย์
นายอนุรัฐ โกษากุล
นายนันทรัฐ สุทธรตนมงคล
นางสาวภัทราพร ศรีภัทรประสิทธิ์
นายชลภณ กาณวัตนี
นางสาวกวินตรา ประภาสะโนบล
นายกัณน์ โมกขะสมิต
เด็กชายปิยะภูมิ บุญสุข
เด็กหญิงจิดาภา เจริญโชคกิตติ
นายเอกวริษฐ์ อริยฉัตรเวคิน
นางเอราวัณ อริยฉัตรเวคิน
นางสุดใจ จันทะนะ
นางสาวนลินทิพย์ ฝายนันชัย
คณะศรัทธาวัดท่าล้อ
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
นายวีรพล – คุณสิริพร มหธราดล
คุณอรพินท์ จันทรโคลิตา
คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี
คุณสุวงศ์ ยอดมณี
คุณก้องศักดิ์ ยอดมณี
คุณจักรา ยอดมณี
นางสาวปานบัว บุนปาน
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย
นายจรัญ หอมเทียนทอง
สมาคมสโมสรอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ในพระราชูปถัมภ์ฯ
รศ. ดร. ศรีนวล ถนอมกุล
รศ. สุมนา ทิมกระจ่าง
รศ. สมพร เซ่งศรี
บริษัทจ�าลองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ. มานิดา หโยดม
ผศ. รจิต วัฒนสินธุ์
มูลนิธินิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด
ผศ. ดุษฎีพร ช�านิโรคศานต์
นายศุภชัย สมเจริญ
นายสนธยา คุณปลื้ม
นายโยธิน ด�าเนินชาญวนิชย์

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์
นายสมพร สืบถวิลกุล
นายสมนึก กยาวัฒนากิจ
นายสมบูรณ์ ฉายาวิจิตรศิลป์
นายเกรียง ศรีวิรวีลาศ
นายนพพร บุญลาโภ
ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย
นางอ�าพร ใจดี
หม่อมราชวงศ์ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์
นางสุดาพร นทีวัฒนา
คุณอุทัย - กนกพร อรรคราภรณ์
นายสมชาย สิริพันธ์วราภรณ์
คุณอุบล ร่วมทอง
นางสาวพันธ์พิไล ใบหยก
มูลนิธิศาสตราจารย์คุณดวงเดือน ฯ
คุณเฟื่องฟูรัตน์ มุ่งทวีสินสุข
บริษัท น�า้มันพืชปทุม จ�ากัด
คุณหญิงเฉิดฉัน แสงรุจิ
คณะนักเรียนจิตรลดา รุ่นที่ ๔๕
นายวิชัย ลาภพูลธนะอนันต์
นายไพโรจน์ - ท่านผู้หญิงอรสา ล�่าซ�า
นางสาวตรัสวิน จิตติเดชารักษ์

พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
นางสาวจิตตา - นางสาวเกศทิพ ฤทธิ์ส�าเร็จ
นายไพบูลย์ ธิมาศาสตร์
คุณพ่อสิทธิชัย - คุณแม่บุญมาก ธีรมหานนท์
นางบุบผา เบ็ญจชัยพร
นางสาวนพวรรณ สันติพงษ์สกุล
นางวิวรรณ วรัญญูวัฒนะ
นางสาวโสภิณ ธีปฏิมากร
นางปรีดา เค้าสงวนศิลป์
นางกล้วยไม้ สิทธิเวช
นางสาวมณฑา กิริยา
นายสุจินต์ - นางชูจิตต์ วิไลพันธ์
นางสาวสุดา สายรัดเงิน
นางองุ่น ชีรนรวนิชย์
นางจ�าลอง ค�าม่วง
นางละออง สุวรรณชื่น
นางสาวบุบผา จันทร์แสงสุก
นางเพียร สุดใจปรารถนา
นางสาวส�าเนียง ส�าฤทธิ์ล้วน
นางลินจง ภักดีอาภรณ์
นายสมภพ ตาลสอน
นางสาวสายหยุด กิ่งแก้ว
นางสาวสายทพิย์ - นางสาวฑิฆมัพร แก้วประทุม
นางสาวทราย ครามกระโทก
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นางอารีย์ สุสายัณห์
นางสาวพนาวรรณ พิถยะพัฒน์
นายนคร วิศาลอัตถพันธ์
นางสาววรรณธิดา สิทธิธรรมวงศ์
บริษัท  วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
บริษัท เมโทร พลาย จ�ากัด
บริษัท ศิชัย เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จ�ากัด
นายอุชัย วิไลเลิศโภคา
URBAN ARCHITECTS CO.,LTD. 
บริษัท แพลนเซท จ�ากัด
บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
บริษัท แอร์โค จ�ากัด (เทรน-ประเทศไทย)
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ไอ. โอ. ดีไซน์ แอนด์ โฮม จ�ากัด
บริษัท ไตร-เอ็น โซลูชั่น จ�ากัด
บริษัท แอ็กก้า เดคคอเรชั่น จ�ากัด
บริษัท เคหะ อินทีเรีย แอนด์ ดีไซน์ จ�ากัด
บริษัท ไทยเซ็นทรัล อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

บริษัท พีเอ็นพี เคมีเทค จ�ากัด
บริษัท ออมโนว่า จ�ากัด
บรษิทั กรนีแลม เอเชยี แปซฟิิค (ประเทศไทย) จ�ากัด
บริษัท บลูอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
บริษัท วินสันอาร์ท (ประเทศไทย) จ�ากัด
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท พี-วัน อลูมิเนียม จ�ากัด
บริษัท เวิลด์ เซรามิค เซ็นเตอร์ จ�ากัด
บริษัท เค ยู เค แมเนจเม้นท์ จ�ากัด
บริษัท ทรีอินเตอร์บิวส์ จ�ากัด
บริษัท บางกอกไอ โทอะ จ�ากัด
บริษัท สยามพริ้นท์ จ�ากัด
บริษัท เจ.ดับบลิว.แอ๊ดเวอร์ไทซิง จ�ากัด
ส.จ. นันทภพ เอื้ออารี
มูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวันฯ
นางสาวจิตตา - นางสาวเกศทิพ ฤทธิ์ส�าเร็จ
นายไพบูลย์ ธิมาศาสตร์
คุณพ่อสิทธิชัย - คุณแม่บุญมาก ธีรมหานนท์
นางบุบผา เบ็ญจชัยพร
นางสาวนพวรรณ สันติพงษ์สกุล
นางสาวโสภิณ ธีปฏิมากร
นางปรีดา เค้าสงวนศิลป์
นางกล้วยไม้ สิทธิเวช
นางสาวมณฑา กิริยา

นายสุจินต์ - นางชูจิตต์ วิไลพันธ์
นางสาวสุดา สายรัดเงิน
นางจ�าลอง ค�าม่วง
นางละออง สุวรรณชื่น
นางวิวรรณ วรัญญูวัฒนะ
เด็กหญิงญาณิศา คนเที่ยง
เด็กหญิงสุชญา คนเที่ยง
นางสาวสายหยุด กิ่งแก้ว
นายกัมพล - นางสิริวรรณ พรสงเคราะห์
นางสาวนวลพรรณ ทันนิเทศ
นางสาวกัทลี จูฑะพุทธิ
นางสาวมานัส สงค์ปรีดา
นางมาลี คงวารี
นางลักษมี ไอศะนาวิน
นายสุเทพ กฐินสมมิตร์
นางสาวสายทิพย์ - นางสาวฑิฆัมพร แก้วประทุม
นางสาวอาภาพิทย์ เรืองทวีทรัพย์
นางสาวอุบล ทนุพงษ์
นายทองห่อ ประจ�าศรี และครอบครัว
นางลินจง ภักดีอาภรณ์
นายสมภพ ตาลสอน

นางมาลี คงวารี
นางลักษมี ไอศะนาวิน
นางสาวกัทลี จูฑะพุทธิ
นางสาวมานัส สงค์ปรีดา
นางมุททร ปรีชามาตย์
นางเตือนใจ แก้วแท้
เด็กหญิงญาณิศา คนเที่ยง
เด็กหญิงสุชญา คนเที่ยง
นายศุภชัย ทรงแสงธรรม
นางสมบูรณ์ สุพัฒนวาณิชกุล
นางสมบูรณ์ แซ่เบ้
บริษัท อินทรชิตร์ จ�ากัด 
นายสมบูรณ์ บุญเรือง
โรงเรียนราชินี 
นายภราดร นิตยะ
นางสาววิชญดา ทรงเหรียญชัย
คุณสุคนธา ซิมตระการ
คุณวรรณี อมรฤทธิ์รัตนา
นางสาววิชญดา ทรงเหรียญชัย
คุณระพีพรรณ สุมะนะ
บริษัท อินทรชิตร์ จ�ากัด
นางสาวดวงเพ็ญ โลจนะวิริยาภรณ์
นายนิพิฐพนธ์ ศิริพานิช
นายวรภาส รุจิโภชน์
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