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จัดท�าโดยกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ โครงการตามพระราชด�าริ หนังสือพระราชนิพนธ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และข้อมูลความรู้ทั่วไป มีก�าหนดออกเผยแพร่เป็นประจ�า ปีละ ๓ ฉบับ 

แจกจ่ายแก่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ห้องสมุดโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 

และโรงเรียนในพื้นที่ โครงการตามพระราชด�าริ ฯ สถาบันการศึกษา หน่วยราชการในส�านักพระราชวัง 

และหน่วยงาน บุคคลผู้สนใจทั่วไป

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

เว็บไซต์ : http://www.sirindhorn.net

1จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



	 จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมาร	ี	

ฉบับที่	 ๑๘	 มาพบกับท่านผู้อ่านอีกครั้งในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ	 สมเด็จพระเทพรัตน-	

ราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ๒	 เมษายน	 ๒๕๖๑	 ซ่ึงทรงเจริญพระชนมายุ	 ๖๓	 พรรษาในปีน้ี		

ทางกองบรรณาธิการจึงใคร่ขอเชิญชวนผู้อ่านทุกท่านร่วมใจกัน	 น้อมเกล้าฯ	 ถวายพระพรให้ทรง	

พระเจริญยิ่งยืนนาน	

	 ส�าหรับจดหมายข่าวฉบับน้ี	 ขอน�าเสนอบทความพิเศษ	 จดหมายจากอา	 ซ่ึงเป็นจดหมายที่อา	

ได้เขียนถึงหลาน	 บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชกิจ	

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	

	 นอกจากน้ี	 ท่านผู้อ่านยังคงได้พบกับคอลัมน์ประจ�าคือ พระราชด�ารัสสมเด็จพระเทพรัตน- 

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	 ซ่ึงในฉบับน้ีน�าเสนอเป็นพระราชด�ารัสในโอกาสที่ เสด็จฯ		

ไปทรงเปิดการประชุมทางวิชาการ	 “การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร”	 พระราชกิจ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	 และ “หนังสือทูลกระหม่อม”	 ที่น�าเสนอ	

หนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ที่ตีพิมพ์ใหม่ในช่วงเวลา	

ที่ผ่านมา

	 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้อ่านพลิกอ่านบทความต่างๆ	ได้ตามอัธยาศัย.	

2 จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



พระราชด�ารัส

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ 

“การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

	 	 ข้าพเจ้ายนิดเีป็นอย่างมากทีไ่ด้เหน็งานพฒันาเดก็และเยาวชนในถิน่ทรุกนัดารเจรญิก้าวหน้ามาจนถงึระดบัน้ี	งานต่าง	ๆ 		

ประสบผลเป็นประโยชน์เกือ้กลูแก่ราษฎรในท้องทีห่่างไกล	เข้าถงึยาก	ราษฎรมคีวามรูเ้รือ่งการดแูลรกัษาสุขภาพมากขึน้	ท�าให้มสีขุภาพ

อนามยัด	ีประกอบสมัมาชพีเลีย้งตนและครอบครวัได้ด	ีส่วนบุตรหลานมภีาวะโภชนาการดขีึน้	ร่างกายแขง็แรง	สามารถเข้ารบัการศึกษา	

และมโีอกาสทีจ่ะพฒันาตนให้มคีวามรูสู้งยิง่	ๆ 	ขึน้	เดก็และเยาวชนเหล่าน้ี	หลายคนจบการศกึษาระดบัสูง	และกลบัไปเป็นก�าลังช่วยพัฒนา	

ท้องถิ่นของตนเอง	 ตามที่ได้รับการปลูกฝังเรื่องจิตส�านึกรักท้องถิ่น	 ซ่ึงครูในพื้นที่และท่านทั้งหลายเพียรพยายามอบรมส่ังสอน	

มาอย่างต่อเนื่อง

	 	 งานทัง้หลายประสบผลส�าเรจ็เหน็ได้ชดั	กเ็น่ืองจากได้รบัน�า้ใจ	และความร่วมมอือย่างดยีิง่จากหน่วยงานหลายฝ่าย	

ที่มาพร้อมกันอยู่ในที่ประชุมนี้	ข้าพเจ้าขอถือโอกาสขอบใจท่านทั้งหลาย	ทุกหน่วยงาน	ทุกฝ่าย	เป็นอย่างยิ่ง	ไว้	ณ	ที่นี้

	 	 ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมวิชาการ “การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร”	ปีการศึกษา	๒๕๕๙	ณ	บัดนี	้	

ขอให้งานประสบผลส�าเร็จดังที่ตั้งความหวังไว้	 ทั้งขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล	 จงเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายทั่วทุกคน	 ที่ได้ท�างาน	

ร่วมกันมายาวนาน	ในการสร้างโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชน	ตลอดจนราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล.
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เมษายน ๒๕๕๙

วันอาทิตย์ที่ ๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ 
ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายจ�านงค์ ภิรมย์ภักดี ณ เมรุหลวงหน้า 
พลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ในโอกาส
นี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยเสด็จ 
ในการนี้ด้วย
วันจันทร์ที่ ๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทาน 
พระราชวโรกาสให้นายไมเคิล เอ. แม็ครอบบีย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
อินดีแอนา รัฐอินดีแอนา สหรัฐอเมริกา และคณะ เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูล
รายงานความก้าวหน้าการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย และถวายพระพร
ชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ 
ในโอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันด้วย
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๔ ถึงวันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ เสด็จฯ เยือน
สาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐคีร์กีซอย่างเป็นทางการ 
 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ
นานาชาต ิ“วัฒนธรรมพ้ืนบ้านและวัฒนธรรมหลวง  สิง่ทีเ่หลยีงซเิฉงิมองข้าม
ไปท่ีเทือกเขาอู่ไถ” ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยชิงหัว และทรงเย่ียมศูนย์วิจัย
ประวัติศาสตร์จีนโบราณ มหาวิทยาลัยปักก่ิง และเสด็จฯ ไปทรงเป็นสักขี
พยานในพิธีลงนามบนัทกึความเข้าใจเรือ่งการวิจยัวิทยาศาสตร์ขัว้โลก ภายใต้
บนัทกึความเข้าใจระหว่างหน่วยงานขัว้โลกเหนอืและขัว้โลกใต้ของสาธารณรฐั
ประชาชนจีนกับส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ของประเทศไทย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายหลี่ หยวนเฉา  
รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และนายจาง เต๋อเจียง 
ประธานสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน เข้าเฝ้าฯ ด้วย

วนัศกุร์ที ่๑ เวลา ๐๘.๐๗ น. เสดจ็ลง ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากดั (มหาชน) 
สาขาสวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้บริหารธนาคารฯ 
เข้าเฝ้าฯ ถวายการรบัฝากเงนิเนือ่งในโอกาสครบ ๒๕ ปี การเปิดให้บรกิารของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) สาขาสวนจิตรลดา
 เวลา ๐๘.๑๔ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ธนาคาร
ออมสิน สาขาสวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้อ�านวยการ 
ธนาคารออมสิน และคณะ เข้าเฝ้าฯ ถวายการรับฝากเงิน เนื่องในวันคล้าย 
วันสถาปนาธนาคารออมสิน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙
 เวลา ๐๘.๔๔ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะรัฐมนตรี ประธานและสมาชิกสภา
นติบิญัญัตแิห่งชาต ิประธานและสมาชกิสภาปฏริปูแห่งชาต ิประธานศาลฎีกา 
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิคณะกรรมการการเลอืกตัง้ คณะผูต้รวจการ 
แผ่นดิน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ และคณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทย พร้อมคู่สมรส เข้าเฝ้าฯ 
ถวายพระพร เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันท่ี ๒ เมษายน 
๒๕๕๙
 เวลา ๐๙.๔๓ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะลูกเสือชาวบ้าน คณะข้าราชการ 
ทหาร ต�ารวจ มหาวิทยาลัย โรงเรียน สมาคม ชมรม มูลนิธิ และคณะบุคคล  
เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่  
๒ เมษายน ๒๕๕๙
 เวลา ๑๔.๐๓ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราช
วโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๓ คณะ เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพร เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ 
วันเสาร์ที่ ๒ เวลา ๐๗.๓๖ น. เสด็จฯ ไปทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น�้า เนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วนัที ่๒ เมษายน ๒๕๕๙ และทอดพระเนตร
นิทรรศการ “โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ปลากระเบนเจ้าพระยาใน 
แหล่งน�้าธรรมชาติ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘” 
ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต

เมษายน – ธันวาคม ๒๕๕๙
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 เวลา ๑๓.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ทรงเป็น 
ประธานการประชมุคณะกรรมการมลูนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
วันเสาร์ที่ ๒๓ เวลา ๑๘.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นาย
สุนทร รักติประกร ณ เมรุวัดใหญ่โพหัก อ�าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
วนัอาทติย์ที ่๒๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ รอง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์โสภณ ลดัพล ีณ เมรหุลวงหน้าพลบัพลาอศิรยิาภรณ์ 
วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๕ ถึงวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เสด็จฯ ไป
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อ�าเภอเมืองชลบุรี และอ�าเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
วันจันทร์ท่ี ๒๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ 
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา 
ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ อาคารหอประชุมธ�ารง บัวศรี มหาวิทยาลัย
บรูพา เป็นวันท่ี ๑ (ภาคเช้า จ�านวน ๓,๖๖๒ คน ภาคบ่าย จ�านวน ๓,๖๗๒ คน)
วันอังคารที่ ๒๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ 
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา 
ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ�านวน ๓,๘๒๒ คน ณ อาคารหอประชุมธ�ารง  
บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นวันที่ ๒
 ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” กับ “อาคาร
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา” และทรงวางศลิาฤกษ์อาคารวิจยัทางการแพทย์ 
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
วนัพธุที ่๒๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงบาตรพระสงฆ์ เนือ่งในโอกาสครบ 
๑๒๓ ปี วันคล้ายวันสถาปนาสภากาชาดไทย และทรงเปิดหอจดหมายเหตุ
มหิดลวงศานุสรณ์ สภากาชาดไทย ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย  
เขตปทุมวัน

 ณ สาธารณรฐัคร์ีกีซ เสดจ็ฯ ไปทรงรบัการถวายต�าแหน่งศาสตราจารย์
กิตตมิศกัดิ ์ณ มหาวิทยาลยัแห่งชาตคิร์ีกีซ เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์
วิจิตรศิลป์ อุทยานแห่งชาติอาลา อาชา พิพิธภัณฑ์ปราเชวาลสกี และ 
ศูนย์วัฒนธรรมรูห์ โอร์โด โอกาสนี้ ทรงพบกับนายอัลมาซเบ็ค อาตัมบาเยฟ 
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคีร์กีซ และภริยา ณ ท�าเนียบประธานาธิบดี
วันจันทร์ที่ ๑๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิด “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู ้
โรคเขตร้อน” ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี
วันอังคารที่ ๑๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดลุยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ 
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายมาร์ก 
แอนดรว์ู เจฟฟรย์ี เคนต์ เอกอคัรราชทตูสหราชอาณาจกัรประจ�าประเทศไทย 
เข้าเฝ้าฯ กราบบงัคมทูลลา ในโอกาสท่ีจะพ้นจากหน้าที ่ในโอกาสน้ี นางมาร์ทนี  
ดิโลว์นี ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเข้าเฝ้าฯ ด้วย
วันพุธที่ ๑๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงร่วมงานบุญสงกรานต์ปีใหม่ 
ประจ�าปี ๒๕๕๙ ณ สถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชน
ลาวประจ�าประเทศไทย เขตวังทองหลาง
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ เสด็จฯ 
เยือนสาธารณรัฐลิทัวเนียอย่างเป็นทางการ ตามค�าทูลเชิญของ
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนีย และเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐ
ลัตเวีย และสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
 ณ สาธารณรัฐลิทัวเนีย เสด็จฯ ไปทรงพบกับนางสาวดาเลีย  
กรีบาวสเคท ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนีย ซึ่งถวายพระกระยาหาร
กลางวัน ณ ท�าเนียบประธานาธิบดี และเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรศูนย์สื่อสาร
และสารสนเทศด้านวิชาการสาธารณะแห่งชาติของมหาวิทยาลัยวิลนีอุส 
มหาวิทยาลัยวิลนีอุส (วิทยาเขตเก่า) และเขตเมืองเก่าวิลนีอุส
 ณ สาธารณรัฐลัตเวีย เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์พระราชวัง
รุนดาเล พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของริกาและการเดินเรือ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ 
และวิหารริกา
 ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรปราสาทชองติญี 
พิพิธภัณฑ์ศิลปะและโบราณคดีเมืองซองลีส และแกลเลอรีพฤกษศาสตร์ - 
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งชาติ กรุงปารีส
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ เสด็จฯ ไป 
ทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิในพืน้ท่ีอ�าเภอเมอืงศรรีาชา จงัหวดัชลบรุี 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารไวทยนิเวศน์ 
และทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ๑๕๐ ปี (อาคาร 
ศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี) ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี  
ณ ศรีราชา
วันศุกร์ที่ ๒๒ เวลา ๐๘.๓๗ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารพระราชทาน ณ  
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
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วันศุกร์ที่ ๖ เวลา ๑๓.๕๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิด “โรงไฟฟ้าอุทัย” ณ โรงไฟฟ้า
อุทัย สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อ�าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 เวลา ๑๗.๑๗ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช นายกมูลนิธิ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทรา- 
บรมราชชนนี น�าคณะบุคคล จ�านวน ๓ คณะ เข้าเฝ้าฯ 
 ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ ห้องประชุม อาคารชัยพัฒนา ทรงเป็น
ประธานการประชุมสามัญประจ�าปี ๒๕๕๙ ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธ ิ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทรา- 
บรมราชชนนี
 ต่อจากนัน้ เสดจ็ลง ณ อาคารชยัพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้นายชาตชิาย พคุยาภรณ์ ประธานกรรมการมูลนิธ ิดร.สุข พคุยาภรณ์ และ
คณะกรรมการมูลนิธิฯ น�าผู้ท�าคุณประโยชน์แก่สังคม และได้รับการคัดเลือก 
จากมูลนิธิฯ ให้ได้รับรางวัลวิริยเมธีกิตติคุณ ประจ�าปี ๒๕๕๘ เข้าเฝ้าฯ  
รับพระราชทานรางวัลดังกล่าว ดังนี้
 ๑.  พระพรหมบัณฑิต สาขามนุษยศาสตร์
 ๒.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย 
   สาขาวิทยาศาสตร์
 ๓.  พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข สาขาสังคมศาสตร์
 ๔.  ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร สาขาศึกษาศาสตร์
 ๕.  รองศาสตราจารย์สุพิตร สมาหิโต สาขากีฬาและนันทนาการ
 ๖.  นางศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์ สาขาบริหารธุรกิจ

 เวลา ๑๐.๐๐ น. เสดจ็ลง ณ ศาลาดสุดิาลยั สวนจติรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะครูใหญ่โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน และ 
ผู้รับผิดชอบโครงการตามพระราชด�าริในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสท่ีกองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดนจัดการประชุม
สัมมนาครูใหญ่โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน ประจ�าปี ๒๕๕๙ ในโอกาสนี้ 
พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะผู้เข้าเฝ้าฯ ด้วย
 เวลา ๑๔.๓๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกิจในพ้ืนทีจ่งัหวัด
จันทบุรี เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารโบราณสถานในบริเวณค่ายตากสิน และ 
ทอดพระเนตรนิทรรศการทางประวัติศาสตร์ ณ โบราณสถานในบริเวณ 
ค่ายตากสิน อ�าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานสถาปนิก ‘๕๙ 
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อ�าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี
วันศุกร์ที่ ๒๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะพระภิกษุ และคณะบุคคล จ�านวน ๑๗ 
คณะ เข้าเฝ้า และเข้าเฝ้าฯ
 ต่อจากนั้น ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทานพระราช
วโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ จ�านวน ๕ คณะ เข้าเฝ้าฯ
 เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดร้านแจมบาร์ จูซ ร้านคริสปี้ ครีม 
ร้านซินนาบอน ร้านบูลโกกิ บราเธอร์ส และร้านพายเฟสซ์ ณ ศูนย์การค้า  
ดิ เอ็มควอเทียร์ เขตวัฒนา
 เวลา ๑๔.๔๕ น. เสดจ็ลง ณ ศาลาดสุดิาลยั สวนจติรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา น�าข้าราชการ ผู้น�ากลุ่ม
เกษตรกร และกลุ่มผู้น�าแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ 
ถวายผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทรา

พฤษภาคม ๒๕๕๙

วนัอาทติย์ที ่๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเป็นประธานงานวันมลูนธิิสรินิธร  
ณ ต�าหนักปลายเนิน เขตคลองเตย 
วันจันทร์ที่ ๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมผู้บริหาร 
โรงกษาปณ์โลก ครัง้ที ่๒๙ ณ โรงแรมเซน็ทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวน
ชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน
 เวลา ๑๔.๑๐ น. เสด็จฯ ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ 
ชั้นที่ ๑ และเข็มที่ระลึก แก่ผู้บริจาคโลหิต ครบ ๓๖ ครั้ง และครบ ๑๐๘ ครั้ง 
ของเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค ๑๐ ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อ�าเภอ 
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วนัองัคารที ่๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเปิด “ตกึชยันาทนเรนทรานุสรณ์” 
และ “ศูนย์ภาพวินิจฉัยศิริราช” อาคารเฉลิมพระเกียรติ ณ คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย
วันพุธที่ ๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑๙ คณะ เข้าเฝ้าฯ

 ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เข้าเฝ้าฯ
 เวลา ๑๔.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช  
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทาน 
กระบี่ และปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ 
ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๕๗ จ�านวน ๒๙๘ คน ณ หอประชมุชณุหะวณั โรงเรยีน
นายร้อยต�ารวจ อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
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 ต่อจากน้ัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์ และคณะ เข้าเฝ้าฯ ถวาย
พระพรชัยมงคล และทูลเกล้าฯ ถวายเงินของศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิง
พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา เพ่ือทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย เนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
วันเสาร์ที่ ๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดง “คอนเสิร์ต 
แปดสิบสี่ปี โล ธุระวณิชย์” ณ โรงละคร ส�านักพระราชวัง สนามเสือป่า
วันอาทิตย์ที่ ๘ เวลา ๐๘.๔๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง 
โครงการพระราชด�าริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
อันเน่ืองมาจากการเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน และทรงฟัง 
การบรรยายในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ  
อาคารมหาจักรีสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน
 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิง
ประไพ ศิวะโกเศศ ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
 เวลา ๑๘.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปในการพระราชทานเพลงิศพ นางสาวทัศนย์ี 
นุชเจริญผล ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน
วนัจนัทร์ที ่๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้เสดจ็ฯ แทนพระองค์ ไปทรงเย่ียม
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ทรงเปิดอาคารห้องผลิตน�้ามันร�าข้าว กับ
อาคารศูนย์ควบคุมและประกันคุณภาพ และทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆ 
ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา 
 ในโอกาสน้ี พระราชทานพระราชวโรกาสให้เลขาธิการพระราชวัง  
น�าอธิบดกีรมปศสุตัว์ อธิบดีกรมส่งเสรมิสหกรณ์ อธิบดกีรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 
ผู้แทนกรรมการสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมงทั่วประเทศ 
สมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ผู้แทนสมาชิกผู้รับนมสดสวนจิตรลดา และ 
ผู้สนับสนุนกิจการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เข้าเฝ้าฯ รับพระราช- 
ทานพระราโชวาท
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๙ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เสด็จฯ ไปทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ 
วันจันทร์ที่ ๙ เสด็จฯ ไปทรงเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ชุมชน
สายยาวเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม-
บรมราชกุมารี ซึ่งตั้งอยู่ ณ อ�าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
วันอังคารที่ ๑๐ เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ 
พระราชทาน ‘เพ่ือนช่วยเพ่ือน’ บ้านกระเบื้อง อ�าเภอชุมพลบุรี บ้านกันโจรง  
อ�าเภอจอมพระและบ้านฮ็อง อ�าเภอเมืองสุรินทร์ ทอดพระเนตรสระน�้า
สาธารณะเพื่อบริโภคพระราชทาน บ้านยางเตี้ยใต้ ทรงเยี่ยมกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์
ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน ‘เพื่อนช่วยเพื่อน’ บ้านหนองไผ่ และบ้านกุง 
อ�าเภอศีขรภูมิ และศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อ�าเภอส�าโรงทาบ 
จังหวัดสุรินทร์
วันพุธที่ ๑๑ เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้าน 
โคกแสลง โรงเรียนพนมดงรักวิทยา โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 

วนัเสาร์ที ่๑๔ เวลา ๑๗.๓๒ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดงานสปัดาห์ส่งเสรมิพระพุทธ
ศาสนา เน่ืองในเทศกาลวันวิสาขบชูา วนัส�าคญัสากลของโลก ประจ�าปี ๒๕๕๙ 
ทอดพระเนตรนิทรรศการ และทรงสักการะพระธรรมเจดีย์พระไตรปิฎกจารึก
ด้วยอักษรโบราณอายุกว่า ๒,๐๐๐ ปี ซึ่งเป็นคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่เก่าแก่
ที่สุดในโลก ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เขตพระนคร
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ถึงวันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เสด็จฯ  
ไปทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกิจในพืน้ท่ีจังหวดัอบุลราชธานี และจังหวดั
อ�านาจเจริญ 
วนัจนัทร์ที ่๑๖ เสดจ็ฯ ไปทรงเย่ียมโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ  
และโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง ต�าบลป่าก่อ อ�าเภอชานุมาน  
จังหวัดอ�านาจเจริญ และโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม ต�าบล 
ตาเกา อ�าเภอน�า้ขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี 

๘๐ พรรษา อ�าเภอพนมดงรัก โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนพีระยา- 
นุเคราะห์ฯ ๒ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรง
ครองราชย์ปีที่ ๕๐ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลอก อ�าเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้าน
รุน โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านช�าปะโต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช�า
ปะโต อ�าเภอบวัเชด โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว และโรงเรยีน
ต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุม อ�าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
วันศุกร์ที่ ๑๓ เวลา ๐๘.๑๘ น. เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าว
หอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพ่ือนช่วยเพ่ือน” ต�าบลหนองโดน อ�าเภอ 
ล�าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 เวลา ๐๙.๐๖ น. เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรโครงการขุดลอกอ่างเก็บน�า้
ทุ่งใหญ่ ต�าบลหนองโดน 
 เวลา ๐๙.๒๙ น. เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมบ้านนางสร้อย สายกระสุน 
และนายไอศูรย์ เสาโร สามีภรรยาสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ 
พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ต�าบลหนองโดน 
 เวลา ๑๐.๓๙ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเย่ียมโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน
เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านโรงเลื่อย ต�าบลละหานทราย อ�าเภอละหานทราย 
จังหวัดบุรีรัมย์

7จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



วันอังคารที่ ๑๗ เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
บ้านค�าสะอาด โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ ทรงเปิด 
ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองบัวพัฒนา และทรงเย่ียม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวพัฒนา อ�าเภอน�้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี
วนัพธุที ่๑๘ เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดการสมัมนาวิชาการโครงการส่งเสรมิเศรษฐกจิ 
พอเพียงในชมุชนตามพระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราช- 
กุมารี ปี ๒๕๕๙ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
อ�าเภอเมืองอุบลราชธานี และพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑  
ใบประกาศเกียรตคิณุ และเขม็ท่ีระลกึแก่ผูบ้รจิาคโลหิตครบ ๓๖ ครัง้ และครบ  
๑๐๘ ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๗ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ  
พระชนมพรรษา มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี อ�าเภอวารนิช�าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานงานพิธี 
ไหว้ครู ประจ�าปี ๒๕๕๙ กับพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียน 
นายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า และทรงเปิดศูนย์ไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา  
สยามบรมราชกุมาร ีณ โรงพยาบาลโรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า อ�าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
วันศุกร์ที่ ๒๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ เนื่องใน
วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙ เรื่อง “คนแรกเริ่มบนแผ่นดินเรา” 
ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เขตพระนคร
วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ 
นายณรงค์ แก้วอ่อน ณ เมรุวัดบางเกาะเทพศักดิ์ อ�าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๓ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เสด็จฯ 
เยือนราชอาณาจักรภูฏาน ตามค�ากราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาล 
ราชอาณาจักรภูฏาน 
 เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการด�าเนินงานของโรงเรียนตามโครงการ
ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในโรงเรียนราช
อาณาจักรภูฏาน ตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม-
บรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมชมวัดคิชู พิพิธภัณฑ์สิ่งทอแห่งชาติ  
ป้อมปราการทิมพู ป้อมปราการพูนาคา และสวนพฤกษศาสตร์แห่งชาตภูิฏาน 
และเสด็จฯ ไปเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏาน 
ซึ่งพระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค�่า ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๒๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญ
ประจ�าปี ๒๕๕๙ ของคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์  
ณ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ เขตราชเทวี
 เวลา ๑๐.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๓ คณะ เข้าเฝ้าฯ 
 เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารผู ้ป่วยนอก อาคาร
พิเคราะห์และบ�าบดัโรค ศนูย์เวชศาสตร์ความดนับรรยากาศสงู อาศรมหมอพร  
และอาคารเรียนรู้เรื่องแพทย์บูรณาการ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า  
กรมแพทย์ทหารเรือ เขตธนบุรี

วันเสาร์ที่ ๒๘ เวลา ๑๒.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมสถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจ�าประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ ณ เขตปทุมวัน
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทาน 
พระราชวโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด น�าข้าราชการ และเกษตรกร
ชาวสวนผลไม้ จังหวัดตราด เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายผลผลิตทางการเกษตร
ของจังหวัดตราด เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
ระหว่างวันอาทิตย์ ที่ ๒๙ ถึงวันจันทร์ ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เสด็จฯ 
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน 
วันจันทร์ที่ ๓๐ เวลา ๐๘.๕๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารสิริเบญญา กับ
หออัตลักษณ์นครน่าน ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน อ�าเภอเมืองน่าน และทรงเปิด
อาคารอเนกประสงค์ “อาชีวะพัฒนา ๒๐ เฉลิมพระเกียรติฯ ๖๐ พรรษา”  
ณ โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนพีระยานเุคราะห์ ๓ เฉลมิพระเกียรต ิอ�าเภอ
แม่จริม จังหวัดน่าน
 เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราช
วโรกาสให้นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
น�านายเตียว ชี เฮียน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประสานงานด้านความ
มัน่คงแห่งชาต ิสาธารณรฐัสงิคโปร์ และคณะ เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสเดนิทางเยือน
ประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 ในโอกาสน้ี นางฉั่ว ซิ่ว ซาน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์
ประจ�าประเทศไทย และนายอภชิาต ชนิวรรโณ ปลดักระทรวงการต่างประเทศ  
ร่วมเข้าเฝ้าฯ ด้วย การนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารค�่าด้วย
วันอังคารที่ ๓๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (แห่งใหม่) กับทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน 
“INVESTORY” และห้องสมุดมารวย ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เขตดินแดง
 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เข้าเฝ้าฯ 
 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปในการพระราชทานเพลงิศพ นายภมูภิกัดิ์ 
สุขเกษม ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร

มิถุนายน ๒๕๕๙

วันพุธที่ ๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารเรียนโรงเรียนมินเดอร์
พัฒนาศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ ณ เขตประเวศ 
 เวลา ๑๓.๓๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงหล่อพระพุทธรปู “พระนวราชรถบพิตร” 
พระพุทธรูปประจ�าการรถไฟแห่งประเทศไทย ณ บริเวณตึกบัญชาการการ
รถไฟแห่งประเทศไทย เขตปทุมวัน 
 เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่
นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ กระทรวง
สาธารณสุข อ�าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไป 
ทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” ณ สถาบันบ�าราศนราดูร กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข

8 จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



วนัพฤหสับดทีี ่๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ท่านผู ้หญิงนราวดี ชัยเฉนียน ประธาน
กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ
คณะกรรมการมูลนิธิฯ น�าผู้สนับสนุนมูลนิธิฯ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานของ
ท่ีระลึก โล่ และเข็มอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” กับทูลเกล้าฯ ถวายเงิน 
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิฯ
 ต่อจากนัน้ เสดจ็ลง ณ ห้องประชมุ อาคารชยัพัฒนา ทรงเป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ครั้งที่ ๑  
ประจ�าปี ๒๕๕๙
 เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ”  
โรงงานผลิตยารังสิต ๑ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 
ณ องค์การเภสัชกรรม อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันศุกร์ที่ ๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารสิรินธรา- 
นุสรณ์ ๖๐ พรรษา วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย ณ วิทยาลัยพยาบาล
สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน
 เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 
ประจ�าปี ๒๕๕๙ ณ กรมการข้าว เขตจตุจักร
วนัเสาร์ที ่๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้เสดจ็ลงแทนพระองค์ ณ อาคาร
ชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน 
๒ คณะ เข้าเฝ้าฯ 
 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดร้านภูฟ้า สาขาบิ๊กซี ราชด�าริ  
ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) สาขาราชด�าริ เขตปทุมวัน 
วันอาทิตย์ที่ ๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา  
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษา
อาวุโส ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรรมการ 
และเลขาธกิารมลูนธิิเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด�าร ิสมเดจ็พระเทพ- 
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี น�านักศึกษาท่ีได้รับพระราชทานทุน 
การศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ของมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีนันยาง สาธารณรัฐสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน 

สาธารณรฐัไอร์แลนด์ ครสูอนฟิสกิส์ท่ีได้รบัการคดัเลอืกให้ร่วมเข้าค่ายฤดรู้อน 
เก่ียวกับการศกึษาวิทยาศาสตร์ท่ีห้องปฏิบตักิารวิจยัแห่งชาตลิอว์เรนซ์ลเิวอร์
มอร์ สหรฐัอเมรกิา และนกัเรยีนทนุรฐับาลท่ีไปศกึษาต่อระดบัปรญิญาโทและ
ปรญิญาเอก ทีม่หาวิทยาลยัแห่งสถาบนัวทิยาศาสตร์จนี สาธารณรฐัประชาชน
จีน ประจ�าปี ๒๕๕๙ เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมลา 
 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปในการพระราชทานเพลงิศพ ศาสตราจารย์ 
ท่านผูห้ญิงพูนทรพัย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ณ เมรหุลวงหน้าพลบัพลาอศิรยิาภรณ์  
วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
ระหว่างวนัจนัทร์ที ่ ๖ ถงึวนัองัคารที ่ ๗ มถินุายน ๒๕๕๙ เสดจ็ฯ ไปทรง 
ปฏบิตัพิระราชกรณยีกิจในพืน้ท่ีจงัหวดัพษิณโุลก และจังหวดัเพชรบรูณ์ 
วันจันทร์ที่ ๖ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย 
โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน และโรงเรียนต�ารวจตระเวน-
ชายแดนบ้านลาดเรือ อ�าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
วันอังคารที่ ๗ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านโป่ง
ตะแบก อ�าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบรูณ์ และโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน
อาทรอุทิศ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อ�าเภอ
นครไทย จังหวัดพิษณุโลก
วันพุธที่  ๘ เสด็จฯ ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นท่ี ๑  
แก่ผู้บริจาคโลหิต ครบ ๑๐๐ ครั้ง และผู้ท�าคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทย  
ใบประกาศเกียรติคุณ และเข็มท่ีระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ครบ ๓๖ ครั้ง และ
ครบ ๑๐๘ ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๑๒ ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช 
โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
 เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช  
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไป 
พระราชทานปริญญาบัตรแก ่ผู ้ส�า เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ�านวน ๔,๘๐๖ คน ณ อาคาร
กีฬา ๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ�าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
วันพฤหัสบดีที่ ๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ 
ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสกัการะพระบรมราชานสุาวรย์ี พระบาทสมเดจ็
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เน่ืองในวันคล้าย 
วันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา- 
อานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร บริเวณเชิงสะพานพระราม ๘  
เขตบางพลัด 
 เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้เสดจ็ฯ แทนพระองค์ ไปทรงวาง 
พวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย ์ พระบาทสมเด็จ- 
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เน่ืองในวันคล้าย 
วันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร- 
มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน 

9จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



 เวลา ๑๖.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคาร
ชยัพัฒนา สวนจติรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอนุกัลย์ อศิรเสนา 
ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันท-
มหดิล น�าผูไ้ด้รบัพระราชทานทนุมลูนธิิอานนัทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์ 
ประจ�าปี ๒๕๕๘ เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ 
วันศุกร์ที่ ๑๐ เวลา ๐๙.๐๗ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดโครงการห้องสมุด
เฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีในโอกาส
ทรงเจรญิพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรยีนวัดยอดพระพิมล 
อ�าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
 เวลา ๑๓.๒๕ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดโครงการห้องสมดุเฉลมิพระเกียรติ 
๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียน 
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 เวลา ๑๗.๐๑ น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
ในรชักาลที ่๙ ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้เสดจ็ฯ แทนพระองค์ไปทรงเปิดงาน  
“ศิลป์แผ่นดิน” ครั้งที่ ๗ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต ต่อจากนั้น 
เสด็จฯ ไปทรงเปิด และทอดพระเนตร “เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์” ตั้งอยู่
ทางด้านทิศตะวันออกของพระที่นั่งอนันตสมาคม
วันเสาร์ที่ ๑๑ เวลา ๑๗.๐๗ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา  
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาวโรบนิา แพทรเิซยี มากส์ เอกอคัรราชทตู
สาธารณรฐัแอฟรกิาใต้ประจ�าประเทศไทย เข้าเฝ้าฯ กราบบงัคมทลูลา ในโอกาส 
ที่จะพ้นจากหน้าที่
 เวลา ๑๗.๔๘ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราช
วโรกาสให้เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
น�าผูบ้รจิาคเงนิ และสนบัสนุนมลูนิธิฯ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพ่ือสมทบทนุ
มูลนิธิฯ และรับพระราชทานของที่ระลึก จากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุม
ใหญ่สามัญประจ�าปี ของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๒ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เสด็จฯ  
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นท่ีจังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง 
จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา 
วันจันทร ์ที่  ๑๓ เสด็จฯ ไปทรงเปิดหอประชุม “เฉลิมพระเกียรติ”  
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ�าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 ต่อจากน้ัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไป 
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู ้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๕๗ จ�านวน ๓,๐๒๙ คน ณ หอประชมุ “เฉลมิพระเกียรต”ิ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ�าเภอป่าพะยอม 
 เสด็จฯ ไปทรงเปิด อาคาร “เฉลิมพระเกียรติ” ณ โรงพยาบาลพัทลุง 
อ�าเภอเมืองพัทลุง 
 เสดจ็ฯ ไปทรงเย่ียมโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก 
ต�าบลเกาะเต่า อ�าเภอป่าพะยอม และทรงเปิดอาคารเรียน ๑๐๒ ธนาคาร
ออมสิน

วันอังคารที่ ๑๔ เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
บ้านประกอบออก ต�าบลประกอบ และโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนเชิญ 
พิศลยบุตร บ้านซ่อนทอง ต�าบลทับช้าง อ�าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
 เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนมหาราช ๑  
บ้านน�้าเชี่ยว และโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านส�านักเอาะ ต�าบล 
เขาแดง อ�าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 
วันพุธที่ ๑๕ เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนการท่า
อากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนือ่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม 
๒๕๔๒ บ้านไอร์จาดา ต�าบลโคกสะตอ อ�าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
 เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอ
ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๓ และโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ 
ต�าบลศรีบรรพต อ�าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคาร และทอดพระเนตรกิจกรรม
โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต�าบลสะเตง อ�าเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา 
 เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมโรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา และโรงเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมาร ีเน่ืองในโอกาสทรงเจรญิพระชนมายุ ๕๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๔๘ 
(บรษิทั กรงุไทยการไฟฟ้า จ�ากัด อปุถัมภ์) บ้านไบก์ ต�าบลบดุ ีอ�าเภอเมอืงยะลา 

วันศุกร์ที่ ๑๗ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา อ�าเภอรามัน 
จังหวัดยะลา
 เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์  
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอก 
ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชปูถัมภ์ และคณะ เข้าเฝ้าฯ รบัพระราชทานพระราโชวาท เพ่ือเป็น 
สิริมงคล ในโอกาสท่ีจะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งท่ี ๓๑  
ซึง่จะจดัการแข่งขนัระหว่างวันที ่๕-๒๑ สงิหาคม ๒๕๕๙ ท่ีสหพันธ์สาธารณรฐั
บราซิล
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วันเสาร์ที่ ๑๘ เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทาน 
พระราชวโรกาสให้ผูว่้าราชการจงัหวัดปราจนีบรุ ีน�าข้าราชการ และเกษตรกร
ชาวสวนจังหวัดปราจีนบุรี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายผลไม้ต่างๆ ของจังหวัด
ปราจีนบุรี
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้เสดจ็ฯ แทนพระองค์ 
ไปในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา ณ เมรุหลวง
หน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
โดยเสด็จในการนี้ด้วย
 เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราช- 
วโรกาสให้ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์อดุม คชนิทร อธิการบดีมหาวทิยาลยั 
มหิดล น�าศาสตราจารย์ฟรานซิส คอลลินส์ ผู ้อ�านวยการสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา และคณะ เข้าเฝ้าฯ ในโอกาส
เดินทางเยือนประเทศไทย ในโอกาสน้ีพระราชทานเลี้ยงอาหารค�่าแก่คณะ 
ผู้เข้าเฝ้าฯ ด้วย
วันจันทร์ที่ ๒๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน  
กับหอชมเมือง และทอดพระเนตรห้องสมุดมีชีวิต ณ โรงเรียนสามโคก อ�าเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมธานี
วันอังคารที่ ๒๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ 
ระดับชาติ เรื่อง “หยกใสร่ายค�าในวงวรรณ” ลิลิตพระลอและพระราชนิพนธ์
แปล ททีรรศน์ภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรม กับทรงฟังการบรรยายพิเศษ  
เรื่อง “การถ่ายทอดลิลิตพระลอเป็นกวีนิพนธ์จีน” ซึ่งศาสตราจารย์เผย  
เสี่ยวรุ ่ย เป็นผู้บรรยาย ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
เขตดินแดง
วันพุธที่ ๒๒ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีอ�าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี และอ�าเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา เสด็จฯ ไปทรงเปิด  
“อาคารยอห์นแมรี”่ ณ โรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา ทรงเปิด “อาคาร WISDOM” 
ณ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และทรงเปิด 
ศูนย์เรียนรู ้ความหลากหลายทางชีวภาพและความย่ังยืน “ชีวพนาเวศ”  
ณ โรงงานโตโยต้า บ้านโพธิ์ อ�าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
วนัพฤหสับดทีี ่๒๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
ทรงเป็นประธานพิธีไหว้ครูของคณะเจ้าหน้าที่ ครู และช่างศิลปาชีพ สถาบัน 
สิริกิติ์ สวนจิตรลดา ประจ�าปี ๒๕๕๙
 เวลา ๑๐.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง น�าข้าราชการและ
เกษตรกรชาวสวนผลไม้ของจังหวัดระยอง เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายผลไม้
ต่างๆ ของจังหวัดระยอง
 เวลา ๑๑.๐๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราช
วโรกาสให้นางเฉนิ ซว่ี ประธานสภามหาวิทยาลยัชงิหวั สาธารณรฐัประชาชน
จีน และคณะ เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย ในโอกาสนี้ 
พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะผู้เข้าเฝ้าฯ ด้วย

 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ทรงเป็น
ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ๒๕๕๙ ของคณะกรรมการบริหาร
มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา 
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์
วันศุกร์ที่ ๒๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลา
ดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเกษม สนิทวงศ์ 
ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการด�าเนินงานโครงการจัดสร้าง “เจติยสถาน 
พระพุทธธรรมวงษาธิราช” และคณะฯ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายพระพุทธรูป 
“พระพุทธธรรมวงษาธิราช” จ�าลอง ซึ่งจ�าลองจากพระพุทธธรรมวงษาธิราช 
จัดสร้างขึ้นเน่ืองในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันประสูติ ๒๐๐ ปี ของพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท และในโอกาสที่ทรงได้รับการยกย่อง
จากองค์การวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาต ิให้ทรงเป็นบคุคล
ส�าคญัของโลก สาขาปราชญ์และกวี และในโอกาสน้ี ทูลเกล้าฯ ถวายพระพุทธ
รูปดังกล่าวแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วย
 ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑๖ 
คณะ เข้าเฝ้าฯ 
 ต่อจากน้ัน เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราช
วโรกาสให้คณะผูบ้รหิารคณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (ชดุเก่า)  
เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมลา ในโอกาสพ้นจากหน้าท่ี และคณะผู้บริหาร
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ชุดใหม่) เข้าเฝ้าฯ ในโอกาส
เข้ารับหน้าที่ใหม่
 เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกลนิ ที. เดวีส เอกอคัรราชทตูสหรฐัอเมรกิา
ประจ�าประเทศไทย และภริยา เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่
 เวลา ๑๔.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ผู้อ�านวยการ
วิทยาลยัเทคโนโลยีสยามบรหิารธุรกิจ นนทบรุ ีและโรงเรยีนสยามคอมพิวเตอร์
และภาษา เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราช
อัธยาศัย และทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาเพ่ือพระราชทานตามพระราช
อัธยาศัย
วันเสาร์ที่ ๒๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจ�าปี ๒๕๕๘ ของมูลนิธิพระบรม-
ราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ในโอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงน�้าชาแก่คณะกรรมการมูลนิธิฯ ที่เข้าร่วม 
การประชุมดังกล่าวด้วย
 เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางประณีต 
สีตบุตร ณ เมรุด้านใต้ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทน
พระองค์ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา  
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อดีตองคมนตรี ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส 
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ในโอกาสน้ี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยเสด็จในการนี้ด้วย
 เวลา ๑๗.๓๐ น. เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรงานนทิรรศการภาพถ่าย และ
ภาพวาดทิวทัศน์พู่กันจีน เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลอง 
สิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม-
พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน 
เขตปทุมวัน 
ระหว่างวนัจนัทร์ที ่๒๗ ถงึวนัพธุที ่๒๙ มถินุายน ๒๕๕๙ เสดจ็ฯ ไปทรงปฏบิตัิ
พระราชกรณยีกิจในพืน้ท่ีจังหวดัเพชรบรุ ี และจังหวดัประจวบคีรขีนัธ์ 
วันจันทร์ที่ ๒๗ เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่อง  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
บริการของระบบนิเวศที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน: นโยบายและ 
การปฏิบตั ิเฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์พลังงานเพื่อ
สิง่แวดล้อม อทุยานสิง่แวดล้อมนานาชาตสิรินิธร ค่ายพระรามหก อ�าเภอชะอ�า 
จงัหวดัเพชรบรุ ีทรงเปิด “อาคารมณีรตัน์” ณ โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน
นเรศวรป่าละอู อ�าเภอหัวหิน และทรงเย่ียมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
บ้านป่าหมาก อ�าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วนัองัคารที ่๒๘ เสดจ็ฯ ไปทรงเปิด “ศนูย์การเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้าน
คีรีล้อม” ซึ่งตั้งอยู่ ณ อ�าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงเปิด
ศนูย์การเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนอนิทรอีาสา (บ้านปาเกอะญอ) ซึง่ตัง้อยู่ 
ณ อ�าเภอแก่งกระจาน จงัหวัดเพชรบรุ ีและทรงเย่ียมโรงพยาบาลหวัหิน อ�าเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันพุธที่ ๒๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารรัตนเวชธร ณ  
โรงพยาบาลท่ายาง อ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราช
วโรกาสให้นายฟิลิป คาลเวิร์ต เอกอัครราชทูตแคนาดาประจ�าประเทศไทย  
เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสท่ีจะพ้นจากหน้าท่ี ในโอกาสน้ีภริยา 
เอกอัครราชทูตฯ ร่วมเข้าเฝ้าฯ ด้วย
 เวลา ๑๔.๓๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราช- 
วโรกาสให้คณะผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ชุดเก่า) เข้าเฝ้าฯ กราบ 
ถวายบังคมลา ในโอกาสที่ครบวาระการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และคณะ 
ผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ชุดใหม่) เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน - วันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

เสดจ็ฯ เยือนสหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนี ในการนี ้เสดจ็ฯ ไปทรงร่วมพิธีปิด 
การประชมุผูไ้ด้รบัรางวลัโนเบล ครัง้ท่ี ๖๖ ณ เกาะไมเนา นอกจากน้ี เสดจ็ฯ ไป
ทรงเยี่ยมชมปราสาทเมียร์สบูร์ก อารามและปราสาทซาเล็ม พิพิธภัณฑ์แหล่ง
ที่อยู่อาศัยในทะเลสาบ หมู่บ้านอุนเทอร์อูฮ์ลดิงเงน ทะเลสาบโบเดนเช ศาลา
ว่าการเมืองเอาก์สบูร์ก และพิพิธภัณฑ์สิ่งทอและอุตสาหกรรม

กรกฎาคม ๒๕๕๙

วันอาทิตย์ที่ ๓ เวลา ๑๗.๑๖ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ 
ศาสตราจารย์สุนทร ณ รังษี ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร 
 เวลา ๑๗.๓๑ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลตรี  
คมน์ ฉิมคล้าย ณ เมรุวัดตรีทศเทพ เขตพระนคร 
วันจันทร์ที่ ๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณ 
และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ครบ ๓๖ ครั้ง และครบ ๑๐๘ ครั้ง ของเหล่า
กาชาดจงัหวัดภาค ๓ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซติี ้จอมเทียน อ�าเภอสตัหบี 
จังหวัดชลบุรี
 เวลา ๑๕.๔๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดอาคาร “ชลายุวัฒน์” ศนูย์อบุติัเหตุ
และศัลยกรรมกระดูก และอาคาร “เวชชลาศรม” หอพักนักศึกษาแพทย์ ณ  
โรงพยาบาลชลบุรี อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
วันอังคารที่ ๕ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีอ�าเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์ศูนย์ราชการจังหวัด
กาฬสินธุ์ (แห่งใหม่) ซึ่งตั้งอยู่ ณ อ�าเภอเมืองกาฬสินธุ์ และทรงเปิด “อาคาร
เฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีในโอกาส
ทรงเจรญิพระชนมายุ ๖๐ พรรษา” ณ ส�านักงานเหล่ากาชาดจงัหวัดกาฬสนิธ์ุ 
อ�าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 เวลา ๑๘.๓๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราช-
วโรกาสให้นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
น�านายทองลนุ สสีลุดิ นายกรฐัมนตรแีห่งสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชน
ลาว และภริยา พร้อมด้วยคณะ เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย 
อย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันท่ี ๕ - ๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ ในโอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารค�่าแก่คณะผู้เข้าเฝ้าฯ ด้วย
วันพุธที่ ๖ เวลา ๐๘.๓๑ น. เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมโรงเรียนวัดศรีนวลธรรม
วิมล เขตหนองแขม โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา เขตลาดกระบัง และโรงเรียน
วัดบึงทองหลาง พิทักษ์วิทยาคาร เขตบางกะปิ 
 เวลา ๑๕.๐๕ น. พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ 
เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ต่อจากนั้น ณ ศาลาดุสิดาลัย 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑๖ คณะ เข้าเฝ้าฯ 
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 ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เข้าเฝ้า ฯ 
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๗ ถึงวันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

เสด็จฯ เยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา 
วนัเสาร์ที ่๑๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงรว่มงานเฉลิมฉลองความส�าเร็จ
ในการเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๑ เมษายน 
๒๕๕๙ ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�าประเทศไทย 
เขตดินแดง 
 เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
ในรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ  
อาคารชยัพัฒนา สวนจติรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้พระภกิษ ุและ
คณะบุคคล ซึ่งประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และ
ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าเฝ้ารับถวาย และเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทาน
พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคนัธารราฐอนุสรณ์จ�าลอง เพ่ือเชญิไป 
ประดิษฐาน ณ สถานท่ีส�าคัญในจังหวัดต่าง ๆ และที่ท�าการของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ 
 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จลง ณ ห้องประชุม อาคารชัยพัฒนา  
สวนจิตรลดา ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญ ประจ�าปี ๒๕๕๙ ของ 
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล 
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ  
นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพ- 
ศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
 เวลา ๑๗.๓๐ น. เสดจ็ฯ ไปในการพระราชทานเพลงิศพ นางโสภาพรรณ 
สาลีรัฐวิภาค ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา 
วันจันทร์ที่ ๑๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เข้าเฝ้าฯ 
 เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลในโอกาสท่ี
โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์มีอายุครบ ๑๐๐ ปี วันที่ ๑๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ และทอดพระเนตรนิทรรศการทางวิชาการ ณ โรงเรียน 
สายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
 เวลา ๑๔.๐๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “มหกรรมเจ้าฟ้านัก 
พัฒนาเด็กและเยาวชน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  
ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ (จ�ากัด) มหาชน ส�านักงานใหญ่  
เขตจตุจักร 
 เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปในงาน Bangkok 
Chefs Charity ๒๐๑๖ ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ เขตบางรัก 
วนัองัคารที ่ ๑๙ เวลา ๐๘.๔๐ น. เสดจ็ลง ณ บรเิวณพ้ืนทีร่อบศาลาดสุดิาลยั 
สวนจิตรลดา ทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับคณะอาจารย์ นิสิตคณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีส�านักพระราชวัง 
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

ระหว่างวันอังคารที่ ๑๙ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เสด็จฯ ไป 
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เสด็จฯ ไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 
ณ วัดจันทาราม (ท่าซุง) ทรงเปิดแพรคลุมป้าย “ลานธรรมประชารวมใจ 
ไทยเศรษฐ์” ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ทรงวางศิลาฤกษ์ศูนย์วงเดือน อาคม
สุรทัณฑ์ ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอาชีพราษฎร ตามแนวพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพ- 
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งอยู่ ณ อ�าเภอเมืองอุทัยธานี และ 
ทรงเปิดงานมหกรรมทอผ้าพ้ืนเมืองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนีินาถ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 
๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี อ�าเภอบ้านไร่  
จังหวัดอุทัยธานี
วันเสาร์ที่ ๒๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงหล่อพระพุทธโสธรจ�าลอง  
ซึ่งสร้างขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม- 
ราชกุมารี เน่ืองในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  
ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร อ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ  
นางชูศรี สุทธิวรรณ ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
วนัจนัทร์ที ่๒๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงด�านา ณ แปลงสาธติการเกษตร
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ�าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

 เวลา ๑๗.๔๓ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในงานพิธีพุทธาภิเษก
พระพุทธรูปประจ�าพระชนมวาร และเหรียญพระสมเด็จนางพญา เพ่ือเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙  
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ  
๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๙ กับพิธีมงัคลาภเิษกพระรปูหล่อสมเดจ็พระญาณสงัวร  
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร  
เขตพระนคร 
วันอังคารที่ ๒๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ทรงน�าคณะข้าราชการและ
นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไปทัศนศึกษา ณ  
สถานเอกอคัรราชทตูสหรฐัอเมรกิาประจ�าประเทศไทย บรษิทั แมคไทย จ�ากัด 
อาคารบิ๊กซี ราชด�าริ และวังสระปทุม เขตปทุมวัน 
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วันพุธที่ ๒๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดโครงการ “ธนาคารโรงเรียน
จิตรลดา” ณ อาคาร ๗ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนจิตรลดา เขตดุสิต 
 เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผูว่้าราชการจงัหวดัอตุรดติถ์ และคณะ เข้าเฝ้าฯ  
ทูลเกล้าฯ ถวายผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ในโครงการหนึ่งต�าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดอุตรดิตถ์
 เวลา ๑๔.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ 
เรือ่ง วศิวกรรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิง่อ�านวยความสะดวกส�าหรบั 
คนพิการ ครั้งที่ ๑๐ กับทรงเปิดนิทรรศการโครงการสิ่งประดิษฐ์ส�าหรับ 
คนพิการและผู ้สูงอายุของนักศึกษาระดับนานาชาติกับนิทรรศการจาก 
หน่วยงานภาครฐัและเอกชน ณ ศนูย์การประชมุแห่งชาตสิริกิิติ ์เขตคลองเตย 
วนัพฤหสับดทีี ่๒๘ เวลา ๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิล
อดลุยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้เสดจ็ฯ แทนพระองค์ไป
ในการพระราชทานเพลงิศพ พันเอกถนดั คอมนัตร์ ณ เมรหุลวงหน้าพลบัพลา 
อิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
วันศุกร์ที่ ๒๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑๙ คณะ เข้าเฝ้าฯ
 ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เข้าเฝ้าฯ
 เวลา ๑๓.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลา
ดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอก ดาว์พงษ์  
รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ น�านักเรียน นักศึกษา และ
ผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘  
เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล
 เวลา ๑๔.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดการประชมุวิชาการและนทิรรศการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๔ 
“หวนดูทรัพย์สิ่งสินนคร” ณ โรงละคร ส�านักพระราชวัง สนามเสือป่า
วันอาทิตย์ที่ ๓๑ เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ  
นายชาญไชย ถาวรธาร ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน 
 

สิงหาคม ๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๒๐ คณะ เข้าเฝ้าฯ 
 เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
ในรัชกาลท่ี ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทรง 
เปิดงาน “วันสตรีไทย” ประจ�าปี ๒๕๕๙ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วนัองัคารที ่๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรโครงการเกษตรรวมใจ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก 
อ�าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

วันพุธที่ ๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๕ คณะ เข้าเฝ้าฯ 
 ต่อจากน้ัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เข้าเฝ้าฯ
 ต่อจากน้ัน พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายมีคาเอล เฮมนีตี  
วินเดอร์ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กประจ�าประเทศไทย และ
คณบดีคณะทูต และภริยา เข้าเฝ้าฯ เพ่ือกราบบังคมทูลลาในโอกาสท่ีพ้น 
จากต�าแหน่งหน้าที่
วันพฤหัสบดีที่ ๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ
นานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ๒๕๕๙ หัวข้อ “นิวเคลียร ์
เพ่ือสุขภาพและสิ่งแวดล้อม” และทอดพระเนตรนิทรรศการ ณ โรงแรม 
เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพ เขตจตุจักร
 เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลา
ดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน  
๒ คณะ เข้าเฝ้าฯ
 ต่อจากนั้น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล 
ที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทาน- 
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๓ คณะ เข้าเฝ้าฯ ต่อจากนั้น  
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑๘ คณะ เข้าเฝ้าฯ
 ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เข้าเฝ้าฯ
วันศุกร์ที่ ๕ เวลา ๐๙.๑๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานงานวันคล้ายวัน 
พระราชทานก�าเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบ ๑๒๙ ปี  
ณ โรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า อ�าเภอเมอืงนครนายก จงัหวัดนครนายก

 เวลา ๑๗.๓๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็
พระนางเจ้าสริกิิติ ์พระบรมราชนีินาถ ในรชักาลท่ี ๙ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเดจ็
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ใน
พระบรมมหาราชวัง

14 จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



มหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร เน่ืองในโอกาสการจดังานฉลองสริริาช- 
สมบตัคิรบ ๗๐ ปี และสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิิติ ์พระบรมราชนินีาถ ในรชักาล
ที่ ๙ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ  
๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๙ ณ หอศิลป์สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิิติ ์พระบรมราชนินีาถ 
เขตพระนคร
 เวลา ๑๖.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้ 
บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ ๑๐ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ เขตจตุจักร
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดลุยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้เสดจ็ฯ แทนพระองค์ ไป
ในการพระราชทานเพลงิศพ นายบรรหาร ศลิปอาชา ณ เมรหุลวงหน้าพลบัพลา 
อศิรยิาภรณ์ วดัเทพศรินิทราวาส เขตป้อมปราบศตัรพู่าย ในโอกาสนี ้พระเจ้า-
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยเสด็จในการนี้
ด้วย
 เวลา ๑๗.๓๕ น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
ในรัชกาลที่  ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์  
ไปทอดพระเนตรนทิรรศการวิชาการหม่อนไหมโลก ครัง้ที ่๒๔ และทรงเปิดงาน 
“ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานต�านานไหมไทย ครั้งที่ ๑๑ ประจ�าปี ๒๕๕๙” 
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล 
ที่ ๙ เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๕๙ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย 
วันจันทร์ที่ ๑๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารพระจอมเกล้า”  
ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
 เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๓ คณะ เข้าเฝ้าฯ
 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน 
ประจ�าปี ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา เขตดินแดง
วันอังคารที่ ๑๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานฉลองครบ ๑๐๐ ปี 
งานวิจัยข้าวไทย ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 เวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารศูนย์แพทย์ปฐมภูมิและ
แพทย์แผนไทยประยุกต์ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
ในรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคาร
ชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองเลขาธิการ
พระราชวัง กรรมการและเลขานุการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ น�าผู ้ได้รับ
พระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจ�าปี ๒๕๕๘ เข้าเฝ้าฯ กราบถวาย
บังคมลาไปศึกษาต่อ
 วนัพธุที ่๑๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดการประชมุวิชาการนานาชาติ 
เรื่อง “วัฒนธรรมขนมหวานกับความหฤหรรษ์แห่งชีวิต” ๒๕๕๙ ณ โรงแรม
แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ เขตบางรัก 

 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เข้าเฝ้าฯ 
 เวลา ๑๗.๔๓ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเป็นประธานการประชมุคณะกรรมการ
ศริริาชมลูนิธิ ครัง้ท่ี ๑๕๐ (๒/๒๕๕๙) ณ ตกึมหดิลบ�าเพ็ญ โรงพยาบาลศริริาช 
เขตบางกอกน้อย
วันเสาร์ที่ ๖ เวลา ๐๖.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงร่วมเดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสพระราช
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณ
พ้ืนทีร่อบสวนจติรลดา พระราชวังดสุติ ในโอกาสน้ี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์
เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงร่วมเดินเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วย 
 เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการเดินรถไฟฟ้ามหานครสาย
ฉลองรชัธรรม ณ สถานรีถไฟฟ้าเตาปนู เขตบางซือ่ และศนูย์ควบคุมการเดนิรถ
ไฟฟ้าคลองบางไผ่ ศูนย์ซ่อมบ�ารุงคลองบางไผ่ อ�าเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี
วันอาทิตย์ที่ ๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ  
หม่อมหลวงรัตนชุล ไววิทย์ ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
วนัจันทร์ที ่๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า  
ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี อ�าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี
 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราช- 
ทานพระราชวโรกาสให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และ
คณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านคณะภริยาทูต 
ประจ�าปี ๒๕๕๙ เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย 
วนัอังคารที ่๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทรง
เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ 
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อ�าเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปในงาน
สโมสรสนันบิาตเฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสริกิิติ ์พระบรมราชนินีาถ 
ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ท�าเนียบรัฐบาล เขตดุสิต ในโอกาสนี้  
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยเสด็จ 
ในการนี้ด้วย
วันพุธที่ ๑๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานแสดงตราไปรษณียากร
ภาคพื้นเอเชีย พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน 
อ�าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 เวลา ๑๔.๕๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางเน่ือง 
แฝงสีค�า ณ เมรุชั่วคราว วัดป้อม อ�าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการ  
“จากขนุเขา...สูศ่ลิปาชพี” เพ่ือเฉลมิพระเกียรต ิพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร- 
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 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 
๒๕๕๙” และการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๕ กับทอดพระเนตร
นิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก  
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ
ทางพระพุทธศาสนาศึกษาญาณสังวร หัวข้อ “คัมภีร์ใบลานในประเทศไทย: 
ความส�าคัญที่มีต่อพุทธศาสนศึกษา” และทรงฟังการบรรยายวิชาการ หัวข้อ 
“ความร่วมมือระหว่างศูนย์พุทธศาสนศึกษาญาณสังวร และ King’s College 
London จะสร้างคุณูปการอย่างไรต่อพระพุทธศาสนศึกษาในประเทศไทย”  
ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
วนัศกุร์ที ่๑๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดการประชมุวชิาการนานาชาติ
และมหกรรมนิทรรศการด้านความหลากหลายทางชีวภาพกับการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานชีวภาพอย่างย่ังยืน ของส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การมหาชน) ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่น 
เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่

วันพุธที่ ๓๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 
อดลุยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้เสดจ็ฯ แทนพระองค์  
ไปพระราชทานปรญิญาบตัรแก่ผูส้�าเรจ็การศกึษาจากสถาบนับณัฑิตพัฒนศลิป์  
ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๕๘ จ�านวน ๖๐๔ คน ณ โรงละครแห่งชาต ิเขตพระนคร

กันยายน ๒๕๕๙

วันพฤหสับดีที่ ๑ เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ ๔  
ณ โรงแรมเซน็ทารา ศนูย์ราชการและคอนเวนชัน่เซน็เตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลกัสี่

 เวลา ๑๕.๐๐ น. เสดจ็ลง ณ ศาลาดสุดิาลยั สวนจติรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๗ คณะ เข้าเฝ้าฯ 
 ต่อจากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๔ คณะ เข้าเฝ้าฯ
ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๙ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เสด็จฯ เยือน
สาธารณรัฐประชาชนจีน เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร
ที่ท�าการแห่งใหม่ของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักก่ิง และเสด็จฯ  
ไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์สือเจียหูท่งและพิพิธภัณฑ์การละครคณะ 
ละครประชาชน กรุงปักกิ่ง
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ 
ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายจ�ารัส เขมะจารุ อดีตองคมนตรี ณ เมรุ
หลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
ระหว่างวันจันทร์ ที่ ๒๒ ถึงวันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เสด็จฯ เยือน
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

 เวลา ๑๗.๒๐ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการ 
ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การ
มหาชน) กับหน่วยปฏิบัติการฟิสิกส ์อนุภาคอลิซ แห ่งองค ์กรเซิร ์น  
สมาพันธรฐัสวิส เพ่ือความร่วมมอืวิจยัชัน้สงูทางฟิสกิส์อนุภาคและเทคโนโลยี
ใหม่ส�าหรับการตรวจวัดอนุภาค ตลอดจนการพัฒนานักวิทยาศาสตร์ไทย 
วันศุกร์ที่ ๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล อ�าเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (ภาคเช้า จ�านวน ๒,๙๗๙ คน ภาคบ่าย จ�านวน 
๓,๐๑๓ คน)
 เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ติมอร์-เลสเต เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสเดินทางมาเข้ารับการอบรมโครงการ 
ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตามพระราชด�าริ 
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีระหว่างวันที ่๒๗ สงิหาคม -  
๓ กันยายน ๒๕๕๙ 
วันเสาร์ที่ ๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ ภาคเรียน 
ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมส�านักพระราชวัง ๑ ส�านักพระราชวัง 
เขตพระนคร 

16 จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



 เวลา ๑๗.๓๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพสมเด็จ- 
พระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี) ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ 
วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
วนัอาทติย์ที ่๔ เวลา ๑๖.๕๖ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดการประชมุใหญ่ของสมาคม
ทันตกรรมประดิษฐ์แห่งเอเชีย ครั้งที่ ๑๐ และการประชุมวิชาการประจ�าปี 
ของสมาคมทันตกรรมประดษิฐ์ไทย ครัง้ที ่๑๗ หวัข้อ “วิธีแก้ปัญหาดจิทัิลงาน
ทนัตกรรมประดิษฐ์” ณ โรงแรมพลาซา่ แอทธิน ีรอยลั เมอริเดยีน เขตปทมุวนั 
วันจันทร์ที่ ๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้เสดจ็ฯ แทนพระองค์  
ไปพระราชทานปรญิญาบตัรแก่ผูส้�าเรจ็การศกึษาจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคล ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นวันที่ ๑ 
(ภาคเช้า จ�านวน ๒,๕๓๓ คน ภาคบ่าย จ�านวน ๒,๕๗๙ คน)
วันอังคารที่ ๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 
อดลุยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ 
 ไปพระราชทานปรญิญาบตัรแก่ผูส้�าเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคล ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นวันที่ ๒ 
(ภาคเช้า จ�านวน ๓,๓๘๖ คน ภาคบ่าย จ�านวน ๓,๔๑๑ คน)
วันพุธที่ ๗ เวลา ๐๙.๑๒ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 
อดลุยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์  
ไปพระราชทานปรญิญาบตัรแก่ผูส้�าเรจ็การศกึษาจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคล ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นวันที่ ๓ 
(ภาคเช้า จ�านวน ๒,๘๖๓ คน ภาคบ่าย จ�านวน ๓,๑๔๘ คน) 
วันพฤหัสบดีที่ ๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้เสดจ็ฯ แทนพระองค์ 
ไปพระราชทานปรญิญาบตัรแก่ผูส้�าเรจ็การศกึษาจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคล ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นวันที่ ๔
 เวลา ๑๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่ต์คลาสสิก  
ชุด “สวอน เลค” แสดงโดยคณะบัลเลต์สตานิสลาฟสกีแห่งมอสโก ในงาน 
“มหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพ ฯ” ครั้งที่ ๑๘ ณ  
หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง 
วันศุกร์ที่ ๙ เวลา ๐๙.๐๙ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 
อดลุยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้เสดจ็ฯ แทนพระองค์  
ไปพระราชทานปรญิญาบตัรแก่ผูส้�าเรจ็การศกึษาจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคล ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นวันที่ ๕
วันเสาร์ที่ ๑๐ เวลา ๑๓.๓๘ น. เสด็จฯ ไปทรงหล่อพระราชานุสาวรีย์สมเด็จ
พระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และสมเด็จพระศรี- 

พัชรนิทราบรมราชนินีาถ ณ ส�านกัช่างสบิหมู ่กรมศลิปากร อ�าเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม
 เวลา ๑๗.๒๒ น. เสดจ็ฯ ไปในการพระราชทานเพลงิศพ นางเฉลมิขวญั 
กิจไพฑูรย์ ณ เมรุด้านใต้ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการชีวิตและ 
งานของศาสตราจารย์ ดร. อดุล วิเชียรเจริญ และห้องร�าลึก ศาสตราจารย์ 
ดร. อดุล วิเชียรเจริญ ๙๐ ปี ณ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขตพระนคร 
วันจันทร์ที่ ๑๒ เวลา ๑๓.๐๖ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงของ
นักเรียนในงาน “นาฏดุริยราชูปถัมภ์เทิดไท้ ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรี”  
เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงละคร 
แห่งชาติ เขตพระนคร 
 เวลา ๑๔.๕๒ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเป็นประธานการประชมุคณะกรรมการ
มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ เขตบางรัก 
วันอังคารที่ ๑๓ เวลา ๐๙.๑๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑๐ คณะ เข้าเฝ้าฯ
  เวลา ๑๐.๑๒ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เข้าเฝ้าฯ
 ต่อจากนั้น ณ อาคารชัยพัฒนา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลง 
แทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้กรรมการและเลขานุการ 
แผนกวิศวกรรมศาสตร์มลูนธิิอานันทมหดิล น�าผูไ้ด้รบัพระราชทานทนุมลูนิธิฯ 
แผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจ�าปี ๒๕๕๐ และส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกแล้ว เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
 ต่อจากน้ัน พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยผู้อ�านวยการใหญ่
และผู้แทนประจ�าภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก องค์การอาหารและเกษตร 
แห่งสหประชาชาต ิและคณะ เข้าเฝ้าฯ กราบบงัคมทูลรายงานความก้าวหน้า 
ของโครงการขจัดความหิวโหยให้หมดไป (Zero Hunger) 
 เวลา ๑๔.๐๓ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดศนูย์ความเป็นเลศิทางการแพทย์
ด้านโรคตับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน 
วันพุธที่ ๑๔ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในจังหวัดเชียงใหม ่ 
มีพระราชกิจดังนี้ 
 -  เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
ในการน้ี ทรงเปิดอาคารศูนย์ศึกษาวัชรสกุณีประสิทธ์ิ ซึ่งสร้างขึ้นในโอกาส
มหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และเสด็จฯ 
ไปทอดพระเนตรศูนย์พหุชาติพันธุ์ศึกษา 
 -  เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการด�าเนินงานโครงการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาเกษตรกรรมบนพ้ืนท่ีสงูของมลูนิธิชยัพัฒนา และโครงการความร่วมมอื 
ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและสาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะท่ี ๒ ต�าบล
โป่งน�้าร้อน อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
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วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ เวลา ๑๔.๑๘ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ 
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๕๙  
ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ เขตปทุมวัน 
 เวลา ๑๗.๐๕ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายมาร์ก มีคีลเซิน เอกอัครราชทูตราช
อาณาจกัรเบลเยยีมประจ�าประเทศไทย เข้าเฝ้าฯ กราบบงัคมทลูลา ในโอกาส
ที่จะพ้นจากต�าแหน่งหน้าที่ 
วันศุกร์ที่ ๑๖ เวลา ๑๖.๕๗ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์
ไปในการพระราชทานน�้าหลวงอาบศพ นายแก้วขวัญ วัชโรทัย และทรงวาง 
พวงมาลาหลวง กับพวงมาลาของสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิิต์ิ พระบรมราชนีินาถ 
ในรชักาลท่ี ๙ ทีห่น้าโกศศพ ณ บ้านเลขท่ี ๑๕๒/๑ เขตราชเทวี กรงุเทพมหานคร 
ในโอกาสนี้ ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ด้วย
 เวลา ๑๘.๑๕ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรี 
และนาฏศิลป์ไทยของนักเรียนในงาน “วรรณคดีศรีศิลป์แผ่นดินสยาม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ หอ
ประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง 
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัต ิ
พระราชกรณียกิจในจังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส
วันจันทร์ที่ ๑๙ เสด็จฯ ไปทรงเปิดแพรคลุมป้ายอาคารศูนย์ประชุมนานาชาติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ�าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา
 ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไป
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ท้ังภาคเช้าและภาคบ่าย ณ  
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 ต่อจากน้ัน เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารฝึกทักษะและอาชีพ ณ  
ศนูย์สงเคราะห์บคุคลปัญญาอ่อนภาคใต้ อ�าเภอรตัภมู ิและอาคารภาคบรกิาร 
โลหิตแห่งชาติ ท่ี  ๑๒ จังหวัดสงขลา เฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ อ�าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา
วันอังคารที่ ๒๐ เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ขนาดเล็ก อ�าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เสด็จฯ ไปยังกรมทหาร 
ราบท่ี ๑๕๒ ค่ายสิรินธร อ�าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ทรงเป็นประธานพิธี 
วันคล้ายวันสถาปนาค่ายสิรินธร ครบรอบ ๓๖ ปี วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙  
เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารเรียนดรุณปรีดา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินธร 
เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อ�าเภอ 
เมืองยะลา จังหวัดยะลา ในโอกาสนี้ พระราชทานประกาศนียบัตรและ 
เข็มท่ีระลึกแก่ผู ้ท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดน 

วันพุธที่ ๒๑ เสด็จฯ ไปพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลิตผล
ทางการเกษตร และพระราชทานถ้วยรางวัลแก่เจ ้าของนกเขาที่ชนะ 
การแข่งขันกับทอดพระเนตรนิทรรศการในงานวันลองกอง งานศิลปาชีพ
และงานกระจูด ในงาน “ของดีเมืองนรา” ครั้งท่ี ๔๑ ประจ�าปี ๒๕๕๙ ณ  
สวนสาธารณะเฉลมิพระเกียรต ิ๖ รอบ พระชนมพรรษา อ�าเภอเมอืงนราธวิาส 
จังหวัดนราธิวาส 
 ต่อจากน้ัน เสด็จฯ ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ส�านักงานเหล่ากาชาด  
จังหวัดนราธิวาส อ�าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส พระราชทาน 
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ 
 ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปยังอาคารส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ อ�าเภอเมืองนราธิวาส ทรงบรรยายพิเศษพระราชทาน
แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ผู้น�าการพัฒนาอย่างยั่งยืน” รุ่นที่ ๑ ของมูลนิธิ 
ชัยพัฒนา
 ต่อจากน้ัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไป
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร์ อ�าเภอเมอืงนราธิวาส ต่อจากนัน้ เสดจ็ฯ 
ไปทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์  
ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ภาคใต้ ประจ�าปี ๒๕๕๘ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรผลการด�าเนินงานโครงการ
ฟาร์มตวัอย่างตามพระราชด�ารโิคกปาฆาบอืซา บ้านจาเราะสโตร์ ต�าบลกะลวุอ  
อ�าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ ทอดพระเนตรผลการ 
ด�าเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม-
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ จังหวัดนราธิวาส จ�านวน ๘ โครงการ ต่อจากนั้น  
ทรงพระด�าเนินไปยังศาลาริมน�้า ทอดพระเนตรกิจกรรมของศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และเสด็จลง ณ เรือนรับรอง 
พิกุลทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ
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วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เสด็จฯ ไปยังลานเฟื่องฟ้า พระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์ 
ต�าบลกะลวุอเหนือ อ�าเภอเมอืงนราธิวาส ทรงร่วมพิธีบ�าเพญ็กศุลทางศาสนา
อิสลามแก่ผู้ล่วงลับ ต่อจากน้ัน เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารสิริบุญรักษ์”  
ณ วิทยาลยัการอาชพีสไุหงโก-ลก สาขา ๒ อ�าเภอสไุหงโก-ลก จงัหวัดนราธิวาส 
ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๓ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ เสด็จฯ เยือน
สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
วันจันทร์ที่ ๒๖ เวลา ๐๙.๐๘ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดลุยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล 
จ�านวน ๑ คณะ เข้าเฝ้าฯ ต่อจากนั้น ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชทานพระราช
วโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑๐ คณะ เข้าเฝ้าฯ
 เวลา ๐๙.๓๘ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 
อดลุยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์  
ณ อาคารชยัพัฒนา สวนจติรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผูท้รงคณุวุฒ ิ
ในทางศิลปวิทยาสาขาต่างๆ ประจ�าปี ๒๕๕๘ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทาน 
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 
 ต่อจากน้ัน ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาสให ้
คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เข้าเฝ้าฯ 
 เวลา ๑๔.๕๑ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลา
ดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลจ�านวน 
๔ คณะ เข้าเฝ้าฯ 
 ต่อจากนั้น ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชทานพระราชวโรกาสให  ้
คณะบุคคล จ�านวน ๒๒ คณะ เข้าเฝ้าฯ
 เวลา ๑๗.๔๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานงานเฉลิมพระเกียรติ  
๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และงาน 
ฉลองครบ ๔๐ ปี แห่งการก่อตัง้สมาคมนักเรยีนเก่าฝรัง่เศส “เจ้าฟ้าในดวงใจ... 
ลา แพรงแซส เบียง แอมเม่” ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ เขตปทุมวัน 

ตุลาคม ๒๕๕๙

ระหว่างวนัจนัทร์ที ่๓ ถงึวนัพธุที ่๕ ตลุาคม ๒๕๕๙ เสดจ็ฯ เยือนประเทศ
มาเลเซยี เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรกิจกรรมการจดัการเรยีนรูด้้านสะเตม็ศกึษา
ขององค์กรและสถานศึกษาในรัฐปีนัง ได้แก่ ร้านกาแฟวิทยาศาสตร์ปีนัง 
แอทเฮอริเทจ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุง หลิง วิทยาลัยอาชีวศึกษาบาลิค ปูเลา 
ศูนย์เรียนรู้เทคโดม ปีนัง โรงเรียนประถมศึกษามินเดน ไฮท์ โรงเรียนมัธยม
ศึกษาบูกิต จัมบูล รวมทั้งศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพปีนัง
วันพฤหัสบดีที่ ๖ เวลา ๑๕.๑๔ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุม
ใหญ่สามญัประจ�าปี ครัง้ท่ี ๓๔ ของมลูนิธิหวัใจแห่งประเทศไทย ในพระบรม-
ราชูปถัมภ์ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตห้วยขวาง 
วันเสาร์ที่ ๘ เวลา ๑๓.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้เสดจ็ฯ แทนพระองค์  

ไปในการพระราชทานกระบีแ่ละปรญิญาบตัรแก่ผูส้�าเรจ็การศกึษาจากโรงเรยีน 
นายร้อยต�ารวจ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ�านวน ๒๘๒ นาย ณ โรงเรียน
นายร้อยต�ารวจ อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
วนัพธุที ่๑๒ เวลา ๑๗.๑๖ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดการประชมุวิชาการนานาชาติ
ภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก ทางเวชบ�าบัดวิกฤต ครั้งที่ ๑๙ และการประชุม 
ทางวิชาการประจ�าปี ของสมาคมเวชบ�าบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๔ 
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
เขตปทุมวัน
วันศุกร ์ที่ ๑๔ เวลา ๑๖.๕๙ น. โดยเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา 
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ ไปถวายน�้าสรงพระบรมศพ 
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระท่ีนัง่
พิมานรัตยา พระบรมมหาราชวัง 
 เวลา ๒๐.๓๐ น. โดยเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม
พระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร 
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
วนัเสาร์ที ่๑๕ เวลา ๐๖.๔๙ น. เสดจ็ฯ ไปทรงบ�าเพญ็พระราชกศุลพระบรมศพ  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการ 
พระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้า แด่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ณ 
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
 เวลา ๑๘.๔๙ น. เสดจ็ฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภธิรรม
พระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร  
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ เวลา ๐๖.๕๔ น. เสด็จฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล 
พระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร  
ในการพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้า แด่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายวิญญู 
ชื่นอารมย์ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร
วนัจนัทร์ที ่๑๗ เวลา ๑๙.๑๕ น. โดยเสดจ็ สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั มหาวชริาลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม

19จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



พระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร  
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
 เวลา ๐๗.๐๔ น. เสด็จฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการ 
พระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้า แด่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ณ 
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
 เวลา ๐๙.๐๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในงานวันอาหารโลก 
ระดับภูมิภาค ณ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ส�านักงาน
ประจ�าภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โอกาสน้ี พระราชทานพระราชวโรกาสให้  
นางคนธาวีร์ กเธรสาร ผู้ช่วยผู้อ�านวยการใหญ่และผู้แทนเอฟเอโอ ทูลเกล้าฯ 
ถวายต�าแหน่ง ทูตพิเศษโครงการขจัดความหิวโหยให้หมดไป ขององค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ในฐานะท่ีทรงงานด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมาโดยตลอด
วันอังคารที่ ๑๘ เวลา ๐๗.๐๙ น. เสด็จฯ ไปในการบ�าเพ็ญพระราชกุศล
พระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร 
ในการพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้า แด่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม
พระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
 เวลา ๐๘.๓๒ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการโภชนาการ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ เรื่อง “โภชนาการเชิงรุก เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน” ณ  
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
 เวลา ๑๔.๓๔ น. เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนที ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นท่ี ๑  
ประกาศเกียรติคุณและเขม็ท่ีระลกึแก่ผูบ้รจิาคโลหิตครบ ๓๖ ครัง้ และ ๑๐๘ ครัง้ 
ประจ�าปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๑๑ จ�านวน ๕๘๗ ราย  
ณ โรงแรมเดอะทวินโลตัส นครศรีธรรมราช อ�าเภอเมืองนครศรีธรรมราช
 เวลา ๑๕.๔๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารพระราชทาน ๑๗ ณ  
ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการต�าบลชะเมา อ�าเภอปากพนัง 
 เวลา ๑๙.๒๓ น. โดยเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม
พระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร 
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๑๙ เวลา ๐๗.๐๕ น. เสด็จฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ 
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระทีน่ั่ง
ดสุติมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ในการพระพิธีธรรมรบัพระราชทานฉนั
เช้า แด่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 
 เวลา ๑๗.๓๒ น. โดยเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล
สัตตมวารเจ็ดวันถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
วนัพฤหสับดทีี ่๒๐ เวลา ๐๗.๒๔ น. พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล-
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์
ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์

 เวลา ๑๐.๕๙ น. โดยเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล 
สัตตมวารถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 
อดลุยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระท่ีนัง่ดสุติมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
 เวลา ๑๘.๔๘ น. เสด็จฯ ไปในการทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลสวด 
พระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
วนัศกุร์ที ่๒๑ เวลา ๐๗.๑๑ น. เสดจ็ฯ ไปทรงบ�าเพญ็พระราชกศุลพระบรมศพ  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการ 
พระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้า แด่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ณ 
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
 เวลา ๐๘.๕๖ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในพิธี
พระราชทานปรญิญาบตัรแก่ผูส้�าเรจ็การศกึษาจากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นวันที่ ๒ ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย รวมจ�านวน 
๔,๘๑๙ คน
วันเสาร์ที่ ๒๒ เวลา ๐๗.๐๙ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานฉันเช้า  
แก่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระทีน่ัง่ดสุติมหาปราสาท พระบรม-
มหาราชวัง 
 เวลา ๑๙.๔๐ น. โดยเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 
พระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร 
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ เวลา ๐๗.๐๔ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญ
พระราชกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
 เวลา ๑๘.๕๕ น. เสด็จฯ ไปในการพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม
พระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร 

มหาวิทยาลัย ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นวันท่ี ๑ ทั้งภาคเช้าและ 
ภาคบ่าย รวมจ�านวน ๔,๘๐๔ คน

20 จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ที่ ๒๔ เวลา ๑๙.๐๗ น. เสด็จฯ ไปในการพระพิธีธรรมสวด 
พระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง 
วันอังคารที่ ๒๕ เวลา ๐๗.๐๓ น. เสด็จฯ ไปในการทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล 
พระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร  
ในการพระพิธีธรรมพระราชทานฉันเช้า แก่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม  
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง 
 เวลา ๑๐.๐๔ น. เสดจ็ฯ ไปทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกิจในพืน้ท่ี 
จังหวัดสุโขทัย เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารพระราชทาน ๑๖ โรงเรียน 
บ้านสันติพิทยาคาร ต�าบลวัดเกาะ อ�าเภอศรีส�าโรง เสด็จฯ ไปทรงเปิด 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย อ�าเภอเมืองสุโขทัย  
เสด็จฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ณ  
วัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต�าบลเมืองเก่า อ�าเภอเมืองสุโขทัย  
เสด็จฯ ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ และ 
พระอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ณ บริเวณหน้าส�านักงานเทศบาลต�าบล 
เมืองบางขลัง อ�าเภอสวรรคโลก และเสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธียกฉัตร  
ณ อาคารโพธิธาตุเจดีย์ สนามบินสุโขทัย อ�าเภอสวรรคโลก 
 เวลา ๑๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง 
วันพุธที่ ๒๖ เวลา ๐๗.๐๕ น. เสด็จฯ ไปในการทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล
พระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร  
ในการพระพิธีธรรมพระราชทานฉันเช้า แก่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ณ 
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง 
 เวลา ๑๘.๕๓ น. เสด็จฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการ 
พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ณ พระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท 
พระบรมมหาราชวัง
วนัพฤหสับดทีี ่๒๗ เวลา ๑๓.๔๗ น. พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้เสดจ็ฯ แทนพระองค์
ไปในการพระราชพธิทีรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐนิ ณ วัดราชบพิธ
สถติมหาสมีาราม เขตพระนคร เนือ่งในเทศกาลออกพรรษา ต่อจากนัน้ เสดจ็ฯ 
แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
ณ วัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง
 เวลา ๑๗.๑๖ น. โดยเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล 
ปัณรสมวาร ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
 เวลา ๑๙.๒๘ น. โดยเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม 
พระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ที่ ๒๘ เวลา ๐๖.๕๘ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานฉันเช้า แด ่
พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรม
มหาราชวัง
 เวลา ๑๑.๐๓ น. โดยเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล 
ปัณรสมวาร ถวายพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
 เวลา ๑๗.๐๔ น. เสด็จลง ณ ห้องประชุมอาคารชัยพัฒนา สวน
จิตรลดา ทรงเป็นประธานการประชุมประจ�าปี ๒๕๕๙ ของคณะกรรมการ
มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
 เวลา ๑๘.๕๘ น. เสด็จฯ ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่ง
ดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ที่ ๒๙ เวลา ๐๖.๕๗ น. เสด็จฯ ไปในการบ�าเพ็ญพระราชกุศลพระ-
บรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ในการพระราชทานฉันเช้า แด่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ  
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง 
 เวลา ๑๓.๓๗ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราช
วโรกาสให้นายเซน่อน กุคซัค เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ประจ�า
ประเทศไทย เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลาเนื่องในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ 
 เวลา ๑๔.๓๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานสัปดาห์วันภูมิปัญญา 
การแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ณ วัดพระเชตพุนวิมลมงัคลารามราชวรมหาวิหาร 
เขตพระนคร
 เวลา ๑๘.๕๒ น. เสด็จฯ ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ เวลา ๐๗.๐๓ น. เสด็จฯ ไปในการบ�าเพ็ญพระราชกุศล
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร ในการพระพิธีธรรมรบัพระราชทานฉนัเช้า ณ พระทีน่ั่งดสุติมหาปราสาท 
พระบรมมหาราชวัง 
 เวลา ๑๖.๕๑ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นาย
เถลิง เผ่าจินดา ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส  
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
วันจันทร์ที่ ๓๑ เวลา ๐๖.๕๖ น. เสด็จฯ ไปในการบ�าเพ็ญพระราชกุศล 
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ-
บพิตร ในการพระพิธีธรรมรบัพระราชทานฉนัเช้า ณ พระทีน่ั่งดสุติมหาปราสาท 
พระบรมมหาราชวัง
 เวลา ๐๙.๐๖ น. เสดจ็ลง ณ ศาลาดสุดิาลยั สวนจติรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๒๒ คณะ เข้าเฝ้าฯ 
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 เวลา ๑๐.๒๔ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ ประธานมูลนิธิ
พระไตรปิฎกสากลและคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายพระไตรปิฎกสากล
 เวลา ๑๖.๕๔ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา ทรงเป็นประธาน 
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรม-
ราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

พฤศจิกายน ๒๕๕๙

วันอังคารที่ ๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑๙ คณะ เข้าเฝ้าฯ
 เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ทรงหล่อรูป
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตาจารมหาเถร) และทรงเปิด “อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘”  
ณ วัดชูจิตธรรมาราม (มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย) อ�าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
 เวลา ๑๙.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกศุลสวดพระอภิธรรม
พระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร 
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลตรี  
หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์ เกษมศรี ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์  
วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
 เวลา ๑๙.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภธิรรม
พระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร  
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ที่ ๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวาย
ภัตตาหารเช้าแก่พระพิธีธรรมท่ีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิต 
มหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
 เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ 
หลังใหม่ และทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบางกอก 
พัฒนา เขตบางนา
 เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในงานพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปบูชา
และพระกริ่ง “สมเด็จพระพุทธเมตตามหาบพิตร” เนื่องในโอกาสครบ ๘๐ ปี  
แห่งการสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ  
วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร
 เวลา ๑๙.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภธิรรม
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ที่ ๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวาย
ภัตตาหารเช้าแก่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาท-
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่น่ังดุสิต 
มหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง 
 เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “คอมมาร์ต คอมเทค  
ไทยแลนด์ ๒๐๑๖” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย
 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานเทศกาลน�้ามันเมล็ดชา 
ภัทรพัฒน์ ครั้งที่ ๒ ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ เขตวัฒนา
 เวลา ๑๙.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภธิรรม
พระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร  
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ที่ ๖ เวลา ๐๘.๔๕ น. เสด็จฯ ทรงน�าข้าราชการ นักเรียนนายร้อย 
และประชาชน เดิน-ว่ิง “เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ๕๙” ณ โรงเรียน 
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ�าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางสุธีรา 
สถิตยุทธการ ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
 เวลา ๑๙.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภธิรรม
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ที่ ๗ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นท่ีจังหวัด
นครราชสีมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทาน

วันพุธที่ ๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวาย 
ภัตตาหารเช้าแก่พระพิธีธรรมท่ีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระท่ีนั่งดุสิต 
มหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
 เวลา ๑๔.๓๐ น. เสด็จฯ ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ  
ชั้นที่ ๑ ใบประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ครบ ๓๖ ครั้ง 
และครบ ๑๐๘ ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๘ และภาค ๙ ณ หอประชุม
ศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กับทรงเปิดอาคารภาคบริการ
โลหิตแห่งชาติที่ ๙ จังหวัดพิษณุโลก เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งตั้งอยู่ ณ อ�าเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก
วันพฤหัสบดีที่ ๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิต 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ�าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

22 จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



ปริญญาบัตรแก่ผู ้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ�านวน ๒,๕๒๔ คน ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์” 
และสวนพฤกษศาสตร์ มทส. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เสด็จฯ ไป 
ทรงเปิด “อาคารสิริวิทยาทร” ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ 
จังหวัดนครราชสีมา และทรงวางศิลาฤกษ์ “อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ-
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน) ณ  
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา
วันอังคารที่ ๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล 
ถวายภัตตาหารเช้าแก่พระพิธีธรรมท่ีสวดพระอภธิรรมพระบรมศพ พระบาท- 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิต 
มหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
 เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณเวฬุ
พุทธาราม (วัดไผ่ด�า) และทรงเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดไผ่ด�า แผนก
สามัญศึกษา อ�าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ระหว่างวันพุธที่ ๙ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เสด็จฯ 
เยือนสาธารณรฐัอินโดนเีซยี ทรงน�าคณะข้าราชการ และนกัเรยีนนายร้อย 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไปทัศนศึกษา 

วันจันทร์ที่ ๑๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวาย
ภัตตาหารเช้าแก่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาท- 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
 เวลา ๐๙.๓๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดงาน “ITU Telecom World 2016” 
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ�าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี
 เวลา ๑๕.๔๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารสราญราษฎร์” ณ  
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ อ�าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทรง
เปิดงาน ๙ ปี พระบารมีปกฟ้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฉลิมพระเกียรติ 
๘๘ พรรษา มหาราชาภูมิพล และพิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ  
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
วันอังคารที่ ๑๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวาย
ภัตตาหารเช้าแก่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาท- 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
 เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมเทคโนโลยีปิโตรเลียม
นานาชาติ ประจ�าปี ๒๕๕๙ หัวข้อ “Innovation and Efficiency Excellence 
for our Energy Future” ณ โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน่ 
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน
 เวลา ๑๙.๐๐ น. โดยเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม
พระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร 
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๑๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวาย
ภตัตาหารเช้าแก่พระพิธีธรรมทีส่วดพระอภธิรรมพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระท่ีนั่งดุสิต 
มหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
 เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์  
ไปพระราชปริญญาบัตรแก่ผู ้ส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ 
หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง (ภาคเช้า จ�านวน 
๓,๐๒๗ คน ภาคบ่าย จ�านวน ๒,๙๐๐ คน)
 เวลา ๑๙.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงบ�าเพญ็พระราชกศุลสวดพระอภธิรรม
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราช
กุศลถวายภัตตาหารเช้าแก่พระพิธีธรรมท่ีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ  

วันศุกร์ที่ ๑๑ เวลา ๐๘.๑๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดศูนย์กรรมวิธีข้อมูล  
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ�าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก
 เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
นครนายก ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก อ�าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
 เวลา ๑๗.๓๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเป็นประธานการประชมุคณะกรรมการ
ศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ ๑๕๑ (๓/๒๕๕๙) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช เขตบางกอกน้อย
วนัอาทติย์ที ่๑๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดการประชมุสามญัประจ�า
ปีของสมาคมมหาวิทยาลยันานาชาต ิครัง้ที ่๑๕ และการฉลองครบรอบทีร่ะลกึ 
๑๐๐ ปี อุดมศึกษาไทย ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน
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พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระทีน่ั่ง
ดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
 เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช  
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไป
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค เขตบางนา (ภาคเช้า จ�านวน ๒,๕๓๑ คน ภาคบ่าย 
จ�านวน ๒,๔๑๑ คน)
 เวลา ๑๗.๐๐ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เข้าเฝ้าฯ 
 เวลา ๑๙.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกศุลสวดพระอภิธรรม
พระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร 
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ที่ ๑๘ เวลา ๐๖.๕๕ น. เสด็จฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวาย
ภัตตาหารเช้าแก่พระพิธีธรรมทีส่วดพระอภธิรรมพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิต 
มหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
 เวลา ๐๘.๕๙ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปใน
การพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า ธนบุรี ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ท้ังภาคเช้าและภาคบ่าย  
รวม ๓,๖๐๗ คน ณ ศูนย์การประชุมไบเทค เขตบางนา
 เวลา ๑๗.๐๗ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๓ คณะ เข้าเฝ้าฯ 
 เวลา ๑๘.๕๕ น. เสด็จฯ ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม
พระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร 
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
วนัเสาร์ที ่๑๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงบ�าเพญ็พระราชกศุลพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการพระพิธีธรรม
พระราชทานฉันเช้าแด่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ณ พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท พระบรมมหาราชวัง 
 เวลา ๑๘.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีบวงสรวงอธิษฐานจิต 
เพ่ือเตรียมงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ เทวสถาน (โบสถ์พราหมณ์)  
เขตพระนคร
 เวลา ๑๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลในการพระพิธ ี
ธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ เวลา ๐๘.๕๖ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานพิธีไหว้ครู
ดนตรีไทยของชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ�า
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร

 เวลา ๑๗.๐๕ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลต�ารวจ
เอกมนต์ชัย พันธุ์คงชื่น ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา 
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เสด็จฯ 
เยือนสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการ ตามค�ากราบบังคมทูลเชิญ
ของประธานสภาวฒันธรรมสมัพันธ์แห่งอนิเดยี เสดจ็ฯ ไปทรงรบัการทลูเกล้าฯ 
ถวายรางวัลสันสกฤตโลกประจ�าปี ๒๕๕๘ จากสภาวัฒนธรรมสัมพันธ ์
แห่งอินเดีย ในฐานะที่ทรงมีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมการใช้ภาษา
สันสกฤต และทรงเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ ์
ในสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีซึง่สถานเอกอคัรราชทตู
ไทยประจ�าสาธารณรัฐอินเดียร่วมกับศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศของ
สาธารณรัฐอินเดีย จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบ ๗๐ ปี การสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐอินเดียใน 
ปี ๒๕๖๐ นอกจากน้ี เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรคณะชีววิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นฮิลวิทยาเขตชอลลอง และทรงพบกับนายประนาบ  
มุกเคอร์จี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดียและนายโมฮัมมัด ฮามิด  
อันลารี รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดียด้วย
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ เวลา ๐๗.๐๖ น. เสด็จฯ พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ  
พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหาร
เช้าแก่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ 
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
พระบรมมหาราชวัง 
 เวลา ๑๗.๐๘ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลอากาศ
เอกชนินทร์ จันทรุเบกษา ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน 
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๘ ถึงวันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เสด็จฯ  
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
วันจันทร์ที่ ๒๘ เสด็จฯ ไปทรงเปิดศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
บ้านแม่เหลอ และศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านวาทู อ�าเภอ
แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเสด็จฯ ไปทรงเปิดศูนย์การเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านห้วยมะโอ อ�าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากนั้น 
เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชด�าริ 
อ�าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
วันอังคารที่ ๒๙ เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมโรงเรียนร่มเกล้าปางตอง ในโครงการ
ตามพระราชด�าริ อ�าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และทรง 
พระด�าเนินไปศาลาปฏิบัติธรรมสุกิจปัญญา ทอดพระเนตรกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต่อจากน้ัน เสด็จฯ ไปทรง 
เปิดศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านดอยแสง อ�าเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน และทรงเปิดศนูย์การเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยโปงเลา 
อ�าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
วันพุธที่ ๓๐ เวลา ๐๗.๐๕ น. เสด็จฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลสวด 
พระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
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ประกาศนียบัตรขอบคุณและสรรเสริญแก่อดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัด 
ที่พ้นจากหน้าที่ พระราชทานเกียรติบัตรการแต่งตั้งแก่นายกเหล่ากาชาด 
จังหวัดท่ีได้รับการแต่งตั้งใหม่ และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายก 
เหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการสภากาชาด และผู้แทนภาค เข้าเฝ้า ฯ ถวายตัว  
แล้วทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ ๓๒๓ 
วันเสาร์ที่ ๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวาย
ภัตตาหารเช้า แด่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาท- 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง 
 เวลา ๑๔.๐๔ น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม เขตปทุมวัน ทรงเป็น
ประธานการประชุมสามัญประจ�าปี ๒๕๕๙ มูลนิธิราชสุดา ในโอกาสน้ี 
พระราชทานเข็มที่ระลึกมูลนิธิราชสุดาแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานถวายครบ ๒๐ ปี 
 เวลา ๑๗.๐๖ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายสงวน  
ตติยกวี ณ เมรุวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
วันอาทิตย์ที่ ๔ เวลา ๐๗.๐๑ น. เสด็จฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล 
ถวายภตัตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมทีส่วดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาท-
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิต 
มหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง 
  เวลา ๑๗.๒๗ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ 
การแข่งขันการเขียนบรรยายภาพเป็นภาษาฝรั่งเศส การตอบปัญหาความรู้
ทัว่ไปและการกล่าวสนุทรพจน์ภาษาฝรัง่เศส ระดบัมธัยมศึกษาและอดุมศกึษา
ในงานกิจกรรมประจ�าปี ครั้งที่ ๓๗ ของสมาคมครูฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย  
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ  
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก 
วันจันทร์ที่ ๕ เวลา ๐๖.๕๕ น. เสด็จฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวาย
ภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรม ที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาท- 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง 
วันอังคารที่ ๖ เวลา ๐๗.๐๖ น. เสด็จฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวาย
ภัตตาหารเช้าแก่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาท- 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
 เวลา ๑๐.๑๓ น. โดยเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล 
ทักษิณานุปทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระท่ีน่ัง 
อมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง
 เวลา ๑๕.๑๐ น. สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพย-
วรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปรญิญาบตัรแก่ผูส้�าเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประจ�า
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รวมจ�านวน ๔,๔๔๔ คน ณ อาคารกีฬา ๑ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ อ�าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

 เวลา ๐๘.๓๐ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒ “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สู่นวัตกรรม 
เพ่ืออนาคตที่ย่ังยืน” กับทรงฟังปาฐกถาพิเศษของนักวิทยาศาสตร์รางวัล 
โนเบลและนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของไทย ประจ�าปี ๒๕๕๙ ณ โรงแรม 
เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เขตจตุจักร 
 เวลา ๑๔.๓๓ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางประยูร จันแพทย์รักษ์ และครอบครัว  
เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
 เวลา ๑๕.๐๖ น. เสด็จ ฯ ไปทรงเปิดงาน “นิทรรศการศิลปะปูนปั้น
แห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี ๑๖” ณ พิพิธภัณฑ์เฉลมิพระเกียรต ิวิทยาลยัเพาะช่าง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เขตพระนคร 

ธันวาคม ๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๑ เวลา ๑๕.๕๓ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เข้าเฝ้าฯ 
 เวลา ๑๗.๑๕ น. โดยเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล 
ปัญญาสมวาร ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ที่ ๒ เวลา ๐๗.๐๗ น. เสด็จฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวาย
ภัตตาหารเช้าแก่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระท่ีนั่งดุสิต 
มหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
 เวลา ๑๔.๕๗ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานประกาศนียบัตร
ก�ากับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ แก่ผู้บริจาคเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดโลหิต
จากกระแสโลหิต ผู้บริจาคโลหิตครบ ๑๐๐ ครั้ง ผู้บริจาคเงิน ผู้ช่วยเหลือ
กิจการเหล่ากาชาดจังหวัดสภากาชาดไทย แล้วพระราชทานประกาศนียบัตร  
เขม็และบตัรสมาชกิกิตตมิศกัดิแ์ก่ทายาทผูบ้รจิาคอวัยวะ โดยสภากาชาดไทย
ได้น�าไปใช้ประโยชน์แล้ว ณ ตกึ ภปร. โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
เขตปทมุวนั จากนัน้ เสดจ็ฯ ไปยังอาคารเทดิพระเกียรตสิมเดจ็พระญาณสงัวร  
เจริญ สุวัฑฒโน พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ  
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนโครงการต่าง ๆ ต่อจากน้ัน พระราชทาน 

25จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



วันพุธที่ ๗ เวลา ๐๗.๐๑ น. เสด็จฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวาย
ภัตตาหารเช้าแก่พระพิธีธรรมทีส่วดพระอภธิรรมพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหา-
ปราสาท พระบรมมหาราชวัง
 เวลา ๐๘.๕๘ น. เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษก “พระพุทธ
สัฏฐิสิริวัสสมงคล” พระพุทธรูปนาคปรก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ- 
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ  
๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร 
 เวลา ๐๙.๓๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
 เวลา ๑๐.๒๘ น. เสดจ็ฯ ไปทรงบ�าเพญ็พระราชกศุลถวายพระบรมศพ 
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระทีน่ั่ง
ดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
 เวลา ๑๔.๓๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ณ  
เรือนจ�าพิเศษมีนบุรี เขตมีนบุรี 
วันพฤหัสบดีที่ ๘ เวลา ๑๔.๔๙ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ศูนย์การ 
เรียนรู้ ณ วัดพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา 
 เวลา ๑๖.๐๖ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เข้าเฝ้าฯ 
วันศุกร์ที่ ๙ เวลา ๐๘.๕๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไป 
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู ้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
นเรศวร ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘ รวมจ�านวน ๕,๑๗๒ คน ณ อาคาร
อเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ�าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
 เวลา ๑๓.๔๒ น. เสด็จฯ ไปทรงเททองหล่อองค์ชีวกโกมารภัจจ์  
บรมครแูห่งการแพทย์แผนโบราณ (แพทย์แผนไทย) ณ วทิยาลยัการสาธารณสขุ 
สิรินธรจังหวัดพิษณุโลก อ�าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ต่อจากนั้น ทรงวาง
ศิลาฤกษ์อาคารผลิตยาแผนไทย และทรงเปิด “สวนสมุนไพร ๑๒ กลุ่มโรค 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘” 
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวาย
ภัตตาหารเช้าแก่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาท- 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
 เวลา ๑๖.๔๖ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลตรี  
บญุเอือ้ ประเสรฐิสวุรรณ ณ เมรหุลวงหน้าพลบัพลาอศิรยิาภรณ์ วดัเทพศรินิ-
ทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
 เวลา ๑๘.๕๘ น. เสดจ็ฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภธิรรม
พระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร 
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

วันจันทร์ที่ ๑๒ เวลา ๐๖.๕๗ น. เสด็จฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวาย
ภัตตาหารเช้าแก่พระพิธีธรรมท่ีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาท- 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่น่ังดุสิต
มหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
 เวลา ๐๙.๐๔ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิด “นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ�าปี ๒๕๕๙”  
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
ระหว่างวนัองัคารที ่๑๓ ถงึวนัศกุร์ที ่๑๖ ธนัวาคม ๒๕๕๙ เสดจ็ฯ ไปทรงปฏบิตัิ 
พระราชกรณียกิจในพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอ�านาจเจริญ 
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดนครพนม 
วนัอังคารที ่ ๑๓ สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญา
บัตรแก่ผู ้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ�าปีการ
ศึกษา ๒๕๕๘ รวมจ�านวน ๒,๕๖๐ คน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ 
พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 -  เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารอัสสัมชัญ” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
อุบลราชธานี อ�าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 -  เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดศนูย์การเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านภดูาน
กอย ต�าบลค�าโพน อ�าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ�านาจเจริญ 
วันพุธที่ ๑๔ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯให้เสดจ็ฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปรญิญาบตัร 
แก่ผู ้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ�าปีการศึกษา 
๒๕๕๘-๒๕๕๙ รวมจ�านวน ๗,๕๐๗ คน ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย 
วรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู ้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ�าป  ี
การศกึษา ๒๕๕๘ รวมจ�านวน ๗,๑๔๒ คน และในปนีี ้มหาวทิยาลยัขอนแก่น
ได้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักด์ิ สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอนแด่สมเด็จพระเทพ- 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์
กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลยัขอนแก่น อ�าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวัดขอนแก่น
 ต่อจากน้ัน เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคาร ๕๐ปี วิศวะรวมใจ” ณ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ “อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์” กับ “พิพิธภัณฑ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร ์  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันศุกร์ที่ ๑๖ เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 
ที ่๖ จงัหวัดขอนแก่น เฉลมิพระเกียรต ิ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสริกิิติ์  
พระบรมราชินีนาถ ณ ที่ดินราชพัสดุ ขก. 295 (บางส่วน) และทรงเปิด  
“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษขอนแก่น ณ ทัณฑสถาน
บ�าบัดพิเศษขอนแก่น อ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
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วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
บ้านแม่ละนา ต�าบลท่าสองยาง อ�าเภอท่าสองยาง จงัหวัดตาก ศนูย์การเรยีน
ต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่อมยะ อ�าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
 เสดจ็ฯ ไปทรงเยีย่มหอดดูาวเฉลมิพระเกียรต ิ๗ รอบพระชนมพรรษา 
บริเวณสถานีทวนสัญญาณทีโอที อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ�าเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
วันศุกร์ที่ ๒๓ เสด็จฯ ไปทรงเปิดแพรคลุมป้าย “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ”  
ณ สถานีรายงานดอยอินทนนท์ อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา” 
โรงพยาบาลจอมทอง อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 เวลา ๑๘.๕๙ น. เสดจ็ฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภธิรรม
พระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร  
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ที่ ๒๔ เวลา ๐๗.๐๖ น. เสด็จฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล 
ถวายภตัตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมทีส่วดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาท-
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิต 
มหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ เวลา ๐๗.๐๘ น. เสด็จฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวาย
ภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาท- 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
 เวลา ๑๗.๒๙ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ  
เรือ่ง สวนพฤกษศาสตร์กับการอนุรกัษ์ความหลากหลายของพืชในกลุม่ประเทศ 
อาเซียน จีน และญ่ีปุ ่น ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 
วันจันทร์ที่ ๒๖ เวลา ๐๙.๕๗ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานงานร�าลึก 
วันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�าเนินไป 
ทรงเปิดโรงเรียนนายร ้อยชั้นมัธยม ณ หอประชุมโรงเรียนนายร ้อย 
พระจุลจอมเกล้า ต�าบลพรหมณี อ�าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

 - เสดจ็ฯ ไปทรงเปิด “อาคารศรโีคตรบรูณ์” ณ วิทยาลยัการท่องเทีย่วและ 
อตุสาหกรรมบรกิาร มหาวิทยาลยันครพนม อ�าเภอเมอืงนครพนม จงัหวัดนครพนม
 ต่อจากน้ัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย- 
วรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู ้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจ�าปี 
การศึกษา ๒๕๕๘ รวมจ�านวน ๑,๗๐๔ คน ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัย 
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม อ�าเภอเมือง 
นครพนม จังหวัดนครพนม
 เวลา ๑๘.๕๕ น. เสดจ็ฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภธิรรม
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร 
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง 
วันเสาร์ที่ ๑๗ เวลา ๐๗.๐๓ น. เสด็จฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวาย
ภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรม ท่ีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาท- 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระท่ีนั่งดุสิต
มหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง 
 เวลา ๑๔.๒๕ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ เลขาธิการ
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมาร ีพร้อมด้วยคณะกรรมการมลูนิธิฯ คณะกรรมการด�าเนนิงาน 
โครงการโกลโบล ยัง ไซเอนทิส ซัมมิท (Global Young Scientists Summit)  
คณะกรรมการภาควิีทยาศาสตร์ข้ัวโลก และผูบ้รหิารจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
น�านักวิทยาศาสตร์ไทยที่จะเดินทางไปร่วมศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก  
ร่วมกบัคณะส�ารวจทวีปแอนตาร์กตกิาจากสาธารณรฐัประชาชนจนี ครัง้ท่ี 33  
และผู้แทนประเทศไทยที่จะเดินทางไปร่วมการประชุมโครงการโกลโบล ยัง  
ไซเอนทิส ซัมมิท (Global Young Scientists Summit) ประจ�าปี 2560  
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมลาก่อนออกเดินทาง
 เวลา ๑๗.๓๓ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการ “บรมกษัตริยาธิราช” 
ณ หอนิทรรศการพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม 
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ เวลา ๐๕.๕๑ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานเดิน - ว่ิง ๙ นี้
เพ่ือประชา “สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ” ณ โรงพยาบาลศิริราช  
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เสด็จฯ ไป 
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดเชียงใหม่ 
วนัจนัทร์ที ่๑๙ เสดจ็ฯ ไปทรงเย่ียมโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนท่านผูห้ญิง
ทวี มณีนตุร บ้านขุนห้วยแม่สอด ต�าบลพระธาตผุาแดง อ�าเภอแม่สอด จงัหวัด
ตาก และโรงเรียนบ้านกล้อทอ ต�าบลแม่จัน อ�าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และ
เสดจ็ฯ ไปทรงเย่ียมโรงพยาบาลพบพระ ต�าบลพบพระ อ�าเภอพบพระ จงัหวัด
ตาก 
วนัองัคารที ่๒๐ เสดจ็ฯ ไปทรงเย่ียม ศนูย์การเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้าน
แม่หละคี ต�าบลแม่หละ อ�าเภอท่าสองยาง โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
กามาผาโด้ ต�าบลแม่หละ อ�าเภอท่าสองยาง ศูนย์การเรยีนต�ารวจตระเวนชาย
แดนเลผะสุคี ต�าบลแม่ตื่น อ�าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

วันพุธที่ ๒๑ เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
บ้านพอบือละคี ต�าบลแม่สอง อ�าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ศูนย์การเรียน
ชมุชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยมะโหนกค ีต�าบลแม่สอง จงัหวดัตาก
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 เวลา ๑๓.๐๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ใน 
พระราชูปถัมภ์ อ�าเภอเมืองนครนายก 
วันอังคารที่ ๒๗ เวลา ๐๗.๐๘ น. เสด็จฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล 
ถวายภัตตาหารเช้าแก่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาท-
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
 เวลา ๐๙.๑๔ น. เสดจ็ลง ณ ศาลาดสุดิาลยั สวนจติรลดา พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑๘ คณะ เข้าเฝ้าฯ 
 เวลา ๐๙.๕๙ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เข้าเฝ้าฯ
 เวลา ๑๔.๐๔ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราช-
วโรกาสให้ คณะบุคคล จ�านวน ๒ คณะ เข้าเฝ้าฯ
 เวลา ๑๕.๒๑ น. เสด็จฯ ไปทรงสุหร่ายพระอนุสาวรีย์สมเด็จ- 
พระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณวิฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร์ และ
ทรงเปิดอาคารคีตราชนครินทร์ กับอาคารกัลยาณินคีตการ ณ สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา เขตบางพลัด 
 เวลา ๑๘.๐๒ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเป็นประธานการประชมุคณะกรรมการ
มูลนิธิชัยพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ส�านักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เขตบางพลัด 
วันพุธที่ ๒๘ เวลา ๐๗.๑๐ น. เสด็จฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวาย
ภัตตาหารเช้าแก่พระพิธีธรรมทีส่วดพระอภธิรรมพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิต 
มหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
 เวลา ๐๘.๔๘ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ ๖ ประจ�าปี ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาราชนิเวศน์
กรีฑาสถาน กองก�ากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต�ารวจ
ตระเวนชายแดน อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี
 เวลา ๑๔.๓๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร-
เทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคาร
ชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน 
๑ คณะ เข้าเฝ้าฯ
 เวลา ๑๗.๑๑ น. เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายเขมทัต 
วิศวโยธิน ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร 
 เวลา ๑๙.๐๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงสดบัพระพิธีธรรมสวดพระอภธิรรมศพ  
หม่อมหลวง พลายชุมพล กิติยากร ณ ศาลาภาณุรังษี วัดเทพศิรินทราวาส  
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เวลา ๐๗.๑๐ น. เสด็จฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล
ถวายภัตตาหารเช้าแก่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาท- 

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่น่ังดุสิต
มหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
 เวลา ๐๘.๕๙ น. เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการ
อ�านวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุม ตึก 
วชิราลงกรณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน 
 เวลา ๑๔.๓๖ น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จ�านวน ๑ คณะ เข้าเฝ้าฯ 
 เวลา ๑๘.๐๔ น. เสดจ็ฯ ไปทรงเป็นประธานการประชมุสามญัประจ�า
ปี ๒๕๕๙ ของคณะกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ 
อาคารใหม่ส�านักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง 
 เวลา ๑๘.๕๐ น. เสดจ็ฯ ไปทรงบ�าเพญ็พระราชกศุลสวดพระอภธิรรม
พระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ที่ ๓๐ เวลา ๐๖.๔๖ น. เสด็จฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตร 
พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ บริเวณอาคาร 
แพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน 
 เวลา ๐๙.๓๖ น. สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพย-
วรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู ้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ�าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ รวมจ�านวน ๕,๕๑๐ คน ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม และในปีนี ้สภามหาวทิยาลยัศลิปากร
ได้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
 เวลา ๑๔.๕๔ น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรงานชัยพัฒนาแฟร์  
ณ โครงการอทุยานการอาชพีชยัพัฒนา อ�าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม
ต่อจากนัน้ เสดจ็ฯ ไปพระราชทานวฒุบิตัรแก่ผูส้�าเรจ็หลกัสตูรผูน้�าการพฒันา
อย่างย่ังยืน รุ่นท่ี ๑ ณ อาคารปฐมสัมมาคาร โครงการอุทยานการอาชีพ 
ชัยพัฒนา 
วันเสาร์ที่ ๓๑ เวลา ๐๗.๐๘ น. เสด็จฯ ไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวาย
ภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมท่ีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่น่ังดุสิต 
มหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง 
 เวลา ๑๓.๔๕ น. เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมข้าราชการทหารที่เจ็บป่วยจาก
การปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามในพ้ืนที่ต่างๆ ณ อาคารมหาวชิราลงกรณ  
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี 
 

28 จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



“ฐาปนา ”

จดหมายจากอา

โอมหลานรัก

 อาไม่ค่อยมีเวลาเขียนจดหมายติดต่อหลานสักเท่าไร เพราะช่วงหลังน้ีอามีภารกิจมากมายหลายอย่าง  
แต่ในภารกิจใหม่ๆ นี้ อามีเรื่องตื่นเต้นที่อยากจะเล่าสู่กันฟัง

 อย่างทีรู่้ๆ  กันว่า ขณะนีป้ระเทศไทยของเราได้ผลดัแผ่นดนิเข้าสูส่มยัของสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมหาวชริาลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลท่ี ๑๐ ของพระราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ผู ้เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ 
เจ้าฟ้าในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หรือที่เรามักเคยชินเอ่ยขานถึงท่านว่า  
ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ โดยทรงได้รับการสถาปนาให้ทรงเป็น ผู้สืบต่อสันตติวงศ์อย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณี  
ทรงเป็นองค์ประธานของสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นใหญ่เหนือพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งปวง และทรงเป็นพระประมุข  
ของแผ่นดิน 

 การสูญเสียในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ในครั้งน้ี นับว่าเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงย่ิงกว่าการสูญเสียครั้งใดๆ  
ที่อาได้เคยประสบพบเจอในชีวิตและส�าหรับทุกๆ ชีวิตก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติ จึงต่างรู ้สึกเศร้าโศก
อาลัยอาวรณ์กันเป็นเวลานาน และด้วยความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านท�าให้ทุกๆ คนต่างก็ตั้งใจท�า 
ความดี เพ่ือน้อมถวายเป็นพระราชกุศล และเพ่ือให้พระองค์ได้ทรงรับทราบถึงความจงรักภักดีและความรักของพวกเรา 
ถึงแม้ว่าจะเสด็จสู่สรวงสวรรค์แล้วก็ตาม และด้วยเหตุนี้เองที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ปัจจุบัน ได้ทรงเล็งเห็นถึงน�้าใจ 
อันงดงามของพสกนิกรชาวไทยท่ีมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี ๙ ดุจดังความรักของลูกที่มีต่อพ่อผู้เป็น 
ที่รักยิ่ง

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ทรงมีพระราชปณิธานท่ีจะปกครองแผ่นดินให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป  
ตามพระราชด�ารัสที่ว่า “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ทุกๆ งานท่ีในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้ทรงริเริ่มและสร้างสรรค์ไว้ดีแล้ว 
จนประเทศเราเจรญิรุง่เรอืงพัฒนาก้าวไกลไปกว่าเดมิอย่างย่ิง นอกจากนัน้ ยังทรงมพีระราชด�ารใิห้ท�าโครงการใหม่ๆ ขึน้เพ่ือ 
ให้ประชาชนคนไทยได้มีส่วนร่วมแรงร่วมใจ ร่วมกันท�างานก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู ่คณะและประเทศชาติ 
ดังพระราชด�ารัสท่ีว่า “สร้างความสุขร่วมกัน” เช่น โครงการจิตอาสา ท�าดีเพ่ือพ่อ ท�าดีด้วยหัวใจ ซึ่งโครงการน้ีได้รับ 
การกล่าวขานต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนคนไทยเป็นอย่างย่ิง เพราะทุกคน ทุกหมู่เหล่าสามารถเข้าร่วมท�าความด ี
เพ่ือสังคมประเทศชาติ เป็นการสร้างบุญกุศล ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทั้งยังได้ออกก�าลังท�าให้ร่างกายแข็งแรง 
อีกด้วย อาเคยคุยกับคณะจิตอาสาและได้กล่าวอนุโมทนาสาธุในบุญท่ีเขาเหล่านั้นได ้ท�าดีแล ้วต ่อส ่วนรวม  
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สังคมประเทศชาติ เขาปลาบปลื้มใจที่มีคนมาชี้แนะให้เขาเห็น และเกิดปีติในบุญของตน เขาบอกกับอาว่าเขามีความรู้สึกที่ดีมาก เมื่อได้ 
ตระหนักว่าชีวิตเขามีประโยชน์ต่อผู้อื่น ต่อสังคมประเทศชาติ ต่างจากแต่ก่อนที่มีชีวิตอยู่ไปวันๆ ตอนนี้ได้มีโอกาสใช้เวลาเหล่าน้ัน มาท�า 
ประโยชน์ให้แก่สังคม อีกอย่างคือ เมื่อเขาได้ไปท�ากิจกรรมจิตอาสาตรงที่ใด เขาก็จะได้รับค�าชื่นชมและการต้อนรับจากคนในชุมชน 
เหล่านั้น และนี่คงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้คนอยากท�าความดี

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงมีพระราชปณิธานท่ีจะรื้อฟื้นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทยท่ีกลืนหายไปด้วยอิทธิพล 
ของประเทศทางตะวนัตก โดยทรงมพีระราชด�าร ิให้จดังานต่างๆ ข้ึน เช่น งานอุน่ไอรกัคลายความหนาว รปูแบบของงานนี ้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 
ให้ทั้งเจ้าหน้าที่ในงานและผู้เข้าร่วมงาน ร่วมใจกันแต่งกายแบบโบราณด้วยชุดสมัยนิยมระหว่างรัชกาลที่ ๕ ถึง รัชกาลที่ ๙ มีการแสดงเรื่องราว 
ทีเ่กิดขึน้ในอดีต สถานทีร่าชการในอดีต การพัฒนาของหน่วยราชการต่างๆ จากอดตีสูปั่จจบุนั เช่น การประปาส่วนภูมภิาค การรถไฟ การไปรษณียากร 
ฯลฯ มีการจ�าลองโรงพักโบราณมาจากสถานีต�ารวจภูธรของอ�าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ซึ่งงานนี้ ได้รับความสนใจและร่วมมือกันอย่างเต็มที ่
ด้วยความตื่นเต้น ทุกคนจะจัดหาชุดไทยย้อนยุคมาสวมใส่และประดับประดากันได้อย่างงดงาม ทุกคนสนุกสนานและมีความสุข ขนาดงาน 
อุ่นไอรักฯ จบสิ้นไปแล้วก็ยังมีคนจ�านวนไม่น้อยลุกขึ้นมาแต่งชุดไทยย้อนยุคไปปรากฏตัวในที่ต่างๆ เช่น ไปเดินซื้อของ บางหน่วยงานปรับเปลี่ยน 
ชุดเครื่องแบบมาเป็นชุดไทยโบราณ นับว่าเป็นความส�าเร็จเกินความคาดหมายอีกครั้งหนึ่ง

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ยังคงทรงงานช่วยบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศต่อไป  
โดยทรงได้รับแรงสนับสนุนจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์สมเด็จพระเชษฐา ผู้ทรงเป็นที่รักของพระองค์ เพราะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทราบ 
และทรงชื่นชมการปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ของสมเด็จพระน้องนางเธอตลอดมา ทรงสนับสนุนพระราชทานเงิน ค่าใช้จ่ายในหลายๆ เรื่อง  
(อาได้ยินมาว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขอให้สมเด็จพระเทพรัตน ฯ ทรงช่วยพระองค์ท่านทรงงานเพ่ือดูแลทุกข์สุขของประชาชน ด้วยการ 
ทรงงานในพระราชกรณียกิจต่างๆ ต่อไป) 

30 จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



 สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัทรงรกัและทรงชืน่ชมในคณุงามความดีของสมเดจ็พระเทพรตันฯ มาเนิน่นานนับแต่ทรงพระเยาว์ ถ้าจะพูดอย่าง
สามญั ก็คอื ทัง้สองพระองค์ทรงเป็นพ่ีน้อง ท่ีรกัใคร่กลมเกลยีวและสนิทเสน่หากันมากมาแต่เดก็ เมือ่ทรงเตบิใหญ่ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ  
ได้โดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชบิดา เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงงานในที่ต่างๆ ทั่วประเทศเพ่ือทรงเรียนรู้งาน  
และได้ทรงงานถวายด้านการจดบันทึกเหตุการณ์และงานตามพระราชด�าริ ทรงฝึกฝนมาเป็นเวลานานปี จึงทรงเข้าพระทัยอย่างแจ่มแจ้ง 
ถึงรปูแบบของงานเหล่านัน้ ท�าให้ทรงสามารถสบืสานงานต่อนับตัง้แต่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรมาถึงจนบดัน้ี ซึง่เข้าสูส่มยั 
แผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ นอกจากงานโครงการตามพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และงาน 
ในพระราชด�าริของพระองค์เองแล้ว ยังทรงขยายโครงการใหม่ๆ เพ่ิมเติมอีกหลายโครงการ ในขณะที่โครงการเก่าก็มีปริมาณมากขึ้น  
โรงเรียนต่างๆ ในพระราชูปถัมภ์ของพระองค์เปลี่ยนแปลงไปมาก อาจ�าได้ว่า แต่ก่อนโรงเรียนเหล่าน้ันเป็นโรงเรียนไม้เก่าๆ ตอนนี้
กลายเป็นตึกใหญ่สวยงาม เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์อ�านวยความสะดวก หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย ดูนักเรียน
แต่ละคน มีสุขภาพอนามัยท่ีดี เพราะโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน โครงการน�้าไอโอดีน โครงการเลี้ยงเป็ด-ไก่ หรือเลี้ยงหมู
ในบางพ้ืนที่ โครงการเพาะเห็ด นอกจากจะมีผักสวนครัวของโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันแล้ว ยังปลูกผลไม้ต่างๆ มากมาย 
ต้นไม้ใหญ่ดั้งเดิมในพ้ืนท่ีจะถูกเก็บรักษาไว้ และได้รับการทะนุบ�ารุง โดยมีโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช เพ่ืออบรมสั่งสอนเด็กๆ ให้รู ้จัก 
พันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ และรู้ถึงคุณค่าของป่าไม้ ครูสอนงานฝีมือจะเอาของที่มีอยู่ในพื้นที่ เช่น ไม้ เมล็ด ใบ ดอก ของต้นไม้ในโรงเรียนหรือในพื้นที ่
มาดัดแปลงประดิษฐ์เป็นงานฝีมือ นอกจากนั้นยังมีงานฝีมืออื่นๆ เช่น เย็บปักถักร้อย เสริมสวย ท�าอาหาร เบเกอรี่ ท�าไม้กวาด ทอผ้า จากนั้นยัง 
ทรงสนับสนุนให้มีวิทยากรผู ้ช�านาญการมาช่วยออกแบบเพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานฝีมือเหล่านี้ ให้สวยงามหลากหลายเหมาะสม  
ที่จะออกจ�าหน่ายเพ่ือหารายได้เข้าสู ่โรงเรียน ร้านภูฟ้า ที่ทรงตั้งขึ้นเพ่ือเป็นที่จ�าหน่ายสินค้าตลอดจนเป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์น้อยๆ  
เล่าขานความเป็นมาของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น ยังคงเป็นท่ีสนใจของประชาชนและท�ารายได้มิใช่น้อย เพ่ือน�าเงินรายได้น้ีกลับไป 
พัฒนาโครงการต่างๆ ในชนบทต่อไป นอกจากนั้น ยังทรงส่งเสริมการศึกษาของเด็กนักเรียนท่ีจบจากโรงเรียนเหล่าน้ันให้มีโอกาส  
ศึกษาสูงย่ิงๆ ข้ึนไปจนจบระดับปริญญา ท้ังยังมีโอกาสไปศึกษาต่อต่างประเทศ และยังทรงติดตามดูแลช่วยเหลือให้นักเรียนเหล่าน้ี 
ได้มีโอกาสฝึกงานในบริษัทหรือสถานท่ีต่างๆ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต นับว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชน 
อย่างครบวงจรและยั่งยืน ท�าให้ประชาชนสามารถเติบโตและยืนด้วยล�าแข้งของตนเอง

 หลานจะเห็นได้ว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ ๑ ใน ๓ สถาบันหลักของชาติเรานั้น มีความส�าคัญต่อประเทศชาติไม่น้อยกว่าอีก  
๒ สถาบันเพียงใด อามองว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นดั่งมงกุฎ ของแผ่นดินชาติเรา เพราะเป็นสง่าราศี เป็นความงดงาม และ 
ความศักดิ์สิทธ์ิของชาติ หลานต้องทราบว่ากว่าท่านท้ังหลายจะได้มามีก�าเนิดในสถาบันพระมหากษัตริย์ให้คนทั้งประเทศได้กราบไหว ้
บูชาน้ัน ท่านต้องเป็นผู ้ที่เคยสั่งสมบารมีมามิใช่น้อย ท่านเหล่าน้ีจะต้องผ่านการเสียสละความสุขส่วนตนเพ่ือประชาชนส่วนใหญ่  
ยอมสละเลือดเนื้อและชีวิตเพ่ือปราบอริราชศัตรูของแผ่นดิน เพ่ือปกป้องเอกราชรักษาแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานสืบต่อไปในอนาคต  
ดังนั้นเราทุกคนควรต้องยินดีปรีดาท่ีสถาบันพระมหากษัตริย ์ของไทยเรายังคงด�ารงอยู ่ได้ หน้าที่ของพวกเราคือ ช่วยกันปกป้อง 
ให้สถาบัน ทั้ง ๓ ด�ารงคงอยู่ และเจริญรุ ่งเรืองสถาพรคู ่ชาติไทยตลอดไป ชาติอื่นที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ หรือเคยมีมาแล้วในอดีต  
แต่เกิดการเปลีย่นแปลงการปกครองไปเป็นอย่างอืน่ ในทีส่ดุกต้็องหนัมาชืน่ชมประเทศของเรา ทียั่งคงมพีระมหากษตัรย์ิเป็นพระประมขุของชาติ

 สุดท้ายนี้ อาหวังว่าหลานคงจะเข้าใจในเนื้อความท่ีอาเขียน และรู้สึกซาบซึ้ง ส�านึกในพระคุณ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มี 
ต่อประเทศชาติ และพวกเราประชาชนคนไทย

           รัก
                        จาก อา
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	 สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านทุกท่าน	แก้วใสกลับมาพบคุณผู้อ่านอีกครั้งในฉบับน้ีพร้อมกับ	 “หนังสือทูลกระหม่อม”	 ท่ีเพิ่งตีพิมพ์ใหม่	 จ�านวน	 
๔	เล่ม	สองเล่มแรกเป็นหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ	์เล่มต่อมาเป็นหนังสือค�าบรรยายพระราชนิพนธ์	และเล่มสุดท้ายในฉบับนี้คือพระราชนิพนธ์
แปลเล่มล่าสุด	เชิญทัศนาให้เพลินตาเพลินใจค่ะ	

หนังสอืทูลกระหม่อม
“แก้วใส”

กาวยประภา
 “กาวยประภา” (Poetry of Light) หนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ของ “ทูลกระหม่อม” รวบรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ซึ่งทรงฉายระหว่างปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ในค�าน�าของหนังสือเล่มนี้ “ทูลกระหม่อม” ทรงให้
อรรถาธิบายความหมายของชื่อหนังสือซึ่งท�าให้เราได้รับความรู้ท่ีน่าสนใจ
ไปพร้อมกัน

	 “ถ้าจะให้ชื่อภาษาไทยของหนังสือตรงกับภาษาอังกฤษจะต้อง
เขียนว่า	‘ประภากาวยะ’	ซึ่งจังหวะของค�าไม่ถูกใจข้าพเจ้า

	 “ค�าว่ากาวยะ	 หรือกาพย์	 หมายถึงกวีนิพนธ์ทั่วๆ	 ไป	 อินเดีย 
ในสมยัครสิต์ศตวรรษท่ี	๗	ตอนนัน้ใช้เรยีกการเรยีงถ้อยร้อยค�าศพัท์	ส�านวน 
ที่กวีใช้บรรยายสิ่งท่ีเห็น	 คิด	 หลักวิชา	 ความรู้สึก	 อารมณ์ด้วยการเปรียบ
เทียบในลักษณะต่างๆ	เป็นจังหวะท�านองอันประณีต

	 “ประภาคือแสงสว่าง	 ถ้าพูดเป็นวิชาการที่คุณครูให้ความรู้มา 
ในโรงเรียนก็ว่าเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	 มักจะหมายถึงแสงที่สายตามนุษย์
มองเห็นได้

ทัศนียมรรคา
 “ทัศนียมรรคา” (Along the Way of Splendour) หนังสือ
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของ “ทูลกระหม่อม” รวบรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ซึ่ง 
ทรงฉายระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ “ทูลกระหม่อม” ทรงกล่าวถึง 
ความเป็นมาของชือ่หนงัสอืและความมุง่หมายทีท่รงมต่ีอหนงัสอืเล่มนีไ้ว้ดงันี้

	 “ปลายปีท่ีแล้ว	 และปีนี้ได้ไปต่างประเทศหลายประเทศ	 
ได้ถ่ายภาพในประเทศเหล่านั้น	 และภาพในประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก	 
เพ่ือเป็นการร�าลึกถึงเส้นทางที่ได้เดินทางไปหลังจากชีวิตวัยเกษียณ	คิดถึง
ค�าพูดภาษาฝรั่งเศสว่า	‘การเดินทางสร้างวัยเยาว์’	(Les	voyages	forment	
la	 jeunesse)	 หมายถึงการออกไปสู่โลกกว้างเป็นการให้ความรู้	 สร้างชีวิต
เยาวชน	 แต่ข้าพเจ้าซึ่งเป็นชราชน	 ก็ยังใช้การเดินทางสร้างความแปลก
ใหม่อันน่าชม	 เป็นเครื่องประเทืองใจเพ่ิมพูนความรู้ให้ชีวิตเช่นกัน	 จึงใช้ 
ชื่อนิทรรศการและหนังสือว่า	 ‘ทัศนียมรรคา’	 คือเส้นทางอันพึงชม	 ขอให้ 
ทุกท่านได้ร่วมชื่นชมเส้นทางของข้าพเจ้า	และมีจิตใจที่รื่นรมย์ไปด้วยกัน”

 เส้นทางอันพึงชม เส้นทางอันหลากหลาย ผ่านสายพระเนตร
ของ “ทูลกระหม่อม” ก่อเกิดเป็นภาพอันรื่นรมย์หลากหลายรอบโลก  
การได้ชมภาพทัง้หลายเป็นความโชคดปีระการหนึง่ ราวกับว่าเราได้เดนิทาง
ท่องเที่ยวไปรอบโลกผ่านหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เล่มนี้
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	 “แหล่งส�าคัญของแสงในโลกคือดวงอาทิตย์	 แสงอาทิตย์มอบ
พลังงานให้พืชสีเขียวสังเคราะห์แสงสร้างน�้าตาลและแป้งท่ีพืชสัตว์ได ้
พลังที่จะคงชีวิตอยู่ได้

	 “แสงที่ส�าคัญท่ีสุดในโลกมาแต่โบราณคือแสงอาทิตย์	 อีก
อย่างหนึ่งคือแสงไฟ	ถึงมีเทพปกรณัมกรีกเล่าว่า	มีการลักไฟของเทพมาให ้
มวลมนุษย์	มาในปัจจุบันในที่มืดเราใช้แสงไฟฟ้าเป็นหลัก

	 “เมื่อกล่าวถึงแสง	 ก็ต้องนึกถึงสี	 เพราะคลื่นแสงท�าให้เกิดสี
ต่างๆ	ภาพถ่ายท่ีสะท้อนให้เหน็สท่ีีประกอบกันเป็นภาพท่ีมคีวามหมาย	เป็น 
ความงามที่เรียงร้อยเป็นระเบียบเห็นได้ด้วยสายตา	 เป็นสื่อท�าให้เข้าใจกัน	 
ท�าให้จิตใจผ่องใส	 สร้างมิตรไมตรีระหว่างกัน	 การเรียงร้อยนั้นเรียกว่า	 
กาวยะ	แสงก็คือประภานั่นเอง

	 “ขอให้ผู้มาชมนิทรรศการ	 และผู้ได้พลิกดูหนังสือเล่มนี้ได้รับ
ความบันเทิงสุขดังที่ผู้จัดท�าได้ตั้งใจปรารถนา”

 แสงสีแห่งกวี บทกวีแห่งแสง แสงสีพรรณรายสะท้อนภาพนับ
ร้อยภาพ เรียงร้อยเรื่องราวและอารมณ์ความรู้สึกอันหลากหลาย หากเรา
พลิกดูภาพแต่ละภาพด้วยสายตาและหัวใจท่ีแตกต่างย่อมให้ความรู้สึก 
หรือความคิดที่แตกต่าง อย่างไรก็ตามแก้วใสเชื่อมั่นว่าภาพทั้งหลายท่ีฉาย 
ผ่านสายพระเนตรของ “ทูลกระหม่อม” ในหนังสือรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ ์
เล่มน้ีจะช่วยจรรโลงจิตใจของเราทุกคนให้ประณีตละเอียด น�ามาซึ่งความ
อิ่มสุข เฉกเช่นยามที่เราได้สัมผัสบทกวีอันไพเราะงดงาม คุณผู้อ่านยังไม่
จ�าเป็นต้องเชื่อตาม แต่แก้วใสอยากขอให้ทุกท่านลองหาหนังสือภาพถ่าย 
ฝีพระหัตถ์เล่มนี้มาพลิกดูด้วยหัวใจค่ะ

 หนงัสอืภาพถ่ายฝีพระหตัถ์ “ทศันยีมรรคา” และ “กาวยประภา”  
ทั้งสองเล่มจัดพิมพ์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยบริษัท ไซเบอร์พริ้นท์ 
จ�ากัด จ�าหน่ายในราคาเล่มละ ๙๐๐ บาท หาซื้อเพื่อมอบเป็นของฝาก หรือ
เก็บไว้เป็นที่ระลึก ได้ที่ร้านภูฟ้าทุกสาขา และร้านหนังสือชั้นน�าทั่วไป 

เมื่อข้าพเจ้าเขียนย�่าแดนมังกร
 “เมื่อข้าพเจ้าเขียนย�่าแดนมังกร” เป็นค�าบรรยายพระราช
นพินธ์เรือ่ง “ย�า่แดนมงักร” บนัทกึการเสดจ็พระราชด�าเนนิเยอืนสาธารณรฐั
ประชาชนจนีครัง้แรก ระหว่างวันที ่๑๒-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๒๔ ตามค�ากราบ
บังคมทูลเชิญของนายกรัฐมนตรีจ้าว จื่อหยาง 

 ส�าหรับค�าบรรยายพระราชนิพนธ์ เรื่อง “เมื่อข้าพเจ้าเขียนย�่า
แดนมังกร” เป็นบทบรรยายของ “ทูลกระหม่อม” เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๓๓ ให้แก่นกัศกึษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ชัน้ปีท่ี ๑ กลุม่วิชาพ้ืนฐาน
ทั่วไป นักศึกษาวิชานี้ต้องอ่านหนังสือนอกเวลา ๑ เล่ม และเพื่อให้นักศึกษา
เข้าใจเรื่องที่อ่านกระจ่างขึ้น มหาวิทยาลัยจึงเชิญผู้เขียนหนังสือมาบรรยาย
เก่ียวกับหนังสือเล่มน้ันๆ ในปี ๒๕๓๒ นักศึกษาได้อ่านพระราชนิพนธ์

เรื่อง “ย�่าแดนมังกร” ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงกราบบังคมทูลเชิญ  
“ทูลกระหม่อม” เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงบรรยายพิเศษแก่นักศึกษา  
ซึ่ง “ทูลกระหม่อม” ก็ทรงรับค�าเชิญ

 ค�าบรรยายเล่มบางๆ นี้ คือคลังความรู้ที่มีคุณค่ามากมหาศาล
อย่างคาดไม่ถึง ท้ังในแง่ของการเดินทาง การเขียนหนังสือ เรื่องราว 
เก่ียวกับประเทศจีน และทัศนคติของ “ทูลกระหม่อม” ในหลายด้าน  
ในตอนท้ายเล่มยังมีค�าถาม-ค�าตอบที่นอกจากจะได้รับความรู ้ ท่ีเป็น
ประโยชน์มากมายแล้ว ยังท�าให้สมัผสัได้ถึงพระเมตตาของ “ทลูกระหม่อม” 
ที่ทรงมีต่อผู้รับฟังการบรรยายครั้งนั้นอย่างมากมหาศาลเช่นกัน

ไป๋อิ๋นน่า หมู่บ้านลับลี้ริมฝั่งน�า้
 พระราชนิพนธ์แปลเล่มล่าสุดของ “ทูลกระหม่อม” ไป๋อิ๋นน่า 
หมู่บ้านลับลี้ริมฝั่งน�้า ของฉือจื่อเจี้ยน นักเขียนนวนิยายชาวจีนร่วมสมัย ซึ่ง 
“ทูลกระหม่อม” ทรงถ่ายทอดเป็นภาษาไทยที่เรียบง่ายงดงาม ในพระราช
นิพนธ์ “ค�าน�า” ตอนหนึ่งกล่าวไว้ว่า

	 “ผูเ้ขยีนใช้ฉากจรงิในหมูบ้่านลบัลีท่ี้โอบล้อมด้วยธรรมชาตทิีท้ั่ง
งดงามและโหดร้ายในเวลาเดียวกัน	 ชาวบ้านริมฝั่งน�้าอาศัยธรรมชาติเลี้ยง
ชีวิตอย่างเป็นสุข	แต่ธรรมชาติมิอาจควบคุมได้	ย่อมต้องผันแปรเปลี่ยนดุจ
เดียวกับชีวิตมนุษย์...
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	 “ในความงดงามลับลี้ของหมู่บ้านท่ีแทบจะหาไม่พบในเรื่องนี	้ 
ได้ซ่อนสัจธรรมอันเป็นสากลให้ผู้อ่านเข้าใจหัวใจของมนุษย์และธรรมชาติ
พร้อมๆ	กันไป	และน่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้รับรู้ว่า	ความรักอันยิ่งใหญ่
ไม่ว่าต่อมนุษย์หรือธรรมชาติย่อมอาจสร้างวีรกรรมปลอบประโลมและ 
สลายความขดัแย้งได้	เป็นความ	‘ย่ิงใหญ่’	ของหัวใจมนุษย์ท่ีจะไม่ถูกท�าลาย
ตลอดกาล”

 นอกจากนวนิยายเรื่องหลัก ยังมีเรื่องสั้นอีก ๓ เรื่อง คือ  
“ค�าไว้อาลยัหมา” ของมัว่เหยียน “ซปุท่ีอร่อยช่างน่ากลวัย่ิง” และ “กินหม้อไฟ 
ในหน้าร้อน” ของซูเฉี้ยว ให้คุณผู้อ่านได้อ่านอย่างจุใจ ตอนท้ายเล่มยังมี 
ภาคผนวกให้ความรู ้เก่ียวกับมณฑลเฮยหลงเจียง และเมืองเฮยเหอ  
ฉากส�าคัญของนวนิยายเรื่อง ไป๋อิ๋นน่า หมู่บ้านลับลี้ริมฝั่งน�้า และ “ภาพ” 
ของ “ทลูกระหม่อม” ครัง้เสดจ็พระราชด�าเนนิเยอืนมณฑลเฮยหลงเจยีงด้วย 

 หนังสือเล่มนี้จึงเสมือนเป็นของขวัญแก่นักอ่านทุกท่าน จะซื้อ
หาเก็บไว้เป็นที่ระลึก หรือมอบเป็นของก�านัลในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 
ของไทย หรือโอกาสพิเศษต่างๆ ก็เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง 

 “เมื่อข้าพเจ้าเขียนย�่าแดนมังกร” และ “ไป๋อิ๋นน่า หมู่บ้านลับลี ้
ริมฝั่งน�้า” จัดพิมพ์และจ�าหน่ายโดยบริษัท นานมีบุ๊คส์ จ�ากัด ราคาเล่มละ 
๑๔๕ บาท และ ๑๙๕ บาท ตามล�าดับ หาซื้อได้ที่ร้านภูฟ้าทุกสาขา และ
ร้านหนังสือชั้นน�าทั่วไปค่ะแก้วใสขอแอบบอกว่าในหนังสือท้ัง ๒ เล่มนี้  
คุณผู้อ่านจะได้รับที่คั่นหนังสือสวยน่ารักถึง ๔ แบบเป็นของก�านัลอยู ่
ในหนังสือแต่ละเล่มด้วยค่ะ

 ฤดูกาลผันผ่าน ฤดูหนาวจากไป ฤดูร้อนและฤดูฝนเริ่มมา
เยือนเกือบพร้อมกันแก้วใสขอให้คุณผู้อ่านทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะคะ  
ในวันว่างหากได้พักกายสบายๆ ในมุมสงบ พักใจด้วยหนังสือดีๆ สักเล่ม  
คงท�าให้คุณผู้อ่านได้ผ่อนคลายและอิ่มเอม เพ่ือเพ่ิมพลังให้กับการเรียน  
การท�างาน และการด�าเนินชีวิตในวันต่อไป พบกันใหม่ฉบับหน้า ฉบับนี้  
แก้วใสขอลาไปก่อน สวัสดีค่ะ 
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มกราคม ๒๕๖๐
ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ
นท.ไชยมิตร - นางละเอียด สิทธิเวช
นางสุรางค์ ร่มโพธิ
นางสาวอัญชลี หอมมาลัย และครอบครัว
คุณพงศ์พันธุ์ แพทย์พงศ์
โรงกลึงโง้วเจริญการช่าง
คุณวีระ - บานเย็น - นางสาวจุรีวรรณ ค�าหมอน
คุณประสิทธิ์ - ส�าเภา - นางสาวกฤติยา สงนอก
คุณสนั่น -ดวงสุดา-นางสาวศิริวิภา โพธิสูง
นางบังอร ทองหล่อ
นางสาวปราณี นุ่มนิ่ม
นายด�ารง - นางละออ สงวนทรัพย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และ ภริยา
นางศิริเกษ สาลีผล
นางซาหยี แซ่เฮ้า
นายยศยา เพชรจุฑาชัย
นางสุนันทา เชยชม
นางสาวสุภาภรณ์ แสงจันทร์
บริษัท นิวศรีทองไฮ-เทค จ�ากัด
นายภัตชพล สารกอง
นางยุพิน ไพสิฐกุลวิวัฒน์
นางมณี สุขประเสริฐ
นางทองกวน พวงดี
นางสาวอรุณ พัฒนเดช
บริษัท เคดีเอ็น จ�ากัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นางสาวโสมภา เกตุแก้ว
บริษัท ตั้งซุ่ยเฮง จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่)
นางสาวจงใจ วิเศษมงคลชัย
คุณรัชดาวัลย์ ทศธรรมรัตน์
คุณศรีสุดา แซ่ตั๊ง
นางสาวนนทิยา ยุ้งกระโทก
นายนิธิโรจน์ สุทธิจิราวัฒน์
นางสาวประภากมล เทียนไสว
นางสาวนวลอนงค์ ธ�ารงพร
นางศิริวรรณ อินทรนอก
นางสาวกิ่งแก้ว เมตต์ปราณี
นายณัทกฤช ตันติกรพรรณ
คุณอัมพร (กีรติบุตร) ชินธรรมมิตร
นายปิยะวัฒน์ มังกรพาณิชย์
นางสีดา ผิวละออ
นางสาวประคองศรี ธ�ารงพร
นายเสนีย์ แดงวัง
นายจรวย วงศ์เหลือง
นายนครินทร์ มีความดี
นางสาวอุมาพร น�้าหอม
นางสาวศันสิธร เลาหะเดช
นายสุกิจ เตียนโพธิ์ทอง

พญ. อภิญญา กีรติบุตร
คุณสิรวิชญ์ ทรัพย์รุ่งเรือง
นางกมลา รุ่งอุทัย
นางอุมาวดี ชื่นประโยชน์
นางภาวนา สู้เสงี่ยม
นางอภิษฎา สหวงษ์
เด็กหญิงชุติภา ล�าใยรุ่งเรือง
นางสุปราณี วิทยายนตร์
นางสาวฐิติชญา บัวพวง
นางเชล้งทอง บ้านกลางกิตติ
นางสาวกมลทิพย์ บ้านกลางอภิรมย์
นายช่วยละ ล�าไยสถิต
พระสมชาย ทีปธมฺโม
นางธัญวรรณ ลาภนิกรกุล
นางเปรมฤดี สถิตพานิช
นางชูศรี กิมหงษ์
นางสาวศิริพร ปัญณ์เอกวงศ์
นางสมใจ สมบูรณ์
นางเขมิกา ประสริฐสม
นางปทุมวรรณ ศิลปานนท์
นางวราภรณ์ เหลืองอ่อน
นางประยูร จรูญวัน
นางสาวบุญเหลือ เหมบุตร
นางสาวรุ่งอรุณ งามก�าแพง
นางสาวณัฎฐา นฤบดินทร์
นายกิตติภูมิ เสาท่าช้าง
พระวิน สุขธมฺโม
พระสมศักดิ์ ธมฺมโต
พระบุญมาปิยธโร
พระภาศรีจีราวัฒน์
นางศรีประไพ ไวจรรยา
นางตา ระแสนพรหม
นางสาวณิตาวรรณ โพธิไหม
ดร.ยุพิน จารุเหตุ
นางสาววรภา เมธินบุญรัตน์
รองศาสตราจารย์ประไพสิริ สิริกาญจน
คุณอ๊อด (อนงค์ศรี) WENGRONOWITZ
นางผ้วน เอ่งฉ้วน
นายผวน - นางปรีชา มณีมัย
นางอรุณ เอ่งฉ้วน
นายฉิวท้อ เอ่งฉ้วน
นางยาจิตร วงษ์วานิช
คุณศุภางค์ กระแสร์สาร
นางทับทิม ทวีทรัพย์
นางละวาด ส�าเภา
นางผาสุก ผลเงาะ
นายอุทิศ คุ่มเคี่ยม
พระสุรกิจ ฐิติโก
พระธรรมพร เมมธมโม

นายชวน ภูเก้าล้วน
นางขวัญใจ ทับเที่ยง
นางยุภาภรณ์ น�าพา
นายผาสุข ราชแป้น
นางเกศรา คงธนถาวรสกุล
นายวชิรา กิตติธรกุล
ก�านันยงยศ แก้วเขียว
นางสาวสุภร วงศ์รักษ์งาน
นางบุบผา วงศ์วัฒนกิจ
บริษัท เกาะแก้วค้าไม้ จ�ากัด
คุณวันทา - จามร ภุมรารสสุคนธ์
คุณละเอียด โกยสมบูรณ์
นางจุรีย์ กังแฮ
นางปรียาภรณ์ องกะริยะพงษ์
บริษัท เฮด สตาร์ท เอดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ จ�ากัด
นางนิภา ธารสิริโรจน์
นายอนุรักษ์ ธารสิริโรจน์
แพทย์หญิงสุปาณี ธารสิริโรจน์
แพทย์หญิงลลิตา สิงหติราช
นายแพทย์สงวน คุณาพร
นายสิทธิชัย ลิมปานนท์
นางนัศรา ไตรสุวรรณ
แพทย์หญิงภัทรียา ธารสิริโรจน์
นางสาวอัญจิรา ธารสิริโรจน์
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
MR. HARALD LINK
นางพระเพ็ญ เภกะนันทน์
นางสมถวิล รุ่งพัฒนาชัยกุล
นางสาววิไลวรรณ สุวรรณศิริ
นางสาวทัศนีย์ อินทรสุขศรี
ร้าน ช.บุญเจริญ
มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย
ร้านศรีนวลเกษตรรุ่งเรืองฝาง
นางพรเทวา สินโพธิ์
นางสาวนลินรัตน์ สมเชี่ยงใต้
นางณัฐราวดี - นางสาวสกุลพร ผิวชัย
นายอินปัน ปากน้อย
นางวิลาสินี ลิ้มตระกูล
นางสาวกนกวรรณ ลิ้มตระกูล
นางไพลิน ฟองมี
นางสาวณภัทชา ไชยยา
นางพัชรินทร์ วงค์ติ๊บ และครอบครัว
คุณสมศรี ติไชย
นางสมพร หล้าสมศรี
พระเทพปริยัติมงคล
พระวิสุทธิธรรมพิลาส
พระจินดารัตนาภรณ์
โรงเรียนวัดพระธาตุดอนเต้าสุชาดารามฯ
พระครูอนุศาสก์วรธรรม

พระครูปริยัติสุนทร
พระปลัดชัยภัทร ขนฺติธโร
พระสมุห์ชูชาติ อุทโย
นายสุรศักดิ์ ไกวัลอาภรณ์
นางวรรณนภา ไกวัลอาภรณ์
นางพิสมัย พีระบุลวัฒน์
นางค�าหมาย สุวรรรณเนตร
ดร.ณพัภรชญาธ์ สุวรรณเนตร
นางศรีวรรณ ทรงสมบูรณ์
นายชลทิศ ปวงขจร
นางสรรศนีย์ ปวงขจร
นางสาวรุจิพัชญ์ อภิรักษ์นิธิโขติ
นางสาวรัศมิ์ชยศา ไสยวงศ์
นางสาวภารดี เสลานนท์
นายภูมรินทร์ ชุมสิทธิ์
นางสาวจุไรพร หน้าขาว
นางอ�าพร ค�ามงคล
เด็กชายนพฉัตร ค�ามงคล
นางจันทร์สม อุดหมอ
MR. WALTER LAW
MR. CHEN HONGGIANG
นางยุพดี โสภี
นายสมชาย แพรสีเจริญ
นายฮุนซางง่าง แซ่ฮุน
นางจรัลรัตน์ กลิ่นโกสุมภ์
นางสาวพัชรนันท์ วงค์ธนาภินันท์
นางอัมพร นภาวรรณ
มูลนิธิหลวงพ่อเกษม เขมโก
ผู้ว่าราชการจังหวัดล�าปาง
พระประสิทธิ์ กิตฺติฌโณ
นายธนัย ปรศุพัฒนา
“โครงการการวิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 มาราธอน ๒๕๕๙”
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)
นางกิ่ง ยศรุ่งโรจน์
นายจะแล จะพือ
นางสาวจินตนาการ พอใจ
นายภิญโญ วงค์ดาว
คุณจิรวัฒน์ เกรเทอร์ คุณพัณชิตา ศิลาเดชา 
คุณสุภาพรรณ เลาหเรณู และคุณศุภานันท์ 
 ชาติชาย
นางสมพร โปร่งจิต
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
บริษัท วินเนอร์กรุ๊ปเอ็นเตอร์ไพรซ์
สหกรณ์โคนมชะอ�า-ห้วยทราย จ�ากัด
บริษัท เอพีกรีนพลาสติก จ�ากัด
บริษัท พัฒน์กล จ�ากัด (มหาชน)
ต�ารวจภูธรจังหวัดสระบุรี

มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๐
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นางสาวสุดารัตน์ กรุดน้อย
นางสาวปัญชลีย์ รวิพัฒน์เจริญ
ร้านสหกรณ์ อ.ส.ค. จ�ากัด
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมพอเพียง 
 โดย นางละม้าย พีระณรงค์
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ากัด
บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า(ประเทศไทย) จ�ากัด 

(มหาชน)
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ�ากัด
บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย)
สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ�ากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จ�ากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. จ�ากัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
สหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์ค (มิตรภาพ) จ�ากัด
บริษัท ดอยค�าผลิตภัณฑ์อาหาร จ�ากัด
บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย
ซี เอส บัก
นางหนูอินทร์ สีทองค�า
นางสาวสุชานาฎ อุ่นเรือน
สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ�ากัด
สหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์ค (ซับกระดาน) จ�ากัด
บริษัท โซลเวย์ เพอรอกซ์ไทย จ�ากัด
สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินซับสนุ่น จ�ากัด
บริษัท กลุ่มพัฒนาโคนมซับสนุ่น จ�ากัด
บริษัท วารินมิลค์ จ�ากัด
นางสุนีย์ จั่นเพ็ชร
สหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์ค (บ้านเนนิดนิแดง) จ�ากัด
ร้านครูต้อ
สหกรณ์โคนมกุยบุรี จ�ากัด
สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย
บริษัท ดัชมิลล์ จ�ากัด
ศูนย์การทหารม้า
บริษัท แดรี่ ฮับ ซับพลาย เชน จ�ากัด
บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ�ากัด
บริษัท ควอลิตี้ แพคพริ้นติ้ง ๒๐๐๐ จ�ากัด
บริษัท ที.ดี. แดรี่ฟู้ดส์ จ�ากัด
สหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์ค (สวนมะเดื่อ) จ�ากัด
บริษัท ซีพี-เมจิ จ�ากัด
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมพอเพียง 
 โดย นายศักดิ์ดา บุญรอด
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมพอเพียง 
 โดย นางสาวกัญญาณี แก้วจันทร์
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมพอเพียง 
 โดย นางเล็ก ดาละชีพ
สหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์ค (ล�าพญากลาง) 

จ�ากัด
บริษัท ยกถาวร จ�ากัด
บริษัท ศิลาบริการขนส่ง จ�ากัด
โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
บริษัท อีคลิปส์ จ�ากัด
สหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์ค ก.น.ช.หนองร ีจ�ากัด
นายสมสวัสดิ์ ตันตระกูล

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมพอเพียง 
 โดย นายไชยนันต์ พีระณรงค์
สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ�ากัด
องค์การบริหารส่วนต�าบลมิตรภาพ
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ�ากัด 
 (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ
บริษัท ฟาร์มโชคชัย จ�ากัด
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ�ากัด 
 (มหาชน)
บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ โฮลดิ้ง จ�ากัด
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
นางพนิตนาฎ ช�านาญเสือ
บริษัท เซาท์เทิร์น แดรี่ จ�ากัด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมหินซ้อน จ�ากัด
สหกรณ์โคนมอุดรธานี จ�ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด วิบูลย์พงษ์
บริษัท เพียวมิลค์ ๑๖๘ จ�ากัด 
 โดย นายปรีชา อารมณ์ชื่น
บริษัท เพียวมิลค์ ๑๖๘ จ�ากัด 
 โดย นางจันทรา จันทร์งาม
บริษัท เพียวมิลค์ ๑๖๘ จ�ากัด 
 โดย นางสาวจุมพิศดา จันทร์งาม
บริษัท บี ดี สตรอว์ จ�ากัด
สหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์ค (สูงเนิน) จ�ากัด
ชุมนุมสหกรณ์นมไทย-เดนมาร์ค จ�ากัด
นายยศกร ภูพานเพชร
สหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์ค (ชอนม่วง) จ�ากัด
บริษัท บ๊อบ ๒๐๐๕ จ�ากัด
บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม จ�ากัด
บริษัท เต็ดตราแพ้ค (ประเทศไทย) จ�ากัด
สหกรณ์โคนมพัฒนานิคม จ�ากัด
บริษัท เลกาบอน จ�ากัด
บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จ�ากัด
วัดมวกเหล็กนอก
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ฉัตรทิพย์ก่อสร้าง
สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม จ�ากัด
โรงพิมพ์มวกเหล็กการพิมพ์
สหกรณ์โคนมเสิงสาง
วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคนมบ้านเฉลิมราชพัฒนา
สหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์ค (ห้วยสตัว์ใหญ่) จ�ากัด
นายเพลิน คล้ายทิพย์
สหกรณ์โคนมวังน�้าเย็น จ�ากัด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จ�ากัด 
สหกรณ์โคนมพัฒนานิคม จ�ากัด 
 โดย นางสุมาลี ห่านทอง
สหกรณ์โคนมพัฒนานิคม จ�ากัด 
 โดย นางทองสุข พรมณี
แพทย์หญิงเสาวลักษณ์ ชาวโพนทอง
บริษัท เวลดี้ ครีเอชั่น จ�ากัด 
 โดย นายเชิด สิทธิสงวนพันธุ์
บริษัท เวลดี้ ครีเอชั่น จ�ากัด 
 โดย นายกลด เศรษฐนันท์
สหกรณ์โคนมบางสะพาน จ�ากัด

นายบรรชา นนทวงษ์
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จ�ากัด
นางสุวรรณ ฤทธิบุรี
นางจ�าลอง ตุ้มพ่วง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทผญ.ดร.ธีรลักษณ์ 
 สุทธเสถียร
นางพวงทอง วิรุฬหกุล
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์
นายยรรยง เดชภิรัตนมงคล
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง
นายพงษ์ชัย อมตานนท์
ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม ๖ ท่าน

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ
นายสารสิน วีระผล
คุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท์
นายกิตติพงษ์ วิเวกานนท์
นางชนม์นิภา วิเวกานนท์
ว่าที่ร้อยโท ชวลิต วิชาดี
นางเรือนทอง วงศ์พัทธยากร
นางสาวอภิชดา มะกรครรภ์
นายวินัย ปิ่นปรีชาชัย
นางแพรรัตน์ สบเสถียร
นางสาวศรินทา จารุทัศน์
นางอัปสรลาวัณย์ ตั้งสกุล
นายอุทัย ไล้สุวรรณชาติ
นางจุฑาภัค แสงสว่าง
นายสายัณห์ สง่าโสภณ
นางจิราพร เจริญศรี
นางดาเรศ แขวงสวัสดิ์
นายปวริศร์ ไล้สุวรรณ
นายชลิต พุทธรักษา
นางเสาวนีย์ พุทธรักษา
นางสาวพเยาว์ คงจิตต์
MR. HARALD LINK
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 

แห่งประเทศไทย
นางธนิดา อู่สุวรรณ
นายวิชัย ลาภพูลธนะอนันต์
แม่ชีพูลสวัสดิ์ ช่างสุพรรณ พระภิกษุ-สามเณร 
 อุบาสก-อุบาสิกา และญาติโยม วัดทับคล้อ
นางสาวกรรณิการ์ บุศยารัศมี
ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
มูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
นางสาวณวพร สังข์ทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คุณกิตติพงศ์ โรจนชีวะ
ผศ. ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์
พันต�ารวจเอก อุดมชัย นิยมาภา
พระครูพิศาลธรรมโกศล

คุณภัสสรณัฏฐ์ ดุลยทรรศน์
คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
สมาคมนกัเรยีนเก่าเตรยีมอดุมศกึษาในพระบรมราชปูถัมภ์
นางวัลลิยา ปังศรีวงศ์
นางพาสินี ลิ่มอติบูลย์
บริษัท อสมท. จ�ากัด (มหาชน)
มูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และ พญ.เพ็ญนภา
โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์
นางผกา ธีรเนตร นางสาวธรา วิริยะพานิช 
 นางสาวพงา วิริยะพานิช และ นายพินิจ วิริยะพานิช
มูลนิธิสโมสรโรตารี กรุงเทพ
พระครูจันทนิภากร
นายศุภชัย หลานปัว
นายสุนทร แสนทวีสุข
นายศิวัสว์ ธานี
นางสาวศลีนา ศักดิ์เสรี
นางสาวจุฑารัตน์ ปรีชากาญจนดิษฐ์
นางนวพร ต่อเดชสกุล
บรษิทั เอเชีย่นมลัตสิปอร์ต แอนด์ เอน็เตอร์เทนเท้นท์ จ�ากัด
บริษัท เอ็ม.เค.เวย์. (ประเทศไทย) จ�ากัด
บริษัท อาร์.เอส. เทเลวิชั่น จ�ากัด
ชมรมศิษย์เก่า เซนต์จอห์น
MR. MERRICK DAVIDSON
นางกานดา เอกวานิช
หม่อมราชวงศ์ ดวงใจ ชุมพล
ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์
คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน
นางพัชระภรณ์ ยิ้มแย้ม
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
บริษัท นารา อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สมาคมศิษย์เก่าช่างก่อสร้างดุสิต
นางศรีนวล ชัยพันธ์
พ.ต.ท.หญิง ศรีวรรณา เทพนามวงศ์
นางอัมพวัน ศรีวรรณยศ
นางแก้วภา ปัญญาทิพย์
แม่ครูบัวเรียว รัตนมณีพร
นางสาวบุษบง จันทเลิศ
นางพรทิพย์ อุ่นเรือน
นางสุวนี ค�าแสน
นางสาวนิธิพันธ์ อภินิเวศ
นางจันทร์ดี นิจจา
นายประชา รุ่งเพชรวิภาวดี
นางลาอวล ไชยวงศ์
นางเยาวภา ยารังษี
นายก่อศักดิ์ ใสสุทธิ์สะอาด
นางสมจิต วนาภรณ์
นางวิไลวรรณ แซ่ลี
นายวินิจ บุญวิวัฒนาการ
นางบัวค�า แสนทายก
นางแสงเพ็ญ นันตาน้อย
นางดวงงา ใจค�า
นางอ�าพันธ์ น�า้สระทอง
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นางวราภรณ์ ใจมา
นางสุพิชชา ชื่นธีระวงศ์
นางเยาวภา รุ่งวชิรา
นายอาดล เทพจักร
นางกาญจนา หลวงสุภา
นางอรพิน ขัดอ้าย
นางเทพิน ใจผูก
นางสุจิตราภา นิลก�าแหง
นายชูเกียรติ เหลืองโสภาพรรณ
นางเฉลียว สันดุสิต
นายอ�านาจ แสนทนันชัย
นายทิวากร เรืองวิลัย
นางพรรณพิมล ไชยประเสริฐ
นางค�า ผาลาด
พระครูสุธีสุตสุนทร
นางอารีย์ จาอุ๊ด
นางสาวศรีทอง ไทยเจริญ
นางเอ้ยติบ ขันแก้ว
พระมหาจิราวัฒน์ จิรเมธี
นางจันทร์ อุปละ
นางอัมพร วงค์สอน
นายประชา รุ่งเพชรวิภาวดี
นางสาวณัฐฐินี นุธรรม
นางสุดหล้า อินวงศ์สกุล
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชียงราย
นางสุวิมล อินทร์จันทร์
นางอรนรินทร์ อุดมธรรม
นางสาวพรศรี ผลพิสิษฐ์
นางปวีณา มโนประเสริฐกุล
นางสาวกัลยาณี อยู่ดี
นางศศิพิมพ์ ลี
นายส�าเริง อ�่ารอด
นางขวัญชนก เรนนี
นางเจริญ อ�่ารอด
นางพรรณราย จันทยศ
นางธิติมา นาคผจญ
นางสลินดา ชมภูศรี
นางสาวลักขณา นันทพันธ์
นายชยานนท์ ปัญญาธีรพงษ์
นางสาวณัฐชยา ผลพิสิษฐ์
นางบงกช เจียรพินิจนันต์
นางสาววารุณี แซ่เจอว
นางสาวสุวรรณี สุวรรณ์
พ.ต.ท.หญิง บุญทิวา บุญยืน
นางชิษณุชา ศาสตรานน
นางสุจิตราภา นิลก�าแหง
บริษัท แบรนด์ยัง จ�ากัด
MR. HARALD LINK
นายพิทักษ์ สุวรรณโณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
โรงเรียนวรคามินอนุสรณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
นายภาณุเดช - นางจุฑาทิพย์ เงารังษี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
นางสาวภคพร ล้อมเลิศ
นายสรโชติ สินธนบดี
นางปภาดา วิเศษสินธุ
ชมรมลูกเสือชาวบ้าน สะเดา
นายทวี มิล�าเลียง
นายวีรวิทย์ บุญพงศ์มณี
นางนิรวัลย์ นวลปาน
นายนิพนธ์ อิ่มเซิง
นางน้อย สุวรรณรัตน์
นางสมพร ลิระโร
นางสมพิศ ลิ่มเซ่ง
ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียน ตชด.สื่อมวลชนกีฬา
นางสาววิจิตตรา หิ้นเตี้ยน
นางสมบูรณ์ เทียบทอง
นางสุ้น กูลแก้ว
นางสุภาพร เทพนวล
นายปรีชา ไชยวงศ์
นางปราณี จันทกาญจน์
ชมรมลูกเสือชาวบ้านต�าบลเขามีเกียรติ
นางวิไล แซ่เฉี้ยง
นางปราณี เวชพิทักษ์
นางศุภลักษณ์ เอกพิพัฒน์วงศ์
นางผ่อง รัตนะโสม
นางชัญญาภัค สงค์ศักดิ์สกุล
นางอุดมพร ชูสุวรรณ
นางหนูฟื้น หยู่หนู
นายประเทือง พราหมณ์โต
ชมรมลูกเสือชาวบ้านต�าบลทุ่งหมอ
นางละออง ด�าสิโก
นางเมตตา เขี้ยวแก้ว
นายศักดิ์สัมพันธ์ เกตุประยูร
นางสาววันเพ็ญ แก้วเดิม
นางสมบูรณ์ หยู่หนู
นางสาวปาริฉัตร บินลัน
นายอาคม บริสุทธิ์
นางพยอม ไชยเดช
มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
นายโล ธุระวณิชย์
นางวราภรณ์ ไตรวิทยานุรักษ์
นายธนัท เชี่ยวชาญอักษร
นางสาวเมฆฟ้า จรัมพร
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)
ไลออน กันยา สิงห์เจริญ
ไลออน สุวรรณี บวรศุภกิจกุล
ไลออน ชัชวาล เวศย์วรุตม์
ไลออน พีระวัฒน์ เวศย์วรุตม์
บริษัท ที.เค.การ์เม้นท์ จ�ากัด
นายภคพล นันทมงคลกุล
นางธิดาพร ยิ้มสงบ
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
พันจ่าเอกวิสูตร ศิริสวัสดิ์
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ�ากัด
นายอุปกิต ปาจรียางกูร
นายรัฐพล ภักดีภูมิ
นางสาวณัชพร วรรณะเอี่ยมพิกุล
นอ.หญิง ดร.พัชรี พิพิธสุขสันต์
ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม ๑ ท่าน

มีนาคม ๒๕๖๐
ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ
นายสารสิน วีระผล
บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จ�ากัด (มหาชน)
นางณัฏฐาวดี จารุเศ์รนี
นางอัจฉรียา องค์สรณะคม
นางสาวภัทรวลัย เฮงสกุล
ผศ.ดร.มัญชุมาส เพราะสุนทร
นายแพทย์ ประเสริฐ - นางพิจิตรา เฮงสกุล
คณะกรรมการและผู้บริหารมหาวิทยาลัยรังสิต
ชมรมโกลเกียร์กอล์ฟคลับ
ชมรมกอล์ฟอุเทนถวาย
นางสาวพรปวีณ์ พงศ์พิชาธรณ์
นางสาวสุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา
คุณพรรณนิภา โตวรรณสูตร
คุณโสฬศา สาตพร
พลตรีหญิง กุลนรี ราชปรีชา
คุณมาลี สุริยมงคล
คุณประภาศรี วงศ์สมมาตร์
คุณอัญชลี สาระบรรจง
คุณกฤติยา อัตถากร
นางสาวสุรดี ภัทรศิริ
พล ต.ต.ณรงค์ มณีนพ
หม่อมราชวงศ์ อุษณิษา สุขสวัสดิ์
นายเดือนชาติ พงศ์ศรีประชา
คุณจินต์จุฑา พูนพิพัฒน์
คุณสุนิจนาฎ นพจินดา
นางเกียรติสุดา ภิรมย์
คุณอภิญพร ลีมีโชค
นายยงยุทธ บุญศิริวิบูลย์
นางสุวรรณา สถาอานันท์
คุณสุพัฒนี ภาณุรัตน์
คุณพัชรี ประไพตระกูล
นางสิริมา สัมมเสถียร
คุณภวณี ช�านาญเวช
คุณบุษบา เทียนทองทิพย์
คุณชวลิต สุทธาโรจน์
คุณอารีย์ สหเวชชภัณฑ์
นางสาวกอบกุล รังสิยะโรจน์
คุณสิริวรรณ ตังคธัช
ผศ. ชลธิชา บุนนาค
คุณประพิมพรรณ โอเรียนเดอร์
นางเกษร จิตรถเวช
คุณพรสา ภโววาท
คุณเปมิกา เจริญวิทย์
นางสาวมณฑนิจ สุทธิศิริ

นางอัจฉรา โกมลสุต
นางสาวอ�าพรรณ จินตนาวุฒิ
ผศ.พูลสุข รัตโนทยานนท์
นางยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง
นางเพ็ญจันทร์ กุศลสมบูรณ์
พลตรีหญิง สุณิสา เขตตะสิริ
คุณปภาวี สุธาวิวัฒน์
คุณวิจิตรา โสภณ
นายปีเตอร์ โบว์
คุณสนิทสุดา เอกชัย กองจันทึก
คุณจิรายุ สุวรรณภักดี
นางพรพิมล กรโกษา
บริษัท ธนะอนันต์ ฟู้ดส์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด
สมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
นายสมชัย ว่องอรุณ
นายปฐมพล สาวทรัพย์
นายพินิติ รตะนานุกูล
นางสาวสุพร นภาโชติศิริ
นางโสภา สุยะนันทน์
คุณศิริพรรณ สันธนะพันธ์
คุณเกศมณี แย้มกลีบบัว
นายเฉลิมกิตต์ กวินท์วรวัฒน์
นายอนันต์ วรธิติพงศ์
นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
นายอดิศร ศรีสุขใส
นางกรรณิการ์  ว่องอรุณ
นางสาวนารี ตัณฑเสถียร
นางจริญญา หาญณรงค์
ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง
นางสุดใจ ธนไพศาล
นายบรรลือ กุลละวณิชย์
นางยุพดี ชูประภาวรรณ
นายวิถี สุพิทักษ์
คุณศศิธารา พิชัยชาญณรงค์
คุณศิริกุล โอภาสวงศ์
นางศุลีรัตน์ ลีนุตพงษ์
นางพิรพร คล่องเวสสะ
นางอรอนงค์ ฉายศิริโชติ
นายรณพงศ์ ค�านวณทิพย์
นายประสัณห์ เชื้อพานิช
นายทศพร บุตรศาสตร์
หนังสือพิมพ์ข่าวผู้น�า
นางสาวยินดี มาลี
นายธีรธัชช์ สิงห์ณรงค์ธร
นางสาวอัจจิมา โกสุมา
มีเทศน์ มีทอล์ค โดย นางสาวอรอุมา เกษตรพืชผล
นายอมรพล - นางส�าเนียง เทพเรณู
ดร.สนธิรัก - รศ.ศรีมงคล เทพเรณู
พ.อ.ณุดนัย บูรณสมภพ
พระชยานันทมุนี
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.เหลือพร ปุณณกันต์
สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ฯ
บริษัท ซีโน - แปซิฟิค เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ากัด
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นายแพทย์กัลป์ยกฤต อยู่รักษ์
นางศรีอุไร เรืองสวัสดิ์
นางสาวนันทิชา เรียบร้อย
นายเจต เทียมเศวต
นางสาวพรทิพย์ เสริมพณิชกิจ
นางศรีเพ็ญ ชัยสัก
นางสาวดวงดาว คูสกุล
นางธัญนันท์ ชีโท
นางพนมพร ทิพย์นภาภัทร
นายวิชัย ลาภพูลธนะอนันต์
นายเจริญ - คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมสโมสรอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริษัทจ�าลองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.มานิดา หโยดม
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ - แผนกกีฬากอล์ฟ
มูลนิธินิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือ 

แห่งประเทศไทย
นางสาวปานบัว บุนปาน
บริษัท ป.สยามอุตสาหกรรมยาง จ�ากัด
MR. MERRICK DAVIDSON
นางสุกัญญา ชลศึกษ์
คุณวีรพล - สิริพร มหธราดล
คุณพรรณพิมล คชะสุต
คุณบัณฑูร - อุษา ล�า่ซ�า
พันเอก ด�าเนิน แก้วมา
นางสาววิสาข์ จัติวัตร์
นายลีลาศ เทวะประทีป
นางวิชชุดา ทิพยกานนท์
นายภูวิชญ์ ทิพยกานนท์
นายภูวินท์ ทิพยกานนท์
นายมนัส นุ่มเกิด
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์
คุณกมลสุข ผาสุข
นางกุมุทนาฎ มอลคอม และครอบครัว
นางจิตธนิฎฐา ปัญญาโชติพงศ์
นายณัชพงษ์ รักติประกร
นางสาวปิยสุดา รักติประกร
คุณหญิงศศิวงศ์ ปึงตระกูล
นางบังอรศรี ราชประสิทธิ์
นางสาวมุกดา อานันทสิทธิ์
นางสาวอรอรินทร์ จิตต์ธรรม
นางสาวสุวรรณา ลิ้มเจริญชัย
นางสกุลรัตน์ ศรเวช
นางสาวปาริชาติ ศรีสถาน
นางจัณทรัศม์ จันทร์กระจ่าง
นางสาวนพรัตน์ ชุมภูเขียว
นางสาวศุภาวรรณ พยาวงศ์
นางสาวกรรณิกา ด�าเกิงขจรวงศ์
นางสาวณัฐฐินันท์ ด้วงค�าจันทร์
นายถนอม ขาวข�า
นายชัยวัฒน์ คงอยู่

นางสาวชมพูนุท ชื่นโคกกรวด
นางกานต์มณี สุ่มทอง
นางสาวสมใจ ส�าอางค์ยอด
นางสาวสุรีย์พันธุ์ บุรุษรัตนพันธุ์
นางสาวกชพร ใจหล้า
นางสาววิภาพรรณ สุขชิด
นางสาวบุษบา สรเสน
นางภรภัทร คงมั่น
นางสาวอริรา ชื่นอารมย์
นางสาวสุชาดา กาเซ็นติมะ
นางสาวสุภา สาไชยันต์
นางสาววาสนา วิทยางกูล
นางสาวแสบง บุราณ
นายประโยชน์ นีละภมร
นายค�าบุ สืบศรี
นายนุ่ม ประสมพลอย
นายผจญ ศรีรักษา
นายเอกลักษณ์ ขันอาษา
นายภัทรพงษ์ นามโพธิ์
นายแสวง เสมลับ
นายเด่นชัย จันทร์กระจ่าง
กองทัพอากาศ
บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จ�ากัด
นายวิวัฒน์ - นางทิพพวดี มุ่งการดี
นายพูมภพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
คุณศรีภูมิ - หม่อมราชวงศ์วรรณาภรณ์ ศุขเนตร
กองทัพบก
สมาคมแม่บ้านทหารบก
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
มูลนิธิแม่บ้านทหารอากาศ
กองทัพเรือ
สมาคมภริยาทหารเรือ
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
สมาคมแม่บ้านต�ารวจ
สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย
สหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน
 แห่งประเทศไทย
ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส�านักงาน กปร.
สมาคมภริยาข้าราชการส�านักงาน 

ปลัดกระทรวงกลาโหม
ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
นายอลงกรณ์ พลบุตร
นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
นางนินนาท ชลิตานนท์
นายบัญชา ปรมีศณากรณ์
นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา
นางประภา เหตระกูล
พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
พลเอก วัฒนา สรรพานิช
นายเสรี สุวรรณภานนท์
นายชูชาติ อินสว่าง

นายสรศักดิ์ เพียรเวช
นางจันทร์เพ็ญ อานามวัฒน์
นางสาวสุภาสินี ขมะสุนทร
นางพรพิศ เพชรเจริญ
นางบุษกร อัมพรประภา
นายประสิทธิ์ อนันตวิรุฬห์
นายประวิช ตั้งใจมั่น
นางชลลดา กันคล้อย
นางฉัตราภรณ์ วิวัฒนวานิช
นายวีรยุทธ เจริญกูล
นางวัชรีวรรณ ฝ่ายทอง
นางนงนุช เศรษฐบุตร
นางสาวศิรวศา เทศถมทรัพย์
นางศมนฤทัย อักษรมัต
นางอรวรรณ พันธุ์เปรื่อง
นางพรรษมนต์ ไทยวัฒนานุกูล
นางสาวทยาวรรณ ศุภดิษฐ์
ว่าที่ร้อยต�ารวจตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์
นางสินีนาถ ดุลยสุข
นายมานิช อินทฉิม
นางอัมพร อาจหาญพิชิต
นายวินัย แย้มวงษ์
นางกาญจนา สุขนิวัฒน์ชัย
ร้อยเอกทินพันธุ์ นาคะตะ
ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม ๒ ท่าน

เมษายน ๒๕๖๐
ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ
ท่านผู้หญิงลดาวัลย์ สมันตรัฐ
นางสกลพรรณ แจ่มฟ้า
พลเอก สุรพันธ์ พุ่มแก้ว
นาวาเอกจารวัุฒน์ - คณุหญงิอจัฉรา กะราลยั
นายสารสิน วีระผล
นายนพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์
ท่านผู้หญิงสุนามัน ประนิช
พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่
รศ. ประไพสิริ สิริกาญจน
รศ. ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ
พลต�ารวจตรี เฉลิมพงศ์ โกมารกุล ณ นคร
คุณหญิงดรุณี พูลทรัพย์
นายพิศักดิ์ ชวลิต
นางระเบียบ ผลแจ้ง
นางเลื่อน เปี่ยมมาก
นางสาวลาวัลย์ บรรยง
นางสาวกาญจนา ทองพิทักษ์
นายปรีชา จิตรบรรจง
นางชื่นสุมนต์ ศรีทะโคตร
นางสายน�้า อักษร
นางค�าสี ตากาศ
นายอมรพงศ์ ใจดี
นายศุภกร ภัคโชตานนท์
นายบรรจง สุธิสาร
นายวิฑูรย์ คามีศักดิ์
นายวังพจน์ บุญลาภ

นางรัตนา บูรพารัตน์
สวัสดิการโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย 
 ในพระราชูปถัมภ์
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่-ปากช่อง
นางอุดมศิลป์ ศรีสมบูรณ์
นางสาววาสี ปรุงสิงห์
คณะครแูละผูป้กครองนกัเรยีนปีการศกึษา ๒๕๕๙ 

โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา
ท่านผู้หญิงสุนามัน ประนิช
นางชุษณา มัฆมาน
นายจุลทัย ศาลิคุปต
นางนงนุช สิระชัยนันท์
นายด�ารงณ์ รักดี
นายละลม บุนนาค
นายนันตชัย นนทนานันท์
นายไชยา พัฒนาสุวรรณ
ร.อ.หญิง ชญาดา หนีพาล
นางชุติมา ยังประภากร
นางภคินี พูลผล
นางกัณณิกา อุลิส
พันเอกมนัส แถบทอง
นางจารุภรณ์ แก้วหิรัญ
นายปรีชา ฟ้ารักษา
บริษัท กิ๊ฟดีไซน์ จ�ากัด
นางนงนุช สิระชัยนันท์
โรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
คุณอรวรรณ โฉมทอง
โรงเรียนอนุบาลยุววิทย์
นายวุฒิพันธุ์ นวลสนิท
นายจิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายอนุชา เสมารัตน์
โรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ
นางกัลยรัตน์ สินธรจิรานนท์
นางสงวน นิลด�า
นางธันย์ชนก พันธุวงษ์
นางค�าแก้ว ทาก้อน
นายไชยเวทย์ วนาชัยโรจน์
นายรังสิมันต์ บัวพันธ์
นางพรศรี เจริญศรี
นางกัญญาภัทร นนทบุตร
นางสาวนภัคมณ พิศภาณ
นางสมหมาย วิเศษชู
นางสมใจ ลายคราม
นายสุริยันต์ บุญเฮ้า
นายสุรวัตร บกดวง
นายครรชิต คุปตะสิน
นายอมรภัค ทองสะพัก
นางกัลยา เลาหะพิพัฒน์ชัย
ท่านผู้หญิงอิศรา บูรณศิริ
สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาปีน๊ะ ประชัยเทพ และครอบครัว
นายประชา ทรัพย์คง
นางสาวปารย์รวี ศรีโสม

38 จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



คุณสุกัญญา ทองหน้าศาล
นักเรียนเก่าจิตรลดา รุ่น ๑
แพทย์หญิงสาวิตรี ชลออยู่
นางพิตราภรณ์ สังขะทรัพย์
ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย
ท่านผู้หญิงกุณฑี ไกรฤกษ์
คุณหญิงสดศรี วงศ์ถ้วยทอง
คณะครู - ช่างศิลปาชีพ สถาบันสิริกิติ์ 
 สวนจิตรลดา
ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์
ท่านผู้หญิงจันทิมา พึ่งบารมี
นางพรรณี ประจวบเหมาะ
ส�านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หม่อมราชวงศ์ทิพพาวดี ดุละลัมพะ และ 
 พลตรีระพีพงษ์ - นางพัชรวลี อุทยานันท์
บริษัท เอดีเอ็น จ�ากัด
บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
คณะกรรมการกองทุนเกษตรศาสตร์ ๓๒
คณะพยาบาลประจ�าพระองค์ สมเดจ็พระนางเจ้าฯ  

พระบรมราชินีนาถ
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓
ท่านผู้หญิง สุภรณ์เพ็ญ หลวงเทพนิมิต
ท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุบผา
หม่อมหลวงสุธาดา เกษมสันต์ และ 
 นางสาวธันยพร ภัจจเกษม
พล.อ.หญิง ดร.ท่านผู้หญิง อภิรดี ยิ่งเจริญ
ท่านผู้หญิงออมทรัพย์ สุจริตกุล
ท่านผู้หญิงจับจิตต์ สุทัศน์ ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิงพึงจิตต์ ศุภมิตร
ท่านผู้หญิงวรามาส สุนทรภัค
ท่านผู้หญิงสารภี มิ่งเมือง
ท่านผู้หญิงนวลแข อินทรสูต
คุณมัณฑนา กุลบุตร
หม่อมราชวงศ์ ผัสพร - คุณกิจจา วะชังเงิน
หม่อมหลวงเสพฤดี เทวกุล
คุณหญิงสุรีรัตน์ มากฤทธิ์
คุณหญิงสุพัฒน์ บุญยเกียรติ
คุณหญิงอุบล ฤกษ์อาษา
คุณนพคุณ อยู่จ�านงค์
คุณอรนุช สืบพันธ์โพธิ์
คุณหญิงธัญนันท์ สุขมา
คุณหญิงสุนีรัตน์ สร้อยสิริ
คุณหญิงรุ่งรัฐ แสงดิษฐ์
นางถนิมนันท์ วรมาลี
นางสถาพร อยู่จ�านงค์
นางสาวมาลี ทองเลื่อน
นางสาวณุนุช พงษ์สกุล
คุณกฤษเนตร สายวงค์
นางเบญจรังษี มนะวณิช
นางสาวปิยนุช นิลอุบล
นางสาวครองสุข สุวรรณจิตร์
นางสาวนลินี จันทจิตร์
นางอนัญญา ขุนทอง
นางสาวกฤชศรัน น้อยอรุณ

นางสุจิตต์ ปานะดิษฐ์
นางสมใจ คงมี
หม่อมหลวงนุชนาท สนิทวงศ์
นางสาวยุพิน อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางชูศรี ดวงเพชร
นางสุภาพรรณ พหลโยธิน
นางรัตนกุล สุขมงคลธนัท
นางนิภาพร จักรพันธ์ ณ อยุธยา
นางสมใจ อิศรเสนา ณ อยุธยา
นางดารา บุนนาค
นางสาวมณฑาทิพ ชื่นอารมย์
นางสาวสุคนธ์ สุวรรณจิตร์
นางดวงเดือน เรืองสุรีย์
นางรุจิภัทร หอมเนียม
หม่อมราชวงศ์ปัญจมา เทวกุล
คุณสิริรัตน์ สารสุวรรณ
นางพิสมัย ไสยวิริยะ
หม่อมหลวงเปี่ยมพงษ์ เทวกุล
คุณอิ่มจิตต์ กุลบุตร
ชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
บรษิทั อมรนิทร์พริน้ติง้ แอนด์ พับลซิซิง่ จ�ากัด (มหาชน)
นายพระนาย สุวรรณรัฐ
นายจรินทร์ วงศ์ชวนะ
นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน
นายสัตวแพทย์ปกรณ์ ภานุไพศาล
นายธวัชชัย ซอโสตถิกุล
นางพงษ์ศิริ สุวรรณเสถียร
นางเมตตา อุทกะพันธุ์
บริษัท จี เจ สตีล จ�ากัด (มหาชน)
หม่อมหลวง ชโยทิต กฤดากร
หม่อมหลวง ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี
นายเฉลิม อยู่วิทยา
นายสมศักดิ์ เขมะรังษี
นายพิพิธ พิชัยศรทัต
นางสาวสมศรี ชลาภักดี
นางยุวดี นุชถาวร
นายธนกร สิริบุญญานันท์
นางประภาศรี ลาภเวที
นางวราพัน เรืองรุ่ง
นางสาวจันทรัชต์ เอมระดี
นางสาวรัชฎาพร เจริญผล
นางจิตรา ผลแจ้ง
นางสาวอุทพร เอี่ยมธนะมาศ
นางสาวมัลลิกา สุขกนิษฐ
นางสาวเพ็ญพักตร์ วิเชียรทศพร
นายอาทิตย์ สดสมศรี
นางสาวณณัชศา ณ บางช้าง
นางสาวนันทพร ธรรมมานุธรรม
นางสาวพิมพร สมศักดิ์
นางสาววาสนา เจริญบุญวาสนา
นางสาวสุภาพรรณ อิ่มใจ
นายก้องภพ ขันติวงษ์
นางพวงปรางค์ วิมุกตานนท์
นางสาวศศิญดา มะโนมัย

นางสาวศศิวิมล เกษสอางค์
นางสาวสมพร สังข์คง
นางสาวลดาวัณย์ เวียสุวรรณ
นางสาวณัฐรินีย์ วรสวาสดิ์
นางสาวมาลินี วราหกิจ
นายไพโรจน์ - ท่านผู้หญิง อรสา ล�า่ซ�า
นายเจริญ - คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
โรงเรียนจิตรลดา
นางเฉลยลัคน์  วงษ์ตระหง่าน
นางเฉลิมเกตุ นภาศัพท์
บริษัท อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จ�ากัด
ร้านจิตรลดา
คุณหญิงเฉิดฉัน แสงรุจิ
คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
นายติรวัฒน์ สุจริตกุล
ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์
นางนวลอนงค์ สัตยารมณ์
หม่อมราชวงศ์ วิชรา ชนะภัย
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
บริษัท ศิวกรการช่าง จ�ากัด
มหาวิทยาลัยมหิดล
พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร
นางสนองพระโอษฐ์
ข้าทูลละอองธุลีพระบาท
กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรม-

ราชินีนาถ สถาบันสิริกิติ์ และกองศิลปาชีพ
สภากาชาดไทย
นายอิฐเชษฐ์ ฤทัยสวัสดิ์
MR. HARALD LINK
นางสิริวิมล สิทธิประศาสน์
คณะองคมนตรีและภริยา
นางสาวศิริพร ปัญณ์เอกวงศ์
นายอร่าม กรุดเงิน
MR. MERRICK DAVIDSON
พล.อ.อ. รังสรรค์ - ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ
นายณัฏฐ์ ศรีวิหค
นายแพทย์ธนสร ชุมช่วย
MR. PUVIN PICHAICHANARONG
MS. SUPATTRA HWANGTHAWEEVITD
บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ�ากัด
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ
นายวัชรินทร์ สุระรัตน์ชัย
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรวรรณ คีรีวัฒน์
ดร.สมใจ วิชัยดิษฐ
หม่อมราชวงศ์ เดือนเด่น กิติยากร
หม่อมราชวงศ์ จักรรถ จิตรพงศ์
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ�ากัด
พลตรี นายแพทย์สุวัฒน์ เลขยานนท์
พระสิริชัยชาญ ธมฺมสีโล
ร้านเทคนิคคัลเลอร์ ร้านหนังสือ  

ปากซอย ๑๕ พัทยาใต้ และลูกค้า
กรุงเทพมหานคร
มูลนิธิ ฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ (สัจจเทพ)

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางทิวาวรรณ แย้มพุชชง
นางสาวปฤษณา วิมลศิริ
นายปัญญา แสงจันทร์
นางสาวนิภา เจริญนิธิโชติ
นายธนพล แย้มเกษร
นางวันเพ็ญ ชูทับทิม
นายนริศ ปุณยลิขิต
นางฐิตาพรรณ ฉานุ
ร้อยตรีอธิมุตติ คนมั่น
นายสุวิทย์ คุณาวุฒิ
นายอภิชาต อริยโชติมา
นายสมจิตต์ แพลูกอินทร์
นายทองพูล โฉมสะอาด
นางจ�าปี มั่นยิ่ง
นายสมบัติ คันธจันทร์ และครอบครัว - 
นางหนูเพียร ศรีใส และครอบครัว
บริษัท ธนะอนันต์ ฟู้ดส์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด
พ.ต. กิตติชาติ - นางปราณี หมอทรัพย์
นางจริยา บุตรอยู่
ชมรมปัญญาวิมุตติ ราชบุรี
เด็กหญิงชัญญา ชื่นมาธูรไพจิตร
นางซุ่ยเฮียง แซ่เอ็ง
นางสาวดรุโนทัย จันทร์สว่าง
นางณัฐนันท์ ธไนศวรรยางกูร
นางสาวณัฏฐาฤทัย ธไนศวรรยางกูร
นางพจมาลย์ พงษ์ประดิษฐ์ และครอบครัว
นางพาศนา นิลสุวรรณ์
นางพรสุข เพ่งไพฑูรย์
นางวรรษา มาโนช
นางวิไลพร เสลานนท์
นายวิโรจน์ สิงห์พรม
ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร
นางศรีธร ชูชีพวัฒนา
นางสาวศิริวิมล ชูชีพวัฒนา
นางสาวศิริมงคล ศรีไพบูลย์
นางสุขุม สาระวก
นางสงกรานต์ ชื่นกรมกักษ์
นางสุทธดา คล่องแคล่ว
นางสุรัชดา รุ่งสิทธิวรรณ
นายสุพจน์ เอื้อประเสริฐ
นางอนงค์ ศรีโปฎก
นางสาวอัมพร วิชาดากุล
นางสาวอ�าไพ วิจิตรจันทร์
นางอ่อนศรี ธไนศวรรยางกูร
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน
หม่อมราชวงศ์ เอมจิตร จิตรพงศ์
ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์
หม่อมราชวงศ์พัฒนฉัตร รพีพัฒน์
หม่อมราชวงศ์นิศารัตน์ เทวกุล
หม่อมราชวงศ์สุมาลยมงคล โสณกุล
คุณหญิงสุภรณ์ วิจิตรนุช
คุณหญิงกรกช มีเพียร
คุณเพ็ญศรี เขียวมีส่วน
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นายอภิชัย จันทรเสน
นางพนมมาศ ศรีวิหค
นางกนกพร อรรคราภรณ์
นายสิริชัยชาญ ฟักจ�ารูญ
นางลัดดาวัลย์ ฟักจ�ารูญ
นางกานดา เอกวานิช
นางกรรณิการ์ สัจกุล
นางประยอม - หม่อมราชวงศ์ อรฉัตร ซองทอง
นางสาวบุษราคัม เอี่ยมอ�าไพ
นางสาวศิรามพุช เอี่ยมอ�าไพ
นางพรสวรรค์ โรจนสมสิทธิ์
นางศุภลักข์ โกมารกุล ณ นคร
เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่
พล ต.หญิงเบญญาภรณ์ สมบัติเปี่ยม
หม่อมราชวงศ์ ชิษณุสรร - หม่อมราชวงศ์  

พร้อมฉัตร สวัสดิวัตน์
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
นายพิทยา จันทรกมล
นางเจรียง จันทรกมล
มูลนิธิโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก
มูลนิธิโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา 

ในพระบรมราชูปถัมภ์

พฤษภาคม ๒๕๖๐
ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ
นายสารสิน วีระผล
หม่อมราชวงศ์ ร�าพิอาภา เกษมศรี
สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด นภวัส โปรดักส์
มูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์
คุณหญิงทรงสมร คชเสนี
MR. HARALD LINK
นายสัมพันธ์ ประจันบาล
นายชัยสิทธิ์ มัทวานนท์
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้า 

แห่งประเทศไทย
หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม
ANGLISS HONG KONG FOOD SERVICE 

LIMITED
นายอภิราม จันทรเสน
MR. MERRICK DAVIDSON
มลูนิธิสมเดจ็พระศรนีครนิทร์ ในพระราชปูถัมภ์ฯ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ๑-๕ จ�ากัด
บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ (ระยอง) ๑-๒ จ�ากัด
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ บี.ไอ.พี. ๑-๒ จ�ากัด 
บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ (ดบับลวิเอชเอ) 1 จ�ากัด
มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
นางสาวณัชเรศ นิลโนรี
สมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน
นางสาวน�า้อ้อย ธาระหาญ
นางกาญจนา สารธรรม
หม่อมราชวงศ์ ดวงใจ ชุมพล

คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์
คุณภรณี หิรัญรัศมี เจมส์
ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น ๔๔
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ต�ารวจภูธรภาค ๗
นางสาวสุพร วงค์ชมภู
นางสาวมุกดา ชุตติปัญญาพร
นางทัศนีย์ ศิริคงคา
นางเอื้อน พัฒน์เขียว
MR. TIM ELDREDGE
MRS. SUBAN SCHARER - WONGBUA
MRS. SCHLAPBACH-PHONPHO LA-MOM PAU
MS. ISABELLE NUNEZ
MRS. NATHALIE PITTERMAN
MS. ALEKA EWINYU
MR. SCOTT POHL
MR. MICHELE SIMONE
MR. ISLAM SHALABI
MS. MARIA BANCES DEL REY
MS. MELANLE KHANNA
นางสาวนัยนา ก�าหนดนับ
นางสาวนวรัตน์ ตันกมลาสน์
คุณจูมทอง และพลอยไพลิน รามสไตเนอร์
นางวรินทร์ทิพย์ คตสุข
MR. JOAO MACHADO
MR. GIOVANI MELI
MR. GABRIEL MUNENE
MS. FAN HONG
นางสาวประภัสสร ฉินเฉิดฉาย
นางสาววิไลวรรณ ฉินเฉิดฉาย
นายองอาจ สอนศรี
นางนัตธิดา เป๊งค�าตา
นางเที่ยง ก�าหนดนับ
นางสาวอ้อย
นางสาวป๋อง
นางพัชรินทร์ ลาทุม (สมิท)
นางสาวสุภาภรณ์ ชาญประเสริฐ
นางสาวรัศมี หงษ์ทอง
นางนาถยา สาธุชน - MR. ADRIEN SUTTER
บริษัท ไอเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
บรษิทั ไอเซล เซฟตี ้เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง
นางสาวปริภาดา ช่วยคุณูปการ
นางพรรณวิภา ปิยัมปุตระ
นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์
บริษัท สยามชัยอาหารสากล จ�ากัด
นายสุรศักดิ์ จงเกื้อตระกูล
นางสาวศรีสกุล พหลเวชชี
นางสาวนุชจรี ภูมิภัทรพงศ์

นางสุธีรา บูรภัทรณิชกุล
นายนิธิรุจน์ จิริรุจิพัฒน์
นายชโลธร ตรีรักษ์สกุล
ชมรมคู่สมรสตุลาการ ศาลยุติธรรม
สมาคมเพอรานากัน
มูลนิธิวีระภุชงค์
นางวิจิตรา สุขะมงคล
นายมโน โสภาคย์ - ม.ร.ว.โอภาศ กาญจนะวิชัย - 

นายสเุทพ เพ็ชรตระกูล และนายวิศษิฎ์  
ชมเชงิแพทย์

บริษัท ทีเอ็มที ออล สตีล จ�ากัด
นางศิริวรรณ เจริญงาม
นางสาวขวัญจิรา เจริญสุข
นางปราณี สุดประเสริฐ
นายสิทธิศักดิ์ - นางโชษิตา รักษาราษฎร์ และ

ครอบครัว
ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
นายพีระศักดิ์ พอจิต
นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน
พลเรือเอก กฤษฎา เจริญพานิช
นายกล้านรงค์ จันทึก
พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล
พลเรือเอก ก�าธร พุ่มหิรัญ
พลเอก กิตติ อินทสร
รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
พลโท กู้เกียรติ ศรีนาคา
พลตรี จารึก อารีราชการัณย์
พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต
พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท
พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร
พลอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล
พลต�ารวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
นายชัชวาล อภิบาลศรี
พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร
พลโท ชาญชัย ภู่ทอง
นายชาญวิทย์ วสยางกูร
พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง
พลเรือเอก ชุมพล วงศ์เวคิน
พลโท จเรศักดิ์ อานุภาพ
พลอากาศเอก ณรงศักดิ์ สังขพงศ์
นายดิสทัต โหตระกิตย์
นายตวง อันทะไชย
พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน
พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์
คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี
พลเอก ทวีป  เนตรนิยม
รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร
นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร
นายธ�ารง ทัศนาญชลี
พลเอก ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ
พลเอก นพดล อินทปัญญา

นายนรนิติ เศรษฐบุตร
นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล
นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์
พลโท กนิษฐ์ ชาญปรีชญา
ศาสตราจารย์ นิสดารก์ เวชยานนท์
ศาสตราจารย์คลินิกนิเวศน์ นันทจิต
พลอากาศเอก จิรวัฒน์ มูลศาสตร์
พลอากาศเอก บุณยฤทธิ์ เกิดสุข
พลต�ารวจโท บุญเรือง ผลพานิชย์
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา
พันต�ารวจโท พงษ์ชัย วราชิต
ร.ต.ต. พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร
นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์
พลต�ารวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
พลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม
พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร
พลเอก พิรุณ แผ้วพลสง
นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ
พลเอกไพชยนต์ ค้าทันเจริญ
พลอากาศเอก ไพศาล สีตบุตร
พลโท ไพโรจน์ ทองมาเอง
พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย
นายภาณุ อุทัยรัตน์
ศาสตราจารย์กิตติคุณภิรมย์ กมลรัตนกุล
นายมณเฑียร บุญตัน
นายมนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด
พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ
พลเอก ยุวนัฏ สุริยกุล ณ อยุธยา
พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์
พลเอก วลิต โรจนภักดี
พลเรือเอก ณะ อารีนิจ
นายวันชัย ศารทูลทัต
พลเรือเอก วัลลภ เกิดผล
พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นายวิทวัส บุญญสถิตย์
พลเอก วิลาศ อรุณศรี
พลเรือเอก วีระพันธ์ สุขก้อน
พลเอก สสิน ทองภักดี
พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล
รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์
นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร
นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์
นายศิระชัย โชติรัตน์
พลต�ารวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ
พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ
พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ
พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา
ศาสตราจารย์ สนิท อักษรแก้ว
ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์
นายสมชาย แสวงการ
นายสมบูรณ์ งามลักษณ์
นายสมพล เกียรติไพบูลย์
พลต�ารวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
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นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
พลเอก สมหมาย เกาฏีระ
พลโท สมโภชน์ วังแก้ว
พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์
นายสีมา สีมานันท์
พลเอก สุชาติ หนองบัว
พลอากาศเอก สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์
รศ. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
พลเอกสุรวัช บุตรวงษ์
นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์
พลเอก โสภณ ศีลพิพัฒน์
พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์
นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ
นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล
นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช
พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ
พลเอก ดนัย มีชูเวท
พลโท อ�าพน ชูประทุม
พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์
พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
นายบัญญัติ จันทร์เสนะ
พลเอก โปฎก บุนนาค
พลตรี พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์
นายวรพล โสคติยานุรักษ์
พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ
นางสุรางคณา วายุภาพ
พลโท อภิรัชต์ คงสมพงษ์
พลเอก อุทิศ สุนทร
พลตรี เจริญชัย หินเธาว์
พลตรี เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
พลต�ารวจโท ชาญเทพ เสสะเวช
พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย
พลตรี ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
พลโท ณัฐพล นาคพาณิชย์
พลเรือเอก ทวีชัย บุญอนันต์
พลเอก ธนดล สุรารักษ์
พลตรี ธรรมนูญ วิถี
พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ
พลเรือเอก พลเดช เจริญพูล
พลตรี พัลลภ เฟื่องฟู
พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์
พลตรี วุฒิชัย นาควานิช
พลต�ารวจโท ศานิตย์ มหถาวร
พลโท ศิริชัย เทศนา
พลเอก ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์
พลเอก สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล
พลโท สรรชัย อจลานนท์
พลตรี สันติพงศ์ ธรรมปิยะ
พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรียงค์
พลโท สุรใจ จิตต์แจ้ง
พลอากาศเอก สุรศักดิ์ ทุ่งทอง
นางสาวณัชฐานันท์ รูปขจร
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
นางวรารัตน์  อติแพทย์
นางสาวสุภางค์จิตต ไตรแพทพิสัย
นางนิภาพร ศรีสุวรรณ
นายนัฑ ผาสุข
นางละออ ภูธรใจ
นางนภาภรณ์ ใจสัจจะ
นางสาววราภรณ์ มีเปรมปรีดิ์
นายสมใบ มูลจันที
นางสาวนิภาวรรณ ศิริบ�ารุงสุข
นางสาวชลธิชา มีแสง
นางสาววันทนีย์ สายพิมพิน
นางสาวแก้วเกศร์ ถาวรพันธ์
นางปัณณิตา สท้านไตรภพ
นางนวนันทน์ เนติธนากูล
นายทศพร แย้มวงษ์
นายสุรัตน์ หวังต่อลาภ
พลเอก อักษรา เกิดผล
นางสาวศศิชา ชั้นฉัตร
นางสุปราณี บุญค�า้
คุณรุ่งรวี จ�าปาทอง
นางสุจิตรา ศรีนาม
นางสาวรัฐกาน วาศนาวิน
นางอลิสา กองจินดา
นางสนิท เกี้ยงกรแก้ว
นายส�ารอง ลิขิต-นางส�าลี ยอดยิ่ง และ
 นายธรรมรงค์ - นางเอมอร ลิขิตและ

ครอบครัว
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
นายมนตรี เภกะนันทน์
คณะกรรมการจัดงานศิลปศาสตร์ ๒ มธ. ๐๖ 
 สังสรรค์ ประจ�าปี ๒๕๕๙
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จ�ากัด
บริษัท ทีด้าเทค จ�ากัด
THAI GRIP
คุณโอฬาร โรจน์รุ่งรังสี
บริษัท เบเยอร์ จ�ากัด
INNOVATION GROUP
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล 

จ�ากัด
คุณจันทรา เกวานนท์
บริษัท เอฟพีที ฟู้ด โพรเซสส์ เทคโนโลจี จ�ากัด
บริษัท ไทยไอโซวอลล์ จ�ากัด
บริษัท หวี่เถียน จ�ากัด
บริษัท เอ พลัส คอนซัลแตนส์ จ�ากัด
คุณอภิรักษ์ รัตนไพศร
คุณสุมล รัตนไพศร
คุณวัชรา พัวพัฒนขจร
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จ�ากัด
บริษัท แสงชัย จ�ากัด
คุณธนิศ เอื้อคณารักษ์
บริษัท วิคกี้ เอนเตอร์ไพรซ์ จ�ากัด

บริษัท โปทีม บิลเดอร์ จ�ากัด
นางสาวผกาแก้ว จูอ�าไพ และครอบครัว
นางศิริพร มรสว่าง
บริษัท วินแชนซ์ อินดัสตรีส์ จ�ากัด
คุณระริน  ธรรมวัฒนะ
คุณกัญญ์ภัทร์ ภคปัญญกร
คุณราณี ศุขพงษ์
บริษัท เฟรชมีท โพรเซสซิ่ง จ�ากัด
คุณนริศรา ชาญจารุ
นายวรนล สามโกเศศ
บริษัท สุขุมวัฒนา จ�ากัด
บริษัท วัฒนาลัย จ�ากัด
บริษัท กรุงเทพวัฒนภูมิ จ�ากัด
นายวิชัย - นางจันทร์จรัส สามโกเศศ
บริษัท ฟู้ด อินกรีเดียนท์ เทคโนโลยี
บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท สเต็กลุงหนวด จ�ากัด
บริษัท ยัสปาล จ�ากัด
บริษัท ธนะอนันต์ ฟู้ดส์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด
นางฐิติพันธ์ รัตนศิริวิไล
นายประภาส สุกทน
นางขนิษฐา ภาระบุตร
นายอินทนู ปัญญาสาร
นางเพ็ง ปัญญาสาร
นางสุภาวดี กุมภิโร
นางบัณฑิต สอนโพธิ์
นางบรรทม แกมนิล
นางเจียม สุดาชม
นายพีรกฤต สีหาบุตร
นายวีระกิจ เชื้อสกุลวนิช
นางตวงทอง เชื้อสกุลวนิช
นางตอง สีหาบุตร
นายพิชัย ผลประดับเพ็ชร์
นายภาคิน ผลประดับเพ็ชร์
นางสุจินต์ พัฒนพีระเดช
นางชวนพิศ มหรรฆสุวรรณ
นางสุนทรี ผลประดับเพ็ชร์
เด็กชายภูมิบาล มากสมจิตร
นางสาวอันธิกา วิเศษศรี
นางสมเจียน กิ่งก้านนาค
นางเสาวนีย์ ปรางค์ชัยกุล
นางสันติภรณ์ สเรบอลล์
นางรุจา แก้วเรือง
นางสาวอุไรวรรณ์ ศรีตะวัน
นางเยง แก้วเรือง
นางปราณีต กมลเดช และครอบครัว
นางภาพ เจาะดี
นางพิง พูนสวัสดิ์
นางพิศมัย บุญทัน
นางประไพย์ สายแก้ว
นางเหลี่ยม มีเจริญ
นางสัญจร เหมาะตัว
นางแตงยอด จริตรัมย์
นางสุพัตรา อินทร์แป้น

นางวิโรจน์ ใจกล้า
นางแผ้ว ใจกล้า
นางประมวล เพราะค�า
นางเอียด วรรณูปถัมภ์
นางสุเพียบ บ�ารัมย์
นายสวรรค์ ผลพูน
นางเย็น รองจันทร์
นางเมียก ชื่นใจ
นางสาวนิภาพรรณ อุไร
นายหุน ไพสนิท
นางสาวศุภักษร สุขวิเศษ
นางวราภรณ์ อินโยธา
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด สมจิตเต๊นท์
คุณจรรยา ไทยเทียม
นางสาวเพ็ชราพร ขวัญใจ
นางณกิศา เสาวพงษ์
นางยวน จันทร์กล้า และครอบครัว
นางสาวนวลใย ชมชื่น
นางละออง แสนโก และคณะ
คณะกรรมการ Bangkok Chefs Charity
บริษัท ที.ที.เอส. คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
นางสุพรรษา ภูมิสุข
นายพิเศก ภูมิสุข
นางกิ่งเพชร บุษบง
นางผุสรัศมิ์ อาจพรม
นายทวีสิน สาระไอ
นางชัชฎา รพีพัฒนา
นางรัศมี อัครวงศ์ไชย
นางกันหา โสปันหริ
นายจ�านงค์ สุวิชา
นางบัวรินทร์ มีแก้ว
นางสายรุ้ง ภูมิสุข
นางเสงี่ยม หนูดง
นางพิกุล บุญสนอง
มูลนิธิยกเต้งอุทิศ ฯ
นางสัจจา เพชรมั่ง
นางสุกมล บัวจันทร์
นางสาวประภาพร ช่วยบ�ารุง
นายเกียรติศักดิ์ เครือสูงเนิน
นางสาวน�้าอ้อย ผ่องจิตร
นางลัดตวรรณ แก้วเกิด
นางศุภรัตน์ นวลพลับ
พระปลัดสมชาย สุจิณฺโณ
พระครูปลัดณัฐพัชร วชิโร
นายเวียง - นางพริ้มเพรา ช่วยเชียร
ร.ต.ท.ดร. ชัยชุมพล-นางวรรณดี พิทักษ์
วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)
MR. HARALD LINK
นางหัสดี สินธุวาปี
นายมุล ตันปาน
นางสาวอานุสิริน เทพารักษ์
นางศิริพร ละมัยกลาง
นายสุพจน์ สาศรีรัตน์
นายไพฑูรย์ สนั่นไทย
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ดร.ธีรวัชร์ ค�าก้อน
บริษัท เกตถวา พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ เมดดิคอล 

เซอร์วิส จ�ากัด
นางชมศรี ธาระขวัญ
นางรัชดา บุญยณกุล
นางสุพัตรา รายา
นางภัทรา กาญจนวงษา
นางภัทรานี อารมย์
นายหมั่นคง - นางศิริพร กิตติกาวสุวรรณ
นางสาวมาลี ค�าแพงศรี
นางกัลยา เมธีปฏิภาน
นางจันทร์ทิพย์ พรหมจารี
นางค�าหมุน ยอดเทพ
นางอนงค์ ไวมงคุณ
นางทวี พิศาลเศรษฐพงศ์
นางล�าไพ สิงห์ลี
นางทองล้อม สุวรรณศรี
นางสาวจู แซ่แต้
นางปิ่น นนท์บุตร
นางสิริมา ศรัทธาพันธ์
นางจุฬารัตน์ อ่วมจันทร์
นางพัชมณ คูสกุล
คุณแดน ฮาร์โซโน่
แม่ชีไพรัช เพ็ชรพินิจ
นางจ�ารัสรัตน์ พิชัยชาญณรงค์
นายบุญธีร์ เครือตราชู
นางสิริมา เครือตราชู
นางกฤตวัน ศิริบูรณ์
นางธาริณี ประนิช
บริษัท ชินดังเอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด
นายประพุทธ ประนิช
นางกุสุมา ประนิช
บริษัท ประเสริฐวานิช จ�ากัด
นางสาวณฐินี วสุรัตน์
นางสาวสินีภา วสุรัตน์
นางสาววรณิช วสุรัตน์
นางสุพิชา ประนิช
นายนรนิติ ประนิช
นายกนก ประนิช
ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ
นางอภิพร บุณยัษฐิติ
นางสาวผกาภรณ์ บุณยัษฐิติ
นางจุฑาพร วิสุทธิผล
นายชัยประนิน วิสุทธิผล
บริษัท เดอร์มาไลน์ จ�ากัด
บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จ�ากัด
บริษัท รูมบายดีไซน์ จ�ากัด
บริษัท เวอรอเต้ ลาโบลาทัวร์ จ�ากัด
บริษัท ไวทาไลฟ์ โฮลดิ้ง จ�ากัด
นางชูศรี เสถียรไทย

มิถุนายน ๒๕๖๐
ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ
นายสารสิน วีระผล

นางปดิวรัดา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
พันเอก วีระชาติ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
บริษัท อีซี่บาย จ�ากัด (มหาชน)
นายเศวตร์ มาลัยนาค และครอบครัว
นายชาญ ละออออง และครอบครัว
นายสมาน ศรสุวรรณ และครอบครัว
นายมนตรี ศรสุวรรณ
นายฉลอง ทรงไทรย์
นายศักดิ์ดา กริชก�าจร
นางนภพรรษ สระบุรินทร์
นางสาวศิริรัตน์ พรหมนุช
นางสาวจิรถา เกิดมงคล
นางสาวจิณณธิป กลิ่นกลาย
นางสาวพิมพ์ระพัฒน์ ศิริเวชเกรียงไกร
นางสาวณิชิศา สาเทศ
นางสาวบุษกร อินท์ทรัพย์
นางศศิธร อินท์ทรัพย์
นายสมัย อินท์ทรัพย์
ร.ต.สุพิชัย ตั้งสกุล และครอบครัว
นางสาวกอมาศ ภัทรตั้งสกุล
นางวิไล ทรัพย์ทรงคุณ
นางอุทัย สุวรรณผล
นางทัศนีย์ วงศ์พันทา
นางสาวฐาปนา มกรนันทน์
นางสาวเมรดารัศม์ เขียวดีธนานนท์
นางอ�าไพ สุขสมสงวน
นางสมควร เขียวดี
นางสมจิตร สอาดเอี่ยม
นายชื้น แสงสุริยา
นางภัสสรา รุณรุจี
นางนวลตอง แสงสุริยา
นายธวัช มณีอินทร์ และครอบครัว
นายทวี มณีอินทร์
นายไสว ยิ่งยวด และครอบครัว
นายด�าหริ งิมสันเทียะ
นายวิเชียร สาเทศ และครอบครัว
นางส�ารวย บรรเทิง และครอบครัว
นางวันศิริ บรรเทิง และครอบครัว
นางวันดี ทรงไตรย์ และครอบครัว
นางสาวจันทรรัตน์ วุฒิสัตย์
นางรัตนพัฒน์ วัชรวรวงศ์
นายเปล่ง มีใย
นายสุเทพ อินทรโชติ
นางสายบัว วุฒิเพ็ชร์
นางพรทิพย์ กุลสวัสดิ์
นายอุทัย พันธุ์ศิริปทุมพร
นายพงษ์เทพ พันธุ์ศิริปทุมพร
นายกวีวัฒน์ วรชิตไพโรจน์
นางนันท์นภัส ไกรเดชา
นางสาวหมวย พันธุ์ศิริปทุมพร
นางสาวภานิชา หรุ่นบุญลือ
นายเชาวน์วริศร์ จิตรักษ์โข
นายวีระชัย ลาภทรงสุข
นางอิงสุดา ขลังธรรมเนียม

นางแสงเดือน เพิ่มใจเพียร
นางสาวสินาเพ็ญ ปุณยรัตพันธุ์
นายประเสริฐ ใจแสวง
นายอธิคม สุธรรมราช
นายวชิระ ศักดิ์ศรี
นางหงษ์ - นางณัฐวดี ศักดิ์สงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
บริษัท เอส แอนด์ เอส มีเดีย จ�ากัด
นางสาววรรณธิดา สิทธิธรรมวงศ์
คุณมัทนา บ�ารุงเจริญ
นางสาวสมทรง ยนตรรักษ์
นางบุญย์ปรียา ภัทรชาติโยธิน
นายไชยยศ คงไทยเสรีกุล
นางอรอนงค์ คงไทยเสรีกุล
นายชาญชัย โรหิตศิริ
นางนิรมล สัจจะมิตร
นายรัศมี อัศวสังสิทธิ
นางศิริพร อัศวสังสิทธิ
นางสาวพิณมณี เอี้ยวพิทยกุล
นางประเพ็ญ พัฒนพิธาน
คุณสุดา ยืนยง
มลูนธิิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์
นายเอกกฤต นารายณ์รักษา
กรมการข้าว
สถาบันประสาทวิทยา
มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-

นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย)
นางกุลฑลทิพย์ โกลด์แมน
นางสาวกนกนุช อัญชลิสังกาศ
สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร
สโมสรโรตารี่สระบุรีมิตรภาพ
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พระครูไพศาลศีลคุณ (พระครูปลัดเกษม พยุง)
บริษัท บุญสร้าง ๔๕๖ จ�ากัด
นางค�าเพอะ บุญเสร็จ
สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ 
 ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
นางสาวณัฎฐ์ภัค จันทร์เจ็ก
นางสาวจันทิมา จันทร์เจ็ก
นางสาวณัฎฐิณี จันทร์เจ็ก
นางจันทร์เพ็ญ แต่ศรีกุล
นางยุพาพร ตรีรัตนนุกูล
นางธัญรัศม์ พิวัฒน์ตานนท์
นางมาลี ยิ้มประยูร
นางทิพวรรณ ลือไพบูลย์พันธุ์
นางเครือวัลย์ ตรีรัตนนุกูล
นางพรรณิภา ชลอศรีทอง
นางสมทรง โสธนกุล
นายบุญหมื่น ประกอบธรรม
พระครูสันติกิจจานุการ
กรมธนารักษ์
นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร

นางจรีพร เทพผดุงพร
ดร. พรศยนัฐ เทพผดุงพร
นายกรคณพล เทพผดุงพร
วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
บริษัท อสิตามันตรา จ�ากัด
นางจันทร์ฉาย ปทุมานนท์
นางยุวเรศ บุนนาค
บริษัท เซนทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
ร้าน ลาโมนิต้า
นางสุวรรณา อนุวงศ์นุเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปา

นครหลวง จ�ากัด
สมาคม YWCA กรุงเทพ ฯ
นางสาวสุทธิพัณ พิศาลบุตร
สหมิตรเครื่องกล
นางสาววาริสา ประภาสพงษ์
นางสุชญา ท�าพันธ์จาก
พ.ต.ท. มานพ ท�าพันธ์จาก
MR. MERRICK DAVIDSON
มูลนิธิอินเตอร์แนชันนัลไลฟ์ไซนซ์อินสติทิวต์ 

(ประเทศไทย) 
นางอัมพร (กีรติบุตร) ชินธรรมมิตร
นายเดโช สวนานนท์
พ.อ.วีรชาติ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
พ.ญ. อภิญญา กีรติบุตร
นายหมวดตรี พรรณี ตั้งทวีวัฒนกุล
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลธัญบุรี
ชมรมกอล์ฟราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี
สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)
สมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา รร.จปร.
พระปลัดวัฒนา กตวฑฺโฒ
นายอานนท์ เสตุพันธ์
นางเรณู หอมดี
นางชุบ - นางทองย้อย โตรื่น และครอบครัว
นางพรชนก ปล้องคง
กลุ่ม ๓๖๘ “เราและนาย” 
นางสาวพัชรพิมล ศิริโชคชัชวาล และครอบครัว 
เด็กชายพัชรากร ด�ารงโฆษิต และครอบครัว
นางสุรินทร์ โพธิ์พุฒตาล
นางอานันท์ ตันติเฉลิม
นายปรีชา สร้อยสวน

42 จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



มูลนิธิหลวงพ่อนาคปรก
นางชื่นจิตต์ กุลมงคล
นางกมลลักษณ์ อรวัฒนศรีกุล
นายสุชาติ ธนากอบกิจ และครอบครัว
นางรุ่งนภา ตติยมณีกุล และครอบครัว
นางสมบุญ เตชะมงคลกิจ
นายกัณห์ เตชะมงคลกิจ
บริษัท ล�้ายุค (มิลเลนเนี่ยม ๒๐๐๒) จ�ากัด  

พร้อมด้วยบริษัทในเครือ
พลเอก นินนาท เบี้ยวไข่มุข
วิทยาลัยการอาชีพเสนา (งานพัสดุ)
นางสาวเขมคณิศร์ ธนากิจศิรพัชร์
นางสาวส�ารวย เปลื้องทุกข์
นางสาวลพัฎร์ฐิดา คงกระพันธ์
นายศุภณัฐ จันทร์ดวงศรี
สมาคมศิษย์เก่ามหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย
นางสาวพฤกษวรรณ รัตนนาคพันธุ  

คุณศุภกฤษชัยวงค์ แสงจันทร์ และ 
คุณราชัญ - คุณประไพ ชายานุวัฒน์

นายภัทรพล ภัทรพุทธานุภาพ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด
มูลนิธิโรงพยาบาลอานันทมหิดล
นางวิภาพรรณ สุขุประการ
นางจิตรา จันทร์ศรี
นางศรีสถาพร สุพรรณกุล
นางวสุกานต์ ธีรภัทกร
นายสมพงษ์ ใช้ธูปทอง
บริษัท กฤษณ์น�าชัยพาราวู้ด จ�ากัด
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
สมาคมนิสิตเก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์
คุณทัศนีย์ แสงธาราทิพย์
คุณอัจฉรา แสงธาราทิพย์
ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต อินเตอร์

เนชั่นแนล จ�ากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง 

จ�ากัด
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ�ากัด 
 (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
บริษัท ธนะอนันต์ ฟู้ดส์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด
วัดสระเกศ
นางรุจิราภรณ์ หวั่งหลี
มูลนิธิสมาน - คุณหญิงเบญจา แสงมลิ
นายชลธร พฤฒิภิญโญภาพ
นางนงนาถ เพ็ญชาติ
คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี
พระครูปลัดสุชาติ ฐานจาโร
คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
MR. HARALD LINK
ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม ๑ ท่าน 

กรกฎาคม ๒๕๖๐
ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
นายพงศ์พันธุ์ แพทย์พงศ์
พันเอก นายแพทย์ปรเมษฐ์ ลัดพลี
ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
โรงเรียนเศรษฐบุตรบ�าเพ็ญ
คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชมรมใจภักดิ์รักษ์ไทย
MR. HARALD LINK
บริษัท ธนะอนันต์ ฟู้ดส์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด
บริษัท ท่าพระแทรคเตอร์และก่อสร้าง จ�ากัด 

(ส�านักงานใหญ่)
สมาคมกอล์ฟผู้อาวุโสแห่งประเทศไทย ใน

พระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
สหกรณ์วัดจันทร์ จ�ากัด
นางวิไลวรรณ ต๊ะป๊ะห้วย
พล ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ
พล ท. ธนา จารุวัต
พล ต. อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์
พล ต. ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์
พล ต. จิรเดช กมลเพ็ชร
พล ต. พิศาล นาคผจญ
พล ต. ทรงวุฒิ จิตตานนท์
พล ต. บุญยืน อินกว่าง
พล ต. กิตติศักดิ์ แม้นเหมือน
พล ต. เกษมสุข ตาค�า
พล ต. สาธิต ศรีสุวรรณ
พล ต. ทวีศักดิ์ วินิจสร
พล ต. สุพจน์ บูรณจารี
พล ต. บัญชา ดุริยพันธ์
พล ต. วิทยา วรรคาวิสันต์
พล ต. ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น
พล ต. ณรัช สิงห์ปภากร
 
สิงหาคม ๒๕๖๐
ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ
นายสารสิน วีระผล
สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์
โครงการเชดิชเูกียรตผิูน้�าเครอืข่ายพัฒนาชมุชนดเีด่น
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ส�านักงานใหญ่)
มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ
นายวิโรจน์ ไกรลาศโอฬาร
สมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
บริษัท การุณ กรีน กู้ด จ�ากัด
ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายเอนก ชีววัชรไพบูลย์
โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาน้อมเกล้า สมทุรปราการ
มูลนิธิวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการสวุรรณภูมิ
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่-ปากช่อง
นางสาววี พรายบัว
นางสาวบันเทิน เอมโอษฐ์
สหกรณ์การเกษตรหุบกระพง จ�ากัด 
 (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
นางเบญจวรรณ ธรรมรมย์
นางระเบียบ อู่เงิน
นายอัครพล มีนาม
นายสมชาย มีนาม
นางสมพร มาทอง
กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
 ในโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง
นางอุษา ชัยสนิท
นางไทย พงษ์เถื่อน
นางสมหมาย จันทร์งาม
นางภัสนา เพิ่มทองเผือก
นางสาวสายพิน เจริญสุข
นางวรรณี บุญเทียม
นางสุรินทร์ นิพนธ์นิมิต
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สมาคมสโมสรพนักงาน ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
นายเอกกฤต นารายณ์รักษา
คณะพยาบาลถวายงาน พระบาทสมเด็จ-
 พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
นางบุญเทียม สติพัก
นางสนม ค�าทิพย์
นายเชาวลิต ทับสี
พระครูโกศลวัชรธรรม
พระครูโสภิตกิตติคุณ
พระครูวินัยธรสมโภช จารุธมฺโม
นายอุดม นิธิวงศ์
นายสมเกียรติ วอนเพียร
นางวัลยา การพานิช
นายธนะรัตน์ จันทร์เพ็ญ
คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จ�ากัด
นางสาววิมล กิตติรัตนวิวัฒน์
นางสุภรณ์ กิตติรัตนวิวัฒน์
นางสาววรรณธิดา สิทธิธรรมวงศ์
นายประกอบ จิรกิติ
MRS. ARPORN CHONGOLNEE
นายไกรรพ เหลืองอุทัย 
นายฐิติ วรรณศรี
นางศรีสุดา วรรณศรี
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ- 

พระศรีนครินทร์ ในพระราชูปภัมถ์
สมาคมแม่บ้านทหารบก
สมาคม YWCA กรุงเทพ ฯ
MR. HARALD LINK
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จ�ากัด (มหาชน)
พล ต.อ.พิชิต - รศ.ดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์ 
ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด สุพรรณบุรี
ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด สุราษฎร์ธานี
ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด สุรินทร์
ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด หนองคาย
ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด หนองบัวล�าภู
ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด อ่างทอง
ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด อ�านาจเจริญ
ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด อุดรธานี
ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด อุตรดิตถ์
ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด อุทัยธานี
ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด อุบลราชธานี
ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด บึงกาฬ 
นางสาว (พญ.) วรนุช อูนากูล
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด

กันยายน ๒๕๖๐
ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ
นายเจริญ - คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
คุณภรณ์ตะวัน ชัยเจริญสกุล
นางสาวเยาวดี พุฒยืน
ผศ.ดร.ยุพาวรรณ ศรีสวัสดิ์
นางกุศล แสงมณี
ผศ. ดร.จ�านงค์ จุลเอียด
ผศ. ทวี บุญภิรมย์
ผศ. มนทนา รุจิระศักดิ์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
นายวิวัฒน์ ฮ่างเต็ก
นางเกตุนาถ อัครไชยกุล
นางศศิธร สุคันธัง
นางสาวสุธาสินี ทวีไทย
ดร. ประชาคม จันทรชิต
คณะกรรมการจดังาน ๒ เมษารวมใจน้อมเกล้าฯ
ชมรมนิสิตเก่าจุฬา ฯ ๓ จังหวัดภาคใต้ 

นราธิวาส ยะลา ปัตตานี
กองงานประชันเสียงนกเขาชวา ฯ
ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส
พระครูสมุห์พิสิทธิ์ อนาลโย
เด็กชายขจรศักดิ์ เลิศบุษยมาศ
นายบุญธรรม-นางมาลี-นางสาวเบญจวรรณ 

ศรีจันบาล
ส.ต.อ.หญิงประพิมพร สุขขี
นายขจร ทองค�า
นางสาวจุฑามาตร์ ทองราช
ส.ต.ต. หญิง สุดารัตน์ ชูสุวรรณ
นางทองใบ บัวเผียน
คุณสมพร แป้นดง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
 สมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
นายปรีชา โพธิ์ปาน
คุณจิตรา ปลอดอักษร

43จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



นายพิสิษฐ์ ค�าอ่าง
นางมณเฑียร ธรรมวัติ
คุณวาสนา รวมพร
นางนุชนารถ ทวิชศรี
นางอรุณศรี สังขนฤบดี
นายทวีลาภ เพชรชุมชน
นางส�าราญ เทพพิทักษ์
นางกฤชญา อาขารักษ์
นางสาวรัตติกาล นิโถ
นางสาวจารวี ค�าพันธ์
พระมหาขวัญชัย อัคไชโย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ฯ 
 พระต�าหนักทักษิณราชนิเวสน์
บริษัท ธนะอนันต์ ฟู้ดส์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด
โครงการรางวัล TTF AWARD
นายพชสิษฐ ประสังสิต
คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
คุณเบญจวรรณ สิทธิสาท
คุณกิตติพงษ์ เฉลียวศักดิ์
พล อ. อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์
พล ท. วิวรรธน์ ปฐมภาคย์
พล อ.โภชน์ นวลบุญ
พล ท. คุณวุฒิ หมอแก้ว
พ.อ. นิพนธ์ อินใหม่
พ.อ. อิศรา จันทะกระยอม
พ.อ. สฐิรพงษ์ อาจหาญ
พ.ท. วิสุทธิ์ นวลละออง
นางสาวจุฑารัตน์ สรณารักษ์โสภณ
บริษัท ยู แอนด์ มี แมททีเรียล จ�ากัด
บริษัท อีสรชน ประตูน�้าร้อยเอ็ด จ�ากัด
พล ต.วิชาญ สุขสง
นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์
พ.อ. ฐกร เนียมรินทร์
นายศุภกร ปานแจ่ม
พล อ. วิโรจน์ บัวจรูญ
พล ต.ท. รณศิลป์ ภู่สาระ
พล ท. เกื้อกูล อินนาจักร์
พล ต. วิทยา อรุณเมธี
พล ต.สิทธิพร มุสิกะสิน
พล ต.วัลลภ ฐิติกุล
พล ต.บัญชา รักชื่อ
พล ต.วิรัชช์ กมลศิลป์
พล ต.จตุพร กลัมพสุต
พล ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี
พล ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง
พ.อ.บรรรเจิด ศิริสนธิ
พ.อ.พีระยุทธ ขุมโคตร
พ.อ.คมกฤช รัตนฉายา
พ.อ.ต่อพงษ์ วรรณจันทร์
พ.อ.ทะเบียน เมืองพระฝาง
พ.อ.สมคิด คงแข็ง
พ.อ.ภูมิพัฒน์ บุญเรืองขาว
พ.อ.พสิษฐ์ ชาญเลขา
พ.อ.อภิชัย เรืองฤทธิ์

พ.อ.ทวนทอง ทองสุภา
พ.อ.จรูญ จตุรงค์
พ.อ.สิทธิศักดิ์ เจนบรรจง
พ.อ.ภาคภูมิ นภากาศ
พ.ต.อ.อนุศักดิ์ ศักดาวัชรานนท์
พ.ต.อ.เพิ่มศักดิ์ ตาตะนันทน์
น.อ.หญิง รัชนีวรรณ อมรรัตน์ชยุต
พ.ท.โกสินทร์ ชัยช�านาญ
พ.ท.อภิรักษ์ ปานใหม่
พ.ท.ชุติกร ชุมคง
พ.ท.ทวีพร คณะทอง
พ.ท.ธานี เกียรติสาร
พ.ท.ณัฐพล ชัยสุภา
พ.ท.อรรตชัย ประสพบุญ
พ.ท.วรวิทย์ ปัญญาชีวะ
พ.ท.ณัฎฐ์พัชร์ สทิสินทร์
พ.ท.ปิย์ภัทร มองเพชร
พ.ต.วณสันฎ์ โพธิช์สุภาพ
พ.ท.ชัยพร เอี่ยมประเสริฐ
ส.อ.สุริยา กูทา
ดร.เศรษฐี จันทร์ศิลา
นายสนั่น สนธิเมือง
นายภัทรพนธ รัตนพิเชฏฐชัย
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
นายสาโรช กาญจนพงศ์
นายอาแซ วาแม
นายไฟซอล ลาหิง
นายกัมปนาท นาตามัน
นายบุญเกื้อ มุณีแนม
นายดาโอะ สะดี
นางสาววิมล เจ๊ะอุบง
นายอาหามะ ปูแทน
นายมุหะมะดารี ปาลายา
นายวาริท กูนา
นายซูลกีฟลี เฮ็งปิยา
นายรอสาลี อดุลย์อภิมุข
นางสาวศุภราภรณ์ ปางนิติคณากร
นางสาวศิรภัสสร บุญระยอง
นายตรง คณาพรพงศ์
นายกิตติ ชัยรัตนมโนกร
คุณบงกช กาญจนแก้ว
นางสาวศศิพัชร เลาหสกุล
นายอาธร มัจชะ
นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ
นางสาวกมลวรรณ หนูแก้ว
นางสามารถ ทองอ่อน
นางสาวคลี่ อังกาพย์ละออง
นางละมัย ทองสง
นางพิกุล ทวีพงศ์ศักดิ์
นางกัญญา จินดาศิลป์
คุณนพดล ศรีทอง
คุณศรีวรรณา ศรีมงคล
คุณจันทร์เพ็ญ ปริสุทโธนามจันดา
นายพีรวุฒิ โสมนะพันธ์

นางสาวภัทรินทร์ โอทยากุล
นายธีรพันธ์ จันทรัตน์
นายเจษฎา แวอีซอ
นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล
นายกมล ศรีจันทร์บาล
นางสาวเอกศรา มณีนิยม
นายจวง อินโท
นายธนารัศข์ ทันหิกรณ์
นายนิมิตร ชัยจิต
นางเผียน พรหมรักษ์
นายเฉลิมวุฒิ อ้นจรูญ
นางถาวิณี วงศ์วิวัฒนนา
นางหนูริน เพชรสุวรรณ
นางบุษราคัม หมื่นสา
บริษัท ซีดี ทรี จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่)
บริษัท ปัตตานีคอนกรีต จ�ากัด
บริษัท ภูเก็ต เจ.ซี.กรุ๊ป จ�ากัด
บริษัท กะตะร้อคส์ จ�ากัด
พล ต.ฐิติ ติตถะสิริ
พล ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี
พ.อ.อุทิศ อนันตนานนท์
พ.อ.ธนุตม์ พิศาลสิทธิวัฒน์
นายสิทธิชัย ศักดา
คุณโสธนา หนูแก้ว
พ.ต.อ.สถาพร แก้วสนิท
พ.ท.ภาคิน เกื้อกูล
พ.อ.สุชยา ชูวงศ์
พ.ท.พรสุวัฒน์ แก้วสวัสดิ์
พ.ท.โกเมท รัตนผ่องใส
พ.ท.พงศกร แสงกุล
พ.ต.อ.อุทัย ทิพย์เสภา
พ.ท.เอกวริทธิ์ ชอบชูผล
นายชัยชนะ กฤตยานาถ
พ.อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์
พ.อ.รัฐพร พัฒนรังวรรค์
พ.ต.อ.ฐมฌ์พงศ์ เพ็ชร์พิรุณ
พ.อ.วิลาศ วิศาล
นางวรรณมณี มาบู
คุณรัมณีย์ ยีดิน .นายวิเชียร พุฒิวิญญู
นางบัวลอย ชุ่มใจรักษ์
โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 

5 ภูมิภาค
ท่านผู้หญิงอิศรา บุรณศิริ
บริษัท ไอซิสอาร์ติมิส จ�ากัด (สาขา 1)
นางสิริวิมล สิทธิประศาสน์
บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)
นายเอกกฤต นายายณ์รักษา
ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์
สโมสรไลออนส์เขาใหญ่ (ปากช่อง)
ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์
ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยราชสุดา  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
นางทิพย์นภา คชฤทธิ์

นางศศิธร บุญแพทย์
นางปราณี วรศิริ
นางมนตรา บุญเกตุ
พระวีรศักดิ์ ธีรวโร
นางปิยะพร ชินพร
นางมาลี ศรศักดิ์

ตุลาคม ๒๕๖๐
ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ
ท่านผู้หญิงหม่อมราชวงศ์ ส�าอางวรรณ ล�่าซ�า
คุณสุภวรรณ ล�่าซ�า
คุณวรางคณา ล�่าซ�า
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
สถานธรรม ธรรมะสถานโพธิสัตว์โตบุญนิธิ
 โลงศพเพื่อคนยากไร้เพื่อการกุศล
นายสุรชัย จัตตุพรพงษ์
กลุ่ม “ชาวจุฬา ฯ ใต้ร่มพระบารมี”
มูลนิธิราชสกุลอาภากร
นางสอาดพร เปรมะบุตร 
นายเดวิด - นางเฉลิมลักษณ์ แม็คแคร็คเค่น
น.ส.ละเมียด - น.ส.พรพิมล - น.ส.อุษานาฎ 

สัตยาภินันท์
นางกมลศรี อติวัฒน์อังกูร
นางอรุณ แซ่เฮ้ง
นายยุทธนา - นางโสภาพรรณ ภิระปรารมณ์ 

และบุตร
นายวิรัช ปัณฑวังกูร
นางประคอง งานในเมือง
คุณยายเสงี่ยม สันติเศรษฐสิน
บริษัท อิมเมจ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด
นางลีนา ตั้งประสิทธิโชค
คุณลาวัลย์ สถาพร
คุณสมพร ตั้งอมรศิริ
คุณวิไล สมดังเจตน์
คุณลักขณา อังสาชน
คุณสิรินันท์ เกตุสุภะ
คุณอุษณีย์ ภูริธีรางกูร
คุณประภาพศิน พึงจิตติสานต์
นางสาวสินีนาถ ยงค์พีระกุล
คุณมัลลิกา ภูมิวาร
คุณทรงเกียรติ วัฒนวิทย์
ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม ๑ ท่าน

พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ
นางสาวกวิสรา สายธารพรม
นางสาวณัฎฐศศิ เจริญภัทรเภสัช
นางชุณห์พิมาน เชษฐ์เมทินี
นางณัฎฐนันธ์ เจริญภัทรเภสัช
นางสาวศศิมา สองเมือง
นายศักดิ์ชัย ยาวิราช
บริษัท ธนะอนันต์ ฟู้ดส์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด
มูลนิธิเพื่อการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล
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นางเตือนใจ สุขโข
นายพีระ ประทานทรัพย์
นางสาวประภากมล เทียนไสว
นางสาวอังคณา ผิวละออ
นายปิยะวัฒน์ มังกรพาณิชย์
บริษัท ทองประเสริฐ ร่มเกล้า จ�ากัด
นางธนิสรา ผิวละออ
นายณัทกฤช  ตันติกรพรรณ
นายบรรณศลรรถ ครูศรี
นางญาณนันท์ ขจรเวช
บริษัท บุญบารมี จ�ากัด
นางพยุง ชมภูสาร
นางปิยพัชร์ วงศ์ธนานนท์
นางสาวสมถวิล ขุนแก้ว
บริษัท เวียงสระยิปซั่ม จ�ากัด
คุณอุไรวรรณ กุลจรัส
คุณศรีสุดา แซ่ตั๊ง
นายบุญทัน ตรีวุธ
นางอรุณี ตรีวุธ
นางจิราวรรณ คุ้มวงษา
นางสาวอุมาพร น�้าหอม
นางอัญชลี คุณากรรติ
นายสุเชาว์ เกิดพาณิช
บริษัท อาร์ เอช อาร์ จ�ากัด
บรษิทั รอแยลรสีอร์ทกอล์ฟ แอนด์คนัทรคีลบั จ�ากัด
มูลนิธิ สโมสรโรตารี่กรุงเทพ
นางวิวัญ คุงห์ตระกูล
นางดาวณี โชติตันติมากร
นางกานต์ภัสกร ฉัตรเลขวนิช
MR. MERRICK JAMES DAVIDSON

ดร.คุณหญิงสุจิตรา มงคลกิติ จิราธิวัฒน์
นายสันติ ชนะนิรันดร์
ร.ศ.สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์
บริษัท เดอะโมเดอร์นกรุ๊ป เรียลพร็อพเพอทิ 

จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่)
นางดาวลดา ปุราโน บิ๊กฟอร์ด
MR. JONG - JIN KIM
คุณคณิต ยงสกุล
นางสุน สิทธิโชค
นางสาวขนิษฐา หลักบ้าน
บริษัท ดวงจิตต์ จ�ากัด
คุณประวิช สุขุม
นางสาวณัฏฐ์วรินทร์ ทับทิมทอง 
 และครอบครัวมงคลชัยทรัพย์
นางสางนันทนา มีประเสริฐ
นางพิณทิพย์ วุฒิเลิศเจริญวงศ์
นายโชดิวัต ดั่นธนสาร
นกัธุรกิจรุน่ใหม่ YEC หอการค้าจงัหวดัอดุรธานี
MR.UDO HELMUT RENK
นางสายพิณ เรนด์
นายเฉลิมพล โปธา
ชมรมก�านัน - ผู้ใหญ่บ้าน อ�าเภอเวียงแหง
นายอิทธิเดช ลีลาสถาพรกูร
นางสาวจินตนา วงศ์ตา
นางสาวจิณัฐตา จรินทร์
ดร.ก�าไรทิพย์ จรินทร์
วัดพระธาตุแสงรุ้ง
นายธนการ ชนะภัยวรภรณ์
นางสาวสุพัตรา กัปปิยภัณฑ์
นางจามรี วงศ์ตา

นางสาวดวงใจ ลีลาสถาพรกูร
นายสมชาญ ลีลาสถาพรกูร
นายจิรภาส พัฒนธีรานันท์

ธันวาคม ๒๕๖๐
ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ
นางสาวพยุง บุรี
MR. HARALD LINK
MR. MERRICK JAMES DAVIDSON
บริษัท ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จ�ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด มีนามานี
นางสาวจันทร์เพ็ญพร ถาวร
นายเดชสิทธิ์ ถาวร
นางสาวบุปผา ถาวร
นายประจญ ถาวร
นางบุสรินทร์ ถาวร
พล ต. กนกพงษ์ จันทร์นวล
คณะนักเรียนนายร้อย จปร. รุ่นที่ ๓๓
คุณวราภรณ์ จาวโกนันท์
ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ
นางสุชาดา ฝ้ายเทศ
นายขจร  ฝ้ายเทศ
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
ท่านผู้หญิงวิวรรณ เศรษฐบุตร
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

เอกชนแห่งประเทศไทยฯ
นางมนตรา บุญเกตุ
นางเรณู โพธิ์นา
โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
นางศิริกุล จินดากวี

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 
 (นางกรรณิกา ฉ�่าพึ่ง)
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 
 (นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวณิช)
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 
 (นายแพทย์นพดล กาญจนะ)
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 
 (นายแพทย์นิพัช กิตติมานนท์)
นางข�า เมืองทอง
หม่อมราชวงศ์เอมจิตร จิตรพงศ์
ดร.อภิชัย จันทรเสน
หม่อมราชวงศ์สุมาลยมงคล โสณกุล
ชมรมวันอาทิตย์
นายกรินทร์ บุญเลิศวณิชย์
บริษัท ธนะอนันต์ ฟู้ดส์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นายสารสิน วีระผล
ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม ๑ ท่าน
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