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จัดท�าโดยกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ โครงการตามพระราชด�าริ หนังสือพระราชนิพนธ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และข้อมูลความรู้ทั่วไป  

มีก�าหนดออกเผยแพร่เป็นประจ�า ปีละ ๓ ฉบับ 

แจกจ่ายแก่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ห้องสมุดโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 

และโรงเรียนในพื้นที่ โครงการตามพระราชด�าริ ฯ สถาบันการศึกษา หน่วยราชการในส�านักพระราชวัง 

และหน่วยงาน บุคคลผู้สนใจทั่วไป 
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มีก�าหนดออกเผยแพร่เป็นประจ�า ปีละ ๓ ฉบับ 

แจกจ่ายแก่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ห้องสมุดโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
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	 จดำหมายข่�าวกองงานิในิพระองค์สมเด็ำจพระกนิิษฐาธิิราชเจ้า	กรมสมเด็ำจพระเทพรัตนิราชสุดำา	ฯ	

สยามบรมราชกุมารี	ฉบับที�	๒๐	มาพบกับท�านิผูู้้อ�านิอีกครั�งในิพุทธิศักราช	๒๕๖๔	

	 ในิฉบับนีิ�	 กองบรรณาธิิการข่อนิำาเสนิอบทความพิเศษสองเร่อง	 ไดำ้แก�	 “นิำ�าพระราชหฤทัย	

เพ่อปวงประชา”	และ	“พัฒนิาอาชีพ	เสริมรายไดำ้	กลุ�มอาชีพประชาชนิ	ในิยุคโควิดำ	๑๙”	ซึ่่�งเป็นิบทความ

ที�บันิท่กพระราชกรณียกิจอันิเกี�ยวเนิ่องกับพระกรุณาธิิคุณข่องสมเดำ็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้า	 กรมสมเดำ็จ

พระเทพรัตนิราชสุดำา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ที�ทรงเป็นิห�วงชีวิตความเป็นิอยู�ข่องราษฎรในิช�วงเวลา

สถ้านิการณ์โควิดำ	๑๙	ในิปัจจุบันิ	

	 นิอกจากนีิ�	ท�านิผูู้อ้�านิยังคงไดำพ้บกับคอลมัน์ิประจำาคอื	พระราชดำำารสั,	พระราชกิจ	และ	“หนัิงสือ

ทูลกระหม�อม”	 ที�นิำาเสนิอหนัิงสือพระราชนิิพนิธ์ิ	สมเด็ำจพระกนิิษฐาธิิราชเจ้า	กรมสมเด็ำจพระเทพรัตนิราชสุดำา	ฯ	

สยามบรมราชกุมารี	ที�ตีพิมพ์ข่่�นิในิช�วงเวลาที�ผู้�านิมา

	 จ่งข่อเรียนิเชิญท�านิผูู้้อ�านิพลิกอ�านิบทความต�างๆ	ไดำ้ตามอัธิยาศัย.	

2 จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



พระราชดำำารัส

สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนิราชสุด็า ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเปิิดำการปิระชุมวิิชาการโภชนาการแห่่งชาติิ ครั�งท่� ๑๔

ณ ห้่องปิระชุมเทพธารินทร์ แกรนด์ำฮอลล์ ชั�น ๑๗ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ กรุงเทพมห่านคร

วัินพุธท่� ๗ ตุิลาคม ๒๕๖๓ เวิลา ๐๘.๓๐ น.

		 ข่้าพเจ้ายินิดำีที�ไดำ้มาเป็นิประธิานิเปิดำการประชุมวิชาการโภชนิาการแห�งชาติ	 ครั�งที�	 ๑๔	หัวข่้อ	 “ชีวิตใหม�	 สู้ภัยโควิดำ	 -	๑๙		

ดำ้วยอาหารและโภชนิาการ”	ที�สมาคมโภชนิาการแห�งประเทศไทย	ร�วมกับภาคีเครือข่�ายดำ้านิอาหารและโภชนิาการ	จัดำข่่�นิในิวันินิี�

		 การแพร�ระบาดำข่องโรคติดำเชื�อไวรสัโคโรนิา	-	๑๙	มผีู้ลกระทบหลายมิตติ�ออาหารและโภชนิาการตั�งแต�ระดำบัโลก	ระดำบัประเทศ		

ชุมชนิ	และส�วนิบุคคล	ทำาให้เกิดำการเปลี�ยนิแปลงทางสังคมอย�างเฉียบพลันิ	พฤติกรรมการบริโภคข่องผูู้้คนิเปลี�ยนิแปลง	 เกิดำความ	

วิตกเร่องความปลอดำภัยข่องอาหาร	 อาหารหายากเพราะการค้าข่ายหยุดำชะงัก	 ประชาชนิต้องใช้ชีวิตบนิฐานิชีวิตใหม�	 ต้องปรับ	

เปลี�ยนิพฤติกรรมหลายดำ้านิรวมทั�งการบริโภคอาหาร	 การมาประชุมกันิเพ่อสร้างความรู้ความเข่้าใจ	 และเผู้ยแพร�ความรู้สู�ประชาชนิ	

ในิเรอ่งอาหารและโภชนิาการในิสถ้านิการณ์โรคระบาดำ	จะช�วยให้ประชาชนิเข้่าใจเร่องการบริโภคอาหารให้ถ้กูหลกั	เพอ่ให้ร�างกายได้ำรบั	

สารอาหารที�จะช�วยเสริมสร้างภูมิต้านิทานิโรค	และใช้ชีวิตบนิฐานิชีวิตใหม�อย�างมีคุณภาพ

		 ข่้าพเจ้าข่อเปิดำการประชุมวิชาการโภชนิาการแห�งชาติ	 ครั�งที�	 ๑๔	 หัวข่้อ	 “ชีวิตใหม�สู้ภัยโควิดำ	 -	 ๑๙	 ดำ้วยอาหารและ	

โภชนิาการ”	 ณ	 บัดำนีิ�	 ข่อให้การประชุมบรรลุวัตถุ้ประสงค์ทุกประการ	 ทั�งข่อให้ทุกท�านิที�มาพร้อมกันิในิที�ประชุมนีิ�	 มีความสุข่สวัสดำี	

ทุกเม่อทั�วกันิ.	
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มกราคม ๒๕๖๓ 

	 	 	 เวลา	 ๑๔.๓๗	 น.	 เสด็็จลง	ณ	 ศาลาด็ุสิด็าลัย	 พระราชทาน 

พระราชวโรกาสให้้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา	นำาประธาน

คณะกรรมการพาราลิมปกิแห่้งประเทศไทย	และนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย	

พร้อมคณะ	 เฝ้้าฯ	 รับพระราชทานพร	 ก่อนเด็ินทางไปร่วมการแข่่งข่ันกีฬา

อาเซีียนพาราเกมส์	ครั�งที�	๑๐	ณ	เมืองซีูบิค	สาธารณรัฐฟิิลิปปินส์	

	 ต่อจากนั�น	พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุคคล	จำานวน	๙	

คณะ	เฝ้้าฯ	

	 เวลา	๑๕.๓๗	น.	เสด็็จลง	ณ	อาคารชัยพัฒนา	พระราชทานพระราช

วโรกาสให้้คณะบุคคล	จำานวน	๓	คณะ	เฝ้้าฯ	

ระหว่างวันอังคารที� ๗ ถึึงวันพุธที� ๘ มกราคม ๒๕๖๓	 เสด็็จฯ	 ไปทรง 

ปฏิิบัติพระราชกรณียกิจในพื�นที�จังห้วัด็จันทบุรี	

วันอังคารที� ๗ ทรงเยี�ยมโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแด็นสิงคโปร์แอร์ไลน์ส

เฉลิมพระเกียรติฯ	อำาเภอสอยด็าว	

วันพุธที� ๘  ทรงเยี�ยมโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแด็นบ้านบ่อชะอม	 

ตำาบลพวา	โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแด็นบ้านห้างแมว	ตำาบลขุ่นซี่อง	และ

โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแด็นบ้านคลองแด็ง	ตำาบลพวา	อำาเภอแก่งห้างแมว	

วันพฤหัสบดีที� ๙	เวลา	๑๓.๕๖	น.	เสด็จ็ลง	ณ	อาคารชยัพัฒนา	สวนจติรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุคคล	จำานวน	๓	คณะ	เฝ้้าฯ	

	 เวลา	 ๑๕.๓๔	น.	 พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่หั้ว	 ทรงพระกรุณา 

โปรด็เกล้าฯ	 ให้้เสด็็จลงแทนพระองค์	ณ	อาคารชัยพัฒนา	ทรงพระสุห้ร่าย

เทวรูปพระอิศวร	พระแม่อุมาเทวี	 พระพิฆเนศวร	พระพรห้ม	พระนารายณ์	

พระแม่ลักษมี	 และพระแม่ภูมิเทวี	 ในการพระราชพิธีตรียัมพวาย-ตรีปวาย	

ในการนี�	 พระราชทานเงินแก่ประธานพระครูพราห้มณ์	 ผูู้้เป็นประธานใน 

การประกอบพิธีฯ

วันพุธที� ๑	 เวลา	๑๔.๒๐	น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงเยี�ยมทห้ารที�ได้็รับบาด็เจ็บจาก 

การปฏิิบัติห้น้าที�ราชการ	 เนื�องในวันข่้�นปีให้ม่	 ๑	 มกราคม	 ๒๕๖๓	 

ณ	อาคารมห้าวชิราลงกรณ	โรงพยาบาลพระมงกุฏิเกล้า	เข่ตราชเทวี

วันพฤหัสบดีที� ๒	 เวลา	๑๗.๒๙	น.	 เสด็็จออก	ณ	วังสระปทุม	พระราชทาน 

พระราชวโรกาสให้้ประธานกรรมการบริห้ารสถาบันอิศรา	 มูลนิธิพัฒนา

สื�อมวลชนแห้่งประเทศไทย	 นำาผูู้้สำาเร็จการอบรมห้ลักสูตรผูู้้บริห้ารการ

สื�อมวลชนระดั็บสูง	 ด้็านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 รุ่นที�	 ๘	

จำานวน	๕๔	คน	เฝ้า้ฯ	รับพระราชทานวฒุบิตัรและเข่ม็ที�ระลก้ข่องสถาบนัอศิรา	

	 เวลา	 ๑๘.๑๒	น.	 เสด็็จฯ	 ไปในการพระราชทานนำ�าห้ลวงอาบศพ	 

นายอำานวย	ประนิช	ณ	ศาลา	๑๐๐	ปี	วัด็เบญจมบพิตรด็ุสิตวนาราม	เข่ตด็ุสิต

วันศุุกร์ที� ๓	เวลา	๐๙.๓๕	น.	เสด็็จออก	ณ	วังสระปทุม	พระราชทานพระราช

วโรกาสให้้	นางซีาตู	ซีุยก์	การี-เคลฟิเวน	เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิินแลนด็์

ประจำาประเทศไทย	เฝ้า้ฯ	ทูลเกล้าฯ	ถวายห้นังสอื	และกราบบังคมทลูเกี�ยวกับ

สาธารณรัฐฟิินแลนด็์	ในโอกาสที�จะเสด็็จฯ	เยือนสาธารณรัฐฟิินแลนด็์

	 เวลา	๑๑.๐๒	น.	 เสด็็จออก	ณ	 วังสระปทุม	พระราชทานพระราช

วโรกาสให้้	ศาสตราจารย์	เอมี	กุตแมน	อธิการบด็ีมห้าวิทยาลัยเพนซีิลเวเนีย	

สห้รัฐอเมริกา	และคณะ	เฝ้้าฯ	ในโอกาสเด็ินทางมาประเทศไทย	

	 เวลา	 ๑๔.๕๕	 น.	 พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่หั้ว	 ทรงพระกรุณา

โปรด็เกล้าฯ	 ให้้เสด็็จฯ	แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผูู้้สำาเร็จ

การศ้กษาจากสถาบันบัณฑิิตพัฒนบริห้ารศาสตร์	 ประจำาปีการศ้กษา	

๒๕๖๑-๒๕๖๒	จำานวน	๑,๗๓๘	ราย	ณ	ห้อประชุมเฉลิมพระเกียรติ	๖	รอบ	

พระชนมพรรษา	สถาบันบัณฑิิตพัฒนบริห้ารศาสตร์	เข่ตบางกะปิ

วันเสาร์ที� ๔	เวลา	๑๔.๕๘	น.	พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่ห้ัว	ทรงพระกรุณา

โปรด็เกล้าฯ	ให้้เสด็็จฯ	แทนพระองค์	ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผูู้้สำาเร็จ

การศก้ษาจากสถาบนัด็นตรกีลัยาณวิฒันา	สำานกัวชิาด็รุยิางคศาสตร	์ประจำาปี

การศก้ษา	๒๕๖๑	รวม	๑๔	คน	ณ	ห้อ้งสงัคตีวฒันา	อาคารอำานวยการสถาบนั

ด็นตรีกัลยาณิวัฒนา	เข่ตบางพลัด็

วันจันทร์ที� ๖	 เวลา	๐๙.๓๕	น.	 เสด็็จลง	ณ	ศาลาดุ็สิด็าลัย	 สวนจิตรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุคคล	จำานวน	๒๒	คณะ	เฝ้้าฯ	

	 เวลา	 ๑๐.๐๗	 น.	 พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่หั้ว	 ทรงพระกรุณา 

โปรด็เกล้าฯ	 ให้้เสด็็จลงแทนพระองค์	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 สวนจิตรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้เลข่านุการแผู้นกธรรมศาสตร์	 มูลนิธิ 

อานันทมห้ิด็ล	 และคณะ	 นำาผูู้้ได็้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมห้ิด็ล	 

แผู้นกธรรมศาสตร	์ประจำาป	ี๒๕๕๖	เฝ้า้ฯ	กราบบงัคมทลูรายงานผู้ลการศก้ษา

พระราชกิจ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๓

4 จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



	 เวลา	๑๗.๒๘	น.	เสด็จ็ฯ	ไปทอด็พระเนตรนทิรรศการ	“แข่กไปใครมา”	

ณ	แวร์เฮาส์	๓๐	เข่ตบางรัก

วันศุุกร์ที� ๑๐ เสด็็จฯ	ไปทรงปฏิิบัติพระราชกรณียกิจในพื�นที�จังห้วัด็สระแก้ว

และจังห้วัด็ฉะเชิงเทรา	

	 -	 ทรงเยี�ยมโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแด็นบ้านคลองตะเคียนชัย	 

อำาเภอวังนำ�าเย็น	 จังห้วัด็สระแก้ว	 และโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแด็น 

บ้านนาอิสาน	อำาเภอสนามชัยเข่ต	จังห้วัด็ฉะเชิงเทรา

วันเสาร์ที� ๑๑ เวลา	๑๗.๑๐	น.	พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่ห้ัว	ทรงพระกรุณา

โปรด็เกล้าฯ	ให้้เสด็็จออกแทนพระองค์	ณ	วังสระปทุม	พระราชทานพระราช 

วโรกาสให้้คณะพราห้มณ์เฝ้้าฯ	 ทูลเกล้าฯ	 ถวายสิ�งข่องเครื�องพิธีในการ 

พระราชพิธีตรียัมพวาย-ตรีปวาย

	 เวลา	๑๗.๕๕	น.	เสด็็จฯ	ไปทรงเปิด็งานครบ	๗๐	ปี	ข่องห้นังสือพิมพ์

ซีิงเสียนเยอะเป้า	ณ	โรงแรมแชงกรีล่า	เข่ตบางรัก

ระหว่างวันอาทิตย์ที� ๑๒ ถึึงวันอังคารที� ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓	เสด็็จฯ	เยือน

ประเทศสงิคโปร์	เสด็จ็ฯ	ไปทรงรว่มพธิเีปดิ็การประชมุสดุ็ยอด็นกัวทิยาศาสตร์

เยาวชนโลก	 ค.ศ.	 ๒๐๒๐	 และทรงเยี�ยมชมนิทรรศการภาพเข่ียนพู่กันจีน	 

ณ	พิพิธภัณฑิ์อารยธรรมเอเชีย

ระหว่างวันพุธที� ๑๕ ถึึงวันศุุกร์ที� ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓	เสด็็จฯ	ไปทรงปฏิิบัติ

พระราชกรณียกิจในพื�นที�จังห้วัด็เพชรบุรีและจังห้วัด็ประจวบคีรีข่ันธ์

วันพุธที� ๑๕	ทรงเยี�ยมโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแด็นนเรศวรห้้วยโสก	และ

โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแด็นบ้านโป่งล้ก	 อำาเภอแก่งกระจาน	 จังห้วัด็

เพชรบุรี	

วันพฤหัสบดีที� ๑๖ ทรงเยี�ยมโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแด็นบ้านย่านซีื�อ	 

อำาเภอกุยบุรี	 จังห้วัด็ประจวบคีรีข่ันธ์	 และทรงเปิด็อาคารเกษตรสิริสุข่	 

ทรงเยี�ยมโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแด็นบ้านคลองน้อย	 อำาเภอห้ัวห้ิน	 

จังห้วัด็ประจวบคีรีข่ันธ์

วันศุุกร์ที� ๑๗	 ทรงเยี�ยมโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแด็นบ้านท่าวังห้ิน	 

อำาเภอปราณบุรี	จังห้วัด็ประจวบคีรีข่ันธ์

วันเสาร์ที� ๑๘	 เวลา	 ๑๗.๔๐	 น.	 เสด็็จฯ	 ไปในการพระราชทานนำ�าห้ลวง 

อาบศพ	ห้ม่อมประพาล	จักรพนัธ์ุ	ณ	อยธุยา	ณ	ศาลา	๑	วดั็มกฎุกษตัรยิาราม	

เข่ตพระนคร

ระหว่างวันจันทร์ที� ๒๐ ถึึงวันพฤหัสบดีที� ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓	 เสด็็จฯ	 

ไปทรงปฏิิบัติพระราชกรณียกิจในพื�นที�จังห้วัด็อุทัยธานี	 จังห้วัด็นครสวรรค์	

และจังห้วัด็ลพบุรี

วันจันทร์ที� ๒๐	 ทรงบำาเพ็ญพระราชกุศล	ณ	 วัด็โคกห้ม้อ	 อำาเภอทัพทัน	 

จังห้วัด็อุทัยธานี	 จากนั�น	 ทอด็พระเนตรโบราณวัตถุภายในพิพิธภัณฑ์ิ 

พรห้มานสุรณ	์และทอด็พระเนตรการแสด็งข่องผูู้ส้งูอายกุลุม่ชาตพินัธ์ุลาวครั�ง

วันอังคารที� ๒๑	ทรงเปดิ็	“ศนูยก์ารแพทยม์ห้ดิ็ลบำารงุรกัษ	์จงัห้วดั็นครสวรรค”์	

ณ	 พื�นที�โครงการจัด็ตั�งวิทยาเข่ตนครสวรรค์	 มห้าวิทยาลัยมห้ิด็ล	 อำาเภอ

พยุห้ะคีรี	จังห้วัด็นครสวรรค์	

	 ทรงเยี�ยมโครงการพัฒนาที�ด็ินมูลนิธิชัยพัฒนา	 บ้านเกริ�นกระถิน	

อำาเภอลาด็ยาว	จังห้วัด็นครสวรรค์

	 ทรงเยี�ยมโครงการพัฒนาและปรับปรุงพื�นที�ด็ินมูลนิธิชัยพัฒนา	

อำาเภอเมืองนครสวรรค์	จังห้วัด็นครสวรรค์

วันพุธที� ๒๒ ทอด็พระเนตรการฝ้ึกภาคสนามข่องนักเรียนนายร้อย	ชั�นปีที�	๓	 

ห้ลักสูตรส่งทางอากาศ	 รุ่นที�	 ๓๒๓	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 

ประจำาปีการศก้ษา	๒๕๖๒	ณ	กองพลรบพเิศษที�	๑	คา่ยเอราวณั	จงัห้วดั็ลพบรุี	

	 ทรงเยี�ยมโครงการพัฒนาที�ด็ินมูลนิธิชัยพัฒนา	 อำาเภอตาคลี	 

จังห้วัด็นครสวรรค์

วันพฤหัสบดีที� ๒๓ ทรงรว่มงานสมโภชพระอโุบสถครบ	๑๓๒	ป	ีณ	พระอโุบสถ	

วัด็มณีสถิตกปิฏิฐาราม	อำาเภอเมืองอุทัยธานี	จังห้วัด็อุทัยธานี

วันเสาร์ที� ๒๕ เวลา	๑๗.๔๑	น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงเปิด็งาน	 “เทศกาลตรุษจีน

เยาวราช	ปี	๒๕๖๓”	ณ	ซีุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ	 ๖	 รอบพระชนมพรรษา	 

วงเวียนโอเด็ียน	เข่ตป้อมปราบศัตรูพ่าย

วันอาทิตย์ที� ๒๖	เวลา	๑๒.๐๓	น.	เสด็็จฯ	ไปทอด็พระเนตรนิทรรศการศิลปะ

ปีนักษัตรต้อนรับตรุษจีนข่อง	ห้าน	เห้ม่ยห้ลิน	ณ	ศูนย์การค้าสยามพารากอน	

เข่ตปทุมวัน

วันจันทร์ที� ๒๗	เสด็จ็ฯ	ไปทรงปฏิบัิตพิระราชกรณียกิจในพื�นที�จงัห้วัด็เชียงให้ม่	

-	พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่ห้ัว	ทรงพระกรุณาโปรด็เกล้าฯ	 ให้้เสด็็จฯ	 แทน 

พระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผูู้้สำาเร็จการศ้กษาจากมห้าวิทยาลัย

เชยีงให้ม	่ประจำาปีการศ้กษา	๒๐๑๘-๒๐๑๙	จำานวน	๖,๔๒๖	คน	ณ	ห้อประชมุ

มห้าวิทยาลัยเชียงให้ม่	อำาเภอเมืองเชียงให้ม่	

	 เสด็็จฯ	 ไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำาปี	 ๒๕๖๓	 

ข่องคณะกรรมการมูลนิธิข่าเทียมในสมเด็็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	

ณ	อาคารสำานักงานมูลนิธิข่าเทียมในสมเด็็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	

อำาเภอแม่ริม	จากนั�น	ทรงเยี�ยมอุทยานด็าราศาสตร์สิรินธร	อำาเภอแม่ริม	

วันอังคารที� ๒๘	 เสด็็จฯ	 ไปทรงปฏิิบัติพระราชกรณียกิจในพื�นที�จังห้วัด็

แม่ฮ่องสอน	

	 ทรงเปดิ็ห้อ้งสมดุ็ประชาชน	“เฉลมิราชกมุาร”ี	อำาเภอเมอืงแมฮ่อ่งสอน	

ทรงเยี�ยมศนูย์การเรยีนตำารวจตระเวนชายแด็นเฉลมิพระเกยีรต	ิ บ้านนำ�าบ่อสะเป่	

อำาเภอปางมะผู้้า	 และศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแด็นบ้านปอห้มื�อ	

อำาเภอแม่สะเรียง

วันพุธที� ๒๙	 เวลา	 ๐๙.๐๒	 น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงเปิด็อาคาร	 ๑๐๐	 ปี	 สธ.	 

โรงพยาบาลลำาพูน	อำาเภอเมืองลำาพูน	จังห้วัด็ลำาพูน

	 เวลา	๑๔.๕๐	น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงเปิด็งาน	 “เทศกาลโคนมแห่้งชาติ”	

ประจำาปี	๒๕๖๓	ณ	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่้งประเทศไทย	อำาเภอ 

มวกเห้ล็ก	จังห้วัด็สระบุรี

วันพฤหัสบดีที�  ๓๐ 	 เวลา	 ๐๙.๐๓	 น.	 เสด็็จลง	 ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 

สวนจิตรลด็า	พระราชทานพระราชวโรกาสให้้ที�ปร้กษาโครงการตามพระราชด็ำารฯิ	 

นำาคณะบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข่	จากสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว	เฝ้า้ฯ	ในโอกาสเข้่ารบัการฝึ้กอบรมเทคโนโลยทีางการแพทยแ์ละ

สาธารณสขุ่ในโครงการความรว่มมอืไทย-ลาว	ด็า้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุ่	

	 เวลา	 ๑๗.๒๒	 น.	 พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่หั้ว	 ทรงพระกรุณา 

โปรด็เกล้าฯ	 ให้้เสด็็จออกแทนพระองค์	 ณ	 พระที�นั�งจักรีมห้าปราสาท	 

5จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



กราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากห้น้าที� 	 และคณะกรรมการชุด็ให้ม่	 

ปี	๒๕๖๒-๒๕๖๔	เฝ้้าฯ	ในโอกาสเข่้ารับห้น้าที�ให้ม่

	 นายคิม	เช	พง	เอกอัครราชทูตวสิามญัผูู้ม้อีำานาจเต็มแห่้งสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนเกาห้ลีประจำาประเทศไทย	 เฝ้้าฯ	 ในโอกาสเข่้ารับ

ตำาแห้น่งห้น้าที�

	 เวลา	๑๓.๕๘	น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงเปิด็อาคารเลิศประชารักษ์	 และ 

ทรงวางศลิาฤกษห์้อพระประจำาโรงพยาบาลเมตตาประชารกัษ	์ณ	โรงพยาบาล

เมตตาประชารักษ์	วัด็ไร่ข่ิง	อำาเภอสามพราน	จังห้วัด็นครปฐม

วันพุธที� ๕	 เวลา	๐๘.๕๖	น.	พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่หั้ว	ทรงพระกรุณา

โปรด็เกล้าฯ	 ให้้เสด็็จฯ	แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผูู้้สำาเร็จ

การศ้กษาจากมห้าวิทยาลัยรามคำาแห้ง	ประจำาปีการศ้กษา	๒๕๖๑-๒๕๖๒	

เป็นวันแรก	รวม	๔,๙๑๕	คน	ณ	อาคารห้อประชุมพ่อขุ่นรามคำาแห้งมห้าราช	

มห้าวิทยาลัยรามคำาแห้ง	เข่ตบางกะปิ

	 เวลา	 ๑๔.๒๘	 น.	 เสด็็จลง	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 สวนจิตรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 

วจิยัและนวตักรรม	และคณะ	นำาศาสตราจารยว์จิยัด็เีด็น่	ประจำาป	ี๒๕๖๑	และ

ปี	๒๕๖๒	รวม	๔	คน	เมธีวิจัยอาวุโส	สกว.	ประจำาปี	๒๕๖๑	และปี	๒๕๖๒	

รวม	๒๗	คน	 กับ	 ดุ็ษฎีบัณฑิิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกด็ีเด็่น	 

ครั�งที�	๓	จำานวน	๙	คน	เฝ้้าฯ	รับพระราชทานโล่เกียรติยศ

วันพฤหัสบดีที�  ๖ 	 เวลา	 ๐๘.๔๖	 น.	 พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่หั้ว	 

ทรงพระกรุณาโปรด็เกล้าฯ	 ให้้เสด็็จฯ	 แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญา

บัตรแก่ผูู้้สำาเร็จการศ้กษาจากมห้าวิทยาลัยรามคำาแห้ง	ประจำาปีการศ้กษา	

๒๕๖๑-๒๕๖๒	 เป็นวันที�สอง	 จำานวน	๔,๘๖๑	 คน	ณ	 อาคารห้อประชุม 

พ่อขุ่นรามคำาแห้งมห้าราช	มห้าวิทยาลัยรามคำาแห้ง	เข่ตบางกะปิ

ในพระบรมมห้าราชวัง	พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณบดี็คณะแพทยศาสตร์ 

ศิริราชพยาบาล	 รองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็็จเจ้าฟิ้ามห้ิด็ล	 ในพระบรม-

ราชปูถมัภ	์นำาผูู้ไ้ด็ร้บัรางวลัสมเด็จ็เจา้ฟิา้มห้ดิ็ล	ประจำาปพีทุธศกัราช	๒๕๖๒	

เฝ้้าฯ	รับพระราชทานรางวัล	สาข่าการแพทย์	ได็้แก่	ศาสตราจารย์	ด็อกเตอร์	

ราล์ฟิ	 เอฟิ	 ดั็บเบิลยู	 บาร์เทนชลากเกอร์	 และสาข่าการสาธารณสุข่	 ได็้แก่	

ศาสตราจารย์นายแพทย์เด็วิด็	เมบี	

 

	 เวลา	 ๑๙.๐๐	 น.	 พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่ห้ัว	 ทรงพระกรุณา 

โปรด็เกล้าฯ	 ให้้เสด็็จออกแทนพระองค์	ณ	พระที�นั�งบรมราชสถิตยมโห้ฬาร	 

ในพระบรมมห้าราชวัง	 ในการพระราชทานเลี�ยงอาห้ารคำ�า	 เพื�อเป็นเกียรติ 

และแสด็งความยินด็ีแก่ผูู้้ได้็รับพระราชทานรางวัลสมเด็็จเจ้าฟ้ิามหิ้ด็ล	 

ประจำาปี	๒๕๖๒

วันศุุกร์ที� ๓๑	เวลา	๐๘.๕๕	น.	เสด็จ็ฯ	ไปทรงเปิด็การประชมุวชิาการนานาชาติ	

รางวัลสมเด็จ็เจ้าฟ้ิามหิ้ด็ล	ประจำาป	ี๒๕๖๓	ณ	โรงแรมเซ็ีนทารา	แกรนด์็	และ

บางกอกคอนเวนชันเซี็นเตอร์	แอท	เซี็นทรัลเวิลด็์	เข่ตปทุมวัน

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

วันเสารที์� ๑	เวลา	๑๕.๓๘	น.	เสด็็จฯ	ไปทรงเปน็ประธานงานเฉลมิพระเกยีรตเินื�อง

ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ	พระบาทสมเด็็จพระพุทธเลิศห้ล้า- 

นภาลัย	ประจำาปี	๒๕๖๓	ณ	 อุทยานพระบรมราชานุสรณ์	พระบาทสมเด็็จ

พระพุทธเลิศห้ล้านภาลัย	อำาเภออัมพวา	จังห้วัด็สมุทรสงคราม

วันอาทิตย์ที� ๒	 เวลา	๑๗.๑๙	น.	 เสด็็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	 

นายสุข่มุ	นวพันธ์	ณ	เมรหุ้ลวงห้น้าพลับพลาอิศรยิาภรณ์	วัด็เทพศิรนิทราวาส	

เข่ตป้อมปราบศัตรูพ่าย

วันจันทร์ที� ๓	เวลา	๑๕.๒๙	น.	พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่ห้ัว	ทรงพระกรุณา

โปรด็เกล้าฯ	 ให้้เสด็็จลงแทนพระองค์	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 สวนจิตรลด็า	 

ทรงเจิมเทียนรุ่ง	เนื�องในการพระราชกุศลมาฆบูชา	พุทธศักราช	๒๕๖๓	

วันอังคารที� ๔	 เวลา	๐๙.๑๘	น.	 เสด็็จลง	ณ	ศาลาดุ็สิด็าลัย	สวนจิตรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุคคล	จำานวน	๑๖	คณะ	เฝ้้าฯ

	 เวลา	 ๐๙.๕๓	 น.	 เสด็็จลง	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 สวนจิตรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะกรรมการอำานวยการสมาคมนิสิตเก่า

จุฬาลงกรณ์มห้าวิทยาลัย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 ปี	 ๒๕๖๐-๒๕๖๒	 เฝ้้าฯ	 

 เวลา	๑๔.๑๕	น.	เสด็จ็ลง	ณ	อาคารชัยพฒันา	สวนจติรลด็า	พระราชทาน 

พระราชวโรกาสให้้คณะบุคคล	จำานวน	๒	คณะ	เฝ้้าฯ	

วันศุุกร์ที� ๗	เวลา	๐๘.๕๒	น.	พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่ห้ัว	ทรงพระกรุณา

โปรด็เกล้าฯ	 ให้้เสด็็จฯ	แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผูู้้สำาเร็จ

การศ้กษาจากมห้าวิทยาลัยรามคำาแห้ง	ประจำาปีการศ้กษา	๒๕๖๑-๒๕๖๒	

เป็นวันสุด็ท้าย	จำานวน	๔,๐๕๙	คน	ณ	อาคารห้อประชุมพ่อขุ่นรามคำาแห้ง

มห้าราช	มห้าวิทยาลัยรามคำาแห้ง	เข่ตบางกะปิ
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วโรกาสให้้คณะบุคคล	 จำานวน	 ๑	 คณะ	 เฝ้้าฯ	 ต่อจากนั�น	 เสด็็จฯ	 ไป 

ทอด็พระเนตรการด็ำาเนินงานข่องศูนย์ศ้กษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	

	 ทรงร่วมพิธีบำาเพ็ญกุศลทางศาสนาอิสลามแก่ผูู้้ล่วงลับ	 ภายใน 

สุสานเฟ่ิ�องฟิ้า	 และทรงร่วมสวด็ดุ็อาอ์ถวายพระพร	 พระบาทสมเด็็จ-

พระเจ้าอยู่ห้ัว	สมเด็็จพระนางเจ้าสิริกิติ�	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนี

พันปีห้ลวง	สมเด็็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินี	 สมเด็็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 

กรมสมเด็็จพระเทพรตันราชสดุ็า	ฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีและพระบรมวงศานวุงศ์	 

ณ	ลานเฟิ่�องฟิ้า	ทักษิณราชนิเวศน์	อำาเภอเมืองนราธิวาส	จังห้วัด็นราธิวาส

	 ทรงเยี�ยมโรงเรียนบ้านเข่าตันห้ยงมิตรภาพที�	 ๑๕๓	 และโรงเรียน 

บ้านบางมะนาว	อำาเภอเมืองนราธิวาส

วันเสาร์ที�  ๒๒ 	 เวลา	 ๐๘.๔๕	 น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงเปิด็	 “งานออกร้าน 

คณะภริยาทูต	ประจำาปี	 ๒๕๖๓”	ณ	 รอยัล	พารากอน	ฮอลล์	 ศูนย์การค้า 

สยามพารากอน	เข่ตปทุมวัน

ระหว่างวันจันทร์ที� ๒๔ ถึึงวันศุุกร์ที� ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	เสด็็จฯ	ไปทรง

ปฏิิบัติพระราชกรณียกิจในพื�นที�จังห้วัด็พะเยาและจังห้วัด็เชียงราย	

วันจันทร์ที� ๒๔	 พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่ห้ัว	 ทรงพระกรุณาโปรด็เกล้าฯ	 

ให้้เสด็็จฯ	 แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผูู้้สำาเร็จการศ้กษา 

จากมห้าวิทยาลัยพะเยา	ประจำาปีการศ้กษา	๒๕๖๑	จำานวน	๔,๒๒๔	คน	ณ	

ห้อประชุมพญางำาเมือง	มห้าวิทยาลัยพะเยา	อำาเภอเมืองพะเยา	จังห้วัด็พะเยา	

	 เสด็็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	พระอุบาลีคุณูปมาจารย์	 

ปวง	ธมฺมปญฺฺโญ	อด็ีตเจ้าอาวาสวัด็	ณ	เมรุชั�วคราว	วัด็ศรีโคมคำา	ตำาบลเวียง	

อำาเภอเมืองพะเยา

	 ทรงเยี�ยมโครงการตำารวจพันธุ์ด็ี	ห้มู่ที�	๖	บ้านห้ัวด็อย	ตำาบลท่าสาย	

อำาเภอเมืองเชียงราย	จังห้วัด็เชียงราย

วันอังคารที� ๒๕	ทรงเยี�ยมโครงการเลี�ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล	ในโครงการ

พัฒนาด็อยตุง	 พื�นที�ทรงงานอันเนื�องมาจากพระราชด็ำาริ	 อำาเภอแม่ฟิ้าห้ลวง	

จังห้วัด็เชียงราย	

	 เวลา	๑๓.๕๘	น.	เสด็จ็ลง	ณ	อาคารชยัพัฒนา	สวนจติรลด็า	พระราชทาน 

พระราชวโรกาสให้้คณะบุคคล	จำานวน	๒	คณะ	เฝ้้าฯ	

วันเสาร์ที� ๘	 เวลา	๑๘.๒๙	น.	พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่หั้ว	 และสมเด็็จ 

พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชิน	ี เสด็็จฯไปในการพระราชทานเพลิงศพ	นายแก้วข่วัญ	 

วัชโรทัย	 ณ	 เมรุห้ลวงห้น้าพลับพลาอิศริยาภรณ์	 วัด็เทพศิรินทราวาส	 

เข่ตป้อมปราบศัตรูพ่าย	 โอกาสนี�	 สมเด็็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็็จ 

พระเทพรัตนราชสุด็าฯ	สยามบรมราชกุมารี	โด็ยเสด็็จในการนี�ด็้วย	

วันอาทิตย์ที� ๙ เวลา	๑๗.๓๓	น.	 เสด็็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	 

นางมนัสนันท์	ศรีสุภาพ	ณ	เมรุวัด็นวลจันทร์	เข่ตบ้งกุ่ม

วันจันทร์ที� ๑๐	 เวลา	๐๙.๐๑	น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงเป็นประธานการประชุม 

คณะกรรมการสถานศก้ษาขั่�นพื�นฐาน	โรงเรียนพระตำาห้นกัสวนกุห้ลาบ	ครั�งที�	

๑/๒๕๖๓	ณ	ห้้องประชุม	สำานักพระราชวัง	ในพระบรมมห้าราชวัง	

ระหว่างวันจันทร์ที� ๑๐ ถึึงวันศุุกร์ที� ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	 เสด็็จฯ	 เยือน

สาธารณรัฐอินเด็ีย	เสด็็จฯ	ไปทอด็พระเนตรป้อมปราการโกลกอนด็า	อุทยาน

มรด็กกุตบ์ชาฮี	 ทรงเยี�ยมโรงเรียนนายร้อยสาธารณรัฐอินเดี็ย	 สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สังเกตการณ์อาริยภัฏิ	และห้อด็ูด็าวเทวสถล

วันอาทิตย์ที� ๑๖ เวลา	๑๗.๒๓	น.	 เสด็็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	 

คุณห้ญิงสุพัฒน์	บุณยเกียรติ	ณ	เมรุวัด็มกุฏิกษัตริยาราม	เข่ตพระนคร

ระหว่างวันจันทร์ที� ๑๗ ถึึงวันศุุกร์ที� ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เสด็็จฯ	ไปทรง

ปฏิิบัติพระราชกรณียกิจในพื�นที�จังห้วัด็สุราษฎร์ธานี	จังห้วัด็นครศรีธรรมราช	

จังห้วัด็ตรัง	จังห้วัด็สตูล	จังห้วัด็สงข่ลา	จังห้วัด็ยะลา	และจังห้วัด็นราธิวาส

วันจันทร์ที� ๑๗ ทรงเปิด็การประชุมวิชาการระด็ับชาติ	 องค์การเกษตรกร 

ในอนาคตแห่้งประเทศไทย	 ในพระราชูปถัมภ์ฯ	 ครั�งที�	 ๔๑	 ปีการศ้กษา	

๒๕๖๒	ณ	 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี	 อำาเภอพนม	จังห้วัด็

สุราษฎร์ธานี	

	 ทรงเยี�ยมโครงการพัฒนาพื�นที�ลุ่มนำ�าปากพนังอันเนื�องมาจาก 

พระราชด็ำาร	ิณ	อาคารอเนกประสงค	์ศนูยอ์ำานวยการและประสานการพฒันา

พื�นที�ลุ่มนำ�าปากพนังอันเนื�องมาจากพระราชด็ำาริ	 อำาเภอปากพนัง	 จังห้วัด็

นครศรีธรรมราช

วันอังคารที� ๑๘ ทรงเปิด็ห้้องสมุด็พร้อมปัญญา	ณ	 เรือนจำาจังห้วัด็ตรัง	 

อำาเภอเมืองตรัง	จังห้วัด็ตรัง	

	 ทรงเยี�ยมโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแด็นยูงทองรัฐประชาสรรค์	

อำาเภอควนกาห้ลง	จังห้วัด็สตูล

วันพุธที�  ๑๙ 	 ทรงเยี�ยมโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแด็นบ้านชายควน	 

อำาเภอสะเด็า	จังห้วัด็สงข่ลา

	 ทรงเยี�ยมโครงการทห้ารพันธ์ุด็ี	ณ	กองพลพัฒนาที�	 ๔	ค่ายรัตนพล	

อำาเภอคลองห้อยโข่่ง	จังห้วัด็สงข่ลา

วันพฤหัสบดีที� ๒๐	ทรงเยี�ยมโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแด็นบ้านปาโจแมเราะ	

อำาเภอธารโต	จังห้วัด็ยะลา	และโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแด็นบ้านลีนานนท์	

อำาเภอสุคิริน	จังห้วัด็นราธิวาส

วันศุุกร์ที� ๒๑	 เสด็็จฯ	 ไปยังศูนย์ศ้กษาการพัฒนาพิกุลทอง	 อันเนื�องมาจาก 

พระราชด็ำาริ	 อำาเภอเมืองนราธิวาส	 จังห้วัด็นราธิวาส	พระราชทานพระราช- 

	 ทรงนำาคณะทตูานทุตูและกงสลุตา่งประเทศประจำาประเทศไทย	และ

ผูู้้แทนองค์กรระห้ว่างประเทศ	 เยี�ยมชมโครงการปลูกผู้ักปลอด็ภัยมาตรฐาน	

GAP	ณ	 บ้านสันทางห้ลวง	อำาเภอแม่จัน	 และโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนา

ชานำ�ามันและพืชนำ�ามัน	มูลนิธิชัยพัฒนา	อำาเภอแม่สาย	จังห้วัด็เชียงราย

	 ทรงเยี�ยมศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ	อำาเภอแม่สาย	
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มีนาคม ๒๕๖๓

วันอาทิตย์ที� ๑	 เวลา	๑๗.๑๔	น.	 เสด็็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	 

นายอำานวย	ประนิช	ณ	เมรุห้ลวงห้น้าพลับพลาอิศริยาภรณ์	วัด็เทพศิรนิทราวาส	

เข่ตป้อมปราบศัตรูพ่าย

วันอังคารที� ๓	 เวลา	๐๙.๑๓	น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงเปิด็การประชุม	 “กาแล็กซี	ี 

ฟิอรัม	เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	๒๐๒๐	ประเทศไทย”	ณ	อุทยานด็าราศาสตร์

สิรินธร	อำาเภอแม่ริม	จังห้วัด็เชียงให้ม่	

ระหว่างวันพุธที� ๔ ถึึงวันพฤหัสบดีที� ๕ มีนาคม ๒๕๖๓	 เสด็็จฯ	 ไปทรง 

ปฏิิบัติพระราชกรณียกิจในพื�นที�จังห้วัด็ชุมพร

วันพุธที� ๔	ทรงเปดิ็พพิธิภณัฑิว์ดั็พระบรมธาตสุว	ีวดั็พระบรมธาตสุว	ีอำาเภอสวี	

	 ทรงเยี�ยมโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแด็นบ้านควนสามัคคี	ตำาบลครน	

อำาเภอสวี	

วันพฤหัสบดีที� ๕	 ทรงเยี�ยมโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแด็นสิริราษฎร์	 และ

โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแด็นบ้านสวนเพชร	อำาเภอละแม	

วันพุธที� ๒๖ พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่หั้ว	 ทรงพระกรุณาโปรด็เกล้าฯ	 

ให้้เสด็็จฯ	 แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผูู้้สำาเร็จการศ้กษา 

จากมห้าวทิยาลยัแมฟ่ิา้ห้ลวง	ประจำาปกีารศก้ษา	๒๕๖๑	จำานวน	๒,๕๑๗	คน	

ณ	ห้อประชมุมห้าวทิยาลยัแมฟ่ิา้ห้ลวง	อำาเภอเมอืงเชยีงราย	จงัห้วดั็เชยีงราย	

	 ทรงเยี�ยมโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแด็นบำารุงที� 	 ๑๑๒	 และ 

โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแด็นสังวาลย์วิท	๘	บ้านจะลอ	อำาเภอแม่ฟิ้าห้ลวง	

จังห้วัด็เชียงราย

วันพฤหัสบดีที� ๒๗	 ทรงเยี�ยมโรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา	 บ้านเล่าลิ�ว	 อำาเภอ

แม่ฟิ้าห้ลวง	 จังห้วัด็เชียงราย	จากนั�น	ทรงเป็นประธานการประชุมโครงการ

พัฒนาการศ้กษา	 โรงเรียนในพื�นที�โครงการพัฒนาด็อยตุงฯ	 และอำาเภอ 

แม่ฟิ้าห้ลวง	ปีการศ้กษา	๒๕๖๒

	 เสด็็จฯ	 ไปทรงเยี�ยมโครงการศ้กษาและพัฒนาการปลูกชานำ�ามัน	 

ณ	บ้านแม่คำาน้อย	 อำาเภอแม่ฟิ้าห้ลวง	 และโครงการศ้กษาและพัฒนาการ

ปลูกชานำ�ามันปางมะหั้น	 และทอด็พระเนตรแปลงปลูกชานำ�ามันในพื�นที� 

ตำาบลเทอด็ไทย	อำาเภอแม่ฟิ้าห้ลวง	

	 เสด็็จฯ	 ไปทรงเยี�ยมโครงการสมัครใจเข้่ารับการบำาบัด็ยาเสพติด็	 

อาสาทำาด็ี	ณ	 ศูนย์อำานวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื�อความมั�นคง	

พื�นที�อำาเภอแม่ฟิ้าห้ลวง-อำาเภอแม่จัน	 ตำาบลเทอด็ไทย	 อำาเภอแม่ฟ้ิาห้ลวง	 

และทรงเยี�ยมราษฎรบ้านห้ัวแม่คำา	ตำาบลแม่สลองใน	อำาเภอแม่ฟิ้าห้ลวง	

	 เสด็็จออก	ณ	พระตำาห้นักด็อยตุง	 อำาเภอแม่ฟิ้าห้ลวง	พระราชทาน

พระราชวโรกาสให้้คณะบุคคล	 จำานวน	๒	 คณะ	 เฝ้้าฯ	 ต่อจากนั�น	 เสด็็จฯ	 

ไปยังอาคารอเนกประสงค์	 โครงการพัฒนาด็อยตุง	 พื�นที�ทรงงานอันเนื�อง 

มาจากพระราชด็ำาริ	 ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ 

แม่ฟิ้าห้ลวงฯ	ครั�งที�	๑/๒๕๖๓

วันศุุกร์ที� ๒๘	ทรงเปดิ็อาคารจริาธวิฒัน	์ศนูยก์ารเรยีนตำารวจตระเวนชายแด็น

บ้านจะนู	จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์	บ้านจะนู	อำาเภอเมืองเชียงราย	จังห้วัด็เชียงราย

	 เวลา	๑๓.๑๕	น.	 เสด็็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	นาวาเอก	 

จุลินทร์	เห้ลือนาค	ณ	เมรุวัด็สระแก้วปทุมทอง	อำาเภอเมืองพิษณุโลก	จังห้วัด็

พิษณุโลก	

	 ต่อจากนั�น	 เสด็็จฯ	 ไปทรงเยี�ยมโครงการทห้ารพันธ์ุด็ี	 ค่ายสมเด็็จ-

พระบรมไตรโลกนาถ	อำาเภอเมืองพิษณุโลก	จังห้วัด็พิษณุโลก

วันเสาร์ที� ๒๙	 เวลา	๑๔.๓๗	น.	 เสด็็จออก	ณ	 วังสระปทุม	พระราชทาน 

พระราชวโรกาสให้้ผูู้้ว่าราชการจังห้วัด็นครนายก	 นำาคณะข่้าราชการและ

เกษตรกร	เฝ้้าฯ	ทูลเกล้าฯ	ถวายมะยงชิด็ข่องจังห้วัด็นครนายก

	 เวลา	๑๗.๒๔	น.	เสด็็จฯ	ไปทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบัน

การพยาบาลศรสีวรนิทริา	สภากาชาด็ไทย	ครั�งที�	๒๕	ณ	อาคารเทดิ็พระเกยีรติ

สมเด็็จพระญาณสังวร	เจริญ	สุวฑิฺฒโน	สภากาชาด็ไทย	เข่ตปทุมวัน

วันศุุกร์ที� ๖	 เวลา	๑๔.๑๗	น.	 เสด็็จลง	ณ	อาคารชัยพัฒนา	สวนจิตรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้	นายเด็ชา	ภู่ละออ	นำาเกษตรกรกลุ่มพัฒนา

ไม้ผู้ล	อำาเภอสากเห้ล็ก	จังห้วัด็พิจิตร	เฝ้้าฯ	ทูลเกล้าฯ	ถวายผู้ลไม้และผู้ลผู้ลิต

แปรรูปทางการเกษตรข่องกลุ่มพัฒนาไม้ผู้ลด็ังกล่าว

วันเสาร์ที� ๗	เวลา	๑๔.๑๖	น.	พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่ห้ัว	ทรงพระกรุณา

โปรด็เกล้าฯ	 ให้้เสด็็จฯ	แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผูู้้สำาเร็จ

การศก้ษาจากมห้าวิทยาลัยนวมินทราธิราช	ประจำาปกีารศก้ษา	๒๕๖๑	จำานวน	

๓๐๒	คน	ณ	อาคารนวมภูมินทร์	วชิราวุธวิทยาลัย	เข่ตด็ุสิต

วันจันทร์ที� ๙	 เวลา	๑๔.๐๔	น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงเยี�ยมโครงการตามพระราช

ประสงค์ด็อนขุ่นห้้วย	อำาเภอชะอำา	จังห้วัด็เพชรบุรี

วันพฤหัสบดีที� ๑๒	เวลา	๑๓.๕๓	น.	เสด็็จฯ	ไปทอด็พระเนตรกิจการข่องบริษทั	

เด็น็โซี	(ประเทศไทย)	จำากัด็	ซี้�งจดั็ทำาโครงการทวภิาค	ีรว่มกับโรงเรียนจิตรลด็า

วิชาชีพ	สถาบันเทคโนโลยีจิตรลด็า	ณ	 โรงงานบางปะกง	 นิคมอุตสาห้กรรม

อมตะซีิตี	อำาเภอพานทอง	จังห้วัด็ชลบุรี	
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วันเสาร์ที� ๑๔ เวลา	๑๔.๓๗	น.	พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่ห้ัว	ทรงพระกรุณา

โปรด็เกล้าฯ	 ให้้เสด็็จออกแทนพระองค์	ณ	วังสระปทุม	พระราชทานพระราช

วโรกาสให้้ประธานกรรมการแผู้นกวิศวกรรมศาสตร์	มลูนธิอิานนัทมห้ดิ็ล	และ

คณะ	นำาผูู้้ได็้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิ้ด็ล	แผู้นกวิศวกรรมศาสตร์	

ประจำาปี	 ๒๕๕๕	 ให้้ไปศ้กษาต่อและได้็สำาเร็จการศ้กษาดั็งกล่าวแล้ว	 เฝ้้าฯ	

กราบบังคมทูลรายงานผู้ลการศ้กษา

	 เวลา	 ๑๗.๓๔	 น.	 เสด็็จฯ	 ไปในงานปิด็ภาคเรียนข่องโรงเรียน 

ชัยพิทยพัฒน์	 มูลนิธิชัยพัฒนา	จารุวัฒนานุกูล	ท่าพระ	ประจำาปีการศ้กษา	

๒๕๖๒	ณ	 โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์	 มูลนิธิชัยพัฒนา	จารุวัฒนานุกูล	ท่าพระ	

เข่ตบางกอกให้ญ่

ระหว่างวันจันทร์ที� ๑๖ ถึึงวันพุธที� ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓	 เสด็็จฯ	 ไปทรง 

ปฏิิบัติพระราชกรณียกิจในพื�นที�จังห้วัด็น่าน

วันจันทร์ที� ๑๖	 ทรงเยี�ยมโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย	 อำาเภอสองแคว	 

และทรงเปิด็	 “พิพิธภัณฑิ์โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย”	ทรงเยี�ยมโรงเรียน 

พระปริยตัธิรรมนโิครธาราม	บ้านตน้ฮ่าง	อำาเภอทา่วงัผู้า	และทรงเปิด็	“อาคาร 

สิริรัตนธรรม”	 และทรงเยี�ยมโรงสีข่้าวพระราชทาน	 ตำาบลศรีภูมิ	 อำาเภอ 

ท่าวังผู้า

มห้ิด็ล	 แผู้นกอักษรศาสตร์	ประจำาปี	๒๕๕๕	 เฝ้้าฯ	 กราบบังคมทูลรายงาน

ผู้ลการศ้กษา

วันศุุกร์ที� ๒๐	 เวลา	๑๔.๒๙	น.	 เสด็็จลง	ณ	อาคารชัยพัฒนา	สวนจิตรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้	คณะบุคคล	จำานวน	๔	คณะ	เฝ้้าฯ

	 เวลา	๑๔.๔๕	น.	เสด็็จลง	ณ	อาคารชัยพัฒนา	พระราชทานพระราช

วโรกาสให้้นายโจเซีฟิ	แอนโทนี	คอตเตอร์	 เอกอัครราชทูตวิสามัญผูู้้มีอำานาจ

เต็มแห้่งไอร์แลนด็์ประจำาประเทศไทย	เฝ้้าฯ	ในโอกาสเข่้ารับตำาแห้น่งห้น้าที�

	 นายฌาก	 ลาปูฌ	 เอกอัครราชทูตวิสามัญผูู้้มีอำานาจเต็มแห่้ง

สาธารณรฐัฝ้รั�งเศสประจำาประเทศไทย	และนายเกออรค์	ชมิท	เอกอคัรราชทตู

วิสามัญผูู้้มีอำานาจเต็มแห่้งสห้พันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำาประเทศไทย	

เฝ้้าฯ	ในโอกาสเข่้ารับตำาแห้น่งห้น้าที�

วันเสาร์ที� ๒๑	 เวลา	 ๑๗.๔๒	น.	 เสด็็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	 

นางกัณห้า	โชติกเสถียร	ณ	เมรุวัด็ธาตุทอง	เข่ตวัฒนา

วันอาทิตย์ที� ๒๒	 เวลา	๑๗.๒๑	น.	 เสด็็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	

ห้ม่อมประพาล	จักรพันธุ์	ณ	อยุธยา	ณ	เมรุวัด็มกุฏิกษัตริยาราม	เข่ตพระนคร

พฤษภาคม ๒๕๖๓

วันอังคารที� ๕	 เวลา	๑๔.๐๙	น.	 เสด็็จออก	ณ	 วังสระปทุม	พระราชทาน 

พระราชวโรกาสให้้ปลดั็กระทรวงสาธารณสขุ่	และคณะ	เฝ้า้ฯ	รบัพระราชทาน

เครื�องช่วยห้ายใจชนิด็ควบคุมปริมาตรและความด็ัน	 เพื�อพระราชทานแก่ 

โรงพยาบาลในสังกัด็กระทรวงสาธารณสุข่	 สำาห้รับใช้ในการช่วยเห้ลือ 

ผูู้้ป่วยโรคติด็เชื�อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	ห้รือโรคโควิด็-๑๙	 และผูู้้ป่วยทั�วไป 

ข่องโรงพยาบาล

วันอังคารที� ๑๗ ทรงเยี�ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห้์	๕๖	อำาเภอเวียงสา	

และทรงเยี�ยมโครงการทห้ารพันธ์ุดี็	 น่าน	ณ	กองบังคับการกรมทห้ารพราน 

ที�	๓๒	อำาเภอภูเพียง	

วันพุธที� ๑๘	 ทรงเปิด็อาคาร	 “นันทปัญญาทร”	ณ	 ศูนย์ศ้กษาพิเศษประจำา

จังห้วัด็น่าน	อำาเภอเมืองน่าน	

วันพฤหัสบดีที� ๑๙	เวลา	๐๙.๐๓	น.	เสด็็จลง	ณ	ศาลาด็ุสิด็าลัย	สวนจิตรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้	คณะบุคคล	จำานวน	๑๕	คณะ	เฝ้้าฯ	

	 เวลา	 ๐๙.๔๕	 น.	 พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่หั้ว	 ทรงพระกรุณา 

โปรด็เกล้าฯ	 ให้้เสด็็จลงแทนพระองค์	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 สวนจิตรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้ประธานแผู้นกอักษรศาสตร์	มูลนิธิอานันท-

มห้ิด็ล	 และคณะ	 นำาผูู้้ได็้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมห้ิด็ล	 แผู้นก 

อักษรศาสตร์	 ประจำาปี	 ๒๕๕๒	และผูู้้ได็้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันท-

	 ต่อจากนั�น	 พระราชทานพระราชวโรกาสให้้ผูู้้บัญชาการตำารวจ

ตระเวนชายแด็น	และคณะ	 เฝ้้าฯ	 รับพระราชทานรถยนต์ข่ับเคลื�อน	๔	 ล้อ	

เพื�อพระราชทานแก่โรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแด็น	และศนูย์การเรยีนตำารวจ

ตระเวนชายแด็น	ในจงัห้วดั็กาญจนบุร	ีแมฮ่อ่งสอน	เชยีงให้ม	่และตาก	สำาห้รบั

ใชเ้ปน็พาห้นะในการเด็นิทาง	และเพื�อข่นสง่วัตถุด็บิประกอบอาห้าร	ตำาราเรยีน	

สื�อการเรียนการสอน	และปัจจัยทางการผู้ลิตทางการเกษตรข่องโรงเรียน

9จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



	 เวลา	 ๑๕.๑๓	 น.	 เสด็็จลง	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 สวนจิตรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุคคล	จำานวน	๓	คณะ	เฝ้้าฯ	

	 เวลา	 ๑๕.๓๐	 น.	 พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่ห้ัว	 ทรงพระกรุณา 

โปรด็เกล้าฯ	 ให้้เสด็็จลงแทนพระองค์	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 พระราชทาน 

พระราชวโรกาสให้้ประธานกรรมการแผู้นกแพทยศาสตร	์มลูนธิอิานนัทมห้ดิ็ล	

และคณะ	นำาผูู้้ได็้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมห้ิด็ล	 เฝ้้าฯ	 กราบถวาย

บังคมลาไปศ้กษาต่อ	และเฝ้้าฯ	กราบบังคมทูลรายงานผู้ลการศ้กษา	

วันพฤหัสบดีที� ๑๑	เวลา	๐๙.๑๐	น.	เสด็็จลง	ณ	ศาลาด็ุสิด็าลัย	สวนจิตรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุคคล	จำานวน	๑๑	คณะ	เฝ้้าฯ	

	 เวลา	 ๑๔.๐๔	 น.	 เสด็็จลง	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 สวนจิตรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุคคล	จำานวน	๓	คณะ	 เฝ้้าฯ	 จากนั�น	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้	นายอะฮ์มัด็	 รุซีด็ี	 เอกอัครราชทูตวิสามัญ 

ผูู้้มีอำานาจเต็ม	 แห้่งสาธารณรัฐอินโด็นีเซีียประจำาประเทศไทย	 เฝ้้าฯ	 กราบ 

บังคมทูลลา	ในโอกาสพ้นจากตำาแห้น่งห้น้าที�	

	 เวลา	๑๗.๓๑	น.	เสด็็จฯ	ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	ท่านผูู้้ห้ญิง

สมรักษ์	หุ้ตินทะ	ณ	เมรุห้ลวงห้น้าพลับพลาอิศริยาภรณ์	วัด็เทพศิรินทราวาส	

เข่ตป้อมปราบศัตรูพ่าย

วันศุุกร์ที� ๑๒	 เวลา	๐๙.๐๗	น.	 เสด็็จลง	ณ	ศาลาด็ุสิด็าลัย	 สวนจิตรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุคคล	จำานวน	๖	คณะ	เฝ้้าฯ	

	 เวลา	 ๐๙.๓๘	 น.	 เสด็็จลง	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 สวนจิตรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุคคล	จำานวน	๓	คณะ	เฝ้้าฯ	

	 จากนั�น	 ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่หั้ว	 

ทรงพระกรุณาโปรด็เกล้าฯ	 ให้้เสด็็จลงแทนพระองค์	 พระราชทานพระราช- 

วโรกาสให้้ประธานแผู้นกอักษรศาสตร์	 มูลนิธิอานันทมห้ิด็ล	 และคณะ	 

นำาผูู้้ได้็รับพระราชทานมูลนิธิอานันทมหิ้ด็ล	 แผู้นกอักษรศาสตร์	 ประจำาปี	 

๒๕๖๒	เฝ้้าฯ	กราบถวายบังคมลา

	 เวลา	๑๔.๐๗	น.	เสด็็จลง	ณ	ศาลาด็ุสิด็าลัย	พระราชทานพระราช-

วโรกาสให้้คณะบุคคล	จำานวน	๘	คณะ	เฝ้้าฯ	

วันอาทิตย์ที� ๑๔	เวลา	๐๖.๒๗	น.	เสด็จ็ฯ	ไปทรงบาตรพระสงฆ	์เนื�องในโอกาส

วันกำาเนิด็สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา	 สภากาชาด็ไทย	ครบ	๑๐๖	ปี	 

มิถุึนายน ๒๕๖๓

วันพุธที� ๓	เวลา	๐๙.๑๗	น.	เสด็็จฯ	ออก	ณ	วังสระปทุม	พระราชทานพระราช

วโรกาสให้้พลตำารวจเอก	สมศักด็ิ�	แข่วงโสภา	ที�ปร้กษาโครงการตามพระราช 

ด็ำาริฯ	 นำาผูู้้แทนกลุ่มรวมพลังเกษตรอินทรีย์	 ตำาบลเฉนียง	 ตำาบลนอกเมือง	

อำาเภอเมืองสุรินทร์	 และตำาบลทมอ	ตำาบลเชื�อเพลิง	อำาเภอปราสาท	จังห้วัด็

สรุนิทร์	เฝ้า้ฯ	น้อมเกล้าฯ	ถวายข้่าวเปลือก	เพื�อพระราชทานแก่โครงการพัฒนา

เด็็กและเยาวชนในถิ�นทุรกันด็าร	

วันศุุกร์ที� ๕	 เวลา	๐๙.๐๒	น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงเป็นประธานการประชุมให้ญ่

มูลนิธิรามาธิบด็ีฯ	ประจำาปี	๒๕๖๓	ณ	 ศูนย์การแพทย์สมเด็็จพระเทพรัตน์	

คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบด็ี	มห้าวิทยาลัยมห้ิด็ล	เข่ตราชเทวี

	 เวลา	๑๔.๐๘	น.	เสด็จ็ฯ	ไปทรงเปน็ประธานการประชมุคณะกรรมการ

สภากาชาด็ไทย	ครั�งที�	๓๓๗	ณ	อาคารเทิด็พระเกียรติสมเด็็จพระญาณสังวร	

เจริญ	สุวฑิฺฒโน	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาด็ไทย	เข่ตปทุมวัน

วันเสาร์ที� ๖	 เวลา	 ๑๗.๓๐	 น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงเป็นประธานการประชุม 

คณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ	ณ	โรงพยาบาลศิริราช	เข่ตบางกอกน้อย

วันอาทิตย์ที� ๗	 เวลา	๑๗.๑๕	น.	 เสด็็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	

ศาสตราจารย์กิตติคุณ	ห้ม่อมราชวงศ์แน่งน้อย	 ศักดิ็�ศรี	ณ	 เมรุห้ลวงห้น้า 

พลับพลาอิศริยาภรณ์	วัด็เทพศิรินทราวาส	เข่ตป้อมปราบศัตรูพ่าย

วันจันทร์ที� ๘	 เวลา	๑๓.๔๐	น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงเปิด็ห้้องสมุด็พร้อมปัญญา		 

ณ		เรือนจำากลางระยอง		อำาเภอบ้านค่าย		จังห้วัด็ระยอง

วันอังคารที� ๙ เวลา	๑๔.๕๘	น.	พระบาทสมเด็จ็พระเจ้าอยู่หั้ว	ทรงพระกรุณา

โปรด็เกล้าฯ	ให้้เสด็็จฯ	แทนพระองค์ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์	เชิงสะพาน

พระราม	๘	ทรงวางพวงมาลาข่องพระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่หั้วพวงมาลา 

ข่องสมเด็จ็พระนางเจา้สริกิติิ�	พระบรมราชนินีาถ	พระบรมราชชนนพีนัปหี้ลวง	

พวงมาลาข่องสมเด็็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชิน	ีและพวงมาลาส่วนพระองค์	

ณ	พระบรมราชานุสาวรีย์	 พระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรมห้าอานันทมห้ิด็ล	

พระอัฐมรามาธิบด็ินทร	เนื�องในวันคล้ายวันสวรรคต	๙	มิถุนายน	๒๕๖๓

วันพุธที� ๑๐	 เวลา	๑๔.๓๗	น.	 เสด็็จลง	ณ	ศาลาด็ุสิด็าลัย	 สวนจิตรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุคคล	จำานวน	๑๔	คณะ	เฝ้้าฯ	
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ณ	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	 ๖	 รอบ	พระชนมพรรษา	 สถาบันการพยาบาล 

ศรีสวรินทิรา	สภากาชาด็ไทย	เข่ตปทุมวัน

	 เวลา	 ๑๗.๓๖	 น.	 เสด็็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	 พลโท	 

ด็ำารงเทพย์	บุนนาค	ณ	เมรุวัด็ธาตุทอง	เข่ตวัฒนา

วันจันทร์ที� ๑๕	 เวลา	๐๙.๑๐	น.	 เสด็็จลง	ณ	ศาลาด็ุสิด็าลัย	สวนจิตรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้	คณะบุคคล	จำานวน	๙	คณะ	เฝ้้าฯ	

	 เวลา	๑๔.๑๓	น.	เสด็จ็ลง	ณ	ศาลาด็สุดิ็าลยั	พระราชทานพระราชวโรกาส 

ให้้คณะบุคคล	จำานวน	๕	คณะ	เฝ้้าฯ	

	 เวลา	 ๑๕.๑๐	 น.	 เสด็็จลง	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 สวนจิตรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้ร้ฐัมนตรวีา่การกระทรวงวฒันธรรม	และคณะ 

ผูู้้บริห้ารกระทรวงวัฒนธรรม	นำาผูู้้ได็้รับรางวัล	 “ศิลปินศิลปาธร”	 ประจำาปี	

๒๕๖๒	เฝ้้าฯ	รับพระราชทานเข่็มเชิด็ชูเกียรติ	

	 เวลา	๑๗.๓๐	น.	เสด็็จฯ	ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	นางอาภรณ์	

นิสาลักษณ์	ณ	เมรุวัด็ธาตุทอง	เข่ตวัฒนา

วันอังคารที� ๑๖	 เวลา	๐๙.๐๘	น.	 เสด็็จลง	ณ	ศาลาด็ุสิด็าลัย	สวนจิตรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุคคล	จำานวน	๔	คณะ	เฝ้้าฯ	

	 เวลา	๑๔.๑๕	น.	 เสด็็จลง	ณ	ศาลาด็ุสิด็าลัย	พระราชทานพระราช

วโรกาสให้้คณะบุคคล	จำานวน	๑๐	คณะ	เฝ้้าฯ	

	 เวลา	 ๑๔.๔๐	 น.	 เสด็็จลง	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 สวนจิตรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุคคล	จำานวน	๒	คณะ	เฝ้้าฯ	

	 เวลา	๑๗.๑๓	น.	 เสด็็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	นายอุทัย	

แก้วละเอียด็	ณ	เมรุวัด็มกุฏิกษัตริยาราม	เข่ตพระนคร

วันพุธที� ๑๗	 เวลา	 ๑๔.๕๙	 น.	 เสด็็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	 

พระเทพญาณไตรโลกาจารย์	 (สำาเภา	ติสาโร)	ณ	 เมรุวัด็นิเวศธรรมประวัติ	

อำาเภอบางปะอิน	จังห้วัด็พระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดีที� ๑๘	 เวลา	 ๑๐.๐๓	 น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงเป็นประธานในพิธี 

ไห้ว้ครู	และพระราชทานเห้รียญรางวัลการศก้ษาแก่นกัเรียนนายร้อย	โรงเรียน 

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า	ประจำาปีการศ้กษา	๒๕๖๓	ณ	 โรงเรียนนายร้อย 

พระจุลจอมเกล้า	อำาเภอเมืองนครนายก	จังห้วัด็นครนายก	

	 เวลา	๑๕.๐๒	น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงเปิด็	 “อาคาร	๙๐๑”	ณ	สถาบัน

สารสนเทศทรัพยากรนำ�า	(องค์การมห้าชน)	เข่ตจตุจักร	

	 เวลา	๑๗.๔๗	น.	 เสด็็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ		นางสาว 

สรุางค	์ด็รุยิพนัธ์ุ		ศลิปนิแห่้งชาต	ิ	สาข่าศลิปะการแสด็ง		คตีศิลป	์	ณ	เมรดุ็า้นใต	้	

วัด็เทพศิรินทราวาส		เข่ตป้อมปราบศัตรูพ่าย

วันศุุกร์ที� ๑๙ เสด็็จฯ	 ไปทรงปฏิิบัติพระราชกรณียกิจในพื�นที�จังห้วัด็พิจิตร 

และจังห้วัด็พิษณุโลก	 ทรงเยี�ยมโครงการศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร	

อำาเภอบางมูลนาก	 จังห้วัด็พิจิตร	ทรงเยี�ยม	 “ศูนย์ผู้ลิตเมล็ด็พันธ์ุข้่าวชุมชน	

บ้านบ้งประด็ู่”	 และ	 “วิสาห้กิจชุมชนกลุ่มผู้ลิตและข่ยายพันธ์ุข่้าวชุมชน	

ตำาบลงิ�วราย”	 อำาเภอตะพานหิ้น	 จังห้วัด็พิจิตร	 ทรงเยี�ยมโครงการทห้าร 

พันธ์ุด็ี	 ในกองพันซ่ีอมบำารุงที�	 ๒๓	กองบัญชาการช่วยรบที�	 ๓	 ค่ายสมเด็็จ 

พระเอกาทศรถ	อำาเภอเมืองพิษณุโลก	 จังห้วัด็พิษณุโลก	 โอกาสนี�	 ทรงเปิด็

อาคารบรรจุเมล็ด็พันธุ์พืชพระราชทาน	“เพื�อนช่วยเพื�อน”	ทรงเยี�ยมโครงการ

เลี�ยงแพะพระราชทานพันธ์ุแบล็คเบงกอลในกองพันส่งกำาลงัและบริการที�	๒๓	

กองบัญชาการช่วยรบที�	 ๓	 ค่ายสมเด็็จพระเอกาทศรถ	 และทรงเปิด็อาคาร 

ศูนย์เพาะพันธ์ุปลานำ�าจืด็พระราชทาน	 “เพื�อนช่วยเพื�อน”	 พื�นที�ภาคเห้นือ 

ตอนล่าง	กรมทห้ารป่นให้ญ่ที�	๔	

วันจันทร์ที� ๒๒	เวลา	๐๘.๕๘	น.	เสด็็จลง	ณ	อาคารชัยพัฒนา	สวนจิตรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุคคล	จำานวน	๗	คณะ	เฝ้้าฯ

วันอังคารที� ๒๓	เวลา	๑๕.๑๐	น.	พระบาทสมเด็จ็พระเจ้าอยู่ห้วั	ทรงพระกรุณา 

โปรด็เกล้าฯ	 ให้้เสด็็จออกแทนพระองค์	ณ	วังสระปทุม	ทรงเจิมเทียนพรรษา 

ที�พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่หั้วทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุด็บูชา 

พระรัตนตรัยตามพระอารามห้ลวงและพุทธเจดี็ยส์ถานสำาคญั	เนื�องในเทศกาล

เข่้าพรรษา	ประจำาปีพุทธศักราช	๒๕๖๓	

	 ต่อจากนั�น	 เสด็็จออกแทนพระองค์	 พระราชทานพระราชวโรกาส 

ให้้ผูู้้ว่าราชการจังห้วัด็อุบลราชธานีนำาคณะกรรมการจัด็งานประเพณีแห่้ 

เทียนพรรษา	ประจำาพุทธศักราช	๒๕๖๓	 เฝ้้าฯ	รับพระราชทานเทียนพรรษา	

เพื�อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข่้าพรรษาที�วัด็สุปัฏินาราม	 

พระอารามห้ลวง	อำาเภอเมืองอุบลราชธานี	จังห้วัด็อุบลราชธานี

	 เวลา	 ๑๗.๒๖	 น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงเป็นประธานการประชุมสภา 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา	 สภากาชาด็ไทย	 ครั�งที�	 ๒๗	ณ	 อาคาร 

เทิด็พระเกียรติสมเด็็จพระญาณสังวร	 เจริญ	 สุวฑิฺฒโน	 โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์	สภากาชาด็ไทย	เข่ตปทุมวัน

วันพฤหัสบดีที� ๒๕ เวลา	๑๗.๔๖	น.	เสด็จ็ออก	ณ	วังสระปทุม	ทรงเปน็ประธาน

การประชุมให้ญ่สามัญประจำาปี	 คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็็จเจ้าฟิ้า

มห้ิด็ล	ในพระบรมราชูปถัมภ์	ครั�งที�	๑/๒๕๖๓

วันศุุกร์ที� ๒๖	 เวลา	๐๙.๑๑	น.	 เสด็็จลง	ณ	ศาลาดุ็สิด็าลัย	สวนจิตรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุคคล	จำานวน	๑๑	คณะ	เฝ้้าฯ	

	 เวลา	๑๔.๑๖	น.	เสด็็จลง	ณ	ศาลาด็ุสิด็าลัย	พระราชทานพระราช- 

วโรกาสให้้คณะบุคคล	จำานวน	๑๔	คณะ	เฝ้้าฯ	

วันเสาร์ที� ๒๗ เวลา	๑๗.๒๐	น.	พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่ห้ัว	ทรงพระ- 

กรุณาโปรด็เกล้าฯ	 ให้้เสด็็จฯ	 แทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	 

สมเด็็จพระพุทธชินวงศ์	 สมศักด็ิ� 	 อุปสโม	 ณ	 เมรุห้ลวงห้น้าพลับพลา 

อิศริยาภรณ์	วัด็เทพศิรินทราวาส	เข่ตป้อมปราบศัตรูพ่าย	

กรกฎาคม ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที� ๒	 เวลา	 ๐๙.๓๓	 น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงปลูกต้นไม้	 เนื�องใน 

วันอาสาฬห้บูชา	ณ	สวน	๑๐๐	ปี	 ห้ลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ	 มห้าวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	เข่ตบางเข่น

วันศุุกร์ที� ๓	 เวลา	๐๙.๑๔	น.	 เสด็็จลง	ณ	ศาลาด็ุสิด็าลัย	 สวนจิตรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุคคล	จำานวน	๖	คณะ	เฝ้้าฯ	

	 เวลา	 ๐๙.๕๓	 น.	 เสด็็จลง	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 สวนจิตรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุคคล	จำานวน	๒	คณะ	เฝ้้าฯ	

	 เวลา	๑๔.๑๔	น.	เสด็็จลง	ณ	ศาลาด็ุสิด็าลัย	พระราชทานพระราช-

วโรกาสให้้คณะบุคคล	จำานวน	๗	คณะ	เฝ้้าฯ	
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	 เวลา	 ๑๔.๔๕	 น.	 เสด็็จลง	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 พระราชทาน 

พระราชวโรกาสให้น้ายไพศาล	ล้อมทอง	ผูู้ช้ว่ยเลข่าธกิารพระราชวัง	นำานักเรยีน 

ในพระราชานุเคราะห้์ที�ได็้รับคัด็เลือกบรรจุเป็นข่้าราชการครูผูู้้ช่วย	 ในปี	

๒๕๖๑	และในปี	๒๕๖๒	เฝ้้าฯ	เพื�อแสด็งความสำาน้กในพระมห้ากรุณาธิคุณ	

วันจันทร์ที� ๖	เวลา	๐๙.๑๕	น.	เสด็จ็ออก	ณ	วงัสระปทมุ	พระราชทานพระราช

วโรกาสให้้นางซีาตู	ซีุยก์การี	-	เคลฟิเวน	เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิินแลนด็์

ประจำาประเทศไทย	เฝ้้าฯ	กราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากตำาแห้น่งห้น้าที�

วันพุธที� ๘	 เวลา	 ๑๓.๕๔	น.	 เสด็็จลง	ณ	 ศาลาด็ุสิด็าลัย	 สวนจิตรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุคคล	จำานวน	๑๑	คณะ	เฝ้้าฯ	

	 เวลา	 ๑๔.๓๑	 น.	 เสด็็จลง	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 สวนจิตรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้นายกสมาคมประวัตศิาสตร์	 ในพระราชูปถมัภ์ฯ	 

นำาศาสตราจารยก์ติตคิณุ	ฉตัรทพิย	์นาถสภุา	เฝ้า้ฯ	รบัพระราชทานโลป่ระกาศ

เกียรติคุณนักประวัติศาสตร์อาวุโสด็ีเด็่น	ปี	๒๕๖๓	

วันพฤหัสบดีที� ๙	 เวลา	๑๗.๓๙	น.	 เสด็็จฯ	 ไปในการพ	ระราชทานเพลิงศพ		 

นางห้รรษา		 จักรพันธ์ุ		ณ		 อยุธยา	ณ	 เมรุห้ลวงห้น้าพลับพลาอิศริยาภรณ์	 

วัด็เทพศิรินทราวาส			เข่ตป้อมปราบศัตรูพ่าย

วันศุุกร์ที� ๑๐ เวลา	 ๐๙.๐๔	 น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงเปิด็การประชุมวิชาการ

นานาชาติเพื�อความเสมอภาคทางการศก้ษา	:	ปวงชนเพื�อการศก้ษา	โอกาสนี�	 

ทรงบรรยายพิเศษเรื�อง	 “สี�ทศวรรษ	การทรงงานด็้านการศ้กษาและพัฒนา

คุณภาพชีวิตเด็็กและเยาวชนด็้อยโอกาส”	ณ	 โรงแรมสยาม	 เคมปินสกี	 

เข่ตปทุมวัน

วันจันทร์ที� ๑๓	 เสด็็จฯ	 ไปทรงปฏิิบัติพระราชกรณียกิจในพื�นที�จังห้วัด็ 

สกลนคร	 ทรงสักการะอัฐิ	 ห้ลวงปู่ผู้าง	 โกสโล	 ในโอกาสฉลองโกสลเจด็ีย์	 

ณ	ที�พักสงฆ์บ่อแก้วมณีโชติ	 อำาเภอพรรณานิคม	ทรงเปิด็โครงการจัด็ห้านำ�า 

ช่วยเห้ลือโรงเรียนท่านผูู้้ห้ญิงจันทิมา	 พ้�งบารมี	ณ	 อ่างเก็บนำ�าวัด็ป่าด็ง 

ชมพูพาน	 อำาเภอภูพาน	 ทรงเยี�ยมโรงเรียนท่านผูู้้ห้ญิงจันทิมา	 พ้�งบารมี	 

อำาเภอภูพาน	และเสด็็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	พระอธิการด็ำาเกิง	

วรวุฑิโฒ	อด็ีตเจ้าอาวาสวัด็ป่าชมภูพาน	ณ	วัด็ป่าชมภูพาน	อำาเภอภูพาน

วันพุธที� ๑๕	 เวลา	๐๙.๐๔	น.	 เสด็็จลง	ณ	อาคารชัยพัฒนา	สวนจิตรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุคคล	จำานวน	๕	คณะ	เฝ้้าฯ	

	 เวลา	 ๐๙.๔๖	 น.	 เสด็็จลง	 ณ	 ศาลาดุ็สิด็าลัย	 สวนจิตรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุคคล	จำานวน	๑๑	คณะ	เฝ้้าฯ	

	 เวลา	๑๔.๐๖	น.	เสด็็จลง	ณ	ศาลาด็ุสิด็าลัย	พระราชทานพระราช- 

วโรกาสให้้คณะบุคคล	จำานวน	๑	คณะ	 เฝ้้าฯ	 เวลา	๑๔.๒๐	น.	พระบาท- 

สมเด็็จพระเจ้าอยู่ห้ัว	 ทรงพระกรุณาโปรด็เกล้าฯ	 ให้้เสด็็จลงแทนพระองค์	 

ณ	ศาลาด็ุสิด็าลัย	 พระราชทานพระราชวโรกาสให้้	 นายวิษณุ	 เครืองาม	 

รองนายกรัฐมนตรี	ประธานกรรมการวัฒนธรรมแห้่งชาติ	นำา	“ศิลปินแห้่งชาติ	

ประจำาปี	๒๕๖๒”	เฝ้้าฯ	รับพระราชทานโล่และเข่็มเชิด็ชูเกียรติ	

วันพฤหัสบดีที� ๑๖ เสด็็จฯ	ไปทรงปฏิิบัติพระราชกรณียกิจในพื�นที�จังห้วัด็เลย	

ทรงเปดิ็อาคารสำานกังานโครงการศนูยพ์ฒันาพนัธ์ุสตัวพ์ระราชทานด็า่นซีา้ย	

อำาเภอด่็านซ้ีาย	 ทรงเยี�ยมโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแด็นบ้านห้มันข่าว	 

อำาเภอด็่านซี้าย	และโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์	อำาเภอภูห้ลวง	

วันศุุกร์ที� ๑๗ เวลา	๐๙.๐๐	น.	เสด็็จลง	ณ	อาคารชัยพัฒนา	สวนจิตรลด็า	

ทรงเปน็ประธานการประชมุคณะกรรมการมลูนธิสิมเด็จ็พระเทพรตันราชสดุ็า	

ในพระราชูปถัมภ์ฯ	ประจำาปี	๒๕๖๓

วันอาทิตย์ที� ๑๙	 เวลา	๑๗.๒๘	น.	 เสด็็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	 

เรืออากาศตรี	 สุเทพ	 วงศ์กำาแห้ง	 ศิลปินแห่้งชาติ	 สาข่าศิลปะการแสด็ง	 

เพลงไทยสากล-ข่ับร้อง	ณ	เมรุวัด็ธาตุทอง	เข่ตวัฒนา

วันจันทร์ที� ๒๐	 เวลา	๐๘.๕๐	น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงเปิด็การประชุมวิชาการ

นานาชาติ	 “2020		 Chulalongkorn	 ASIAN	Heritage	 Forum”	 ในห้ัวข่้อ	 

“ภาษาและวัฒนธรรมไทย-ไท”	ณ	โรงแรมเด็อะเซีนต์	รีจิส	เข่ตปทุมวัน

วันอังคารที� ๒๑	เวลา	๐๘.๒๘	น.	เสด็็จฯ	ไปทรงร่วมการสัมมนาทางวิชาการ

เรื�อง	 “๗๐	ปี	 ไทยกับสงครามเกาห้ลี	 :	 มุมมองจากเอกสารข่องเกาห้ลี	 จีน	 

ญี�ปุ่น	 สห้รัฐอเมริกาและออสเตรเลีย”	 ในการนี�	 ทรงบรรยายพิเศษเรื�อง	 

“ห้น่วยบรรเทาทุกข์่สภากาชาด็ไทยในสงครามเกาห้ลี”	ณ	ชลพฤกษ์รีสอร์ท	

อำาเภอบ้านนา	จังห้วัด็นครนายก	

	 เวลา	๑๓.๔๗	น.	เสด็็จฯ	ไปทรงเยี�ยมโครงการพัฒนาพื�นที�ว่างเปล่า	

อันเนื�องมาจากพระราชด็ำาริ	 บริเวณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	ณ	

อาคารอเนกประสงค์	แปลงสาธติการเกษตรโรงเรียนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้	

อำาเภอเมืองนครนายก	จังห้วัด็นครนายก

วันพฤหสับดีที� ๒๓	เวลา	๐๙.๐๐	น.	เสด็จ็ลง	ณ	อาคารชยัพัฒนา	สวนจติรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้	นายฟิีลิป	ครีแด็ลกา	เอกอัครราชทูตวิสามัญ

ผูู้้มีอำานาจเต็มแห้่งราชอาณาจักรเบลเยียมประจำาประเทศไทย	 เฝ้้าฯ	 กราบ

บังคมทูลลา	ในโอกาสพ้นจากตำาแห้น่งห้น้าที�	

	 นายปีร์กะ	 ตาปีโอละ	 เอกอัครราชทูตวิสามัญผูู้้ มีอำานาจเต็ม 

แห้่งสห้ภาพยุโรปประจำาประเทศไทย	เฝ้้าฯ	ในโอกาสเข่้ารับตำาแห้น่งห้น้าที�	

ต่อจากนั�น	พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุคคล	จำานวน	๒	คณะ	เฝ้้าฯ	

	 เวลา	๑๕.๐๔	น.	เสด็็จลง	ณ	ศาลาด็ุสิด็าลัย	สวนจิตรลด็า	ทรงเป็น

ประธานการประชุมสามัญประจำาปี	๒๕๖๒	ข่องมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์	

พระบาทสมเด็็จพระพุทธเลิศห้ล้านภาลัย	ในพระบรมราชูปถัมภ์

12 จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



วันศุุกร์ที� ๒๔	 เวลา	๑๗.๑๖	น.	 เสด็็จออก		ณ		วังสระปทุม		ทรงเป็นประธาน

การประชุมสามัญประจำาปี		๒๕๖๓		ข่องคณะกรรมการมูลนิธิอานันทมห้ิด็ล	

วันเสาร์ที� ๒๕ เวลา	๑๗.๐๐	น.	 เสด็็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	 

พลเอกกมล	แสนอิสระ	ณ	เมรุวัด็โสมนัสราชวรวิห้าร	เข่ตป้อมปราบศัตรูพ่าย

วันอาทิตย์ที� ๒๖ เวลา	๑๗.๒๖	น.	 เสด็็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	 

ห้ม่อมราชวงศ์ทิพยางค์	 กาญจนด็ุล	ณ	 เมรุด็้านใต้	 วัด็เทพศิรินทราวาส	 

เข่ตป้อมปราบศัตรูพ่าย

วันจันทร์ที� ๒๗ เวลา	๐๘.๕๗	น.	เสด็จ็ฯ	ไปทรงเยี�ยมโรงเรยีนคลองห้นองให้ญ่	

(ทองคำา	ปานข่ำาอนุสรณ์)	เข่ตบางแค	

	 เวลา	 ๑๓.๓๙	 น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงเยี�ยมโรงเรียนศิริวังวิทยาคาร	 

เข่ตห้นองจอก

วันพุธที� ๒๙	 เวลา	๑๓.๕๐	น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงเยี�ยมโครงการทห้ารพันธ์ุด็ี	 

กองพันทห้ารราบ	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 อำาเภอเมืองนครนายก	

จังห้วัด็นครนายก

วันพฤหัสบดีที� ๓๐	 เสด็็จฯ	 ไปทรงปฏิิบัติพระราชกรณียกิจในพื�นที�จังห้วัด็

นครราชสีมา	 ทรงเยี�ยมโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที�	 ๒๑๐	 อำาเภอสีคิ�ว	 

และทรงเปิด็อาคาร	“มิ�งปัญญา”	ทรงเยี�ยมโรงเรียนสุรนารีวิทยา		อำาเภอเมือง

นครราชสีมา	และทรงเปิด็อาคาร	“สุรสิริอักษร”

วันศุุกร์ที� ๓๑	เวลา	๑๔.๐๖	น.	เสด็็จฯ	ไปทรงเปิด็การประชุมคณะกรรมการ

ควบคุมโรคข่าด็สารไอโอด็ีนแห้่งชาติ	 ครั�งที�	 ๑/๒๕๖๓	ณ	 ห้้องประชุม 

ชัยนาทนเรนทร	 อาคารสำานักงานปลัด็กระทรวงสาธารณสุข่	 กระทรวง

สาธารณสุข่	อำาเภอเมืองนนทบุรี	จังห้วัด็นนทบุรี

สิงหาคม ๒๕๖๓

วันอาทิตย์ที� ๒ เวลา	๑๗.๕๐	น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงตัด็ห้วายลูกนิมิตอุโบสถ	 

วัด็สุทธิวราราม	เข่ตสาทร

วันพุธที� ๕	เวลา	๐๙.๔๙	น.	เสด็็จฯ	ไปทรงเป็นประธานงานวันพระราชทาน

กำาเนิด็โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	ครบ	๑๓๓	ปี	ณ	โรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้า	อำาเภอเมืองนครนายก	จังห้วัด็นครนายก

วันพฤหัสบดีที� ๖	เวลา	๐๘.๕๔	น.	เสด็็จฯ	ไปทรงเปิด็โครงการ	“คูโบต้าฟิาร์ม”	

และทรงเปิด็	“อาคารเกษตรชัยพัฒน์”	อำาเภอบ้านบ้ง	จังห้วัด็ชลบุรี

วันศุุกร์ที� ๗	 เวลา	๐๙.๐๘	น.	 เสด็็จลง	ณ	อาคารชัยพัฒนา	สวนจิตรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุคคล	จำานวน	๓	คณะ	เฝ้้าฯ	

	 เวลา	 ๐๙.๓๐	 น.	 พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่ห้ัว	 ทรงพระกรุณา 

โปรด็เกล้าฯ	 ให้้เสด็็จลงแทนพระองค์	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 พระราชทาน 

พระราชวโรกาส	ให้ป้ระธานกรรมการแผู้นกวทิยาศาสตร์	มูลนิธอิานนัทมหิ้ด็ล	

และคณะ	นำาผูู้้ได็้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมห้ิด็ล	แผู้นกวิทยาศาสตร์	

ประจำาปี	๒๕๖๒	เฝ้้าฯ	กราบถวายบังคมลา	ไปศ้กษาต่อ	

วันอาทิตย์ที� ๙	 เวลา	๑๗.๕๑	น.	 เสด็็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	 

คุณห้ญิงโฉมศรี	 กำาภู	ณ	 อยุธยา	ณ	 เมรุวัด็ชลประทานรังสฤษฎ์	 อำาเภอ

เมืองนนทบุรี	จังห้วัด็นนทบุรี

วันจันทร์ที� ๑๐	 เวลา	๑๗.๑๕	น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงเป็นประธานการประชุม 

สภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา	สภากาชาด็ไทย	ครั�งที�	๒๘	ณ	อาคาร 

เทิด็พระเกียรติ	 สมเด็็จพระญาณสังวร	 เจริญ	 สุวฑิฺฒโน	 สภากาชาด็ไทย	 

เข่ตปทุมวัน

วันอังคารที� ๑๑	 เวลา	๐๙.๑๖	น.	 เสด็็จลง	ณ	ศาลาด็ุสิด็าลัย	สวนจิตรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุคคล	จำานวน	๕	คณะ	เฝ้้าฯ	

	 เวลา	 ๐๙.๔๗	 น.	 เสด็็จลง	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 สวนจิตรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุคคล	จำานวน	๒	คณะ	เฝ้้าฯ	

	 เวลา	 ๑๗.๐๓	 น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลถวายแด็ ่

สมเด็็จพระนางเจ้าสิริกิติ�	 พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีห้ลวง	

เนื�องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 ๑๒	 สิงห้าคม	 ๒๕๖๓	ณ	 สวน 

สมเด็็จพระนางเจ้าสิริกิติ�ฯ	เข่ตจตุจักร

วันพุธที� ๑๒ พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่ห้ัว	 สมเด็็จพระนางเจ้าสิริกิติ�	

พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีห้ลวง	 และสมเด็็จพระนางเจ้าฯ	

พระบรมราชินี	เสด็็จออก	ณ	ห้้องรับรอง	อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์	ชั�น	๒๙ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาด็ไทย	 ทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลถวาย

สังฆทาน	 เนื�องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 สมเด็็จพระนางเจ้า 

สิริกิติ�	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีห้ลวง	๑๒	สิงห้าคม	๒๕๖๓	

เป็นการส่วนพระองค์	 โอกาสนี�	 สมเด็็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็็จ- 

พระเทพรัตนราชสุด็าฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 สมเด็็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟิ้า 
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พัชรกิติยาภา	นเรนทิราเทพยวด็ี	 กรมห้ลวงราชสาริณีสิริพัชร	 มห้าวัชรราช

ธิด็า	 สมเด็็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟิ้าสิริวัณณวรี	 นารีรัตนราชกัญญา	 และ

สมเด็็จพระเจา้ลกูยาเธอ	เจา้ฟิา้ทปีงักรรศัมโีชต	ิมห้าวชโิรตตมางกรู	สริวิบิลูย- 

ราชกุมาร	 เสด็็จออกด็้วย	 ในการนี�	 ท่านผูู้้ห้ญิงพลอยไพลิน	 เจนเซีน	 และ

ท่านผูู้้ห้ญิงสิริกิติยา	เจนเซีน	ร่วมเฝ้้าฯ	ด็้วย

วันศุุกร์ที� ๑๔ เวลา	๐๘.๕๓	น.	เสด็็จฯ	ไปในการประชุมให้ญ่สามัญประจำาปี		 

ครั�งที� 		 ๓๘	 ข่องมูลนิธิหั้วใจแห่้งประเทศไทย		 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 

ณ	อาคารเฉลิมพระบารมี	๕๐	ปี	แพทยสมาคมแห้่งประเทศไทย	ในพระบรม-

ราชูปถัมภ์	เข่ตห้้วยข่วาง

วันอาทิตย์ที� ๑๖ เวลา	๑๗.๒๕	น.	 เสด็็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	

นายสุทธิพร	 จิราธิวัฒน์	ณ	 เมรุห้ลวงห้น้าพลับพลาอิศริยาภรณ์	 วัด็เทพ- 

ศิรินทราวาส	เข่ตป้อมปราบศัตรูพ่าย

วันจันทร์ที� ๑๗ เวลา	๐๘.๔๓	น.	พระบาทสมเด็จ็พระเจ้าอยู่ห้วั	ทรงพระกรุณา 

โปรด็เกล้าฯ	ให้้เสด็็จออกแทนพระองค์	ณ	วังสระปทุม	พระราชทานพระราช- 

วโรกาสให้้เลข่านุการแผู้นกธรรมศาสตร์	 มูลนิธิอานันทมห้ิด็ล	 และคณะ	 

นำาผูู้้ได็้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมห้ิด็ล	แผู้นกธรรมศาสตร์	 ประจำาปี	

๒๕๖๓	เฝ้้าฯ	กราบถวายบังคมลาไปศ้กษาต่อ	

	 เวลา	 ๑๔.๐๐	 น.	 เสด็็จลง	 ณ	 ศาลาด็ุสิด็าลัย	 สวนจิตรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุคคล	จำานวน	๖	คณะ	เฝ้้าฯ	

	 เวลา	 ๑๔.๒๙	 น.	 เสด็็จลง	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 สวนจิตรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุคคล	จำานวน	๒	คณะ	เฝ้้าฯ	

วันอังคารที� ๑๘	 เวลา	 ๑๗.๒๔	 น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงเปิด็นิทรรศการพิเศษ 

เนื�องในวันอนุรักษ์มรด็กไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๓	 เรื�อง	 “ศิลปวิทยาการ 

จากสาส์นสมเด็็จ”	ณ	พิพิธภัณฑิสถานแห้่งชาติ	เข่ตพระนคร

วันพุธที� ๑๙ เวลา	๐๙.๑๙	น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงเยี�ยมโรงเรียนตำารวจตระเวน

ชายแด็นบ้านคลองมะลปิระเวศน์วทิยา	ตำาบลอ่างคีร	ีอำาเภอมะข่าม	จงัห้วดั็จนัทบรุี

วันพฤหัสบดีที� ๒๐	เวลา	๑๕.๑๐	น.	เสด็็จฯ	ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	

พระเนกข่ัมมมุนี	(ห้ลวงปู่ก้าน	ฐิตธมฺโม)	ณ	เมรุชั�วคราว	วัด็ราชายตนบรรพต	

อำาเภอห้ัวห้ิน	จังห้วัด็ประจวบคีรีข่ันธ์	

วันศุุกร์ที� ๒๑ เวลา	๐๙.๐๕	น.	เสด็็จฯ	ไปทรงเยี�ยมโรงเรียนบ้านสองพี�น้อง	

สายปัญญาสมาคม	 ในพระบรมราชินูปถัมภ์	 บ้านกะเห้รี�ยงโปว์	 อำาเภอ 

แก่งกระจาน	จังห้วัด็เพชรบุรี

วันอาทิตย์ที� ๒๓	 เวลา	๑๗.๑๖	น.	 เสด็็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	 

ท่านผูู้้ห้ญิงชนัตถ์	 ปิยะอุย	ณ	 เมรุห้ลวงห้น้าพลับพลาอิศริยาภรณ์	 วัด็เทพ- 

ศิรินทราวาส	เข่ตป้อมปราบศัตรูพ่าย

วันจันทร์ที� ๒๔	 เวลา	๑๗.๔๐	น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงเป็นประธานการประชุม 

คณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ	 ครั�งที�	 ๑๖๒๒/๒๕๖๓	ณ	 โรงพยาบาลศิริราช	 

เข่ตบางกอกน้อย

วันพฤหัสบดีที� ๒๗	 เสด็็จฯ	 ไปทรงปฏิิบัติพระราชกรณียกิจในพื�นที�จังห้วัด็

ศรีสะเกษ	มีพระราชกิจด็ังนี�

	 เสด็็จฯ	 ไปยังอุโบสถ	 วัด็เกียรติแก้วสามัคคี	 อำาเภอศรีรัตนะ	ทรงเท 

ทองห้ล่อพระเกตุมาลาพระพุทธนาคสิริพิจิตรธรรม	

	 ทรงเยี�ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา	 โรงเรียน 

พระปริยัติธรรม	แผู้นกสามัญศ้กษา	วัด็เกียรติแก้วสามัคคี

	 เสด็็จฯ	 ไปยังวัด็ด็วนให้ญ่	 อำาเภอวังห้ิน	ทรงยกฉัตรพระธาตุศรีนคร

ลำาด็วน

	 ทรงเยี�ยมโรงเรียนด็วนให้ญ่วิทยา	 โรงเรียนพระปริยัติธรรม	 แผู้นก

สามัญศ้กษา	วัด็ด็วนให้ญ่

วันศุุกร์ที� ๒๘ เวลา	๐๙.๑๘	น.	เสด็็จฯ	ไปทรงร่วมงานฉลองครบรอบ		๓๐		ปี		 

มห้ิด็ลวิทยานุสรณ์	 ณ	 โรงเรียนมห้ิด็ลวิทยานุสรณ์	 อำาเภอพุทธมณฑิล		 

จังห้วัด็นครปฐม

	 เวลา	 ๑๔.๐๘	 น.	 พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่ห้ัว	 ทรงพระกรุณา 

โปรด็เกล้าฯ	 ให้้เสด็็จลงแทนพระองค์	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 สวนจิตรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้	 นายเห้วียน	 ห้าย	 บั�ง	 เอกอัครราชทูต

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียด็นามประจำาประเทศไทย	 เฝ้้าฯ	กราบบังคมทูลลา

ในโอกาสที�พ้นจากตำาแห้น่งห้น้าที�	

วันอาทิตย์ที� ๓๐	 เวลา	๑๗.๐๘	น.	 เสด็็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	 

นางพิศพรรณ	ชยางกูร	ณ	อยุธยา	ณ	เมรุวัด็มกุฏิกษัตริยาราม	เข่ตพระนคร

วันจันทร์ที�	๓๑	 เวลา	๑๓.๕๙	น.	 เสด็็จลง	ณ	ศาลาดุ็สิด็าลัย	สวนจิตรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุคคล	จำานวน	๑๔	คณะ	เฝ้้าฯ	

	 เวลา	๑๗.๔๒	น.	เสด็จ็ฯ	ไปทรงเปน็ประธานการประชมุสามญัประจำา

ปี		๒๕๖๓	ข่องคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

กันยายน ๒๕๖๓

วันอังคารที� ๑	 เวลา	๑๗.๕๑	น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงเป็นประธานในพิธีลงนาม

บันท้กความตกลงโครงการพระราชทานความช่วยเห้ลือแก่ราชอาณาจักร

กัมพูชา	 ตามพระราชด็ำาริ	 ว่าด็้วยการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีกำาปง 

เฌอเตียล	 และสถาบันเทคโนโลยีกำาปงสป่อ	 ฉบับที�	 ๗	ณ	คณะครุศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มห้าวิทยาลัย	เข่ตปทุมวัน

วันพุธที� ๒	 เสด็็จฯ	 ไปทรงเยี�ยมโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแด็นบ้านเข่าจ้าว	

ตำาบลเข่าจ้าว	อำาเภอปราณบุรี	จังห้วัด็ประจวบคีรีข่ันธ์

วันพฤหัสบดีที� ๓	 เวลา	๑๔.๒๘	น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงเปิด็นิทรรศการ	 “สายนำ�า 

และชีวิต		 :	 มห้านทีและวิถชีนแห่้งเอเชีย-แปซิีฟิิก	”	ณ	พพิธิภัณฑ์ิพระรามเก้า		 

องคก์ารพพิธิภณัฑิว์ทิยาศาสตรแ์ห้ง่ชาต	ิ	เทคโนธาน	ี	อำาเภอคลองห้ลวง		จงัห้วดั็

ปทุมธานี
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วันศุุกร์ที� ๔	 เวลา	๐๙.๓๗	น.	 เสด็็จลง	ณ	ศาลาด็ุสิด็าลัย	 สวนจิตรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุคคล	จำานวน	๑๐	คณะ	เฝ้้าฯ

	 เวลา	 ๑๐.๐๙	 น.	 เสด็็จลง	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 สวนจิตรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุคคล	จำานวน	๑	คณะ	เฝ้้าฯ

	 ต่อจากนั�น	 		สมเด็็จพระนางเจ้าสิริกิติ�	 พระบรมราชินีนาถ	พระบรม-

ราชชนนีพันปีห้ลวง	 ทรงพระกรุณาโปรด็เกล้าฯ	 ให้้เสด็็จลงแทนพระองค์	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้กรรมการและเลข่านุการทุนสิริกิติ�บรม-

ราชินีนาถและนำาผูู้้ได็้รับพระราชทานทุนสิริกิติ�บรมราชินีนาถ	จำานวน	๔	คน	

เฝ้้าฯ	กราบบังคมทลูรายงานผู้ลการศ้กษา	และกราบถวายบงัคมลาไปศ้กษาต่อ	

วันเสาร์ที� ๕	 เวลา	 ๑๗.๕๐	 น.	 เสด็็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	

ศาสตราจารย์	 นายแพทย์อมร	 นนทสุต	ณ	 เมรุวัด็พระศรีรัตนมห้าธาตุ	 

เข่ตบางเข่น

วันอาทิตย์ที� ๖	 เวลา	๑๗.๒๗	น.	 เสด็็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	

ศาสตราจารย์วิทย์		วิศทเวทย์		ณ	เมรุวัด็ธาตุทอง		เข่ตวัฒนา

วันจันทร์ที� ๗ เวลา	 ๐๙.๐๔	 น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงเปิด็อาคารการเรียนรู ้

พหุ้วิทยาการ	 และทอด็พระเนตรนิทรรศการด็้านนวัตกรรมการเรียนรู้	 

ณ	มห้าวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	เข่ตทุ่งครุ

	 เวลา	 ๑๔.๑๑	 น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงสดั็บพระธรรมเทศนามห้าชาติ

เวสสันด็รชาด็ก	 และทรงเป็นประธานกัณฑ์ิเทศน์มห้าชาติ	 ในงาน	 “เทศน์

มห้าชาติเฉลิมพระเกียรติ	พระบาทสมเด็จ็พระเจ้าอยู่หั้ว	สมเด็จ็พระนางเจ้าฯ	

พระบรมราชินี	 และสมเด็็จพระนางเจ้าสิริกิติ�	 พระบรมราชินีนาถ	พระบรม- 

ราชชนนีพันปีห้ลวง	 กัณฑิ์มัทรี	๙๐	พระคาถา”	ณ	ห้อประชุมพุทธมณฑิล	

อำาเภอพุทธมณฑิล	จังห้วัด็นครปฐม	

วันอังคารที� ๘	 เวลา	๐๘.๓๕	น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงเปิด็นิทรรศการศิลปกรรม 

ช้างเผู้ือก		ครั�งที�		๙	ณ	ห้อศิลปวัฒนธรรมแห้่งกรุงเทพมห้านคร		เข่ตปทุมวัน

วันพฤหัสบดีที� ๑๐	 เวลา	๑๔.๒๔	น.	 เสด็็จฯ	ไปทรงเป็นประธานการประชุม

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 ใน 

พระบรมราชูปถมัภ์	ครั�งที�	๑/๒๕๖๓	ณ	ห้้องเจ้าพระยา-ท่าจีน	โรงแรมแมนด็ารนิ	

โอเรียนเต็ล	กรุงเทพฯ	เข่ตบางรัก	

วันศุุกร์ที� ๑๑	 เวลา	๑๕.๑๑	น.	 เสด็็จลง	ณ	ศาลาดุ็สิด็าลัย	 สวนจิตรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุคคล	จำานวน	๑๑	คณะ	เฝ้้าฯ

	 เวลา	 ๑๕.๕๓	 น.	 เสด็็จลง	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 สวนจิตรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข่	 

นำาพยาบาลด็ีเด็่นผูู้้ได็้รับรางวัลศรีสังวาลย์	ประจำาปี	๒๕๖๒	จำานวน	๓	คน	

เฝ้้าฯ	รับพระราชทานรางวัล	“ศรีสังวาลย์”	

	 ประธานคณะกรรมการอำานวยการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็็จ

เจ้าฟิา้มห้ดิ็ล	นำาผูู้้ได็ร้บัพระราชทานทนุโครงการเยาวชนรางวลัสมเด็จ็เจ้าฟิา้

มห้ดิ็ล	ประจำาป	ี๒๕๖๒	เฝ้า้ฯ	กราบถวายบังคมลา	ก่อนเดิ็นทางไปปฏิบัิตงิาน

ต่างประเทศ

	 ตอ่จากนั�น	พระบาทสมเด็จ็พระเจ้าอยู่ห้วั	ทรงพระกรุณาโปรด็เกล้าฯ	

ให้้เสด็็จลงแทนพระองค์	พระราชทานพระราชวโรกาสให้้ประธานกรรมการ

แผู้นกสตัวแพทยศาสตร์	มูลนิธอิานนัทมหิ้ด็ล	และคณะ	นำาผูู้ไ้ด้็รบัพระราชทาน

ทุนมูลนิธิอานันทมหิ้ด็ล	 แผู้นกสัตวแพทยศาสตร์	 ประจำาปี	 ๒๕๖๒	 เฝ้้าฯ	 

กราบถวายบังคมลาไปศ้กษาต่อ	

วันอาทิตย์ที� ๑๓	 เวลา	๑๗.๔๒	น.	 เสด็็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	 

นายไพบูลย์	ลิมปพยอม	ณ	เมรุวัด็ธาตุทอง	เข่ตวัฒนา

ระหว่างวันจันทร์ที� ๑๔ ถึึงวันอังคารที� ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓	 เสด็็จฯ	 ไป 

ทรงปฏิิบัติพระราชกรณียกิจในพื�นที�จังห้วัด็กาญจนบุรี	

วันจันทร์ที� ๑๔	 ทรงเปิด็	 “อาคารภูมิพัฒน์”	ณ	 โรงพยาบาลห้้วยกระเจา

เฉลิมพระเกียรติ	๘๐	พรรษา	อำาเภอห้้วยกระเจา	

	 ทรงเยี�ยมโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแด็นบ้านปิล๊อกคี�	 ตำาบลปิล๊อก	

อำาเภอทองผู้าภูมิ	

วันอังคารที� ๑๕	ทรงเยี�ยมโรงพยาบาลสังข่ละบุรี	อำาเภอสังข่ละบุรี

	 ทรงเปิด็ศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแด็นห้ลวงประกอบนิติสาร

และท่านผูู้้ห้ญิงถวิล	บ้านคลิตี�ล่าง	อำาเภอทองผู้าภูมิ

วันพุธที�	 ๑๖	 เวลา	 ๐๙.๐๓	 น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงเป็นประธานการประชุม 

คณะกรรมการสถานศก้ษาข่ั�นพื�นฐาน	โรงเรยีนพระตำาห้นกัสวนกหุ้ลาบ	ครั�งที�	

๒/๒๕๖๓	ณ	ห้้องประชุมสำานักพระราชวัง	๑	ในพระบรมมห้าราชวัง

วันพฤหัสบดีที� ๑๗	 เวลา	๑๔.๓๒	น.	 เสด็็จฯ	 ไปทอด็พระเนตรนิทรรศการ	

“๑๐๐	ปี	เซีนต์คาเบรียล”	ในโอกาสครบรอบ	๑๐๐	ปี	โรงเรียนเซีนต์คาเบรียล	

ณ	โรงเรียนเซีนต์คาเบรียล	เข่ตด็ุสิต

วันศุุกร์ที� ๑๘	 เวลา	๑๕.๓๒	น.	 เสด็็จลง	ณ	ศาลาดุ็สิด็าลัย	 สวนจิตรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุคคล	จำานวน	๑๑	คณะ	เฝ้้าฯ

	 เวลา	 ๑๖.๐๒	 น.	 เสด็็จลง	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 สวนจิตรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้อ้ธิการบด็จีฬุาลงกรณ์มห้าวทิยาลยั	และคณะ	

นำาพระภิกษุและผูู้้แทนโรงเรียนที�ได็้รับการคัด็เลือกสมควรได็้รับพระราชทาน

รางวัลบัณณาสสมโภช	 ปีพุทธศักราช	๒๕๖๒	 และผูู้้แทนโรงเรียนที�ได้็รับ

รางวลัโรงเรยีนแกนนำาเครอืข่่ายโครงการรางวลับณัณาสสมโภช	เฝ้า้	และเฝ้า้ฯ	 

รับการถวาย	และรับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช

วันเสาร์ที� ๑๙	 เวลา	๑๔.๔๕	น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 

ในพระเกศโมลี	 “พระพุทธราชไมตรีศรีสัมพันธ์”	พระพุทธรูปประจำากระทรวง

ต่างประเทศ	ณ	กระทรวงการต่างประเทศ	เข่ตด็ุสิต

15จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



	 เสด็็จฯ	 ไปทรงเปิด็ห้้องสมุด็พร้อมปัญญา	 เรือนจำากลางสงข่ลา	

ทัณฑิสถานห้ญิงสงข่ลา	 และทัณฑิสถานบำาบัด็พิเศษสงข่ลา	 อำาเภอเมือง

สงข่ลา	

วันศุุกร์ที� ๒๕ เวลา	๑๕.๑๙	น.	 เสด็็จลง	ณ	ศาลาด็ุสิด็าลัย	สวนจิตรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุคคล	จำานวน	๑๑	คณะ	เฝ้้าฯ

	 เวลา	 ๑๕.๔๕	 น.	 เสด็็จลง	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 สวนจิตรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้นางสาวสินีนาถ	 แจ้งข่ำา	 และคณะ	 เฝ้้าฯ	

ทูลเกล้าฯ	ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสมเด็็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า	 เนื�องใน

โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ	วันที�	๒	เมษายน	๒๕๖๓

	 เวลา	 ๑๘.๐๖	 น.	 สมเด็็จพระนางเจ้าสิริกิติ�	 พระบรมราชินีนาถ	

พระบรมราชชนนีพันปีห้ลวง	 ทรงพระกรุณาโปรด็เกล้าฯ	 ให้้เสด็็จฯ	 แทน 

พระองค์ไปทรงเปิด็งาน	 “ตรานกยูงพระราชทาน	 สืบสานตำานานไห้มไทย”	 

ครั�งที�	 ๑๕	 ประจำาปี	 ๒๕๖๓	ณ	 ศูนย์แสด็งสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค	

เมืองทองธานี	อำาเภอปากเกร็ด็	จังห้วัด็นนทบุรี	

วันเสาร์ที� ๒๖	 เวลา	๑๗.๓๕	น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงเป็นประธานการประชุม 

สภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา	 สภากาชาด็ไทย	 ครั�งที�	 ๒๙	ณ	 

อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาด็ไทย	 

เข่ตปทุมวัน

วันอาทิตย์ที� ๒๗	 เวลา	๑๗.๒๐	น.	 เสด็็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	

ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิโชค	 มุกด็ามณี	 ศิลปินแห่้งชาติ	 สาข่าทัศนศิลป์	 

สื�อผู้สม	พุทธศักราช	๒๕๕๕	ณ	เมรุวัด็ตรีทศเทพ	เข่ตพระนคร

ระหว่างวันจันทร์ที� ๒๘ ถึึงวันพุธที� ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓	เสด็็จฯ	ไปทรงปฏิิบัติ

พระราชกรณียกิจในพื�นที�จังห้วัด็อุบลราชธานี	 จังห้วัด็ยโสธร	 และจังห้วัด็

ศรีสะเกษ

วันจันทร์ที� ๒๘	 ทรงเยี�ยมโรงเรียนบ้านโห้ง่นข่าม	 อำาเภอศรีเมืองให้ม่	 

และโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแด็นบ้านปากลา	อำาเภอโข่งเจียม

วันอังคารที� ๒๙ ทรงเยี�ยมโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแด็นบ้านศรีสวัสด็ิ�	

อำาเภอเลิงนกทา	จังห้วัด็ยโสธร	 และโรงเรียนบ้านด็งนา	อำาเภอศรีเมืองให้ม่	

จังห้วัด็อุบลราชธานี

วันพุธที� ๓๐ ทรงเยี�ยมโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแด็นบ้านห้นองให้ญ่	 

อำาเภอกันทรลักษ์	จังห้วัด็ศรีสะเกษ	

ระหว่างวันจันทร์ที� ๒๑ ถึึงวันพฤหัสบดีที� ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เสด็็จฯ	 

ไปทรงปฏิิบัติพระราชกรณียกิจในพื�นที�จังห้วัด็นราธิวาส	 จังห้วัด็ปัตตานี	

จังห้วัด็ยะลา	และจังห้วัด็สงข่ลา

วันจันทร์ที� ๒๑ ทรงเยี�ยมแปลงสาธิตการทำาเกษตรทฤษฎีให้ม่ในพื�นที� 

ด็ินเปรี�ยวจัด็	บ้านโคกชุมบก	อำาเภอตากใบ	จังห้วัด็นราธิวาส

	 ทรงเยี�ยมโครงการฟิาร์มตวัอย่างในสมเด็จ็พระนางเจ้าสิรกิติิ�	พระบรม

ราชินนีาถ	พระบรมราชชนนีพนัปีห้ลวง	บ้านรอตันบาต	ูอำาเภอเมืองนราธิวาส	

	 เสด็จ็ฯ	 ไปยงัลานอาคารแปด็เห้ลี�ยม	 ศูนย์ศ้กษาการพัฒนาพกิลุทอง	 

อันเนื�องมาจากพระราชด็ำาริ	 อำาเภอเมืองนราธิวาส	 พระราชทานพระราช

วโรกาสให้้ผูู้้ว่าราชการจังห้วัด็นราธิวาส	 นำาคณะข่้าราชการและเกษตรกร

ผูู้้ปลูกไม้ผู้ลและแปรรูปผู้ลิตผู้ลทางการเกษตรข่องจังห้วัด็นราธิวาส	 เฝ้้าฯ	

ทูลเกล้าฯ	ถวายผู้ลไม้และข่องด็ีเมืองนรา

วันอังคารที� ๒๒	 ทรงเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสิรินธร	 

ครบ	๔๐	ป	ีณ	คา่ยสรินิธร	อำาเภอยะรงั	จงัห้วดั็ปตัตาน	ีและทรงเยี�ยมโครงการ

ทห้ารพันธุ์ด็ี	ศูนย์ผู้ลิตภัณฑิ์ผู้้าบาติก	ศูนย์พัฒนาเด็็กเล็ก	ในค่ายสิรินธร	

	 พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุคคล	จำานวน	๕	คณะ	 เฝ้้าฯ	 

ณ	อาคารสำานักงานเห้ล่ากาชาด็จังห้วัด็ยะลา	อำาเภอเมืองยะลา	

	 พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุคคล	จำานวน	๑	คณะ	 เฝ้้าฯ	 

ณ	ห้อ้งประชมุ	๑	ศนูยศ์ก้ษาการพฒันาพกิลุทอง	อนัเนื�องมาจากพระราชด็ำาริ	

อำาเภอเมืองนราธิวาส	

	 พระราชทานพระราชวโรกาสให้้	 ผูู้้อำานวยการศูนย์ศ้กษาการพัฒนา 

พิกุลทองฯ	 กราบบังคมทูลรายงานการปฏิิบัติงานข่องศูนย์ฯ	ณ	 ลานห้น้า 

อาคารแปด็เห้ลี�ยม	ศูนย์ศ้กษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

วันพุธที� ๒๓	 เสด็็จฯ	 ไปในการพระราชทานเกียรติบัตรและเข็่มรางวัล

พระราชทานแก่ผูู้้มีผู้ลการปฏิิบัติงานด็ีเด็่นในรอบปีข่องจังห้วัด็ชายแด็น 

ภาคใต้	ประจำาปี	๒๕๖๒	ณ	ศูนย์อำานวยการบริห้ารจังห้วัด็ชายแด็นภาคใต้	

ห้รือ	ศอ.บต.	อำาเภอเมืองยะลา	

	 ทรงเยี�ยมโรงเรียนอิบตีด็าวิทยา	 บ้านบริจ๊ะ	 อำาเภอรือเสาะ	 จังห้วัด็

นราธิวาส

วันพฤหัสบดีที� ๒๔	เสด็็จฯ	ไปทรงเปิด็อาคารอำานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์

ภาคใต้	จังห้วัด็สงข่ลา	ณ	มห้าวิทยาลัยสงข่ลานครินทร์	 วิทยาเข่ตห้าด็ให้ญ่	

พื�นที�ส่วนข่ยาย	ตำาบลทุ่งให้ญ่	อำาเภอห้าด็ให้ญ่	จังห้วัด็สงข่ลา	

16 จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



ตุลาคม ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที� ๑	 เวลา	 ๐๘.๕๐	 น.	 พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่หั้ว	 ทรง 

พระกรุณาโปรด็เกล้าฯ	 ให้้เสด็็จฯ	 แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร 

แกผูู่้ส้ำาเรจ็การศก้ษาจากจฬุาลงกรณม์ห้าวทิยาลยั	ประจำาปกีารศก้ษา	๒๕๖๒	

เป็นวันแรก	 ในการนี�	 พระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตรด็ุษฎีบัณฑิิต

กิตติมศักด็ิ�	 แก่สมเด็็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟิ้าสิริวัณณวรี	 นารีรัตนราชกัญญา	

ต่อจากนั�น	พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผูู้้สำาเร็จการศ้กษาจากจุฬาลงกรณ์

มห้าวิทยาลัย	 ทั�งภาคเช้าและภาคบ่าย	 รวม	๓,๙๗๒	 คน	ณ	 ห้อประชุม

จุฬาลงกรณ์มห้าวิทยาลัย	เข่ตปทุมวัน

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 	 เวลา	๑๗.๓๒	น.	พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่หั้ว	 ทรงพระกรุณา 

โปรด็เกล้าฯ	ให้้เสด็็จฯ	แทนพระองค์	พร้อมด็้วยท่านผูู้้ห้ญิงสิริกิติยา	 เจนเซี่น	 

ไปในการพระราชทานนำ�าห้ลวงอาบศพ	 พลเอกห้ญิง	 ท่านผูู้้ห้ญิงอภิรด็ี	 

ยิ�งเจริญ	 ในการนี�	 ทรงวางพวงมาลาข่องพระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่ห้ัว	 

สมเด็็จพระนางเจ้าสิริกิติ�	 พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีห้ลวง	 

สมเด็จ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชิน	ีและพวงมาลาส่วนพระองค์ที�ห้น้าโกศศพ	 

ณ	ศาลาร้อยปี	ปิยมห้าราชอนุสรณ์	วัด็เบญจมบพิตรด็ุสิตวนาราม	เข่ตด็ุสิต

วันศุุกร์ที� ๒	 เวลา	๐๘.๔๕	น.	พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่ห้ัว	ทรงพระกรุณา

โปรด็เกล้าฯ	 ให้้เสด็็จฯ	แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผูู้้สำาเร็จ

การศ้กษาจากจุฬาลงกรณ์มห้าวิทยาลัย	 ประจำาปีการศ้กษา	๒๕๖๒	 เป็น 

วนัที�	๒	ทั�งภาคเชา้และภาคบา่ย	จำานวน	๔,๑๕๕	คน	ณ	ห้อประชมุจฬุาลงกรณ์

มห้าวิทยาลัย	เข่ตปทุมวัน

วันเสาร์ที� ๓	 เวลา	 ๑๗.๓๓	 น.	 เสด็็จออก	ณ	 วังสระปทุม	 พระราชทาน 

พระราชวโรกาสให้้ประธานคณะกรรมการฝ่้ายประเทศไทย	 การจัด็การ

ประชุมสุด็ยอด็ผูู้้นำาสตรีโลก	และคณะฯ	 เฝ้้าฯ	 ทูลเกล้าฯ	ถวาย	 “รางวัลผูู้้นำา

สตรีโลก	ประจำาปี	๒๕๖๓”	

วันอาทิตย์ที� ๔ เวลา	๑๗.๒๕	น.	 เสด็็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	 

พลเรือเอก	พงจรูญ	วิชยาภัย	บุนนาค	ณ	เมรุวัด็โสมนัสวิห้าร	เข่ตป้อมปราบ 

ศัตรูพ่าย

วันจันทร์ที� ๕	เวลา	๐๘.๔๙	น.	เสด็จ็ฯ	ไปทรงเปดิ็การประชมุวชิาการนานาชาติ

วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี	 ครั�งที�	 ๔๖	ณ	อาคาร

ห้อประชุมพ่อขุ่นรามคำาแห้งมห้าราช	มห้าวิทยาลัยรามคำาแห้ง	เข่ตบางกะปิ

เวลา	๑๓.๕๓	น.	พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่ห้ัว	ทรงพระกรุณาโปรด็เกล้าฯ	 

ให้้เสด็็จฯ	 แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผูู้้สำาเร็จการศ้กษา 

จากมห้าวิทยาลัยมหิ้ด็ล	ประจำาปีการศ้กษา	๒๕๖๒	 เป็นวันแรก	 จำานวน	

๒,๐๙๘	 คน	ณ	 ห้อประชุมมหิ้ด็ลสิทธาคาร	 มห้าวิทยาลัยมหิ้ด็ล	 อำาเภอ 

พุทธมณฑิล	จังห้วัด็นครปฐม

วันอังคารที� ๖	เวลา	๐๙.๑๖	น.	พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่ห้ัว	ทรงพระกรุณา

โปรด็เกล้าฯ	 ให้้เสด็็จฯ	แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผูู้้สำาเร็จ

การศ้กษาจากมห้าวิทยาลัยมห้ิด็ล	ประจำาปีการศ้กษา	๒๕๖๒	เป็นวันที�สอง	

ทั�งภาคเช้าและภาคบ่าย	จำานวน	๔,๒๒๗	คน	ณ	ห้อประชุมมห้ิด็ลสิทธาคาร	

มห้าวิทยาลัยมห้ิด็ล	อำาเภอพุทธมณฑิล	จังห้วัด็นครปฐม

วันพุธที� ๗	เวลา	๐๘.๔๙	น.	เสด็จ็ฯ	ไปทรงเปิด็การประชุมวชิาการโภชนาการ

แห้่งชาติ	 ครั�งที�	 ๑๔	ประจำาปี	 ๒๕๖๓	 “ชีวิตวิถีให้ม่	 สู้ภัยโควิด็-๑๙	 ด้็วย 

อาห้ารและโภชนาการ”	 โอกาสนี�	 ทรงบรรยายพิเศษ	 เรื�อง	 “ประสบการณ์

ด็้านอาห้ารเเละโภชนาการ	 ในสถานการณ์การระบาด็ข่องโควิด็-๑๙”	 

ณ	โรงพยาบาลเทพธารินทร์	เข่ตคลองเตย

วันศุุกร์ที� ๙	 เวลา	๑๔.๕๒	น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลถวาย 

ผู้้าพระกฐิน	 ประจำาปี	 ๒๕๖๓	ณ	พระอุโบสถ	 วัด็ชูจิตธรรมาราม	 อำาเภอ 

วังน้อย	จังห้วัด็พระนครศรีอยุธยา	

วันเสาร์ที� ๑๐	 เวลา	 ๑๔.๐๑	 น.	 เสด็็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	 

นายประยูร	ผู้่องแผู้้ว	ณ	เมรุวัด็มกุฏิกษัตริยาราม	เข่ตพระนคร

วันอาทิตย์ที� ๑๑	 เวลา	 ๐๙.๐๐	 น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงบำาเพ็ญพระราชกุศล 

ถวายผู้้าพระกฐินสภากาชาด็ไทย	ประจำาปี	๒๕๖๓	ณ	วัด็ทัพทันวัฒนาราม	 

อำาเภอทัพทัน	จังห้วัด็อุทัยธานี

วันจันทร์ที� ๑๒ เวลา	๑๗.๓๗	น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงเปิด็งานเทศกาลศิลปะ 

ร่วมสมัยนานาชาติ	 บางกอก	 อาร์ต	 เบียนนาเล่	 ๒๐๒๐	ณ	 เด็อะปาร์ค	 

เข่ตคลองเตย

วันพุธที� ๑๔	เวลา	๑๖.๑๑	น.	พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่ห้ัว	ทรงพระกรุณา

โปรด็เกล้าฯ	ให้้เสด็จ็ฯ	แทนพระองคไ์ปในการพระราชพธิทีรงบำาเพญ็พระราช

กุศลถวายผู้้าพระกฐิน	ณ	วัด็มกุฏิกษัตริยาราม	เข่ตพระนคร

17จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



	 เวลา	 ๑๖.๔๘	 น.	 เสด็็จฯ	 แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรง 

บำาเพ็ญพระราชกุศลถวายผู้้าพระกฐิน	ณ	วัด็ราชประด็ิษฐสถิตมห้าสีมาราม	

เข่ตพระนคร

วันพฤหัสบดีที� ๑๕ เวลา	๑๔.๕๓	น.	เสด็็จลง	ณ	ศาลาด็ุสิด็าลัย	สวนจิตรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุคคล	จำานวน	๑๒	คณะ	เฝ้้าฯ

	 เวลา	๑๗.๕๒	น.	เสด็็จฯ	ไปทรงเปิด็เรือ	“สิริมห้รรณพ”	ณ	โครงการ

เอเชียทีค	เด็อะ	ริเวอร์ฟิร้อนท์	เข่ตบางคอแห้ลม

วันศุุกร์ที� ๑๖ เวลา	๑๔.๔๗	น.	เสด็็จฯ	ไปทรงถวายผู้้าพระกฐิน	ณ	วัด็กฤษณ

เวฬุพุทธาราม	 ห้รือ	 วัด็ไผู้่ด็ำา	 อำาเภออินทร์บุรี	 จังห้วัด็สิงห้์บุรี	 ต่อจากนั�น	 

ทรงเยี�ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัด็ไผู้่ด็ำา	แผู้นกสามัญศ้กษา	และทรงเยี�ยม

ห้้องพยาบาลมูลนิธิสิรินธร

วันอาทิตย์ที� ๑๘	เวลา	๑๖.๒๕	น.	เสด็็จลง	ณ	ศาลาด็ุสิด็าลัย	สวนจิตรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้เลข่าธิการสภากาชาด็ไทย	นำาคณะทูตานุทูต

และคู่สมรส	 และคณะ	 เฝ้้าฯ	 ทูลเกล้าฯ	 ถวายเงิน	 ซี้�งเป็นรายได็้จากการ 

ออกร้านคณะภริยาทูต	ประจำาปี	๒๕๖๓	เพื�อบำารุงสภากาชาด็ไทย	

วันจันทร์ที� ๑๙	เวลา	๑๐.๔๓	น.	เสด็็จฯ	ไปทรงเปิด็	“อาคารภูมิสวัสด็ิรักษ์”	

อาคารผูู้้ป่วยอุบัติเห้ตุ-ฉุกเฉิน	 และศูนย์ห้ัวใจ	ณ	 โรงพยาบาลชัยภูมิ	 อำาเภอ

เมืองชัยภูมิ	จังห้วัด็ชัยภูมิ

	 เวลา	๑๖.๒๐	น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงเปิด็การประชุมวิชาการประจำาป ี

ข่องโครงการพัฒนาเด็็กและเยาวชนในถิ�นทุรกันด็าร	 ตามพระราชด็ำาริ	 

ครั�งที�	 ๖	 “สี�ทศวรรษ	 การพัฒนาเด็็กและเยาวชนในถิ�นทุรกันด็ารตาม 

พระราชด็ำาร	ิสมเด็จ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จ็พระเทพรัตนราชสุด็า	ฯ	 

สยามบรมราชกุมารี	 ประจำาปีการศ้กษา	 ๒๕๖๓”	ณ	 ห้อประชุมวิโรจน์ 

อิ�มพิทักษ์	 มห้าวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเข่ตเฉลิมพระเกียรติ	 อำาเภอ 

เมืองสกลนคร	จังห้วัด็สกลนคร

วันอังคารที� ๒๐ เวลา	๐๘.๕๕	น.	 เสด็็จออก	ณ	วังสระปทุม	พระราชทาน

พระราชวโรกาสให้้รองประธานมูลนธิริางวัลสมเด็จ็เจ้าฟิา้มห้ดิ็ล	ในพระบรม-

ราชูปถัมภ์	 และคณะ	 เฝ้้าฯ	 รับพระราชทานข่องที�ระล้ก	 และทูลเกล้าฯ	 

ถวายเงินจากนั�น	 ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัล

สมเด็็จเจ้าฟิ้ามห้ิด็ล	ในพระบรมราชูปถัมภ์	ครั�งที�	๒/๒๕๖๓	

วันพุธที� ๒๑ เวลา	๐๘.๕๔	น.	เสด็จ็ฯ	ไปทรงบนัท้กแถบวดี็ทิศันท์รงด็นตรไีทย	

ร่วมกับนักเรียนนายร้อย	ชมรมด็นตรีไทย	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	

เนื�องในวันปิยมห้าราช	ประจำาปี	๒๕๖๓	ณ	สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก	

ช่อง	๕	เข่ตพญาไท

วันพฤหัสบดีที� ๒๒	 เวลา	๐๙.๒๐	น.	เสด็็จฯ	ไปทรงเปิด็การประชุมวิชาการ

รางวัลสมเด็จ็เจ้าฟ้ิามห้าจักรี	ครั�งที�	๓	ณ	โรงแรมสยามเคมปินสกี�	เข่ตปทุมวัน

วันศุุกร์ที� ๒๓	 เวลา	๐๙.๐๐	น.	เสด็็จฯ	ไปทรงเปิด็งาน	“คิด็ถ้ง...สมเด็็จย่า”	

ครั�งที�	๒๓	ณ	ศูนย์การค้าสยามพารากอน	เข่ตปทุมวัน

วันเสาร์ที� ๒๔	เวลา	๑๓.๕๕	น.	พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยูห่้วั	ทรงพระกรุณา

โปรด็เกล้าฯ	 ให้้เสด็็จฯ	แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผูู้้สำาเร็จ

การศ้กษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา	 สภากาชาด็ไทย	ประจำาป ี

การศ้กษา	๒๕๖๒	จำานวน	๒๐๐	คน	ณ	ห้้องประชุมชั�น	๑๒	อาคารภูมิสิร ิ

มังคลานุสรณ์	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาด็ไทย	เข่ตปทุมวัน

	 เวลา	๑๕.๑๗	น.	เสด็็จฯ	แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร

แกผูู่้ส้ำาเรจ็การศก้ษาจากคณะบริห้ารธรุกจิ	และคณะเทคโนโลยีอตุสาห้กรรม	

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลด็า	ประจำาปีการศ้กษา	๒๕๖๒	จำานวน	๘๙	คน	ณ	 

ห้้องประชุมให้ญ่	 อาคาร	 ๖๐	พรรษา	 ราชสุด็าสมภพ	สถาบันเทคโนโลยี

จิตรลด็า	สำานักพระราชวัง	สนามเสือป่า	

ระหว่างวันจันทร์ที� ๒๖ ถึึงวันพฤหัสบดีที� ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓	 เสด็็จฯ	 

ไปทรงปฏิิบัติพระราชกรณียกิจในพื�นที�จังห้วัด็เชียงให้ม่	

วันจันทร์ที� ๒๖	 ทรงเยี�ยมโครงการทห้ารพันธ์ุด็ี	 กองพลทห้ารราบที�	 ๗	 

และโครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชเพื�อการพัฒนาและปรับปรุงพันธ์ุตาม 

พระราชด็ำาริฯ	ณ	กองพลทห้ารราบที�	๗	อำาเภอแม่ริม	

	 ทรงเปดิ็พระอนุสาวรยีส์มเด็จ็พระเจา้พี�นางเธอ	เจา้ฟิา้กลัยาณวิฒันา	

กรมห้ลวงนราธิวาสราชนครินทร์	ณ	ที�ว่าการอำาเภอกัลยาณิวัฒนา	

	 ทรงเปดิ็อาคารพระราชทาน	๒๐	โรงพยาบาลวดั็จนัทรเ์ฉลมิพระเกยีรติ	

๘๐	พรรษา	 และทรงเยี�ยมห้น่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล	ณ	 

โรงพยาบาลวัด็จันทร์เฉลิมพระเกียรติ	๘๐	พรรษา	อำาเภอกัลยาณิวัฒนา	

วันอังคารที� ๒๗	 ทรงเยี�ยมโรงเรียนสองแคววิทยาคม	และโรงเรียนสันติสุข่	

อำาเภอด็อยห้ล่อ	

	 เสด็จ็ฯ	ไปทอด็พระเนตรการแสด็งละครพื�นบา้นลา้นนา	เรื�อง	เจา้ห้ญิง

แสนห้วี	ณ	วิทยาลัยนาฏิศิลปเชียงให้ม่	อำาเภอเมืองเชียงให้ม่

วันพุธที� ๒๘	ทรงเยี�ยมโรงเรยีนแมอ่อนวิทยาลยั	และโรงเรยีนห้มูบ้่านสห้กรณ์	

๒	อำาเภอแม่ออน	

	 ทรงเยี�ยมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็็จพระนางเจ้าสิริกิติ�	อำาเภอแม่ริม

วันพฤหัสบดีที� ๒๙ ทรงเยี�ยมโรงเรียนพัฒนาต้นนำ�าที�	 ๕	 ขุ่นวาง	 บ้านโป่ง 

ลมแรง	อำาเภอแม่วาง

วันเสาร์ที� ๓๑	เวลา	๑๔.๑๖	น.	เสด็็จฯ	ไปทอด็พระเนตรการแสด็งด็นตรีไทย	

วาระ	๑๒๐	ปี	ครูมนตรี	ตราโมท	“สิบรอบปีครูมนตรี	ตราโมท	ความรุ่งเรือง

แห้่งด็นตรีสยาม”	ณ	โรงละครแห้่งชาติ	เข่ตพระนคร	

พฤศุจิกายน ๒๕๖๓

วันอาทิตย์ที� ๑	 เวลา	๐๙.๓๑	น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงเป็นประธานงานวันมูลนิธิ

สิรินธร	ประจำาปี	๒๕๖๓	 โอกาสนี�	 ทรงด็นตรีไทยในการแสด็งพระราชทาน

เรื�อง	 “สมเด็็จย่าเสด็็จฯ	พิชิตยอด็ด็อยอินทนนท์”	ณ	ห้อประชุมจุฬาลงกรณ์

มห้าวิทยาลัย	เข่ตปทุมวัน

วันจันทร์ที� ๒	 เวลา	๑๔.๒๗	น.	เสด็็จลง	ณ	อาคารชัยพัฒนา	สวนจิตรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุคคล	จำานวน	๑	คณะ	เฝ้้าฯ	

ระหว่างวันอังคารที� ๓ ถึึงวันพุธที� ๔ พฤศุจิกายน ๒๕๖๓	 เสด็็จฯ	 ไป 

ทรงปฏิิบัติพระราชกรณียกิจในพื�นที�จังห้วัด็ระยอง	

วันอังคารที� ๓	 เสด็็จฯ	 ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผูู้้สำาเร็จการศ้กษา 

จากสถาบันวิทยสิริเมธี	จำานวน	๑๒	คน	พร้อมพระราชทานประกาศนียบัตร 

แก่ผูู้้แทนนักเรียนโรงเรียนกำาเนิด็วิทย์	 จำานวน	๘	 คน	ณ	 อาคารเรียนรวม	

สถาบันวิทยสิริเมธี	อำาเภอวังจันทร์	

18 จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



	 ทรงฟัิงการบรรยาย	 เรื�อง	 “การสร้างและการสาธิตการใช้งาน 

ชุด็ตรวจวินิจฉัย	COVID-19”	ณ	อาคารสำานักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม

ชีวโมเลกุล	สถาบันวิทยสิริเมธี

	 ทรงเยี�ยมสำานักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	สถาบัน

วิทยสิริเมธี

	 ทรงเปิด็	“สถาบันวิจัยปัญญาประด็ิษฐ์ประเทศไทย”

	 ทรงเปิด็	 “ศูนย์ความร่วมมืองานวิจัยและพัฒนา	ปตท.	สผู้.	 เออาร์วี	

และสถาบันวิทยสิริเมธี”	

	 ทรงเปิด็	 “อาคารศูนย์ปฏิิบัติการอัจฉริยะ	 โครงการพัฒนาพื�นที� 

วังจันทร์วัลเลย์	เพื�อเข่ตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก”	

วันพุธที� ๔ ทรงเยี�ยมโครงการเกษตรนวัต	 ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต	 สถาบัน

เทคโนโลยีจิตรลด็า	อำาเภอวังจันทร์

	 ทรงเป็นประธานการลงนามความร่วมมือระห้ว่างสถาบันเทคโนโลยี

จติรลด็า	ศนูยเ์รยีนรูเ้กษตรนวตั	บรษิทั	สยามคโูบตา้	คอรเ์ปอเรชั�น	จำากดั็	และ

บริษัท	ปตท.	จำากัด็	(มห้าชน)

		 ทรงเยี�ยมโรงเรียนวังจันทร์วิทยา	ตำาบลชุมแสง	อำาเภอวังจันทร์

		 ทรงเยี�ยมบ้านนายไพศาล	 บุตรนำ�าเพชร	 ผูู้้ให้ญ่บ้าน	 บ้านคลองไผู่้	 

ห้มู่	3	ตำาบลชุมแสง	อำาเภอวังจันทร์	

วันศุุกร์ที� ๖ เวลา	๑๓.๕๗	น.	 เสด็็จฯ	 ไปทอด็พระเนตรพิพิธภัณฑ์ิ		 “ศิลป ์

แผู้น่ดิ็น”	ณ	ศนูยศ์ลิปาชีพ	เกาะเกิด็		อำาเภอบางปะอิน	จงัห้วดั็พระนครศรีอยธุยา		

ในการนี�		ท่านผูู้้ห้ญิงสิริกิติยา	เจนเซีน	เฝ้้าฯ	รับเสด็็จ

	 เวลา	 ๒๐.๔๔	 น.	 เสด็็จฯ	 ไปทอด็พระเนตรการแสด็งโข่น	 เรื�อง	

รามเกียรติ� 	 ตอน	 “พรห้มาศ”	 ข่องมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ	 ในสมเด็็จ 

พระนางเจ้าสิริกิติ� 	 พระบรมราชินีนาถ		 ในการนี� 	 ท่านผูู้้ห้ญิงสิริกิติยา	 

เจนเซีน	 ร่วมชมด้็วย		ณ		 ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด็	 อำาเภอบางปะอิน	 จังห้วัด็

พระนครศรีอยุธยา

ระหว่างวันจันทร์ที� ๙ ถึึงวันอังคารที� ๑๐ พฤศุจิกายน ๒๕๖๓	 เสด็็จฯ	 

ไปทรงปฏิิบัติพระราชกรณียกิจในพื�นที�จังห้วัด็นครราชสีมา	

วันจันทร์ที� ๙	ทรงเปิด็อาคารเฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา

ราชนครินทร์	อำาเภอเมืองนครราชสีมา	

	 ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารอำานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค	 

ภาคตะวันออกเฉียงเห้นือตอนล่าง	 จังห้วัด็นครราชสีมา	ณ	มห้าวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี	อำาเภอเมืองนครราชสีมา

	 พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่หั้ว	ทรงพระกรุณาโปรด็เกล้าฯ	 ให้้เสด็็จฯ	 

แทนพระองค์ไปพระราชทานปรญิญาบตัรแก่ผูู้ส้ำาเรจ็การศ้กษาจากมห้าวทิยาลยั 

เทคโนโลยีสุรนารี	 ประจำาปีการศ้กษา	 ๒๕๖๒	 จำานวน	 ๓,๑๖๖	 คน	ณ	 

อาคารสุรพัฒน์	๒	มห้าวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	อำาเภอเมืองนครราชสีมา	

วันอังคารที� ๑๐	 เสด็็จฯ	 ไปทรงเยี�ยมสถาบันวิจัยแสงซีินโครตรอน	 (องค์การ

มห้าชน)	อำาเภอเมืองนครราชสีมา	-	ทรงเยี�ยมโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์	 

นครราชสีมา	อำาเภอเมืองนครราชสีมา	และทรงเปิด็อาคารเลิศพิทยรัตน์	

	 ทรงเปิด็	“อาคารภาคบริการโลห้ิตแห้่งชาติที�	๕	จังห้วัด็นครราชสีมา	

เฉลิมพระเกียรติ	๘๐	พรรษา	สมเด็็จพระนางเจ้าสิริกิติ�	 พระบรมราชินีนาถ”	 

ที�ตำาบลห้นองบัวศาลา	อำาเภอเมืองนครราชสีมา

วันพุธที� ๑๑	 เวลา	๐๙.๑๓	น.	พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่ห้ัว	ทรงพระกรุณา

โปรด็เกล้าฯ	 ให้้เสด็็จฯ	แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผูู้้สำาเร็จ

การศ้กษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทห้ารลาด็กระบัง	

ประจำาปีการศ้กษา	๒๕๖๒	ทั�งภาคเช้าและภาคบ่าย	 จำานวน	๕,๕๕๓	คน	

ณ	 ห้อประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์	 วร	 บุนนาค	 สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทห้ารลาด็กระบัง	เข่ตลาด็กระบัง

วันพฤหัสบดีที� ๑๒	 เวลา	๐๘.๕๒	น.	 พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่ห้ัว	 ทรง 

พระกรุณาโปรด็เกล้าฯ	 ให้้เสด็็จฯ	 แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญา

บัตรแก่ผูู้้สำาเร็จการศ้กษาจากมห้าวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 

ประจำาปีการศ้กษา	๒๕๖๒	ทั�งภาคเช้าและภาคบ่าย	 จำานวน	๓,๗๐๑	คน	 

ณ	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	เข่ตบางนา

วันศุุกร์ที� ๑๓ เวลา	๐๘.๕๑	น.	พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่ห้ัว	ทรงพระกรุณา 

โปรด็เกล้าฯ	 ให้้เสด็็จฯ	 แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ 

ผูู้้สำาเร็จการศ้กษาจากมห้าวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเห้นือ	

ประจำาปีการศ้กษา	๒๕๖๒	ทุ้งภาคเช้าและภาคบ่าย	 จำานวน	๕,๓๕๕	คน	 

ณ	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	เข่ตบางนา	

วันอาทิตย์ที� ๑๕ เวลา	๐๙.๐๗	น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงเป็นประธานในพิธีไห้ว้ครู

ด็นตรีไทย	ชมรมด็นตรีไทย	สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มห้าวิทยาลัย	ประจำาปี 

การศ้กษา	๒๕๖๓	ณ	ห้อประชุมจุฬาลงกรณ์มห้าวิทยาลัย	เข่ตปทุมวัน	

	 เวลา	๑๗.๑๘	น.	 เสด็็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	 คุณห้ญิง 

สุภัจฉรี	 ภิรมย์ภักดี็	ณ	 เมรุห้ลวงห้น้าพลับพลาอิศริยาภรณ์	 วัด็เทพศิริน- 

ทราวาส	เข่ตป้อมปราบศัตรูพ่าย

วันพุธที� ๑๘	เวลา	๑๕.๒๒	น.	พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่ห้ัว	ทรงพระกรุณา

โปรด็เกล้าฯ	 ให้้เสด็็จฯ	 แทนพระองค์ไปในการพระราชทานประกาศนียบัตร	

และรางวัลเรียนด็ีแก่นักเรียนระด็ับอนุบาล	 ประถมศ้กษา	 มัธยมศ้กษา	 

และประกาศนียบัตรวิชาชีพข่องโรงเรียนจิตรลด็า	ประจำาปีการศ้กษา	๒๕๖๒	

ณ	ศาลาผู้กาภิรมย์	โรงเรียนจิตรลด็า	พระราชวังด็ุสิต

วันพฤหัสบดีที� ๑๙	เวลา	๐๙.๐๖	น.	พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่ห้ัว	ทรงพระ-

กรุณาโปรด็เกล้าฯ	 ให้้เสด็็จออกแทนพระองค์	ณ	 วังสระปทุม	พระราชทาน

พระราชวโรกาสให้้ประธานกรรมการแผู้นกวิศวกรรมศาสตร์	 มูลนิธิอานันท- 

มห้ิด็ล	 และคณะ	 นำาผูู้้ได็้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิ้ด็ล	 แผู้นก

วิศวกรรมศาสตร์	ประจำาปี	๒๕๖๒	เฝ้้าฯ	กราบถวายบังคมลาไปศ้กษาต่อ	

	 เวลา	๑๗.๕๑	น.	เสด็จ็ฯ	ไปทรงเปน็ประธานการประชมุคณะกรรมการ

ศิริราชมูลนิธิ	ครั�งที�	๓/๒๕๖๓	ณ	โรงพยาบาลศิริราช	เข่ตบางกอกน้อย	

วันเสาร์ที� ๒๑	 เวลา	๑๔.๑๕	น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงห้ล่อพระเกศและทรงเป็น 

ประธานในพิธพีทุธาภิเษก	“พระพุทธมหิ้ด็ลมงคลปัญญาญาณ”	ณ	พระอุโบสถ	

วัด็บวรนิเวศวิห้าร	เข่ตพระนคร

วันอาทิตย์ที� ๒๒	 เวลา	๑๗.๓๔	น.	 เสด็็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	 

นายพิมพ์ปฏิิภาณ	 พ้�งธรรมจิตต์	 ศิลปินแห้่งชาติ	 สาข่าศิลปะการแสด็ง	 

ด็นตรีไทย-สากล	พุทธศักราช	๒๕๖๐	ณ	 เมรุด็้านใต้	 วัด็เทพศิรินทราวาส	 

เข่ตป้อมปราบศัตรูพ่าย

19จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



วันจันทร์ที� ๒๓ เสด็จ็ฯ	ไปทรงปฏิิบัตพิระราชกรณียกจิในพื�นที�จงัห้วัด็สกลนคร	

มีพระราชกิจด็ังนี�

	 ทรงเปิด็อาคารญาณรัตนากร	 และทรงเยี�ยมโรงเรียนบ้านม่วง

พิทยาคม	อำาเภอบ้านม่วง	

	 ทรงเปิด็โครงการจัด็ห้าแห้ล่งนำ�าชว่ยเห้ลือโรงเรียนกุด็เรอืคำาพทิยาคาร	

อันเนื�องมาจากพระราชด็ำาริ	อำาเภอวานรนิวาส

วันอังคารที� ๒๔	เวลา	๐๘.๕๕	น.	เสด็จ็ฯ	ไปทอด็พระเนตรนทิรรศการวชิาการ

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	ณ	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 

อำาเภอเมืองนครนายก	จังห้วัด็นครนายก	

วันพุธที� ๒๕	เวลา	๐๙.๑๘	น.	พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่ห้ัว	ทรงพระกรุณา 

โปรด็เกล้าฯ	 ให้้เสด็็จฯ	 แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ 

ผูู้้สำาเร็จการศ้กษาจากมห้าวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ประจำาปีการศ้กษา	

๒๕๖๒	 ทั�งภาคเช้าและภาคบ่าย	 จำานวน	๔,๗๗๘	คน	ณ	 อาคารกีฬา	๑	

มห้าวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	อำาเภอองครักษ์	จังห้วัด็นครนายก

	 เวลา	๑๗.๑๙	น.	 เสด็็จออก	ณ	วังสระปทุม	พระราชทานพระราช

วโรกาสให้้คณะบุคคล	จำานวน	๔	คณะ	เฝ้้าฯ	ทูลเกล้าฯ	ถวายเงินสมทบทุน

มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล	 ต่อจากนั�น	 ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญ

ประจำาปีข่องคณะกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล	ครั�งที�	๑/๒๕๖๓	

วันพฤหัสบดีที� ๒๖ เวลา	๑๓.๓๓	น.	เสด็็จฯ	ไปทรงเยี�ยมโครงการทห้ารพันธ์ุ

ด็ี	ณ	 โรงเรียนทห้ารการสัตว์	 กรมการสัตว์ทห้ารบก	อำาเภอเมืองนครนายก	

จังห้วัด็นครนายก

วันศุุกร์ที� ๒๗ เวลา	๑๔.๐๐	น.	เสด็็จฯ	ไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิิบัติการ

เครื�องโทคาแมค	ณ	สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห้่งชาติ	 (องค์การมห้าชน)	

อำาเภอองครักษ์	จังห้วัด็นครนายก

วันเสาร์ที� ๒๘	เวลา	๑๔.๓๕	น.	เสด็็จฯ	ไปทรงเปิด็งาน	“คอมมาร์ต	เอ็กซี์ตรีม	

๒๐๒๐”	ณ	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	เข่ตบางนา

วันอาทิตย์ที� ๒๙	 เวลา	๐๙.๐๒	น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงเป็นประธานการแข่่งขั่น	

“เด็ิน-วิ�ง	 เข่าชะโงก	 ซีูเปอร์ฮาล์ฟิมาราธอน	 ๖๓”	ณ	 โรงเรียนนายร้อย 

พระจุลจอมเกล้า	อำาเภอเมืองนครนายก	จังห้วัด็นครนายก

วันจันทร์ที� ๓๐	เวลา	๐๘.๕๖	น.	พระบาทสมเด็จ็พระเจา้อยู่ห้วั	ทรงพระกรณุา 

โปรด็เกล้าฯ	 ให้้เสด็็จฯ	 แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ 

ผูู้้สำาเร็จการศ้กษาจากมห้าวิทยาลัยศิลปากร	 ประจำาปีการศ้กษา	๒๕๖๒ 

โอกาสนี�	สมเด็จ็พระเจ้านอ้งนางเธอ	เจา้ฟ้ิาจฬุาภรณวลัยลักษณ์	อัครราชกุมารี	 

กรมพระศรีสวางควัฒน	 วรข่ัตติยราชนารี	 ทรงเข่้ารับพระราชทานปริญญา

ด็ุษฎีบัณฑิิต	 สาข่าวิชาทัศนศิลป์	 คณะจิตรกรรม	 ประติมากรรมและ 

ภาพพิมพ์ 	 ณ	 อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 	 ๖	 รอบ	

พระชนมพรรษา	 มห้าวิทยาลัยศิลปากร	 วิทยาเข่ตพระราชวังสนามจันทร์	

อำาเภอเมืองนครปฐม	จังห้วัด็นครปฐม	

ธันวาคม ๒๕๖๓

วันอังคารที� ๑	 เสด็็จฯ	 ไปทรงปฏิิบัติพระราชกรณียกิจในพื�นที�จังห้วัด็

แม่ฮ่องสอน	มีพระราชกิจด็ังนี�

	 ทรงเยี�ยมโรงเรียนบ้านผู้าเยอ	 ตำาบลกองก๋อย	 และโรงเรียน 

บ้านแม่แคะ	ตำาบลแม่สามแลบ	อำาเภอสบเมย	

วันพุธที� ๒	 เสด็็จฯ	 ไปทรงปฏิิบัติพระราชกรณียกิจในพื�นที�จังห้วัด็เชียงให้ม่	 

มีพระราชกิจด็ังนี�

	 ทรงเปิด็โรงคัด็บรรจุและโรงเรือนควบคุมสภาพแวด็ล้อม	 โรงเก็บ

ผู้ลติภณัฑ์ิเกษตรและโรงปฏิบิตักิารวิจยัทางพืช	โรงงานห้ลวงอาห้ารสำาเรจ็รปู

ที�	๑	ฝ้าง	ตำาบลแม่งอน	อำาเภอฝ้าง	

	 ทรงเยี�ยมโรงเรียนบ้านขุ่นแม่ห้ยอด็	อำาเภอแม่แจ่ม

วันพฤหัสบดีที� ๓	 เวลา	๑๗.๒๑	น.	พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่ห้ัว	ทรงพระ- 

กรุณาโปรด็เกล้าฯ	 ให้้เสด็็จฯ	 แทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	

ท่านห้ญิงประภาพันธ์ุ	 ภาณุพันธ์ุ	 กรโกสียกาจ	ณ	 เมรุห้ลวงห้น้าพลับพลา 

อิศริยาภรณ์	วัด็เทพศิรินทราวาส	เข่ตป้อมปราบศัตรูพ่าย

วันศุุกร์ที� ๔	 เวลา	๑๓.๒๘	น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงเยี�ยมแปลงสาธิตการเกษตร	

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	อำาเภอเมืองนครนายก	จังห้วัด็นครนายก

	 เวลา	๑๗.๓๐	น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงเปิด็งาน	 “เพื�อนพ้�งภาฯ	ประจำาปี	 

๒๕๖๓”	ณ	สวนสมเด็็จพระนางเจ้าสิริกิติ�ฯ	เข่ตจตุจักร

วันเสาร์ที� ๕	 เวลา	๑๗.๕๕	น.	พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่ห้ัว	 และสมเด็็จ 

พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินี	 เสด็็จพระราชด็ำาเนินพร้อมด็้วย	สมเด็็จพระเจ้า

ลูกเธอ	 เจ้าฟิ้าพัชรกิติยาภา	นเรนทิราเทพยวด็ี	 กรมห้ลวงราชสาริณีสิริพัชร	 

มห้าวัชรราชธิด็า	 และสมเด็็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟิ้าสิริวัณณวรี	 นารีรัตน- 

ราชกัญญา	 ไปยังพระที�นั�งอมรินทรวินิจฉัย	 ในพระบรมมห้าราชวัง	 ในการ 

พระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน	 เนื�องในวันคล้ายวัน 

พระบรมราชสมภพ	 พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มห้าภูมิพล- 

อด็ุลยเด็ชมห้าราช	บรมนาถบพิตร	 พุทธศักราช	๒๕๖๓	 โอกาสนี�	 สมเด็็จ- 

พระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็า	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	

โด็ยเสด็็จในการนี�ด็้วย

วันอาทิตย์ที� ๖ เวลา	๑๗.๔๑	น.	 เสด็็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	 

นายวิญญฺู	 อังคณารักษ์	 และคุณห้ญิงสุภางค์	 อังคณารักษ์	 ณ	 เมรุวัด็ 

มกุฏิกษัตริยาราม	เข่ตพระนคร

20 จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



	 ต่อจากนั�น	 เสด็็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	 นางข่วัญจิรา	 

สิวายะวิโรจน์	ณ	เมรุด็้านใต้	วัด็เทพศิรินทราวาส	เข่ตป้อมปราบศัตรูพ่าย

วันจันทร์ที� ๗	 เวลา	๐๙.๓๔	น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงเปิด็การแข่่งข่ันภูมิศาสตร์

โอลิมปิกระด็ับชาติ	ครั�งที�	๓	ณ	โรงเรียนห้าด็ให้ญ่วิทยาลัย	อำาเภอห้าด็ให้ญ่	

จังห้วัด็สงข่ลา

วันพุธที� ๙	 เวลา	 ๐๙.๐๓	น.	 เสด็็จลง	ณ	 ศาลาด็ุสิด็าลัย	 สวนจิตรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้	คณะบุคคล	จำานวน	๑๐	คณะ	เฝ้้าฯ

	 เวลา	 ๐๙.๓๙	 น.	 เสด็็จลง	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 สวนจิตรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้	คณะบุคคล	จำานวน	๔	คณะ	เฝ้้าฯ	

	 เวลา	๑๔.๐๐	น.	เสด็จ็ฯ	ไปทรงเปน็ประธานการประชมุคณะกรรมการ

สภากาชาด็ไทย	ครั�งที�	๓๓๙	ณ	อาคารเทิด็พระเกียรติสมเด็็จพระญาณสังวร	

เจริญ	สุวฑิฺฒโน	สภากาชาด็ไทย	เข่ตปทุมวัน	

วันพฤหัสบดีที� ๑๐	 เวลา	๐๘.๕๘	น.	เสด็็จฯ	ไปทรงเปิด็นิทรรศการภาพถ่าย 

ฝ้ีพระห้ัตถ์	 ประจำาปี	 ๒๕๖๓	 ในห้ัวข่้อ	 “ชีวิตยามอยู่บ้าน	 :	 Life@Home”	 

ณ	ห้อศิลปวัฒนธรรมแห้่งกรุงเทพมห้านคร	เข่ตปทุมวัน

วันศุุกร์ที� ๑๑	 เวลา	 ๐๙.๐๐	 น.	 เสด็็จฯ	 ไปทอด็พระเนตรนิทรรศการไม ้

เมืองห้นาว		 ในงาน	 “พรรณไม้งามอร่ามสวนห้ลวง		 ร.๙”	 ครั�งที� 		 ๓๓	 

ทอด็พระเนตรนิทรรศการไม้อวบนำ�า	 และทรงเป็นประธานการประชุมคณะ

กรรมการมูลนิธิสวนห้ลวง		ร.๙		ครั�งที�		๑	ณ	สวนห้ลวง		ร.๙	เข่ตประเวศ	

	 เวลา	๑๗.๒๘	น.	เสด็็จฯ	ไปทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบัน

การพยาบาลศรีสวรินทิรา	 สภากาชาด็ไทย	 ครั�งที�	 ๓๐	ณ	 อาคารภูมิสิริ 

มังคลานุสรณ์	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาด็ไทย	เข่ตปทุมวัน

วันอาทิตย์ที� ๑๓	 เวลา	 ๐๙.๑๙	 น.	 พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่ห้ัว	 ทรง 

พระกรุณาโปรด็เกล้าฯ	 ให้้เสด็็จฯ	 แทนพระองค์ไปในการพระราชทาน 

ปริญญาบัตรแก่ผูู้้สำาเร็จการศ้กษาจากมห้าวิทยาลัยข่อนแก่น	 ประจำาปี 

การศ้กษา	๒๕๖๒	เป็นวันแรก	ทั�งภาคเช้าและภาคบ่าย	จำานวน	๔,๔๕๒	คน	

ณ	อาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก	มห้าวิทยาลัยข่อนแก่น	

อำาเภอเมืองข่อนแก่น	จังห้วัด็ข่อนแก่น	

วันจันทร์ที� ๑๔	เวลา	๐๙.๐๘	น.	พระบาทสมเด็จ็พระเจา้อยู่ห้วั	ทรงพระกรณุา

โปรด็เกล้าฯ	 ให้้เสด็็จฯ	 แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก ่

ผูู้้สำาเร็จการศ้กษาจากมห้าวิทยาลัยข่อนแก่น	 ประจำาปีการศ้กษา	๒๕๖๒	 

เป็นวันที�	 ๒	 จำานวน	 ๒,๒๑๐	 คน	ณ	 อาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ 

กาญจนาภเิษก	มห้าวทิยาลยัข่อนแกน่	อำาเภอเมอืงข่อนแกน่	จงัห้วดั็ข่อนแกน่	

	 เวลา	 ๑๒.๔๗	 น.	 พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่หั้ว	 ทรงพระกรุณา 

โปรด็เกล้าฯ	 ให้้เสด็็จฯ	 แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร 

แก่ผูู้้สำาเร็จการศ้กษาจากมห้าวิทยาลัยมห้าสารคาม	 ประจำาปีการศ้กษา	

๒๕๖๒	 เป็นวันแรก	 จำานวน	 ๓,๐๑๖	 คน	ณ	 อาคารเฉลิมพระเกียรติใน 

โอกาสฉลองพระชนมาย	ุ๕	รอบ	๒	เมษายน	๒๕๕๘	มห้าวทิยาลยัมห้าสารคาม	

อำาเภอเมืองมห้าสารคาม	จังห้วัด็มห้าสารคาม	

วันอังคารที� ๑๕	 เวลา	๐๘.๔๕	น.	พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่ห้ัว	ทรงพระ- 

กรุณาโปรด็เกล้าฯ	 ให้้เสด็็จฯ	 แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญา

บัตรแก่ผูู้้สำาเร็จการศ้กษาจากมห้าวิทยาลัยมห้าสารคาม	ประจำาปีการศ้กษา	 

๒๕๖๒	 เป็นวันที�	 ๒	 ทั�งภาคเช้าและภาคบ่าย	 จำานวน	 ๕,๙๓๒	 คน	ณ	 

อาคารเฉลมิพระเกยีรตใินโอกาสฉลองพระชนมาย	ุ๕	รอบ	๒	เมษายน	๒๕๕๘	

มห้าวิทยาลัยมห้าสารคาม	อำาเภอเมืองมห้าสารคาม	จังห้วัด็มห้าสารคาม	

วันพุธที� ๑๖	 เวลา	๐๙.๑๓	น.	พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่ห้ัว	ทรงพระกรุณา

โปรด็เกล้าฯ	 ให้้เสด็็จฯ	 แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผูู้้สำาเร็จการศ้กษาจากมห้าวิทยาลัยอุบลราชธานี	 ประจำาปีการศ้กษา	

๒๕๖๒	เป็นวันที�	๒	จำานวน	๒,๘๐๑	คน	ณ	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	๗	รอบ	

พระชนมพรรษา	 มห้าวิทยาลัยอุบลราชธานี	 อำาเภอวารินชำาราบ	 จังห้วัด็

อุบลราชธานี

	 เวลา	 ๑๔.๑๒	 น.	 พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่ห้ัว	 ทรงพระกรุณา 

โปรด็เกล้าฯ	 ให้้เสด็็จฯ	 แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร 

แก่ผูู้้สำาเร็จการศ้กษาจากมห้าวิทยาลัยนครพนม	ประจำาปีการศ้กษา	๒๕๖๒	

จำานวน	๑,๐๓๓	คน	ณ	อาคารศรีโคตรบูรณ์	มห้าวิทยาลัยนครพนม	อำาเภอ

เมืองนครพนม	จังห้วัด็นครพนม

วันพฤหัสบดีที� ๑๗ เวลา	๐๙.๒๐	น.	เสด็็จฯ	ไปทรงเปิด็	“อาคารอุทยานองค์

สมเด็็จพระนเรศวรมห้าราช”	ณ	มห้าวิทยาลัยนเรศวร	อำาเภอเมืองพิษณุโลก	

จังห้วัด็พิษณุโลก	

	 ตอ่จากนั�น	พระบาทสมเด็จ็พระเจา้อยู่หั้ว	ทรงพระกรุณาโปรด็เกลา้ฯ	 

ให้้เสด็็จฯ	 แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผูู้้สำาเร็จ 

การศ้กษาจากมห้าวิทยาลัยนเรศวร	 ประจำาปีการศ้กษา	๒๕๖๒	 จำานวน	

๔,๓๗๒	 คน	ณ	 ห้้องประชุมมห้าราช	 มห้าวิทยาลัยนเรศวร	 อำาเภอเมือง

พิษณุโลก	จังห้วัด็พิษณุโลก

	 เวลา	๑๖.๒๓	น.	 เสด็็จออก	ณ	 วังสระปทุม	พระราชทานพระราช- 

วโรกาสให้้	ศาสตราจารย์	นายแพทย์ประสิทธิ�	วัฒนาภา	คณบด็ีคณะแพทย-

ศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มห้าวิทยาลัยมหิ้ด็ล	 เฝ้้าฯ	 รับพระราชทานเงินเพื�อ 

ใช้ในการสร้าง	“ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผูู้้สูงอายุระด็ับชาติ”	เนื�องในโอกาส

ที�มูลนิธิสมเด็็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า	 ก่อตั�งมาครบ	๑๕	 ปี	 ในวันที�	 ๑๗	

ธันวาคม	๒๕๖๓

วันศุุกร์ที� ๑๘	 เวลา	๐๙.๐๖	น.	 เสด็็จลง	ณ	ศาลาด็ุสิด็าลัย	 สวนจิตรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้	คณะบุคคล	จำานวน	๔	คณะ	เฝ้้าฯ

	 เวลา	๑๐.๐๗	น.	พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่ห้ัว	ทรงพระกรุณาโปรด็

เกล้าฯ	ให้เ้สด็จ็ลงแทนพระองค	์ณ	อาคารชยัพัฒนา	สวนจิตรลด็า	พระราชทาน

พระราชวโรกาสให้้เลข่านุการแผู้นกธรรมศาสตร์	 มูลนิธิอานันทมหิ้ด็ล	 

และคณะ	นำาผูู้้ได็้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมห้ิด็ล	แผู้นกธรรมศาสตร์	

ประจำาปี	๒๕๖๐	สำาเร็จการศ้กษาระด็ับปริญญาโท	สาข่าบริห้ารธุรกิจ	 เฝ้้าฯ	

กราบบังคมทูลรายงานผู้ลการศ้กษา

	 เวลา	 ๑๔.๐๖	 น.	 เสด็็จลง	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 สวนจิตรลด็า	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้้คณะบุคคล	จำานวน	๔	คณะ	เฝ้้าฯ	

	 เวลา	 ๑๗.๒๘	 น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญ

ประจำาปีพุทธศักราช	๒๕๖๔	ข่องมูลนิธิอุทกพัฒน์	ในพระบรมราชูปถัมภ์	ณ	 

ห้้องประชุม	 สำานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา	 อาคารโครงการอันเนื�องมาจาก 

พระราชด็ำาริ	เข่ตบางพลัด็

21จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



วันเสาร์ที� ๑๙ เวลา	๑๖.๕๘	น.	 เสด็็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	 

พลเรือเอก	 ไพบูลย์	 นาคสกุล	 ณ	 เมรุห้ลวงห้น้าพลับพลาอิศริยาภรณ์	 

วัด็เทพศิรินทราวาส	เข่ตป้อมปราบศัตรูพ่าย

	 เวลา	 ๑๗.๔๕	 น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงเปิด็	 “งานกาชาด็ออนไลน์	 

ประจำาปี	๒๕๖๓”	ณ	ห้้องประชุม	๑๒๑๐	ชั�น	๑๒	อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์	

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาด็ไทย	เข่ตปทุมวัน

วันอาทิตย์ที� ๒๐ เวลา	๑๗.๑๖	น.	 เสด็็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	 

นางสายสนี	วงษ์สุวรรณ	ณ	เมรุวัด็โสมนัสวิห้าร	เข่ตป้อมปราบศัตรูพ่าย

	 ต่อจากนั�น	 เสด็็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	 นายฉัตรชัย	 

วิเศษสุวรรณภูมิ	 ศิลปินแห่้งชาติ	สาข่าวรรณศิลป์	ประจำาปี	๒๕๔๐	ณ	 เมรุ 

วัด็ธาตุทอง	เข่ตวัฒนา

ระหว่างวันจันทร์ที� ๒๑ ถึึงวันพุธที� ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓	 เสด็็จฯ	 ไป 

ทรงปฏิิบัติพระราชกรณียกิจในพื�นที�จังห้วัด็ตาก	

วันจันทร์ที� ๒๑ ทรงเยี�ยมโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแด็นบ้านเลตองคุ	 

และทรงเปิด็	 “อาคาร	 ๑๐๗	 ปี	 ธนาคารออมสิน”	 ในโรงเรียน	 ตชด็.	 

บ้านเลตองคุ	อำาเภออุ้มผู้าง	

	 ทรงเยี�ยมโครงการทห้ารพนัธ์ุด็	ีคา่ยวชริปราการ	กรมทห้ารราบที�	๑๔	

อำาเภอเมืองตาก	

วันอังคารที� ๒๒	 ทรงเยี�ยมเรือนเพาะชำากล้าไม้	 โครงการส่งเสริมการเรียนรู ้

เพื�อการอนุรักษ์และฟิ่�นฟิูสิ�งแวด็ล้อม	ตามพระราชด็ำาริฯ	อำาเภอเมืองตาก

	 ทรงเยี�ยมโครงการสร้างป่าสร้างรายได็้	ตามพระราชด็ำาริฯ	ในพื�นที�	๗	

อำาเภอข่องจังห้วัด็ตาก

	 ทรงเยี�ยมโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแด็นเฉลิมพระเกียรติ	๗	 รอบ

พระชนมพรรษา	 บ้านห้ม่องกั�วะ	 และโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแด็น 

บ้านแม่จันทะ	อำาเภออุ้มผู้าง	

วันพุธที� ๒๓	ทรงเปิด็	“อาคารกรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็า”	โรงพยาบาล

แม่สอด็	อำาเภอแม่สอด็	

	 	 ทรงเยี�ยมศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแด็นบ้านทีวะเบยทะ	 

และศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแด็นบ้านวะกะเลโคะ	อำาเภอแม่ระมาด็

วันพฤหัสบดีที� ๒๔	เวลา	๐๘.๒๖	น.	เสด็จ็ฯ	ไปทรงรว่มสมัมนาเฉลมิพระเกยีรติ	

“๔	ทศวรรษทูลกระห้ม่อมอาจารย์”	ณ	กองวิชาประวัติศาสตร์	ส่วนการศ้กษา	

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	อำาเภอเมืองนครนายก	จังห้วัด็นครนายก

เวลา	๑๔.๓๒	น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงเยี�ยมโรงเรียนวัด็เกาะกระชาย	อำาเภอเมือง

นครนายก	จังห้วัด็นครนายก

วันศุุกร์ที� ๒๕	เวลา	๐๙.๑๙	น.	พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่ห้ัว	ทรงพระกรุณา 

โปรด็เกล้าฯ	 ให้้เสด็็จออกแทนพระองค์	ณ	 วังสระปทุม	 ทรงเจิมเทวรูป 

พระอิศวร	พระอุมา	พระพิฆเนศวร	พระนารายณ์	 และพระพรห้ม	 ในการ 

พระราชพิธีตรียัมพวาย-ตรีปวาย	 ในการนี�	 พระราชทานเงินแก่หั้วห้น้า 

คณะพราห้มณ์	ผูู้้เป็นประธานในการประกอบพิธีฯ

	 เวลา	๑๕.๐๙	น.	เสด็จ็ฯ	ไปทรงเปน็ประธานการประชมุคณะกรรมการ

มลูนิธชิยัพัฒนา	ครั�งที�	๑/๒๕๖๓	ณ	สำานกังานมลูนิธชิยัพัฒนา	อาคารโครงการ

อันเนื�องมาจากพระราชด็ำาริ	เข่ตบางพลัด็

วันเสาร์ที� ๒๖	 เวลา	๐๙.๕๖	น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงเป็นประธาน	 “งานรำาล้ก 

วันที�พระบาทสมเด็็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห้ัวทรงเปิด็โรงเรียนนายร้อย 

ชั�นมัธยม	 ครบ	๑๑๑	 ปี”	ณ	ห้อประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 

อำาเภอเมืองนครนายก	จังห้วัด็นครนายก

	 เวลา	 ๑๒.๒๖	 น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงเยี�ยมโรงเรียนปิยชาติพัฒนา		 

ในพระราชูปถัมภ์	ฯ	อำาเภอเมืองนครนายก	จังห้วัด็นครนายก

วันอาทิตย์ที� ๒๗	 เวลา	๑๗.๔๑	น.	 เสด็็จฯ	 ไปในการพระราชทานเพลิงศพ	 

นายผู้ัน	จันทรปาน	ณ	เมรุวัด็มกุฏิกษัตริยาราม	เข่ตพระนคร

วันจันทร์ที� ๒๘	 เวลา	๐๘.๕๕	น.	 เสด็็จฯ	 ไปทรงเป็นประธานการประชุม

กรรมการอำานวยการมลูนธิสิงเคราะห้เ์ด็ก็	ข่องสภากาชาด็ไทย		ครั�งที�	๑/๒๕๖๓	

ณ	 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์		 สภากาชาด็ไทย		 

เข่ตปทุมวัน

	 เวลา	๑๕.๐๔	น.	เสด็จ็ฯ	ไปทรงเปน็ประธานการประชมุสามญัประจำา

ปี	 ๒๕๖๓	คณะกรรมการบริห้ารมูลนิธิสายใจไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 

ณ	สำานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา	 อาคารโครงการอันเนื�องมาจากพระราชด็ำาริ	

เข่ตบางพลัด็

วันอังคารที� ๒๙	เวลา	๑๐.๑๕	น.	เสด็็จฯ	ไปทรงเปิด็อาคารนามพระราชทาน	

“อาคาร	 พลเอก	 อรชุน	 พิบูลนครินทร์	 ฟิอกไต”	 และ	 “โครงการอนุรักษ ์

และฟ่ิ�นฟิแูห้ลง่นำ�าสนบัสนนุโรงพยาบาลเทพรตันเวชชานกุลู	เฉลมิพระเกยีรติ	

๖๐	พรรษา”	ณ	โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล	เฉลิมพระเกียรติ	๖๐	พรรษา	

อำาเภอแม่แจ่ม	จังห้วัด็เชียงให้ม่

วันพฤหัสบดีที� ๓๑	 เวลา	๐๙.๑๐	น.	 พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่หั้ว	 ทรง 

พระกรณุาโปรด็เกลา้ฯ	ให้้เสด็จ็ออกแทนพระองค	์ณ	วังสระปทมุ	พระราชทาน

พระราชวโรกาสให้้คณะพราห้มณ์ที�ประกอบพิธีตรียัมพวาย-ตรีปวาย	 

เฝ้า้ฯ	ถวายพระพรชัยมงคล	และทูลเกล้าฯ	ถวายสิ�งข่องเครื�องพิธแีด็พ่ระบาท-

สมเด็็จพระเจ้าอยู่ห้ัว	สมเด็็จพระนางเจ้าสิริกิติ�	พระบรมราชินีนาถ	พระบรม- 

ราชชนนีพันปีห้ลวง	 และสมเด็็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินี	 เสร็จแล้ว	

พระราชทานเงินแก่คณะพราห้มณ์	

22 จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



	 ตั�งแต่ปลายพุทธศักราช	 ๒๕๖๒	 เป็นต้นมา	 โลกข่องเราเริ�ม 

ห้วั�นไห้วด็้วยโรคอุบัติให้ม่	 “โคโรนาไวรัส”	 ห้รือ	 “โควิด็	 ๑๙”	 ทำาให้้มี 

ผูู้ติ้ด็เชื�อและผูู้้เสยีชวีติเพิ�มข่้�นอยา่งมากในทุกทวีปทั�วโลก	สำาห้รบัสถานการณ์

ในประเทศไทย	 แม้จะมีผูู้้ติด็เชื�อและผูู้้เสียชีวิตแต่ก็ยังอยู่ในอัตราที�ตำ�ากว่า

ประเทศอื�นๆ	 เป็นผู้ลมาจากการให้้ความร่วมมือข่องคนไทยในการดู็แล 

และป้องกันตนเอง	และการด็ูแลประชาชนข่องแพทย์	พยาบาล	และบุคลากร

ทางสาธารณสุข่เพื�อการควบคุมโรคและการรักษาพยาบาลที�มีประสิทธิภาพ	

	 สมเด็็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็า	ฯ	 

สยามบรมราชกุมารี	อุปนายิกาผูู้้อำานวยการสภากาชาด็ไทย	ทรงห้่วงใยและ 

ทรงตระห้นกัถ้งความเด็อืด็รอ้นข่องราษฎรที�ได้็รบัผู้ลกระทบจากสถานการณ์

การแพร่ระบาด็ข่องโรคโควิด็	 ๑๙	 จ้งทรงพระกรุณาโปรด็เกล้าฯ	 ให้้	 

สภากาชาดไทย	ด็ำาเนินงานกิจกรรมให้้การช่วยเห้ลือ	“รวมใจฝ้่าวิกฤตโควิด็	

๑๙”	แก่ราษฎร	ด็ังนี�

 	การมอบชุด็ธารนำ�าใจ	 กู้ชีวิต	 ฝ่้าวิกฤตโควิด็	 ๑๙	 พร้อม 

นำ�าด็ื�มแก่ผูู้้กักกันตนในที�พักและยากไร้	 และผูู้้ประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจ 

ที�ยากไร้ผู้่านเห้ล่ากาชาด็จังห้วัด็		

 	การสนับสนนุอปุกรณเ์พื�อปอ้งกันการตดิ็ตอ่จากโรคโควดิ็	๑๙	

เช่น	ชุด็	PPE	ห้น้ากาก	N95	เพื�อมอบให้้กับบุคลากรทางการแพทย์	พยาบาล	

และการสนับสนุนอาห้าร	 เครื�องอุปโภคบริโภคและชุด็ธารนำ�าใจสำาห้รับ

ประชาชนที�มีรายได็้น้อยที�อยู่ในช่วงกักตัวเพื�อสังเกตอาการ	

 	การจัด็ตั�งครัวพระราชทาน	 อุปนายิกาผูู้้อำานวยการสภา 

กาชาด็ไทย	ประกอบอาห้ารปรงุสกุให้มแ่ละแจกจา่ยให้แ้ก่ประชาชนและชมุชน

ในพื�นที�ต่างๆ	ทั�วประเทศ	

 	การจัด็ตั�งครัวเคลื�อนที�สภากาชาด็ไทยร่วมกับเห้ล่ากาชาด็

จังห้วัด็	

 	 “โครงการรวมใจต้านภัยโควิด็	๑๙	 ในกลุ่มแรงงานข้่ามชาติ”		

เพื�อส่งเสริมให้้แรงงานข่้ามชาติได็้มีความรู้ความเข่้าใจและตระห้นักถ้ง 

การป้องกันตนเองและบุคคลรอบข่้างต่อการแพร่กระจายโรคโควิด็	๑๙	

 	 “โครงการอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด็”	 จัด็คาราวานรถบรรทุก 

ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์และสิ�งข่องบริจาค	นำาไปช่วยเห้ลือบุคลากรทาง 

การแพทย์และช่วยเยียวยาประชาชนในพื�นที�ห้่างไกลทุรกันด็าร

“น้ำำ��พระร�ชหฤทััยเพ่�อปวงประช�”
สมเด็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนิราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงห่่วงใยราษฎรที�ได้รับผลกระทบจากสถานิการณ์์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙

23จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



				 สมเด็็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็า	 ฯ	

สยามบรมราชกุมารี	 ทรงห้่วงใยเกี�ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ข่องประชาชน 

โด็ยเฉพาะในช่วงวิกฤตโรคระบาด็เช่นนี�	 ทรงพระกรุณาโปรด็เกล้าฯ	 ให้้	 

มูลนิิธิิชัยพัฒนิา	 จัด็ตั�ง	 “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด็	๑๙	 (และโรคระบาด็

ต่างๆ)”	 เพื�อช่วยเห้ลือบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลในการจัด็

ซีื�อวัสด็ุอุปกรณ์และสิ�งข่องที�มีความจำาเป็นในการรักษาผูู้้ป่วยโควิด็	 ๑๙	 

ในวันที�	 ๒	 เมษายน	๒๕๖๓	 เพื�อช่วยเห้ลือโรงพยาบาลและบุคลากรทาง 

การแพทย์ในการจัด็ซืี�อวัสด็ุอุปกรณ์และสิ�งข่องที�มีความจำาเป็นในการรักษา 

ผูู้้ป่วยโควิด็	๑๙					

 	พระราชทาน	 “ห้้องคัด็กรองและห้้องตรวจห้าเชื�อ	 แบบถาวร 

ใช้ภายนอกอาคาร	(Modular	Screening	and	Swab	Unit)”		แก่โรงพยาบาล

ตา่งๆ	เชน่	โรงพยาบาลยุพราช	อำาเภอยะห้า	จังห้วัด็ยะลา	โรงพยาบาลมห้าราช

นครเชียงให้ม่	 จังห้วัด็เชียงให้ม่	 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ	

จังห้วัด็ปทุมธานี	และโรงพยาบาลศรีนครินทร์	จังห้วัด็ข่อนแก่น

 	พระราชทาน	 “ห้้องคัด็กรองและตรวจเชื�อแบบเคลื�อนที�”	 

แก่โรงพยาบาลสตูล	 โรงพยาบาลพังงา	 โรงพยาบาลตะกั�วป่า	 จังห้วัด็พังงา	 

โรงพยาบาลปาด็ังเบซีาร์	จังห้วัด็สงข่ลา	โรงพยาบาลเบตง	จังห้วัด็ยะลา

 	พระราชทาน	 “ห้้องคลีนรูมสำาห้รับตรวจรักษาผูู้้ป่วยแบบ 

ความด็ันลบ”	และ	“ตู้เก็บเสมห้ะความด็ันลบ”		แก่โรงพยาบาลต่างๆ

24 จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



 	พระราชทาน	 “หุ้่นยนต์	ปิ�นโต”	 และ	 “ระบบสื�อสารทางไกล”	 

แก่โรงพยาบาล	๗๓	แห้่งในต่างจังห้วัด็		

 	พระราชทาน	“ตู้ความด็ันลบสำาห้รับเก็บสิ�งส่งตรวจจากผูู้้ป่วย

ที�ติด็เชื�อโควิด็	๑๙”	แก่โรงพยาบาล	๑๖	แห้่ง	จำานวน	๒๓	ตู้	

 	พระราชทานเงินจาก	 “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด็	 ๑๙ฯ	 ”	 

แก่โรงพยาบาลข่อนแก่น	เพื�อปรับปรุงห้อผูู้้ป่วยเด็็กเป็นห้้องแยกความด็ันลบ	

และโรงพยาบาลนครนายก	เพื�อปรบัปรงุระบบปรบัอากาศ	ระบบระบายอากาศ

สำาห้รับห้้องผูู้้ป่วยติด็เชื�อ	ต้กสงฆ์อาพาธ	

 	พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์และสิ�งข่องจำาเป็น	 เช่น	

ห้น้ากากอนามัย	(Surgical	Mask)	ชุด็ป้องกันร่างกาย	(PPE)	ห้น้ากาก	N95	 

เจลแอลกอฮอล์	 แอลกอฮอล์ล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์	 สเปรย์เพิ�ม

ประสิทธิภาพห้น้ากากอนามัย	นำ�ายาฆ่าเชื�อ	 เครื�องวัด็อุณห้ภูมิ	 ห้น้ากากผู้้า	

นมอัด็เม็ด็	นมยูเอชที	ปลากระป๋อง	แก่โรงพยาบาลต่างๆ	ในพื�นที�ต่างจังห้วัด็

ทั�วประเทศ	และโรงเรียนในพื�นที�ชนบทห้่างไกล	 รวมทั�ง	 ศูนย์พัฒนาเด็็กเล็ก

และเครือข่่ายชุมชนทั�วประเทศ

 	พระราชทานเวชภัณฑิ์สำาห้รับการค้นห้าผูู้้ป่วยโควิด็	 ๑๙	 

เชิงรุกในพื�นที�	 ชุด็สกัด็สารพันธุกรรมและนำ�ายาตรวจห้าสารพันธุกรรมเชื�อ 

โควิด็	๑๙	 แก่สำานักงานสาธารณสุข่จังห้วัด็ยะลา	 และพระราชทานเครื�อง 

ช่วยห้ายใจ	 เครื�องควบคุมการให้้สารนำ�าทางห้ลอด็เลือด็ด็ำา	 แก่โรงพยาบาล 

ในจงัห้วดั็ยะลา	คือ	โรงพยาบาลเบตง	จำานวน	๕	เครื�อง	และโรงพยาบาลรามนั	

จำานวน	๔	เครื�อง	เพื�อใช้ในการรักษาผูู้้ป่วยโควิด็	๑๙	และโรคอื�นๆ	

 	มพีระราชกระแสรบัสั�งให้	้“โครงการทห้ารพนัธ์ุด็”ี	และชาวบา้น

รอบค่าย	ปลูกผู้กัและเลี�ยงปลา	และจำาห้นา่ยให้้ประชาชนราคาถกู	เพื�อบรรเทา

ภาระค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาด็ข่องไวรัสโควิด็	๑๙	

 	พระราชทาน	 “เมล็ด็พันธ์ุผัู้กพระราชทาน”	แก่เทศบาลตำาบล

และชุมชนราษฎรในต่างจังห้วัด็เพื�อนำาไปปลูกไว้รับประทานเป็นการลด็ค่า 

ใช้จ่ายในครัวเรือน	และสามารถเก็บเมล็ด็พันธุ์ไว้ปลูกในรุ่นต่อไปได็้	

 	มีพระราชกระแสรับสั�งให้้ร้านจันกะผัู้ก	 มูลนิธิชัยพัฒนา	

ประกอบอาห้ารเพื�อนำาไปชว่ยเห้ลอืประชาชนในชมุชนตา่งๆ	ที�ได็ร้บัผู้ลกระทบ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาด็ข่องไวรัสโควิด็	๑๙	

 	พระราชทานเห้รียญที�ระล้กแก่บุคลากรทางการแพทย์	 และ 

พระราชทานเงินเพื�อปรับปรุงโรงพยาบาลในจังห้วัด็สมุทรสาคร	และจังห้วัด็

สมุทรสงคราม	พร้อมทั�งพระราชทานห้้องสุข่าแก่โรงพยาบาลสนามจังห้วัด็

สมุทรสาคร	 เนื�องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาด็ข่องไวรัสโควิด็	 ๑๙	 

ระลอกให้ม่ในประเทศ		

25จดหมายข่าวกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



“พัฒน้ำ�อ�ชีพ เสริมร�ยได้้ กลุ่่�มอ�ชีพประช�ชน้ำ
ใน้ำย่ค โควิด้ ๑๙”   

	 สมเด็็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็็จพระเทพรัตน- 

ราชสุด็า	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ทรงห้่วงใยในคุณภาพชีวิตความ 

เป็นอยู่ข่องเด็็ก	 เยาวชน	 และประชาชนในถิ�นทุรกันด็าร	ทรงเห้็น

ว่า	 ลำาพังการพัฒนาเด็็กและเยาวชนเพียงกลุ่มเป้าห้มายเดี็ยว 

ไม่เพียงพอที�จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้้ยั�งยืนได้็	 จ้งพระราชทาน

ความช่วยเห้ลือข่ยายไปยังครอบครัวเด็็กและเยาวชนในพื�นที� 

เป้าห้มายเห้ล่านั�นเพื�อสร้างโอกาสให้้ประชาชนมีงานทำา	 มีอาชีพ	 

มีรายได็้จุนเจือครอบครัว	ทรงพระกรุณาโปรด็เกล้าฯ	ให้ ้“โครงการ

ส่วนิพระองค์ สมเด็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็จ- 

พระเทพรตันิราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร”ี ด็ำาเนนิงานจัด็ตั�ง	 

“กลุ่มอาชีพประชาชนิในิโครงการตามพระราชดำาริฯ” เป็น

ครั�งแรกในปี	๒๕๓๘	ที�ห้มู่บ้านนายาว	ตำาบลท่ากระด็าน	อำาเภอ

สนามชัยเข่ต	 จังห้วัด็ฉะเชิงเทรา	 และได้็ข่ยายไปยังพื�นที�อื�นๆ	 

ทั�วประเทศ	
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	 ในปี	๒๕๔๔	ทรงพระกรุณาโปรด็เกล้าฯ	 ให้้มีการจัด็ตั�ง	

“ร้านิภูฟ้้า”	 สาข่าแรกข้่�นเพื�อเป็นช่องทางการจำาห้น่ายผู้ลิตภัณฑิ์

จากกลุม่อาชพี	สง่เสรมิการพฒันาผู้ลติภณัฑิใ์นทอ้งถิ�นและพฒันา

อาชีพให้้ประชาชน	นำารายได้็กลับคืนสู่ชุมชนที�มีส่วนในการผู้ลิต	 

ในปจัจบุนั	มรีา้นภฟูิา้รวมทั�งสิ�น	๒๐	สาข่า	ตลอด็ระยะเวลา	๒๐	ปทีี�

ผู้า่นมา	กลุม่อาชีพฯ	ได้็ด็ำาเนินการผู้ลิตและจัด็ส่งสินค้ามาจำาห้น่าย

ที�ร้านภูฟิ้าอย่างต่อเนื�อง	อาทิ	ผู้้าฝ้้าย	ผู้้าไห้ม	เครื�องจักสาน	อาห้าร

แปรรูปชนิด็ต่างๆ	

		 ในช่วงปี	 ๒๕๔๗	 ถ้งปี	 ๒๕๖๒	 สมเด็็จพระกนิษฐา 

ธิราชเจ้า	กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็า	ฯ	สยามบรมราชกุมารี

ได็้พระราชทานเงินรายได็้เห้นือรายจ่ายข่องร้านภูฟิ้า	 รวมทั�งสิ�น	

๑๕๙,๘๘๒,๓๑๗	บาท	เพื�อเปน็คา่ใชจ้า่ยในการด็ำาเนนิงานโครงการ

พัฒนาอาชีพสำาห้รับกลุ่มอาชีพประชาชนในถิ�นทุรกันด็าร	 เป็น 

ค่าใช้จ่ายในโครงการอาห้ารกลางวันเด็็กนักเรียนในโรงเรียนชนบท

ห้่างไกล	 และเป็นค่าภัตตาห้ารเพลสำาห้รับสามเณรในโรงเรียน 

พระปริยัติธรรมกว่า	๔๐	แห้่ง			

	 ในปี	 ๒๕๖๓-๒๕๖๔	 เป็นช่วงที�มีสถานการณ์การแพร่

ระบาด็ข่องโรคโควิด็	๑๙	ทำาให้้ร้านภูฟิ้าจำาห้น่ายสินค้าได้็น้อยลง

กวา่เดิ็ม	แต่กย็งัมกีลุม่อาชีพในโครงการส่งเสริมอาชีพในพื�นที�ตา่งๆ	

ทั�วประเทศจำานวนไม่นอ้ยที�ยงัสามารถจดั็สง่ผู้ลติภณัฑิม์าจำาห้น่าย

ที�ร้านภูฟิ้าได็้อย่างต่อเนื�อง	 ทำาให้้กลุ่มยังมีรายได็้จำานวนไม่น้อย 

เพื�อนำามาอุด็ห้นุนจุนเจือครอบครัวในยามยากลำาบากเช่นนี�		
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     ผ้้าทุุกผื้น ดิิฉัันตัั้�งใจทุอ เก็บชายให้้ได้ิขนาดิ จะได้ิส่่งมาขายทุ่�โครงการส่่วนพระองค์ฯ ใช้เวลา 

ไม่มากค่ะ ส่่�ห้้าวันก็ได้ิผื้นห้น่�ง เงินทุ่�ได้ิมาก็ใช้จ่ายในบ้าน ซืื้�อข้าว ไปห้าห้มอ ด่ิใจมากทุ่�ม่รายได้ิ 

เพิ�มเข้ามาค่ะ  

กลุ่มแม่บ้านทุอผ้้าปกากะญอบ้านขุนอมแฮดินอก 

ตั้ำาบลส่บโขง อำาเภออมก๋อย จังห้วัดิเช่ยงให้ม่

     ปกติั้พวกเราทุอผ้้าเป็นเสื่�อพื�นเมืองใส่่กันเอง เมื�ออยากม่รายไดิ้เพิ�ม ทุางโครงการฯ  

มาบอกให้้ทุอเป็นขนาดิ เอส่ เอ็ม แอล เราก็หั้ดิวัดิให้้ได้ิตั้ามทุ่�ร้านภูฟ้้าต้ั้องการ  เราก็ได้ิเงินเข้ามา

ซืื้�อของใช้ให้้ลูกค่ะ  

กลุ่มทุอผ้้าบ้านเลตั้องคุ สั่งกัดิ รร.ตั้ชดิ.เลตั้องคุ 

(กก.ตั้ชดิ.๓๔) ตั้.แม่จัน อ.อุ้มผ้าง จ.ตั้าก

    งานฝีีมือทุ่�พวกเราทุำา ก็ม่ทุำาห้มอนฟั้กทุอง ห้มอนอิง เป็นของ 

พื�นเมืองน่ะค่ะ ร้านภูฟ้้าก็รับซืื้�อไม่มากเทุ่าไห้ร่ แต่ั้เราก็ได้ิเงินมาใช้จ่าย 

ในบ้าน ด่ิใจค่ะ  

กลุ่มพัฒนาอาช่พหั้ตั้ถกรรมบ้านห้้วยไผ่้ 

สั่งกัดิ รร.ตั้ชดิ.บุญธรรม-บุญพริ�ง ตั้.บ่อเบ่�ย อ.บ้านโคก จ.อุตั้รดิิตั้ถ์

ภาคอิิสาน  

     ห้มดิห้น้านา เราก็ว่าง ไม่อยากทิุ�งบ้านไปทุำางานในเมือง ทุอผ้้าด่ิกว่า พ่�ป้าน้าอาก็ทุอกัน 

ห้มดิค่ะ ทุอให้้ไดิ้ขนาดิแล้วเราก็ส่่งไปโครงการส่่วนพระองค์ฯ เขาก็นำาไปขายทุ่�ร้านภูฟ้้า คนเมือง 

เขาก็ไปใช้เป็นผ้้าห่้มนอน ออเดิอร์ทุ่�เราได้ิก็ได้ิเป็นรายปี ช่วงโควิดิน่�ออเดิอร์ลดิลงไปบ้าง แต่ั้ก็ยัง 

ได้ิทุอส่่งอยู่ค่ะ ทุำาให้้ม่รายได้ิเข้ามาเรื�อยๆ  

กลุ่มทุอผ้้าบ้านโพนแพง 

ตั้ำาบลโพธิไพศาล อำาเภอกุสุ่มาลย์ จังห้วัดิส่กลนคร

ภาคเหนือิ
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     บ้านเราใช้ผ้้าขาวม้ากัน ก็ทุอเก็บไว้เรื�อยๆ ตั้อนห้ลังโครงการส่่วนพระองค์ฯ เข้ามาช่วย  

มาแนะนำาให้้ทุอให้้ส่วย ให้้ได้ิขนาดิ แล้วก็รับซืื้�อผ้้าของเราไปขายทุ่�ร้านภูฟ้้า ด่ิใจมากค่ะ ผ้้าของเรา 

ไปขายถ่งกรุงเทุพฯ นะ ได้ิเงินมาก็เอาไว้ใช้ในครอบครัวค่ะ   

กลุ่มทุอผ้้าขาวม้าบ้านดิอนแดิง 

ตั้ำาบลนาทุม อำาเภอนาทุม จังห้วัดินครพนม

ภาคกลาง  

      “งานทุอเสื่�อ ต้ั้องช่วยกันทุอส่องคน คนน่งทุอ อ่กคนน่งส่่งกก ทุอได้ิเป็นเสื่�อผื้นแล้วทุาง

โครงการส่่วนพระองค์ฯ ก็มาแนะนำาให้้แปรรูปเป็นห้มวก กระเป๋า รองเทุ้า ส่่งมาขายทุ่�ร้านภูฟ้้า ด่ิใจ

ค่ะทุ่�ของเราขายได้ิ ”   

 กลุ่มแม่บ้านนายาวจักส่าน 

ตั้.ทุ่ากระดิาน อ.ส่นามชัยเขตั้ จ.ฉัะเชิงเทุรา 

     กระติั้�บเราทุำาเก็บไว้ใช้เอง ถ้าม่เห้ลือก็ขายบ้าง ทุางโครงการส่่วนพระองค์ฯ  

ก็มาแนะนำาให้้ทุำาและส่่งมาขายทุ่�ร้านภูฟ้้า ด่ิใจค่ะม่รายได้ิเส่ริมเข้ามา  

กลุ่มพัฒนาอาช่พบ้านด่ิานช้าง (โนนป่าก่อ) 

ตั้.บ้านค้อ อ.คำาชะอ่ จ.มุกดิาห้าร

     พวกเราทุำางานตัั้ดิเย็บผ้้าฝ้ีายปกากะญอทุ่�ร้านภูฟ้้าส่่งมาให้้ ทุำา 

เป็นกระเป๋ารูปทุรงต่ั้างๆ ค่ะ ผ้้าห้นาเย็บยากเห้มือนกัน ตัั้�งใจทุำาทุุกใบ  

ด่ิใจทุ่�ช่วยให้้ครอบครัวม่รายได้ิเพิ�มข่�นค่ะ  

กลุ่มตัั้ดิเย็บแปรรูป ส่มาคมแม่บ้านทุห้ารบก ส่าขา จปร. 

ตั้ำาบลพรห้มณ่ี อำาเภอเมืองนครนายก จังห้วัดินครนายก
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     พวกเราเป็นนักเร่ยนเก่า โรงเร่ยน ตั้ชดิ. บ้านเขาวัง พวกเราส่นใจทุำาเครื�องเงิน ก็ทุำาได้ิห้ลาย

อย่างอยู่ค่ะ ม่พวกส่ร้อย กำาไล ทุางโครงการส่่วนพระองค์ฯ มาแนะนำาให้้ทุำาเป็นส่ร้อยรูปแบบต่ั้างๆ 

เราก็พยายามหั้ดิทุำาค่ะ ได้ิส่่งมาขายทุ่�ร้านภูฟ้้า ทุำาให้้พวกเราม่รายได้ิเส่ริม ม่เงินใช้ค่ะว  

กลุ่มเครื�องเงินบ้านเขาวัง 

ตั้.หิ้นตั้ก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศร่ธรรมราช 

    กะเม็ง เป็นพืชส่มุนไพรทุ้องถิ�นบ้านเรา เอามาทุำาเป็นแชมพูส่ระผ้ม 

ทุำาให้้ผ้มนิ�มส่ลวยค่ะ เราได้ิส่่งไปขายร้านภูฟ้้า ช่วงน่�โควิดิ ยอดิขายลดิไป

บ้างค่ะ แต่ั้ก็ยังม่ออเดิอร์มา ทุำาให้้ม่รายได้ิค่ะ  

กลุ่มอาช่พภูผ่้�งห้ลวง 

ตั้.ตั้ะนาวศร่ อ.ส่วนผ่้�ง จ.ราชบุร่

    พวกเราเป็นแม่บ้าน ถนัดิงานตัั้ดิเย็บผ้้าเป็นของใช้ พวกกระเป๋า  

เสื่�อผ้้า เราเย็บกระเป๋าได้ิห้ลายอย่างมากค่ะ ส่่งไปขายทุ่� ร้านภูฟ้้า  

เป็นรายได้ิเส่ริมเข้ามา ด่ิใจมากค่ะ  

กลุ่มพัฒนาอาช่พบ้านไบก์ 

ตั้.บุด่ิ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 

ภาคใต้้  

     งานปักผ้้า เป็นงานถนัดิทุ่�พวกเราทุำากันเป็นประจำา ปักเป็นผ้้าคลุมผ้ม ทุางโครงการ 

ส่่วนพระองค์ฯ มาแนะนำาให้้ทุำาเป็นปลอกห้มอน ผ้้าปูโต๊ั้ะ ห้าแบบมาให้้ด้ิวย ได้ิส่่งมาขาย 

ทุ่�ร้านภูฟ้้า ด่ิใจมากค่ะ  

กลุ่มพัฒนาอาช่พบ้านศาลาให้ม่ 

ตั้.ศาลาให้ม่ อ.ตั้ากใบ จ.นราธิวาส่
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หน้ำังส่อทัูลุ่กระหม�อม

“แก้้วใส”

น่าสนใจข่องตัวละครเอกสองตัวนี�ด้็งดู็ด็ให้้อยากติด็ตามอ่านเรื�องราวข่อง 

ตัวละคร	เผู้ลอแป๊บเด็ียว	“แก้วใส”	ก็อ่านไปคร้�งเล่มบางๆ

	 แรงด็้งด็ูด็ใจอีกประการห้น้�งคือพระราชนิพนธ์เกริ�นนำา “เริ�ม  

คิดคะนิึงถึงรัก” ด็ังจะข่อยกมากล่าวถ้งในที�นี�ช่วงห้น้�งค่ะ

	 “...หาก้อ่่านอ่ย่่างผิิวเผิิน	 นวนิย่าย่เรื่่�อ่งน้�ก้็เป็็นนวนิย่าย่รื่ัก้ 

ซาบซ้�งใจ	 เป็็นความรัื่ก้ขอ่งเจิงลิ่ิ�งเอ๋่อ่รื่์	 นางเอ่ก้ผ้้ิเทิิดท้ินความรัื่ก้ยิ่�ง 

ก้ว่าสิ�งใด	 ย่อ่มสลิ่ะทิุก้สิ� ง เพ่ื่�อ่ผิ้้ เป็็นทิ้� รื่ัก้	 เป็็นความรื่ัก้ท้ิ�ก้ลิ่้าหาญ 

เป็่�ย่มพื่ลิ่ัง	 มิได้หวังผิลิ่ตอ่บแทิน	 อ่าจก้ลิ่่าวได้ว่าเป็็นความรื่ัก้ทิ้�เป็ลิ่้�ย่นนำ�าตา

ขอ่งความทิุก้ข์ทิรื่มานรื่ันทิดให้ก้ลิ่าย่เป็็นไข่มุก้อ่ันบรื่ิสุทิธิ์ิ�งดงามลิ่ำ�าค่า”

	 “หาก้อ่่านอ่ย่่างพื่ินิจจะเห็นได้ว่าสารื่ะสำาคัญขอ่งเร่ื่�อ่งก้ลิ่่าว 

ถึ้งพื่ลิ่ังอ่ันยิ่�งใหญ่ขอ่งความรื่ัก้	 ในมิติท้ิ�ก้ว้างใหญ่ก้ว่าความรื่ัก้หญิงชาย่ 

เพื่รื่าะเป็็นมิติแห่งความรื่ัก้ในความรื่้้ 	 ความรัื่ก้ขอ่งพื่่อ่แม่ล้ิ่ก้	 รื่วมถึ้ง 

ความรื่ัก้ชาติบ้านเม่อ่งเต็มภาคภ้มิ...”

	 เมื�ออ่านนวนิยายเล่มนี�จบ	 ความซีาบซ้ี�งใจอาจทำาให้้เรารู้ส้ก 

ตื�นตัน	 อิ�มเอิบ	 และครุ่นคิด็	ประสบการณ์คร้�งชีวิตข่องเจิงลิ�งเอ๋อร์ให้้คุณค่า 

แก่ตัวละคร	 ทั�งยังช่วยจรรโลงจิตวิญญาณข่องผูู้้อ่านอย่างประณีตและ

แยบคาย	ทำาให้้	 “แก้วใส” น้กอยากอ่านผู้ลงานเล่มอื�นๆ	 ข่องจางเจี�ย	 และ

ทำาให้้ตั�งตารอคอยพระราชนิพนธ์แปลเล่มต่อไปข่อง “ทูลกระห่ม่อม”  

ว่าจะทรงเลือกห้นังสือเล่มไห้นมาแปลเพื�อช่วยจรรโลงจิตใจและประเทืองสติ

ปัญญาข่องเราอีก

	 ใครที�กำาลังมองห้าห้นังสือด็ีสักเล่มเพื�อเพิ�มกำาลังใจให้้ชีวิตใน 

วันที�เห้นื�อยล้า	 ห้รือเพียงเพื�อใช้เวลาว่างให้้เกิด็ประโยชน์	 อยากข่อแนะนำา

ห้นังสือเล่มนี�ค่ะ	 “มรกต”	 อัญมณีลำ�าค่าที�ผู่้านการเจียระไนอย่างประณีต	 

รับรองว่าคุณจะไม่ผิู้ด็ห้วัง	 จัด็พิมพ์โด็ย	บริษัท	นานมีบุ๊คส์	 จำากัด็	 จำาห้น่าย 

ในราคาเล่มละ	๑๕๕	บาทค่ะ	

 สวสัดคีะ่คณุ์ผูอ้า่นิทกุทา่นิ แกว้ใสกลบัมาพบคณุ์ผู้อา่นิอกีครั�งในิฉบบันีิ�พรอ้มกบั “ห่นิงัสอืทลูกระห่มอ่ม” ฉบบัให่มล่า่สดุ ๕ เลม่ ห่ลากห่ลาย 

ครบรส ทั�งพระราชนิิพนิธ์ิแปล ปาฐกถาทรงบรรยายและพระราชนิิพนิธ์ิบทความ รวมภาพถ่ายฝีพีระหั่ตถ ์และรวมบทความเฉลิมพระเกียรต ิคณุ์ผูอ้า่นิ 

คงอยากพลิกชม “ห่นิังสือทูลกระห่ม่อม” แต่ละเล่มแล้ว เชิญทัศนิาได้เลยค่ะ

มรกต
 “มรกต” พระราชนพินธ์แปลเลม่ให้มล่า่สดุ็ข่องสมเด็จ็พระกนษิฐา-

ธิราชเจ้า	 กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็า	 ฯ	สยามบรมราชกุมารี	 นวนิยาย

ร่วมสมัยข่องจางเจี�ย	 ได็้รับรางวัลนวนิยายข่นาด็กลางดี็เด็่นข่องชาติจีน 

ใน	ค.ศ.๑๙๘๔	 ซ้ี�งเป็นปีที�ผูู้้เข่ียนแต่งห้นังสือเรื�องนี�จบ	 ในวงวรรณกรรมจีน

ร่วมสมัย	 จางเจี�ยเป็นนักเข่ียนจีนเพียงคนเด็ียวที�ผู้ลงานได้็รับรางวัลต่างๆ	 

มากยิ�ง	 มีชื�อเสียงทั�งในประเทศและต่างประเทศ	 ผู้ลงานได็้รับการแปล 

เป็นภาษาต่างประเทศห้ลายภาษา	 เช่น	 ภาษาอังกฤษ	 ฝ้รั�งเศส	 เยอรมัน	 

ด็ัตช์	เด็นมาร์ก	นอร์เวย์	สวีเด็น	ฟิินแลนด็์	อิตาลี	รัสเซีีย	และอื�นๆ

 “มรกต”	เปิด็เรื�องด็้วยตัวละครห้ญิง	ห้ลูเป่ยเห้อ	และ	เจิงลิ�งเอ๋อร์	 

ที�ด็ูเห้มือนว่าอุปนิสัยและชะตาชีวิตจะแตกต่างตรงข่้ามกันอย่างสิ�นเชิง	 

แต่น่าประห้ลาด็ที�ในความต่างกลับมีความเห้มือนอย่างคาด็ไม่ถ้ง	 ความ 
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เพีียงวัันพีบวัันนี�ทีี่�สำำ�คััญ
 “เพียงวันิพบวันินีิ�ที�สำาคัญ”	 ตีพิมพ์ครั�งแรกเมื�อ	พ.ศ.	๒๕๔๘	 

และตีพิมพ์ต่อเนื�องมาเกือบทุกปีอีก	๑๖	ครั�ง	ครั�งนี�เป็นการตีพิมพ์ครั�งที�	๑๗	

พร้อมเปลี�ยนห้น้าปกให้ม่	 รวบรวมพระราชนิพนธ์แปลข่อง	 “ทูลกระห่ม่อม”  

ในชว่งเวลาตา่งๆ	จำานวน	๓	เรื�อง	ได้็แก	่ความเรยีงเรื�อง	“แสงโคมข่องไอร้เ์คอ่”	

ข่องปาจิน	นักเขี่ยนชาวจีน	ครสิตศ์ตวรรษที�	๒๐	เรื�องสั�นข่นาด็ยาว	“สาวนิอ้ย 

เสี�ยวห่ยูว”	 ข่องเห้ยียนเกอห้ลิง	 นักเข่ียนชาวจีนร่วมสมัย	 และบทละคร 

เรื�อง	“ปลวก”	ข่องกุนเธอร์	ไอช์	นักเข่ียนชาวเยอรมันในคริสต์ศควรรษที�	๒๐	

เช่นกัน	

	 ใน	 “คำานิำา” “ทูลกระห่ม่อม”	 ทรงกล่าวถ้งการตีพิมพ์เรื�องแปล 

ทั�งสามเรื�องไว้ในห้นังสือเล่มเด็ียวกันว่า	

	 “ก้ารื่นำาวรื่รื่ณก้รื่รื่มรื่ป้็แบบตา่งก้นั	วฒันธิ์รื่รื่มตา่งก้นัมารื่วมพื่มิพื่์ 

เป็็นเล่ิ่มเด้ย่วก้ันอ่าจด้แป็ลิ่ก้	 แต่ถึ้าพื่ิจารื่ณาสารื่ะแลิ่ะแนวคิดขอ่งเรื่่�อ่ง 

ทิั�งสามจะเห็นว่าสอ่ดคล้ิ่อ่งก้ลิ่มก้ลิ่่นกั้น	 ค่อ่เป็็นก้ารื่พิื่นิจความเส่�อ่ม

สลิ่าย่ทิางจิตวิญญาณขอ่งสังคมสมัย่ใหม่	 ทิ้�มนุษย่์ใช้วัตถึุเป็็นเครื่่�อ่งวัด 

ความสุขในช้ วิต	 ป็ล่ิ่อ่ย่ตนให้จมอ่ย่้่กั้บความสุขจอ่มป็ลิ่อ่ม	 ไม่รื่ับร้้ื่ 

ความเป็็นจรื่ิง	 แลิ่ะปั็ญหาอ่่�นใด	 หรื่่อ่ไม่ก้ลิ่้าพื่อ่ท้ิ�จะเป็ลิ่้�ย่นแป็ลิ่งวิถ้ึช้วิต 

ขอ่งตนแลิ่ะขอ่งสังคม	 ย้่ดมั�นถ่ึอ่มั�นผิิดๆ	 จนถึ้งวารื่ะสุดทิ้าย่ท้ิ�สาย่เกิ้นแก้้	

วรื่รื่ณก้รื่รื่มเหล่ิ่าน้�แสดงให้เห็นว่า	 ก้ารื่ร้้ื่ตรื่ะหนัก้ในสัจธิ์รื่รื่มย่่อ่มนำาไป็ส่้ 

ก้ารื่เป็ลิ่้�ย่นแป็ลิ่งทิ้�ด้ข้�น”

	 “ช่�อ่หนังส่อ่เลิ่่มน้�มาจาก้วรื่รื่คหน้�งขอ่งบทิก้ลิ่อ่น	 ช่�อ่	 วันน้�	

ข้าพื่เจ้าแต่งเม่�อ่รื่าว	 พื่.ศ.๒๕๒๕	 หรื่่อ่	 พื่.ศ.๒๕๒๖	 ได้ความคิดมาจาก้ 

เพื่ลิ่ง	 Today	 ก้ลิ่อ่นคำาสุดทิ้าย่ท้ิ�ข้าพื่เจ้าเข้ย่นค่อ่	 เพ้ื่ย่งวันพื่บวันน้�ท้ิ�สำาคัญ	 

วันขอ่งฉัันทิ้�แทิ้แค่วันเด้ย่ว”

	 “วรื่รื่ณก้รื่รื่มทัิ�งสามเรื่่�อ่งน้�แม้จะแสดงถ้ึงความเส่�อ่มสลิ่าย่	 

แต่ผิ้้เข้ย่นก้็ย่ังไม่ได้สิ�นหวังสิ�นศรื่ัทิธิ์าในความด้งามขอ่งใจมนุษย์่	 ย่ังแสดง 

ให้เห็นถึ้งคุณค่าขอ่งความรื่ัก้เมตตาอ่าทิรื่รื่ะหว่างมนุษย่์ทิ้�จะย่ังให้สังคม 

มองสัำงคัมจีีนผ่่�นวัรรณกรรม
 “ทูลกระห่ม่อม” ทรงพระราชนิพนธ์บทความและทรงบรรยาย

ปาฐกถาในชื�อเรื�องเด็ียวกันว่า	 “มองสังคมจีนิผ่านิวรรณ์กรรม”	 ในงาน

สัมมนาทางวิชาการ	 “๗๐ ปีแห่่งการสถาปนิาสาธิารณ์รัฐประชาชนิจีนิ  

ค.ศ. ๑๙๔๙” ซี้�งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	และสถานเอกอัครราชทูต

สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำาประเทศไทย	 จัด็ข้่�นเมื�อวันที�	 ๑๖	 กันยายน	

๒๕๖๒	ณ	โรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้	ห้ลงัการจดั็งาน “ทูลกระห่ม่อม” 

พระราชทานพระราชานุญาตให้้ถอด็พระสุรเสียงปาฐกถา	 เพื�อตีพิมพ์เป็น 

รูปเล่ม	พร้อมพระราชนิพนธ์บทความ	เผู้ยแพร่แก่ผูู้้สนใจทั�วไป

 “มองสังคมจีนิผ่านิวรรณ์กรรม” เป็นการศ้กษาเรียนรู้ 

ประวัติศาสตร์และสังคมจีนผู้่านวรรณกรรมจีนที� “ทูลกระห่ม่อม”	 ทรงแปล 

จากภาษาจีนเป็นภาษาไทย	 ถ่ายทอด็เรื�องราวข่องตัวละครที�มีชีวิตอยู่ 

ในสถานที�และเวลาที�ต่างกันในสังคมจีน	ตั�งแต่ก่อนการสถาปนาสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนจนถ้งสังคมร่วมสมัย	 เรื�องราวและชีวิตข่องตัวละครทำาให้้ 

เราเข้่าใจความคิด็ความรู้ส้กส่วนห้น้�งข่องคนจีนที�ด็ำารงชีวิตอยู่ในสังคม 

สงบสุข	ทิ่ามก้ลิ่างความแป็รื่ผิันภย่ันตรื่าย่นานาทิ้�มนุษย่์ต้อ่งเผิชิญอ่ย่้่เสมอ่”

	 การแปลวรรณกรรมทั�งสามเรื�อง	 “ทูลกระห่ม่อม”	 ทรงใช้ภาษา

เรียบง่าย	 กระชับ	 เป็นไทยๆ	 เนื�อเรื�องชวนติด็ตาม	 สะเทือนใจ	 ให้้ข่้อคิด็	 

และประเทืองปัญญา	 ทำาให้้เห้็นและเข่้าใจมนุษย์และสังคมอย่างล้กซี้�ง 

ยิ�งข่้�น	ภาคผู้นวกท้ายเล่มยงัแถมบทความเรื�อง	“สาวนิอ้ยเสี�ยวห่ยูว ห่ยกใส 

ในิทะเลเพลิง” ข่องรองศาสตราจารย์	ด็ร.สุจิตรา	จงสถิตย์วัฒนา	ภาควิชา

ภาษาไทย	คณะอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มห้าวิทยาลัย	ซี้�งวิเคราะห้์ตีความ

เรื�อง “สาวนิ้อยเสี�ยวห่ยูว” ไว้อย่างละเอียด็ล้กซี้�งน่าสนใจยิ�งด็้วยค่ะ

	 บริษัท	 นานมีบุ๊คส์	 จำากัด็	 จัด็พิมพ์และจำาห้น่าย	 ราคาห้นังสือ	 

เล่มละ	๑๒๕	บาท	เท่านั�นค่ะ	

ภาพปกเดิม ภาพปกให่ม่
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ที�อาจมีปริบททางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแตกต่างจากสังคมไทย	แต่มี 

ความเป็นมนุษย์ร่วมกัน	 วรรณกรรมจีนทั�ง	 ๑๖	 เรื�อง	 ใน	 “ห่นิังสือทูล

กระห่ม่อม”	๑๐	 เล่ม	ประกอบด้็วยบทละครพูด็	๑	 เรื�อง	นวนิยาย	๗	 เรื�อง	

นวนิยายข่นาด็สั�น	 ๒	 เรื�อง	 เรื�องสั�น	 ๔	 เรื�อง	 วรรณกรรมเยาวชน	๑	 เรื�อง	 

และความเรียงร้อยแก้ว	๑	เรื�อง	ด็ังนี�	

	 1)	 บทละครพูด็	 ๓	 องก์	 เรื�อง	 “ร้านินิำ�าชา”	 ห้รือ “ฉาก่วนิ”  

(Tea	House)	ข่อง	เห้ลาเส่อ	

	 2)	 “ความรักใดจะไม่ปวดร้าว”	 ห้รือ	 “ห่นิ่าอี�จ่งอ้ายปู้เถิง”  

ข่อง	ชวนห้นี

	 3)	 “ตลอด็กาลนะ่นานแคไ่ห้น”	ห้รอื	“ห่ยงห่ย่วนิโห่ย่วตวัห่ย่วนิ” 

ข่อง	เถี�ยห้นิง

	 4) “นิารีนิครา”	ห้รือ “ทาเตอเฉิง” ข่อง	ฉือลี�

	 5)	 “ไป๋อิ�นิน่ิา ห่มู่บ้านิลับลี�ริมฝี่�งนิำ�า”	 ห้รือ	 “ไป๋อิ�นิน่ิา”	 ข่อง	 

ฉือจื�อเจี�ยน	ซี้�งยังมีเรื�องสั�นอีก	๓	เรื�องรวมอยู่ด็้วย	ได็้แก ่ “คำาไว้อาลัยห่มา”  

ห้รือ	“โก่วเตอะเต้าเห่วินิ”	ข่อง	มั�วเห้ยียน	“ซุุปที�อร่อยช่างนิ่ากลัวยิ�ง”	ห้รือ	

“ห่ยวนิชี�ถาง” ข่อง	ซีูเฉี�ยว	และ	“กินิห่ม้อไฟ้ในิห่นิ้าร้อนิ” ข่อง	ซีูเฉี�ยว

	 6) “ผีเสื�อ”	ห้รือ	“หู่เตี�ย” ข่อง	ห้วังเห้มิ�ง

	 7)	 “เมฆเห่ินิ นิำ�าไห่ล”	ห้รือ	“สิงอวิ�นิห่ลิวสุ่ย”	ข่อง	ฟิังฟิัง

	 8)	 “ห่มู่บ้านิเล็กตระกูลเป้า”	ห้รอื	“เสี�ยวเป้าจวง”	ข่อง	ห้วงัอนัอี�

	 9)	 “รอยยิ�มและนิำ�าตาของห่ัวใจ”	ซี้�งประกอบด็้วยวรรณกรรม	 

๔	เรื�อง	คือ	“โคมส้มดวงน้ิอย” ห้รอื	“เสี�ยวจวี�เตงิ” เรื�องสั�น	ข่องปิงซิีน	“ห่มงิจื�อ 

กับเห่มียวนิ้อยมีจื�อ” ห้รือ	 “ห่มิงจื�อเห่อมีจื�อ” วรรณกรรมเยาวชนข่อง 

ปิงซีิน	 “สาวน้อยเสี�ยวห้ยูว”	 ห้รือ	 “ช่าวห่นู่ิวเสี�ยวห่ยูว”	 นวนิยายข่นาด็สั�น

ข่องเห้ยียนเกอห้ลิง	“ตำานิานิกับข้าวคู่” ห้รือ	“ซุวงสือจี�”	ข่อง	นวนิยายข่นาด็

สั�นข่องซีูเฉี�ยว

	 10)	ความเรียงร้อยแก้ว	เรื�อง	“แสงโคมของไอ้ร์เค่อ”	ห้รอื	“ไอ้เอ่อร์ 

เค่อเตอะเติงกวง”	ข่อง	ปาจนิ	พมิพ์เผู้ยแพร่ใน	“เพียงวันิพบวันินีิ�ที�สำาคัญ”

	 คุณผูู้้อ่านที�เป็นแฟิน	 “ห่นัิงสือทูลกระห่ม่อม”	 ย่อมคุ้นชื�อเรื�อง 

ห้รือเคยซีาบซี้�งในห้นังสือทั�ง	๑๐	เล่มนี�อยู่ก่อนแล้ว	การอ่าน	“มองสังคมจีนิ 

ผ่านิวรรณ์กรรม”	จะทำาให้้เราเข่้าใจวรรณกรรมแปลทั�ง	๑๖	เรื�องอย่างล้กซี้�ง 

และคมชัด็ยิ�งข่้�น	 ผู้่าน	 “มุมมอง”	 การวิเคราะห้์และอรรถาธิบายข่อง	 

“ทูลกระห่ม่อม” บนพื�นฐานความรู้ความเข้่าใจประวัติศาสตร์สังคมจีน 

อย่างละเอียด็กว้างข่วาง	ข่ณะเด็ียวกันวรรณกรรมจีนทั�ง	๑๖	 เรื�องจะช่วยให้้

เราเรียนรู้และเข่้าใจแต่ละด็้านแต่ละมุมข่องประวัติศาสตร์จีนและชาวจีน 

ได้็แจม่ชดั็ยิ�งข่้�น	ด็งัที� “ทูลกระห่ม่อม” ทรงกลา่วไวใ้นบทสรปุข่อง	“มองสงัคม

จีนิผ่านิวรรณ์กรรม” ว่า	

	 “นวนิย่าย่สามารื่ถึเป็็นข้อ่ม้ลิ่หลิ่ัก้ฐานเสรื่ิมท้ิ�ใช้ศ้ก้ษาป็รื่ะวัติ-

ศาสตร์ื่สงัคมได้ในหลิ่าย่แง่มมุ	นวนิย่าย่จน้ท้ิ�แป็ลิ่มาทัิ�ง	๙	เรื่่�อ่ง	แลิ่ะบทิลิ่ะครื่ 

พ้ื่ด	 ๑	 เรื่่�อ่ง	 ม้ทิั�งท้ิ�เหม่อ่นดั�งบันท้ิก้ป็รื่ะวัติศาสตรื่์ผิ่านวรื่รื่ณก้รื่รื่ม	 เรื่่�อ่งท้ิ�

สะทิอ้่นชวิ้ตสงัคมหม้บ้่าน	เรื่่�อ่งทิ้�สะทิอ้่นวถ้ิึชว้ติคา่นยิ่มในสงัคมจน้ปั็จจบุนัใน 

เมอ่่งใหญ่	วรื่รื่ณก้รื่รื่มแป็ลิ่เหล่ิ่าน้�มคุ้ณค่าทิ้�จะอ่า่นเสริื่มเพ่ื่�อ่เพิื่�มพ้ื่นก้ารื่เรื่ย้่น

รื่้้เก้้�ย่วก้ับสังคมจ้น”

ชีีวิัตย�มอย่่บ้�น
 “ชีวิตยามอยู่บ้านิ” (Life@Home)	ห้นังสือภาพถ่ายฝี้พระหั้ตถ์

ข่อง “ทูลกระห่ม่อม”	 รวบรวมภาพถ่ายฝี้พระห้ัตถ์ซี้�งทรงฉายระห้ว่างปี	 

พ.ศ.	๒๕๖๒	 -	๒๕๖๓	 ในช่วงที�ทั�วโลกแน่นอนว่ารวมทั�งประเทศไทยเผู้ชิญ 

กับโรคระบาด็ครั�งยิ�งให้ญ่ครั�งห้น้�งที�มนุษย์เคยประสบ	 นำามาซี้�งวิถีการใช ้

ชีวิตในรูปแบบให้ม่ที�เรียกว่า	 “นิิวนิอมัล”	 ห้นังสือภาพถ่ายฝี้พระหั้ตถ์ 

เล่มนี�นอกจากจะรวบรวมภาพถ่ายฝี้พระหั้ตถ์	 ทำาให้้เห็้น	 “มุมมอง” ข่อง	 

“ทูลกระห่ม่อม” ที�ทรงมีต่อโลกและสิ�งแวด็ล้อมโด็ยรอบเห้มือนเช่นทุกครั�ง 

ที�ผู่้านมาแล้ว	 ยังเป็นเสมือนบันท้กห้น้าห้น้�งข่องประวัติศาสตร์ที�ผูู้้คนทั�วโลก 

ในชว่งปีพทุธศักราช	๒๕๖๓	จำาเป็นตอ้งเผู้ชิญรว่มกัน	นั�นคอื	“ชีวติยามอยู่บา้นิ”  

ด็ังที�	“ทูลกระห่ม่อม”	ทรงเข่ียนไว้ใน	“คำานิำา”	ว่า

	 “เม่�อ่ป็ลิ่าย่ป็่ท้ิ�แลิ่้ว	 ม้ความป็่วย่ไข้ท้ิ�แป็ลิ่ก้ป็รื่ะหลิ่าดเก้ิดข้�นใน

โลิ่ก้เรื่ย้่ก้วา่โคโรื่นาไวรื่สัหรื่อ่่โควดิ	๑๙	โรื่คน้�มพ้ื่ษิรื่า้ย่ทิำาลิ่าย่รื่ะบบก้ารื่หาย่ใจ 

แลิ่ะรื่ะบบอ่่�นๆ	ต่อ่ส้้ก้ับโรื่คไม่ได้ก้็มัก้เส้ย่ช้วิต”

	 “ป็่	 พื่.ศ.	 ๒๕๖๓	 ข้าพื่เจ้าม้โอ่ก้าสไป็ต่างป็รื่ะเทิศ	 ๒	 ครัื่�งค่อ่ 

ไป็สิงคโป็รื่์แลิ่ะอ่ินเด้ย่	 เม่�อ่ก้ลัิ่บเม่อ่งไทิย่โรื่คก้ำาลัิ่งแพื่ร่ื่	 เรื่ิ�มม้คำาแนะนำาให้ 

ใส่หน้าก้าก้	 ลิ่้างม่อ่บ่อ่ย่ๆ	 ถ้ึาไม่ม้โอ่ก้าสล้ิ่างม่อ่ด้วย่นำ�าแลิ่ะสบ้่	 ก็้ให้ใช้

แอ่ลิ่ก้อ่ฮอ่ลิ่์เจลิ่	 ข่าวลิ่วงเรื่ิ�มป็รื่าก้ฏว่ารื่ัฐบาลิ่ห้ามขาย่เจลิ่จ้งไป็ซ่�อ่มา 

จาก้อ่ินเด้ย่	ก้ลิ่ับมาก้็ม้ใช้	ม้คำาแนะนำาจาก้ทิางรื่าชก้ารื่ว่าผิ้้ม้อ่ายุ่เก้ิน	๖๕	ป็่ 

ทิ้�ม้โรื่คเบาหวานโรื่คหัวใจต้อ่งรื่ะวังเป็็นพิื่เศษ	 ตอ่นนั�นไม่ม้โอ่ก้าสไป็ 

ตา่งป็รื่ะเทิศแน่นอ่น	แตไ่ป็ภาย่ในป็รื่ะเทิศได้	ก้ารื่สวมหน้าก้าก้ตอ่นแรื่ก้ไม่ชนิ

ก้เ็ป็น็ลิ่มไป็บา้ง	ขา้พื่เจา้ไมไ่ดอ้่อ่ก้นอ่ก้บา้น	ป็รื่ะมาณ	๒	เดอ่่น	เป็น็สิ�งทิ้�ไมเ่คย่

ทิำามาก่้อ่น	สิ�งท้ิ�นา่กั้งวลิ่ท้ิ�สดุคอ่่ก้ารื่ศก้้ษาขอ่งเย่าวชนในถิึ�นทิรุื่กั้นดารื่	ทิ้�ไมไ่ด้

ใช้ภาษาไทิย่เป็็นภาษาทิ้�หน้�ง	ต้อ่งพื่ย่าย่ามหาทิางช่วย่	นอ่ก้จาก้นั�นก้็เตรื่้ย่ม

บรื่รื่ย่าย่ต่างๆ	 ทิ้�ไม่ทิรื่าบว่าจะไป็งานได้หรื่่อ่ต้อ่งอ่ัดเทิป็หรื่่อ่ใช้คอ่มพิื่วเตอ่ร์ื่

ติดต่อ่	เวลิ่าพื่ิมพื่์งานก้็ทิำาข้อ่ความหาย่ไป็บ้างน่ารื่ำาคาญเป็็นทิ้�สุด”

	 “ด้านก้ารื่ถึ่าย่ภาพื่ก้็ทิำาอ่ย่่างเดิม	 ถึ่าย่	 หมา	 แมว	หม้	 ง้	 แมลิ่ง	 

ไม้ดอ่ก้ไม้ใบในบ้าน	 เม่�อ่เรื่ิ�มผ่ิอ่นผัินให้อ่อ่ก้นอ่ก้บ้านได้	 ก็้ห้ามเดินทิาง 

ข้ามจังหวัด	ต่อ่มาเดินทิางข้ามจังหวัดได้	เม่�อ่โรื่งเรื่้ย่นเป็ิดก้็พื่ย่าย่ามไป็เย่้�ย่ม 

โรื่งเรื่้ย่น	 ได้ไป็เย้่�ย่มโรื่งเรื่้ย่นตำารื่วจตรื่ะเวนชาย่แดน	 ครื่บ	 ๑๐๐๐	 ครัื่�ง	 
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ไป็งานอ่่�นๆ	แต่ก้็ต้อ่งรื่ะวังสุขภาพื่	ม้ก้ารื่ช่วย่ป็รื่ะชาชนทิ้�ไม่สามารื่ถึทิำามาหา

เลิ่้�ย่งชพ้ื่ได้ป็รื่ก้ติ	ชว่ย่พื่รื่ะเณรื่	ช่วย่โรื่งพื่ย่าบาลิ่หาเครื่่�อ่งมอ่่แพื่ทิย์่	ชดุแต่งก้าย่ 

ป็้อ่งก้ันโรื่ค	ซ้�งถึ้งม้เงินก้็ไม่ได้ซ่�อ่หาก้ันง่าย่ๆ”

	 “ไม่แน่ใจว่าสถึานก้ารื่ณ์โรื่คจะด้ข้�นหรื่่อ่เลิ่วรื่้าย่ลิ่งไป็อ้่ก้	 แต่ก็้ 

หวังว่าผิ้้ทิ้�ม้โอ่ก้าสมางานน้�	 หรื่่อ่ได้รื่ับหนังส่อ่ไป็จะเพื่ลิ่ิดเพื่ลิ่ินก้ับภาพื่ 

ในหนังส่อ่เลิ่่มน้�	เหม่อ่นก้ับทิ้�ได้ด้รื่้ป็ในหนังส่อ่เลิ่่มก้่อ่นๆ”

 “ชวีติยามอยู่บ้านิ” เปน็อีกครั�งห้น้�งที�ห้นังสือภาพถา่ยฝ้พีระห้ตัถ์

ข่อง	“ทลูกระห่ม่อม”	ทำาให้้เราได็ม้องเห้น็และรูส้ก้วา่โลกยงัสวยงาม	ทา่มกลาง

ปัญห้าที�รุมล้อม	 ยังมีแง่งามข่องชีวิต	 มีเรื�องสนุกสนานงด็งามอยู่รอบตัว	 

อยู่ที�ว่าเราจะมองเห้็นห้รือไม่เท่านั�น

 “ชีวิตยามอยู่บ้านิ” จัด็พิมพ์ทูลเกล้าทูลกระห้ม่อมถวายโด็ย

บริษัท	ไซีเบอร์พริ�นท์	จำากัด็	จำาห้น่ายในราคาเล่มละ	๙๐๐	บาทค่ะ	

ภาษาจีนเมื�อครั�งที� “ทูลกระห่ม่อม”	 เสด็็จฯ	 ไปทรงศ้กษาภาษาและ 

วัฒนธรรมจีน	ณ	มห้าวิทยาลัยปักกิ�ง	 กรุงปักกิ�ง	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	

ระห้ว่างวันที�	 ๑๔	 กุมภาพันธ์	 -	 วันที�	 ๑๕	 มีนาคม	พ.ศ.๒๕๔๔	ซี้�งเป็นการ 

ตีพิมพ์เป็นภาษาไทยครั�งแรกค่ะ

 “ดั�งดวงแก้วส่องสว่างทางสายงาม”	 เรยีงร้อยจากบทพระราชนพินธ์ 

และห้นังสือเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่างๆ	 รวมทั�งบทสัมภาษณ์และ 

บทความจากพระอาจารย์ที�เคยถวายพระอักษร	 และพระสห้าย	 ล้วนแสด็ง 

ให้้เห้็นถ้งพระอัจฉริยภาพและพระจริยวัตรอันงด็งามข่อง	 “ทูลกระห่ม่อม”  

ที�ทรงเปน็แบบอยา่งที�ด็งีามในทกุด็า้น	ทั�งความใฝ้รู่ใ้ฝ้เ่รยีน	คณุธรรมจรยิธรรม	

พระวิริยอุตสาห้ะในการทรงงาน	 และพระทัยรักที�ทรงมีต่อประเทศชาติและ 

ประชาชน	สมดั็งจุด็ประสงค์ข่องคณะผูู้้จัด็พิมพ์เผู้ยแพร่ห้นังสือเล่มนี�	 เพื�อ 

เป็นแบบอย่างและแรงบันด็าลใจให้้เด็็กและเยาวชน	 รวมทั�งประชาชนทั�วไป	 

ในการด็ำาเนินชีวิตที�ด็ีพร้อม	พากเพียรเรียนรู้	 ข่ยันอด็ทนทำางาน	 ตามรอย 

เบื�องพระยุคลบาท	สร้างสรรค์ครอบครัวและสังคมที�ด็ีงามต่อไป	 ดุ็จชื�อข่อง

ห้นังสือ	“ดั�งดวงแก้วส่องสว่างทางสายงาม”

	 ในห้นังสือไม่เพียงจะเต็มเปี�ยมไปด็้วยเนื�อห้าที�ทำาให้้เราได็้ 

ซีาบซี้�งความเปน็	“ทลูกระห่มอ่ม” ครบถว้นทกุด็า้นแลว้	ยงัละลานตาไปด็ว้ย	

“พระรูป”	ข่อง	“ทูลกระห่ม่อม”	ตั�งแต่ครั�งยังทรงพระเยาว์	ที�	“แก้วใส”	แน่ใจ 

ว่าแค่ชมภาพก็ทำาให้้คุณผูู้้อ่านยิ�มอิ�มใจแล้วค่ะ	

	 บริษัท	 นานมีบุ๊คส์	 จำากัด็	 จัด็พิมพ์และจำาห้น่าย	 ราคาเล่มละ	 

๒๙๕	บาทค่ะ	

	 ฤด็ูกาลผัู้นผู้่าน	 ฤด็ูห้นาวจากไป	ฤด็ูร้อนและฝ้นมาเยือนอย่าง

รวด็เร็ว	 ในสถานการณ์ที�ไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	 ยังคงแพร่ระบาด็เป็นระลอก	

การเดิ็นทางออกนอกบ้านเป็นเรื�องที�ควรระวัง	 ในวันว่างไม่มีธุระจำาเป็นต้อง 

ไปไห้น	พักผู้่อนอยู่บ้านสบายๆ	จิบเครื�องด็ื�มที�ชอบเพลินๆ	 และอ่านห้นังสือ

ด็ีๆ	 น่าจะเป็นทางเลือกห้น้�งที�ด็ีที�สุด็	 “ห่นัิงสือทูลกระห่ม่อม”	 จะพาคุณ 

ท่องไปในโลกกว้าง	 ข่้ามผู้่านพรมแด็นธรรมชาติ	 และท่องไปในส่วนล้ก 

ข่องจิตใจมนุษย์และตัวคุณเองค่ะ

 “ห่นิังสือทูลกระห่ม่อม”	ทั�ง	๕	เล่ม	ห้าซีื�อเพื�อมอบเป็นข่องฝ้าก	 

ห้รือเก็บไว้เป็นที�ระล้ก	 ที�ร้านภูฟ้ิาทุกสาข่า	 และร้านห้นังสือชั�นนำาทั�วไป	 

ห้รือติด็ต่อ	 กองงานในพระองค์สมเด็็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็็จ 

พระเทพรัตนราชสุด็า	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	อาคารชัยพัฒนา	สวนจิตรลด็า	

กรุงเทพ	ฯ	๑๐๓๐๓	โทรศัพท์	๐๒-๒๘๐-๓๕๘๑-๙	และ	๐๒-๒๘๐-๑๖๔๐-๑	

ต่อ	๖๗๑	โทรสาร	๐๒-๒๘๐-๑๖๓๙	ค่ะ

	 ฉบับนี�	“แก้วใส”	ข่อลาไปก่อน	พบกันให้ม่ฉบับห้น้านะคะ

 

ดัั่�งดั่วังแก้วัส่ำองสำว่ั�งที่�งสำ�ยง�ม
 “ดั�งดวงแก้วสอ่งสวา่งทางสายงาม” เปน็ห้นังสอืเฉลิมพระเกียรติ	

“ทูลกระห่ม่อม”	 ที�คณะกรรมการมูลนิธิศาสตราจารย์	 ม.ล.ปิ�น	 มาลากุล	 

ในพระราชูปถัมภ์ฯ	 จัด็พิมพ์ข่้�นเนื�องในโอกาสมห้ามงคลที�	 “ทูลกระห่ม่อม”  

ทรงเจริญพระชนมายุครบ	๖๐	พรรษา	๒	เมษายน	๒๕๕๘	

	 ห้นังสือตีพิมพ์ครั�งแรก	 พ.ศ.๒๕๕๗	 และจำาห้น่ายห้มด็อย่าง 

รวด็เร็ว	ฉบับนี�พิมพ์ข่้�นอีกครั�งพร้อมกับเปลี�ยนห้น้าปกให้ม่	และเพิ�มบทความ 

เรื�อง	 “มาทำาความรู้จักสมเด็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็จ 

พระเทพรัตนิราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”	 ข่องศาสตราจารย ์

จางอิง	 พระอาจารย์จีนจากมห้าวิทยาลัยปักกิ�งที� เคยถวายพระอักษร 

ภาพปกเดิม

ภาพปกให่ม่
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มกราคม ๒๕๖๓
ตามพระราชอัธยาศัย
รองศาสตราจารย์ประไพสิริ	สิริกาญจน

นายสารสิน	วีระผู้ล

บริษัท	ซีิมเมอร์	เมตัล	สแตนด็าร์ด็	จำากัด็

สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์	 

จุฬาลงกรณ์มห้าวิทยาลัยฯ

สถาบันบัณฑิิตพัฒนบริห้ารศาสตร์

พ.ญ.	อภิญญา	กีรติบุตร

นางอัมพร	(กีรติบุตร)	ชินธรรมมิตร

สมาคมการท่องเที�ยวเข่าให้ญ่

ธนาคารไทยพาณิชย์	จำากัด็	(มห้าชน)

สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณพงษ์ศิริ	สุวรรณเสถียร

รองศาสตราจารย์สุนทรี	ห้ังสสูต

นางกมลา	รุ่งอุทัย

บริษัท	ธนะอนันต์	ฟิู้ด็ส์	แอนด็์	เซีอร์วิส	จำากัด็

นายณรงค์	ประเสริฐรัตน์

นางเทียม	แจ่มสว่าง

นางสมจิตร	ไชยชนะ

ส.ว.	อุด็ม	-	วรรณา	วรัญญฺูรัฐ

นางโสภา	แซี่ฮ้อ

พระสุชาติ	เอี�ยวบูรพา

นางพรรณี	ทองสงค์

แม่ชีพรสนอง	อิชุวงษ์

นางสาวพัชรรินทร์	จินด็าพรรณ

นางอลิสา	กองจินด็า

นางสนิท	เกี�ยงกรแก้ว

วัด็แห้ลมเสด็็จ

นางสาวเอมรินทร์	ตงศิริกุล

นางด็าววิภา	เอี�ยมประเสริฐสุข่

นางรัตอรุณ	ทวีผู้ล

นางสุวรรณา	ธรรมเจริญ

นางสมห้วัง	สมแสน

นางรัตนา	ปัสเสนะ

นางสาวรัตติยา	เลิศศ้กษากุล

นางเนาวรัตน์	สวิงคูณ

นางวราพร	วัฒนกรุณา

นางอรวรรณ	พลอยชาติตระกูล

คุณธนัชพร	แก้วสุริยา

นางสาววิไลลักษณ์	วาจาสัตย์

นางสาวสุภากาญจน์	ณ	พัทลุง

พระครูสังฆรักษ์ปรีชา	ภทฺทปุญโญ

นางบุญสม	ปิตุเตชะ

ด็ร.	รัฐวิทย์	ตั�งเกียรติพชร

บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จำากัด็

ร้านครัวด็อกไม้ข่าว

นายกิตติ�ชนม์	พิมลบรรยงค์

นางมาลินี	ธารด็ำารงค์

คุณสมจิตร	โชติเสน

นางพูลพร	พูลมา

เด็็กชายธีรธรรม	เรืองสุข่

สำานักเลข่าธิการนายกรัฐมนตรี

นางสิริวิมล	สิทธิประศาสน์

นายปณิธิ	สุรนิวงศ์

นายทวีศักด็ิ�	พ้�งบัว

นางวิชญาด็า	คงกะพันธ์

นางประยงค์	อ้�งเจริญ

นายสมศักด็ิ�	สุข่ประเสริฐ

นางสาวพัชราวด็ี	ศรีทะสังข่์

นางพัชรี	วงษ์ศรี

ร.ต.อ.ห้ญิง	ภูชยา	จำาปาบุรี

นางสาวตรีทิพยธิด็า	จำาปาบุรี

นางสาวจำาเนียร	สรรพาวุธ

นางโสภี	โห้มด็นอก

นายปรีชา	กะการด็ี	(สอบต.)

ร.ต.อ.ห้ญิง	จารุด็า	ทนปรางค์

นางมาลี	ทองเกตุ

นายมงคล	พิกุลแกม

นางสาวสมพิศ	นิฤมล

ร.ต.อ.	สัญญา	กะการด็ี

นางลำาด็วน	สุห้ล้า

นางสุวรรณี	อินทร์อ่อน

ด็.ต.ห้ญิง	สุกัญญา	บุญมาก

นายเสกสรร	บุตรห้นัน

นายอวิรุธ	เอี�ยมรุ่งเรือง

นางสาวแสงด็าว	อากงห้ลี

นางบันรุ	เพียช้าย

นางสมภาร	เปล้าศรี

นายคมกฤธ	ระลี

นางธีรชา	จำาปาบุรี

นางธนันพัชร์	สีห้ะจันทร์

นางสุวรรณี	ชอสูงเนิน

นางปราณี	อ่อนจันทร์

นางไสว	ชัยศรี

นางสาวไก่แก้ว	สมศรี

นายอุทิศ	บรรลุ

นายชัยชนะ	เผู้่นณรงค์

นายชัชวาล	ยาคำาลือ

นางสาวอินทิรา	วงษ์บุบผู้า

เด็็กห้ญิงอมรรัตน์	บุตรตะพรม

นางสาวญาณินท์	พรมศร

นายภราด็ร	รอด็เลี�ยม

นางสุธี	มุ่งพันกลาง

นางจีระนัน	ปานศรีเงิน

นางอรวรรณ	เพียรงูเห้ลือม

เด็็กห้ญิงธนัญธิด็า	ทรัพย์ด็ี

นางสาวสุด็ใจ	บุญนัง

นางนำ�าค้าง	ยางสามัญ

นางสาวนริศรา	ทรัพย์มั�น

นางศรีไพร	บุญนัง

นางแปลง	ข่ยันวิจิตร

นางสาวบุญเรือง	ควงจันทอง

เด็็กชายกฤตชนะ	ศรีสมยา

เด็็กชายจักรกฤณ์	ศรีสมยา

ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียน 

มัธยมพระราชทานนายาว

นายสมชาย	ทองแด็ง

ร.ต.อ.	คำาพลอย	สุเสนา

ร.ต.อ.	ษุสเข่ต	ประโพสังข่์

ร.ต.อ.ห้ญิง	สุนิสา	แกมขุ่นทด็

ร.ต.อ.ห้ญิง	อรพิน	สาธร

ร.ต.อ.ห้ญิง	ศุภลักษณ์	เสร็จกิจ

ด็.ต.ห้ญิง	เอื�อสิริ	ปาเทพ

ด็.ต.ห้ญิง	สำารวย	อินอุ่นโชติ

ด็.ต.ห้ญิง	เพ็ญสุภา	พิมวงค์

ด็.ต.ห้ญิง	ยลลด็า	โพธิ�สาพิมพ์

จ.ส.ต.ห้ญิง	รัตนา	เรืองการินทร์

จ.ส.ต.ห้ญิง	พัชรีย์	โครตสีเมือง

จ.ส.ต.ห้ญิง	บุห้รัน	ชุมผู้าง

ด็.ต.ห้ญิง	สุกัญญา	ประนิสอน

ร.ต.อ.ห้ญิง	สุรีรัตน์	เด็ชคงคา

ด็.ต.ห้ญิง	โสภิต	ชูเจริญ

ด็.ต.ห้ญิง	ศิริพร	พรห้มรอด็

ด็.ต.ห้ญิง	นิราวรรณ	อินทรสม

ร.ต.อ.	กีฬา	จันทร์ทรัพย์กา

ร.ต.อ.ห้ญิง	สุนิสา	สุภาพันธ์

ด็.ต.ห้ญิง	สุชาวด็ี	คุ้มศรี

ด็.ต.ห้ญิง	วนันยา	เฮ้าวัน

ด็.ต.ห้ญิง	พรอนงค์	ค้าเจริญ

ด็.ต.ห้ญิง	รุ่งอรุณ	คำ�าชู

ด็.ต.ห้ญิง	สุธิษา	ทองนอก

จ.ส.ต.ห้ญิง	สุด็า	ด็งแสนแก้ว

จ.ส.ต.ห้ญิง	สาริศา	ห้ัสด็ง

ด็.ต.ห้ญิง	เพ็ญประภา	ประเสริฐ

ด็.ต.ห้ญิง	มณีรัตน์	ธงชัยธีรโชติ

ด็.ต.	ลำาจวน	กองเพชร์

ส.ต.อ.ห้ญิง	ลด็าวัลย์	สิงห้์ด็ี

จ.ส.ต.ห้ญิง	ศิริวรรณ	ห้อมทรัพย์

ส.ต.ท.ห้ญิง	พรนิภา	ห้อมทรัพย์

ส.ต.ต.ห้ญิง	สุนิสา	ห้อมทรัพย์

ด็.ต.	ศิริชัย	ศรีสุข่

ส.ต.อ.ห้ญิง	ข่วัญเรือน	ศาลาแด็ง

นายอภิรัตน์	พรมภักด็ี

นายทรงพล	สีห้าบาง

ส.ต.ต.ห้ญิง	นฤมล	คุ้มเงิน

ส.อบต.ชุมพล	อินไข่

ด็.ต.ห้ญิง	กิ�งชบา	ลีลาจารวัตร

จ.ส.ต.ห้ญิง	นิรด็า	ศรีสะอาด็

ผู้ศ.	ด็ร.	นำาโชค	วัฒนานัย

นางนิชุด็า	สารีวงค์

นายเกษม	กุลสารี

นายปรีชา	เสาวกุล

นางสมทรง	โสธนกุล

สมาคมฮกเกี�ยนแห้่งประเทศไทย

MR.	ZUOU	GUI	YANG

MR.	WU	HONG	YAN

MR.	CHEN	SHUANG	JIN

MISS	LIU	MEI	YU

สมาคมนักธุรกิจนานอัน	(ประเทศไทย)

MR.	CAI	YONG	FA

MISS	JIA	CHEN

นายสันติ	ซีอโสตถิกุล

นายจักร	สื�อมโนธรรม

นางสาวชิงห้ลิว

นายวัฒนา	ด็ำารงทรัพย์ไพศาล

MR.	LI	JIA	QI

ด็ร.	แสงชัย	โสตถีวรกุล

MR.	SUN	BIN

SAWATDEE	GROUP

MR.	LIN	Chu	QI

MR.	WU	YUN	CHI

MR.	WU	WANG	JUN

MRS.	HUI	SHUK	LAI

บริษัท	โกลด็์สตาร์	เทรด็ด็ิ�ง	จำากัด็

บริษัท	๑๒๓	ลิมิเตด็	ไลอบิลิตี�	จำากัด็

นายรัฐวงษ์	พสวงศ์

นายอรัญ	เอี�ยมสุรีย์

บริษัท	ซีิงเสียนเยอะเป้า	จำากัด็	 

โด็ย	นายไซี่	ซี้านซีิน

CTT	LOGISTICS	CO.,LTD.

นายวิวัฒน์	เลาห้พูนรังษี

MR.	SHI	YANG	JIN

MR.	XU	QING	LIU

นางชิด็จันทร์	ห้่ง

มูลนิธิพัฒนาโภชนาการ

คุณรุ้งเพชร-รุ้งพลอย	พลับเจ็ด็ริ�ว

นางอมรรัตน์	เด็ชสีห้์

นางสาวสุด็าวด็ี	แก้วด็วงโต

นางกัญญา	เบญจรัตนพรรณ

นางนุชจรินทร์	จีนห้วาด็

นางสาวจันจิรา	สุมนัส

มกราคม - มีนิาคม ๒๕๖๓
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นายจรัสเพชร	ปองทรัพย์

ห้ม่อมราชวงศ์เอมจิตร	จิตรพงศ์

สมาคมกองทุนสวัสด็ิการเพื�อสตรี	 

จังห้วัด็พระนครศรีอยุธยา

มูลนิธิพระอุด็มศีลคุณ

ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์

นายประสิทธิ�	มีสุข่

นายเชษฐ์	ชำานิถิรวาณิชย์

นางสาวสุพรรณ์	บุญสา

มห้าวิทยาลัยมห้ิด็ล

นายประยงค์	สิงห้์โตทอง

นางสาวปรางค์ทิพย์	วัฒนบุรานนท์

วัด็ศรีอุทุมพร

นายเผู้ชิญ	พวงสมบัติ

นางอารี	ลี�ชัยมงคล

นางวิไลพร	โพธิรัตน์

นายสมบัติ	ภักด็ี

นางสาวบุญยก	สงฆ์ยิ�ม

วิสาห้กิจชุมชนกลุ่มโรงสีปลอด็สารพิษ 

บ้านห้นองจิกรี

นางสาวกนิตา	บุศยรัศมี

นายวิโรจน์	สิมะทองธรรม

นายด็ำาเนิน	-	นางเสมอใจ	งามข่ำา 

	และ	นางพัฒน์นรี	บุญจิตต์

นายวิโรจน์	-	นางสาลี�	คุ้งโพ

นางเชลย	รื�นรวย	และครอบครัว

นายเสรี	-	นางนพรัตน์	ถวิลอนุสรณ์

นางสาวณวพร	สังข่์ทอง

นายวทัญญฺู	อ่อนภักด็ี

นางสาวนาตยา	ฟิ่�นวงษ์เฟิ่�อง

นางสาวนภาพร	โสภานพรัตน์

คุณยุพิน	ธรรมพงษ์

บริษัท	ห้ยั�น	ห้ว่อ	ห้ยุ่น	คอร์ปอเรชั�น	กรุ๊ป	จำากัด็

โรงพยาบาลเทียนฟิ้ามูลนิธิ

บริษัท	ทางด็่วนและรถไฟิฟิ้ากรุงเทพ	จำากัด็

นายพินิจ	กาญจนชูศักด็ิ�

คุณสมศักด็ิ�	ศรีสุภรวาณิชย์

ง่วนสูน	(๑๙๗๔)

บริษัท	อาจจิตต์อินเตอร์เนชั�นแนล	 

เพ็พเพอร์แอนด็์สไปซี์	จำากัด็

วัด็มังกรกมลาวาส	(เล่งเน่ยยี�)

บริษัท	ไทยพิพัฒน์อิมปอร์ต	จำากัด็

นายบุญฤทธิ�	พิพัฒนศิริกุล

คุณบัณฑิูร	ลำ�าซีำา

คุณพิเชษฎ	กาญจนชูศักด็ิ�

ห้้างข่ายทอง	ทองใบเยาวราช

บริษัท	ยงเจริญ	จำากัด็

นายทนง	พิทยะ	และครอบครัว

คุณนภา	สกุลจิตจินด็า

บริษัท	ธนะอนันต์	ฟิู้ด็ส์	แอนด็์	เซีอร์วิส	จำากัด็

สมาคม	ตชด็.	ครุทายาทภาคเห้นือ

นายกิติภัค	เกษรศิริธร

ผู้ศ.ด็ร.	อรรถสิทธิ�	สุรฤกษ์

รศ.ทพ.	ทะนง	ฉัตรอุทัย

รศ.	สุภาพ	ณ	เชียงให้ม่

นายเอกพล	พงศ์สถาพร

ด็ร.	ชยา	วรรธนะภูติ

ผู้ศ.ด็ร.	พงษ์อินทร์	รักอริยะธรรม

ผู้ศ.ด็ร.	อัญชลี	สิงห้เนตร

คุณวรวิมล	ชัยรัต

คุณศจี	วิลัยทอง

ผู้ศ.	นิภา	วินิจ

นายกัญญฺู	งามสมสุข่

ผู้ศ.	สุจินด็า	นิมมานนิตย์

ผู้ศ.	สุนิตย์	ศิริวงศ์

ศ.คลินิก	นพ.	นิเวศน์	นันทจิต

นางนิลาวัณย์	อาสนะจินด็า

นางสาวณิชาภัทร	ศรีสถิตย์ธรรม

นางสาวจินตนา	ยาวิชัย

นางสาวกนกอร	ติ�บห้ลาน

สมาคมนักศ้กษาเก่ามห้าวิทยาลัยเชียงให้ม่	

นายศุภมิตร	กิจาพิพัฒน์

นายจักกฤษณ์	ไกรสนธ์วัฒนา

นางเด็ือนเพ็ญ	ไกรสนธ์วัฒนา

นายธงชัย	สารจันท้ก

สห้กรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ	จำากัด็

สห้กรณ์ผูู้้เลี�ยงโคนมมห้าสารคาม	จำากัด็

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีข่อนแก่น

วิทยาลัยการอาชีพห้นองแค

สห้กรณ์โคนมไทย-เด็นมาร์ค	บ้านเนนิด็นิแด็ง	จำากดั็

ห้้างหุ้้นส่วนจำากัด็	พี.เอ็น.โปรด็ักส์

สห้กรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี	จำากัด็

นางสาวตะวันฉาย	บุรานนท์

สห้กรณ์โคนมกุยบุรี	จำากัด็

บริษัท	เทียนข่ำา	แด็รี�	คอร์ปอร์เรชั�น

บริษัท	เอเซีี�ยนมัลติสปอร์ต	ฯ

ลลิตาฟิาร์มม้า

สห้กรณ์การเกษตรปักธงชัย	จำากัด็

สห้กรณ์ออมทรัพย์ผูู้้ปฏิิบัติงาน	อ.ส.ค.	จำากัด็

นางสาวนำ�าค้าง	คันธรักษ์

บริษัท	พี.เค.พี.	โอเวอร์ซีีส์	เทรด็ด็ิ�ง	จำากัด็

บริษัท	วิน	วิน	พีอาร์พลัส	จำากัด็

องค์การสุรา	กรมสรรพสามิต

สห้กรณ์ผูู้้เลี�ยงโคนมโคกก่อ	จำากัด็

บริษัท	อะเซีฟิติค	แพค	(ประเทศไทย)	จำากัด็

สห้กรณ์โคนมไทยมิลค์	จำากัด็

สห้กรณ์โคนมบ้านบ้ง	จำากัด็

สห้กรณ์โคนมวังนำ�าเย็น	จำากัด็

บริษัท	พัฒน์กล	จำากัด็	(มห้าชน)	สำานักงานให้ญ่

บริษัท	วินเนอร์กรุ๊ป	เอ็นเตอร์ไพรซี์	จำากัด็	(มห้าชน)

บริษัท	เชียงให้ม่เฟิรชมิลค์	จำากัด็

ชุมนุมสห้กรณ์นมไทย-เด็นมาร์ค	จำากัด็

บริษัท	บลูการ์ด็	(ประเทศไทย)

สห้กรณ์โคนมไทย-เด็นมาร์ค	(ซีับกระด็าน)	จำากัด็

สห้กรณ์โคนมไทย-เด็นมาร์ก	สวนมะเด็ื�อ	จำากัด็

นางมะลิ	จันทร์ชาวนา

นายธรรมรงค์	แจ้งอรัญญิก

สห้กรณ์โคนมไทย-เด็นมาร์คห้้วยสัตว์ให้ญ่	จำากัด็

สห้กรณ์โคนมไทย-เด็นมาร์ค	(มิตรภาพ)	จำากัด็

สห้กรณ์โคนมวาริชภูมิ	จำากัด็

บริษัท	ด็รีม	ทีม	เน็ตเวิร์ค	จำากัด็

บริษัท	โอริออน	แมชชีนเนอร์รี�	เอเชีย	จำากัด็

สห้กรณ์โคนมข่อนแก่น	จำากัด็

สห้กรณ์โคนมไทย-เด็นมาร์ก	ก.น.ช. 

ห้นองรี	จำากัด็

นายอำานวย	ห้ยั�งถ้ง

นางสาวสุชานาฎ	อุ่นเรือน

สห้กรณ์โคนมไทย-เด็นมาร์ค	ชอนม่วง	จำากัด็

สห้กรณ์โคนมไทย-เด็นมาร์ค	(ลำาพญากลาง)	

จำากัด็

บริษัท	สโมสร	ข่อนแก่นสตาร์	 

วอลเลย์บอลคลับ	จำากัด็

บริษัท	ห้นองรีมิลค์	จำากัด็

นายสุระชัย	เติมสมบัติบวร

นางพิมพ์	เติมสมบัติบวร

สห้กรณ์โคนมในเข่ตปฏิิรูปที�ด็ินซีับสนุ่น

นายศุภฤกษ์	ชมชาญ

สห้กรณ์โคนนมไทย-เด็นมาร์ค	อ่าวน้อย	จำากัด็

ชุมนุมสห้กรณ์โคนมแห้่งประเทศไทย	จำากัด็

สห้กรณ์โคนมมวกเห้ล็ก	จำากัด็

บริษัท	โชคชัยแรนซี์รรีสอร์ท	จำากัด็

บริษัท	แด็รี�	ฮับ	ซีัพพลาย	เชน	จำากัด็

บริษัท	อีคลิปส์	จำากัด็

นายณัฐวิชช์	เนติจารุโรจน์

บริษัท	สยามจันด็าเทรด็ด็ิ�ง	จำากัด็

มูลนิธิสายธาร

พระปลัด็สุชาติ	สุชาโต

สห้กรณ์โคนมปากช่อง	จำากัด็

สมาคมกฬีายกนำ�าห้นกัสมคัรเลน่แห้ง่ประเทศไทย

บริษัท	คิวเรียส	จำากัด็

นางสาวทินรัตน์	พิทักษ์พงศ์เจริญ

นายมนู	สัตยเทวา

นายแพทย์อนันต์	กมลเนตร

บริษัท	กาฬสินธุ์แด็รี�	ฟิูด็	จำากัด็

นางนิจรี	ตระกูลวัฒนาไพศาล

นางจรรยา	ยิ�งสวัสด็ิ�

พลโท	ธีระยุทธ	ศรีฟิ้า

นางพัฒนา	ศรีฟิ้า

นายวิรัช	ศรีฟิ้า

บริษัท	บีด็ี	สตรอว์	จำากัด็	(สำานักงานให้ญ่)

นายสมสวัสด็ิ�	ตันตระกูล

บริษัท	สตรองแฮนด็์	มีเด็ียส์	จำากัด็

สห้กรณ์โคนมเสิงสาง	จำากัด็

นายวรรณพงษ์	ป้องจิตใส

นางพิมพ์เพ็ญ	ศุภรัตน์	โยธิน

นางจำาลอง	ตุ้มพ่วง

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห้่งประเทศไทย

บริษัท	เอสเอ็มเอ็ม	พลัส	จำากัด็

นายปรีชา	จันทร์พุ่ม

บริษัท	ห้ลักทรัพย์จัด็การกองทุน	กรุงไทย

บริษัท	เต็ด็ตรา	แพ้ค	(ประเทศไทย)	จำากัด็

บริษัท	กลุ่มพัฒนาโคนมซีับสนุ่น	จำากัด็

บริษัท	เบคไทย	กรุงเทพอุปกรณ์ฯ

องค์การบริห้ารส่วนตำาบลมิตรภาพ

บริษัท	เอสไอจี	คอมบิบล็อค	จำากัด็

บริษัท	เนสท์เล่	(ไทย)	จำากัด็

บริษัท	เอฟิแอนด็์เอ็น	แด็รี�ส์	(ประเทศไทย)

บริษัท	ซีีพี	เมจิ	จำากัด็

บริษัท	เอ-เซีเว่น	คอร์ปอเรชั�น	จำากัด็

องค์การตลาด็เพื�อการเกษตร

พัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร
ศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากง

คุณณัชชา	จินด็ารัตนวรกุล

โรงเรียนราชินี

นายชูศักด็ิ�	อุ้มชูผู้ล

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ตามพระราชอัธยาศัย
นายวิโรจน์	สิมะทองธรรม

ด็ร.	เอกกฤต	นารายณ์รักษา

นายสารสิน	วีระผู้ล

แม่ชีพูลสวัสด็ิ�	ช่างสุพรรณ	พร้อมด็้วย	 

พระภิกษุ-สามเณร-อุบาสก-อุบาสิกา	 

และญาติโยม	วัด็ทับคล้อ”

MR.	HARALD	LINK

นายกิจสมิทธ์	อภิธรรมวงศ์

นางสาวเพียงใจ	คงคา

วัด็ไร่ข่ิง	พระอารามห้ลวง

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

คุณเมธ์วด็ี	นวพันธ์

MR.MERRICK	JAMES	DAVIDSON

นางโสภา	สุยะนันทน์

ด็ร.	ศศิธารา	พิชัยชาญณรงค์

นางศิริพรรณ	สันธนะพันธ์

นางปานห้ทัย	เสรีรักษ์

นางอรอนงค์	ฉายศิริโชติ

นางกันยรัตน์	โตวิชะ

คุณจิรพร	สุข่สิน

ผู้ศ.	พูลสุข่	รัตโนทยานนท์

นางเกษศิริ	ยุวะห้งษ์

คุณพรรัตน์	ด็ำารุง

คุณอุไรวรรณ	ห้าญณรงค์

คุณบุษยา	เทียนทองทิพย์

MR.	BRYAN	FLOWERS

นางเกษร	จิตรถเวช

นายปีเตอร์	โบว์

คุณนาถฤด็ี	ผู้ลาชีวะ

นายรัฐกิจ	มานะทัต

นางวิจิตรา	โสภณ

นางสนิทสุด็า	เอกชัย	กองจันท้ก

นางสาวมณฑินิธิ�	สุทธิศิริ

นางวิรัชด็า	กิตติวัฒน์

นางรัตน์ชริน	ค้อคงคา

นายศักด็ิ�เกษม	สุข่พานิช

นางสาวปภาวี	สุธาวิวัฒน์
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นางพรรณนิภา	โตวรรณสูตร

นางสาวสุรด็ี	ภัทรศิริ

นางทิพย์วรรณ	ธรรมยุสนา

นางสาวณญาด็า	อมตวณิชย์

พลตรีห้ญิง	กุลนรี	ราชปรีชา	อ.บ.41

นางพิรพร	คล่องเวสสะ

คุณเพ็ญจันทร์	กุศลสมบูรณ์

คุณจิรภัทร	จิรอาภากุล

คุณกรรณิการ์	นลราชสุววัจน์

นายยงยุทธ	บุญศิริวิบูลย์

คุณสุภาณี	เตชะพิสิษฐ์

รศ.	ชาคริต	ชุ่มวัฒนะ

นางทัศนีย์	ด็ีไชยเศรษฐ

นางสาวกอบกุล	รังสิยะโรจน์

คุณพรสา	ภโววาท

คุณเปมิกา	เจริญวิทย์

คุณสุพัฒนี	ภาณุรัตน์

พลตรีห้ญิง	สุณิสา	เข่ตตะสิริ

นางพรพิมล	กรโกษา

คุณศิริกุล	โอภาสวงศ์

มห้าวิทยาลัยรามคำาแห้ง

ด็ร.	ศิวภากร	ธนาธิวัฒน์

นายเสนอ	ย่องบุตร

นางเพชรรินทร์	โมรา

นางยินด็ี	สังข่์คร

นางจุฬาลักษณ์	วีรวงค์วิวัฒน์

นางรัตนา	ทองใส

นางวิลาศ	ไชยธรรม

ว่าที�	ร.ต.	อวยชัย	สุภัตราภรรณ์

นายชาตรี	ศรีโกศล

นายทวีทรัพย์	ช่วยจันทร์

นายศักด็ิ�ฐะพจน์	ทองปรุง

นางเกษร	สมทรง

นางอารีย์	บุญมาก

ด็ร.รินทร์ทอง	เครือบุญ

นางวรรณด็ี	จันทร์แสงกุล

นายสุวิทย์	สุข่ารมย์

เด็็กห้ญิงอริสา	สายชุม

นายอาพร	ข่วัญเมือง

นายประพาส	วณิชชานนท์

นางพยอม	ชัยชนะโชค

นายสิรภพ	เรี�ยวแรง

นางสาวนิตยา	ภูมิไชยา

นางน้องนุช	กาญจนะ

นางสาวจันทร์จิรา	วัญญา

นายสมศักด็ิ�	ข่วัญแก้ว

กรมราชทัณฑิ์

นางสาวสุชานาฏิ	จำาพร้ก

นางสาวอัญชิสา	จันตระกูล

นางกุญณัฐ	บุญญานุวัตร

นางสาวพิชญา	บอด็แก้ว

นางสาวเตือนจิตต์	เห้มห้วัง

นางสาววิไลพร	กองพิธี

นางปภาวรินท์	ทองมา

ร.ต.อ.	ด็ร.	ชัยชุมพล	-	นางวรรณด็ี	พิทักษ์

นางสาวข่จี	ทับลังก์

นางนงคราญ	ถิ�นสะท้อน

นางอุทัย	คำาสงฆ์

นางข่วัญเรือน	ชาญชญานนท์

นางสาวสุมลฑิา	จารามรมณ์

นางพรรณพิศ	จันทสุวรรณ

นางพรรณี	ไชยมาลี

นางสาววิไล	สัมพันธชิต

นางสาวธนมน	เส้งสุวรรณ์

นางเนตรด็าว	มุสิกะชาติ

นางสุนันทา	กาญจด็ำารงค์

นางสมจิต	สุขุ่มาลย์

นางสิริพร	เพชรกาฬ

นางสุภา	จิตรนิรัตน์

นางลักข่ณา	อ่อนทอง

นางอวบ	สุวรรณมณี

นางถนอม	บัวเนี�ยว

นางเกศณี	กาญจนคีรีธำารง

นายริน	ทิพย์เพ็ง

นายอาทร	ทิพย์เพ็ง

นางประจวบ	เพ็ชรากาล

นางสุคนธ์	เรืองจันทร์

นางวรรณา	สันตะโร

คณะครูและศิษย์เก่าโรงเรียน 

ตำารวจตระเวนชายแด็นบ้านปาโจแมเราะ

ส.ต.ท.ห้ญิง	อีรียานี	ยะโกะ

สมาคมศิษย์เก่าวรนารีเฉลิม	สงข่ลา

นางสาวกัญญา	ศิริโชติ

นายสยาม	ศรีวัฒนา

นางสาวณัฐฐิญา	คงทน

ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแด็น 

บ้านลีนานนท์

มูลนิธิ	เอสซีีจี

นางนัยนา	เรืองอรุณวัฒนา

คุณชีวธันย์	ธรรมสุวรรณ์

นายสรโชติ	สินธนบด็ี

คุณจุฑิามาศ	ห้มอราช

นายประเทือง	พราห้มณ์โต

นายปัญญา	อุทิศไทย

ลุงเอียด็	-	ป้ากรอง	กลั�นทอง

นางอรอนงค์	ปภสังคะเณย์

นางธันยกานต์	แก้วพิบูลย์

นางเมตตา	เข่ี�ยวแก้ว

นางสาวชารี	ชุติมารัต

นางพิมพ์ใจ	มณีโชติ

นางสาวรอกีเย๊าะ	ลาเต๊ะ

ส.ต.ท.ห้ญิง	สุกัญญา	โด็่ห้ลี

บริษัท	กี	วี	และคมคม	โปรด็ักส์	จำากัด็

บริษัท	ปูนซีิเมนต์ไทย	(แก่งคอย)	จำากัด็

บริษัท	ไทยคูนแบรนด็์เอจ	จำากัด็

ด็ร.	ปราศรัย	ประวัติรุ่งเรือง

นายสุวรรณ์	ศรีนิล

คุณครูเบญญาภา	กุลชาธนะวัง

นางสาวสุจีรา	ศรีนิล

นางจีราวรรณ	ศรีนิล

นางสาวมิตรา	สิทธิกวินกุล

นางญาณิศา	พันธ์เพ็ชร

นางสาวเสี�ยวฉ่าย	แซี่เจ๋า

นางห้ยิงมิง	แซี่ล่อ

นางเห้ินช่วย	ลิน

นางสาวจิรภา	แซี่ย่าง

นางสาวเห้ินจู้	แซี่ติง

นางกมลรัตน์	เซีี�ยงห้ว่อง

บริษัท	ครัวสุโข่ทัย	เรสโตรองต์	จำากัด็

นางจุฑิารัตน์	เนวะมาตย์

นายเด็โชวัต	ทักคุ้ม

นางสาวณัฐปาลิน	ทักษิณวงศ์

ผูู้้บริห้าร	คณาจารย์	พนักงาน	 

และนักศ้กษามห้าวิทยาลัยแม่ฟิ้าห้ลวง

พระประสิทธิ�	อโนราช

นางอัมพร	สุธรรมวงศ์

นางรักษ์ด็าว	พริทชาร์ด็

นายชวลิต	สุธรรมวงศ์

นางยุพิน	เลาห้ะวีร์

นางสาวผู้่องศรี	ธาตุทองเห้ลือง

ว่าที�	ร.ต.ห้ญิง	เบญจมาศ	คุณเจริญ

นางปราณี	แต่สุวรรณ์

นางนกเทศ	อินต๊ะวงศา

นางสาวระพีร์	คำาห้มู่

นางผู้่องศรี	จิริศานต์

นางกุสุมา	เรืองกิจรัตนกุล

ห้้างหุ้้นส่วนจำากัด็	แทมมะรินด็์	แอนด็์	เฟิรนด็์

นายจตุพงษ์	จันทยศ

นางกิ�งแก้ว	เสนีย์วงค์	ณ	อยุธยา

นางสาวนวรรณ	ห้้อยยี�ภู่

นางสาวเกศกนก	ชุ่มประด็ิษฐ์

นางสาวสุวด็ี	อุปปินใจ

นางอัญธณา	ไชยศิริวงศ์สุข่

นางสาวสุรีย์	ธาตุทองเห้ลือง

นางศิริลักษณ์	สุธรรมวงศ์

ผู้ศ.ด็ร.	จิราพร	ขุ่นศรี

นางกรรณิกา	เห้ล่าธรรมทัศน์

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มห้าวิทยาลัย 

เชียงราย

พัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร
คุณวัยวุฑิฒ์	อยู่ในศิล

บริษัท	สห้วิริยาสตีลอินด็ัสตรี	จำากัด็	(มห้าชน)

นางสมพงษ์	ทิพย์รัตน์

นางสาวศิริพร	ทิพย์รัตน์

นางสาวกนกทิพย์	ทิพย์รัตน์

นายสงกรานต์	ศิริพานิช

มีนาคม ๒๕๖๓
ตามพระราชอัธยาศัย
นายสารสิน	วีระผู้ล

มห้าวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สมาคมศิษย์เก่ามห้าวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

SOROPTIMIST	INTERNATIONAL	BANGKOK

คุณธัชรวี	ห้าริกุล

บริษัท	ธนะอนันต์	ฟิู้ด็ส์	แอนด็์	เซีอร์วิส	จำากัด็

คุณเซีี�ยมเตียง	แซี่จัง

นางสาววาทินี	สุข่เสถียร

นางสาวเฌอรี	สารวัลด็์

นายนรชัย	ครุธนรสิงห้์

ส.ต.ต.ห้ญิง	พีรยา	อุปการ

ส.ต.ท.ห้ญิง	นิติกร	ไชยวิชิต

นายสมปอง	ข่ำาแก้ว

คณะศิษย์เก่าโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแด็น	 

บ้านสวนเพชร

สจ.	นันทภพ	เอื�ออารี

นายสุริยันต์	อนุภักด็ิ�

ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแด็น	 

สิริราษฎร์

 

บริษัท	เบคไทย	กรุงเทพอุปกรณ์ฯ

องค์การบริห้ารส่วนตำาบลมิตรภาพ

บริษัท	เอสไอจี	คอมบิบล็อค	จำากัด็

บริษัท	เนสท์เล่	(ไทย)	จำากัด็

บริษัท	เอฟิแอนด็์เอ็น	แด็รี�ส์	(ประเทศไทย)

บริษัท	ซีีพี	เมจิ	จำากัด็

บริษัท	เอ-เซีเว่น	คอร์ปอเรชั�น	จำากัด็

องค์การตลาด็เพื�อการเกษตร

พัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร
ศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากง

คุณณัชชา	จินด็ารัตนวรกุล

โรงเรียนราชินี

นายชูศักด็ิ�	อุ้มชูผู้ล

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ตามพระราชอัธยาศัย
นายวิโรจน์	สิมะทองธรรม

ด็ร.	เอกกฤต	นารายณ์รักษา

นายสารสิน	วีระผู้ล

แม่ชีพูลสวัสด็ิ�	ช่างสุพรรณ	พร้อมด็้วย	 

พระภิกษุ-สามเณร-อุบาสก-อุบาสิกา	 

และญาติโยม	วัด็ทับคล้อ”

MR.	HARALD	LINK

นายกิจสมิทธ์	อภิธรรมวงศ์

นางสาวเพียงใจ	คงคา

วัด็ไร่ข่ิง	พระอารามห้ลวง

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

คุณเมธ์วด็ี	นวพันธ์

MR.MERRICK	JAMES	DAVIDSON

นางโสภา	สุยะนันทน์

ด็ร.	ศศิธารา	พิชัยชาญณรงค์

นางศิริพรรณ	สันธนะพันธ์

นางปานห้ทัย	เสรีรักษ์

นางอรอนงค์	ฉายศิริโชติ

นางกันยรัตน์	โตวิชะ

คุณจิรพร	สุข่สิน

ผู้ศ.	พูลสุข่	รัตโนทยานนท์

นางเกษศิริ	ยุวะห้งษ์

คุณพรรัตน์	ด็ำารุง

คุณอุไรวรรณ	ห้าญณรงค์

คุณบุษยา	เทียนทองทิพย์

MR.	BRYAN	FLOWERS

นางเกษร	จิตรถเวช

นายปีเตอร์	โบว์

คุณนาถฤด็ี	ผู้ลาชีวะ

นายรัฐกิจ	มานะทัต

นางวิจิตรา	โสภณ

นางสนิทสุด็า	เอกชัย	กองจันท้ก

นางสาวมณฑินิธิ�	สุทธิศิริ

นางวิรัชด็า	กิตติวัฒน์

นางรัตน์ชริน	ค้อคงคา

นายศักด็ิ�เกษม	สุข่พานิช

นางสาวปภาวี	สุธาวิวัฒน์
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