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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๒.๕๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวัง สระปทุม ไปทรงเยี่ยมขาราชการทหารที่เจ็บ ปว ยจากการปฏิบัติห นาที่
ราชการสนาม ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสใหศาสตราจารย นายแพทยประสิทธิ์ วัฒนาภา รองคณบดี
คณะแพทยศาสตรศิริร าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิด ล และคณะกรรมการชุม นุม พุทธธรรมศิริร าช
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจัดกิจกรรมของชุมนุมพุทธธรรมศิริราช
เพื่อทรงใชสอยตามพระราชอัธยาศัย ตอจากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคล
ตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท ตามลําดับ ดังนี้
- คณะกรรมการรานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เฝาทูลละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจําหนายสลากบํารุงกาชาด เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย
- นายกองเกียรติ โอภาสวงการ ประธานบริษัท หลักทรัพย เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน)
พรอมดวยคณะเฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อพระราชทานเปนเงินสนับสนุน
การกอสรางอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา
- แพทยห ญิง คุณ สวรรยา เดชอุด ม พรอมดว ยคณะ เฝ าทูลละอองพระบาท ทู ลเกล า
ทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อสมทบทุน มูลนิธิสง เสริม สุขภาพ ในพระบรมราชูป ถัมภ และโดยเสด็จ
พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- นายปยะบุตร ชลวิจารณ พรอมดวยคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงิน โดยเสด็ จพระราชกุ ศ ลตามพระราชอั ธ ยาศัย เนื่อ งในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘
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- ศาสตราจารย นายแพทยประสิทธิ์ วัฒนาภา รองคณบดี และผูอํานวยการโรงเรียนแพทยศิริราช
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล พรอมดวยคณะผูบริหารโรงเรียนกายอุปกรณสิรินธร และผูบริหาร
คณะผูบริหารของบริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จํากัด (มหาชน) เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อสมทบกองทุน “กายอุปกรณเพื่อคนพิการ” ในศิริราชมูลนิธิ
- พลตํารวจเอก สมศักดิ์ แขวงโสภา ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการลูกเสือชาวบาน พรอมดวยคณะเฝาทูลละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน รายไดจากการจัด การแขงขันเดิน – วิ่งมินิม าราธอนเฉลิม พระเกี ยรติ
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี และจากผู มี จิ ต ศรั ท ธาทู ล เกล า ทู ล กระหม อ ม
ถวายเพิ่มเติม โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย
- พันจาอากาศเอก นรชัย กฤษณเกษกุล พรอมดวยคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนศิริราชมูลนิธิ
- นายภิญ โญ พงษเจริญ นายกสมาคมโหราศาสตรน านาชาติ นํ าคณะกรรมการสมาคม
โหราศาสตรนานาชาติ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจัดพยากรณ
การกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
และทูลเกลาทูลกระหมอมถวายพระพุทธรูป และหนังสือโหราศาสตร แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุม ารี ในโอกาสนี้ พระครูพิจิต รกิ จจาทร เจาคณะตํา บลสําเภาลม และเจาอาวาส
วัดกลางคลองตะเคียน อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมเฝาดวย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๔๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหม อ มให สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เ สด็ จ ลงแทนพระองค
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให นายบัญชร จันทรดา
ผูอํานวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภนําผูแทนคณะกรรมการจัดงานเดิน -วิ่ง
ภ.ป.ร. สามพราน มินิ - ฮาลฟ มาราธอนชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เฝาทูลละอองพระบาททูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดสวนหนึ่งจากการจัดงานดังกลาว โดยเสด็จ
พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ตอจากนั้น
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคล
ตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท ตามลําดับดังนี้
- พลเอก สุรยุทธ จุลานนท องคมนตรี นํานายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษมประธานกรรมการ
บริษัท จีเอฟพีที จํากัด (มหาชน) เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินเพื่อสมทบทุน
การกอสรางสถาบันการแพทยจักรีนฤบดินทร คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
- พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ และประธานนักศึกษาหลักสูตร
การปองกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชนและการเมือง รุนที่ ๕ นําคณะผูแทนนักศึกษาหลักสูตร
การป อ งกั น ราชอาณาจั ก ร ภาครั ฐ เอกชนและการเมื อ ง รุ น ที่ ๕ ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๔
เฝาทูลละอองพระบาททูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- นายมนู ญ มุกข ป ระดิษฐ กรรมการและรองเลขาธิการมูล นิธิชั ยพัฒ นา นํา คณะบุคคล
เฝาทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นางวรุณี อยูพูนทรัพย และคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
โฉนดที่ดิน เลขที่ ๘๐๖๙๙ เนื้อที่ ๔ ไร ๓ งาน ๕ ตารางวา แขวงบางเชือกหนังฝงใต เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร เพื่อใชประโยชนในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา
๒. นายกวีวรรษ สัตโกวิท ประธานชมรมเอกลักษณเพลงไทย และคณะ เฝาทูลละออง
พระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจัดการประกวดการขับรองเพลงไทยสากลลูกกรุง
เพื่อสงเสริมและอนุรกั ษวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ เพื่อสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาและเพื่อสนับสนุนโครงการ
พัฒนาการศึกษาของนักเรียนผูประสบภัยพิบัติในภาคใต
- หมอมราชวงศทิพยางค กาญจนดุล ผูจัดการโรงเรียนราชินีบน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
นําคณะผูบริหาร ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนราชินีบน และชมรมนักเรียนเการาชินีบน เฝาทูลละอองพระบาท
ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
- รองศาสตราจารย คุณหญิงวงจันทร พินัยนิติศาสตร ประธานมูลนิธิสงเสริมภาษาฝรั่งเศส
และฝรั่งเศสศึกษา ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
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ราชนครินทร นําคณะกรรมการจัดงาน “แสดงสินคา” เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงินรายไดสวนหนึง่ จากการจัดงานดังกลาว เพื่อทรงใชตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคลาย
วันพระราชสมภพวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗
- ศาสตราจารย นายแพทยสมพล พงศไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา นําคณะอาจารย
จากคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา พรอมดวยคณะกรรมการจัดการประกวดดนตรีไทย
ระดับนักเรียนภาคตะวันออกชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้ง
ที่ ๓๔ เฝาทูลละอองพระบาททูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินและสิ่งของ กับกราบบังคมทูลรายงาน
ผลการจัดการประกวดฯ
- นางสาวสมทรง ยนตรรั ก ษ ประธานฝ า ยพั ฒ นาเด็ ก พิ เ ศษ มู ล นิ ธิ ช ว ยคนป ญ ญาอ อ น
แหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ พรอมดวยคณะเฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
- คุ ณ หญิ ง จารุ ว รรณ เมณฑกา นํ า นายแพทย ส มชาย หาญชั ย พิ บู ล ย กุ ล ผู อํ า นวยการ
ศูนยแพทยศาสตรชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธโสธร คณะกรรมการจัด ทําโครงการบรรพชาสามเณร
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ พรอมดวยวิทยากร นักเรียน และครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนผูไดรับทุน
จากโครงการดังกลาว เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจัดทําโครงการ
ดังกลาว เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ในโอกาสนี้ พระครูวจิ ิตรธรรมรัตน วัดนามะตูม อําเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี รวมเฝาดวย ตอจากนั้น
เวลา ๑๕.๑๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคาร
ชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสใหศาสตราจารยสมบูรณ สุขสําราญ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พรอมดวยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการ
บริห ารและคณาจารยม หาวิทยาลัยฯ เฝาทูล ละอองพระบาท ทูลเกลาทูล กระหม อมถวายปริญ ญา
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (รัฐประศาสนศาสตร)
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๒.๑๕ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอมให พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน เสด็จออกแทนพระองค
ณ วังศุโขทัย ประทานพระวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ เฝา ตามลําดับ ดังนี้
- พลเอก อนุพงษ เผาจินดา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย นํา คณะกรรมการจัดการ
แขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ ๓๒
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ เฝา รับประทานไฟพระฤกษ เพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปดการแขงขันฯ ซึ่งจะ
จัดขึ้นระหวางวันที่ ๑๔ - ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อําเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
- นางกอบกาญจน วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา นําคณะกรรมการ
จัดการแขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ ๓๖ “เชียงรายเกมส” เฝา รับประทานไฟพระฤกษ
เพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปดการแขงขันฯ ซึ่งจะจัดขึ้น ระหวางวันที่ ๒๓ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬากลาง
จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๖.๕๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางฉลวย นาถสุภา บ.ช.,บ.ม.
ณ เมรุดานใต วัดเทพศิรินทราวาส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๗.๒๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวัง สระปทุม ไปยังทาอากาศยานกองบัญ ชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง
เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยโสธร
จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี ระหวางวันที่ ๕ - ๖ มกราคม ๒๕๕๘
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ เขื่อนสิรินธร อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๔.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริ ญ ญาบั ต รแก ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษา จากมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๖
ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เปนวันที่ ๑
ในการนี้ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุ มารี พระราชทาน
พระราชวโรกาสให ศาสตราจารย นิ วั ติ เรื อ งพานิ ช นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร เฝ า
ถวายปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร
ชีวภาพทางสัตวแพทย ดวย
โอกาสนี้ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี พระราชทานพระโอวาท
ความวา บัณฑิตไดสําเร็จการศึกษาแลว เมื่อจะออกไปประกอบกิจการงาน ยอมปรารถนาความสําเร็จ
และความมั่นคงกาวหนาดวยกันทุกคน การจะทําใหไดดังที่กลาว บัณฑิตจะตองลงมือทํางานโดยอาศัย
ความรูความสามารถหลายประการ ประการแรก จะตองมีความรูทางวิชาการที่ถูกตองแมนยําและสามารถ
นําไปปรับใชใหเขากับงาน ใหพอเหมาะพอดีกับสถานการณและสภาพแวดลอม ประการตอมา จะตอง
ศึกษางานที่ตนรับผิดชอบใหเขาใจกระจาง เพื่อจะไดสามารถกําหนดแนวทาง วิธีการ และขั้นตอนการทํางาน
ที่ถูกตองเหมาะสม ทั้งยังตองรูจักวิธที ี่จะสรางเสริมความเขาใจอันดีกบั ผูรวมงานฝายตาง ๆ จะไดสามารถ
ปฏิบัติงานใหประสานสอดคลองกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ประการสุดทาย จะตองหมั่นศึกษาความกาวหนา
ของวิชาการดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ พรอมทั้งขวนขวายติดตามสถานการณตาง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู
และประสบการณอยูเสมอ จะไดสามารถพัฒนาตนและพัฒนางานใหทันโลกทันเหตุการณที่เปลี่ยนแปลง
ไปอยางรวดเร็วได หากบัณฑิตทั้งหลายจะไดยึดถือปฏิบัติตามที่กลาวนี้ เชื่อแนวาแตละคนจะประสบ
ความสําเร็จและความกาวหนามั่นคงในหนาที่การงานสมดังที่มุงหวัง
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ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให พลเรือเอก หมอมเจาปุสาณ สวัสดิวัตน เสด็จออกแทนพระองค ณ ศาลาสหทัยสมาคม
ในพระบรมมหาราชวัง ประทานพระวโรกาสให คณะพราหมณที่ประกอบพิธีตรียัมปวาย ตรีปวาย
เฝา ถวายสิ่งของเครื่องพิธีฯ เสร็จแลว ประทานเงินพระบรมราชานุเคราะหแกคณะพราหมณ
อนึ่ง เมื่อวันจันทร ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๒๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังทาอากาศยาน
กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินไปยัง
ทาอากาศยานทหาร กองบิน ๒๑ กองพลบินที่ ๒ อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
จากนั้น ประทับเฮลิคอปเตอรพระที่นงั่ เสด็จพระราชดําเนินไปยังโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานศรีสวัสดิ์
อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ทรงติดตามการดําเนินงานโรงเรียนฯ ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อป ๒๕๒๕ เพื่อรองรับ
การศึกษาของเยาวชนในหมูบาน เนื่องจากไมมีโรงเรียนในพื้นที่ ประกอบกับในอดีตเปนพื้นที่เสี่ยงภัย
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน เขต ๓ ปจจุบันคือ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒
จึงไดจัดตั้งโรงเรียนนี้ขึ้น และเปดสอนชั้นเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปที่ ๖ ปจจุบันมีนักเรียน ๘๖ คน
ในการนี้ ทอดพระเนตรการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริและทอดพระเนตรโรงอาหารที่จัดแสดง
ผลิตภัณฑแปรรูปและถนอมอาหาร ซึ่งเปนผลผลิตจากโรงเรียนและกลุมแมบาน โอกาสนี้ ทรงเยี่ยม
หนวยแพทยพระราชทานที่มาตรวจรักษาผูปวยในพื้นที่ แลวทรงเยี่ยมราษฎรบานศรีสวัสดิ์ และใกลเคียง
ที่มาเฝาทูลละอองพระบาทรับเสด็จ เสร็จแลว เสด็จพระราชดําเนินไปทรงติดตามความกาวหนาของ
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหนองใหญ อําเภอกันทรลักษณ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเปดสอน
เมื่อป ๒๕๓๘ ตั้งแตชั้นเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปที่ ๖ มีนักเรียน ๗๒ คน มีนักเรียนในพระราชานุเคราะห
ตั้งแตกอตั้ง โรงเรียน ๑๙ คน โดยประสบผลสําเร็จดานการเรียนการสอนโดยเฉพาะวิชาภาษาไทย
ผลการทดสอบ ระดับประเทศ (National Test) ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ อยูในเกณฑดี ผลสอบโอเนต
วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และคณิตศาสตร ไดคะแนนสูง ในชวงปดภาคเรียนไดสงครูไปอบรมเพิ่ม
ดานเทคนิคการสอนในทุกสาระวิชา และสงเสริมการเรียนรูภาษาเขมรจากปราชญชาวบานสัปดาหละครั้ง
เพื่อใหสื่อสารกับประเทศเพื่อนบานที่มีชายแดนติดกัน ดานการฝกอาชีพ สงเสริมใหนําเมล็ดยางพารา
มาทําเปนรูปมด และตอยอดทําพรมนวดเทาเพื่อสุขภาพ สําหรับสหกรณโรงเรียน นักเรียนรูจักการทํา
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บัญชีรายรับ-รายจาย การทําบัญชีครัวเรือน การทําบัญชีตนกลาบันทึกความดี การออมเงินและขยายผล
ไปสูผูปกครองและชุมชน ซึ่งไดนําผลผลิตในครัวเรือนมาจําหนายผานสหกรณ สําหรับสวนพฤกษศาสตร
และการอนุรักษพันธุพืชของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ ใหนําใบไมในทองถิ่นที่มีอยูกวา ๕๐ ชนิด
มาอัดแหงเพื่อศึกษาชื่อที่แทจริง พรอมติดปายชื่อ และรหัสตามกระบวนการอนุรักษพันธุพืช ในการนี้
ทรงเยี่ยมหนวยแพทยพระราชทาน และราษฎรที่ไปเฝาทูลละอองพระบาทรับเสด็จ จากนั้น ทรงเปด
อาคารอเนกประสงค ซึ่งมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน สรางขึ้นเปนสนามกีฬาในรมและใชจัดกิจกรรมตาง ๆ
ของโรงเรียนและชุมชน ในการนี้ นักเรียนทุนพระราชทานวิทยาลัยกําปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา
เฝาทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการทํากิจกรรมคายอาสาชวยชุมชนในขณะศึกษาอยูในประเทศไทย
สืบเนื่องจากป ๒๕๔๕ ที่ทรงกอตั้งวิทยาลัยกําปงเฌอเตียลและจัดสงครูไปชวยสอน พรอมทั้งพระราชทาน
ทุน การศึกษาสายอาชีพใหนักเรียนเขามาศึกษาตอที่วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีศรีสะเกษ ปละ ๓๐ ทุน มีอาหาร ที่พัก และเงินคาใชจาย ปจจุบันสําเร็จการศึกษาไปแลว
๗ รุน กวา ๒๐๐ คน สว นใหญกลับ ไปเปน ครู ปจ จุบัน มีนักเรียนทุน ที่กําลังศึกษาอยู ๓๗ คน
สมควรแกเวลา จึง ประทับ รถยนตพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนิน ไปยัง สนามเฮลิคอปเตอรชั่ว คราว
โรงเรียนบานภูมิซรอน อําเภอกันทรลักษ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินกลับ
ที่ประทับแรม เรือนรับรองที่ประทับ เขื่อนสิรินธร อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วั น นี้ เวลา ๐๙.๐๕ น. สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ ลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให นายหนิง ฟูขุย
(Mr.Ning Fukui) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย นํา นายไป ชุนหลี่
(Mr.Bai Chunli) ประธานสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตรจีน เฝาทูลละอองพระบาท ในโอกาสเดินทางเยือน
ประเทศไทย
เวลา ๑๔.๑๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดงานวันวิชาการเฉลิมฉลองครบ ๖๐ ป โรงเรียนจิตรลดา
ณ โรงเรียนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๓.๕๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริ ญ ญาบั ต รแก ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๖
ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนวันที่ ๒
โอกาสนี้ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี พระราชทาน
พระโอวาท ความวา ลําพังความรูแตเพียงอยางเดียวนั้นไมเพียงพอที่จะเกื้อหนุนใหบุคคลสรางสรรค
ความสําเร็จที่แทจริงและยั่งยืนได หากยังจะตองอาศัยคุณสมบัตทิ ี่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือการมีพื้นฐาน
จิตใจที่ดี เปนเครื่องประกอบสงเสริมดวย จิตใจที่เปดกวาง ประณีต เขมแข็ง สงบหนักแนน เที่ยงตรง
เปนกลาง และตั้งมั่นในคุณธรรมความสุจริต ยอมเปนพื้นฐานสําคัญที่จะชวยใหบุคคลสามารถทําความเขาใจ
สิ่งตาง ๆ ไดอยางกระจางแจงตามเหตุผลความเปนจริง ทั้งมีสํานึกรูผิดชอบชั่วดี สามารถควบคุมความคิด
คําพูด ตลอดจนการกระทําทุกอยางใหอยูในทางที่ดีที่ชอบ สงผลใหชีวิตและกิจการงานดําเนินไปไดดวยดี
และราบรื่น จนสําเร็จผลตามเปาหมาย จึงขอใหบัณฑิตทั้งหลายตั้งใจพยายามฝกฝนอบรมตนเองใหเปน
ผูมีพื้นฐานจิตใจที่ดี จะไดมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จและความเจริญอยางแทจริง

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๓๕ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทิ นัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปด งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ ๗ “๕ ทศวรรษเกษตร มช. รวมพลังสรางสรรค
องคความรูสูชุมชน” ณ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยเฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง จากสนามเฮลิคอปเตอร เขื่อนสิรินธร
ไปยังโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานปากลา อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเปดสอนชั้นปฐมวัย
ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ มีนักเรียนจํานวน ๖๐ คน นักเรียนมีภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยที่ดี
ปลอดจากภาวะคอพอก สวนใหญมีน้ําหนักและสวนสูงตามเกณฑ โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการเลี้ยงหมูภูเขา
ที่ประสบผลสําเร็จในการเลี้ยงหมูภูเขาพันธุเหมยซาน ที่ไดรับพระราชทานมาเลี้ยงรวมกับหมูพื้นบานและหมูปา
ตอจากนั้น ทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สงเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว และ
ปลูกหญาแฝกเพื่อยึดหนาดิน และกักเก็บธาตุอาหาร เนื่องจากในฤดูน้ําหลาก น้ําจากแมน้ําโขงจะเออทวม
พื้น ที่ ทํา ใหก ารปลู กพื ช ผัก ไม ไ ดผ ล เมื่อ นํ าหญ าแฝกมาปลู กแซม และทํา ซุม ปลูก ผั กที่ ขึ้ น เป น เถา
ทําใหมีผลผลิตที่ดีมากขึ้น นอกจากนี้ ไดตั้งกองทุนกลุมแมบานเกษตรกรบานปากลา เพื่อแปรรูปพืชผล
ทางการเกษตร ทําใหมีรายไดเสริม คนละ ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ บาท ตอเดือน จากนั้น เสด็จพระราช
ดําเนินไปยังสถานีอนามัยบานปากลา ทรงเยี่ยมหนวยแพทยพระราชทาน ที่ใหบริการตรวจสุขภาพ
และทันตกรรม และทรงซักถามอาการของผูปวย ในพระราชานุเคราะหจํานวน ๔ ราย
เวลา ๑๒.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่งไปยังโรงเรียนบานดงนา อําเภอศรีเมืองใหม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อทรงติดตาม
การดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งเปดสอนชั้นปฐมวัยถึง
ประถมศึกษาปที่ ๖ มีนักเรียนจํานวน ๕๕ คน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ พบวา ในรายวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร อยูในเกณฑสูงกวาคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ สวนรายวิชา ที่ไดคะแนนนอย แกไขโดยการสอนเสริมหลังเลิกเรียนทุกวัน โอกาสนี้
พระราชทานพระราชดําริใหปรับปรุงประปาภูเขา ระบบสงน้ํา และสระเก็บน้ํา พรอมสรางถังเก็บน้ํา
สําหรับใชในโรงเรียนและหมูบาน ตลอดจนซอมแซมระบบสูบน้ํา และสรางถนนจากบานปากลามายัง
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บานดงนา ตามริมแมน้ําโขงพรอมปลูกตนไมริมถนน จากนั้น ทอดพระเนตรการเรียนการสอนของ
นักเรียนชั้นอนุบาล ในกิจกรรมเสริมประสบการณและสรางสรรควันสําคัญ เพื่อเสริมสรางพัฒนาการ
ดานสติปญญาสมาธิ และกลามเนื้อสวนตาง ๆ รวมทั้งการสาธิตการเรียนทางไกลผานดาวเทียมของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ วิชาคณิตศาสตร โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ - ๖ จะไดเรียน
ทางไกลผานดาวเทียมเพื่อเพิ่มพูน ทักษะความรู เพิ่ม โอกาสทางการศึกษา และเปน การแกไขปญหา
ขาดแคลนครู เสร็ จ แล ว ทรงเยี่ ยมหนว ยแพทย พ ระราชทาน ซึ่ง มี ผูป ว ยมารั บ บริ การ ๑๔๓ คน
สวนใหญปวยเปน โรคระบบทางเดินหายใจ โรคกระดูกและกลามเนื้อ มีผูปวยในพระราชานุเคราะห
จํานวน ๕ ราย
ในวันเดียวกัน นั้น เวลา ๑๓.๓๔ น. สมเด็จพระเทพรัต นราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง ไปทรงติดตามการดําเนินงานโครงการพระราชดําริของโรงเรียน
บานโหงนขาม อําเภอศรีเมืองใหม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเปนโรงเรียนระดับประถมศึกษา ตั้งอยูใน
พื้นที่ทุรกันดารติดแนวชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปจจุบันมีนักเรียนจํานวน ๖๑ คน
ซึ่งครู ๑ คน ตองรับผิดชอบสอน ๒ ชั้นเรียน ในวิชาที่นักเรียนมีคะแนนนอยครูจะจัดเวลาสอนเสริมให
หลังเลิกเรียน การเรียนการสอนอาศัยโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนนองเขามาชวยสอนในวิชาที่ครูไมมีความถนัด
เชน ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี วิทยาลัยการอาชีพ
เขมราษฎร และโรงเรียนบานดงนา สงบุคคลากรมาสนับสนุน นอกจากนี้ ยังใชวิทยากรทองถิ่นมาชวยสอน
วิชาชีพพื้นฐานการประกอบอาชีพ และภูมิปญญาทองถิ่น เชน การทําไมกวาดทางมะพราว การทําสมุนไพร
เนนการเรียนรูสรรพคุณของสมุนไพร วิธีการหาผึ้งปา เปนตน ในปการศึกษาที่ผานมา ไดติดตั้งอุปกรณ
การเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ซึ่งสามารถชวยแบงเบา
ภาระครูและชวยใหการเรียนการสอนดียิ่งขึ้น แตยังประสบปญหาเรื่องระบบอินเทอรเน็ต นอกจากนี้
ทางดานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน นอกจากการปลูกพืชผักสวนครัว ที่ประสบผลสําเร็จอยางดีแลว
การเลี้ยงสัตว โดยเฉพาะโค แพะเนื้อ และไกพันธุพื้นเมือง รวมทั้งเลี้ยงปลาในบอซีเมนต สามารถจําหนาย
เปนเงินทุนหมุนเวียนในโครงการอาหารกลางวัน และสวนหนึ่งนํามาพัฒนาโรงเรียน จากการดําเนินงาน
ที่ผานมา โรงเรียนไดรับการประเมินจากสํานักงานประเมินผลทางการศึกษา ในระดับดีตอเนื่อง ๓ ป

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

สมควรแกเวลา จึง ประทับ รถยนตพระที่ นั่ง เสด็จพระราชดําเนิน ไปยังสนามเฮลิคอปเตอรชั่ว คราว
บานโหงนขาม เพื่อประทับเฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินไปยังทาอากาศยานทหาร กองบิน ๒๑
แลวเสด็จพระราชดําเนินกลับกรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วั น นี้ เวลา ๐๙.๐๗ น. สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ ลง
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเปนประธานพิธีไหวครูของคณะเจาหนาที่ ครู
และนั ก เรี ย นศิ ล ปาชี พ สถาบั น สิ ริ กิ ติ์ สวนจิ ต รลดา ประจํ า ป ๒๕๕๘ เพื่ อ ความเป น สิ ริ ม งคล
ในการประกอบวิชาชาง และงานหัตถศิลปทุกแขนงของสถาบันสิริกิติ์
สถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา เปนสถานที่ฝกอบรมงานศิลปหัตถกรรมชั้นสูงใหแกชางศิลปาชีพที่
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงคัดเลือกมาจากลูกหลานชาวนา ชาวไร ที่ประสบปญหา
ความเดือดรอนใหมีอาชีพเสริมจากงานฝมือที่เปนภูมิปญญาชาวบาน ที่พระองคพระราชทานโอกาส
ให ฝ ก ฝนเพิ่ ม พูน ฝ มื อ ในงานศิล ปหั ต ถกรรม ตลอดจนพระราชทานกํ าลั ง ใจให แ ก บุ คคลจนสามารถ
สรางรายไดเลี้ยงครอบครัวได
เวลา ๑๔.๐๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคาร
ชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให รองศาสตราจารยผองศรี
จั่นหาว ประธานสาขาวิชาภูมิศาสตรโอลิมปก นําคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรภูมิศาสตรโ อลิมปก
เฝาทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานความคืบหนาเพื่อเตรียมการคัดเลือกผูแทนประเทศไทย
ไปแข ง ขั น ภู มิ ศ าสตร โ อลิ ม ป ก ระหว า งประเทศใน พ.ศ.๒๕๕๘ และทู ล เกล า ทู ล กระหม อ มถวาย
ตําราภูมิศาสตรโอลิมปก
เวลา ๑๔.๐๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ ณ อาคาร
จักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนวันที่ ๓
โอกาสนี้ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟ าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี พระราชทาน
พระโอวาท ความวา คุณธรรมที่สําคัญยิ่งประการหนึ่ง ซึ่งบุคคลผูปรารถนาความสําเร็จในการดําเนินชีวิต

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

และประกอบกิจการงานจําเปนตองมีไวเปนสมบัติประจําตน ไดแก ความตั้งใจจริง ซึ่งหมายถึง ความมีใจ
จดจอมุงมั่นที่จะประพฤติปฏิบัติการตาง ๆ จนสําเร็จผลที่ดี ที่ถูกตอง ที่เปนประโยชนแท ความตั้งใจจริงนี้
เปนพื้นฐานอันสําคัญที่จะเกื้อหนุนสงเสริมใหบุคคลมีความอุตสาหะอดทน ไมยอทอตออุปสรรคปญหา
พากเพียรพยายามปฏิบัติแกไขอยางเต็มกําลังความสามารถ จนกิจที่ทําสําเร็จลุลวง จึงขอใหบัณฑิตทั้งหลาย
เรงฝกฝนอบรมตนเองใหเปนผูมีความตั้งใจจริง จะไดสามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง แลวนําพาชีวิต
และกิจการงานใหบรรลุถึงความสําเร็จและความมั่นคงกาวหนาสืบไป
เวลา ๑๖.๒๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค
ไปในพิธีพุทธาภิเษก “พระพุทธนาคินทรารักษ” ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๒ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน เสด็จออก
ณ วังศุโขทัย ทรงบําเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคลายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ เสร็จแลว
เสด็จไปยังทาวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อทรงไถชีวิตโค จํานวน ๑ คู กับทรงปลอยนก
พันธุสัตวน้ํา และเตา

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๔.๕๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดนิทรรศการภาพถายโบราณสยาม ผานมุมกลองจอหน
ทอมสัน พ.ศ. ๒๔๐๘ - ๒๔๐๙ ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๑๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ใหสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ ณ อาคาร
จักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน เปนวันที่ ๔
โอกาสนี้ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี พระราชทาน
พระโอวาท ความวา นอกจากบัณฑิตจะตองสรางความสําเร็จและความเจริญใหแกตนเองแลว ยังตองมี
หนาที่ตอสวนรวม คือจะตองรวมกันพัฒนาชาติบานเมือง ใหมีความรุงเรืองและกาวหนามั่นคงยิ่ง ๆ ขึ้นดวย
ทั้งนี้ เพราะบานเมืองนั้นเปนที่พึ่งที่อาศัยรวมกันของบุคคล จึงเปนหนาที่ของทุกคนในฐานะ ที่เปนสวนหนึ่ง
ของสังคม ที่จะตองรวมกันสรางสรรค จรรโลงบานเมืองใหมีความเปนปกแผนมั่นคงและรุงเรืองกาวหนา
โดยเฉพาะอยางยิ่ง บัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย นับวามีความรูความคิดและความสามารถสูง
ยอมตองมีหนาที่และความรับผิดชอบสูงกวาคนทั่วไป ในอันที่จะเปนทั้งกําลังทั้งผูนํา ในการปฏิบัติพัฒนา
กิจการตาง ๆ ของบานเมืองใหเจริญกาวหนา หากบัณฑิตจะไดตระหนักในหนาที่ ของตน แลวรวมมือกัน
สรางสรรค ประโยชนใหแกสวนรวมและประเทศชาติ ดวยความสมัครสมานสามัคคี และความเมตตา
ปรารถนาดีตอกัน ก็เปนที่หวังไดวา ชาติไทยของเราจะมีความผาสุกรมเย็นและมั่นคงยั่งยืนตลอดไป
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๒๙ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทิ นัดดามาตุ
เสด็จออก ณ พระตําหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ทรงประกอบพิธีสมรสประทานแกคูสมรส
ตามลําดับ ดังนี้ นายปณณวิชญ พิบูลธนาภิรมย กับ นางสาววัน วิสาข ปญ ญาวรนนท นายโภค
หมายไรกลาง กับ นางสาวสุธาสินี คชฤทธิ์ นายสมชาย คุมพูล กับ นางสาวชยพร ภูชื่น นายเบญจพล

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

อุดมทิพย กับ นางสาวกัญฐิกาพร กกเหลี่ยม นายเกรียงไกร หอมสิน กับ นางสาวปฏิมาธร สุขสวัสดิ์
และนายอิทธิรัมภ อิทธิสุขนันท กับ นางสาวพัลลภา รุงเรืองวัฒนะชัย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๖.๔๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ หอศิลปรวมสมัย
ราชดําเนิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๑๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖
ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน เปนวันที่ ๕
โอกาสนี้ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี พระราชทาน
พระโอวาท ความวา การที่บัณฑิตไดเลาเรียนจนสําเร็จการศึกษา พรอมที่จะออกไปสรางตัวสรางฐานะ
ใหมั่นคงกาวหนาตอไปนั้น ไมไดเปนผลมาจากความรูความสามารถและความเพียรพยายามของทาน
แตเพียงอยางเดียว หากยังเปนผลมาจากการสนับสนุนเกื้อกูลทั้งทางตรงและทางออมจากผูอื่นฝายอื่นดวย
เมื่อทราบตระหนักดังนี้แลว บัณฑิตจึงตองมีความกตัญูรูคุณ ทั้งตอบิดามารดา ที่ไดอบรมเลี้ยงดูทานมา
ดวยความรัก ตอครูบาอาจารย ที่ไดอบรมบมนิสัยและถายทอดสรรพวิชาตาง ๆ ใหดวยความเมตตา
และตอชาติบานเมือง ซึ่งเปนที่อยูที่อาศัยและที่ทํากิน ขอใหแ ตละคนตั้งใจใหแนวแนและหนักแนน
ในอันที่จะตอบแทนคุณ ดวยการประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดี และนําความรูตลอดจนคุณสมบัติทั้งหลาย
ที่ไดสรางสมมาดีแลวไปใชโดยเต็มกําลัง เพื่อใหเกิดประโยชนที่แทจริงและยั่งยืนทั้งแกตนเองและแกชาติบานเมือง

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๑๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินโดย
รถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายชูศักดิ์ จิตตกุศล ป.ม., ป.ภ., ต.จ.ว., บ.ช., ภ.ป.ร.๓
ณ เมรุหลวงหนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาสเขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให นายอรรถนิติ ดิษฐอํานาจ องคมนตรี เปนผูแทนพระองค ไปในงานการแขงมาลูกผสม
ชิงถวยพระราชทาน “ดารบี้” ปที่ ๘๑ และมอบถวยรางวัลพระราชทานแกเจาของมาที่ชนะเลิศ ฯ
ณ ราชตฤณมัยสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๑๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๘.๔๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปด “อาคารราชเวชชาคาร” ณ คลินิกศูนยแพทยพัฒนา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๓.๓๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเปดศูนยการเรียนรู
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ณ ศูนยการเรียนรูกรมหลวงนราธิวาสราชนครรินทร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยรังสิต อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เวลา ๑๖.๔๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารมาที่ ๒ รักษาพระองค เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร
พระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนิน ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้น ที่จังหวัดประจวบคี รีขัน ธ และ
จังหวัดเพชรบุรี ระหวางวันที่ ๑๒ - ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๗.๑๗ น. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
เสด็จโดยรถยนตที่นั่ง ไปยังทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของ
สายการบิน เจแปน แอร ไ ลน เที่ ย วบิ น ที่ เจแอล ๗๐๘ เสด็ จ เยื อ นสหรั ฐ อเมริ ก า ระหว า งวั น ที่
๑๒ – ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี จะเสด็จไป
ทอดพระเนตรงานวิจัยและพัฒนายาสังเคราะห ณ มหาวิทยาลัยแหงรัฐโคโลราโด เมืองฟอรตคอลลินส
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตยที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า โปรดกระหม อ มให นายศุ ภ ชั ย ภู ง าม องคมนตรี เป น ผู แ ทนพระองค
ไปในงานการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ชิงถวยพระราชทาน ครั้งที่ ๓๔ ประจําป ๒๕๕๘
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และมอบถวยรางวัลพระราชทานแกวงโยธวาทิตที่ชนะเลิศการประกวดฯ ณ สนามศุภชลาศัยกรีฑาสถานแหงชาติ
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๗.๒๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง
จากอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ไปยังสวนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บริเวณดานขาง
โรงพยาบาลศิริราชปยมหาราชการุณย ริมฝงแมน้ําเจาพระยา เปนการสวนพระองค
ครั้ น เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น ถึ ง ทรงวางพวงมาลั ย ถวายราชสั ก การะพระบรมราชานุ ส าวรี ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาศิริราชกกุธภัณฑ
ซึ่งประดิษฐาน ณ พลับ พลาริมแมน้ําเจาพระยา ภายในบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา
ในโอกาสนี้ เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น ไปทอดพระเนตรทั ศ นี ย ภาพ ๒ ฝ ง ของแม น้ํ า เจ า พระยา และ
คลองบางกอกนอย จากนั้น เสด็จพระราชดําเนินไปยังพลับพลาริมคลองบางกอกนอย เพื่อประทับ
เปลี่ยนพระราชอิริยาบถ และทอดพระเนตรสภาพการจราจรบนสะพานสมเด็จพระปนเกลา ตลอดจน
ชีวิตความเปนอยูของราษฎรที่อาศัยอยูบริเวณริมคลองบางกอกนอย ซึ่งเปนชุมชนที่ชาวไทยพุทธและ
ชาวไทยมุสลิมอาศัยอยูอยางเกื้อกูลกัน โดยมีวิถีชีวิตอยางเรียบงาย และยังคงใชเรือเปนพาหนะในการสัญจร
ทั้ง นี้ คลองบางกอกนอ ย ตั้ง อยูใ นเขตบางกอกน อย กรุง เทพมหานคร เดิม เคยเปน สว นหนึ่ง ของ
แมน้ําเจาพระยา จนกระทั่งรัชสมัยสมเด็จพระไชยราชาธิราชแหงกรุงศรีอยุธยา ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหม อ มให ขุ ด คลองลั ด แม น้ํ า ขึ้ น จากปากคลองบางกอกน อ ยไปยั ง ปากคลองบางกอกใหญ
ซึ่งชวยยนระยะทางในการเดินเรือไดถึง ๑ วัน ตอมากระแสน้ําสวนใหญไดไหลเขาสูคลองลัดทําใหคลอง
กวางขึ้นเรื่อย ๆ กลายเปนแมน้ําเจาพระยาสายใหม สวนแมน้ําสายเดิมแคบลงเปนคลองบางกอกนอย
คลองชักพระ และคลองบางกอกใหญ สมควรแกเวลา จึงประทับรถยนตพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนิน
กลับอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อเวลา ๑๘.๐๒ น.
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ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๑ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็ จ ไปทรงบํ า เพ็ ญ พระกุ ศ ลอุ ทิ ศ ถวายสมเด็ จ พระศรี พั ช ริ น ทรา บรมราชิ นี น าถ ในรั ช กาลที่ ๕
และทรงเปดนิทรรศการ “ขัตติยนารี ศรีพัชรินทรา” เนื่องในวาระครบ ๑๕๐ ป วันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๕ ณ หองประชุมอาคารสวางวัฒนา โรงเรียนราชินี
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๑๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ไปยังทาอากาศยานหัวหิน เพื่อประทับเฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินไปยัง
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน บานคลองนอย ตําบลหวยสัตวใหญ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ทรงติดตามความกาวหนาการดําเนินการของโรงเรียนฯ ปจจุบันมีนักเรียนชั้นปฐมวัย ถึงประถมศึกษาปที่ ๖
มีนักเรียน รวม ๑๐๙ คน และมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห ๖ คน โดยโรงเรียนไดจัดการสอนเสริม
หลังเลิกเรียนเพื่อพัฒนาทักษะและผลการเรียน ของนักเรียน โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียน
การสอน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และการพัฒนาทักษะอาชีพในชุมชน ซึ่งดําเนินการสนับสนุน
โดยธนาคารออมสิน ตลอดจนทรงเยี่ยมหนวยแพทยพระราชทานตอจากนั้น เสด็จพระราชดําเนินไปทรง
เยี่ยมโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนนเรศวรบานหวยโศก ตําบลปาเด็ง อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ซึ่งอยูหางจากชายแดนไทย – เมียนมาร ๒๐ กิโลเมตร ปจจุบันมีนักเรียนชั้นปฐมวัย ถึงประถมศึกษาปที่ ๖
มีนักเรียน รวม ๒๒๐ คน และมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห ๒๗ คน สวนหนึ่งเปนนักเรียนชาวไทยภูเขา
เผากระเหรี่ยงและชาวมอญ โรงเรียนฯ มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยูในระดับดี เนื่องจากจัดการเรียน
เสริมหลังเลิกเรียน โดยมีครูและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมาชวยสอนนักเรียนในทุกระดับชั้น
ในการนี้ มีพระราชดําริใหโรงเรียนจัดหาผูมีความรูภาษากะเหรี่ยงและภาษาไทยมาชว ยสอน ในชั้น
กอนปฐมวัยดวย จากนั้น ทอดพระเนตรความกาวหนาโครงการตามพระราชดําริ ไดแก โครงการฝกอาชีพ
เพื่อสงเสริมและเพิ่มมูลคาผาทอ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีการทําเกษตรแบบผสมผสาน
ภายใตแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทําใหมีผลผลิตพอเพียงประกอบอาหารกลางวันตลอดป
สามารถจํา หน าย แก รา นค าชุ ม ชนด ว ย และโครงการอนุ รัก ษท รัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล อ ม
ซึ่งมีการดําเนินการรักษาตนน้ําและการลดการพังทลายของหนาดิน เสร็จแลว ทรงเยี่ยมหนวยแพทย
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พระราชทานที่มาใหบริการตรวจรักษาราษฎรที่เฝาทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ทั้งนี้ทรงรับผูปวย จํานวน
๖ คน ไวในพระราชานุเคราะห
ในตอนบ า ย สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น
ไปทรงติดตามการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานโปงลึก
ตําบลหวยแมเพรียง อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งแตเดิมเปนศูนยสงเสริมการศึกษาบานโปงลึก
ปจจุบันมีนักเรียนชั้นปฐมวัย ถึง ประถมศึกษาปที่ ๖ มีนักเรียนรวม ๒๓๘ คน โดยจัดการเรียนการสอน
ที่เนนใหนักเรียนในถิ่นทุรกันดารมีความรูและสามารถนําไปประกอบอาชีพได ตามพระราชปณิธานของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการเรียนการสอน และการดําเนินงาน
ของสุขศาลาพระราชทาน ที่ดูแลสุขภาพของราษฎรในชุมชน ซึ่งอยูหางไกลจากสถานีอนามัยและโรงพยาบาล
จํานวน ๒,๐๐๐ คน โดยมีครู ตํารวจตระเวนชายแดน และเจาหนาที่สาธารณสุขผลัดเปลี่ยนเวรใหบริการ
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง จากนั้น ทอดพระเนตรโครงการพัฒนาสงเสริมอาชีพราษฎรตามแนวพระราชดําริ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา” โครงการอาหารกลางวัน และโครงการแปรรูปและถนอมอาหารสมควรแกเวลา
จึงประทับเฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินกลับวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคี รี ขั น ธ ไปยั ง ทา อากาศยานหั ว หิ น อํ าเภอหั ว หิ น จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ เพื่ อ ประทั บ
เฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานยานซื่อ
อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ทอดพระเนตรการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริของโรงเรียนฯ
โดยสอนเสริม ทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดทําโครงการปลูกขาวไรซเบอรรี่อินทรีย ตามแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจ พอเพียง ในโอกาสนี้ ทรงมีพระราชดําริใหปลูกผักเพิ่มบริเวณขางแปลงขาว
ใหไดผลผลิตพอบริโภค และใหกรมชลประทาน ทําถังเก็บน้ําขนาดใหญรับน้ําจากอางเก็บน้ํายานซื่อ
เพื่อเสริมการกระจายน้ําในการทําเกษตร จากนั้น ทอดพระเนตรการบรรจุขาวไรซเบอรรี่ของกลุมยุวเกษตรกร
ปลายขาวนําไปแปรรูปและถนอมอาหาร เชน ขนมครก ขนมทองมวนและน้ําขาวไรซเบอรรี่ ในโอกาสนี้
ไดพระราชทานอุปกรณการเรียน และอาหารเสริม แกเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานยานซื่อ ปจจุบัน
มีเด็กเล็กอยูในความดูแล จํานวน ๓๑ คน เสร็จแลว ทอดพระเนตรขอมูลการทํานาขาวไรซเบอรี่
อุปกรณการทํานาพื้นบาน และเครื่องสีขาวพระราชทาน คนในชุมชน ไดใชประโยชนรวมกัน การทํานา
ขาวไรซเบอรร่ี ปจจุบันสามารถขยายผลการปลูกขาวไรซเบอรรี่สูชุมชนนําไป ตํารวจตระเวนชายแดน
บานเขาจาว อําเภอปราณบุรี ปจจุบันเปดสอนถึงประถมศึกษาปที่ ๖ มีนักเรียน จํานวน ๗๔ คน
พัฒ นาการเรียนโดยสอนเสริม หลังเลิกเรียน ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให นักเรียนใน
พระราชานุเคราะห จํานวน ๗ คน ที่กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา เฝาทูลละอองพระบาท
กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา มีพระราชปฏิสันถารถึงผลการเรียน ปญหาอุปสรรค และความสนใจ
ศึกษาตอ ตอจากนั้น ทอดพระเนตรการเตรียมอาหารกลางวันจากผลผลิตในโครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน เชน ผัก เห็ดนางฟา ไกไข เปด และปลา เพื่อสงเสริมภาวะโภชนาการ และฝกทักษะ
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การเกษตรแบบผสมผสานใหนั ก เรี ย น นํ ามาประกอบอาหารได ต ลอดป มี เ หลื อ จํ าหน า ยให ชุ ม ชน
และนําไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา โดยมีกลุมยุวเกษตรกรหมุนเวียนไปปฏิบัติ จนมีผลงานไดรับรางวัลชนะเลิศ
การประกวดกลุมยุวเกษตรกรดีเดนประจําจังหวัด เมื่อป ๒๕๕๗ นอกจากนี้ ยังไดรับการสนับสนุนจาก
กลุมแมบาน ฝกทักษะอาชีพ เชน การทําสับปะรดกวน น้ําสมุนไพร งานประดิษฐจากวัสดุเหลือใช
และถักไหมพรม นําไปจําหนายผานกลุมแมบาน ทั้งนี้ ทรงใหนํางานถักไหมพรม ไปจําหนายที่รานภูฟา
จากนั้น ทรงเยี่ยมศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาจาว พรอมพระราชทานสิ่งของแกตัวแทนเด็ก ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ รับเด็กอายุ ๒ ถึง ๕ ป เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม
และสติปญญาอยางเหมาะสมตามวัย พรอมมีอาหารกลางวัน และอาหารเสริมใหครบทุกวัน ตลอดจน
มีเจาหนาที่สาธารณสุขใหบริการสงเสริมเพาะปลูกและนําผลผลิตกลับมาจําหนายใหกับโรงเรียนไวบริโภค
ไดตลอดป ที่เหลือสงจําหนายสรางรายไดเขากลุมยุวเกษตร ในโอกาสนี้ ทรงรับขาวไรซเบอรรี่ไปจําหนาย
ที่รานภูฟา จากนั้น เสด็จพระราชดําเนินไปยังโรงเรียนสุขภาพอนามัย ตรวจรักษาสุขภาพและฉีดวัคซีน
ปองกันโรค เมื่อเด็กมีอายุเกิน ๕ ป จะใหเขาศึกษาในชั้นอนุบาลของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บานเขาจาว ในการนี้ ทรงเยี่ยมหนวยแพทยพระราชทานทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ใหไปตรวจรักษาสุขภาพแกประชาชน พรอมทรงเยี่ยมราษฎร ที่ไปเฝาทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
ในตอนบาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรง
เยี่ยมโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานทาวังหิน อําเภอปราณบุรี ปจจุบันมีนักเรียน จํานวน ๑๐๓ คน
ในการนี้ มีพระราชดําริใหกรมชลประทาน และสํานักงาน กปร. รวมพิจารณาจัดหาน้ําชวยเหลือโรงเรียน
ดวยการกอสรางสถานีสูบน้ําจากแมน้ําปราณบุรี พรอมระบบสงน้ํา และถังเก็บน้ํา มีพระราชปฏิสันถาร
กับนักเรียน ในพระราชานุเคราะห ซึ่งปจจุบันกําลังศึกษา จํานวน ๘ คน โรงเรียนฯ จัดสอนเสริม
หลังเลิกเรียน และจัดเขาคายวิชาการรวมกับโรงเรียนอื่นในพื้นที่กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔
การฝกอาชีพ สอนการทํากระเปาสตางค และกลองดินสอจากขวดน้ําพลาสติก การบูรใบยางพารา
การตั ด ผม ปลู ก พื ช ผั ก สวนครั ว และแปรรู ป อาหาร เพื่ อ ให นํ า ไปประกอบอาชี พ ได โอกาสนี้
ทอดพระเนตรผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑแปรรูป ของผูปกครองที่แลกเปลี่ยนความรูในกลุม
และถายทอดแกนักเรียน เชน ไขเค็ม ปลาสม และสับปะรดกวน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
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มีผลผลิตเนื้อสัตว ผักและผลไมเพียงพอทําใหนักเรียนมีภาวะโภชนาการ และสุขภาพที่ดี นอกจากนี้
ยังสงเสริมสุขนิสัยใหรักความสะอาด เชน การรับประทานอาหารและดื่มน้ําสะอาด จนไดรับรางวัล
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทอง จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ ในปการศึกษา ๒๕๕๖
ตอจากนั้น ทรงเยี่ ยมหน ว ยแพทยพ ระราชทานที่ม าให บ ริการรัก ษาโรค และทั น ตกรรม สว นใหญ
ปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจ และความดันโลหิตสูง รวมทั้งมีผูปวยที่ตองไดรับการรักษาตอเนื่อง
ซึ่งทรงรับไวเปนคนไขในพระราชานุเคราะห จํานวน ๗ คน เปนผูปวยเด็กปวยดวยโรคตาง ๆ อาทิ
หัวใจพิการ และพัฒนาการชา ทรงมีพระราชดําริใหผูเกี่ยวของรวมกันติดตาม และวางแผนแนะแนว
การศึกษาอยางตอเนื่อง ใหแกเด็ก ดวยทรงหวงใยในการศึกษาของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร
สมควรแกเวลา จึงประทับ เฮลิคอปเตอรพระที่นั่งเสด็จพระราชดําเนินกลับกรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกัน นั้น เวลา ๒๒.๔๘ น. สมเด็จพระเทพรัต นราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยัง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัด
สมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๒๐
เสด็จพระราชดํา เนิน เยือนสหพัน ธ สาธารณรั ฐ เยอรมนี ระหวางวั น ที่ ๑๔ - ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘
และสาธารณรัฐสิงคโปร วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘
ในการเสด็จพระราชดําเนินเยือนสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จะทรงเปนประธานเปดคูหาประเทศไทยและทอดพระเนตรงานกรีนวีค ครั้งที่ ๘๐
ณ ศูนยการแสดงสินคากรุงเบอรลิน ซึ่งงานดังกลาวเปนงานแสดงสินคาดานการเกษตรและอาหารระดับ
นานาชาติทส่ี าํ คัญงานหนึง่ ในการจัดงานครั้งนี้ มูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิชัยพัฒนา โครงการพัฒนาดอยตุง
รานภูฟากระทรวงเกษตรและสหกรณ ตลอดจนผูประกอบการและรานอาหารไทยเขารวมงานดังกลาวดวย
นอกจากนี้จะทอดพระเนตรกิจการและการดําเนินงานของบริษัท บีเอ็มดับบลิว กรุงเบอรลิน รวมทั้ง
จะทรงเยี่ยมชม และทอดพระเนตรระบบการจัด เก็บเอกสารประวัติศาสตรของหอจดหมายเหตุของ
กระทรวงการตางประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และสํานักงานคณะกรรมาธิการสหพันธดานบันทึก
ประวัติศาสตรของกระทรวงขาวกรอง อดีตสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี
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ในการเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี จะทรงรวมพิธีเปดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตรเยาวชนโลก ๒๐๑๕ ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีนันยาง ทั้งจะพระราชทานพระราชวโรกาสให นายเค. ชานมูกาม รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกฎหมายสาธารณรัฐสิงคโปร เขาเฝาทูลละอองพระบาท
และถวายพระกระยาหารกลางวันดวย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
- วางพระราชกิจ -

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๗.๑๑ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จโดยรถยนตที่นั่ง
จากวังศุโขทัย ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายสุจินต กิตยารักษ ม.ว.ม., ป.ช. ณ เมรุวัดโสธรวราราม
วรวิหาร อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให พลเอก สุรยุทธ จุลานนท องคมนตรี เปน ผูแ ทนพระองค ไปวางพุม ดอกไม
ถวายราชสัก การะพอขุน รามคํา แหงมหาราช ณ พระบรมราชานุส าวรีย พอขุน รามคํา แหงมหาราช
อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๕.๕๗ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปประทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกริก ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗
ณ อาคารใหม สวนอัมพร
เวลา ๑๖.๓๔ น. สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงพระกรุ ณ า
โปรดเกล า โปรดกระหม อ มให พระเจ า หลานเธอ พระองค เ จ า พั ช รกิ ติ ย าภา เสด็ จ แทนพระองค
ไปในพิธีพุทธาภิเษก “พระพุทธนาคินทรารักษ” ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให พลเรือเอก ชุมพล ปจจุสานนท องคมนตรี เปนผูแทนพระองค ไปทรงวางพานพุมดอกไม
ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๗.๒๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวัง สระปทุม ไปยังทาอากาศยานกองบัญ ชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง
เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม
และจังหวัดแมฮองสอน ระหวางวันที่ ๑๙ - ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ สํานักชลประทานที่ ๑ อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
ครั้นเสด็จพระราชดําเนินถึงทาอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง ไปทรงเปด “อาคาร
พยาบาล ๑๕๐ ป ศรีสวรินทิรานุสรณีย” ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อําเภอเมืองเชียงใหม ทรงเปด
“อาคาร ๑๐๐ ป บรมราชชนนีการุณย” กับ “อาคาร ๑๑๐ ป นวมินทรบรมราชชนนี ” และ
“หองสมุดเฉลิมราชกุมารี” ณ โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม อําเภอสันทราย และทรงเปด “การสัมมนา
วิชาการผาพื้นเมืองอาเซียน ครั้งที่ ๕” ณ อาคารศูนยทรัพยากรการเรียนรูสิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ
เขตแมคาว อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๕๑ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปดงานนิทรรศการภาพเขียนสีนา้ํ “เพนท เดอะ ไบรทเทสต ไลท ครั้งที่ ๓” (Paint the
Brightest Light ครั้งที่ ๓) ณ ศูนยการคาสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๒.๒๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เที่ยวบินที่
ทีจี ๔๑๐ กลับจากการเสด็จพระราชดําเนินเยือนสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐสิงคโปร
ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๒๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๔.๓๗ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปนประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน “ฉลองครบ ๑๐๐ ป ชาตกาล หมอมงามจิตต
บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก” ป ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการตางประเทศ เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันจันทรที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๕๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากทาอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑
จังหวัดเชียงใหม ไปยังโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ทรงเปดอาคาร
พยาบาล ๑๕๐ ป ศรีสวรินทิรานุสรณีย ซึ่งจัดสรางขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิรา
บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา ในโอกาส ๑๕๐ ป วันพระราชสมภพ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕
เปนอาคารคอนกรีต ๓ ชั้น ประกอบดวยหองพักผูปวย หองแสดงนิทรรศการสมเด็จพระศรีสวรินทิรา
บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา หองเรียน หองโถงสําหรับประชุม และหองเรียนรวม สําหรับ
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กอตั้งขึ้นเมื่อป ๒๔๔๙ เพื่อเปนตนแบบสอนหนังสือไทยแกเด็กหญิงในเชียงใหม
ปจจุบันมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ จากนั้น เสด็จพระราชดําเนินไปยัง
โรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ทรงเปดอาคาร ๑๐๐ ป บรมราชชนนีการุณย
และ อาคาร ๑๑๐ ป นวมินทรบรมราชชนนี ซึ่งรัฐบาลและมูลนิธิอนุเคราะหคนพิการ ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดสรางเปนอาคารเรียนและอาคารเรียนเอนกประสงคแบบพิเศษ
๒ ชั้น เพื่อนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ที่มีตอผูพิการ
ทั่ว ประเทศ รวมทั้งในโอกาสครบ ๑๐๐ ป และครบ ๑๑๐ ป แหง วัน พระราชสมภพ ในการนี้
ทรงเป ด ห อ งสมุ ด เฉลิ ม ราชกุ ม ารี ซึ่ ง เป น ส ว นหนึ่ ง ของอาคาร ๑๑๐ ป นวมิ น ทรบรมราชชนนี
โดยแยกเปนหองสมุดแผนกชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษา

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ในตอนบาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปยัง
อาคารศูนยทรัพยากรการเรียนรูสิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแมคาว อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
ทรงเปนประธานเปดการสัมมนาวิชาการผาพื้นเมืองอาเซียน ครั้งที่ ๕ ซึ่งประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยพายัพ
เปนเจาภาพ รวมกับโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘
จากนั้น ทรงเปดนิทรรศการภูษา สายธารแหงวัฒนธรรมอาเซียน โดยนิทรรศการในสวนแรก
จะจัดแสดงผา ของ ๙ ประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน สวนที่สอง จัดแสดงผาที่หาชมไดยากของ
นักสะสมผาและผูทรงคุณวุฒิดานผาพื้นเมืองของไทย อาทิ ผามองเมืองมานผานผาทอจากพมา เชียงตุง
ไตใหญ ผาทอไทญวนแหงลานนา ผาสีสันแหงพืชพันธุจากโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ สมควรแกเวลา
จึงประทับรถยนตพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินกลับ เรือนรับรองที่ประทับ สํานักชลประทานที่ ๑
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๒๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๔.๔๕ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จออก ณ พระตําหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ
เฝาตามลําดับ ดังนี้
- รองศาสตราจารยวุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นํา คณะผูบริหาร
เจาหนาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และคณะกรรมการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร ป ๒๕๕๗”
เฝาถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
- นายพิสิฏฐ วัฒนผดุงศักดิ์ นายกสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนราชินี นําคณะกรรมการ
บริหารสมาคมฯ เฝาถวายพระพร เนื่องโอกาสวันคลายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
- นางเรืองศิริ สิงหเดช ผูอํานวยการโรงเรียนราชินี นํา คณะครูโรงเรียนราชินี เฝาถวายพระพร
เนื่องโอกาสวันคลายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๕๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากเรือนรับรองทีป่ ระทับสํานักชลประทานที่ ๑
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ไปยังทาอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม เพื่อประทับเฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปด “โรงพยาบาล
เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา” อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม กับ “อาคาร
พระราชทาน ๗” และ “อาคารพระราชทาน ๘” ของโรงพยาบาลดังกลาว โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เดิมคือโรงพยาบาลแมแจม เปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด ๓๐ เตียง
ตั้งอยูใจกลางชุมชนชางเคิ่ง แตเนื่องจากมีสภาพคับแคบ ไมสามารถรองรับผูปวยที่มาเขารับบริการมากถึง
๓๕๐ คนตอวันได สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงไดพระราชทานพระราชทรัพย
สวนพระองคกอสรางโรงพยาบาลแหงใหม บนที่ดินราชพัสดุ เนื้อที่ ๘๐ ไร อยูหางจากโรงพยาบาลเดิม
๑ กิโลเมตร ใหเปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด ๖๐ เตียง กอสรางแลวเสร็จและเปดใหบริการตั้งแตวันที่
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๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ นอกจากนี้ ยังพระราชทานอุปกรณทางการแพทย และรถเคลื่อนที่อเนกประสงค
เพื่อออกใหบริการตรวจสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่หางไกลดวย
ในชวงบาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปยัง
โรงพยาบาลอมกอย อําเภออมกอย ทรงเปดอาคารผูปวยใน ซึ่งเปนอาคารผูปวยขนาด ๖๐ เตียง
ที่กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรงบประมาณในการจัดสราง เพื่อสนองพระราชดําริในการชวยลดปญหา
ความแออัดของผูเจ็บปวยที่มารับบริการ นอกจากนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ไดพระราชทานเครื่องอัลตราซาวน และเครื่องใหความอบอุนสําหรับทารกแรกเกิดดวย อนึ่งโรงพยาบาล
อมกอยสรางขึ้นเมื่อป ๒๕๒๖ เปนโรงพยาบาลขนาด ๑๐ เตียง ใหบริการแกราษฎรในพื้นที่อําเภออมกอย
และไดพัฒนามาตรฐานการรักษาพยาบาลมาอยางตอเนื่องโดยเฉพาะดานการใหบริการแกผูปวยชาวไทยภูเขา
ที่อาศัยอยูในทองถิ่นธุระกันดาร ตอจากนั้น เสด็จพระราชดําเนินไปยังอาคารสํานักงาน ศูนยเรียนรู
การพัฒนาอมกอย ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อําเภออมกอย
จังหวัดเชียงใหม ทรงติดตามการดําเนินงานโครงการบริหารจัดการปาในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาอมกอย
เพื่อแกปญหาการบุกรุกแผวถางปาเพื่อทําการเกษตรในพื้นที่อําเภออมกอย การนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีจึงมีพระราชดําริใหมีการอนุรักษทรัพยากร และฟนฟูปาไมที่เสื่อมโทรมใหกลับมา
สมบูรณดังเดิม และสงเสริมใหราษฎรมีสวนรวมในการรักษาปา เพื่อรักษาแหลงตนน้าํ ลําธารโดยใชวธิ ีการ
ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคนสามารถอยูรวมกับปาไดอยางยั่งยืน เสร็จแลว เสด็จพระราชดําเนิน
ไปทรงติดตามความกาวหนาการสงเสริมการศึกษาใหแกเยาวชนในทองถิ่นทุรกันดาร ณ ศูนยการเรียน
ตํารวจตระเวนชาย - แดนบานปอหมื้อ อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน ซึ่งกอตั้งขึ้นตามพระราชดําริ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนยแหงนี้จัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียน
ซึ่งเปนชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง สามารถอานเขียน และสื่อสารภาษาไทยไดเปนอยางดี รวมทั้งยังจัดใหมี
การสอนภาษาอังกฤษเทียบกับภาษาถิ่น เพื่อใหนักเรียนเขาใจภาษาสากลมากยิ่งขึ้น และเพื่อลดปญหา
การขาดแคลนครูผู สอน ทางโรงเรียนได จัด ใหมี การเรี ยนการสอนผา นระบบทางไกลผา นดาวเทีย ม
แกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ - ๖ โดยไดรับการสนับสนุนการดําเนินงานจากมูลนิธิการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียม วังไกลกังวล มาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๔
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๘.๐๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ให สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญ ญาบัต รแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม
โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความ
ว า กิ จ การงานทั้ ง หลาย โดยเฉพาะงานใหญ ๆ นั้ น จะประสบความสํ า เร็ จ ได จํ า เป น ต อ งอาศั ย
คนหลายคนหลายฝายมาชวยกันคิดชวยกันทํา แตเมื่อคนจํานวนมากมาทํางานรวมกัน ก็เปนธรรมดา
ที่แตละคนจะคิด เห็น แตกตางกัน ไปตามพื้น ฐานความรูแ ละประสบการณของตน ความคิด ความเห็น
ที่แตกตางกันดังนี้ อาจเปนอุปสรรคขัดขวางความสําเร็จของงานได ถาตางคนตางยึดถือความคิดของตัวเอง
เปนใหญ แตก็อาจเปนประโยชนอยางยิ่งตองานเชนกัน ถาแตละคนยึดถือความสําเร็จของงานเปนที่ตั้ง
ยอมรับฟงความคิดความเห็นที่แตกตางของกันและกันดวยเหตุและผล แลวรวมมือรวมความคิดกันปฏิบัติ
กิจการงานใหสําเร็จผลอยางมีประสิทธิภาพ บัณฑิตจึงชอบที่จะพิจารณาใหเขาใจชัดถึงประโยชนและโทษ
ของความคิดความเห็นที่แตกตางกัน แลวฝกฝนตนเองใหเปนผูมีใจเปดกวาง ยอมรับฟงความคิดความเห็น
ที่แ ตกตางกัน จะไดสามารถปฏิบัติง านรว มกับ ทุกคนทุกฝายไดอยางราบรื่น และประสานสอดคลอง
ยังผลใหงานทุกอยางที่ทําบรรลุถึงความสําเร็จและความเจริญไดแทจริง
เวลา ๑๒.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญ ญาบัต รแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม
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เวลา ๑๘.๐๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
ไปทรงรวมงานในโอกาสครบ ๕๐ ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม “๕ ทศวรรษ มช.รวมพลัง
เพื่อแผนดิน” ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทิ นัดดามาตุ
เสด็จไปประทานรางวัลพยาบาลดีเดน พยาบาลผูปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงสูง เกียรติบัตรรับรองคุณภาพ
บริการการพยาบาลและการผดุงครรภกับหนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญเฉพาะทางการพยาบาล
และการผดุงครรภ เนื่องในวันพยาบาลแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๗ ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล
กระทรวง สาธารณสุข อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๔๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ สํานักชลประทานที่ ๑
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ไปทรงเปดการประชุม วิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัต นราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ
๗ รอบ พระชนมพรรษา อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม จากนั้น ประทับเฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานน้ําบอสะเป อําเภอบางมะผา
จังหวัด แมฮองสอน ซึ่ง กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน มอบหมาย ใหกองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ ๓๓ ดําเนินการจัดตั้งศูนยฯ อยูในเขตพื้นที่รักษาพันธุสัตวปาลุมน้ําปาย ใชพื้นที่
สาธารณะของหมู บา น จํา นวน ๓ ไร ๒ งาน และมี ร าษฎรบริจ าคเพิ่ม เติ ม รวมเป น ๑๔ ไร
เพื่อรองรับ นักเรียนในพื้น ที่ ไมตองเดินทางไกล ปจจุบัน ศูน ยฯ แหง นี้ เปดสอนในระดับ ปฐมวัย
และชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๗ มีนักเรียน ๕๐ คน ครู ตชด. ๓ นาย โดยศูนยฯ
ไดดําเนินงานดานสงเสริมคุณภาพการศึกษา ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน สงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทั้งนี้ มีพระราชดําริใหกรมชลประทาน
รว มกับ สํานักงาน กปร. และหนว ยงานที่เกี่ยวของ รว มกั น จัด หาน้ํา เพื่อสนับ สนุน ศูน ย ฯ และ
กลุมบานน้ําบอสะเป ที่ประสบปญหาขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค และการเกษตร
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โอกาสนี้ ทอดพระเนตรโครงการโรงเรียนสีเขียว หรือ “กรีน สคูล” (Green School) โครงการ
กอสรางซอมแซม อาคารสีเขียว ที่ดําเนินการในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน รวม ๒๗ แหงทั่วประเทศ
จากนั้น ทรงติดตามผลการดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟาหลวง" บานน้ําบอสะเป
ที่ดําเนินกิจกรรมสงเสริมการรูห นังสือ เพื่ออานออก พูดและเขียนภาษาไทยไดแกราษฎรในชุมชนที่ไมรูหนังสือ
ตอจากนั้น ทรงเยี่ยมหนวยแพทยพระราชทาน จากโรงพยาบาลปางมะผาและหนวยทันตกรรมพระราชทาน
จากคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิด ลที่ใหบริการตรวจรักษาแกราษฎรและนักเรียน และ
ทรงเยี่ยมราษฎรบานน้ําบอสะเป และพื้นที่ใกลเคียงที่มาเฝาทูลละอองพระบาทรับเสด็จ โดยสวนใหญ
เป น ชาวไทยภู เ ขาเผ า ลี ซ อและไทยใหญ ไม มี สั ญ ชาติ ก ว า ร อ ยละ ๗๐ จากประชากร ๘๑๑ คน
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ชุมชนไมมีไฟฟา บางครัวเรือนใชระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย สมควร
แกเวลา จึงประทับรถยนตพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอรชั่วคราว ศูนยการเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนบานน้ําบอสะเป เพื่อประทับเฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินกลับ
ที่ประทับแรม หมูบานสัมมากร อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
ในวันเดียวกันนัน้ เวลา ๑๙.๒๐ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นางสารา เกษมศรี ณ อยุธยา ณ ศาลา ๒๘ วัดธาตุทอง เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๒๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๘.๓๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง ไปทรงเปด “อาคารอเนกประสงค” ณ ศูนยสงเคราะหบุคคลปญญาออน ภาคเหนือ
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
เวลา ๐๙.๔๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นงั่ ไปทรงเปด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” ณ สมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภาคเหนือ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
เวลา ๑๔.๑๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง ไปยังทาอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร
พระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดงาน “เทศกาลโคนมแหงชาติ” ประจําป ๒๕๕๘ ณ องคการ
สงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๓๑ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จออก ณ พระตําหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ เฝา
ตามลําดับ ดังนี้
- นางสาวลานทิพย ทวาทศิน นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ นําคณะกรรมการ
อํานวยการสมาคมฯ และคณะกรรมการจั ด งาน “ไว ดับ ยู ซี เอ บางกอก อิน เตอร เนชั่ น แนล
บารซาร ๒๐๑๓” (YWCA Bangkok International Bazaar 2013) เฝา ถวายเงินซึ่งเปนรายได
จากการจัดงานดังกลาว เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และ
เพื่อสมทบกองทุนนมสําหรับเด็ก ในโครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก สภากาชาดไทย
- นางสิริกัญญา ศิริรังษี ผูชวยผูอํานวยการ สํานักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย นํา
ผูบริหาร บริษัท เอลกา (ประเทศไทย) จํากัด และคณะกรรมการกองทุน “แม็ค เอดส ฟนด ”
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(M.A.C AIDS FUND) เฝา ถวายเงิน ซึ่งเปนรายไดจากการจําหนายลิปสติก และลิปกลอส เพื่อสมทบทุน
โครงการ“โฮม เฮลท แคร” (Home Health Care) สํานักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย
ในโอกาสนี้ นายกิตติธัช กลิ่นลอย หัวหนาฝายอบรมและประสานงานสํานักงานอาสากาชาด
สภากาชาดไทย เฝา รับประทานเงินจํานวนดังกลาว
- นางสาวปทมา เลิ ศ วิท ยาสกุ ล รองประธานภาคและผู จั ด การใหญ โรงแรมโฟร ซีซั่ น ส
กรุงเทพฯ นําคณะกรรมการจัดงานเทศกาลอาหารและไวนประจําป ครั้งที่ ๑๔ (World Gourmet Festival)
เฝา ถวายเงิน ซึ่งเปนรายไดจากการจัดงานฯ และการประมูลของรางวัลในงานดังกลาว เพื่อสมทบทุน
โครงการ “ชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก” สภากาชาดไทย ในพระอุปถัมภ พระเจาวรวงศเธอ
พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๒๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วัน นี้ เวลา ๑๒.๒๐ น. สมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุม ารี เสด็จออก
ณ วั ง สระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให นายแพทยลิน คอลน เฉิน (Dr.Lincoln Chen)
ประธานคณะกรรมการการแพทยจีน และศาสตราจารยม ารธ า เฉิน (Professor Martha Chen)
จากมหาวิทยาลัยฮารวารด สหรัฐอเมริกา เฝาทูลละอองพระบาท ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย
ในโอกาสนี้ คณะแพทยจากประเทศไทย รวมเขาเฝาทูลละอองพระบาทดวย
การนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแกคณะผูเขาเฝาทูลละอองพระบาทดวย
เวลา ๑๕.๑๑ น. พระเจ า หลานเธอ พระองค เ จ า พั ช รกิ ติ ย าภา เสด็ จ โดยรถยนต ที่ นั่ ง
จากวังศุโขทัย ไปทรงหลอหัวใจจําลองหลวงพอจง และทรงวางศิลาฤกษอนุสรณสถาน หลวงพอจง
พุทฺธสโร ณ วัดหนาตางนอก อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เวลา ๑๕.๒๐ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จโดยรถยนตที่นั่ง
จากเรื อนรับ รองที่ป ระทับ คายตากสิน อําเภอเมือ งจัน ทบุ รี จัง หวัด จัน ทบุรี ไปทรงวางศิ ลาฤกษ
อาคารปฏิบัติธรรม ณ วัดซับยี่หรา อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให นายศุภชัย ภูงาม องคมนตรี เปนผูแทนพระองค ไปในการแขงขันฟุตบอลสโมสร
ชิงถวยพระราชทาน ประเภท ก ประจําป ๒๕๕๗ และมอบถวยรางวัลพระราชทานแกทีมที่ชนะเลิศ
ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแหงชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๒๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๗.๒๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวัง สระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางสมใจ เพียรเลิศ บ.ม.
ณ เมรุวัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๓๒ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป
ประทานปริ ญ ญาบัต รแกผูสํ าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลั ยปทุ มธานี ประจํ าป การศึก ษา ๒๕๕๗
ณ อาคารใหม สวนอัมพร
ในวัน เดีย วกัน นี้ เวลา ๑๕.๒๘ น. สมเด็จ พระบรมโอรสาธิร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุม าร
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จอออก
แทนพระองค ณ วังศุโขทัย ประทานพระวโรกาสให นายพีรเดช พัฒนจัน ทร กรรมการผูจัดการ
บริษัท ไบฮาย รีสอรท จํากัด และนางภราไดย สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ เฝา ถวายเงิน
เพื่ อ สมทบมู ล นิ ธิ ทุ น การศึ ก ษาพระราชทาน สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร
และเพื่อสมทบกองทุนพระเจาหลานเธอ พระองคเจาทีปงกรรัศมีโชติ ตอจากนั้น
พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ประทานพระวโรกาสใหคณะบุคคลตาง ๆ เฝา
ตามลําดับ ดังนี้
- รองศาสตราจารยชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร นํา ผูบริหาร
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานคริน ทร เฝา ถวายเงิน ซึ่งเปนรายไดจากการจัด การแขงขัน
กอลฟการกุศล “กอลฟนิติฯ มอ.ครั้งที่ ๑” เพื่อสมทบทุนโครงการกําลังใจในพระดําริ พระเจาหลานเธอ
พระองคเจาพัชรกิติยาภา และตามพระอัธยาศัย
- นายแพทยธํารงรัตน แกวกาญจน ที่ปรึกษามูลนิธิมหาวชิราลงกรณ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ
นํา ผูแทนโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณการกีฬา เฝา รับประทานอุปกรณการกีฬา
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๗.๑๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวัง สระปทุม ไปยังทาอากาศยานกองบัญ ชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง
เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมบานอิฐรัตน รอยเอ็ด เชสเชียร มูลนิธิ
สิ ริ วั ฒ นา เชสเชี ย ร ในพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ อํ า เภอเมื อ งร อ ยเอ็ ด จั ง หวั ด ร อ ยเอ็ ด เสร็ จ แล ว
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปด พระราชานุสาวรียสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร รอยเอ็ด และทรงเยี่ยมคายสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
กองพลทหารราบที่ ๖ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด
เวลา ๑๕.๐๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคาร
ชัยพัฒ นา สวนจิต รลดา พระราชวัง ดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให นายนิธิวัฎ ชัยชนะศิริ
นายกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ นําคณะกรรมการสมาคมและสมาชิกสมาคมฯ ผูแทน
สถาบัน การศึก ษา และผูแ ทน สายการบิน ตา ง ๆ เฝ าทู ลละอองพระบาท ทูลเกล าทู ลกระหมอ ม
ถวายทุนเรียนภาษาอังกฤษในตางประเทศ และบัตรโดยสารเครื่องบิน เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทอดพระเนตรนิทรรศการ และการแสดงพิพิธทัศนา ในการจัดงาน
“สิรินวติพรรษสมโภชเซนตฟรังซีสซาเวียรคอนแวนต” ณ หอประชุม โรงเรียนเซนตฟรังซีสซาเวียรคอนแวนต
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปประทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคริสเตียน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖
ณ หอประชุมศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๒๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๗.๓๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารมาที่ ๒ รักษาพระองค สนามเปา เพื่อประทับ
เฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการตาง ๆ และการกอสรางอาคาร
๑๐๐ ป สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อําเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๔๐ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปนประธานพิธีสวนสนาม และปฏิญาณตนของยุวกาชาด ในวันคลายวันสถาปนา ยุวกาชาดไทย
ประจําป ๒๕๕๘ ณ สนามศุภชลาศัยกรีฑาสถานแหงชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๒๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๗.๒๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ให สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
พระบรมมหาราชวัง พระราชทานพระราชวโรกาสให ศาสตราจารย นายแพทยประสิทธิ์ วัฒนาภา
รองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ นํา ผูไดรับพระราชทานรางวัล
สมเด็จเจาฟามหิดล ประจําป ๒๕๕๗ เฝาทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัลฯ ดังนี้
- ศาสตราจารยอากิระ เอ็นโด (Professor Dr. Akira Endo) ประธานกรรมการ บริษัท
หองปฏิบัติการวิจัยไบโอฟารม และศาสตราจารยพิศิษฐเกียรติคุณ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรและเทคโนโลยีแหงกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน เฝาทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล
สมเด็จเจาฟามหิดล สาขาการแพทย ในฐานะเปนบุคคลแรกที่คนพบยาลดไขมันที่ชื่อวา คอมแพคติน
(compactin) ซึ่ ง เป น ต น แบบ ของยากลุ ม สแตติ น โดยแยกได จ ากเชื้ อ ราเพนนิ ซิ เ ลี ย ม ซิ ต ริ นุ ม
(penicillium citrinum) เมื่อป ๒๕๑๙ การคนพบดัง กลาวไดรับ การยอมรับ วาเปน ความกาวหนา
ครั้ง สําคัญในการปองกันและรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ รวมถึงโรคหลอดเลือดที่สําคัญ ชนิด อื่น ดว ย
เนื่องจากพบวาการเสียชี วิต ของผูปว ยโรคหลอดเลือดหัว ใจมีความสัม พัน ธ กับ ภาวะไขมัน ในเลือดสู ง
การคนพบนี้นําไปสูการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของยาลดไขมันกลุมสแตตินถึง ๗ ชนิด ที่ใชกัน
แพรหลายในปจจุบัน สงผลใหอัตราการเกิดโรคและการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลงอยางมาก
ถือเปนประโยชนตอมวลมนุษยชาติและชวยชีวิตผูปวยนับรอยลานคนทั่วโลก
- ศาสตราจารย นายแพทยโดนัลด เอ. เฮนเดอรสัน (Professor Dr. Donald Ainslie
(DA) Henderson) ศาสตราภิชาน ศูนยความมั่นคงดานสุขภาพ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพิตตสเบิรก
และ คณบดี เกีย รติ คุณ คณะสาธารณสุข ศาสตร มหาวิท ยาลัย จอหน ส ฮอปกิ น ส สหรั ฐอเมริก า
เฝาทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล สาขาการสาธารณสุข ในฐานะเปน
หัวหนาคณะแพทยในโครงการ กวาดลางโรคไขทรพิษขององคการอนามัยโลก ระหวางป ๒๕๐๙ – ๒๕๒๐
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มีบทบาทสําคัญในการประสานงาน กับหนวยงานทั่วโลกในการรณรงคกวาดลางโรคไขทรพิษ โดยการให
วัคซีนแกกลุมประชากรทุกกลุม และติดตาม เฝาระวังอยางใกลชิดจนประสบความสําเร็จ และองคการ
อนามัยโลกไดประกาศวาโรคไขทรพิษถูกกวาดลางหมดสิ้นไปจากโลก เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๒๓
นับเปนการชวยชีวิตประชากรโลกหลายรอยลานคน และยังเปนแบบอยางของการพัฒนาแนวทางกวาดลาง
โรคติดตอรายแรงอื่น ๆ ในปจจุบันดวย
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดํารัส
ความวา โรคภัยไขเจ็บทั้งหลาย ไมวาจะเปนโรคติดตอหรือไมติดตอก็ตาม ลวนเปนภัยคุกคามซึ่งบั่นทอน
สุขภาพพลานามัยและคุณภาพชีวิตของคนเรามาทุกยุคทุกสมัย ดังเปนที่ทราบกันดีวาโรคติดตอเชนไขทรพิษ
เปนโรคระบาดรายแรงที่ทําลายชีวิตผูคนเปนจํานวนมากมาแตสมัยโบราณ สวนโรคไมติดตอเชนโรค
หลอดเลือดหัวใจ ก็กําลังเปนปญหาสุขภาพที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ และเปนสาเหตุอันดับตน ๆ
ของการสูญเสียชีวิตในปจจุบัน ดวยเหตุนี้ ผูที่ไดเสียสละอุทิศแรงกายแรงใจ เพื่อแสวงหาวิธีการที่จะบําบัดรักษา
ตลอดจนขจัดโรคภัยเหลานั้นใหหมดสิ้นไป จึงนับเปนผูมีคุณูปการอยางสูงแกมวลมนุษยชาติ จึงขอแสดง
ความนิยมชมชื่นดวยอยางยิ่ง กับผูไดรับรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดลประจําปนี้ คือ ศาสตราจารยอากิระ เอ็นโด
ผูคนพบยาลดไขมัน ในเลือด ทําใหสามารถปองกันรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจไดอยางมีประสิทธิภาพ
และศาสตราจารย นายแพทยโดนัลด เอ. เฮนเดอรสัน ผูมีบทบาทสําคัญในการกวาดลางโรคไขทรพิษ
ไดสําเร็จ ทําใหประชากรโลกปลอดภัยจากโรครายดังกลาวมาจนถึงทุกวันนี้ หวังวาทานทั้งสองจะเปน
แบบอยางอันงดงามในการเสริมสรางความเจริญกาวหนาทางการแพทยและการสาธารณสุขของโลกสืบไป
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๒๕ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเยี่ยมขาราชการทหารที่เจ็บปวยจากการปฏิบัติราชการสนาม ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๔๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงติดตามผลการดําเนินงานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บานปลอกคี่ อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งกอตั้งขึ้นเมื่อป ๒๕๕๐ หลังจากชาวบานรวมกัน
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายฎีกา ขอพระราชทานความชวยเหลือในการจัดตั้งโรงเรียน เนื่องจากไมมี
โรงเรียนในพื้นที่และอยูในถิ่นทุรกันดาร ติดชายแดนไทย-เมียนมาร การเดินทางเขาออกตองสัญจรทางน้ํา
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หรือทางอากาศ โดยใชอาคารเรียนของศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขาปลอกคี่ที่ปดตัวลงเปนอาคารเรียน
ชั่วคราว เปดสอนชั้นปฐมวัยถึงประถมศึกษา มีนักเรียน ๒๗๑ คน อยูในความรับผิดชอบของกองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ จังหวัดกาญจนบุรี โดยไดดําเนินโครงการตามพระราชดําริ ทั้ง ๘ โครงการ
ผลการสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ในปที่ผานมา มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ
ทุกกลุมสาระวิชา เนื่องจากมีนักเรียนเพียง ๑๓ คน ครูสามารถดูแลไดทั่วถึงและไดสอนซอมเสริม
พรอมสอบพรีโอเน็ตเพื่อฝกฝนทักษะ ในการนี้ ทรงชื่นชมเด็กที่มีผลการเรียนดี สวนเด็กที่จบการศึกษาไป
ก็ไดศึกษาตอในโรงเรียนที่ดี ทําใหมีกําลังพระทัยในการสืบสานพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินมาทรงติดตามผลการดําเนินงานโครงการฯ และทรงเยี่ยมราษฎร
ณ โรงเรียนแหง นี้ค รั้ง แรกเมื่อป ๒๕๕๓ และไดพระราชทานพระราชดําริในการผลิต เมล็ด พัน ธุพืช
ซึ่งโรงเรียน ไดสนองพระราชดําริโดยผลิตเมล็ดพันธุผักเองเพื่อลดคาใชจาย และไดมอบเมล็ดพันธุผัก
ใหนักเรียนไปปลูก แลวนําผลผลิตมาจําหนายใหโรงเรียนเพื่อใชในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ในชวงที่ผลผลิตในโรงเรียนไมเพียงพอ โอกาสนี้ ไดพระราชทานพระราชดําริเพิ่มเติมโดยใหเพิ่มการเลี้ยง
ปลาดุก ซึ่งปจจุบันมีเพียง ๒ บอ ไมเพียงพอตอความตองการ เพื่อสรางแหลงโปรตีน ทําใหนักเรียน
ไดรับประทานอาหารครบ ๕ หมู ควบคูการฝกทักษะในการปลูกพืช เลี้ยงสัตวเพื่อนําไปประกอบอาชีพ
ในอนาคต โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหนวยแพทยพระราชทาน ซึ่งมีผูปวยมา รับบริการ ๔๗๕ คน สวนใหญ
ปว ยดวยโรคระบบทางเดิน หายใจ และโรคผิวหนัง ทรงเยี่ยมผูปว ยนําเฝา ซึ่งปวย ดวยโรคตาง ๆ
รวม ๑๑ คน โดยทรงรับผูปวยโรคลิ้นหัวใจรั่วแตกําเนิดและไสเลื่อน เปนคนไขในพระราชานุเคราะห
รวม ๓ คน แลวทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝาทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สวนใหญเปนชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง
และเชื้อสายมอญ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจางทั่วไป ตอจากนั้น เสด็จพระราชดําเนินไปทรง
ติดตามผลการดําเนินงานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานคลิตี้ลาง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ที่กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนสรางขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ
๖๐ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เปดสอนอยางเปนทางการเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
มีนักเรียนชั้นปฐมวัยถึงประถมศึกษาปที่ ๖ จํานวน ๘๓ คน ปจจุบันมีหนวยงานภาครัฐ และเอกชน
รวมสนองพระราชดําริ เขาไปชวยเหลือเพื่อใหการจัดการศึกษาแกเยาวชนในถิ่นทุรกันดารใหมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุดตอคนในชุมชน เชน กรมทรัพยากรน้ําสรางฝายดักตะกอนที่ปนเปอนสารตะกั่ว
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ในลําน้ําคลิตี้ ๒ จุด ปองกันไมใหสารตะกั่วฟุงกระจายไปตามลําน้ํา และเพื่อใหการจัดเก็บและทําลาย
สารตะกั่วถูกวิธี สํานักงาน กปร. และกรมชลประทาน จัดสรางถังเก็บกักน้ํา ๕ ถัง รับน้ําจากประปาภูเขา
เพื่อการอุปโภคบริโภคไดตลอดทั้งป และกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ศึกษาและขุดเจาะหาแหลงน้ําบาดาล
พบน้ําสะอาดมีคุณสมบัติเหมาะสมตอการอุปโภคบริโภคและเตรียมวางแผนจัดทําระบบประปาบาดาล
ใหคนในชุมชนไดใชประโยชน ปจจุบันโรงเรียนใชอาคารเรียนชั่วคราวของศูนยสงเคราะหชาวเขาบานคลิตี้ลาง
และอาคารศูนยการเรียนชุมชนบานคลิตี้ลางในการเรียนการสอนไปกอน สวนสถานที่จัดสรางโรงเรียน
อยูร ะหวางปรับ พื้นที่กวา ๒๒ ไร เตรียมกอสรางอาคารเรียน และอาคารประกอบ เมื่อแลวเสร็จ
จะสามารถใหบริการแกเยาวชนในพื้นที่บานคลิตี้ลางไดเต็มรูปแบบไมตองไปเรียนที่โรงเรียนทุงเสือโทน
และโรงเรียนองหลุ ซึ่งอยูหางไป ๑๓ กิโลเมตร ใชเวลาเดินเทาประมาณ ๕ - ๖ ชั่วโมง ในการนี้
ทอดพระเนตรหองครัวซึ่งจัดเก็บอุปกรณและอาหารแหงเปนสัดสวน สะอาด เรียบรอย และทอดพระเนตร
การประกอบอาหารกลางวันที่ใชผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน แตยังมีไมพอเนื่องจาก
อยูในระยะเริ่มดําเนินการ ผูปกครองใหจึงชวยนําพืชผักมาสนับสนุน และชวยกิจกรรมของโรงเรียน เชน
ฝกอาชีพทําไมกวาดดอกหญา ทอผากะเหรี่ยง ทําขนมทองโย ขนมพื้นบานทําจากขาวเหนียว งาดํา
และเกลือ ใชในเทศกาลงานมงคลของชาวกะเหรี่ยง นอกจากนี้ ยังสอนซอมจักรยาน ซึ่งเปนพาหนะ
ที่นักเรียนสวนใหญใช โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตร
การเรียนการสอน แลวทรงเยี่ยมศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลิตี้ลาง ซึ่งมีเด็กในความดูแล ๒๐ คน ทุกคน
มีสุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง แจมใส และกลาแสดงออก
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล ประจําป
๒๕๕๘ หัวขอ “โกลบอล เฮลท โพสต ๒๐๑๕ - แอคเซเลอเรติ้ง อิควิตี้ (Global Health Post 2015 Accelerating Equity) : สุขภาพโลกหลังป ค.ศ. ๒๐๑๕ : เรงรัดสูความเปนธรรมดานสุขภาพ” ณ โรงแรม
เซ็นทารา แกรนด และบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๓.๕๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผสู ําเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร เขตบางกะป
กรุงเทพมหานคร
โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุม ารี พระราชทานพระราโชวาท
ความวา บัณฑิตไดสําเร็จการศึกษาในระดับสูง ถือไดวาเปนผูมีพื้นฐานความรูความคิดที่กวางขวางหนักแนน
เพียงพอ ที่จะพิจารณาแยกแยะสวนดีสวนเสียของเรื่องตาง ๆ สิ่งตาง ๆ ได ความสามารถในการพิจารณา
แยกแยะดังนี้ นับวามีความสําคัญอยางยิ่งตอการปฏิบตั ิงานพัฒนา ซึ่งบัณฑิตจะตองเปนกําลังสําคัญตอไป
ในอนาคต ทั้งนี้ เพราะกิจการงานตาง ๆ อาจจะมีทั้งสวนที่ดี ที่มีประสิทธิภาพ และสวนที่บกพรอง
ที่เปนอุปสรรคขัดขวางความสําเร็จของงานอยู หากบัณฑิตพิจารณาแยกแยะได ก็จะสามารถรักษาสวนที่ดี
ใหคงไว แลวปรับปรุงแกไขสวนที่ยังบกพรองใหดีขึ้นสมบูรณขึ้น โดยนําความรูที่มีอยูมาปรับใชใหเหมาะสม
ดวยความตั้งใจดีและความจริงใจในการพัฒนา งานที่ทําก็จะดําเนินกาวหนาไปโดยราบรื่น และสําเร็จผล
อยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหสวนรวมและประเทศชาติมีความเจริญมั่นคงอยางยั่งยืนแทจริง
เวลา ๑๖.๒๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง ไปทรงเปด “ลานกีฬาพัฒน ๑” ณ เคหะชุมชนคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
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เมื่อเสด็จพระราชดําเนินถึงพลับพลาพิธี พระราชทานพระราชวโรกาสให นายกฤษณ กาญจนกุญชร
ราชเลขาธิการ เฝาทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงคของการจัดสรางโครงการฯ
และพระราชทาน พระราชวโรกาสให ผูแ ทนหนว ยงานที่ใหการสนับ สนุน เฝาทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานของที่ระลึก เสร็จแลว ทรงกดปุมเปดแพรคลุมปายลานกีฬาพัฒน ๑ และทรงปลูก
ตนราชพฤกษ จํานวน ๑ ตน จากนั้น เสด็จพระราชดําเนินไปยังอาคารเรือใบ เพื่อทอดพระเนตร
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการกีฬา”
โครงการลานกีฬาพัฒน เปนโครงการที่สํานักราชเลขาธิการ รวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน
ตาง ๆ ประกอบดวย กรุงเทพมหานคร การทางพิเศษแหงประเทศไทย การเคหะแหงชาติ สํานักงาน
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย กรมธนารักษ การกีฬาแหงประเทศไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) บริษัท
ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) บริษัท
ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด
(มหาชน) การไฟฟานครหลวง กรมอุทยานแหง ชาติ สัตวปา และพัน ธุพืช การประปานครหลวง
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย สถาบันอาศรมศิลป สมาคมแขงเรือใบแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ บริษัท เทเวศรประกันภัย จํากัด (มหาชน) คณะนิเทศศาสตร และนวัตกรรมการจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร บริษัท โรงงานฟุตบอลลไทย สปอรตติ้งกูดส จํากัด บริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง
แอนพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) และโรงพยาบาลรามาธิบดี ดําเนินการเพื่อสนองพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ที่ทรงใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคคลในชุมชนใหมีสุขภาพกายที่แข็งแรง
และสุขภาพใจที่ดี โดยอาศัยลานกีฬา เปนสื่อในการสงเสริมความสัมพันธของคนในชุมชนและนอกชุมชน
ใหมีสถานที่ออกกําลังกาย พบปะพูดคุย และพักผอนหยอนใจ ทั้งยังเปนพื้นที่อเนกประสงคสําหรับ
จัดกิจกรรมสันทนาการตาง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ลานกีฬาพัฒนเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป ๒๕๕๖ โดยชื่อ “ลานกีฬาพัฒน” หมายความวา
“ลานกีฬาเพื่อความเจริญ” มีหลักการดําเนินงานที่สําคัญ คือ การใหชุมชนเขามามีสวนรวมเสนอความคิดเห็น
ตอโครงการอยางตอเนื่อง ในอันที่จะสามารถสรางลานกีฬาที่กอใหเกิดประโยชนตอชุมชนไดอยางแทจริง
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และยั่งยืน ดานการกอสรางคํานึงถึงความอเนกประสงค ประชาชนทุกเพศทุกวัยสามารถใชเลนกีฬา
ไดหลากหลายประเภท เพื่อใหลานกีฬาแหงนี้เปนไปตามแนวคิด “ลานกีฬาที่มีชีวิต” รวมทั้งออกแบบ
ใหมีลักษณะเรียบงาย สะดวกตอ การบํารุงรักษา โครงการฯ นี้กําหนดพื้นที่เปาหมายเบื้องตนไว ๒ แหง
ไดแก “ลานกีฬาพัฒน ๑” ตั้งอยู พื้นที่ชุมชนเคหะคลองจั่น เขตบางกะป บริเวณดานหลังแฟลต ๖
และแฟลต ๗ และ “ลานกีฬาพัฒน ๒” ตั้งอยูพื้นที่บริเวณใตทางดวนอุรพุ งษ ชุมชนบานครัวกับชุมชน
สมปอย ซึ่งกําลังอยูระหวางดําเนินการ
สําหรับลานกีฬาพัฒน ๑ แหงนี้ จัดแบงเปนสวนตาง ๆ ไวอยางหลากหลาย ประกอบดวย
พื้นที่เลนกีฬา พื้นที่ประกอบกิจกรรมนันทนาการ และพื้นที่พักผอนหยอนใจ ซึ่งประชาชนสามารถเขาใช
ประโยชน ไดทุกเพศทุกวัย อาทิ สนามเด็กเลน ลานอเนกประสงค สนามบาสเก็ตบอล อาคารกีฬา
ในรมสําหรับแบดมินตัน และเทเบิลเทนนิส สนามตะกรอและฟตเนส ลานเปตอง ลานกีฬาพื้นบาน
ลานกีฬาผูสูงอายุ สวนสุขภาพ สวนสมุนไพร เปนตน
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานของเลนแกเด็ก
ที่มาเฝาทูลละอองพระบาทรับเสด็จ และทรงพระดําเนินทอดพระเนตรกิจกรรมตาง ๆ ของลานกีฬาฯ
สมควรแกเวลา จึงประทับรถยนตพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินกลับ
เวลา ๑๔.๑๓ น. สมเด็ จ พระเจ า ลู ก เธอ เจ า ฟ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ อั ค รราชกุ ม ารี
เสด็จโดยรถยนตที่นั่ง ไปยังทาอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง เสด็จไปทอดพระเนตร
การทํางาน ของหนวยแพทยเคลื่อนที่มูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่โปรดให
ไปตรวจรักษาผูเจ็บปวย ในโอกาสที่เสด็จไปทรงเยี่ยม และพระราชทานสิ่งของแกราษฎรในพื้นที่จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดขอนแกน และจังหวัดอุดรธานี ระหวางวันที่ ๒๙ มกราคม - ๔ กุมภาพันธ
๒๕๕๘ ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเทล แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร อุดรธานี
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๗ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จออก ณ พระตําหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสใหคณะบุคคลตาง ๆ เฝา
ตามลําดับ ดังนี้
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- เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท ประธานคณะกรรมการมูลนิธิคุณแมคุณภาพ นํา นายบุญสง
สงวนวรพงศ รองประธานกรรมการบริษัท วินแชนซ ฟูดส จํากัด และคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ
เฝา ถวายเงิน เพื่อสมทบกองทุนโรงมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ
ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย นายแพทยสุรเดช หงสอิง เลขาธิการกองทุน โรคมะเร็งในเด็ก
ในพระอุปถัมภฯ เฝา รับประทานเงินจํานวนดังกลาว
- พลตรี ห ญิ ง คุณ หญิง อัส นีย เสาวภาพ ประธานสภาสั ง คมสงเคราะหแ หง ประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ นํา ผูไดรับพระราชทานโลรางวัล “มหิดลวรานุสรณ” ประจําป ๒๕๕๖ เฝา
รับประทานโลรางวัลดังกลาว
ในโอกาสนี้ คณะผูบริหาร และเจาหนาที่สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยฯ รวมเฝา ดวย
- เภสั ช กรอภิ สิ ท ธิ์ ฉั ต รทนานนท ประธานคณะกรรมการมู ล นิ ธิ คุ ณ แม คุ ณ ภาพ นํ า
นางสาวปยนุช ปรีเปรมวัฒนา ประธานกรรมการมูลนิธิแม็คกรุปเพื่อสังคมไทย และคณะกรรมการ
มูลนิธิฯ เฝา ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนสมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ พระเจาวรวงศเธอ
พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
- รองศาสตราจารยรัชนา ศานติยานนท นายกสมาคมเทคนิคการแพทยแ หงประเทศไทย
ในพระอุปถัมภ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นํา คณะกรรมการ
บริหาร สมาคมฯ เฝา ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
- นางมยุรี อิงคนินันท ประธานชมรมคูสมรสตุลาการศาลยุติธรรม นํา คณะกรรมการบริหาร
ชมรมฯ เฝา ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๓๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า โปรดกระหม อ มให สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปในงานพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ําแกผูไดรับพระราชทานรางวัล
สมเด็จเจาฟามหิดล ประจําป ๒๕๕๗ และภริยา ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร ในพระบรมมหาราชวัง
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๓๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารมาที่ ๒ รักษาพระองค สนามเปา เพื่อประทับ
เฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” ณ โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบานคลองแดง อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี ซึ่งหนวยงานภาคเอกชนรวมกัน
ดําเนินการจัดสรางขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ จากนั้น เสด็จพระราชดําเนินไปทรงติดตาม
ความกาวหนาของการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานคลองแดง
สําหรับโรงเรียนแหงนี้มีนักเรียน ๑๓๗ คน ครู ตชด. ๕ นาย เปดสอนระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๖ ในการนี้ทอดพระเนตรการฝกอาชีพ โดยศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี
เขามาสอนการจักสานเสนพลาสติกเปนตะกรา การทําสบูน้ําผึ้งชันโรงและขมิ้นชัน เพื่อใหนักเรียนสามารถ
นําไปประกอบอาชีพ เพื่อหารายไดเสริม สวนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สงเสริมใหนักเรียน
ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงไกไ ข สุกร เปดเทศ ปลา กบและเพาะเห็ด ผลผลิตที่ไ ดนํามาประกอบ
เลี้ยงอาหารกลางวันในโรงเรียน สงผลใหนักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ แข็งแรง โอกาสนี้ทรงเยี่ยม
หนวยแพทยพระราชทาน ซึ่งมีแพทยและพยาบาลจากโรงพยาบาลแกงหางแมว โรงพยาบาลพระปกเกลา
และโรงพยาบาลเขาสุกิม และหนวย ทันตกรรมพระราชทานจากคณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มาใหบริการ สวนใหญปวยดวยโรคทางเดินหายใจ ระบบกลามเนื้อและกระดูก
ในตอนบ า ย สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น
ไปทรงติดตามความกาวหนาโครงการตามพระราชดําริ ที่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสิงคโปรแอรไลนส
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล ๖ รอบ ๕ ธันวาคม
๒๕๔๒ อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ซึ่งตั้งใกลกับเขตชายแดนไทยกัมพูชา เปดสอนตั้งแตชั้นอนุบาล
ถึง ชั้ น ประถมศึก ษาปที่ ๖ มีนั กเรีย น จํา นวน ๑๐๗ คน โรงเรี ยนมีก ารพัฒ นามาอยา งต อเนื่อ ง
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ทั้งการสงครูไปฝกอบรมความรูกลุมวิชาสาระตาง ๆ เพื่อนําความรูและทักษะมาพัฒนาการสอน จัดหา
สื่ออุปกรณการเรียนที่ทันสมัย รวมถึงหนังสือพระราชทาน หนังสือวิชาการ และสอนเสริมหลังเลิกเรียน
ในวิชาที่ไดคะแนนต่าํ พรอมฝกทักษะวิชาชีพ ตาง ๆ รวมถึงสงเสริมสุขอนามัย และฝกทักษะวิชาชีพการเกษตร
การฝมือ งานชาง การสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น โดยมีปราชญชาวบานไปชวยสอนการเลนดนตรีไทย
ใหแกนักเรียนทุกวันพฤหัสบดี นักเรียนสามารถเลนดนตรีไทย ไดอยางไพเราะ มีผูสนใจเชิญไปเลนดนตรีไทย
ในงานสําคัญตาง ๆ อยางตอเนื่อง ในป ๒๕๕๓ เคยเลนดนตรีไทย เพลงลาวดวงเดือน ใหทอดพระเนตร
ทรงมีพระราชดํารัสชมวาเลนไดไพเราะ สรางขวัญกําลังใจแกผูสอน และนักเรียนเปนอยางยิ่ง จึงมีความตั้งใจ
ฝกซอมยิ่งขึ้น และในครั้งนี้ นักเรียนชมรมดนตรีไทยไดบรรเลงเพลง ลาวดําเนินทรายสองชั้น ใหทอดพระเนตร
ซึ่งทรงสนพระราชหฤทัยฟงจนจบเพลง โรงเรียนแหงนี้ นับเปนศูนยกลางการจัดกิจกรรม และการเรียนรู
การเกษตรแบบพอเพียง รวมถึงการฝกวิชาชีพ ทําใหไดรับรางวัลตาง ๆ มากมาย โอกาสนี้ ทอดพระเนตร
กิจกรรมการดําเนินโครงการการตามพระราชดําริตาง ๆ และในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษาปนี้ ทางโรงเรียนไดจัดทําศูนยการเรียนรูเกษตร
ทฤษฏีใหม เพื่อถายทอดใหแกชุมชน รวมถึงเปดศูนยการเรียนรูดานการบัญชีใหแกผูปกครองและผูสนใจ
ในชุม ชนจากนั้น ทรงเยี่ยมหนว ยแพทยพระราชทาน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
ไปบริการตรวจรักษาโรคแกราษฎรที่เจ็บปวย และทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝาทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
อยางทั่วถึง สมควรแกเวลา จึงเสด็จพระราชดําเนินกลับ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๔๕ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ เสด็จไป
ประทานถวยรางวัลแกผูชนะการประกวดวาดภาพศิลปะระบายสี “อารท ออฟ โคราช คอนเทสต”
(ARTs OF KORAT CONTEST) ณ พิพิธภัณฑภาพ ๓ มิติ โคราช อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๓๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๖.๕๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางเรณู จีนเจริญ ท.ช., ท.ม.
ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๓๒ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จโดยรถยนตที่นั่งจาก
วังศุโขทัย ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายกําลัง นาคะชาต ณ เมรุวัดเสมียนนารี เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๑๘ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทอดพระเนตร
ติดตามงาน ในโครงการพระดําริทํานุบํารุงพระศาสนา ณ วัดระไซร อําเภอเขวาสินรินทรและทอดพระเนตร
โครงการเกษตรสวนพระองค ณ ศูนยเรียนรูการเกษตรสวนพระองค อําเภอเมืองสุรินทรจังหวัดสุรินทร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให นายอรรถนิติ ดิษฐอํานาจ องคมนตรี เปนผูแทนพระองค ไปในงานแขงขันรักบี้
ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ - ธรรมศาสตร ครั้งที่ ๒๙ และมอบถวยรางวัล “มหิดล” แกทีมชนะเลิศฯ
ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
อนึ่ ง เมื่อ วัน ศุก ร ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๑๔ น. สมเด็จ พระเจา ลูก เธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนตที่นั่งจาก โรงแรมเซ็นทารา โฮเทล แอนด
คอนเวนชั่น เซ็นเตอร อุดรธานี อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเปนที่ประทับแรม ไปยัง
สนามบิน กองบิน ที่ ๒๓ จัง หวัด อุด รธานี เพื่อประทับ เฮลิคอปเตอรที่นั่ง เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎร
และหนวยแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ซึ่งโปรดใหไปออกหนวยบริการ
ตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บปวย ณ โรงเรียนวังหลวงวิทยาสรรพ ตําบลวังหลวง อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย
ในการนี้ พระราชทานพระวโรกาสให สมาชิก พอ.สว. เฝา รับพระราชทาน เข็มเครื่องหมายกรรมการ
อนุกรรมการ และเข็มพระนามาภิไธย สว. รวมทั้งโล และพระราชทานของที่ระลึกแกผูมีจิตศรัทธา
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บริจาคเงินสมทบทุนกิจการของมูลนิธิ พอ.สว. กับพระราชทานเครื่องแบบนักเรียน ของเลน และเสื้อผา
แกผูแทนเด็กนักเรียน หนังสือธรรมะ เครื่องนุงหม และยาตําราหลวงแกคนชรา
บานวังหลวงมีราษฎร ๑,๕๐๕ คน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อเจ็บปวยจะไปใชบริการ
ที่ โ รงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลบ า นวั ง หลวง และโรงพยาบาลเฝ า ไร ในวั น นี้ มี ผู ไ ปใช บ ริ ก าร
หนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. ซึ่งตรวจรักษาโรคทั่วไปทันตกรรม และแพทยแผนไทย รวม ๒๙๔ คน
โรคที่พบมากคือ ระบบกลามเนื้อและกระดูก มีผูปวยที่ตองสงตอเขารับการรักษาโรงพยาบาลในจังหวัด
สวนภูมิภาค และ สวนกลาง ซึ่งไดทรงรวมวินิจฉัยโรคกับคณะแพทย เพื่อหาแนวทางรักษาอยางเหมาะสม
ในแตละราย ในโอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให สมาชิก พอ.สว. จังหวัดหนองคาย เฝา จังหวัดหนองคาย
เปนจังหวัด แพทยอาสาลําดับที่ ๘ เมื่อป ๒๕๑๒ ปจจุบันมีสมาชิก ประกอบดวย แพทย ทันตแพทย
เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ อาสาสมัครสายตาง ๆ รวม ๑,๔๙๘ คน ปที่ผานมาไดออกหนวยใหบริการ
แกราษฎร ในทองที่ทุรกันดาร ๒๒ หมูบาน
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๑ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๗.๐๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงอัมพร มีศุข ม.ป.ช.,ม.ว ม.,
ท.จ.,ภ.ป.ร.๔ ณ เมรุหลวงหนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส เขตปอมปราบศัตรูพาย
กรุงเทพมหานคร
อนึ่ ง เมื่อ วัน ศุก ร ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๔๒ น. สมเด็จ พระเจา ลูก เธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนตที่นั่งจาก โรงแรมเซ็นทารา โฮเทล แอนด
คอนเวนชั่น เซ็นเตอร อุดรธานี อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเปนที่ประทับแรม ไปยัง
สนามบิน กองบิน ที่ ๒๓ จัง หวัด อุด รธานี เพื่อประทับ เฮลิคอปเตอรที่นั่ง เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎร
และหนวยแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ซึ่งโปรดใหไปออกหนวย
บริการตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บปวย ณ โรงเรียนบานดงมะไฟ อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู
ในโอกาสนี้ โปรดใหหนวยแพทยพระราชทานจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ ไปตรวจรักษาโรค และใหบริการ
ด า นทั น ตกรรม ร ว มกั บ หน ว ยแพทย พอ.สว.และสั ต วแพทย จ ากคณะสั ต วแพทย อ าสาจุ ฬ าภรณ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร และมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ร ว มกั บ ปศุ สั ต ว จั ง หวั ด ไปตรวจรั ก ษาโรค
และใหความรูในการดูแลสัตวเลี้ยง ดวย
บานดงมะไฟมีราษฎร ๙๙๘ คน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งปรกติเมื่อเจ็บปวยจะไปรับบริการ
ที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานดงมะไฟ และโรงพยาบาลสุวรรณคูหา ในวันนี้มีผูไปรับบริการทั้งตรวจโรคทั่วไป
และทันตกรรมกับหนวยแพทย รวม ๔๒๑ คน และสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี มีพระวินิจฉัยใหสงตัวผูปวยเขาไปรับการรักษาตอเนื่องยังสวนกลาง จํานวน ๘ คน อาทิ
ผูปวยโรคทอน้ําดีอุดตันแตกําเนิด ลิ้นหัวใจรั่วตีบ เนื้องอกหลอดเลือด ตาเขตั้งแตกําเนิดตาขวามองไมเห็น
โรคหัวใจ กระดูกผิดปกติบริเวณหนาอกและเทาทั้งสองขาง โอกาสนี้ ประทานพระวโรกาสให สมาชิก
พอ. สว. หนองบัวลําภู เฝา ดวย
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จัง หวัด หนองบัว ลําภู เปน จัง หวัด แพทยอาสาลําดับ ที่ ๕๑ กอตั้ง เมื่อป ๒๕๔๕ ปจจุบัน
มีสมาชิกรวม ๑,๔๕๒ คน ปที่ผานมาไดออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ไปใหบริการราษฎรในพื้นที่ ๑๒ ตําบล
มีผูไปใชบริการ ๕,๗๕๑ คน
ในวันเดียวกันนัน้ เวลา ๑๙.๑๕ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็ จ ไปทอดพระเนตรคอนเสิ ร ต เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเจ า พี่ น างเธอเจ า ฟ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ณ หอประชุมใหญ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๒ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๗.๒๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวัง สระปทุม ไปยังทาอากาศยานกองบัญ ชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง
เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย
ระหวางวันที่ ๒ - ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๘
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ พระตําหนัก ดอยตุง อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
เวลา ๐๙.๔๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง ไปทรงวางศิลาฤกษศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
เวลา ๑๐.๑๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความวา บัณฑิตเมื่อสําเร็จการศึกษา ออกไปทํางานรวมกับผูอื่น ยอมปรารถนาที่จะไดรับความรวมมือ
รวมใจจากทุกคนทุกฝาย เพื่อใหงานที่ทําสําเร็จลุลวงไปอยางราบรื่น ความปรารถนาดังกลาวจะเปนจริงได
ต อ งอาศั ย คุ ณ ธรรมประการหนึ่ ง ซึ่ ง เป น เครื่ อ งประสานสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลอย า งสํ า คั ญ ได แ ก
ความออนนอมถอมตน ความออนนอมถอมตนนี้ เปนสิ่งตรงขามกับความโออวดถือดีและความหยิ่งยโส
กลาวคือ เปนการวางตนอยางถูกตองเหมาะสมตามที่เปนจริง ไมยกตนใหสูงเกินจริงและกดขมผูอื่น
หากยกยองใหเกียรติผูอื่นตามควรแกฐานะและบุคคล ดวยเหตุนี้ ผูมีความออนนอมถอมตนจึงไดรับความรัก
ความนับถือ และความยกยองชื่นชมจากบุคคลทุกฝาย ทําใหการรวมมือประสานงานกันเปนไปโดยสะดวก
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ราบรื่น และเปนผลดีแกการปฏิบัติงานโดยสวนรวม จึงขอใหบัณฑิตทั้งหลายตั้งใจพยายามฝกฝนตนเอง
ใหเปนผูมีปรกติออนนอมถอมตน เพื่อความสําเร็จในการทํางานรวมกับคนหมูมากตอไปในวันขางหนา
ต อ จากนั้ น สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น
โดยรถยนตพระที่นั่ง ไปทรงวางศิลาฤกษศูนยการแพทย มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง และทรงเปดโครงการ
ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๔ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปประทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
ณ หอประชุมใหญ อาคารอเนกประสงคและบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๓ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท องคมนตรี เปนผูแทนพระองค ไปวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผานศึก
ณ อนุสาวรียชัยสมรภูมิ
อนึ่ง เมื่อวันจันทร ที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๑๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุม ารี เสด็จพระราชดํา เนิน ไปโรงเรีย นพานพิท ยาคม อําเภอพาน จังหวัด เชียงราย
ทรงวางศิลาฤกษอาคารเรียนพระราชทาน จํานวน ๔ โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนพานพิทยาคม
โรงเรียนธารทองวิทยาคม อําเภอพาน โรงเรียนแมลาววิทยาคม และโรงเรียนโปงแพรวิทยา อําเภอแมลาว
จังหวัดเชียงราย ซึ่งไดรับความเสียหายจากเหตุการณแผนดินไหว เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
วัดแรงสั่นสะเทือนได ๖.๓ มาตราริกเตอร ทําใหอาคารเรียนไดรับความเสียหายจนไมสามารถใชจัด
การเรียนการสอนไดนักเรียนตองเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราว โรงเรียนพานพิทยาคม เปดสอนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ๑ - ๖ มีนักเรียน ๒,๓๐๘ คน มีอาคารเรียน ๕ อาคาร ไดรับความเสียหายหมด แบงเปน
เสียหายแบบพอซอมแซมได ๔ อาคาร และเสียหายทั้งหลัง ๑ อาคาร สวนอีก ๓ โรงเรียน มีอาคาร
เรียนเสียหายทั้งแบบพอซอมแซมได กับเสียหายทั้งหลังเชนกัน
ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัตโิ รงเรียน และแบบจําลองอาคารเรียนพระราชทาน
ทั้ง ๔ โรงเรียน ที่ไดพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคในการกอสรางอาคารเรียนใหมีความทนทาน
สามารถต า นทานแรงแผ น ดิ น ไหว โดยมี วิ ศ วกรรมสถานแห ง ประเทศไทย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ
เปนผูออกแบบอาคาร พรอมใหคําแนะนําระหวางการกอสราง โดยที่โรงเรียนพานพิทยาคม จะกอสราง
เปนอาคารเรียน ๔ ชั้น ขนาด ๒๔ หองเรียน ใชเวลากอสราง ๔๒๐ วัน สว นโรงเรียนแมลาว
วิทยาคมเปน โรงเรียนมัธ ยมสามัญประจําตําบลดงมะดะ สอนชั้น มัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๖ มีนักเรียน
๖๕๗ คน ซึ่งอาคารเรียนพระราชทาน มีความสูง ๓ ชั้น ๑ อาคาร สวนโรงเรียนธารทองวิทยา
และโรงเรียนโปงแพรวิทยา เปดสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปที่ ๓ จะไดรับพระราชทานอาคารเรียน
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ขนาด ๒ ชั้น แหงละ ๑ หลัง สมควรแกเวลา จึงประทับรถยนตพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนิน
ไปประทับแรม ณ พระตําหนักดอยตุง อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งตั้งอยูภายในโครงการ
พัฒ นาดอยตุง พื้น ที่ทรงงาน อัน เนื่องมาจากพระราชดําริ โดยมีห มอมราชวงศ ดิศนัด ดา ดิศ กุล
ประธานคณะกรรมการมูลนิธิแมฟาหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ คณะผูบริหาร และเจาหนาที่สํานักงาน
ประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง พื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เฝาทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
โดยจะประทับแรม ระหวางวันที่ ๒ - ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย
ในวัน เดีย วกัน นั้น เวลา ๑๔.๒๔ น. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟ าจุฬาภรณวลั ยลักษณ
อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนตที่นั่ง จากโรงแรมเซ็นทารา โฮเทล แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร อุดรธานี
อําเภอเมืองอุด รธานี จังหวัดอุดรธานี ไปยังทาอากาศยานทหารกองบิน ๒๓ อําเภอเมืองอุด รธานี
จั ง หวั ด อุ ด รธานี เพื่ อ ประทั บ เฮลิ ค อปเตอร ที่ นั่ ง เสด็ จ ไปทรงเยี่ ย มราษฎรและหน ว ยแพทย อ าสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ซึ่งโปรดใหไปออกหนวยบริการตรวจรักษาราษฎร
ที่เจ็บปวย ณ โรงเรียนโคกสูงวิทยา หมูที่ ๑๓ ตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน
ในการนี้ ไดประทานของที่ระลึกแกผูมีจิตศรัทธาบริจาคเงิน สมทบทุนกิจการของมูลนิธิ พอ. สว.,
เข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ พอ.สว. และเข็มพระนามาภิไธยยอ สว. รวมทั้งโล ตลอดจน
เครื่องแบบนักเรียน ของเลนและเสื้อผาแกตัวแทนนักเรียน หนังสือธรรมะ และเครื่องนุงหมรวมทั้ง
ยาตําราหลวงแกคนชรา ตามลําดับ เสร็จแลวทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝารับเสด็จ พรอมทั้งประทานของเลน
แกเด็กที่ผูปกครองพาไปเฝา หมูบานโคกสูง มีประชากรจํานวน ๕๓๑ คน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เมื่อเจ็บปวยจะไปรับบริการที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานโคกสูง และโรงพยาบาลอุบลรัตน
โดยวันนี้มีผูไปใชบริการหนวยแพทยเคลื่อนที่ ซึ่งตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการทันตกรรม รวมทั้งสิ้น
๒๗๓ คน สวนใหญปวยเปนโรคระบบกลามเนื้อ รองลงมาคือโรคระบบยอยอาหาร และโรคตาตอกระจก
มีผูปวยที่ตองสงตอเขารับการรักษาตอเนื่องตามโรงพยาบาลในจังหวัด สวนภูมิภาค และสวนกลาง รวม
๓๓ คน มีผูที่เดือดรอนครอบครัวยากจนยื่นรองขอความชวยเหลือสงเคราะหครอบครัว จํานวน ๑๐ คน
ผูที่นําสัตวเลี้ยงไปขอคําปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว จากคณะแพทยอาสาจุฬาภรณ ๑๗๓ คน และมีผูปวย
เปนโรคเนื้องอกในหลอดเลือด ภาวะภูมิคุมกันบกพรอง และมะเร็งเม็ดเลือดขาว ซึ่งทรงรวมพิจารณา
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วินิจฉัยโรคดัง กลาวกับคณะแพทย เพื่อพระราชทานแนวทางการรักษาที่เหมาะสมกับโรค พรอมทั้ง
ประทานขอแนะนําในการดูแลผูปวยดวยความหวงใย จากนั้น ประทานพระวโรกาสให สมาชิก พอ. สว.
จังหวัดขอนแกน เฝา จังหวัดขอนแกน เปนจังหวัดแพทยอาสาลําดับที่ ๔๕ เมื่อป ๒๕๑๘ ปจจุบัน
มีสมาชิกประกอบดวย แพทย ทันตแพทยเภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ อาสาสมัครสายแพทยและสาธารณสุข
ประเภทอื่น ๆ รวมทั้งอาสาสมัครสายสนับสนุน จํานวนทั้งสิ้น ๒,๗๖๑ คน ปที่ผานมาไดออกปฏิบัติงาน
หนวยแพทยเคลื่อนที่ ใหบริการดานสาธารณสุขแกราษฎร ในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร ๑๒ หมูบาน
มีผูไปรับบริการ ๕,๘๓๒ คน
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๔ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๕.๑๑ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปดนิทรรศการจิตอาสาปองกันเอดส เทิดพระเกียรติ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ ครั้งที่ ๖ ณ หอประชุมสุภรณ วีรวรรณ โรงเรียนชลกันยานุกูล อําเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
อนึ่ง เมื่อวันอังคารที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๕๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากพระตําหนัก ดอยตุง อําเภอแมฟาหลวง
จังหวัดเชียงราย ไปยังโครงการเลี้ยงแพะพันธุแบล็คเบงกอล ของโครงการพัฒนาดอยตุง อําเภอแมฟาหลวง
จังหวัดเชียงราย ทรงติดตามผลวิจัยการปรับปรุงแพะพันธุแบล็คเบงกอล แพะพันธุลูกผสม ๓ สายพันธุ
และแพะพันธุบารบารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยแมโจ มูลนิธิแมฟาหลวง รวมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ดําเนินการเพื่อผลิตแพะที่มีความแข็งแรง
ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดี และใชประโยชนไดทั้งเนื้อและน้ํานม สําหรับสงเสริมใหแกเกษตรกร
ตอ ไป ตอ จากนั้ น เสด็ จพระราชดํา เนิ น ไปทอดพระเนตรแปลงผัก ของราษฎรที่เ ขา รว มโครงการ
“บานนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และโครงการผลิตเมล็ดพันธุพระราชทานเพื่อนชวยเพื่อน ที่บานนางบัวผัด
กําแพง เลขที่ ๑๐๐ หมูที่ ๕ บานเมืองรวง ตําบลแมกรณ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ซึ่งศูนยพัฒนาพันธุพืชจักรพันธเพ็ญศิริ ชวยดูแลวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุผัก และรับซื้อผลผลิต ทําให
มีรายไดเพิ่มจากการจําหนายผักและเมล็ดพันธุผักเสร็จแลว เสด็จพระราชดําเนินไปยังที่ทําการผูใหญบาน
หมูที่ ๑๒ บานสันทางหลวง ตําบลจันจวาใต อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ทรงเยี่ยมสมาชิกโครงการ
“ซอยนี้มีรัก ปลูกผักแบงปน” โดยสมาชิกเนนปลูกบวบเหลี่ยม ถั่วฝกยาวพันธุลายเสือจักรพันธ เบอร ๑
ฟกทองพันธุโอโตะ และน้ําเตา ไวบริโภคและเก็บเมล็ดพันธุไวปลูกตอ หลังการปลูกพบวาใหผลผลิตดี
จึงสงเมล็ดพันธุจําหนายใหกับศูนยพัฒนาพันธุพืชจักรพันธเพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยังไดรับ
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เมล็ดพันธุพระราชทาน เชน มะมวงสามฤดู มะกอก ขี้เหล็ก และลูกหวา ไปปลูกในซอยและขางถนน
พรอมปลูกผักปลอดสารพิษในบริเวณบาน และในแปลงรวมที่ศูนยเรียนรูบ านสันทางหลวง รวมถึงเลี้ยงไก
กระดูกดํา จากนั้น เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรความกาวหนาในการกอสรางอาคารบรรจุ
ผักปลอดภัยของชุม ชน รวมทั้ง จัด ตั้ง กลุมผูบ รรจุผักปลอดภัยชุม ชน ตําบลบานดาย อําเภอแมสาย
จัง หวัด เชียงราย ซึ่ง มู ลนิธิชั ยพัฒ นา ศู น ยพัฒ นาพัน ธุพืชจั กรพัน ธเพ็ญ ศิริ มูลนิธิ เตียง จิร าธิวัฒ น
และองคก ารบริ ห ารส ว นตํา บลบา นด าย รว มกั น สร างขึ้น เพื่ อเปน สถานที่คั ด บรรจุผั กที่ ไ ด ม าตรฐาน
การจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตร ที่ดี (GAP) ใหแกเกษตรกรที่ไดรับการสงเสริมใหปลูกผัก
พื้นบานปลอดสารเคมี
ในชวงบาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปยัง
หองประชุมศูนยพัฒนาพันธุพ ืชจักรพันธเพ็ญศิริ อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย พระราชทานพระราชวโรกาส
ให อ ธิ บ ดี ก รมวิ ช าการเกษตร ทู ล เกล า ทู ล กระหม อ มถวายใบประกาศรั บ รองพั น ธุ พื ช ขึ้ น ทะเบี ย น
ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ จํานวน ๓ ชนิด คือ ถั่วฝกยาวสีมวงสิรินธร เบอร ๑
ถั่ว ฝกยาวลายเสื อจักรพัน ธ เบอร ๑ และพริก ขี้ห นูปูเมธ เบอร ๑ ตามที่มูล นิธิชัยพัฒ นา และ
กรมวิชาการเกษตรไดขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ จากนั้น เสด็จพระราชดําเนิน
ไปยังอาคารนิทรรศการ ศูนยพัฒนาพันธุพืชจักรพันธเพ็ญศิริ ทอดพระเนตรภาพถายพื้นที่โครงการมุมสูง
และงานสารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธศูนยฯ รวมทั้งเกมออนไลนฝกทักษะสําหรับเยาวชน ที่เขามา
เขาชมนิทรรศการ เสร็จแลว เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรการดําเนินงานโรงคัดแยกเมล็ดพันธุ
ของศูนยพัฒนาพันธุพืชจักรพันธเพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย และแปลงผลิตเมล็ดพันธุของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ไดรวมกับศูนยพัฒนาพันธพืชจักรพันธเพ็ญศิริ ดําเนินการ
มาตั้ง แตป ๒๕๕๒ โดยเปนการนําพืชพันธุพื้นเมืองในภาคเหนือ อาทิ มะเขือเทศ พริก แตงกวา
ฟกทอง มาทดลองปลูกและปรับปรุงสายพันธุ เพื่อแจกจายใหแกเกษตรกร และมอบใหมูลนิธิชัยพัฒนา
นําไปจําหนาย เสร็จแลว เสด็จพระราชดําเนินไปทรงติดตามผลการดําเนินงานของศูนยวิจัยและพัฒนา
ชาน้ํามันและพืชน้ํามัน อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย โอกาสนี้ ทรงปลูกตนสิรินธรวัลลี และทอดพระเนตร
สวนสมุนไพรหายาก ตอจากนั้น เสด็จพระราชดําเนินไปโรงงานผลิตน้ํามัน อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
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ทรงติดตามการดําเนินงานของโรงงานฯ และทรงทดลองทําผลิตภัณฑ "น้ํามันพืชสกัดเย็น ๓ สหาย"
ซึ่งเปนน้ํามันผสม ๓ ชนิด จากน้ํามันงามอน น้ํามันเมล็ดชา และน้ํามันไนเจอร เสร็จแลว ทอดพระเนตร
รานขายของที่ระลึกจากเมล็ดชา และทรงประกอบอาหาร “สปาเก็ตตี้เมล็ดชา” ดวย สมควรแกเวลา
จึงประทับรถยนตพระที่นงั่ เสด็จพระราชดําเนินกลับพระตําหนัก ดอยตุง อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๕ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๗.๒๓ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงยกฉัตรพระธาตุเชิงชุม ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
อนึ่ง เมื่อวันพุธที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๑๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากพระตําหนัก ดอยตุง อําเภอแมฟาหลวง
จังหวัดเชียงราย ไปทรงเยี่ยมและทรงติดตามความกาวหนาโครงการตามพระราชดําริ ณ โรงเรียนสังวาลยวิท ๘
ตําบลแมฟ าหลวง อําเภอแมฟา หลวง จั ง หวั ด เชี ยงราย ครั้น เสด็ จพระราชดําเนิน ถึ ง พระราชทาน
พระราชวโรกาสใหครูใหญ และผูแทนนักเรียนชาย-หญิง เฝาทูลละอองพระบาท รับพระราชทานสิ่งของ
และพระราชทานพันธุไมผลและผาหมกันหนาวแกผูแทนชาวบาน จากนั้น ทรงพระดําเนินทอดพระเนตร
การดําเนินการโครงการตามพระราชดําริ ที่พระราชทานไว ๘ โครงการ ซึ่งมีหนวยงานที่เกี่ยวของ
ใหการสนับสนุนทําใหผลการดําเนินงานกาวหนา ตอจากนั้น เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตร
โรงผลิตน้ําดื่มสะอาด ที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาล จัดทําขึ้นเพื่อผลิตน้ําดื่มสะอาดใหแกนักเรียนและชุมชน
ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหนวยแพทยพระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหไปตรวจ
รักษาโรคแกนักเรียน และประชาชน ที่มาเฝาทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
โรงเรียนสังวาลยวิท ๘ เปนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ๑ ใน ๘ แหงที่สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหกอตั้งขึ้น พรอมพระราชทานพระราชทรัพย
สวนพระองคในการกอสราง และพระราชทานชื่อเมื่อป ๒๕๓๒ ปจจุบันเปดสอนชั้นกอนประถมศึกษา
ถึงประถมศึกษาปที่ ๖ มีนักเรียน ๑๐๗ คน เปนชาวไทยภูเขาเผาอาขา และอยูหางจากเขตแดนสาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมาร เพียง ๕ กิโลเมตร จึงมีชาวเมียนมารขามมารวมเรียนทุกป ในปนี้มี ๔๙ คน
มีนักเรียนในพระราชานุเคราะหที่กําลังศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษา ๖ คน และไดเขารวมโครงการ
โรงเรียนรักการอานออกเขียนได เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อแกไขปญหาการอานไมออก
เขียนไมไดของนักเรียนซึ่งเปนชนเผา ในรูปแบบบันไดทักษะ ๔ ขั้น คือ แจกลูกใหผูกจํา อานคําย้ําวิถี
คัดลายมือซ้ําอีกที เขียนคําบอกทุกชั่วโมง เริ่มดําเนินการเมื่อป ๒๕๕๕ พบวาชวยแกไขปญหาไดดีขึ้น
เวลา ๑๓.๕๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยเฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง จากสนามเฮลิคอปเตอรพระตําหนัก ดอยตุง อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนชยาภิวัฒนวิทยา (สงฆรัฐราษฎรอุปถัมภ) วัดปาซาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ครั้นเสด็จพระราชดําเนินถึง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมา ประธานอุโบสถ จากนั้น
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายดายบายศรีทูลพระขวัญ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เสร็จแลว
ทรงประเคนเครื่องไทยธรรมถวายแดเจาอาวาสวัดปาซาง และผูจัดการโรงเรียนชยาภิวัฒนวิทยา จากนั้น
ทรงพระดํ า เนิ น ไปยั ง ห อ งประชุ ม โรงเรี ย นฯ ทอดพระเนตรนิ ท รรศการผลการดํ า เนิ น งานโครงการ
ตามพระราชดํ าริ ข องกลุ ม โรงเรี ย นพระปริ ยัติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา จั ง หวั ด เชี ย งราย จํ า นวน
๒๑ โรงเรียน และทรงติดตามผลการดําเนินงานโรงเรียนชยาภิวัฒนวิทยา โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา เปดสอนตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ - มัธยมศึกษาปที่ ๖ มีสามเณรนักเรียน ๑๗๗ รูป
สวนใหญเปนชนพื้นเมือง ลาว เมียนมาร อาขาและไทยใหญ ทรงติดตามโครงการตามพระราชดําริ
อาทิ การเรียน ผลการสอบโอเน็ตของสามเณรชั้น มัธ ยมศึกษาปที่ ๓ และการสงเสริมการอนุรักษ
ภูมิปญญาทองถิ่นลานนา โดยนําครูภูมิปญญาทองถิ่นมาถายทอดความรูสัปดาหละ ๑ ครั้ง
ในการนี้ ทอดพระเนตรโครงงานวิทยาศาสตร อาทิ โครงงานการอนุรักษน้ํา ใหเห็นคุณคา
ของการใชน้ํา โดยนําน้ําจากการลางภาชนะในโรงฉัน กลับมาใชใหมโดยผานเครื่องกรองน้ําที่ประดิษฐขึ้นเอง
สงไปยังทอลําเลียงน้ําเพื่อใชรดแปลงผัก,

การทํากระถางตนไมเพื่อการเกษตรโดยใชวัตถุดิบธรรมชาติ

จากเศษใบไมเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมสวนกิจกรรมสหกรณ สงเสริมใหสามเณรนักเรียนมีทักษะพื้นฐาน
ในการประกอบอาชีพ รูจักอดออม เรียนรูการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย ปจจุบันมีสมาชิก ๙๙ รูป
ดานโครงการเกษตรเพื่ อภั ต ตาหารเพล มีก ารปลู กพื ชผั กสวนครั ว สํา หรั บ นํ ามาปรุง อาหารกลางวั น
และทอดพระเนตรการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ๒ วัดปาซาง ปจจุบัน มีนักเรียน
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จากศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ๑ บานเกา จํานวน ๓๐ คน อายุระหวาง ๒ - ๔ ป ซึ่งผูปกครอง
สวนใหญมีฐานะยากจนมาเรียนรวม เนื่องจากอาคารเรียนไดรับความเสียหายจากเหตุการณแผนดินไหว
เมื่อป ๒๕๕๗
ในวัน เดีย วกัน นั้น เวลา ๑๙.๑๕ น. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟ าจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี เสด็จโดยเฮลิคอปเตอรที่นั่ง ไปทรงเยี่ยมราษฎร และหนวยแพทยอาสาสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ซึ่งไปออกหนวยฯ ใหบริการราษฎรที่เจ็บปวย ณ โรงเรียนกลางใหญ
นิ โ รธรั ง สี อุ ป ถั ม ภ บ า นโนนตาแสง อํ า เภอบ า นผื อ จั ง หวั ด อุ ด รธานี ในโอกาสนี้ พระราชทาน
พระวโรกาสให ผูมี จิต ศรั ทธาบริจ าคเงิน สมทบทุน กิจ การของมูล นิธิ พอ.สว. เฝา รับ พระราชทาน
เข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ เข็มพระนามาภิไธย สว. และพระราชทานเครื่องแบบนักเรียน
ของเลน และเสื้อผาแกตัวแทนนักเรียน กับพระราชทานหนังสือธรรมะ เครื่ องนุงหม ยาตําราหลวง
แกคนชรา
บานโนนตาแสง มีราษฎร ๕๕๔ คน ประกอบอาชีพทํานา เมื่อเจ็บ ปว ยจะไปรับ บริการ
ที่สถานีอนามัยกลางใหญ และโรงพยาบาลบานผือ ในการนี้ สัตวแพทยอาสาจุฬาภรณ จากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับปศุสัตวจังหวัดอุดรธานีไปตรวจรักษาโรคตาง ๆ แกสัตวเลี้ยง
รวมทั้งใหความรูแกราษฎร ดวย
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสใหสมาชิก พอ.สว. จังหวัดอุดรธานี เฝา และพระราชทาน
พระดํารัสแกสมาชิก พอ.สว. จังหวัดอุดรธานี เกี่ยวกับความสําคัญของการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากร
ทางการแพทย ซึ่งตองมีศีลธรรมและยึดถือจรรยาบรรณเปนหลัก โดยเฉพาะแพทยและพยาบาลที่มีหนาที่
ดูแลคนไข หนวยแพทย พอ.สว. จังหวัดอุดรธานีเปนจังหวัดแพทยอาสาลําดับที่ ๕ ทรงพระกรุณา
โปรดเกลา โปรดกระหม อ มก อ ตั้ง เมื่อ ป ๒๕๑๒ ป จจุ บั น มี ส มาชิ ก รวม ๑,๗๕๓ คน ปที่ ผ านมา
ไดออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ ๑๔ ครั้ง มีผูไปใชบริการกวา ๒,๐๐๐ คน
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๔.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญ ญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบัน การพลศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕
ณ อาคารใหม สวนอัมพร
ในการนี้ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี พระราชทาน
พระโอวาท ความวา เปนที่นายินดีอยางยิ่งที่ไดทราบวา สถาบันการพลศึกษาไดพัฒนากิจการทุก ๆ ดาน
ใหเจริญกาวหนามาอยางตอเนื่อง ความสําเร็จทั้งนี้ นับเปนแบบอยางอันดีใหบัณฑิตทุกคนไดเห็นวา
ไมมีสิ่งใดเกินความพากเพียรของมนุษยไปได เมื่อคนเราประกอบกิจการงานอยางเต็มกําลังสติปญญา
ความสามารถ ดวยความอุตสาหะมุงมั่นและพากเพียรพยายามอยางตอเนื่อง ก็ยอมจะบรรลุถึงความสําเร็จได
ในที่สุด แตนอกจากความพากเพียรพยายามดังที่กลาวมาแลว ยังมีคุณสมบัติที่สําคัญอีกประการหนึ่ง
ซึ่งเปนปจจัยหนุนนําไปสูความสําเร็จ ไดแก ความรอบคอบระมัดระวัง กลาวคือ บุคคลจะตองประกอบ
กิจการงานทุกอยางโดยใชสติปญญาไตรตรอง ใหถี่ถวนรอบคอบอยูเสมอ และไมตั้งอยูในความประมาท
เพราะความประมาทเปนเหตุใหงานที่ทําผิดพลาดลมเหลวได จึงขอใหบัณฑิตทุกคนฝกฝนอบรมตนเอง
ใหมีความพากเพียรพยายามและความรอบคอบระมัดระวัง พัฒนาตนเองใหเปนผูที่สมบูรณพรอม ทั้งทาง
รางกาย จิตใจ และสติปญญา ตลอดจนปรับปรุงพัฒนากิจการงานของตนใหกาวหนาโดยไมหยุดยั้ง
อี ก ทั้ ง ต อ งมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมกํ า กั บ จิ ต ใจ หากทํ า ได ดั ง นี้ แต ล ะคนย อ มประสบความสํ า เร็ จ และ
ความเจริญกาวหนา สามารถรับภาระหนาที่อันสําคัญในการออกไปเปนผูนํา ดานการพัฒนาสุขอนามัย
และคุณภาพชีวิตของคนในชาติ เพื่อใหบานเมืองของเรามีทรัพยากรบุคคลที่มีสุขอนามัยดีและแข็งแรง
สามารถพัฒนาประเทศไปสูความมั่นคงยั่งยืนสืบไป
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เวลา ๑๕.๐๐ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป
ประทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเจาพระยา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖
ณ ศูนยประชุมมหาวิทยาลัยเจาพระยา อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๒๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยเฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง จากพระตําหนักดอยตุง ตําบลแมฟาหลวง
อําเภอแมฟาหลวง จังหวัด เชียงราย ไปยังโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเจาพอหลวงอุป ถัมภ ๓
(ชางกลปทุมวันอนุสรณ ๔) บานหินแตก อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อทรงติดตามความกาวหนา
โครงการตามพระราชดําริ ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
ไดพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคกอสรางและพระราชทานชื่อโรงเรียน เมื่อป ๒๕๐๖ เพื่อให
เด็กในพื้นที่ทุร กัน ดารไดรับการศึกษา เปดสอนชั้น ปฐมวัย ถึงประถมศึกษา มีนักเรียน ๔๔๒ คน
เปนชาวไทยภูเขาเผาลาหู และไทใหญ มีนักเรียน ในพระราชานุเคราะห ๒๓ คน ในการนี้ ทอดพระเนตร
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง ผลิตภัณฑโครงการอาชีพนักเรียน
กิจ กรรมสหกรณนั กเรี ยน กิ จกรรมรัก การอ าน และกิจ กรรมภายในหอ งสมุ ด จากนั้ น ทรงเยี่ ย ม
หนวยแพทยพระราชทาน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหไปตรวจรักษาโรคแกนักเรียน
และราษฎร ซึ่งทรงรับผูปวยยากไรเปนคนไขในพระราชานุเคราะห ๕ คน ปวยเปนโรคมะเร็งปอด โรคไต
โรคหูหนวกพูดไมไดตั้งแตเกิด โรคโลหิตจาง และโรคแพภูมิตัวเอง
เวลา ๑๒.๑๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
ไปยังโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบํารุงที่ ๑๑๒ บานโปงไฮ อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
ทรงติดตามผล การดําเนินงานของโรงเรียนฯ ซึ่งเปดสอนระดับปฐมวัยถึงประถมศึกษาปที่ ๖ ในปจจุบัน
มีนักเรียน ๑๓๕ คน โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดําริ อาทิ โครงการ
ฝกอาชีพนักเรียน โครงการสงเสริม ใหนักเรียนปกผาลายอาขาทั้งลายดั้งเดิมและลายประยุกต การทํา
ไมกวาดดอกหญา จากวัสดุที่หาไดในทองถิ่น และโครงการพัฒนาอาชีพปกผาชนเผา เพื่อลดการตัดไม
ทําลายปา ดานการเรียนการสอน นักเรียนสวนใหญเปนชาวไทยภูเขาเผาอาขาและลาหู ผลการเรียน
ต่ํากวาระดับ จัง หวัด และประเทศ จึง สง ใหครูเขา รว มโครงการอ านออกเขี ยนได เฉลิ ม พระเกียรติ ฯ
รวมทั้ ง พั ฒ นาการเรี ย นรู โ ดยการสอนเสริ ม หลั ง เลิ ก เรี ย น จากนั้ น สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็จ พระราชดํ าเนิ น ไปทรงเยี่ ย มหนว ยแพทย พ ระราชทาน ที่อ อกใหบ ริ ก าร
ตรวจรักษาโรคแกราษฎร ซึ่งสวนใหญปวยเปนโรคระบบทางเดินหายใจ ระบบกลามเนื้อ และกระดูก
โอกาสนี้ พระราชทานเงินเปนคาเดินทางแกผูปวยภาวะไมมีรูทวารตั้งแตกําเนิด และผูปวยขาออนแรง
เดินไมได สมควรแกเวลา ประทับเฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินกลับพระตําหนักดอยตุง
เวลา ๑๕.๔๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ทองพระโรง
พระตําหนักดอยตุง ตําบลแมฟาหลวง อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย พระราชทานพระราชวโรกาสให
คณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท ตามลําดับ ดังนี้
- รองศาสตราจารยวันชัย ศิริชนะ นายกสมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเชียงราย
นําคณะกรรมการสมาคมฯ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
- คณะกรรมการกลุมรวมพลังเพื่อพอของแผนดินจังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการกลุมรวมพลัง
เพื่อพอของแผนดินในฮองกง เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
- คณะลูกเสือชาวบานอําเภอแมสาย จัง หวัด เชียงราย เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกล า
ทูลกระหมอมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- หมอมราชวงศดศิ นัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธแิ มฟาหลวง นํา นายแอททา นอร (Atta Norr)
ผูแทนผูวาราชการจังหวัดบราวค ประเทศอัฟกานิสถาน เฝาทูลละอองพระบาท นอมเกลานอมกระหมอม
ถวายพรมทอมือ ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่มูลนิธิแมฟาหลวง
ชวยเหลือ เรื่อง การแกปญหาความยากจนและยาเสพติดในอัฟกานิสถานจนเปนผลสําเร็จ ตามแนว
พระราชดําริ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” อาทิ การศึกษาเรียนรูสภาพภูมิสังคม เพื่อนําศักยภาพที่มีอยู
มาใชใหเกิดประโยชน ตอประชาชนและชุมชน

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๗ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๕.๑๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
เวลา ๑๕.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เปนผูแทนพระองค ไปในงานการแขงขันฟุตบอลประเพณีจุฬา - ธรรมศาสตร
ครั้งที่ ๗๐ และมอบถวยรางวัลพระราชทานแกทีมที่ชนะเลิศ ณ สนามศุภชลาศัยกรีฑาสถานแหงชาติ
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๘.๕๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหม อ มให พลเรื อ เอก ชุ ม พล ป จ จุ ส านนท องคมนตรี เป น ผู แ ทนพระองค ไปในงาน
การแขงขันฟุตบอลชิงถวยพระราชทาน “คิงสคัพ” ครั้งที่ ๔๓ ประจําป ๒๕๕๘ และมอบถวยรางวัล
พรอมเหรียญรางวัลแกผูชนะเลิศการแขงขันฯ ณ สถานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม
๒๕๕๐ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๘ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๖.๕๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดอาคาร ๒ ธนาคารแหงประเทศไทย ณ สํานักงานใหญ
ธนาคารแหงประเทศไทย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๑ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปประทานรางวัลแกผูชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม และการแขงขันหุนยนตยุวชน
อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ณ หางสรรพสินคา เดอะมอลล สาขาบางกะป
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๙ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๘.๐๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวัง สระปทุม ไปยังทาอากาศยานกองบัญ ชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง
เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเลย
ระหวางวันที่ ๙ - ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๘
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับภูเรือ อุทยานแหงชาติภูเรือ อําเภอภูเรือ
จังหวัดเลย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๖.๓๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเปดนิทรรศการและ
มัลติมีเดีย “ยามาดะ นางามาสะ และทาวทองกีบมา บุคคลสําคัญชาวญี่ปุนที่มีบทบาทในราชสํานักอยุธยา”
ณ หมูบานญี่ปุน อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อนึ่ง เมื่อวันจันทรที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังทาอากาศยาน
กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินไปยัง
ทาอากาศยานเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จากนั้น ประทับเฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนิน
ไปยังโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎรบํารุง อําเภอดานซาย จังหวัดเลย ทรงเปด “อาคาร
หองสมุด โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎรบํารุง” ที่ธนาคารอาคารสงเคราะหจัดสรางขึ้น
จากนั้น เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรการดําเนินงานกิจกรรมสหกรณ ทอดพระเนตรการสาธิต
การเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ หองเรียนชั้นปฐมวัย ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป การถนอมอาหาร
และการเตรี ยมอาหารกลางวัน นั กเรีย น เสร็จแล ว เสด็จพระราชดําเนิน ไปทอดพระเนตรห องสมุ ด
เรื อ นพยาบาล ป จ จุ บั น โรงเรี ย นตํ า รวจตระเวนชายแดนเฉลิ ม ราษฎร บํ า รุ ง มี นั ก เรี ย น ๓๕ คน
มีครูตํารวจตระเวนชายแดน ๕ นาย ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกนาย เปดการเรียนการสอน
มาเปนปที่ ๔๙ ปจจุบันนอมนําแนวพระราชดําริดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
มาปรั บ ใช ใ ห ส อดคล อ งกั บ วั ฒ นธรรมและวิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชนจนประสบผลสํ า เร็ จ ดี ทุ ก ด า น ต อ จากนั้ น
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงติดตามการดําเนินงานของศูนยพัฒนาปศุสัตวตามพระราชดําริ อําเภอดานซาย
จังหวัดเลย ซึ่งเปนศูนยกลางการผลิตพันธุสัตวที่จําเปนและเหมาะกับสภาพพื้นที่ และสงเสริมขยายพันธุ
ไปยัง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่ขาดแคลน รวมทั้งสง เสริม สัตวพันธุดีใหราษฎรที่ยากจน
ในพื้นที่รอบศูนยฯ เพื่อเปนอาหารโปรตีนที่จะชวยพัฒนาคุณภาพชีวติ และสุขอนามัย โดยมูลนิธิชัยพัฒนา

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

รวมกับสวนราชการตาง ๆ สนองพระราชดําริ นอกจากนี้ มูลนิธิชัยพัฒนา รวมกับศูนยพัฒนาปศุสัตว
ตามพระราชดําริ ผลิตพันธุไกไข และเปดไข พระราชทานแกราษฎรโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
และโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร สํานักงาน กปร. สนับสนุนงบประมาณรวมกับโครงการศูนยพัฒนาปศุสัตว
ตามพระราชดําริ และหนวยงานที่เกี่ยวของ สงเสริมและขยายผลการพัฒนาทั้งดานปศุสัตว และการเกษตร
แบบผสมผสาน ควบคูไปกับงานฝกอบรมและเผยแพรความรู พรอมทั้งสงเสริมขยายพันธุสัตว ใหแก
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน และผูปกครองนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเลย ๗ โรงเรียน และโรงเรียน
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ รวม ๑๓๔ โรงเรียน ครอบคลุมพื้นที่ ๒๑ จังหวัด
เสร็จแลว เสด็จพระราชดําเนินไปทรงติดตามผลการดําเนินงานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหมันขาว
อําเภอดานซาย จังหวัดเลย ซึ่งนอมนําโครงการตามพระราชดําริ ทั้ง ๘ โครงการ มาปรับใชและประสบ
ผลสําเร็จดีในทุกดานในการนี้ ทรงใหความสําคัญกับการแนะแนวการศึกษาตอใหนักเรียนไดเรียนในชั้น
ที่สูงขึ้นไดทกุ คน และมีพระราชดําริให สํานักงาน กปร. กับกรมชลประทาน จัดสรางฝายในลําหวยน้ําหมัน
พรอมระบบสงน้ําและถังเก็บน้ํา ๒ แหง ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จในป ๒๕๕๙ เพื่อชวยแกปญหาการใช
น้ําประปาภูเขาที่ยังไมสะอาดพอตอการบริโภค โอกาสนี้ ไดทอดพระเนตรการแตงกายชุดประจําถิ่น
และการตีเกิ้ง เครื่องดนตรีพื้นบานชนเผาลัวะเลนในชวงเก็บเกี่ยว และสูขวัญขาว และพระราชทาน
พระราชวโรกาสใหศิษยเกาโรงเรียนตํารวจตระแวนชายแดน เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายของที่ระลึก กอนเสด็จพระราชดําเนินกลับ ทรงเยี่ยมราษฎรและหนวยแพทยพระราชทานที่ออกหนวย
ใหบริการตรวจรักษาโรคและบริการดานทันตกรรม มีผูปวยนําเฝาทูลละอองพระบาท เพื่อรับพระราชทาน
ความชวยเหลือดานคาใชจายในการเดินทาง ไปรักษาตัวและมีผูปวยที่ตองสงตัวไปรักษาตอเฉพาะทาง ๓ คน
สมควรแก เ วลา จึ ง ประทั บ รถยนต พ ระที่นั่ ง เสด็ จ พระราชดํ า เนิน กลั บ เรื อ นรั บ รองที่ ป ระทั บ ภู เ รื อ
อุทยานแหงชาติภูเรือ อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๙.๕๓ น. นี้ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปยังทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับ
เครื่อ งบิน ของบริษัท การบิน ไทย จํา กัด (มหาชน) เที่ยวบิ น ที่ ทีจี ๓๑๕ เสด็จ พระราชดํ าเนิ น
เยือนสาธารณรัฐอินเดีย ระหวางวันที่ ๙ - ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๘
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ในการนี้ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี จะเสด็จไปทรงรวม
การประชุมประจําปกับสํานักงานองคการอนามัยโลกประจําภูมิภาคเอเชียอาคเนย และทรงปรึกษาหารือ
ติด ตามกิจกรรมตามแผนงานความรว มมือในฐานะที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณเปน ศูน ยความรว มมือของ
องคการอนามัยโลก ณ กรุงนิวเดลี
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๑๑ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘
วั น นี้ เวลา ๑๐.๐๕ น. สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ ลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให พลเอก สุวันทะ
แหนนะทิเค ศานตะ โกฏเฏโกฑะ (General (Retd.) Suwanda Hennadige Shantha Kottegoda)
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจําประเทศไทย เฝาทูลละอองพระบาท
กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพนจากตําแหนงหนาที่
ในโอกาสนี้ นางโซเนีย ลีลามานี โกฏเฏโกฑะ (Mrs. Sonia Lilamani Kottegoda) ภริยา
เอกอัครราชทูตฯ รวมเฝาทูลละอองพระบาทดวย
เวลา ๑๒.๕๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท
ตามลําดับดังนี้
- ศาสตราจารยไพรัช ธัชยพงษ ที่ปรึกษาอาวุโส สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
และรองประธานกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุม ารี พร อมด ว ยคณะกรรมการคัด เลือกนักศึ กษาเพื่อ รับ ทุ น การศึก ษา และนัก วิจั ย
เพื่อรับทุนวิจัยหลังปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน สาธารณรัฐเกาหลี นํา นักศึกษาผูไดรับ
ทุนศึกษาตอระดับปริญญาเอก และนักวิจัยผูไดรับทุนวิจัยหลังปริญ ญาเอกจากมหาวิทยาลัยดังกลาว
เฝาทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา กอนออกเดินทางไปศึกษาตอ และไปปฏิบัติการวิจัย
- ศาสตราจารยไพรัช ธัชยพงษ ประธานกรรมการโครงการคัดเลือกผูแทนเขารวมประชุม
ผูไดรับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และที่ปรึกษาอาวุโส สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ นํา คณะผูบริหารและนักวิชาการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

และเทคโนโลยี แ ห ง ชาติ และผูบ ริห ารธนาคารกรุ งเทพ จํ ากั ด (มหาชน) เฝา ทูล ละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอม ถวายรายงานการจัดทําหนังสือ “ตามรอยนักวิทย พิชิตโนเบล” และทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายหนังสือดังกลาว
- ศาสตราจารยไพรัช ธัชยพงษ รองประธานกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นํา ผูมีผลงานดีเดนของโครงการฯ และผูสนับสนุน
โครงการฯ ประจําป ๒๕๕๗ เฝาทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ตอจากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ หองประชุม อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเปนประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปดงาน “๕๐ ป วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) : ดิจิทัล เอดูเคชั่น ฟอร ดิจิทัล
อิโคโนมี (Digital Education for Digital Economy)” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๑๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับภูเรือ อุทยาน
แหงชาติภูเรือ ไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๕๒ อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ทรงติดตามผล
การดําเนิน งานของโรงเรียนฯ ซึ่งกอตั้ง เมื่อป ๒๕๒๘ เดิม ชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเลย ตอมา
เมื่อป ๒๕๕๖ จึงเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๕๒ รับนักเรียนดอยโอกาสทางการศึกษา
ประเภทชนกลุมนอย เด็กชาวเขา เด็กยากจนมากเปนพิเศษ เด็กถูกทําราย เด็กเรรอน และเด็กพิการ
เรี ยนรว ม ปจ จุ บัน เป ด สอน ชั้ น ประถมศึ ก ษาปที่ ๑ ถึ ง มั ธ ยมศึ ก ษาปที่ ๖ เป น ชาวไทยพื้ น ราบ
ชาวไทยภูเขาเผามง มูเซอและอาขา โอกาสนี้ พระราชทานสิ่งของแกผูอํานวยการโรงเรียน และผูแทน
นักเรียนชาย - หญิง และทอดพระเนตร กิจกรรมที่มุงจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา ตามหลักสูตรของ
สํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ ไดแก การรอยมาลัย แกะสลัก เพาะเห็ดนางฟา เลี้ยงไกพื้นเมือง
เปนตน เพื่อนําเปนความรูไปประกอบอาชีพ ในอนาคต ผลผลิตที่ไดนํามาใชในโรงเรียนและจําหนาย
ในสหกรณ จากนั้น เสด็จพระราชดําเนินไปยังอาคารเรียนชั้นมัธยมศึกษา ทอดพระเนตรการสาธิต
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การเรียนการสอนเด็กเรียนรวม (กลุมบกพรองทางการเรียนรู) ซึ่งศูนยการศึกษาพิเศษจังหวัดเลย เขามา
ชวยนิเทศ ติดตาม และชวยเหลือจัดการเรียนการสอนพิเศษ ในชวงหลังเลิกเรียน ปจจุบันมีนักเรียน
ที่มีความบกพรองทางการเรียนรู รวม ๑๕ คน เสร็จแลว เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง
ไปยังอาคารเครื่องเงินพระราชทาน ทอดพระเนตรโครงการเครื่องเงินชาวเขาของโรงเรียน ซึ่งไดพระราชทาน
พระราชทรัพยสวนพระองค เมื่อครั้งเสด็จพระราชดําเนินเมื่อป ๒๕๔๐ เพื่อฝกหัตถกรรมวิชาเครื่องเงิน
รูปพรรณ ในรูปแบบผลิตภัณฑตา ง ๆ เชน กําไลขอมือ สรอยคอ แหวน และเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ของชาวเขา ซึ่งมีผูเขาโครงการฯ เรียนจบไปแลว ๑๗ รุน จํานวนกวา ๕๐๐ คน สมควรแกเวลา
จึงประทับรถยนตพระที่นงั่ เสด็จพระราชดําเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอรชั่วคราวโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๕๒
เพื่อประทับเฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินไปยังทาอากาศยานเลย แลวเสด็จพระราชดําเนิน
กลับกรุงเทพมหานคร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๗.๑๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวัง สระปทุม ไปยังทาอากาศยานกองบัญ ชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง
เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดการประชุมวิชาการระดับชาติองคการเกษตรกร
ในอนาคต แหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ครั้งที่ ๓๖ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก อําเภอวังเจา จังหวัดตาก
ในวั น เดี ยวกัน นี้ เวลา ๑๖.๕๒ น. สมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ มารี
เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงฟงปาฐกถา ชุด “สิรินธร” ครั้งที่ ๓๐
เรื่อง “มัญชุศรี - อวโลกิเตศวร” ซึ่งผูชวยศาสตราจารยประพจน อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนปาฐก ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๑๓ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘
วั น นี้ เวลา ๑๔.๑๔ น. สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ ลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ
เฝาทูลละอองพระบาท ตามลําดับดังนี้
- นายชัย โสภณพนิช ประธานคณะผูบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
นํา คณะผูบ ริห ารบริษัท ฯ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน สมทบกองทุน
“บริษัท กรุง เทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)” ในมูลนิธิอานัน ทมหิดล สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒ นา
และสมทบทุน การศึก ษานั กเรี ยนในพระราชานุ เคราะห โครงการบัณ ฑิ ต คื น ถิ่ น ประจํา ป ๒๕๕๗
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
- นายวิบูลย เลาหพงศชนะ ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร จํากัด นํา
คณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน สมทบทุน “ทุนการกุศล
สมเด็จพระเทพฯ” ในการสรางหองพักผูปวยพิเศษ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ
๖๐ พรรษา อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ดังนี้
๑. นายสมศักดิ์ ถนอมวรสิน และคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
๒. นายอดิ ศักดิ์ ทวีย นตชัย และคณะสมาคมรถแทรคเตอรแ ละอะไหลแ หง ประเทศไทย
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
๓. นางอรุณี ทวียนตชัย และคณะบริษัท แทรคอีควิปเมนท จํากัด เฝาทูลละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
๔. นายชวลิ ต ทวี ย นต ชั ย และนายฉั ช ชั ย ทวี ย นตชั ย ผู แ ทนบริ ษั ท ถาวรแทรคเตอร
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
๕. นายศราวุฒิ เลาหพงศชนะ และคณะบริษัท กรุงไทยแทรคเตอร จํากัด เฝาทูลละออง
พระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
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ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๒๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอ มให พระเจาวรวงศเ ธอ พระองค เจาโสมสวลี พระวรราชาทินัด ดามาตุ เสด็จออก
แทนพระองค ณ พระตําหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให นายสุวัตร สิทธิหลอ
ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา นํา คณะกรรมการอํานวยการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ ๓๑
(พ.ศ.๒๕๕๘) “จัน ทบูรเกมส” เฝา รับประทานไฟพระฤกษ เพื่อเชิญ ไปจุดในพิธีเปด การแขง ขัน ฯ
ซึ่งจะจัดระหวางวันที่ ๑๖ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่จังหวัดจันทบุรี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๑๔ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๓.๓๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดําเนินโดยรถยนตพระที่นงั่ จากวังสระปทุม ไปทรงเปดงานแสดงภาพถาย ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน
๒๕๕๘ ณ ศูนยการคาสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เปนผูแทนพระองค ไปมอบรางวัลเกียรติคุณ
แกทีมชนะเลิศการแขงขันแผนธุรกิจ เดอะ เอ็มเอไอ แบงค็อก บิซสิเนส แชลเลนจ แอ็ท ศศินทร ๒๐๑๕
(The mai Bangkok Business Challenge @ Sasin 2015) ณ อาคารศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๑๕ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๗.๑๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังทาอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบิน พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนาน ระหวางวันที่ ๑๕ - ๑๘ กุมภาพันธ
๒๕๕๘
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ พระตําหนักธงนอย อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน
ครั้นเสด็จพระราชดําเนินถึงทาอากาศยานนานนคร อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุด าฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน ไปทรงเปด อาคารที่พักผูโ ดยสาร
ทาอากาศยานนานนคร อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน จากนั้น ประทับรถยนตพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนิน
ไปที่ประทับแรม ณ พระตําหนักธงนอย อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๓๐ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปประทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๗ ณ อาคารอเนกประสงค มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อําเภอเมืองขอนแกน
จังหวัดขอนแกน

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๑๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘
- วางพระราชกิจ -

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๑๗ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘
เมื่อวันจันทรที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๔๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากพระตําหนักธงนอย อําเภอเมืองนาน
จังหวัดนาน ไปยังอาคารยิมเนเซียม ศูนยการเรียนรูและบริการวิชาการ เครือขายแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน
ครั้นเสด็จพระราชดําเนินถึง ทรงพระดําเนินทอดพระเนตรนิทรรศการซึ่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รวมกับกองทัพบก โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตลอดจน
หนวยงานภาครัฐและเอกชน จัดขึ้นเพื่อปลูกจิตสํานึกใหเด็ก เยาวชน และประชาชนเกิดความรักหวงแหน
รว มกัน อนุรักษฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม สิ่งแวดลอม ในพื้น ที่จังหวัดนานใหอยูอยางเกื้อกูล
และยั่งยืน จากนั้น ทรงพระดําเนินไปยังหอประชุมอาคารยิมเนเซียม ทรงเปดการสัมมนา “รักษปานาน”
ครั้งที่ ๒ และทรงบรรยาย เรื่อง “การจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติปาไม” ในโอกาสนี้ ทรงรวมฟง
การบรรยาย เรื่อง “รูรักปา รูรักษนาน” และ การเสวนา เรื่อง “รักษปา สรางอาชีพ ปลูกจิตสํานึก”
ตอจากนั้น เสด็จพระราชดําเนินไปยังอาคารวิชชาคาม ๒ ทรงวางพวงมาลัยสักการะศีรษะครูดนตรีไทย
และถวายราชสั กการะพระบรมรู ป หล อพระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกลาเจา อยูหั ว กับ พระรูป หล อ
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เสร็จแลวพระราชทาน
พระราชวโรกาสให อธิ ก ารบดี จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย และผู บ ริ ห ารฯ เฝ า ทู ล ละอองพระบาท
นอมเกลานอมกระหมอมถวายโคแดงพื้นเมืองนาน เพื่อพระราชทานแกตัวแทนกลุมเกษตรกร ๕ กลุม
จากอําเภอตาง ๆ ไดแก อําเภอเมืองนาน, อําเภอเวียงสา, อําเภอแมจริม, อําเภอสันติสุข และอําเภอ
ทาวังผา เพื่อสงเสริมการอนุรักษโคแดงซึ่งเปนโคพื้นเมืองนานใหคงอยูควบคูวิถีชีวิตคนในทองถิ่น
ในตอนบ า ย สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น
โดยรถยนตพระที่นั่ง ไปยังกลุมผลิตชาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ศรีนาปาน - ตาแวน หมู ๑
ตําบลเรือง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ครั้นเสด็จพระราชดําเนินถึง พระราชทานพระราชวโรกาสให อธิบดีกรมปาไม และอธิบดี
กรมสงเสริมการเกษตร กราบบังคมทูลรายงาน ตามลําดับ จากนั้น ทรงพระดําเนินทอดพระเนตร
กระบวนการผลิตชาเขียว ชาดํา และรานจําหนายผลิตภัณฑชาอัสสัม และทรงติดตามความกาวหนา
การดําเนินโครงการ ความรวมมือในการพัฒนาและสงเสริมอาชีพการปลูกชา ซึ่งเกษตรกรสวนใหญปลูกชา
พันธุอัสสัม หรือเมี่ยง แตเนื่องจากการผลิตชาอัสสัมในรูปผลิตภัณฑชา มีปญหาดานวัตถุดิบและตลาด
กรมสงเสริมการเกษตร กรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ และสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
ไดสนองพระราชดําริพัฒนาและสงเสริมอาชีพการปลูกชาอัสสัมตามธรรมชาติในปาชุมชนบานตาแวน
ในเขตปาสงวนแหง ชาติ ป านาซาว ฝง ซายถนนสายแพร - นาน โดยมีการบริห ารจัด การปาชุมชน
ทั้งฟนฟูสภาพปา และแลกเปลี่ยนเรียนรู เนนใหชาวบานทราบวาทั้งชาและเมี่ยงเติบโตบนตนเดียวกัน
ตา งกั น ที่ ก ระบวนการเก็ บ และนํ าไปบริ โ ภค และการทํ า ชาจะต องตั ด แต ง ต น ให ย อดสมบู ร ณ และ
เก็บ เฉพาะยอดออน นอกจากนี้ ยัง ไดร วมกลุม เปน วิส าหกิ จชุม ชนกลุม ผลิต ภัณ ฑชา และสง เสริ ม
การทองเที่ยวเชิงนิเวศน ศรีนาปาน - ตาแวน ปจจุบันมีสมาชิก ๓๑ ราย รับซื้อยอดชาจากสมาชิก
มาแปรรูป เปน ชาเขียว ชาดํา และชาเขียวกลิ่นมะไฟจีน จําหนายในตลาดทองถิ่น รานภูฟา และ
ตลาดตางประเทศ สมควรแกเวลา จึงประทับรถยนตพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินกลับ พระตําหนักธงนอย
อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๔.๕๗ น. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินไปยังทาอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ระหวางวันที่ ๑๘ - ๒๑ กุมภาพันธ
๒๕๕๘
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ โรงแรมอิมพีเรียล แมปง อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
อนึ่ง เมื่ออังคาร ที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๒๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากพระตําหนักธงนอย อําเภอเมืองนาน
จังหวัดนาน ไปทรงยกชอฟาเอกขึ้นสูยอดหอพระไตรปฎก กับทรงเบิกพระเนตรพระพุทธนาคินทรารักษ
และเปด โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ณ วัดพระธาตุชางค้ําวรวิหาร
อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน
พระพุทธนาคินทรารักษ จัดสรางขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยโรงเรียนจิตรลดาและสมาคม
นักเรียนเกาจิตรลดา รวมกับกองงานในพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานชื่อมี ความหมายวา พระพุทธรูป ที่มี พญานาคคุม ครองรักษา สว นการบูร ณปฏิสังขรณ
หอพระไตรปฎก ดําเนินการโดยสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ คณะกรรมการบูรณะหอไตรวัดชางค้ํา
วรวิหาร และพุทธศาสนิกชน รวมกันบูรณปฏิสังขรณ ตั้งแตป ๒๕๕๕ เพื่ออนุรักษโบราณสถานแหงชาติ
เปนสถานที่สําคัญสําหรับเก็บคัมภีรพระไตรปฎก และประดิษฐานพระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี พระพุทธรูป
ปางลีลาสมัยสุโขทัยที่ชาวจังหวัดนานเคารพบูชา ตอจากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปยังดานหนาโรงเรียน
นั น ทบุ รี วิ ท ยา ทรงกดปุ ม ไฟฟ า เป ด แพรคลุ ม ป า ยโรงเรี ย นนั น ทบุ รี วิ ท ยา พระปริ ยั ติ ธ รรม
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แผนกสามัญ ศึกษาอําเภอเมืองนาน จัง หวัด นาน ซึ่งตั้ง ขึ้น เมื่อป ๒๕๑๘ เพื่อใหพระภิกษุสามเณร
ไดมีสถานที่ศึกษาเลาเรียน เปด สอนชั้นมัธยมศึกษาป ๑ ถึง มัธยมศึกษาปที่ ๖ ปจจุบันมีสามเณร
รวม ๒๗๙ รูป ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรศูนยฝกประสบการณวิชาชีพสหกรณ เพื่อเสริมสรางการเรียนรู
เรื่องการจัดทําบัญชีและระบบการจัดการสหกรณ หอพักพระภิกษุ-สามเณร และหองออกกําลังกาย
เสร็จแลว
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง
ไปทรงยกแผนทองจังโกลายประจํายามประดับพระธาตุทาลอ ณ วัดทาลอ ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง
จังหวัดนาน
ครั้นเสด็จพระราชดําเนินถึง ทรงจุด ธูป เทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยในพระวิห าร
จากนั้น ทรงพระดําเนินไปยังแทนเชิงพระธาตุ ทรงถือสายสูตร เจาพนักงานกวานแผนทองจังโกขึ้นประดิษฐาน
บนองคพระธาตุ ซึ่งพุทธศาสนิกชนรวมกันดําเนินการประดับทองจังโก เพื่อถวายเปนพุทธบูชา และ
ถวายเปนพระราชกุศลในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ
๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ พระธาตุท าลอ เป น สถานที่ สํา คัญ ประจํ าเมือ งน านที่ช าวบา น
ใหความเคารพศรัทธา เชื่อกันวาภายในบรรจุพระบรมสารีริธาตุของพระพุทธเจา ไดรับการบูรณะเมือ่ ป ๒๓๘๑
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว และกรมศิลปากรไดขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานเมื่อป ๒๘๗
ตอจากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง
ไปทรงเปดหองสมุดสารานุกรมสําหรับเยาวชน แหงที่ ๘๙ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ณ โรงเรียนราชานุบาล อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน
ซึ่งจัด สรางขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อถวายเปนพระราชกุศล ใหเปนแหลงเรียนรู
สรรพวิชาแขนงตาง ๆ แกนักเรียน ผูปกครอง และประชาชน ซึ่งเปน การสืบสานพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการสงเสริมใหคนในชาติมีโอกาสศึกษาหาความรูในหนังสือที่บรรจุสรรพวิชา
เพื่อเพิ่มพูนปญญาของผูอาน ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสใหผูมีอุปการคุณ เฝาทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานของที่ระลึก และทอดพระเนตรการดําเนินงานของหองสมุดฯ ดวย
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เวลา ๑๓.๒๑ น .สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยเฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง ไปทรงเยี่ยม และทรงติดตามผลการดําเนินการโครงการตามพระราชดําริ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมนันทจริม เขตศึกษา แผนกสามัญ ศึกษา กับทรงเปด อาคารเฉลิมพระเกียรติ
๖๐ พรรษา ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมนันทจริมเขตศึกษา แผนกสามัญศึกษา วัดหวยซอ อําเภอแมจริม
จังหวัดนาน
ครั้นเสด็จพระราชดําเนินถึง ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในอุโบสถ ทรงประเคนเครื่องไทยธรรม
แดเจาคณะอําเภอ และเจาอาวาสวัดซอ จากนั้น ทรงพระดําเนินไปยังอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ
๖๐ พรรษา ทรงตัดแถบแพรเปดปายอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ซึ่งผูมีจิตศรัทธารวมกันจัดสรางขึ้น
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส ทรงเจริญพระชนมายุ
๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในการนี้ ทรงประเคนสิ่งของพระราชทานถวายผูอํานวยการโรงเรียน
และทอดพระเนตรโครงการตามพระราชดําริ ของกลุม โรงเรี ยนพระปริ ยัติ ธ รรมแผนกสามั ญ ศึ กษา
พระราชทานความชวยเหลือแกผูปวย และทรงพระดําเนินทรงเยี่ยมราษฎรตําบลหมอเมือง และตําบลน้ําปาย
ซึ่งประกอบอาชีพทํานา ทําไรขาวโพด และเลี้ยงสัตว โดยมีพระราชดําริใหกรมชลประทานปรับปรุง
ฝายนาคา และฝายหมอเมือง พรอมระบบสงน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสงน้ําใหแกเกษตรกร ๕ หมูบาน
และหมูบานใกลเคียงใหมีน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค และทําเกษตรกรรมไดตลอดป
เวลา ๑๘.๐๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากพระตําหนักธงนอย อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ไปทรงเปนประธานงาน
“เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘” ณ ขวงเมืองนาน อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ซึ่งจังหวัดนานรวมกับ
พสกนิ ก รชาวไทยจั ด ขึ้ น เพื่อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในโอกาสนี้ พลเอกประยุทธ
จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลในนามพสกนิกรชาวไทย
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘
วั น นี้ เวลา ๐๘.๕๘ น. สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ ลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให พระเจาวรวงศเธอ
พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงนํา กรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
สภากาชาดไทย และคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจําหนาย
สินคาของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และการออกสลากการกุศล เพื่อบํารุง
สภากาชาดไทย
เวลา ๐๙.๐๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลา
ดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละออง
พระบาท ตามลําดับดังนี้
- หมอมราชวงศปรียางคศรี วัฒนคุณ ผูชวยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝายการจัดหารายได
นํา คณะกรรมการจัดการแสดงนิทรรศการ “ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”
ครั้งที่ ๑๘ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินเพื่อบํารุงสภากาชาดไทย
- นางเบญจมาศ ชาญประดิษฐ ประธานรุนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง
ฝายอํานวยการ รุนที่ ๑๐๘ นํา คณะผูสําเร็จการศึกษาฯ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงินรายไดจากการจัดคอนเสิรตการกุศล “เหมันตยังหวานอยู” โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราช
อัธยาศัย
- นายสมชาย พิศิษฐกุลสุนทร เลขาธิการมูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวัน
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นํา นายนพรุจ เวชกุล และ
คณะผูบริหารหนังสือพิมพสยามธุรกิจ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายได
จากการจัดการแขงขัน กอลฟการกุศล ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย
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- นายอเนก ศรีสําราญรุงเรือง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สหกรณออมทรัพยขาราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จํากัด นํา คณะกรรมการสมาคมฯ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงินรายไดจากการจัดการแขงขันโบวลิ่งการกุศล ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
- นายโรเบิรต เจมส ซิสเซิล (Mr. Robert James Cissell) ประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร เซ็น เตอร จํากัด (มหาชน) นํา คณะผูบ ริห ารบริษัทฯ และผูแ ทนสมาคม
คนสายตาเลือนราง เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจัดงานเดิน วิ่ง การกุศลเพื่อโลกสดใสของคนสายตาเลือนราง ชิงถว ยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนกองทุนพัฒนาสมาคมคนสายตาเลือนราง (ประเทศไทย) ในมูลนิธิราชสุดา
- รองศาสตราจารยวิชิต คะนึงสุขเกษม นายกสมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ
แหงประเทศไทย นํา คณะกรรมการสมาคมฯ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
สวนหนึ่ง จากการจัดการแขงขันโบวลิ่งการกุศล โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- นายวีระพล ศรีวุฒิชาญ รองประธานกรรมการบริหาร และผูอํานวยการสถาบันวิจัยการเรียนรู
นํา คณะผูบริหารสถาบันฯ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินที่ไดรับสนับสนุน
จากการจั ด งานประกวดกิจ กรรมบู ร ณการระดับ ปฐมวั ยและสื่ อประกอบการเรี ยนรูต ามปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๒ ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย
- นายมนัส ชูผกา นํา นางน้ําฮุน ชูผกา มารดา พรอมครอบครัว เฝาทูลละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- นายมาซายูกิ ฟูจิอิ กรรมการผูจัดการบริษัท ออมรอน เฮลธแคร (ประเทศไทย) จํากัด
นํา คณะผูบริหารบริษัทฯ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเครื่องวัดความดันโลหิต
อัตโนมัติ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
- นายสุวัฒน ไวยจรรยา อุปนายกสมาคมกวีรว มสมัย และบรรณาธิการหนังสือ รอยวลีกวีรวมสมัย
นํา คณะกรรมการบริหาร และผูแทนสมาชิกสมาคมฯ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
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ถวายหนังสือ บทรอยกรอง “รอยวลี กวีรวมสมัย” เลมที่ ๑๖ ฉบับ พิเศษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
และทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- นายธีรเดช อาภาสิริกุล นําคณะบุคคล เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- นายสมเจตน หมูศิริเลิศ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ธนาคาร
ธนชาต จํากัด (มหาชน) นํา ผูแทนธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) พรอมดวยคณะผูจัดการแขงขัน
อานฟงและการประกวด มารยาทไทยในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม..เติมเต็ม เอกลักษณไทย ประจําป
๒๕๕๗” ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝาทูลละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
เวลา ๐๙.๔๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท
ตามลําดับดังนี้
- พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
พรอมดวยคณะกรรมการดําเนิน งานโครงการ “บรรพชาและอุปสมบทหมู ” ถวายเปนพระราชกุศ ล
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ เมืองคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย นํา
คณะผูเขารวมโครงการฯ เฝาทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีพระราชทานผาไตรเพื่อถวายพระอุปชฌายดวย
- พลอากาศเอก ชนินทร จันทรุเบกษา นายกสมาคมจักรยานแหงประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ
นํา คณะกรรมการบริ ห ารสมาคมฯ และคณะกรรมการจัด การแข ง ขั น จั ก รยานทางไกลนานาชาติ
“เดอะ ปริ๊นเซส มหาจักรี สิรินธร คัพ ทัวร ออฟ ไทยแลนด” (The Princess Maha Chakri
Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2014) และการแขงขัน “เดอะ ปริ๊นเซส มหาจักรี สิรินธร
คัพ วูเมน ทัวร ออฟ ไทยแลนด” (The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Women’s
Tour of Thailand 2014) เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย ตอจากนั้น
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละออง
พระบาท ตามลําดับดังนี้
- นางจอสลิน เอส. บาทูน-การเซีย (Mrs. Jocelyn S. Batoon-Garcia) เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐฟลิปปนสประจําประเทศไทย เฝาทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพนจาก
ตําแหนงหนาที่ พรอมกันนี้ ไดขอพระราชทานทูลเกลาทูลกระหมอมถวายหนังสือจากนายริชารด เจ. กอรดอน
(Mr. Richard J. Gordon) ประธานและประธานบริหารสภากาชาดฟลิปปนส แสดงความซาบซึ้ง
ในพระกรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเงินแกสภากาชาด
ฟลิปปนสเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยจากกรณีเหตุการณพายุไตฝุนไหเยี่ยน เมื่อป ๒๕๕๖
ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ประถมาภรณชางเผือกแกเอกอัครราชทูตดวย
- นายแพทยเกษม วัฒ นชัย ประธานกรรมการแผนกแพทยศาสตร มูลนิธิอานัน ทมหิด ล
และคณะ นํา ผูไดรับพระราชทานทุนการศึกษา เฝาทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นายแพทยจุลจักร ลิ่มศรีวิไล ผูไดรับพระราชทานทุนแผนกแพทยศาสตร มูลนิธิอานันทมหิดล
ประจําป ๒๕๕๗ ไปศึกษาตอดานโรคเรื้อรังของระบบทางเดินอาหาร (Inflammatory Bowel Disease)
ณ มหาวิทยาลัย มิชิแกน เฮลท ซีสเท็มส (University of Michigan Health System) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เฝาทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสเดินทางไปศึกษาตอ
๒. นายแพทยสรภพ เกียรติพงษสาร ผูไดรับพระราชทานทุนแผนกแพทยศาสตร มูลนิธิอานันทมหิดล
ประจําป ๒๕๔๙ ไปศึกษาตอในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการตัดสินใจ (Decision Sciences)
และนโยบายการแพทย และสาธารณสุข (Health Policy) การฝกอบรมดานนโยบายวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Science Technology and Innovation Policy) และการฝกอบรม
ด า นเวชศาสตร ก ารเจริ ญ พั น ธุ (Reproductive Medicine) และการรั ก ษาด ว ยเซลล ต น กํ า เนิ ด
(Regenerative Medicine) ณ มหาวิทยาลัยฮารวารด (Harvard University) ประเทศสหรัฐอเมริกา
สําเร็จการศึกษาและเดินทางกลับประเทศไทย เฝาทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
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เวลา ๑๔.๐๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสติ พระราชทานพระราชวโรกาสให นายวีระ โรจนพจนรัตน รัฐมนตรีวา การ
กระทรวงวัฒนธรรม นํา คณะผูบริหารกระทรวงวัฒนธรรม เฝาทูลละอองพระบาท ขอรับพระราชทาน
พระราชดําริ เกี่ยวกับการดําเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม ดังนี้
๑. การเตรียมจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
๒. การปรับปรุงและพัฒนาแหลงเรียนรูที่สําคัญ
๓. การดํ า เนิ น งานด า นมรดกภู มิ ป ญ ญาทางวั ฒ นธรรม ประกอบด ว ย การขึ้ น ทะเบี ย น
การจัดเก็บขอมูล การเสนอเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับตองไมได
ของยูเนสโก (The Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage)
การพัฒนากฎหมายการเผยแพรถายทอดและการสืบสานมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
๔. การสงเสริมดนตรีและนาฏศิลปไทย ประกอบดวย การศึกษาวิจัย การอนุรักษสืบสาน
และถายทอดการสงเสริมการจัดกิจกรรม การพัฒนาและสรางสรรค การสรางการมีสวนรวม การยกยอง
เชิดชูเกียรติ การเผยแพรประชาสัมพันธ และการสงเสริมศิลปะการแสดงเพื่อประกาศขึ้นทะเบียนมรดก
ภูมิปญญา ทางวัฒนธรรมของชาติ
เวลา ๑๔.๐๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริ ญ ญาบั ต รแก ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย แม โ จ ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗
ณ อาคารศูนยกีฬากาญจนภิเษก รัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
เปนวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี พระราชทาน
พระโอวาท ความวา ทุกคนคงจะทราบดีอยูแลววา ประเทศตาง ๆ ทั่วโลกกําลังใหความสําคัญแกวิกฤตการณ
ความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากปจจัยตาง ๆ เชน ภาวะโลกรอน ภัยธรรมชาติ จํานวน
ประชากรที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งพื้นที่การเกษตรและแรงงานภาคเกษตรกรรมที่ลดลง ปจจุบัน นานาประเทศ
ตางก็กําลังเตรียมความพรอม เพื่อปองกันแกไขวิกฤตการณดังกลาว แมวาประเทศไทยจะสามารถสงออก
ผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร ไดเปนอันดับตน ๆ ของโลก แตก็ควรจะตองเตรียมพรอมเพื่อตั้งรับ
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ปญหานี้เชนเดียวกัน ในการนี้ จําเปนที่ทุกคนทุกฝายจะตองศึกษาสาเหตุและสภาพของปญหาใหเขาใจ
อยางถองแท เพื่อแสวงหาวิธีการปองกันแกไขที่ถูกตองเหมาะสม แลวลงมือปฏิบัติตามวิธีนั้น ๆ ดวย
ความตั้งใจจริงและเอาใจใส ที่สําคัญทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จะตอง
รวมมือรวมความคิดกันดวยความบริสุทธิ์จริงใจเพื่อนําพาประเทศชาติใหผานพนวิกฤตการณนี้ไปใหได
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแมโจไดสําเร็จการศึกษาในดานเกษตรกรรมโดยตรง และในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
สัม พั น ธกั บ การเกษตร จึ ง ควรถื อเป น หน า ที่ อ ยา งสํ าคั ญ ที่จ ะนํ า วิช าความรู ที่ ไ ด ศึ ก ษาเล า เรี ย นมา
ไปใชปองกันแกไขวิกฤตการณดังกลาว และรวมมือรวมงานกับทุกคนทุกฝายอยางเขมแข็ง เพื่อสราง
ความมั่นคงทางอาหารใหแกประเทศไทย ตลอดถึงประเทศตาง ๆ ในโลก
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให หมอมเจามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จแทนพระองค ไปในการพระราชพิธีสังเวยพระปาย
เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ณ พระที่นั่งเวหาจํารูญ พระราชวังบางปะอิน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อนึ่ง เมื่อวันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๔๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากพระตําหนักธงนอย อําเภอเมืองนาน
จังหวัดนาน ไปทรงติดตามการดําเนินงานโรงสีขาวพระราชทาน ประจําป ๒๕๕๗ ณ โรงสีขาวพระราชทาน
อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน
ครั้น เสด็จพระราชดําเนิน ถึง เสด็จเขาพลับพลาพิธี พระราชทานพระราชวโรกาสใหผูแทน
คณะผูเขาอบรมหลักสูต รผูบ ริห ารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุน ที่ ๑๗ เฝาทูลละอองพระบาท
กราบบังคมทูลรายงานการสรางอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ และพระราชทานพระราชวโรกาสให
ผูใหการสนับสนุน การสรางอาคารฯ เฝาทูลละอองพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก และพระราชทาน
ใบประกาศแกนักเรียน ที่ชนะการประกวดสื่อการเรียนรูเกี่ยวกับการปลูกขาว จากนั้น ทรงพระดําเนิน
ไปยังแทนทรงกดปุมไฟฟาเปดแพรคลุมปาย “อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ” เสร็จแลว ทรงพระดําเนิน
ไปทอดพระเนตร การดําเนินงานโครงการสงเสริมการเรียนรูเรื่องการปลูกขาว และการบริหารจัดการ
โรงสี ขา วพระราชทานแก นัก เรี ยนและเยาวชน ตามแนวพระราชดํ าริ โครงการทอผ าชนเผา ไทลื้ อ
เพื่ออนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น และโครงการสงเสริมอาชีพราษฎรโดยการผลิตผลิตภัณฑจากขาวโรงสี
พระราชทาน ทรงติด ตามการดําเนิน งานโครงการสงเสริม และอนุรักษห วายและไผต ามพระราชดําริ
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ในพื้น ที่ จัง หวั ด นา น ซึ่ง ราษฎรในพื้ น ที่ส ามารถใชห วายและไผ ที่ ป ลู กมาใช จั กสานสรา งรายได เสริ ม
ทอดพระเนตรการทํางานของเครื่องใหความรอนแบบไดอิเล็กตริก เพื่อใชฆามอดขาว ซึ่งเปนเครื่องมือ
ที่เปลี่ยนคลื่นวิทยุเปนความรอน ใชในการฆามอด โดยไมกระทบถึง คุณภาพและคุณสมบัติของขาว
และทรงติดตามผลการวิจัยและพัฒนาพลาสติกชีวภาพ เพื่อขึ้นรูปผลิตเปนซองขาวใชเปนบรรจุภัณฑ
เปนการเพิ่มมูลคาแกผลผลิตทางการเกษตร
“หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ และหองสมุดโรงสีขาวพระราชทาน” จัดสรางโดยคณะผูเขาอบรม
หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง รุนที่ ๑๗ โดยมีจุดประสงคเพื่อเปนศูนยกลางการเรียนรู
และการถายทอดความรูเรื่องขาว การปลูกขาว และการบริหารจัดการโรงสีขาว แกสมาชิก และประชาชน
ทั่วไป
เวลา ๑๒.๒๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยเฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง ไปทรงติดตามผลการดําเนินงานและโครงการตามพระราชดําริ ณ โรงเรียน
บานสบปน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน
ครั้นเสด็จพระราชดําเนินถึง เสด็จเขาอาคารเรียน ๑ พระราชทานพระราชวโรกาสใหผูอํานวยการ
โรงเรียนฯ ผูแทนนักเรียนชาย - หญิง และผูแทนชาวบาน เฝาทูลละอองพระบาท รับพระราชทานสิ่งของ
พันธุไมผล และเมล็ดพันธุผัก จากนั้น ทรงพระดําเนินไปทอดพระเนตรโครงการบานวิทยาศาสตรนอย
เรื่อง “การทําน้ําใหใส” ของนักเรียนเพื่อศึกษาวิธีการกรองน้ําแบบงาย โดยใชวัสดุที่หางายในทองถิ่น
และพระราชทานพระราชวโรกาสใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต ๒ เฝาทูลละออง
พระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเอกสารถอดบทเรียน “รอยกลีบกลวยไม ถวายเจาฟา” ตามโครงการ
พระราชดําริที่ใหจัดทําเรื่องสั้นเพื่อนําเสนอโรงเรียน ในโครงการตามพระราชดําริที่มีผลการดําเนินงานที่ดี
เผยแพรเพื่อเปน แบบอย างในการเรียนใหกับโรงเรียนตาง ๆ เสร็จแลว ทรงเปดหองสมุด โรงเรียนฯ
ซึ่งมูลนิธิสงเคราะหเด็กยากจน ซีซีเอฟ สรางขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณนักเรียน รวมทั้งโครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน
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เสร็จแลว ทรงพระดําเนินไปทรงเยี่ยมหนวยแพทยพระราชทาน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมใหมาบริการรักษาโรคและทันตกรรม ทรงรับผูปวยไวในพระราชานุเคราะห จํานวน ๔ ราย
และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเขาเฝาทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมควรแกเวลา จึงเสด็จพระราชดําเนิน
โดยเฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง ไปยังทาอากาศยานนานนคร จังหวัดนาน เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง
เสด็จพระราชดําเนินกลับกรุงเทพมหานคร

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๒๐ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ ๐๘.๔๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปกองพลทหารมาที่ ๒ รักษาพระองค สนามเปาเพื่อประทับ
เฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรการฝกภาคสนามของนักเรียนนายรอย
ชั้นปที่ ๔ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรการรบแบบจูโจม
ณ พื้น ที่ก ารฝก สถานที่พักฟ น และพักผ อนกองทั พบก สวนสนประดิ พัทธ อํา เภอหัว หิน จัง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ
เวลา ๑๔.๑๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยเครื่องบินพระที่นั่งจากทาอากาศยานหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี ันธ ไปยังฝูงบิน ๒๐๖
สนามบินวัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว เพื่อประทับเฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนิน
ไปทรงติดตามความกาวหนาโครงการพัฒนาเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บานคลองตะเคียนชัย อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว ซึ่งเปดสอนระดับชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๖ ปจจุบันมีรอยตํารวจตรีหญิง ภูชยา จําปาบุรี ศิษยเกาที่ไดรับทุนพระราชทานคุรุทายาท รุนที่ ๑
เปนครูใหญ และเปนครูใหญผูห ญิงคนแรกของโรงเรียนตํารวจชายแดน โรงเรียนดังกลาวมีนักเรียน
ในพระราชานุเคราะห กําลังศึกษา จํานวน ๖ คน จบการศึกษาและประกอบอาชีพแลว จํานวน ๑๘ คน
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมสงเสริมอาชีพ ไดแก การเพาะทานตะวัน การทําน้ําหวานกาบหอย
และการทํากลวยฉาบฯลฯ ปจจุบันมีสมาชิก จํานวน ๑๒๐ คน ชวยกันจัดกิจกรรมหารายไดชวยเหลือ
โรงเรียนผลิตภัณฑโอทอป ไดแก ผาทอแปรรูปเนื้อโคขุน งานจักสานไมไผฯลฯ จากนั้น ทรงเยี่ยม
หนว ยแพทยพระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหไปตรวจรักษาโรคแกนักเรียน
และประชาชน ที่มาเฝาทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมควรแกเวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง
เสด็จพระราชดําเนินกลับกรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

เวลา ๑๗.๓๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสติ พระราชทานพระราชวโรกาสให นายวีระ โรจนพจนรัตน รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม
นํา ศิลปนแหง ชาติ ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๗ เฝาทูลละอองพระบาทรับ พระราชทานโล และ
เข็มเชิดชูเกียรติ
ในโอกาสนี้ ผูบริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผูบริหารกรมสงเสริมวัฒนธรรม คณะอนุกรรมการ
อํานวยการคัดเลือกศิลปนแหงชาติ และผูติดตามศิลปนแหงชาติ รวมเฝาทูลละอองพระบาท ดวย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
ณ อาคารศูนยกีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
เปนวันที่ ๒
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี พระราชทาน
พระโอวาท ความวา ใครจะกลาวเกี่ยวกับการอนุรักษพันธุกรรมขาวพื้นบาน ซึ่งเปนหนทางหนึ่งในการเสริมสราง
ความมั่นคงทางอาหารวา ขาวพื้นบานมีสายพันธุทหี่ ลากหลาย มีความตานทานโรคและแมลงสูงตลอดจน
เหมาะสมกับ สภาพพื้น ที่และสภาพภูมิอากาศในแตละทองถิ่น การสง เสริม ใหเกษตรกรสามารถผลิต
ปรับปรุงสายพันธุ และคัดเลือกเมล็ดพันธุขาวพื้นบานที่มีคุณภาพ ใหผลผลิตที่สม่ําเสมอ และเหมาะสม
กับทองถิ่นนั้น นับวาเปนการสรางความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งยังชวยใหเกษตรกรสามารเปนเจาของ
และใชประโยชนจากทรัพยากรการผลิตไดอยางเต็มที่ โดยไมตองพึ่งพิงปจจัยภายนอกมากนัก ทําใหเกิด
ความมั่นคงทางอาหารอยางยั่งยืนแทจริง การจะทําใหไดดังที่กลาว จําเปนตองศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ
ขาวพื้น บานสายพันธุตาง ๆ ใหเขาใจอยางถองแท ทั้งลักษณะเดนและลักษณะดอยประจําสายพัน ธุ
ความตานทานโรคและแมลง คุณคาทางโภชนาการ พื้นที่เพาะปลูกและสภาพอากาศที่เหมาะสม ระยะเวลา
การเติบโต รวมถึงปญหาและขอจํากัดของเกษตรกรในพื้นที่ตาง ๆ จากนั้น ทุกคนทุกฝายควรจะไดมี
สวนรวมในการกําหนดแนวทางอนุรักษพันธุกรรมขาวพื้นบานที่เหมาะสมกับชุมชน แลวรวมกันปฏิบัติ
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ตามแนวทางที่วางไว โดยหมั่นปรับปรุงพัฒนาการทํางานใหกาวหนายิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง จึงขอใหบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยแมโจทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของเรื่องที่กลาวมานี้ แลวรวมมือรวมใจกับทุกคนทุกฝาย
ดําเนินการอนุรักษพันธุกรรมขาวพื้นบานใหสําเร็จผล เพื่อใหบานเมืองของเรามีทรัพยากรที่มั่งคั่งสมบูรณ
และมีความมั่นคงทางอาหารสืบไป
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๒๑ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘
- วางพระราชกิจ -
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๒๒ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๗.๓๐ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ ณ วัดสถิตคีรีรมย อําเภอคีรรี ัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๒๓ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๗.๒๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังทาอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัตพิ ระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชุมพร จังหวัดสงขลา จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดยะลา และจังหวัดสตูล ระหวางวันที่ ๒๓ - ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๘
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองพิเศษโครงการฟารมตัวอยางในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๒๘ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปประทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖
ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๒๔ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๘.๐๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากเรือนรับรองพิเศษโครงการฟารมตัวอยาง ตามพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีน าถ อําเภอคลองหอยโขง จังหวัด สงขลา ไปทรงวางศิลาฤกษ “อาคารปฏิบัติการ
และบริหารวิทยาเขตสงขลา” ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ ณ หอประชุม
ปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความวา บัณฑิตทุกคนเปนผูมีความรูความสามารถสูง ยอมปรารถนาที่จะดําเนินชีวิต อยางมีเกียรติ
มีศักดิ์ศรี และมีความภาคภูมิใจอยางเต็มเปยมในหนาที่การงานของตน ความปรารถนาดังกลาวจะเปนจริงได
มิไดขึ้นอยูกับปจจัยอื่นใดนอกจากตัวบัณฑิตเองเทานั้นที่จะตองประกอบอาชีพการงานเลี้ยงตัวในทางที่ดี
ที่ถูกตอง กลาวคือ แตละคนจะตองละเวนการทํามาหาเลี้ยงชีพที่เปนการแสวงหาประโยชนสวนตนโดยมิชอบ
และที่เปน การเบียดเบียนผูอื่น เบียดบัง สว นรวม ทําลายประโยชนสุข ของสังคมและชาติบานเมือ ง
เมื่อหลีกเลี่ยงละเวน ได กิจการงานที่ทําก็จะเปน ไปในทางสุจริต ถูกตอง เปน ธรรม ทั้งอํานวยผล
เปนประโยชนเปนความดีความเจริญแกบุคคลและสวนรวมสมบูรณพรอม จึงขอใหบัณฑิตทุกคนนําสิ่งที่พูดนี้
ไปพิจารณาใหเขาใจ และยึดถือเปนหลักในการทํางานสรางตัวสรางฐานะ เพื่อความเจริญมั่นคงที่แทจริง
ในชีวิตและกิจการงานดังที่ปรารภปรารถนา
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ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให พลเอก สุรยุทธ จุลานนท องคมนตรี เปน ผูแ ทนพระองค ไปวางพุมดอกไม
ถวายราชสั ก การะพระบรมราชานุ ส าวรี ย พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศ หล า นภาลั ย ณ อุ ท ยาน
พระบรมราชานุสรณ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
อนึ่ง เมื่อวันจันทรที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๑๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยเฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง จากทาอากาศยานสุราษฎรธานี
อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี ไปทรงติดตามความกาวหนาโครงการตามพระราชดําริ
ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร บานสระขาว ตําบลละแม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร
ครั้น เสด็จพระราชดํา เนิ น ถึ ง พระราชทานพระราชวโรกาสให ผูแ ทนครูใ หญโ รงเรี ยน ตชด.
และผูแทนนักเรียนชาย - หญิง เฝาทูลละอองพระบาท รับพระราชทานสิ่งของ และพระราชทานพันธุไมผล
และเมล็ ด พัน ธุ ผั กแก ผู แ ทนชาวบ า น จากนั้ น เสด็จ พระราชดํ า เนิน เข าอาคารเรี ยน พระราชทาน
พระราชวโรกาสให ครูใหญกราบบัง คมทูลรายงานการดําเนินงานของโรงเรียน และความกาวหนา
ของโครงการตามพระราชดําริ
ตอจากนั้น ทรงพระดําเนินทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล ที่เนนเทคนิค
การสอนโดยใชเด็กเปนศูนยกลาง สวนครูตองสอนสนุก และบูรณาการเนื้อหาหลักสูตรใหเหมาะสม
กับเด็กเล็ก โครงการฝกอาชีพนักเรียนมีครูภูมิปญญาชาวบานในทองถิ่นเขามาสอนการทํายาหมองสมุนไพร
ลูกประคบสมุนไพร และผลิตภัณฑจากน้ําผึ้ง เนนการนําวัตถุดิบในทองถิ่นมาใชใหเปนประโยชนสวนวิทยาลัย
การอาชีพหลังสวน เขามาชวยฝกอาชีพ อาทิ การทําวุนแฟนตาซี ศิลปะการผูกผาและชางอลูมิเนียม
รวมทั้งชวยปรับปรุงอาคารเรียน และสรางสนามเด็กเลน กรมหมอนไหม เขามาสนองพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ไดมีพระราชดํารัสไวเมื่อป ๒๕๕๗ ดวยการจัดทํา
โครงการสรางทายาทหมอ นไหมในโรงเรียน เพื่อ เฉลิ มพระเกียรติใ นโอกาสที่ท รงเจริญ พระชนมายุ
๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อฝกทักษะดานการประกอบอาชีพดานหมอนไหมใหนักเรียน
ปลูกฝงใหเยาวชนอนุรักษและสืบ ทอดภูมิปญญาดานหมอนไหม โดยจะจัดทําในโรงเรียนทั่วประเทศ
สวนในจังหวัดชุมพรมี ๕ โรงเรียน
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ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหนวยแพทยพระราชทานและหนวยทันตกรรมเคลื่อนที่ จากโรงพยาบาล
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โรงพยาบาลละแม และโรงพยาบาลพะโตะ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
มาใหบริการตรวจรักษาแกนักเรียนและราษฎรในพื้นที่ สวนใหญปวยเปนโรคทางเดินหายใจ ในการนี้
ทรงรับคนไขไวในพระราชานุเคราะหที่ปวยเปนโรคทอน้ําดีอุดตัน จํานวน ๑ ราย
ตอจากนั้น ทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งประสบความสําเร็จเปนอยางดี
เนนการทําการเกษตรรวมกับชุมชน สอนใหศึกษาเรื่องดิน การวิเคราะหความเปนกรดดาง การทําปุยหมัก
และปุยชีวภาพขยายผลไปสูชุมชน เพื่อเปนตนแบบโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหนักเรียนมีผลผลิต
ทั้งพืชผักและเนื้อสัตวเพียงพอตอการบริโภค และยังเหลือนําไปจําหนายที่ตลาดนัดนักเรียนทุกวันศุกร
นอกจากนี้ โรงเรียนยังไดรับรางวัลชนะเลิศกลุมยุวเกษตรกรดีเดนระดับจังหวัดและรางวัลรองชนะเลิศ
กลุมยุวเกษตรกรระดับเขต ดานการใชน้ําอุปโภคบริโภคของโรงเรียน กรมชลประทานไดเขามาชวยเหลือ
ดวยการจัดทําบอพักน้ําเพิ่มเติม และขุดสระเก็บน้ํา เพิ่มเติมอยางละ ๑ แหง เพื่อเปนแหลงน้ําสํารอง
ใหกับ โรงเรียนและชุมชนในชว งฤดูแลง ดานการเรียนการสอน ใหนักเรียนเรียนผานระบบทางไกล
ผานดาวเทียมของโรงเรียนวังไกลกังวล พรอมทั้งจัดการประชุมผูปกครอง เพื่อขอใหชวยกวดขันนักเรียน
เรื่องการเรียนหนังสือ ระเบียบวินัย และสุขภาพอนามัย สงผลใหนักเรียนเรียนดีขึ้น
จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต
พระที่นั่ง ไปยังโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานสวนเพชร หมูที่ ๑๕ บานคลองกลาง ตําบลละแม
อําเภอละแม จังหวัดชุมพร เพื่อทรงติดตามความกาวหนา ผลการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยโรงเรียนเปดทําการเรียนการสอน
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๓๒ ตั้งแตระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษาปที่ ๖ มีนักเรียนทั้งหมด
๑๐๔ คน ครูตํารวจตระเวนชายแดน ๗ นาย และครูผูดูแลเด็กเล็ก ๒ คน ดานการจัดการเรียนการสอน
มีการเสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรูทางวิชาการ ผลสอบโอเน็ต ระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๖ ในกลุมสาระวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ปการศึกษา ๒๕๕๖ มีคะแนน
สูงกวาระดับประเทศ แตในสาระวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนต่ํากวาระดับจังหวัด และระดับประเทศ
ซึ่งโรงเรียนแกปญหาและวางแผนพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยทางโรงเรียนใหครูไปอบรม
ที่ม หาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ านี ด านสื่อการเรียนการสอน การจัดทําหลักสูต ร โดยเฉพาะดาน
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การเรียนภาษาอังกฤษ และจัดใหมีการสอนซอมเสริมนอกเวลาเรียน และจัดใหมีการสอบพรีโอเน็ต
เพื่อเตรียมตัวสอบโอเน็ต และนํามาพัฒนาศักยภาพใหกับนักเรียน รวมถึงเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางดานวิชาการมากขึ้น
ปจจุบันมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห จํานวน ๒๓ คน ดานการฝกอาชีพนักเรียน โดยการนําวัสดุ
ในทองถิ่นมาสรางมูลคาและใชใหเกิดประโยชน เชน การจักสาน การทําไมกวาดดอกหญา ไมกวาด
กานมะพราว ซึ่งมีปราชญชาวบานมาชวยสอน ตลอดจนสงเสริมทักษะ การเรียนรู เรื่องโรคแมลงศัตรูพืช
เชน การควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน ควบคุมโรคศัตรูพืชยางพารา สวนโครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน ใหนักเรียนไดฝกฝนการทําการเกษตรอยางถูกวิธี มีความรู และทักษะดานอาชีพที่จําเปน
สําหรับชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี เชน การเลี้ยงเปด เลี้ยงไกไข เลี้ยงปลา เลี้ยงสุกร เพื่อเพิ่มอาหาร
เสริมโปรตีน แตยังไมเพียงพอแกการประกอบเลี้ยง ทางโรงเรียนแกปญหาโดยการจัดซื้อและเพิ่มปริมาณ
โปรตีนจากเนือ้ สัตวโดยการเลี้ยงเปดไข และเลี้ยงปลาเพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังมีการปลูกพืชผัก การเพาะ
เห็ดนางฟา ผลผลิตเพียงพอตามเกณฑ ตลอดจนการฝกกิจกรรมตลาดนัดนักเรียน ซึ่งเปนการนําผลผลิต
ของโรงเรียนที่เหลือจากการนํามาประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันมาจําหนายเพิ่ม รายไดใหกับ นักเรียน
ดานการสงเสริมโภชนาการและสุข ภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน ปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
เริ่มตั้งแตในครรภมารดาเด็กอายุ ๐ – ๓ ป มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัยไมมีปญหาโภชนาการ
มีสมรรถภาพทางรางกายระดับดี ไมมีภาวะคอพอกในนักเรียน ไมพบเชื้อมาลาเรีย มีพฤติกรรมและ
สุขนิสัยในการบริโภคอาหารที่ดีขึ้น รวมถึงสงเสริมความรูและทักษะกิจกรรมสหกรณ ฝกทําบัญชีสหกรณ
กิจกรรมออมทรัพย การบันทึกบัญชี นํานักเรียนที่เปนสมาชิกเขารวมกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน รวมถึง
กิจกรรมการเรียนรูการบันทึกบัญชีตนกลา ซึ่งโรงเรียนไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวด
การบันทึกบัญชี และเปนตัวแทนระดับภาคในการบันทึกบัญชีอยางงายสําหรับนักเรียน เยาวชนในโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
เวลา ๑๔.๓๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง ไปยังโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานควนสามัคคี อําเภอสวี จังหวัดชุมพร
สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ จัดตั้งโดยความรวมแรงรวมใจของราษฎรในชุมชน
และพระครูสุนทรกรณียเจาคณะอําเภอทุงตะโก เนื่องจากเด็กและเยาวชนในพื้นที่เดือดรอนเรื่องสถานที่
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เรียนและการเดินทางไมสะดวก จึงไดตั้งชื่อหมูบานและโรงเรียนวา “บานควนสามัคคี” ปจจุบัน มีนักเรียน
ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปที่ ๖ รวมจํานวน ๓๙ คน ในปการศึกษาที่ผานมา ไดดําเนินงานโครงการ
ตามพระราชดําริเพื่อเสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนดานการเรียนรูทางวิชาการ มีการจัดทํา
โครงการพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ค วามสามารถด า นภาษา ด า นคํ า นวณ ด า นเหตุ ผ ล ส ง ผลให นั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ มีผลสอบวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้น จัดทําโครงการพัฒนาผลฤทธิ์
การเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรู และจัดทําโครงการคายวิชาการใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
เพื่อพัฒนาความรูความสามารถในการทําขอสอบโอเน็ต ใหไดคะแนนเพิ่มขึ้น ตลอดจนสนับสนุนใหครู ตชด.
ที่ยังไมจบปริญญาตรีไดศึกษาตอ
ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรหองเรื่องเลาทองถิ่นผานมโนราห เพื่อสงเสริมการเรียนรู และสืบสาน
ภูมิปญญาทองถิ่น ตามพระราชกระแสฯ ที่ใหจัดการฝกลูกคูม โนราห โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีความสนใจ
มาฝก ปฏิ บัติ โ ดยบู ร ณาการกั บ กลุม สาระการเรี ยนรูศิ ลปะ ดนตรี รวมทั้ ง ดํ าเนิ น โครงการฝก อาชี พ
เพื่อใหมีความรูพื้นฐานและเปนแนวทางการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา มีรายไดเสริมระหวางเรียน
มีวิทยากรภูมิปญญาชาวบาน และครูจากวิทยาลัยสารพัดชางชุมพร มาสอนทําถุง การบูร จากผาปก
ทําพวงกุญแจจากแปงดินไทย กลุมพัฒนาอาชีพบานควนสามัคคี สอนทําผาบาติก สงจําหนายที่รานภูฟา
และงานแสดงสินคาของหนวยงานภาครัฐและเอกชน ดานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สอนปลูก
ผักไฮโดรโปนิกสเนื่องจากพื้นที่โรงเรียนเปนดินลูกรัง และมีทักษะในการเลี้ยงไกไข ปลาดุก หมูหลุม
เพื่ อ นํ า ผลผลิ ต มาประกอบอาหารกลางวั น โดยกรมชลประทานได ส ร า งฝายทดน้ํ า บ า นคลองหลุ ง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เมื่อป ๒๕๕๕ สงผลใหโรงเรียนและราษฎรหมูที่ ๑๓ มีน้ําใชอุปโภค
บริโภคและการเกษตร สวนกิจกรรมสหกรณ นักเรียนสนใจฝกการทําบัญชี และการเรียนรูอุดมการณ
สหกรณ และการค าขาย ทํ าใหไ ดรับ รางวัลชนะเลิศอัน ดั บ ที่ ๒ การบัน ทึก บัญ ชีกิจกรรมสหกรณ
ประจําป ๒๕๕๗ และรางวัลชนะเลิศ อั น ดับ ที่ ๒ การบัน ทึกรายงานการประชุ ม กิจกรรมสหกรณ
ประจําป ๒๕๕๗ สมควรแกเวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินไปยังทาอากาศยาน
หาดใหญ จั ง หวั ด สงขลา เพื่ อ ประทั บ เครื่อ งบิน พระที่นั่ ง เสด็ จพระราชดํา เนิน กลั บ ที่ป ระทั บ แรม
เรือนรับรองพิเศษโครงการฟารมตัวอยาง ตามพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๒๕ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘
เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๔๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น โดยรถยนต พ ระที่ นั่ ง ไปยั ง สนามบิ น ฐานทั พ เรื อ สงขลา
ทัพเรือภาค ๒ อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อประทับเฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนิน
ไปทรงติดตามผลการดําเนินงานพัฒนาเสริมสรางคุณภาพชีวิตของนักเรียนและครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บานชายควน (ทุงไมดวน) อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เปดสอนมาตั้งแตป ๒๕๒๐ และมีการดําเนินงาน
โครงการพระราชดําริ ๘ โครงการเพื่อเสริม สรางคุณภาพชีวิต แกนักเรีย นในถิ่น ทุร กัน ดาร ซึ่งเน น
การบริหารจัดการโดยนํานวัตกรรมมาใชในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ดานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันประสบผลสําเร็จเปนอยางดี นักเรียนทุกคนไดรับประทานอาหาร
มื้อกลางวัน สงผลใหมีการเจริญเติบโตดีตามเกณฑ ทั้ งยังเปนแหลงเรียนรูกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชน โดยไดรับความรวมมือจากผูปกครองและชุมชนในพื้นที่สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน
นอกจากนี้ ยังมีการสอนหลักปฏิบัติศาสนาอิสลาม สัปดาหละ ๑ ชั่วโมง ในทุกชั้นเรียน โอกาสนี้
ทรงเยี่ยมราษฎรและหน วยแพทยพระราชทานที่ไ ปใหบริการตรวจรักษาผูเจ็บปวยในพื้นที่ พรอมทั้ง
ทรงรับผูปวยที่ครอบครัวยากจนไวเปนคนไขในพระราชานุเคราะห จากนั้น เสด็จพระราชดําเนินไปยัง
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานทุงสบายใจ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ในการนี้ ทรงเปดอาคาร
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘ และทอดพระเนตรการเรียนการสอน ซึ่งดําเนินงานในปที่ผานมาโรงเรียนไดรับรางวัล
โครงการสง เสริมสหกรณนักเรียนดีเดน ระดับ จัง หวัดจากสหกรณ จังหวัดสงขลาและรางวัล โครงการ
สงเสริมคุณภาพการศึกษาการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต อีกทั้ง ยังไดรับการประเมินจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาองคการมหาชน ซึ่งกิจกรรมของโรงเรียนไดรับความรวมมือจาก
ชุมชนเปนอยางดี มีวิทยากรในชุมชนมาชวยฝกสอนวิชาชีพเสริม โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรและหนวยแพทย
พระราชทานที่ไปใหบริการตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บปวย สวนใหญเปนโรคผิวหนังและระบบทางเดินหายใจ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

โดยทรงรับ ผูปว ยที่ครอบครัวยากจนไวเปน คนไขในพระราชานุเคราะห สมควรแกเวลา จึงประทับ
เฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนิน กลับที่ประทับแรมเรือนรับรองพิเศษโครงการฟารมตัวอยาง
ตามพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๘.๑๖ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จ ไปทรงเปด งานเผยแพร พระพุ ทธศาสนา และทรงสดั บ พระธรรมเทศนา เนื่ องในวัน มาฆบู ช า
ประจําป ๒๕๕๘ ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากเรือนรับรองพิเศษ โครงการฟารมตัวอยาง
ในสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร
โครงการฟารมตัวอยางในสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอรพระทีน่ งั่
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงยกชอฟาอุโบสถ และทรงตัดหวายลูกนิมิต ณ วัดชนาราม ตําบลลาโละ
อําเภอรือเสาะ จัง หวัดนราธิว าส ตอจากนั้น เสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทานประกาศนียบัต ร
และเข็มที่ระลึกอักษรพระนามาภิไธย “สธ” แกผูที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดนในรอบปของจังหวัดชายแดนภาคใต
ประจําป ๒๕๕๗ ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส เสร็จแลว พระราชทานพระราชวโรกาสให นางสายหยุด เพ็ชรสุข รักษาการผูอํานวยการ
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันตอบปญหาทางวิชาการ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจําป ๒๕๕๗ นํา นักเรียนที่ชนะเลิศการแขงขันตอบปญหาฯ เฝาทูลละอองพระบาท รับพระราชทาน
ถวยรางวัล
เวลา ๑๓.๓๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
ไปยังวิทยาลัยสารพัดชางนราธิวาส ตําบลโคกเคียน อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ทรงเปด
“อาคารปญญาธิวาส” ซึ่งเปนชื่อพระราชทานอันหมายถึงอาคารที่เปนแหลงความรอบรู สรางขึ้นเพื่อใชเปน
อาคารเรียนปฏิบัติการ สําหรับจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงและหลักสูตรระยะสั้นใหแกโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สถาบันปอเนาะ โรงเรียน

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ในโครงการพระราชดําริ ตลอดจนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการ
แสดงผลการดําเนินงานการฝกอาชีพระยะสั้นของศูนยฝกอบรมวิชาชีพประจําอําเภอ ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา จากจังหวัดนราธิวาส ยะลา ปตตานี สงขลา และสตูล ซึ่งไดเปดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และหลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ซึ่งจัดหลักสูตรตามความสนใจ
ของผูเรียน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกคนในพื้นที่ ตอจากนั้น เสด็จพระราชดําเนินไปติดตาม
การดําเนินงานโรงเรียนบานทําเนียบ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ พระราชทาน
อุปกรณการเรียนการสอนแกผูอํานวยการโรงเรียน และพันธุไมผล รวมทั้งเมล็ดพันธุผัก แกผูแทนชาวบาน
ที่ไดรับผลกระทบจากน้ําทวม ที่ตั้งของโรงเรียนอยูในพื้นที่ราบลุม ในฤดูฝนมักจะประสบปญหาน้ําทวม
พื้นที่ปลูกพืชผักเปนประจํา ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไดเขามาฟนฟูแปลงเกษตร หลังจากไดรับ
ความเสียหาย โดยถายทอดความรูเกี่ยวกับการปรับปรุงบํารุงดินเพื่อการปลูกพืชผัก ผลไม พรอมสาธิต
และสงเสริมการทําปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ สนับ สนุนเมล็ด พัน ธุผัก กอนเชื้อเห็ด นางฟาเลี้ยงไกไ ข
ไกพื้นเมือง และเลี้ยงปลาในบอซีเมนต สงเสริมใหนักเรียนรูจักวิธีการทํานาและปลูกหญาแฝกปองกัน
การพังทลายของดิน โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝาทูลละอองพระบาทรับเสด็จ และพระราชทาน
ความชวยเหลือเด็กปวยซึ่งผูปกครองมีฐานะยากจน
เวลา ๑๗.๔๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
ไปทรงเปดสวนพฤกษศาสตรพรรณไมมวงเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ภายในศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิว าส ซึ่งสํานักงาน กปร. ร ว มกับ
ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริทั้ง ๖ แหงทั่วประเทศ ไดจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัต นราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม ารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญ พระชนมายุ ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยนอมนําแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มาดําเนินกิจกรรม ๓ ประการ ไดแก การจัดการปาไมใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชนและคุณภาพชีวิต
ของราษฎร ในพื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริทั้ง ๖ แหง การนําองคความรูจาก
ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริทั้ง ๖ แหง ไปสงเสริมใหราษฎรกลุมเปาหมายโดยรอบศูนยฯ
ทั่วประเทศ และจัดสวนพฤกษศาสตรพรรณไมมวงเฉลิมพระเกียรติฯ ในพื้นที่ศูนยศึกษาฯ ทั้ง ๖ แหง
ทั่วประเทศ เนนพรรณไมสีมวง เพื่อเปนแหลงรวบรวมพรรณไมที่มีสีมวง สนองพระราชดําริดานการอนุรักษ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

พันธุกรรมพืช และเปนจุดเรียนรูของเด็ก เยาวชน และประชาชน ใหมีจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช
รวมทั้งเปนที่พักผอนหยอนใจ สมควรแกเวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนิน
กลับเรือนรับรองพิเศษ โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๒๗ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๖.๕๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา โปรดกระหมอมให
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ ลงแทนพระองค ณ อาคารชั ย พั ฒ นา
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเจิมเทียนรุงที่จะทรงพระราชอุทิศ เพื่อเชิญไปจุดบูชาพระรัตนตรัย
ตามพระอารามหลวง ๖ พระอาราม ไดแก วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดเบญจมบพิตร
ดุสิตวนาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และวัดนิเวศธรรมประวัติ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๙ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จออก ณ พระตําหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ทรงประกอบพิธีสมรสประทานแก คูสมรส
ตามลําดับดังนี้ นายแพทยศรัณย ไพรัชเวทย กับ แพทยหญิงทราย ทัศเกตุ รอยโท พงศธร ศรีวัฒนพงศ
กับ รอยโทหญิง ณัฐิฏา เทพนรินทร นายสุรพงษ ศรีวินิจ กับ นางสาวยุพาพรรณ พวงพั่งเพชร
นายธัญวรินทร สมาธิ กับ นางสาวเสาวลี แกวชวย วาที่รอยตรี โอฬาร รวงผึ้ง กับ นางสาวอินทิรา
พาลพล จาเอก มาโนชญ จงกิติวิโรจน กับ นางสาวสุภาวิมล กือเย็น นายอิสรา อริยเอกอนันต
กับ นางสาวสิรินญา เอี่ยมเจริญ
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๑๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยเฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง จากเรือนรับรองพิเศษโครงการ
ฟารมตัวอยางในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา
ไปยังสนามเฮลิคอปเตอรพระตําหนัก ทักษิณราชนิเวศน จากนั้น ประทับรถยนตพระที่นั่งเสด็จพระราชดําเนิน
ไปทรงรว มพิธีบําเพ็ญกุศลประจําปทางศาสนาอิสลาม ณ ลานเฟองฟา ทักษิณราชนิเวศน อําเภอ
เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ในโอกาสนี้ ทรงพระดําเนินทรงเยี่ยมและพระราชทานของสิ่งของแกตัวแทนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานเขาตันหยง รวม ๘๕ ชุด ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงนี้จัดตั้งขึ้นตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อลดภาระการดูแลบุตรของผูปกครองและเตรียมความพรอมดานตาง ๆ แกเด็ก
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กอนเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ปจจุบันมีเด็กนักเรียน ๗๕ คน จากนั้น ทรงรวมพิธีบําเพ็ญกุศล
ประจําปทางศาสนาอิสลามแกผูลวงลับซึ่งเปนบรรพบุรุษของชาวบานเขาตันหยง ณ บริเวณลานเฟองฟา
โดยนายสู ไฮมี โตะอิหมามประจํามัสยิดหนาพระตําหนัก ทักษิณราชนิเวศน นํา ผูรวมพิธีประกอบดวย
กรรมการมัสยิดบานเขาตันหยง และทายาทผูลวงลับ รวมสวดขอพรจากพระผูเปนเจา เพื่อถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีน าถ และพระบรมวงศานุว งศ
เพื่ออุทิศสวนกุศลแกบรรพบุรุษของชาวบาน เขาตันหยง
ลานเฟองฟา เปนกุโบรเกา หรือสุสานของชาวไทยมุสลิมที่อาศัยอยูบานเขาตันหยงมาแตโบราณ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสรางพระตําหนัก ทักษิณ
ราชนิเวศน จึงไดปรับปรุงสภาพพื้นที่เปนลานเฟองฟา และทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
จัดพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานแกบรรพบุรุษของชาวบานเขาตันหยงเปนประจํา
เวลา ๑๐.๕๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับเฮลิคอปเตอร
พระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามความกาวหนาการดําเนินการสอน ณ โรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนบานลีนานนท (มูลนิธิสุมิตร เลิศสุมิตรกุล อุปถัมภ) อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
ครั้นเสด็จพระราชดําเนินถึง ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดานวิชาการ ใน ๔ กลุมสาระ คือ ภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ ในป ๒๕๕๗ ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบ ๓ ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานดานปฐมวัยและประถมศึกษา ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให นายณัฐพงศ
ศิริชนะ ผูวาราชการ จังหวัดนราธิวาส นํา ปลัดอําเภอที่ไดรับการอบรมหลักสูตรนายอําเภอเปนกรณีพิเศษ
ในจังหวัดนราธิวาสที่ไดรับอันตรายจากการปฏิบัติหนาที่และคณะ เฝาทูลละอองพระบาท เสร็จแลว
ทรงพระดําเนินทอดพระเนตร โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยสงเสริมใหปลูกพืชผัก เลี้ยงไกไข
ไกเนื้อ และปลา ศูนยฝกและพัฒนา อาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปตตานี สงเสริมการเพาะถั่วงอก
ในตะกราเพื่ออาหารกลางวัน สวนเกษตรอําเภอ สุคิริน สอนการขยายพันธุบอนสีดวยการผาหัว นอกจากนี้
ยังนําไปประกอบอาชีพ สรางรายไดเพิ่มกลุมแมบานเกษตรกรบานลีนานนท ไดมาสอนการทําเครื่องแกงเผ็ด
การทําสะตอดอง กรมชลประทานไดกอสราง โครงการฝายบานลีนานนท เพื่อสนับสนุนน้ําในการอุปโภค
บริโภคของโรงเรียนและราษฎร จากนั้น ทอดพระเนตรสุขศาลาพระราชทาน ซึ่งเดิมเปนหองพยาบาล
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สรางขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อให
การรักษาพยาบาลเบื้องตนแกนักเรียนและชุมชนใกลเคียง โดยมีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลใหคําแนะนํา
ดานการรักษา เสร็จแลว ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณนักเรียน สงเสริมใหรูจักอุดมการณและ
วิธีการสหกรณ รวมทั้งการทําธุรกิจสหกรณ สงผลใหมีความรู ความสามารถ ไดรับประกาศเกียรติบัตร
รางวัลชมเชยกิจกรรมการประกวดการบันทึกบัญชีสหกรณประจําป ๒๕๕๖ และใบประกาศเกียรติบัตร
รางวัลครูผูรับผิดชอบกิจกรรมสหกรณนักเรียน
ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหนวยแพทยพระราชทาน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ใหมาบริการตรวจรักษานักเรียน และผูปวยในพื้นที่สวนใหญปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจและระบบ
ทางเดินอาหาร พรอมทั้งทรงรับผูปวยไวเปนคนไขในพระราชานุเคราะห ๘ ราย อาทิ กระจกตาราว
เนื้องอกในสมอง พรอมกับทรงเยี่ยมราษฎรไทยพุทธ และไทยมุสลิม ที่มาเฝาทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
เวลา ๑๔.๒๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยเฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง ไปทรงติดตามการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริ ณ โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบานปาโจแมเราะ หมูที่ ๘ ตําบลแมหวาด อําเภอธารโต จังหวัดยะลา
ครั้นเสด็จพระราชดําเนินถึง ทอดพระเนตรโครงการตามพระราชดําริของโรงเรียน ซึ่งเปดสอน
ชั้ น อนุ บ าลถึ ง ประถมศึ ก ษาป ที่ ๖ ป จ จุ บั น มี นั ก เรี ย น ๑๘๐ คน ส ว นใหญ เ ป น ชาวไทยมุ ส ลิ ม
ดานการเสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรูทางวิชาการคะแนนการสอบโอเน็ต ในกลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ จากนั้น ทอดพระเนตร
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดําริ มีการฝกใหนักเรียนไดเรียนรูวิธีทําการเกษตร
ตั้งแตเริ่มปลูก การดูแลรักษา และการเก็บผลผลิต เพื่อนํามาประกอบอาหารกลางวัน สวนการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมมีการเรียนรูกิจกรรมเกษตร
อินทรีย ในป ๒๕๕๖ ทางโรงเรียนไดรับประกาศเกียรติคุณโรงเรียน การจัดกิจกรรมดีเดนดานงานปศุสัตว
เขต ๙ และประกาศเกียรติคุณโรงเรียนตนแบบนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงกิจกรรม
การอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ และปที่ ๖
เวลา ๑๖.๑๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับรถยนตพระที่นั่ง
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามความกาวหนาการดําเนินการสอน ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

สังวาลยวิท ๔ หมูที่ ๒ บานวังไทร ตําบลแมหวาด อําเภอธารโต จังหวัดยะลา ซึ่งเปดสอนตั้งแต
ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปที่ ๖ มีนักเรียนทั้งหมด ๔๒ คน เปนชาวไทยพุทธทั้งหมด มีนักเรียน
ในพระราชานุเคราะห ๒๘ คน ในการนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมรักการอาน ซึ่งทางโรงเรียนจัดทําขึ้น
โดยใหนักเรียนยืมหนังสือสารานุกรมหรือแบบเรียนตาง ๆ กลับไปอานที่บาน สงผลใหสามารถอานหนังสือ
และเรียนหนังสือไดดีขึ้น จากนั้น ทรงติดตามการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริในดานตาง ๆ ไดแก
ดานการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของเด็กนักเรียนดานวิชาการหรือโอเน็ต ใน ๓ กลุมสาระ
คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประสบผลสําเร็จ
เปนอยางดี เนนใหนักเรียนทําตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงไกไขเปด
และปลา เพื่ อนํามาบริโ ภค ผลผลิต ที่ ไ ดเพีย งพอตอ การประกอบอาหารกลางวัน ส ว นที่เหลือจาก
การบริโ ภคโดยเฉพาะปลา จะนํามาทําปลาสม ไวบ ริโ ภคและจําหนาย เปนรายไดเสริม นอกจากนี้
ยังสอนการแปรรูปและถนอมอาหาร เชน ขาวเกรียบผลไมกลวยหินกรอบแกว ไขไกดอง ดานการฝกอาชีพ
สอนตัดผมนักเรียนชาย สอนการซอมเครื่องยนตขนาดเล็ก กิจกรรมสหกรณนักเรียน สงเสริมใหรูจักอุดมการณ
และวิธีการสหกรณ ดวยการทํากิจกรรมออมทรัพย กิจกรรมรานคา กิจกรรมสงเสริมการเกษตรแบบบูรณาการ
และกิจกรรมสวัสดิการและการศึกษา ปจจุบันมีสมาชิก ๔๑ คน ที่ผานมานักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศ
ในการสนับสนุนการประกวดการบันทึกบัญชีของสหกรณนักเรียนประจําป ๒๕๕๖ และรางวัลชนะเลิศ
โครงการ ๗ มิถุน ายน วัน กิจกรรมสหกรณนักเรียนประจําป ๒๕๕๗ สมควรแกเวลา จึง ประทับ
เฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินกลับที่ประทับแรมเรือนรับรองพิเศษโครงการฟารมตัวอยาง
ตามพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๒๘ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๘.๒๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนต พ ระที่ นั่ ง จากวั ง สระปทุ ม ไปทรงเป ด งานออกร า นคณะภริ ย าทู ต ประจํ า ป ๒๕๕๘
และทรงเยี่ยมรานคณะภริยาทูต ณ ศูนยการคาสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันศุกรที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๕๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากเรือนรับรองพิเศษโครงการฟารมตัวอยาง
ในสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร
โครงการฟารมตัวอยางในสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอรพระทีน่ งั่
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดอาคาร “ระโนดประชารักษ” ณ โรงพยาบาลระโนด อําเภอระโนด
จัง หวัด สงขลา อาคารดัง กลาวมี ขนาด ๖๐ เตี ยง สรางขึ้น ทดแทนอาคารเดิมที่ มีสภาพทรุด โทรม
โดยกอสรางแลวเสร็จในป ๒๕๕๗ ใชเปนอาคารผูปวยนอกและอุบัติเหตุ สามารถรองรับผูปวยนอกได
เฉลี่ยวันละ ๔๕๐ คน และผูปวยในเฉลี่ยวันละ ๕๔ คน ปจจุบัน โรงพยาบาลระโนดเขาเปนเครือขาย
โรงพยาบาลร ว มดู แ ลประชาชนในเขตบริ ก ารสุ ข ภาพที่ ๑๒ ใน ๗ จั ง หวั ด ได แ ก พั ท ลุ ง ตรั ง
นราธิวาส ปตตานี สงขลา ยะลา และสตูล มีศักยภาพในการรักษาพยาบาลผูปวยโรคหัวใจขาดเลือด
โรคหลอดเลือดสมอง และผูปว ยติดเชื้อรุน แรงในกระแสเลือด เปน การเบื้องตนก อนสง ไปรักษาตอ
ยังโรงพยาบาลขนาดใหญ ในอนาคตจะเปดใหบริการผาตัดที่ไมซับซอน อาทิ ไสติ่งอักเสบ ผาตัดคลอด
ทางหนาทอง และไสเลื่อนตอไป
ในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติและผลการดําเนินงานของโรงพยาบาล ตลอดจนความรวมมือ
ระหวางโรงพยาบาลกับประชาชน เชน “เพ็ญโมเดล” หรือบริการรับ - สงผูปวยโดยรถจักรยานยนตพวง
๓ ลอ เพื่อชวยเหลือผูปวย ที่ไมสามารถเดินทางมารับบริการทางการแพทยได และ “โครงการธนาคารขยะ”
ที่เปนการคัดแยกขยะภายในโรงพยาบาลอยางเปนระบบ โดยนําวัสดุเหลือใชมาผลิตเปนดอกไมพลาสติก
กระถางปลูกผักฯลฯ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

เวลา ๑๑.๓๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยเฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง ไปทรงติดตามผลการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริ ของโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ซึ่งมีนักเรียน จํานวน
๑๒๓ คน เปนทั้งเด็กชาวไทยพุทธและไทยมุสลิม โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค
แหงนี้ ดานวิชาการมุงเนนการสอนเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อใชคนควาหาความรู และฝกอาชีพ เชน
ชางเชื่อม ชางทาสี ชางยนต และชางตัด ผม รวมทั้งการทําขนมพื้นบาน การแปรรูปถนอมอาหาร
นอกจากนี้ ในสวนของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประสบผลสําเร็จเปนอยางดี จนไดรับรางวัล
ชนะเลิศการประกวดโครงการอาหารกลางวัน ในระดับจังหวัดและระดับเขต โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎร
และหนวยแพทยพระราชทาน ที่ไปใหการตรวจรักษาราษฎรในพื้นที่ ครั้งนี้มีราษฎรเจ็บปวยที่มาขอรับ
พระราชทานความชวยเหลือ เปนกรณีพิเศษ ๑๒ คน โดยปวยเปนโรคลิ้นหัวใจรั่วแตกําเนิด ไตวายเรื้อรัง
ลิ้นหัวใจตีบหัวใจหองลางไมมีผนัง หูไมไดยิน นิ้วมือนิ้วเทาติดกัน แขนขาผิดรูป และออทิสติก

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๗.๑๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวัง สระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิง ศพ คุณหญิง บูลยวิภา โสณกุ ล
ณ อยุธยา ท.ม., ท.จ., ต.ช. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
อนึ่ ง เมื่ อ วั น เสาร ที่ ๒๘ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๓๐ น. พระเจ า วรวงศ เ ธอ
พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปนประธานพิธีจุดเทียนประเพณี ประจําป
๒๕๕๘ สหพันธสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ ณ โรงแรมเจ
ดับบริว แมริออท กรุงเทพ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๘.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
ณ อาคารหอประชุมพอขุนรามคําแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคําแหง เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
เปนวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความวา คนเราโดยสวนใหญ มักจะยกยองชื่นชมผูมีความรูดีมีการศึกษาสูง เพราะเปนที่ทราบกันอยูวา
การจะเลาเรียนใหสําเร็จถึงระดับสูงนั้น มิใชสิ่งที่กระทําไดงายนัก ดวยเหตุนี้ คนทั่วไปจึงนิยมยกยอง
ผูสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิต และขณะเดียวกันก็มุงหวังวา บัณฑิตแตละคนจะสามารถสรางสรรคความดี
ความเจริญใหแกชาติบานเมืองได สมกับที่มีความรูความสามารถอันไดฝกฝนอบรมมา บัณฑิตผูมีโอกาส
ศึกษาเลาเรียนจนสําเร็จ จึงควรตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบของตนที่มีตอประเทศชาติ แลวนํา
ความรูที่มีอยูไปใชประกอบกิจการงานใหสําเร็จผลเปนประโยชนแกตนแกสวนรวม พรอมทั้งพัฒนาตนเอง
ใหมีความรูสูงขึ้น ลึกซึ้งขึ้น กวางไกลยิ่งขึ้นอยูเสมอ ขอสําคัญ ทุกคนจะตองควบคุมระมัดระวังความคิด
จิตใจและความประพฤติปฏิบัติ ใหตั้งมั่นอยูในความสุจริตเปนธรรม จะไดไมนําความรูไปใชในทางที่เปน
โทษเสียหาย หรือเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนผูอื่น อันเปนการบอนทําลายสวนรวมและชาติบานเมือง
หากบัณฑิตนําสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติดวยความตั้งใจ ก็เชื่อวาแตละคนจะสามารถสรางสรรค
ประโยชนและความเจริญมั่นคงใหแกประเทศชาติได สมเกียรติสมฐานะของบัณฑิตผูควรแกการยกยอง
นับถืออยางแทจริง

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

เวลา ๑๓.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
ณ อาคารหอประชุมพอขุนรามคําแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคําแหง เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
เปนวันที่ ๑
เวลา ๑๕.๐๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท
ตามลําดับ ดังนี้
- นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผูวาราชการจังหวัดราชบุรี นํา นายละออง และนางอุดม ใจภักดี
พรอมคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๘๓๗, ๗๐๗๓๕
๙๘๓๑ และ ๖๕๔๑๐ ตําบลบานเลือก อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เนื้อที่รวม ๓๘ ไร ๓ งาน
๖๖.๕๐ ตารางวา เพื่ อ พระราชทานแก โ รงพยาบาลโพธาราม อํ า เภอโพธาราม จั ง หวั ด ราชบุ รี
และทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- หมอมราชวงศปรียางคศรี วัฒนคุณ ผูชวยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝายการจัดหารายได
นํา คณะกรรมการจัดการแขงขัน “แรลลี่การกุศล รวมใจใหกาชาด” ครั้งที่ ๑๓ และครั้งที่ ๑๔
ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจัดการแขงขันดังกลาว เพื่อสมทบทุนศูนยปฏิบัติการโรคทางสมอง
และซื้ออุปกรณทางการแพทย ใหแกฝายทันตกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
- นางอาภา ออนละมัย ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนเซนตจอหน และคณะกรรมการรานกาชาด
เซนตจอหน เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจําหนายสลากบํารุง
สภากาชาดไทย เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย
- เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิคุณแมคุณภาพ นํา
นายวิรัช เสรีภาณุ รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิแม็คกรุปเพื่อสังคมไทย พรอมคณะ เฝาทูลละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนสรางอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ อาคารศูนยความเปนเลิศ
ทางการแพทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

- พลเรือตรี วศินสรรพ จันทวรินทร ผูบัญชาการ กองการบินทหารเรือ และนายนที ชัยสินธพ
กรรมการผูจัดการ บริษัท โปรไบค จํากัด พรอมคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงินรายไดจากการจัดงานจัดการแขงขันจักรยานเสือภูเขา “ชิมาโน เทร็ค โปรไบค เอ็ม ที บี
แชลเลนจ ๒๐๑๔” (Shimano Trek Probike MTB Challenge 2014) ชิงถวยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- นางพัชริน แตกุล ประธานสหกรณเครดิตยูเนี่ยนเชนลิสซิ่ง จํากัด พรอมคณะ เฝาทูลละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินฝากออมทรัพย โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- นายพลภัทร คําภีระ ผูอํานวยการโรงเรียนสังวาลวิทยา ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม พรอมคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
- หมอมหลวงจิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ บริษัท เอไอเอ จํากัด
พรอมคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรคไตแหงประเทศไทย
ดานการรักษาผูปวยโรคไตและโรคทางเดินปสสาวะที่ยากไร รวมทั้งเปนทุนวิจัยและทุนแกแพทยจากโรงพยาบาล
ในตางจังหวัดเพื่อฝกอบรมอายุรแพทยโรคไต
ในวั น เดี ยวกัน นี้ เวลา ๑๖.๐๖ น. สมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให นายมนูญ
มุกขประดิษฐ กรรมการและเลขานุการมูลนิธชิ ัยพัฒนา นํา ผูแทนจากกลุมบริษัทคิงฟชเชอร ซึ่งประกอบดวย
บริษัท คิงฟชเชอร โฮลดิ้งส จํากัด บริษัท เคเอฟฟูดส จํากัด บริษัท เซาทอีสตเอเซียนแพคเกจจิ้ง
แอนดแคนนิ่ง จํากัด บริษัท คิงฟชเชอร ๑๐๘ เทรดดิ้งส จํากัด และบริษัท โอเชียนนิคแคนเนอรี่
จํากัด เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๘.๔๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗
ณ อาคารหอประชุมพอขุนรามคําแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคําแหง เขตบางกะป เปนวันที่ ๒
เวลา ๑๓.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗
ณ อาคารหอประชุมพอขุนรามคําแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคําแหง เขตบางกะป เปนวันที่ ๒
เวลา ๑๔.๕๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท ตามลําดับ
ดังนี้
- นายวัลลภ เจียรวนนท กรรมการบริหารและรองประธานกรรมการบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ
จํากัด พรอมดวยคณะ เฝาทูลละอองพระบาท นอมเกลานอมกระหมอมถวายเครื่องจักร เพื่อใชในกิจการ
โรงผลิตภัณฑ ขาวตัวอยาง โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา
- นายสุรยุทธิ์ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท สามมิตร กรีนพาวเวอร จํา กัด
พรอมดวยคณะกรรมการบริษัทฯ เฝาทูลละอองพระบาท นอมเกลานอมกระหมอมถวายรถยนตกระบะบรรทุก
เพื่อทรงใชตามพระราชอัธยาศัย ตอจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
พระราชวโรกาสใหคณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท ตามลําดับดังนี้
- นางลานทิพย ทวาทศิน นายกสมาคมไว ดับ ยู ซี เอ กรุงเทพฯ นํา คณะกรรมการ
อํานวยการสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ และคณะภริยาทูตานุทูตประจําประเทศไทย ที่รวมจัดงาน
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ออกราน “แบงค็อก ไว ดับยู ซี เอ อินเตอรเนชั่นแนล บาซาร ๒๐๑๓” (Bangkok YWCA International
Bazaar 2013) เฝาทูลละออง พระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ
และเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
- นายมนูญ มุกขประดิษฐ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธชิ ัยพัฒนา นํา นายวัชรพล บุญหลาย
กรรมการบริษัท เมดิฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด นายอลิสเตอร เทยเลอร กรรมการผูจัดการใหญ
บริษัท เซนทรัล ฟูด รีเทล จํากัด และคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
จากการเขารวมโครงการ “ดวยเกลา ดวยขาว ไรซ ฟอร เดอะ คิง (Rice for the King)" เพื่อสมทบทุน
มูลนิธิชัยพัฒนา
- นายสมชัย เลิศสุทธิวงศ ประธานกรรมการบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด
(มหาชน) นํา คณะกรรมการจัดการแขงขัน “เอไอเอส แฟมิลี่ แรลลี่” เพื่อสายใจไทย ครั้งที่ ๒๑
ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการแขงขันฯ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
- ศาสตราจารย แพทยหญิงชนิกา ตูจินดา ประธานคณะกรรมการจัดงานกิตติมศักดิ์การประชุม
วิชาการรวมระหวางโรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช โรงพยาบาลพญาไท
และโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล ประจําป ๒๕๕๗ พรอมคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงินรายไดจากการจัดงานประชุมฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- นายพรชัย จุฑามาศ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิชาการเกษตรทรงคุณวุฒิ และรองผูอํานวยการ
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นํา คณะผูบริหารการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
- นายวิ นั ย ปลั่ ง พิ นิ จ การ ผู อํ า นวยการฝ า ยคลื่ น วิ ท ยุ เอฟ. เอ็ ม . ๙๕ เมกะเฮิ ร ท ซ
(F.M. 95 MHz.) นํา คณะผูบริหาร สํานักวิทยุ อสมท. เอฟ. เอ็ม. ๙๕ เมกะเฮิรทซ (F.M. 95 MHz.)
และศิลปน เฝาทูลละออง พระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดสวนหนึ่งจากการจัดมหกรรมคอนเสิรต
“ฉลองครบรอบ ๑๐ ขวบป ๑ ทศวรรษลูกทุงมหานคร” โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
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- พันตํารวจโท ขจัด บุญกมุติ ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก นํา
คณะกรรมการมูลนิธิฯ และคณะกรรมการมูลนิธิลูกเสือชาวบานจังหวัดอุทัยธานี เฝาทูลละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน จากดอกผลการประกอบการของมูลนิธิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก
และมูลนิธิลูกเสือชาวบานจังหวัดอุทัยธานี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- นายพนา จันทรวิโรจน กรรมการผูอํานวยการ บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท
จํากัด (มหาชน) และนายประพันธ จิวะพงษ ผูอํานวยการฝายกิจกรรมเพื่อสัง คม บริษัท โทเทิ่ล
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด นํา คณะผูจัดการแขงขันสะกดคําภาษาอังกฤษชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย
ครั้งที่ ๑๗ ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝาทูลละอองพระบาท
กราบบังคมทูลรายงานผลการแขงขันฯ และนําผูไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันฯ เฝาทูลละอองพระบาทดวย
- ศาสตราจารยเทียนฉาย กีระนันท ประธานกรรมการบริหารศูนยคุณธรรม นํา คณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดวรรณกรรมเยาวชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในกรอบแนวคิด
“ทําความดี...ไม มีที่สิ้ น สุด ” ชิ ง โลพระราชทานสมเด็จ พระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ มารี
เฝาทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการประกวดฯ และนําผูไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดฯ
เฝาทูลละออง พระบาทดวย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๓๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหม อ มให ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ ลงแทนพระองค
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให นายอิสมาอีล อะหมัด
ค็อยรอต (Mr. Ismail Ahmed Khairat) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปตประจําประเทศไทย
เฝาทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่พนจากตําแหนงหนาที่ ตอจากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให นายแอนดรูส
กลาส (Mr. Andrew Glass) ผูอํานวยการสถาบันบริติช เคานซิล ประเทศไทย เฝาทูลละอองพระบาท
ในโอกาสเขารับตําแหนงใหม
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๕.๑๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคไปพระราชทาน
เกียรติบัตร และรางวัล กับทอดพระเนตรการแสดงของนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา ในงาน
ปดภาคการศึกษาของนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ของโรงเรียน
จิตรลดา ณ ศาลาผกาภิรมย โรงเรียนจิตรลดา
เวลา ๑๗.๔๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จ พระบรมโอรสาธิร าชฯ สยามมกุ ฎราชกุ ม าร เสด็จ พระราชดําเนิน แทนพระองค ไปในการ
ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
เวลา ๐๘.๕๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
ณ อาคารหอประชุมพอขุนรามคําแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคําแหง เขตบางกะป เปนวันที่ ๓
เวลา ๑๓.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
ณ อาคารหอประชุมพอขุนรามคําแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคําแหง เขตบางกะป เปนวันที่ ๓
เวลา ๑๕.๐๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคาร
ชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให นายหรรษ วรรธน ศฤงคลา
(Mr.Harsh Vardhan Shringla) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจําประเทศไทย นายจี. บาลาสุบรามาเนียน
(Mr.G. Balasubramanian) รองหัวหนาสํานักงาน สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจําประเทศไทย
และนายราเจช สวามี (Mr. Rajesh Swami) เลขานุการเอก ฝายการเมืองและสารนิเทศ สถานเอกอัครราชทูต
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สาธารณรัฐอินเดียประจําประเทศไทย เฝาทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายละเอียดเกี่ยวกับงาน
“เฟสติวัล ออฟ อินเดีย” (Festival of India) ซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดียรวมกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
และหนวยงานของไทยและอินเดียจะจัดขึ้นที่ประเทศไทยในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน
๒๕๕๘
เวลา ๑๕.๐๙ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปประทานทุนการศึกษา
กับอุปกรณกีฬาแกนักเรียน และประทานถุงยังชีพแกราษฎร ในพื้นที่ตําบลบานเหลื่อม ณ โรงเรียน
บานดอนเปลา อําเภอบานเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี เปนผูแทนพระองค ไปในการบําเพ็ญพระราชกุศล
เนื่องในวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๗.๔๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคไปทรงเปลี่ยน
เครื่ อ งทรงฤดู ห นาว เป น เครื่ อ งทรงฤดู ร อ นถวายพระพุ ท ธมหามณี รั ต นปฏิ ม ากร ณ พระอุ โ บสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
ในโอกาสนี้ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา โดยเสด็จในการนี้ดวย
เวลา ๐๘.๔๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
ณ อาคารหอประชุมพอขุนรามคําแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคําแหง เขตบางกะป เปนวันที่ ๔
เวลา ๑๒.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
ณ อาคารหอประชุมพอขุนรามคําแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคําแหง เขตบางกะป เปนวันที่ ๔
เวลา ๑๕.๑๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให ศาสตราจารย นายแพทยภิรมย กมลรัตนกุลอธิการบดี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายหนังสือเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง “สถาบัน
พระมหากษัตริยกับมุสลิมในแผนดินไทย” (ฉบับพิเศษ) เพื่อทรงใชตามพระราชอัธยาศัย ตอจากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะบุคคล
ตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท ตามลําดับ ดังนี้
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- คณะกรรมการรานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงินรายไดจากการจําหนายสลากสภากาชาดไทย ในโอกาสนี้ ผูบริหารในกลุมการไฟฟาฝายผลิต
แหง ประเทศไทย และกรรมการผูจัด การใหญ บริษัท ผลิต ไฟฟาราชบุรี โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินสมทบ เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย
- นายมนูญ มุกขประดิษฐ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นํา คณะผูบริหาร
บริษัท คราวน เทค แอดวานซ จํากัด (มหาชน) เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
วีดิทัศนแนะนํามูลนิธิชัยพัฒนาเปนภาษาอังกฤษ เพื่อใชในการเผยแพรแลกเปลี่ยน และตอยอดความรู
ดานการพัฒนากับหนวยงานในตางประเทศ ซึ่งบริษัทดังกลาวเปนผูใหการสนับสนุนในการดําเนินการจัดทํา
- นางขวัญใจ โกเมศ เลขาธิการมูลนิธิขาวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ นํา นายอดิศักดิ์
ลิมปรุงพัฒนกิจ กรรมการผูอํานวยการ บริษัท เนชั่นบรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
และคณะเฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิขาวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
- นายพรชัย จุฑามาศ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิชาการเกษตร ทรงคุณวุฒิ และรองผูอํานวยการ
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นํา นางพะยอม อภิวัฒนางกูร และครอบครัว เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๑๗๐ เลขที่ดิน ๕๒ เนื้อที่ ๓ งาน ๔๘ ตารางวา ตําบลทรายขาว อําเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปตตานี เพื่อพระราชทานแกโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ทําเปน
เรือนเพาะชํา เพาะเลี้ยง ขยายพันธุทุเรียนนนทบุรี และทุเรียนพื้นบานตําบลทรายขาว
- นายพิสิฐ ลี้อาธรรม นายกสมาคมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ นํา คณะบุคคล เฝาทูลละอองพระบาท
ดังนี้
๑. คณะกรรมการบริห าร ที่ปรึกษาสมาคมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เฝาทูลละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจัดการแขงขันกอลฟการกุศล ครั้งที่ ๑๓ ประจําป ๒๕๕๗
ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ
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๒. คณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษาสมาคมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และผูเกี่ยวของในการจัดการประกวด
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดีเดน ครั้งที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๖ ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิขาเทียม
ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- พันเอก สุพจน เพชรรุง นายกสมาคมศิษยเกาโรงเรียนบุตรขาราชการกองทัพบกสุรศักดิ์มนตรี
กรุงเทพมหานคร นํา คณะกรรมการจัดการแขงขันโบวลิ่งการกุศล ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจัดการแขงขันฯ
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกลาทูลกระหมอมถวายขาวกลองปรุงสําเร็จพรอมรับประทาน
- นายระพินทร จารุดุล กรรมการผูจัดการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ นํา คณะกรรมการมูลนิธิฯ
เฝ า ทู ล ละอองพระบาท ทู ล เกล า ทู ล กระหม อ มถวายพระคั ม ภี ร ฉ บั บ ภู มิ พ โลภิ ก ขุ และพระคั ม ภี ร
เปฏโกปเทสปกรณ บ าลี - ไทย ฉบั บ ภู มิ พ โลภิ ก ขุ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
- นางศรีสุภางค อินทรไทร นายกสมาคมนักแตงเพลงแหงประเทศไทย นํา คณะกรรมการ
สมาคมฯ และคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายหนังสือรวมเพลงเทิดพระเกียรติ
๘๖ พรรษา คีตมหาราชัน เพื่อทรงใชหรือพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
- นางสาวภาวิณี ปุณณกันต อธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม และคณะเฝาทูลละอองพระบาท
กราบบังคมทูลรายงานการคัดเลือกเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม “เมืองสวย น้ําใส ไรมลพิษ
เพียงกิน อยู รูคิด เปนมิตรภาพกับสิ่งแวดลอม” รางวัลถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจําป ๒๕๕๕ ในโอกาสนี้ ผูแทนเทศบาลที่ไดรับรางวัลเฝาทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานถวยรางวัลพระราชทานดวย
- ศาสตราจารย นายแพทยพูนพิศ อมาตยกุล ประธานคณะอนุกรรมการสงเสริมกิจกรรมดนตรีไทย
พรอมดวยผูบริหารกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
และผูที่เกี่ยวของในการจัดการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี”
ครั้งที่ ๒๘ ปพุทธศักราช ๒๕๕๖ ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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เฝาทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการจัดการประกวดฯ และในโอกาสนี้ เยาวชนที่ชนะเลิศ
การประกวดประเภทวง และเดี่ยว กับผูสนับสนุนการจัดการประกวดฯ เฝาทูลละอองพระบาท รับพระราชทาน
ถวยรางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร และเข็ม ตอจากนั้น
เวลา ๑๖.๐๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท
ตามลําดับ ดังนี้
- นายชิเกะกะซุ ซะโตะ (Mr. Shigekazu Sato) เอกอัครราชทูตญี่ปุนประจําประเทศไทย
เฝาทูลละอองพระบาท เพื่อกราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่พนจากตําแหนงหนาที่
- นายหนิง ฟูขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย นํา ยุวชนไทย - จีน
จากโครงการแลกเปลีย่ นของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย - จีน ซึ่งสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
ไทย - จีน และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทยจัดขึ้นในโอกาส ๔๐ ป
ความสัมพันธทางการทูต ระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศไทย เฝาทูลละอองพระบาท
ในโอกาสที่เดินทางมาเขารวมโครงการดังกลาว ตอจากนั้น
เวลา ๑๘.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ หองประชุม
อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเปนประธานการประชุมสามัญและการประชุม
คณะกรรมการศิริราชมูลนิธิประจําป ๒๕๕๘
ศิริราชมูลนิธิ กอตั้งเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๑๒ ดวยเจตนารมณที่จะใหองคกรนิติบุคคล
ที่มิใชหนวยราชการทําหนาที่รวบรวมเก็บรักษา และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่มีผูบริจาคสมทบ
เกื้อกูลกิจการของ “ศิริราช” โดยมีการตั้งคณะกรรมการกอตั้งศิริราชมูลนิธิ เพื่อชวยหาและดูแลเงินบริจาค
ตลอดจนการใชจายเงินบริจาค เพื่อสงเสริมการผลิตแพทยและบุคลากรทางการแพทย และการสนับสนุน
ชวยเหลือการรักษาพยาบาลผูปวยของโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล สงเสริม
สนับสนุนการอบรมศึกษาและคนควาวิจัยของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล สงเสริมและสนับสนุน
การใหการรักษาพยาบาลของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล รวมมือ สงเสริม และประสานงานกับ
สถาบันการกุศลอื่น ๆ
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ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๓๐ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปประทานโลรางวัลสตรีทํางานดีเดน ประจําป ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๕.๔๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา โปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกแทนพระองค ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให เอกอัครราชทูต ตางประเทศ ประจําประเทศไทย
เฝาทูลละอองพระบาท ถวายพระราชสาสนตราตั้ง และอักษรสาสนตราตั้ง ตามลําดับ ดังนี้
- นายฟรันเชสโก ซาเวรีโอ นีซีโอ (Mr. Francesco Saverio Nisio) ซึ่งมีถิ่นพํานักอยูที่
กรุงเทพมหานคร เฝาทูลละอองพระบาท ถวายอักษรสาสนตราตั้ง เปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็ม
แหงสาธารณรัฐอิตาลีประจําประเทศไทย
กอ นที่จ ะมาดํ ารงตํา แหน ง เป น เอกอัค รราชทูต วิ สามั ญ ผู มี อํา นาจเต็ม แหง สาธารณรั ฐ อิ ต าลี
ประจําประเทศไทย นายฟรันเชสโก ซาเวรีโอ นีซีโอ เคยดํารงตําแหนงเปนรองอธิบดีกรมกิจการชาวอิตาเลียน
ในตางประเทศและนโยบายการอพยพเขาเมือง กระทรวงการตางประเทศสาธารณรัฐอิตาลีมากอน
- นายตาริก บุกวิช (Mr. Tarik Bukvic) ซึ่งมีถิ่นพํานักอยูที่กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย
เฝาทูลละอองพระบาท ถวายอักษรสาสนตราตั้ง เปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงบอสเนีย
และเฮอรเซโกวีนาประจําประเทศไทย
ในการมาดํารงตําแหนงเปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงบอสเนียและเฮอรเซโกวีนา
ประจําประเทศไทย นายตาริก บุกวิช ไดดํารงตําแหนงเปนเอกอัครราชทูตบอสเนียและเฮอรเซโกวีนา
ประจํามาเลเซียดวย
- นายฆิลเบรโต ฟอนเซกา กีมาไรช เด โมวรา (Mr. Gilberto Fonseca Guimarães de Moura)
ซึ่งมีถิ่นพํานักอยูที่กรุงเทพมหานคร เฝาทูลละอองพระบาท ถวายอักษรสาสนตราตั้งเปนเอกอัครราชทูต
วิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสหพันธสาธารณรัฐบราซิลประจําประเทศไทย
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กอนที่จะมาดํารงตําแหนงเปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสหพันธสาธารณรัฐบราซิล
ประจําประเทศไทย นายฆิลเบรโต ฟอนเซกา กีมาไรช เด โมวรา เคยดํารงตําแหนงเปนเอกอัครราชทูต
สหพันธสาธารณรัฐบราซิลประจําสาธารณรัฐสโลวีเนียมากอน
- นายเชทิ ล เพาล เ ซน (Mr. Kjetil Paulsen) ซึ่ ง มี ถิ่ น พํ า นั ก อยู ที่ ก รุ ง เทพมหานคร
เฝ า ทู ล ละอองพระบาท ถวายพระราชสาส น ตราตั้ ง เป น เอกอั ค รราชทู ต วิ ส ามั ญ ผู มี อํ า นาจเต็ ม
แหงราชอาณาจักรนอรเวยประจําประเทศไทย
กอนที่จะมาดํารงตําแหนงเปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงราชอาณาจักรนอรเวย
ประจําประเทศไทย นายเชทิล เพาลเซน เคยดํารงตําแหนงเปนผูจัดการโครงการและที่ปรึกษาอาวุโส
กรมทรัพยากรบุคคล กระทรวงการตางประเทศราชอาณาจักรนอรเวยมากอน
- นายรูเบน แอนโทนี โจแอนนีส เลฟเวอรมอร (Mr. Reuben Anthony Joannes Levermore)
ซึ่งมีถิ่นพํานักอยูที่กรุงเทพมหานคร เฝาทูลละอองพระบาท ถวายอักษรสาสนตราตั้งเปนเอกอัครราชทูต
วิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงนิวซีแลนดประจําประเทศไทย
กอนที่จะมาดํารงตําแหนงเปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมอี ํานาจเต็มแหงนิวซีแลนดประจําประเทศไทย
นายรูเบน แอนโทนี โจแอนนีส เลฟเวอรมอร เคยดํารงตําแหนงเปนเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด ประจํา
สาธารณรัฐฟลิปปนสมากอน
เวลา ๐๘.๕๐น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
ณ อาคารหอประชุมพอขุนรามคําแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคําแหง เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
เปนวันที่ ๕
เวลา ๑๒.๔๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
ณ อาคารหอประชุมพอขุนรามคําแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคําแหง เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
เปนวันที่ ๕
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เวลา ๑๕.๒๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคาร
ชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให วาที่รอยตรี กิตติ ขันธมิตร
กรมวังผูใหญ สํานักพระราชวัง นํา คณะบุคลากรทางการแพทย และสาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เฝาทูลละอองพระบาท ในโอกาสที่เดินทางมาเขารวมโครงการฝกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย
และสาธารณสุขในประเทศไทย
ในโอกาสนี้ วิทยากร และผูจัดโครงการฝกอบรมดังกลาว รวมเฝาทูลละอองพระบาทดวย
ในวั น เดี ยวกัน นี้ เวลา ๑๗.๑๖ น. สมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงหลอรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย
(เกี่ยว อุปเสโณ) ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๓๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก
แทนพระองค ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ในการพระราชพิธีสังเวยพระปาย เนื่องใน
เทศกาลตรุษจีน
ในโอกาสนี้ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา โดยเสด็จในการนี้ดวย
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๕.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา โปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกแทนพระองค ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให เอกอัครราชทูต ตางประเทศ ประจําประเทศไทย
เฝาทูลละอองพระบาท ถวายพระราชสาสนตราตั้ง และอักษรสาสนตราตั้ง ตามลําดับ ดังนี้
- นายรอแบร เลาแอร (Mr. Robert Lauer) ซึ่งมีถิ่นพํานักอยูที่กรุงเทพมหานคร เฝาทูลละอองพระบาท
ถวายพระราชสาสนตราตั้ง เปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงราชรัฐลักเซมเบิรกประจําประเทศไทย
กอนที่จะมาดํารงตําแหนง เปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็ม แหงราชรัฐลักเซมเบิรก
ประจําประเทศไทย นายรอแบร เลาแอร เคยดํา รงตําแหนงเปน ที่ป รึกษา สถานเอกอัค รราชทู ต
ราชรัฐลักเซมเบิรกประจําสาธารณรัฐออสเตรีย รองหัวหนาคณะผูแทนราชรัฐลักเซมเบิรกประจําองคการ
วาดวยความมั่นคงและความรวมมือในยุโรปและองคการระหวางประเทศประจํากรุงเวียนนามากอน
- นายคีริ ลล มีไ ฮโลวิช บารสกี (Mr. Kirill Mikhailovich Barsky) ซึ่งมีถิ่น พํานักอยู ที่
กรุงเทพมหานคร เฝาทูลละอองพระบาท ถวายอักษรสาสนตราตั้ง เปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็ม
แหงสหพันธรัฐรัสเซียประจําประเทศไทย
กอ นที่จ ะมาดํ า รงตํ าแหนง เป น เอกอั ค รราชทูต วิ สามั ญ ผูมี อํ านาจเต็ ม แห ง สหพั น ธรั ฐ รัส เซี ย
ประจําประเทศไทย นายคีริลล มีไฮโลวิช บารสกี เคยดํารงตําแหนงเปนเอกอัครราชทูตประจํากระทรวง
การตางประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย และผูแทนพิเศษของประธานาธิบดีแหงสหพันธรัฐรัสเซียประจําองคการ
ความรวมมือเซี่ยงไฮมากอน
- นายพอล โรบิ ล ลี ย าร ด (Mr. Paul Robilliard) ซึ่ ง มี ถิ่ น พํ า นั ก อยู ที่ ก รุ ง เทพมหานคร
เฝาทูลละอองพระบาท ถวายอักษรสาสนตราตั้ง เปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงเครือรัฐ
ออสเตรเลียประจําประเทศไทย
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กอนที่จะมาดํารงตําแหนงเปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงเครือรัฐออสเตรเลีย
ประจําประเทศไทย นายพอล โรบิลลียารด เคยดํารงตําแหนงเปน อธิบดีกรมเอเชียใตและตะวันตก
กระทรวงการตางประเทศและการคาเครือรัฐออสเตรเลียมากอน
- นายวลาดีมีร ราดูโลวิช (Mr. Vladimir Radulovic) ซึ่งมีถิ่นพํานักอยูที่กรุงพอดกอรีตซา
มอนเตเนโกร เฝาทูลละอองพระบาท ถวายอักษรสาสนตราตัง้ เปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็ม
แหงมอนเตเนโกรประจําประเทศไทยคนแรก
ในการมาดํารงตําแหนงเปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงมอนเตเนโกรประจําประเทศไทย
คนแรก นายวลาดีมีร ราดูโลวิช ไดดํารงตําแหนงเปนปลัดกระทรวงการตางประเทศมอนเตเนโกรดวย
- นายมานูเอล อันโตเนียว กุซมัน เอรนันเดซ (Mr. Manuel Antonio Guzman Hernandez)
ซึ่งมีถิ่นพํานักอยูที่กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย เฝาทูลละอองพระบาท ถวายอักษรสาสนตราตั้ง
เปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสาธารณรัฐโบลีวารแหงเวเนซุเอลาประจําประเทศไทย
ในการมาดํ า รงตํ า แหน ง เป น เอกอั ค รราชทู ต วิ ส ามัญ ผู มี อํ า นาจเต็ ม แห ง สาธารณรัฐ โบลี ว าร
แหงเวเนซุเอลาประจําประเทศไทย นายมานูเอล อันโตเนียว กุซมัน เอรนันเดซ ไดดํารงตําแหนงเปน
เอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสาธารณรัฐโบลีวารแหงเวเนซุเอลาประจําประเทศมาเลเซียดวย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๕๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดนิทรรศการ “การกาวเขาสูศตวรรษที่หา
แหงความสัมพันธไทย - สหราชอาณาจักร” ณ ศูนยการคาเซ็นทรัล เอ็มบาสซี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันศุกรที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๓๕ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี
พระวรราชาทินดั ดามาตุ เสด็จไปทรงเปนประธานงานกาลาดินเนอรการกุศล “ราตรีประสานจิต ประสานมิตร
ประสานใจ” ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๕.๕๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปทรงเปดงาน
เมาลิดกลางแหงประเทศไทย ประจําปฮิจเราะหศักราช ๑๔๓๖ ณ ศูนยบริหารกิจการศาสนาอิสลาม
แหงชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราชดํารัส ความวา
การที่ทุกคนรวมกันจัดงานเมาลิดกลางเปนประจําทุกป เพื่อนอมรําลึกถึงพระคุณของทานนบีมุฮัมมัด
ผูเปนศาสดาของศาสนาอิสลาม และเผยแพรหลักธรรมคําสอนของทานใหป ระจักษแพรห ลายยิ่งขึ้น
นับเปนกุศลกิจที่ควรแกการชื่นชมยกยองอยางยิ่ง แทจริงแลว หลักธรรมคําสอนของทุกศาสนา ลวนมี
จุดมุงหมายสําคัญตรงกันอยูประการหนึ่ง คือสอนใหศาสนิกชนทุกคนเปนคนดี มีความเมตตาปรารถนาดีตอกัน
หลักธรรมคําสอนทั้งนั้น ยิ่งปรากฏแพรหลายมากขึ้นเทาใด ก็จะยิ่งกอใหเกิดประโยชนเกื้อกูล ทั้งแกบุคคล
และสังคมสวนรวมมากขึ้นเทานั้น คือทําใหทุกคนมีชีวิตที่เจริญมั่นคง และมีสังคมที่ทุกเชื้อชาติศาสนา
จะอยูรวมกันดวยความผาสุก โดยมีความรัก ความเขาใจ และการสงเคราะหเกื้อกูลกัน เปนเครื่องยึดเหนี่ยว
ผูกพัน จึงเชื่อมั่นวา หากทุกคน ทุกศาสนา จะยึดถือปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของศาสนาอยางเครงครัด
และจริง ใจแลว ชีวิต ของแต ละคน และชาติบานเมือง รวมทั้ง โลกที่เ ราอาศั ยอยูนี้ จะดํา รงมั่น คง
ดวยความเจริญรมเย็นเปนผาสุกอยางแนนอน
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๘.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหม อ มให สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร เสด็ จ ออกแทนพระองค
ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระราชวโรกาสให นายชิเกะกะซุ ซะโตะ (Mr. Shigekazu Sato) เอกอัครราชทูต
ญี่ปุนประจําประเทศไทย เฝาทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพนจากตําแหนงหนาที่
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณประถมาภรณชางเผือกแกเอกอัครราชทูตฯ ดวย ตอจากนั้น
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สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะบุคคล
ตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท ตามลําดับ ดังนี้
- นายเซนอน คุคชัค (Mr. Zenon Kuchciak) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนดประจํา
ประเทศไทย เฝาทูลละอองพระบาท ในโอกาสเขารับตําแหนงหนาที่
- นายบรรพต หงษทอง นายกสมาคมราชยานยนตสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เฝาทูลละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งเปนรายไดจากการจัดกิจกรรม
“การแข ง ขั น รถยนต แ รลลี่ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ พระบาทสมเด็ จ พระเจา อยู หั ว ” โดยเสด็ จ พระราชกุ ศ ล
ตามพระราชอัธยาศัย
- นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
และคณะกรรมการพิจารณาการใหทุนการศึกษา “วราพัฒน” ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
นํา นางสาวชญานิศ พฤกษพานิช ผูไดรับทุนวราพัฒน ประจําป ๒๕๕๖ และนางสาวลลิตา รัตนจิระวงศ
กับนางสาวนภัสสร ธีรเนตร ผูไดรับทุนวราพัฒน ประจําป ๒๕๕๗ เฝาทูลละอองพระบาท รับพระราชทาน
ทุนการศึกษาฯ
ในโอกาสนี้ ผูปกครองของผูไดรับพระราชทานทุนฯ รวมเฝาทูลละอองพระบาทดวย
- ศาสตราจารยสุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ นายกวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ
นํา นิสิต นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ที่มีผลการเรียนดี และสอบไดเปนที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๗
เฝาทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี รองศาสตราจารยสาโรจน ศิริศันสนียกุล
ผูไ ดรับ รางวัลการประกวดตําราดีเดน ประจําป ๒๕๕๗ เฝาทูลละอองพระบาท รับ พระราชทาน
โลประกาศเกียรติคุณ และคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางดานวิศวกรรมศาสตร
ในพระราชูป ถัมภ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และคณะอนุกรรมการตัดสิน
ตําราดีเดน เฝาทูลละอองพระบาท พระราชทานเข็มที่ระลึก
- นายบัญชร จันทรดา ผูอํานวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ นํา
ผูแทนครู ผูแทนสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ และผูแทนสมาคมนักเรียนเกา
โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ รองผูอํานวยการโรงเรียนที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม และครูที่ปฏิบัติงาน
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โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ มาเปนเวลา ๓๐ ป ๒๐ ป และ ๑๐ ป เฝาทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานเครื่องหมายที่ระลึก กับนํา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ เฝาทูลละอองพระบาท
รับ พระราชทานเหรีย ญกระดานชนวน กั บ ทู ลเกล าทู ลกระหม อมถวายเงิ น โดยเสด็จ พระราชกุศ ล
ตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกลาทูลกระหมอมถวายพระพุทธมงคลปญญาสมวัสสบรมนาถบพิตร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข
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ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๕.๓๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนิน โดยรถยนตพระที่นั่ง
จากอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ไปทอดพระเนตรโครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต เปนการสวนพระองค
เมื่อเสด็จพระราชดําเนินถึงโครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตร “โรงสีขาวตัวอยางสวนจิตรลดา” และนิทรรศการ “พลังงาน
แสงอาทิตยชวยสีขาว” ซึ่งจัดแสดงอยูภายในโรงสีฯ โรงสีขาวตัวอยางสวนจิตรลดากอตั้งขึ้นเมื่อป ๒๕๑๔
เวลานั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชดําริในการแกไขปญหาความยากจนของเกษตรกร
อันเนื่องมาจากการขายขาวเปลือกไดในราคาถูก วา ควรใหชาวนารวมกลุมกันเปนสหกรณ ทําการสีขา วเปลือก
ดวยตนเอง แทนที่จะนําไปขายใหโรงสีในราคาถูก จึงพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองค ใหจัดตั้ง
โรงสีขาวแหงนี้ขึ้น เพื่อเปนตัวอยางในการทดลองเผยแพรความรูเรื่องการสีขาวแกเกษตรกร ตลอดจน
เปนยุงฉางสําหรับ ศึกษาวิธีการเก็บรักษาขาวเปลือกชนิด ตาง ๆ อยางถูกตองเหมาะสม ในโอกาสนี้
ทอดพระเนตรเครื่องสีขาว “ปนแกว” ซึ่งเปนเครื่องสีขาวที่มีผูนํามานอมเกลานอมกระหมอมถวายใหใชงาน
ณ โรงสี ข า วแห ง นี้ ม าตั้ ง แต ป ๒๕๑๖ และเครื่ อ งสี ข า วอี ก เครื่ อ งหนึ่ ง ซึ่ ง ใช ง านอยู คู กั น จากนั้ น
เสด็จพระราชดําเนินผานโรงนมเม็ด สวนดุสิต โรงนมผง สวนดุสิต และโรงนม ยูเอชที สวนจิตรลดา
มาประทับพักพระราชอิริยาบถ ณ บานพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งเดิมกรมการพลังงานทหาร ศูนยการอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศและพัฒนาพลังงานทหาร จัดสรางขึ้นนอมเกลานอมกระหมอมถวาย เนื่องในโอกาส
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป เมื่อป ๒๕๓๙ เพื่อศึกษาการผลิตพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงาน
ทางเลือก และไดมีการปรับปรุงติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมมาอยางตอเนื่อง จนกระทั่งในป ๒๕๔๙ จึงไดมี
การกอสรางใหมเปนอาคารหลังปจจุบัน สมควรแกเวลา จึงประทับรถยนตพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนิน
กลับอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อเวลา ๑๖.๔๓ น.
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เวลา ๐๘.๕๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดนิทรรศการ “รักษสมอง” ณ ศูนยการคาสยามพารากอน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๐.๕๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม
พระราชทานพระราชวโรกาสให ศาสตราจารยหาว ผิง (Professor Hao Ping) รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ในโอกาสเดินทาง
เยือนประเทศไทย
ในโอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแกคณะผูเฝาทูลละอองพระบาท ดวย
เวลา ๑๔.๒๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารมาที่ ๒ รักษาพระองคสนามเปา เพื่อประทับ
เฮลิค อปเตอร พระที่ นั่ ง ไปทอดพระเนตรงานแสดงจิ ต รกรรมเครื่ องกระเบื้อ งนานาชาติ ครั้ง ที่ ๒
ณ ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน) อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๑๕ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
เสด็จ ไปทรงเปด งาน “ประมงน อมใจ ไทยทั่ ว หล า ” ครั้ งที่ ๑๔ ณ ห า งสรรพสิน ค าเดอะมอลล
สาขาบางกะป เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๗.๕๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารมาที่ ๒ รักษาพระองค สนามเปา เพื่อประทับ
เฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อําเภอวัดสิงห จังหวัด
ชัยนาท
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให พลอากาศเอก กําธน สินธวานนท องคมนตรี เปนผูแทนพระองค ไปมอบรางวัล
“เทพทอง” แกผูแทนองคกรและบุคคลดีเดนดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ประจําป ๒๕๕๗
ประกอบดวย พระภิกษุ และฆราวาส และมอบโลเกียรติยศแกผูใหการสนับสนุนการจัดงานฯ ประกอบดวย
พระภิกษุ และฆราวาส ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
การนี้ คณะกรรมการสมาคมนักวิทยุและโทรทัศนแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
เขารวมพิธีในโอกาสนี้ดวย
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๗.๕๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ หมอมราชวงศวิสาขา ไชยันต
จ.ม., บ.ช. ณ เมรุดานใต วัดเทพศิรินทราวาส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร
วันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๔๐ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปด งาน “รวมใจภักดิ์ รักษสยาม” ครั้งที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๘ ณ หอประชุม ใหญ
มหาวิทยาลัยสยาม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๕๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารมาที่ ๒
รัก ษาพระองค สนามเป า เพื่อ ประทั บ เฮลิ ค อปเตอร พระที่นั่ ง เสด็ จพระราชดํ าเนิ น ไปทรงปฏิ บั ติ
พระราชกรณียกิจในพื้นที่อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท
เวลา ๐๙.๒๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
ไปยังวัดปทุมธาราม อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน
ภายในพระมหาเจดียเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙ ซึ่งทางวัดรวมกับพุทธศาสนิกชน จัดสรางขึ้นเปน
พุทธอนุสรณสถาน ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราช
สมบัติครบ ๖๐ ป และเพื่อเปนพุทธสถานที่มั่นคงถาวรในการเผยแผพระพุทธศาสนาใหกวางขวาง
จากนั้น เสด็จพระราชดําเนิน ไปยัง โรงเรียนวั ด สิง ห ทรงเปด อาคารเฉลิ ม พระเกี ยรติ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งไดพระราชทานพระราชทรัพยในการกอสรางอาคาร
และการทาเรื อแหง ประเทศไทย และผูมีจิ ต ศรัทธารว มสมทบทุน พรอ มทั้ง พระราชทานชื่อ อาคาร
และพระราชทานพระราชานุญาตใหเชิญตราสัญลักษณงานเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ประดิษฐานเหนือชื่ออาคาร โรงเรียนวัดสิงห เปนโรงเรียนประจําอําเภอ
แบบสหศึกษา เปดสอนระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๖ ปจจุบันมีนักเรียน ๖๙๘ คน โอกาสนี้ ทอดพระเนตร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

นิทรรศการผลงานวิชาการของนักเรียน อาทิ การจัดหองเรียนอัจฉริยะของสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ โดยนําโทรศัพทมือถือมาติดเลนสขยาย ๑๐ - ๓๐๐ เทา เชื่อมตอดวยอินเทอรเน็ต
ไรสาย และจอโทรทัศน เพื่อศึกษาพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วและปรากฏการณที่มีรายละเอียดสูง
เพื่อใหเขาใจธรรมชาติรอบตัวและสนุกกับการเรียนวิทยาศาสตร นิทรรศการศูนยพัฒนาการเรียนการสอน
วิชาเกษตรกรรม ซึ่ง โรงเรียนฯ ไดนอมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาดําเนินงาน เชน ปลูกปา ๓ อยาง ประโยชน
๔ อยาง การทําน้ําหมักชีว ภาพจากผักตบชวา การปลูกไผกิม ซุงตามพระราชดําริที่พระราชทานไว
เมื่อคราวน้ําทวมใหญป ๒๕๕๔ เนื่องจากทนตอน้ําทวมขัง นอกจากนี้ มีการนําแผงโซลาเซลลมาใช
ผลิตกระแสไฟเพื่อดึงน้ําเขานาขาวไรซเบอรรี่ และพนหมอกในโรงเพาะเห็ด สวนกลุมสาระวิชาตาง ๆ
ไดมุงพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษสอน ใหมีทักษะดานการอาน คิด วิเคราะหเขียน
และการอานจับใจความ นําหนังสือพระราชนิพนธแกวจอมแกน มาเปนหนังสือนอกเวลาเพื่อเสริมทักษะ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งสงเสริมใหมีทักษะทั้งดานสังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรม การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี เชน การทําเกาอี้จากเชือกกลวย
เวลา ๑๒.๔๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
ไปยังโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห ทรงเยี่ยมและติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียน อาทิ กิจกรรมหองคอมพิวเตอร
ซึ่งไดนํานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ - ๖ เขารวมแขงขันกิจกรรมหองเรียนคอมพิวเตอร จนไดรับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ของเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ในป ๒๕๕๖ กิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียง เนนใหนักเรียนเรียนรูวิธีการปลูกไผกิมซุง การเลี้ยงไกไข การเพาะเห็ดนางฟาภูฏาน
และการปลูกผักสวนครัว เพื่อนํามาประกอบอาหารกลางวัน กิจกรรมหองเรียนภาษาไทยและผลงานนักเรียน
โดยใหจัดทําหนังสือเลมเล็ก และหนังสือดอกไม เพื่อบูรณาการงานศิลปะใหเขากับวิชาเรียน กิจกรรม
หองสมุด มีการจัดแสดงหนังสือสารานุกรมไทย นิทานอีสป และหนังสือภาพ เพื่อพัฒนาทักษะดานการอาน
โรงเรียนอนุบาลวัดสิงหเปดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปจจุบันมีนักเรียน ๑๑๔ คน
จากนั้น เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรการดําเนินงานโรงเรียนเทศบาลวัดสิงหสถิตย ในการนี้
พระราชทานสิ่ง ของพระราชทานแกผูแ ทนนักเรียน และทรงพระอักษรดวยพูกันจีน พระราชทานแก
โรงเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดสิงหสถิตเปดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปจจุบันมีนักเรียน

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

๗๘๐ คน จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ที่เนนผูเรียนใหเปนผูมีความรู ความสามารถ
มีคุณธรรมและจริยธรรม สงเสริมใหนักเรียนทําโครงงานที่เปนประโยชน เชน การประดิษฐดอกกุหลาบ
จากแผนโฟมยาง การประดิษฐของเลนจากวัสดุเหลือใช การทําครีมขัดโลหะ การทดสอบสารปนเปอน
ในอาหารตามวิชาวิทยาศาสตร การนี้ ทอดพระเนตรการแสดงระบําสานจาด ที่แสดงถึงภูมิปญญาของ
ชาวอํ าเภอวัด สิง ห ดานการสานกระจาดทรงหกเหลี่ยมและตะกรา สมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ
สยามบรมราชกุมารี เคยเสด็จพระราชดําเนินไปโรงเรียนแหงนี้เมื่อป ๒๕๕๕ หลังน้ําทวมใหญป ๒๕๕๔
และไดพระราชทานความชวยเหลือหลายประการ พระราชทานอุปกรณการเรียนการสอน ตําราเรียน
และหนังสือพระราชนิพนธ ชั้นวางหนังสือและคอมพิวเตอรแกหองสมุดโรงเรียน เพื่อใหนักเรียนไดศึกษา
คนควาดวยตนเอง พระราชทานเครื่องดนตรีทั้งชุด เนื่องจากนักเรียนมีความสามารถดานดนตรี มีวงโยธวาทิต
และวงดนตรีลูกทุงของโรงเรียน ซึ่งไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองระดับประเทศ จากการแขงขัน
ในงานศิลปะหัตถกรรมประจําป ๒๕๕๕ โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีในเพลงพระราชนิพนธ
“สมตํา” และเพลง “พระเทพทรงบุญ” นอกจากนี้ โรงเรียนไดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
ดวยการคัดนักเรียนที่อานเขียนหนังสือไมไดและอานไมคลอง จํานวน ๑๒๘ คน ทั้งระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา มาฝกอานฝกเขียนนอกเวลา พรอมทั้งนอมนําเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักสวนครัว
ผักกางมุ ง และเพาะเห็ ด นางฟา มาใชป ระกอบอาหารกลางวัน เลี้ ยงนั กเรี ยนด ว ย สมควรแกเ วลา
จึงประทับเฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินกลับกรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๗.๓๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ ณ หอประชุม
พญางําเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความวา การจัด การศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีจุดมุงหมายสําคัญคือ เพื่อใหผูเรียนเปนผูมีความรู
ทางวิชาการขั้นสูง และสามารถใชความรูนั้นประกอบอาชีพการงานสรางสรรคประโยชนใหแกตนแกสวนรวมได
บัณฑิตในฐานะที่ไดสําเร็จการศึกษาในระดับสูง จึงตองตั้งใจนําความรูที่เลาเรียนมาไปใชประกอบกิจการงาน
ใหบังเกิดผล แตการที่จะทํางานใหบรรลุถึงความสําเร็จไดจริงนั้น สําคัญที่แตละคนจะตองรูหนาที่ของตน
และรับผิดชอบตอหนาที่นั้นอยางจริงจังหนักแนน กลาวคือ ในการปฏิบัติกิจการงาน บัณฑิตจะตองทํา
ความเขาใจใหทราบชัดวาตนมีหนาที่อะไร แลวตั้งใจปฏิบัติหนาที่ทั้งปวงจนสําเร็จลุลวงดวยความเอาใจใส
พรอมทั้งพยายามปรับปรุงพัฒนางานในหนาที่ใหดขี ึ้นเจริญขึ้นอยูเสมอ เมื่อทุกคนรูหนาที่ และรับผิดชอบ
ตอหนาที่ของตน การงานทุกอยางที่ทําก็จะสําเร็จผลอยางมีประสิทธิภาพ และผลสําเร็จอันเกิดจาก
การปฏิบัติงานของแตละคนนั้น นอกจากจะอํานวยประโยชนใหแกตนเองแลว ยังประกอบเกื้อกูลกัน
เปนความเจริญกาวหนาของสวนรวมดวย จึงขอใหบัณฑิตทุกคนรูหนาที่ของตน และรับผิดชอบตอหนาที่
อยางเครงครัด จะไดสามารถสรางสรรคประโยชนที่แทจริงและยั่งยืนใหแกตนเองและสวนรวมไดสืบไป
ตอจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงหลอ
พระเกศพระพุทธรูปนาคปรก ส.ธ. ประจํามหาวิทยาลัยพะเยา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา อําเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๔๕ น. สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณา
โปรดเกลา โปรดกระหมอ มให พระเจ า วรวงศ เ ธอ พระองค เจ า โสมสวลี พระวรราชาทินั ด ดามาตุ
เสด็จแทนพระองคไปประทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ แกผูทําคุณประโยชน
แกสภากาชาดไทย ณ อาคารใหม สวนอัมพร เปนวันที่ ๑

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๑๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๔.๕๕ น. สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค
ไปประทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ แกผูทําคุณประโยชนแกสภากาชาดไทย
ณ อาคารใหม สวนอัมพร เปนวันที่ ๒

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๑๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๖.๕๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดงานเดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และทรงพระดําเนินนํา
ผูรวมเดินเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ทาราชวรดิฐ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๑๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๖.๕๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารยเกียรติคุณประหยัด
พงษดํา ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุหลวงหนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาสเขตปอมปราบศัตรูพาย
กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๔๖ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงมหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ครั้งที่ ๗ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๑๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๗.๔๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารมาที่ ๒ รักษาพระองค สนามเปา เพื่อประทับ
เฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดงานชุมนุมยุวเกษตรระดับประเทศ ประจําป ๒๕๕๘
ณ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน คายพระรามหก
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ในวั น เดี ยวกัน นี้ เวลา ๑๔.๕๖ น. สมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อประทับเครื่องบินของสายการบินสิงคโปรแอรไลนส เที่ยวบินที่ เอสคิว ๙๗๗ เสด็จพระราชดําเนิน
เยือนสาธารณรัฐสิงคโปร ระหวางวันที่ ๑๖ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๓.๒๐ น. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
เสด็จโดยรถยนตที่นั่ง ไปยังทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของ
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๑๒ เสด็จเยือนสหราชอาณาจักร ระหวางวันที่
๑๗ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘
ในการนี้ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี จะทรงปฏิบัติ
พระกรณียกิจทางวิจัยและวิชาการ เพื่อแสวงหาแนวทางความรวมมือในงานวิจัยดานอนามัยสิ่งแวดลอม
และการพัฒนาบุคลากรดานความปลอดภัยของสารเคมี ณ สํานักงานสาธารณสุขอังกฤษ เมืองชิลตัน
นอกจากนี้ จะทรงหารืองานวิจัยดานอินทรียเคมีกับศาสตราจารยเกียรติคุณ เซอร อลัน แบตเตอรสบี
จากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ และจะพระราชทานพระวโรกาสใหคนไทยเขาเฝา ณ โรงแรมดอรเชสเตอร
กรุงลอนดอน ซึ่งเปนโรงแรมที่ประทับดวย
ในวันเดียวกัน เวลา ๑๕.๑๓ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชานิทัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปนประธานการประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๘ และการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
มูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ โรงแรมแกรนด
เมอรเคียว กรุงเทพ ฟอรจูน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๙.๑๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกกัณฑทศพร
เฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ อาคารโรงโขนโรงเรียน
พระตําหนักสวนกุหลาบ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๓.๐๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสรรเสริญ และเหรียญกาชาดสมนาคุณ
ชั้นที่ ๑ แกผูบําเพ็ญคุณความดี และผูมีอุปการคุณแกสภากาชาดไทย และพระราชทานพระราชวโรกาส
ให ผูมี กุ ศลจิ ต เฝ า ทูล ละอองพระบาท ทู ล เกล าทู ลกระหม อมถวายเงิ น และสิ่ ง ของ ณ ตึ ก ภปร.
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย ตอจากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปนประธานการ
ประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ประจําป ๒๕๕๘ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร
(เจริญ สุวฑฺฒโน)
ในวั น เดี ยวกัน นี้ เวลา ๑๔.๑๕ น. สมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ มารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จแทนพระองค ไปทรงเปดการประชุมใหญสมัญประจําป ๒๕๕๗ และการประชุมวิชาการ เรื่อง
“๖๐ ป สมาคมห อ งสมุ ด แห ง ประเทศไทยฯ กั บ การพั ฒ นาห อ งสมุ ด และวิ ช าชี พ บรรณารั ก ษ ”
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๐.๑๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยเครื่องบินของสายการบินสิงคโปรแอรไลนส เที่ยวบินที่
เอสคิว ๙๗๘ กลับจากการเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
จังหวัดสมุทรปราการ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๗.๔๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารมาที่ ๒ รักษาพระองค สนามเปา เพื่อประทับ
เฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อําเภอเมืองชลบุรี
และอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระหวางวันที่ ๑๙ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ โรงแรมเคปราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เวลา ๐๘.๔๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญ ญาบั ต รแกผูสํ าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย บูร พา ประจํา ปการศึก ษา ๒๕๕๖ ณ อาคาร
หอประชุมธํารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา เปนวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความวา บัณฑิตทั้งหลายไดศึกษาเลาเรียนมาตั้งแตระดับตนจนถึงระดับสูง เชื่อวาคงจะไดผานการเรียนรู
มาหลาย ๆ ลักษณะ ลักษณะแรก คือการเรียนรูจากผูอื่น ดวยการฟง การอาน และการสังเกตจดจํา
อยางที่แตละคนไดรับความรูจากครูอาจารย และจากการอานตํารับตําราตาง ๆ ลักษณะที่สอง คือ
การขบคิดพิจารณาสิ่งตาง ๆ ใหเห็นเหตุเห็นผล เห็นลําดับความตอเนื่องเชื่อมโยงของเหตุและผลนั้น ๆ
โดยตลอด จนเกิดเปนความรูความเขาใจที่ชัดเจนแจมแจง ลักษณะที่สาม คือการฝกหัดปฏิบัติดวยตนเอง
ใหประจักษ ผลขึ้น จนเกิดเปนความสามารถจัดเจน ที่จะปฏิบัติการตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และสําเร็จผลสมบูรณ การเรียนรูทั้งสามลักษณะนี้ เปนสิ่งที่คนเราทุกคนจําเปนตองกระทําอยางสม่ําเสมอ
และตลอดชีวิต เพราะเปนปจจัยสงเสริมใหบุคคลมีทั้งความรูที่หนักแนน ความเขาใจที่แทจริง และความสามารถ
ชํานิชํานาญในการปฏิบัติ ซึ่งจะอํานวยประโยชนอยางยิ่งแกการดําเนินชีวิตและการประกอบกิจการงาน

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ดังนั้น แมบัณฑิตจะสําเร็จการศึกษาแลว ก็ขอใหตั้งใจพยายามฝกฝนเรียนรูตอไปใหยิ่งลึกซึ้งกวางขวาง
เพื่อใหมีปจจัยพื้นฐาน อันมั่นคงสําหรับสรางสรรคความสําเร็จที่สูงขึ้น คือความสําเร็จในการทํางาน
และการครองชีวิตสืบไป
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖
ณ อาคารหอประชุมธํารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา เปนวันที่ ๑

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๒๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา โปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน แทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญ ญาบั ต รแกผูสํ า เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย บูร พา ประจํา ปการศึก ษา ๒๕๕๖ ณ อาคาร
หอประชุมธํารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา เปนวันที่ ๒
เวลา ๑๓.๔๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง ไปทรงเปดอาคารศูนยภูมิสารสนเทศสิรินธร (สภ.) ณ อุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เวลา ๐๙.๕๓ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเปดงานมอบรางวัล
โครงการสํานักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเดนประจําป ๒๕๕๗ และงานเสวนา แลกเปลี่ยน
ความคิด เห็น ปญหาความรุน แรงตอผูห ญิง และเด็ก ณ ลานอเนกประสงค อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมใหทานหญิง ศรีสวางวงศ บุญ จิต ราดุลย เปน ผูแ ทนพระองค ไปในการพระราชพิธี
บวงสรวงพระสยามเทวาธิราช ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระบรมมหาราชวัง

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
- วางพระราชกิจ -

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๒๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๗.๑๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายเกียรติพงศ กาญจนภี จ.ภ.
ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๒๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๗.๕๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารมาที่ ๒ รักษาพระองค เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร
พระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปด “ศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบานเขาสองกลอง”
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบานเขาสองกลอง อําเภอบานนา
จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๕.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา โปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ประกาศนียบัตร กับรางวัลแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนจิตรลดา
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ และพระราชทานพระราชวโรกาสใหครูและครูพิเศษที่ปฏิบัติงานโรงเรียนจิตรลดา
มาเปนเวลา ๘ ป เฝาทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ ชั้นที่ ๕ เข็มพระอักษร
พระนาม ภ.อ. และเข็มโรงเรียนจิตรลดา ณ ศาลาผกาภิรมย โรงเรียนจิตรลดา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๒๒ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จออก ณ วังรื่นฤดี ประทานพระวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ เฝา ตามลําดับ ดังนี้
- นายเชื้ อ พร รั ง ควร รองเลขาธิ ก ารมู ล นิ ธิ เ พชรรั ต น – สุ วั ท นา นํ า คณะกรรมการ
มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา และคณะอนุกรรมการประสานงานเครือขายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ ๖
และสมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ในพระบรมราชูปถัมภ และนักเรียนจากเครือขายสถาบันการศึกษา
ในรัชกาลที่ ๖ และสมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ที่ไดรับคัดเลือก
เปนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและประพฤติดีของแตละสถาบัน เฝา รับประทาน “รางวัลสมเด็จเจาฟา
เพชรรัตน”

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

- รองศาสตราจารยวัฒนา เกาศัลย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
นํา คณะผูบริหาร คณาจารย และนางสาวบุญกาญจน เรืองรอง เฝา รับประทานทุน “เพชรรัตน”
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗
- นางวรรณดี นาคสุขปาน ผูอํานวยการโรงเรียนสายน้ําผึ้ง ในพระอุปถัมภ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ
เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี นํา คณะผูบริหารโรงเรียน คณะครู และผูแทนนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ เฝา รับประทานประกาศนียบัตร ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อเชิญไปมอบแกผูสําเร็จการศึกษา และนํานักเรียนทุนเรียนดีสมเด็จเจาฟาเพชรรัตน
เฝา รับประทานทุนการศึกษา
- นางผ อ งพรรณ สายทอง รองผู อํ า นวยการโรงเรี ย นยุ พ ราชวิ ท ยาลั ย ในพระอุ ป ถั ม ภ
สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี นํา คณะผูบริหารโรงเรียน คณะครู
และผูแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ เฝา รับประทานประกาศนียบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗
เพื่อเชิญไปมอบแกผูสําเร็จการศึกษา และนํานักเรียนที่มีผลการเรียนดีเดน นักเรียนคุณธรรมดีเดน
และนักเรียน จิตอาสาดีเดน เฝา รับประทานรางวัล
- นางโสภิต พิสิฐบรรณกร นายกศรีอยุธยาสมาคม นํา คณะผูบริหาร คณะครูโรงเรียนศรีอยุธยา
ในพระอุปถัมภ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และผูแทนนักเรียน
ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ ๓ และระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ ๖ เฝ า รั บ ประทานประกาศนี ย บั ต ร
ประจํ าป การศึ กษา ๒๕๕๗ เพื่ อเชิญ ไปมอบแก ผูสํ าเร็จ การศึก ษา และนํ านั ก เรี ยนคนดีศ รีอ ยุธ ยา
นักเรียนดีมีความประพฤติดี เฝา รับประทานประกาศนียบัตร และนํานักเรียนเรียนรวมที่มีความบกพรอง
ทางการมองเห็น เฝา รับประทานทุน “เพชรรัตน”
- นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นํา คณะผูบริหารโรงเรียน คณะครู
และผูแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณณวดี ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
เฝา รับประทานประกาศนียบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อเชิญไปมอบแกผูสําเร็จการศึกษา
และนํา นักเรียนเด็กดีศรีปลูกปญญา เฝา รับประทานทุนการศึกษา

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

- นางเยาวลักษณ ไชยมล ผูอํานวยการโรงเรียนเพาะปญญา ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาภคินีเธอ
เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี นํา คณะผูบริหารโรงเรียน คณะครู และผูแทน นักเรียน
ระดับประถมศึกษาปที่ ๖ เฝา รับประทานประกาศนียบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อเชิญไปมอบ
แกผูสําเร็จการศึกษา
- นายพูลศักดิ์ จิตสวาง ผูอํานวยการโรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาภคินเี ธอ
เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี นํา คณะผูบริหารโรงเรียน คณะครู และผูแทนนักเรียน
ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ ๓ และระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ ๖ เฝ า รั บ ประทานประกาศนี ย บั ต ร
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อเชิญไปมอบแกผูสําเร็จการศึกษา ในโอกาสนี้ ประทานพระวโรกาสให
นางสาวพันธภิรมย ใบหยก เฝา ถวายเงิน เพื่อปรับปรุงระบบน้ําอุปโภคบริโภคภายในโรงเรียนทั้งหมดดวย
- นายอุดม สีตลานุชิต หัวหนาฝายกิจการนักเรียนโรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย นํา คณะผูบริหาร
โรงเรียน คณะครู และผูแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ และระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ ๖
เฝารับประทานประกาศนียบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อเชิญไปมอบแกผูสําเร็จการศึกษา และนํา
นักเรียน เฝา รับประทานรางวัลนักเรียนคนดีศรีบุญวาทย ดานการเรียน ดานกีฬา ดานศิลปวัฒนธรรม
และดานคุณธรรมจริยธรรม

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดการประชุมผูจัดพิมพนานาชาติ ครั้งที่ ๓๐ ณ โรงแรม
อินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๙.๔๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
ไปทรงเปนประธานการประชุมสามัญประจําป ๒๕๕๘ มูลนิธิอุทกพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ ณ หองประชุม
มูลนิธิชัยพัฒนา อาคารสํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๑๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะพระภิกษุ และคณะบุคคลตาง ๆ
เฝา และเฝาทูลละอองพระบาท ตามลําดับ ดังนี้
- นางสาวอรอุมา เกษตรพืชผล กรรมการผูจัดการบริษัท โอเค แมส จํากัด นํา พระเทพประสิทธิมนต
เจาอาวาสวัดศรีสุดาราม เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร พระราชธรรมนิเทศ เจาอาวาสวัดสวนแกว
อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี และพระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร พรอมดวยคณะสงฆ คณะผูบริหารบริษัท โอเค แมส จํากัด และผูบริหารสถานีโทรทัศน
ไทยพีบีเอส เฝา และเฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินจากการบริจาคของประชาชน
ที่มารวมงานมหกรรมธรรมเทศนามีเทศน มีทอลค ครั้งที่ ๓ ตอน “สุข เหนือ สุข” เพื่อสมทบทุน
มูลนิธิราชประชานุเคราะห ในพระบรมราชูปถัมภ
- พลเอก อุ ด มเดช สี ต บุ ต ร ผู บั ญ ชาการทหารบก นํ า คณะกรรมการร า นกองทั พ บก
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการออกรานงานกาชาด ประจําป ๒๕๕๗
เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย
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- คณะกรรมการรานสมาคมสตรีอาสาสมัครแหงประเทศไทย ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาภคินีเธอ
เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
รายไดจากการจําหนายสลากบํารุงสภากาชาดไทย และเงินที่คณะกรรมการรานฯ บริจาคสมทบเพิ่มเติม
เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย
- นายภาณุ อุทัยรัตน รองเลขาธิการโครงการพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต นํา คณะผูบริหาร
บริษัท อินนิเชียล ไทร แอนด แอคเซสซอรี่ จํากัด เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงินรายไดจากการจัดงานแขงขันรถยนตเพื่อการกุศล รายการ “จินยู เวสเลค สปดปารตี้” และนํา
คณะผูจัดงานฯ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนโรงเรียนพระดาบส
จังหวัดชายแดนภาคใต
- นางมยุรี อิงคนินันท ประธานชมรมคูสมรสตุลาการศาลยุติธรรม นํา คณะกรรมการชมรมฯ
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- นางสุนั น ทา ลี เลิศ พัน ธ ประธานบริษัท ดอกบั ว คู จํา กัด นํา คณะผู บ ริห ารบริษัท ฯ
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน รายไดจากการจัด การแขง ขัน “วิ่ง ๓๗ ป
ดอกบัวคู มินิฮาลฟมาราธอน ประจําป ๒๕๕๗” เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
- นายสมชาย พิ ศิ ษ ฐกุ ล สุ น ทร เลขาธิ ก ารมู ล นิ ธิ ก องทุน โครงการเกษตรอาหารกลางวั น
ในพระราชู ป ถั ม ภ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี นํา คณะกรรมการมูล นิ ธิ ฯ
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินดอกผลจากการดําเนินงานของมูลนิธิฯ ประจําป
๒๕๕๗ เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
- นางขั น ทอง อุ ด มมหัน ติ สุข ประธานกองทุ น อิ น เด็ กซ เพื่ อช ว ยเหลื อ สัง คม พรอ มคณะ
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน รายไดจากการจัด การแขงขัน แรลลี่ การกุศล
เสนทางกรุงเทพฯ - นครราชสีมา ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
- นายพรชัย จุฑามาศ รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นํา คณะบุคคล เฝาทูลละอองพระบาท ดังนี้
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๑. คณะผูบริหารการไฟฟาสวนภูมิภาค เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
เพื่อสนับสนุนโครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข – สักสยามินทร ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ”
๒. คณะผูบริหารบริษัท มี้ด จอหนสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จํากัด เฝาทูลละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนการสรางโรงเรือนจัดแสดงพืชพรรณ และทําเครื่องบําบัดน้ํา
โดยระบบโซลาเซล บนเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
- นายวีระศักดิ์ เล็กสกุล พรอมคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
เพื่อใชในการพัฒนาอาคารและจัดหาเครื่องมือแพทยเพื่อผูปวยยากไร โรงพยาบาลรามาธิบดี
- นายประกายเพชร แหวนเกตุ อัยการอาวุโ ส สํานักงานอัยการพิเศษฝายชวยเหลือทาง
กฎหมาย ๓ (ธนบุรี) พรอมคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน โดยเสด็จ
พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และเพื่อบํารุงสภากาชาดไทย
- นางสุ ม าลี ลิ่ ม ระนางกู ร และนางสาวจั น ทนา ลิ่ ม ระนางกู ร เฝ า ทู ล ละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห ในพระบรมราชูปถัมภ
- นางสาววิพรรษา ผดุงชีวิต กรรมการผูจัดการบริษัท ทีเอชเอ็ม แมเนจเมนท จํากัด และคณะ
เฝาทูลละอองพระบาท นอมเกลานอมกระหมอมถวายแผงโซลาเซลล ขนาดกําลังผลิตกระแสไฟฟา
๕๐๐ วัตต พรอมแบตเตอรี่สําหรับประจุไฟฟา เพื่อพระราชทานแกโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
- นายรุงโรจน เจริญธัญรักษ ประธานชมรมครูผูสอนและฝกสอนกีฬาลีลาศจังหวัดขอนแกน
ประธานชมรมผูเลี้ยงสุนขั จังหวัดขอนแกน นํา คณะชมรมผูเลี้ยงสุนขั จังหวัดขอนแกน ชมรมครูผูสอน
กีฬาลีลาศ จังหวัดขอนแกน คณะผูบริหารบริษัท ชาโมก จํากัด ชมรมผูปกครองรองเพลงหนูนอยแฟรี่
พลาซาขอนแกน คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ชมรมมอลาภปากชอง
จังหวัดนครราชสีมา เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ และนอมเกลานอมกระหมอมถวายอุปกรณการแพทย ประกอบดวยเครื่องทํา
ออกซิเจนดวยระบบไฟฟา และที่นอนลมปองกันแผลกดทับ เพื่อพระราชทานแกโรงพยาบาลพระยืน
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารโรงพยาบาลพระยืน เฝาทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานอุปกรณการแพทยดังกลาว
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- รองศาสตราจารย นายแพทยเจษฎา แสงสุพรรณ รองอธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นํา คณะกรรมการรานจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
รายไดจากการจําหนายสลากบํารุงสภากาชาดไทย และออกรานในงาน “จุฬาฯ อาสาชวยกาชาด”
เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย
- นางศิริพร นพวัฒนพงศ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
นํา คณะผูบ ริหารธนาคารกรุง ไทย และอาจารยภาควิชาพาณิชยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ซึ่งรวมกันจัดทําโครงการ “กรุงไทย ตนกลาสีขาว ประจําป ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗” ชิงถวยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พรอมดวยผูบริหารและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ผูชนะเลิศ
การจัดทําโครงการฯ ประจําป ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๑๖.๑๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคาร
ชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให รองศาสตราจารยมนตรี แยมกสิกร
ประธานโครงการรางวัลสภาคณบดี คณะครุศาสตร ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย ประจํา ๒๕๕๗
และคณะ นํา ผูไดรับรางวัลสภาคณบดี คณะครุศาสตร ศึกษาศาสตรแ หงประเทศไทย ประจําป
พุทธศักราช ๒๕๕๗ เฝาทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล ตอจากนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค พระราชทานพระราชวโรกาสให นายอําพล เสนาณรงค
ประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร มูลนิธิอานันทมหิดล และคณะ นํา นางลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล
ผูไดรับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร ประจําป ๒๕๕๓ สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาการใชประโยชนของปาไม (Forest Utilization) มุงเนนเกี่ยวกับการวางแผน
การทําไมโดยนําตัวแบบของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาประยุกต ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว (University
of Tokyo) ประเทศญี่ปุน เฝาทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา เสร็จแลว
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สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ ลง ณ ห อ งประชุ ม อาคาร
ชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให นายปยสวัสดิ์ อัมระนันทน
ประธานกรรมการบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พรอมดวยคณะผูบริหารมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีระยอง และผูบริหารกลุม ปตท. เฝาทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานขอมูล
สถาบันการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุน ความกาวหนาการดําเนินงานจัดตั้ง
สถาบั น วิ ท ยสิ ริเ มธี โรงเรีย นกํ า เนิ ด วิ ทย การน อมเกล าน อมกระหม อมถวายที่ ดิน ตํ าบลปา ยุบ ใน
อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง และการดําเนินโครงการปาในกรุง
ในวั น เดี ยวกัน นี้ เวลา ๑๗.๕๔ น. สมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ มารี
เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเปด
โครงการยุวทูตฟนดี โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ คณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดนิทรรศการ “ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุด าฯ สยามบรมราชกุมารี ” ณ ศูน ยการคาสยามพารากอน เขตปทุม วัน
กรุงเทพมหานคร
ในวั น เดี ยวกัน นี้ เวลา ๑๔.๔๗ น. สมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ มารี
เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงานปดภาคเรียน ประจําปการศึกษา
๒๕๕๗ โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนชางฝมือในวังหญิง - ชาย โรงเรียนพระดาบส ศูนย
การศึ ก ษานอกโรงเรี ย นกาญจนาภิ เ ษก (วิ ท ยาลั ย ในวั ง ) กาญจนาภิ เ ษกวิ ท ยาลั ย ช า งทองหลวง
โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัยนครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) และโรงเรียนพระตําหนัก
สวนกุหลาบ มหามงคล ณ ศาลามหามงคล สโมสรขาราชบริพาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๖.๕๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงานครบ ๙๘ ป แหงการสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ในการนี้ ทรงวางพานพุ ม ดอกไม ถ วายราชสั ก การะพระบรมราชานุ ส าวรี ย ส มเด็ จ พระป ย มหาราช
และสมเด็จพระมหาธีรราชเจา ทรงบาตร ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีปพาทยดึกดําบรรพ ทรงเปดศูนย
“เพชรรัตน” นิติทรัพยากร “อาคารมูลนิธิสมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” และ “อาคารเฉลิมราชกุมารี ๖๐ พรรษา”
ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๐๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายมนัส วงษสมาน ต.ช., ต.ม.
ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวั น เดี ยวกัน นี้ เวลา ๑๗.๑๓ น. สมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ มารี
เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดงาน “สัปดาหหนังสือแหงชาติ
ครั้งที่ ๔๓ และสัปดาหหนังสือนานาชาติ ครั้งที่ ๑๓” ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๒๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปพระราชทานประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการฝกอบรมพยาบาล
ไตเทียม รุนที่ ๓๖ และรุนที่ ๓๗ ณ หองประชุมสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ตึกกัลยาณิวัฒนา
โรงพยาบาลสงฆ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตอจากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปนประธานการ
ประชุม ใหญสามัญ ประจําป คณะกรรมการบริห ารมูลนิธิโ รคไตแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
ณ หองประชุมสํานักงานมูลนิธิโรคไตแหงประเทศไทย ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ เสร็จแลว
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมผูปวย ณ หนวยไตเทียม มูลนิธิโรคไตแหงประเทศไทย ตึกกัลยาณิวัฒนา
โรงพยาบาลสงฆ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๓.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ ลงแทนพระองค ณ อาคารชั ย พั ฒ นา
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให ผูทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา สาขาตาง ๆ
เฝาทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจําป ๒๕๕๗ ตามลําดับ
ดังนี้
๑. นางสาวปราณี กุลละวณิชย สาขามนุษยศาสตร
๒. นายอมเรศ ภูมิรัตน สาขาวิทยาศาสตร
๓. นายสุทธิศักดิ์ ศรลัมพ สาขาวิศวกรรมศาสตร
๔. พลโท ธํารงรัตน แกวกาญจน สาขาแพทยศาสตร
๕. นายพูนพิศ อมาตยกุล สาขาดนตรี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ในวั น เดี ยวกัน นี้ เวลา ๑๔.๒๑ น. สมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ มารี
เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปในพิธี
บรรพชาสามเณร เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา วัน ที่
๒ เมษายน ๒๕๕๘ และทรงสดับพระธรรมเทศนา ในโครงการ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จิตรลดาบรรพชาภิวันทน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๒๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๗.๑๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงานปดภาคเรียนโรงเรียนชัยพิทยพัฒน มูลนิธิชัยพัฒนา
(จารุวัฒ นานุกูล ทาพระ) ณ โรงเรียนชัยพิพิทยพัฒ น มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ทาพระ)
เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร
ในวัน เดีย วกั น นี้ เวลา ๑๗.๔๔ น. พระเจ าหลานเธอ พระองคเ จ าสิ ริวั ณ ณวรีน ารีรั ต น
เสด็จโดยรถยนตที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเปดงานการแขงขันฟุตบอลการกุศล ณ สนามกีฬากองทัพบก
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
- วางพระราชกิจ -

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๘.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดงานสัมมนาและนิทรรศการ “๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา
วิทยาปริทรรศน” ทรงเปดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเปดการประชุมวิชาการประจําป ๒๕๕๘ ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
หัว ขอ “วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัต กรรม สูป วงชนชาวไทย ด ว ยน้ําพระทัย องคสิริน ธร”
และทรงเปดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีไทย ณ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ในวั น เดี ยวกัน นี้ เวลา ๑๗.๐๔ น. สมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเยี่ยมงานกาชาด ประจําป ๒๕๕๘
ณ สวนอัมพร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๙.๑๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และในโอกาสครบ ๒๕ ป ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟู
สมรรถภาพทางการแพทยแหง ชาติ กับทรงบรรยายพิเศษเกี่ยวกับผูพิการ ณ ศูนยประชุมวายุภักษ
โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๐๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารมาที่ ๒ รักษาพระองค สนามเปา เพื่อประทับ
เฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินไปในงานถวายพระพร เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘ และทรงรวมงานเลี้ยงปดภาคการฝกนักเรียนนายรอยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๔๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค
ไปทรงวางพุม ดอกไมถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
พระมหาเจษฎาราชเจา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระมหาเจษฎาราชเจา
ณ พระบรมราชานุสาวรียฯ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร วัดราชนัดดาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๗.๕๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เพื่อทรงเปดที่ทําการธนาคาร
ไทยพาณิชย
เวลา ๐๘.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ ลงแทนพระองค ณ ธนาคารออมสิ น
สาขาสวนจิ ต รลดา พระราชวั ง ดุ สิต พระราชทานพระราชวโรกาสให นายชาติ ชาย พยุ ห นาวี ชั ย
ผูอํ า นวยการธนาคารออมสิ น พร อ มด ว ยคณะผู บ ริ ห ารธนาคารออมสิน พนั ก งานธนาคารออมสิ น
สาขาสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต และเจาหนาที่ประสานงาน เฝาทูลละอองพระบาท ถวายการรับฝากเงิน
เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนาธนาคารออมสิน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสใหนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี พรอมคูสมรส
ประธานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ หง ชาติ สมาชิ ก สภานิ ติ บัญ ญั ติ แ ห ง ชาติ ข า ราชการรั ฐ สภาฝา ยการเมื อ ง
ขาราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พรอมคูสมรส ประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ สมาชิกสภาปฏิรูป
แหงชาติ เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ขาราชการสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร พรอมคูสมรส
ประธานศาลฎีกา ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พรอมคูสมรส ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ พรอมคูสมรส ประธานศาลปกครอง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด อธิบดีศาลปกครองชั้นตน
พรอมคูสมรส ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พรอมคูสมรส ผูบริหาร
เจาหนาที่สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง พรอมคูสมรส
คณะผูตรวจการแผนดิน พรอมคูสมรส คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ขาราชการสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
และคณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทย เฝาทูลละอองพระบาท ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคลาย
วันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

เวลา ๑๐.๐๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะลูกเสือชาวบาน คณะขาราชการ
ทหาร ตํารวจ มหาวิทยาลัย โรงเรียน สมาคม ชมรม มูลนิธิ และคณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละออง
พระบาท ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
เวลา ๑๓.๔๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท
ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ตามลําดับดังนี้
- คณะกรรมการบริหารบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด เฝาทูลละอองพระบาท ถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
- พลเอก วรพงษ สงาเนตร ประธานกรรมการมูลนิธิศิษยเกาโรงเรียนเตรียมทหาร และคณะ
เฝาทูลละอองพระบาท ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
- คณะองคมนตรี พรอมดวยภริยา เฝาทูลละอองพระบาท ถวายพระพร เนื่องในโอกาส
วันคลายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
ในวัน เดีย วกัน นี้ เวลา ๑๕.๕๐ น. สมเด็จ พระบรมโอรสาธิร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุม าร
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จออก
แทนพระองค ณ วังศุโขทัย ประทานพระวโรกาสให นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผูอํานวยการธนาคาร
ออมสิน นํา คณะผูบริหารธนาคารออมสิน และพนักงานธนาคารออมสิน เฝา ถวายการรับฝากเงิน
เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนาธนาคารออมสิน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๗.๔๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงปลอยพันธุสัตวน้ํา เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ทาวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๕๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปในการพระราชพิธี
ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
พระบรมมหาราชวัง
เมื่อเสด็จเขาพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงจุดเทียนมหามงคล เทียนเทาพระองค และธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป เทวรูปนพเคราะห เทวรูป
องคอภิบาล และองคแทรกพระชนมายุ ทรงจุด ธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒ น
ประจํารัชกาล และพระพุทธรูปประจําพระชนมวารของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
แลวทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี แดสมเด็จพระมหามุนีวงศ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม ประธานสงฆ พระราชาคณะ
เจาคณะรองและพระราชาคณะ จนครบ ๖๑ รูป เสร็จแลว พระสงฆเจริญพระพุทธมนตการพระราชพิธี
ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเสกน้ําพระพุทธมนต
จบแลว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงศีล
พระมหาโพธิวงศาจารย วัดราชโอรสาราม ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา จบแลว สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประเคนจตุปจจัยไทยธรรมบูชากัณฑเทศนและผาไตรแดพระสงฆ
พราหมณถวายน้ําเทพมนตรและใบมะตูม พระสงฆเจริญชัยมงคลคาถา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้น สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับรถยนตพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินกลับ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

วันเดียวกันนี้ เวลา ๒๓.๕๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับ
เครื่องบินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๖๗๔ เสด็จพระราชดําเนินเยือน
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐทาจิกิสถาน และสาธารณรัฐตุรกี ระหวางวันที่ ๒ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘
ในการเสด็ จพระราชดํ าเนิน เยื อนสาธารณรัฐ ประชาชนจี น สมเด็จ พระเทพรัต นราชสุด าฯ
สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดการสัมมนาในหัวขอ “พัฒนาการและความคิดริเริ่ม
เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
และการครบรอบ ๔๐ ป การสถาปนาความสัมพันธทางการทูตไทย - จีน” ณ มหาวิทยาลัยปกกิ่ง
นอกจากนี้ จะทรงเยี่ยมชมกิจการและการดําเนินงานของสถาบันตาง ๆ ในกรุงปกกิ่ง อาทิ พิพิธภัณฑ
กรุงปกกิ่ง ศูนยวิทยาศาสตรอวกาศแหงชาติของสถาบันวิทยาศาสตรจีน และสํานักพิมพภาษาตางประเทศ
รวมทั้งจะทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลปเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาชน
จีนจัดถวาย เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ณ พิพิธภัณฑแหงชาติจีน
ในการเสด็ จ พระราชดํ า เนิ น เยื อ นสาธารณรั ฐ ทาจิ กิ ส ถาน สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี จะทรงรั บ การทู ล เกล า ทู ล กระหม อ มถวายปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์
สาขาประวัติศาสตร จากมหาวิทยาลัยแหง ชาติทาจิก จากนั้น จะพระราชทานพระราชวโรกาสให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสาธารณรัฐทาจิกิสถาน เฝาทูลละอองพระบาท และทรงเยี่ยมชม
หนวยอบรมเชิงปฏิบัติดานกิจการสังคมและนวัตกรรมแหงรัฐ พิพิธภัณฑสถานวัตถุโบราณ พิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติ และหอสมุดแหงชาติสาธารณรัฐทาจิกิสถาน
ในการเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐตุรกี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จะทรงเยี่ย มชมสถานที่สําคัญ ตา ง ๆ อาทิ มัสยิด สุลตานอะหเมต พิ พิธ ภัณฑฮาเกีย โซเฟย และ
พิพิธภัณฑพระราชวังทอปคะป

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๕.๐๐ น. (เวลาทองถิ่น) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินถึงทาอากาศยานนานาชาติกรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ที่นั้น นายธีรกุล นิยม
เอกอัครราชทูตไทยประจําสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ เฝาทูลละอองพระบาทรับเสด็จ จากนั้น
ประทับรถยนตพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินไปยังโรงแรมไชนาเวิลด ซึ่งเปนที่ประทับแรม
เวลา ๑๐.๑๕ น. (เวลาท อ งถิ่ น ) สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จพระราชดําเนินไปยังบานพักของนางซู เชี่ยว นักประพันธจีน ในการนี้ มีพระราชปฏิสันถารกับ
นางซู เชี่ยว และครอบครัว จากนั้น เสด็จ พระราชดําเนิน ไปยังสถานเอกอัครราชทูต ไทยประจํ า
สาธารณรัฐประชาชนจีน พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะอดีตเอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทย
และคณะอดีตพระอาจารยที่ถวายพระอักษรภาษาจีน เฝาทูลละอองพระบาท
เวลา ๑๖.๑๕ น. (เวลาท อ งถิ่ น ) สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จพระราชดําเนินไปยังมหาศาลาประชาชน ในการนี้ ทรงพบกับ นายหยู เจิ้ง เซิง ประธานสภา
ที่ปรึกษาการเมืองแหงชาติจีน จากนั้น เสด็จพระราชดําเนินไปยังเรือนรับรองรัฐบาลเตี้ยวหยูไถ ทรงพบ
นายหลี่ หยวนเฉา รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน สมควรแกเวลา จึงเสด็จพระราชดําเนิน
กลับที่ประทับแรม ณ โรงแรมไชนาเวิลด กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๒๗ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จไป
ทรงเปนประธานพิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพร “๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี” ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๙.๔๐ น. (เวลาทองถิ่น) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากโรงแรมไชนาเวิลด ซึ่งเปนที่ประทับแรม ณ กรุงปกกิ่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ไปยังศูนยแลกเปลี่ยนอิงเจี๋ย มหาวิทยาลัยปกกิ่ง ณ ที่นั้น คณะผูบริหาร
มหาวิ ท ยาลั ย ป ก กิ่ ง เฝ า ทู ล ละอองพระบาทรั บ เสด็ จ โอกาสนี้ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดํารัสเปดงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ไทยศึกษาในจีน: พัฒนาการ
และความคิ ด ริ เ ริ่ ม ” ซึ่ ง จั ด ขึ้ น เนื่ อ งในโอกาสสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา และการครบรอบ ๔๐ ป การสถาปนาความสัมพันธทางการทูตไทย - จีน
จากนั้น เสด็จพระราชดําเนินไปยังอาคารใหม คณะการเรียนการสอนภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศ
มหาวิทยาลัยปกกิ่ง
เวลา ๑๔.๓๐ น. (เวลาท อ งถิ่ น ) สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น ไปยั ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ก รุ ง ป ก กิ่ ง ในการนี้ ทรงเป ด นิ ท รรศการภาพถ า ยฝ พ ระหั ต ถ
และทอดพระเนตรภายในบริเวณนิทรรศการฯ รวมถึงสวนจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑกรุงปกกิ่ง ไดแก
การจั ด แสดงชี วิ ต ความเป น อยู แ ละสภาพสั ง คมของกรุ ง ป ก กิ่ ง ในต น ศตวรรษที่ ๒๐ การจั ด แสดง
เครื่อ งกระเบื้ องจีน ชว งราชวงศ ซง ถึง ราชวงศ ชิง และการจั ด แสดงพระพุ ทธรูป ในประวั ติศ าสตร จี น
สมควรแกเวลา จึงเสด็จพระราชดําเนินกลับที่ประทับแรม ณ โรงแรมไชนาเวิลด กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
เวลา ๐๐.๐๕ น. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จโดย
รถยนตที่นั่ง จากพระตําหนัก จักรีบงกช อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปยังทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๓๐
เสด็จเยือนราชอาณาจักรโมร็อกโก ระหวางวันที่ ๔ - ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘
ในการนี้ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี จะเสด็จไปทรงรวม
การสัมมนานานาชาติ เรื่อง “อาณาจักรพืช: แหลงกําเนิดของยา โภชนเภสัช และเครื่องสําอาง”

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ระหวางวันที่ ๗ - ๙ เมษายน ๒๕๕๘ และจะทรงบรรยายนํา ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ นครมารราคิช
ราชอาณาจักรโมร็อกโก ตามคํากราบทูลเชิญของผูจัดการสัมมนา
เวลา ๐๗.๐๕ น. (เวลาทองถิ่น) สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
เสด็จถึงทาอากาศยานชารลส เดอ โกลล กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ณ ที่นั้น นายอภิชาติ ชินวรรโณ
เอกอัครราชทูตไทยประจําสาธารณรัฐฝรั่งเศส และคณะ เฝารับเสด็จ จากนั้น ประทับรถยนตที่นั่ง
เสด็จไปยังโรงแรมที่ประทับ ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
จะประทับ ณ กรุงปารีส เพื่อทรงเตรียมความพรอมในการเสด็จไปทรงรวมการสัมมนานานาชาติ เรื่อง
“อาณาจักรพืช: แหลงกําเนิดของยา โภชนเภสัช และเครื่องสําอาง” ระหวางวันที่ ๗ - ๙ เมษายน ๒๕๕๘
ณ นครมารราคิช ราชอาณาจักรโมร็อกโก
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๒๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค ไปทรงเปดงาน
ชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ครั้งที่ ๒๐ ณ คายลูกเสือวชิราวุธ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ในโอกาสนี้ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ประทานพระโอวาท ความวา ตามที่
ไดรายงานใหทราบวา งานชุมนุมลูกเสือแหงชาติในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ และเพื่อใหลูกเสือไดมาอยู
คายพักแรม ไดพบปะเพื่อนใหมทั้งจากในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งไดมาประกอบกิจกรรมรวมกันนั้น
นับวาเปนประโยชนตอเยาวชนของชาติอยางยิ่ง ทั้งนี้ เพราะเยาวชนจําเปนตองไดรับการฝกหัดขัดเกลา
อย า งถู ก ต อ งทั้ ง ทางร า งกายและจิ ต ใจ เพื่ อ ให มี ร า งกายแข็ ง แรง มี ร ะเบี ย บวิ นั ย และมี คุ ณ ธรรม
ความประพฤติที่ดี คุณสมบัติอันเปนผลจากกระบวนการฝกฝนอบรมตามอุดมการณของลูกเสือดังกลาว
ยอมเปนรากฐานอันมั่นคง ที่จะเกื้อหนุนสงเสริมใหแตละคนสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางปรกติสุข
รวมทั้งสามารถประกอบกิจการงานชวยเหลือตนเองและชวยเหลือสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ ลูกเสือ
ทุกคนจึงชอบที่จะฝกหัดปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนและวิธีการของลูกเสืออยางเครงครัด พรอมทั้ง
ตั้งใจศึกษาเรียนรูจากกันและกัน อันจะเปนการสรางเสริมมิตรภาพและความเขาใจอันดีระหวางกันใหยิ่ง
แน น แฟ น ต อ ไปภายหน า แต ล ะคนจะได เ ป น ทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี คุ ณ ภาพของบ า นเมื อ ง
และสามารถประสานความร ว มมื อ กั น ด ว ยความสมั ค รสมานสามั ค คี เพื่ อ สร า งสรรค จ รรโลงสั ง คม
ประเทศชาติ ตลอดถึงโลกของเรา ใหมีแตความผาสุกมั่นคงและเจริญยั่งยืนสืบไป

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๙.๔๐ น. (เวลาทองถิ่น) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากโรงแรมไชนาเวิลด ซึ่งเปนที่ประทับแรม ณ กรุงปกกิ่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ไปยังศูนยวิทยาศาสตรอวกาศแหงชาติ สถาบันวิทยาศาสตรจีน ทรงฟงการบรรยาย
สรุปการดําเนินงานและทอดพระเนตรหองปฏิบัติการของศูนยฯ ในการนี้ มีพระราชดําริใหสํานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) เปนผูแทนประเทศไทยรวมดําเนินการพัฒนา
ความรวมมือกับศูนยวิทยาศาสตรอวกาศแหงชาติ ในดานวิชาการและการวิจัยดานเทคโนโลยีอวกาศ
เวลา ๑๖.๒๐ น. (เวลาท อ งถิ่ น ) สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จพระราชดําเนินไปยังสํานักพิมพภาษาตางประเทศ ซึ่งเปนหนวยงานในกํากับของกรมภาษาตางประเทศจีน
มีหนาที่ผลิต สื่อสิ่ง พิมพแ ละสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อแนะนําและเผยแพรวัฒนธรรมจีนไปยังตางประเทศ
มีการจัดพิมพและแปลหนังสือภาษาจีนดานตาง ๆ เปนหลายภาษา ในการนี้ ทอดพระเนตรการจัดแสดง
ภาพถายเหตุการณสําคัญ พัฒนาการ และความสําเร็จของสํานักพิมพฯ ในชวง ๖ ทศวรรษที่ผานมา
เวลา ๑๙.๐๐ น. (เวลาท อ งถิ่ น ) สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จพระราชดําเนินไปยังพิพิธภัณฑแหงชาติจีน ทรงพบนางหลิว เหยียนตง รองนายกรัฐมนตรีจีน
ดานการศึกษาและวัฒ นธรรม และทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลปเฉลิม พระเกียรติ ซึ่งกระทรวง
วั ฒ นธรรมของประเทศไทยและสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น จั ด ถวาย เนื่ อ งในโอกาสสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา และการครบรอบ ๔๐ ป
การสถาปนาความสัมพันธทางการทูตไทย - จีน
ในตอนค่ํา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ หองบอลรูม เอ
โรงแรมไชนาเวิลด พระราชทานพระราชวโรกาสให พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ นายวีระ โรจนพจนรัตน รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม
นายธีรกุล นิยม เอกอัครราชทูตไทยประจําสาธารณรัฐประชาชนจีน และขาราชการสถานเอกอัครราชทูต
เฝาทูลละอองพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วัน นี้ เวลา ๑๗.๑๐ น. พระบาทสมเด็ จ พระเจา อยู หัว ทรงพระกรุ ณาโปรดเกลา โปรด
กระหมอมให สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค
ไปในการพระราชพิธีวัน พระบาทสมเด็จพระพุท ธยอดฟา จุฬาโลกมหาราช และวัน ที่ ร ะลึ กมหาจัก รี
บรมราชวงศ ณ ปฐมบรมราชานุ สรณ สะพานพระพุทธยอดฟา เขตพระนคร กรุง เทพมหานคร
ต อ จากนั้ น เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น ไปทรงจุ ด เที ย นถวายนมั ส การพระพุ ท ธมหามณี รั ต นปฏิ ม ากร ณ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และเสด็จพระราชดําเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคม
สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ ปราสาทพระเทพบิดร พระบรมมหาราชวัง
เวลา ๐๕.๐๐ น. (เวลาท อ งถิ่ น ) สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากโรงแรมไชนาเวิลด ซึ่งเปนที่ประทับแรม ณ กรุงปกกิ่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ไปยังทาอากาศยานนานาชาติกรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประทับ
เครื่องบินของสายการบินแอรแอสทานา เที่ยวบินที่ เคซี ๘๘๘ เสด็จพระราชดําเนินไปยังทาอากาศยาน
นานาชาติอัลมาตี นครอัลมาตี สาธารณรัฐคาซัคสถาน ณ ที่นั้น นายชาญ จุลมนต เอกอัครราชทูตไทย
ประจําสาธารณรัฐคาซัคสถาน และคณะ เฝาทูลละอองพระบาทรับเสด็จ จากนั้น ประทับเครื่องบินของ
สายการบินโซมอนแอร เที่ยวบินที่ เอสอี ๒๑๖ เสด็จพระราชดําเนินไปยังทาอากาศยานนานาชาติ
กรุงดูชานเบ สาธารณรัฐทาจิกิสถาน แลวประทับรถยนตพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินไปยังโรงแรม
ไฮแอท รีเจนซี ดูชานเบ ซึ่งเปนที่ประทับแรม
เวลา ๑๕.๒๕ น. (เวลาท อ งถิ่ น ) สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จพระราชดําเนิน ไปยัง พิ พิธ ภัณฑ สถานวั ต ถุโ บราณ เพื่อทอดพระเนตรสว นจัด แสดงนิทรรศการ
ซึ่ ง จั ด แสดงโบราณวั ต ถุ ที่ ขุ ด ค น พบตามแหล ง โบราณคดี ข องสาธารณรั ฐ ทาจิ กิ ส ถานที่ มี ก ระจายอยู
ทั่วประเทศ แบงเปนหองตาง ๆ เชน หองยุคหินเกา หองยุคหินกลาง หองยุคหินใหม หองยุคสัมฤทธิ์
หองจัดแสดงดานมานุษยวิทยา เปนตน

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. (เวลาทองถิ่น) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากโรงแรมไฮแอท รีเจนซี ดูชานเบ ซึ่งเปนที่ประทับแรม
ณ กรุงดูชานเบ สาธารณรัฐทาจิกิสถาน ไปยังมหาวิทยาลัยแหงชาติทาจิก เพื่อทรงรับการทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาประวัติศาสตร
เวลา ๑๐.๔๐ น. (เวลาท อ งถิ่ น ) สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จพระราชดําเนิน ไปทอดพระเนตรหอสมุดแหง ชาติสาธารณรัฐทาจิกิสถาน ซึ่งเปนแหลง รวบรวม
ขอมู ลด านวัฒ นธรรม ประวัติ ศาสตร วิท ยาศาสตร และจดหมายเหตุ ข องสาธารณรั ฐ ทาจิ กิส ถาน
โอกาสนี้ พระราชทานหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยแกหอสมุดเพื่อใหประชาชนทั่วไปศึกษาคนควาเกี่ยวกับ
ประเทศไทยดวย
เวลา ๑๒.๔๕ น. (เวลาทองถิ่น) สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
เสด็จโดยรถยนตที่นั่ง จากโรงแรมที่ประทับ ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ไปยังทาอากาศยาน
ปารีสออรลี เพื่อประทับเครื่องบินของสายการบินรอยัล แอร โมร็อก เที่ยวบินที่ เอที ๗๔๙ เสด็จไป
ยังนครมารราคิช ราชอาณาจักรโมร็อกโก
เวลา ๑๕.๒๐ น. (เวลาทองถิ่น) สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
เสด็จถึงทาอากาศยานนานาชาติมารราคิช นครมารราคิช ราชอาณาจักรโมร็อกโก ณ ที่นั้น นายศุภร
พลมณี เอกอัครราชทูตไทยประจําราชอาณาจักรโมร็อกโก และคณะ เฝารับเสด็จ จากนั้น ประทั บ
รถยนตที่นั่ง เสด็จไปยังโรงแรมรอยัล เมซง มารราคิช ซึ่งเปนที่ประทับแรม
เวลา ๑๕.๔๐ น. (เวลาทองถิ่น) สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
เสด็จไปยังศูนยประชุมคองเกรส พาเลซ เรด โมกาดอร แอกดัล เพื่อทรงเขารวมการสัมมนานานาชาติ
เรื่อง “อาณาจักรพืช: แหลงกําเนิดของยา โภชนเภสัช และเครื่องสําอาง” ซึ่งองคการระหวางชาติ
เพื่ อ การพั ฒ นาด า นเคมี จั ด ขึ้ น ในโอกาสนี้ สมเด็ จ พระเจ า ลู ก เธอ เจ า ฟ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ
อัครราชกุม ารี ทรงบรรยายหั ว ขอ การวิ จัยยาจากผลผลิต ทางธรรมชาติ โดยมีส าระสํา คัญ เกี่ย วกั บ
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ผลงานวิจัยลาสุดของสถาบันวิจัยจุฬาภรณในการคนควาสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อตอสูกับมะเร็ง โดยเนน
การศึ ก ษาวิ จั ย พื ช สมุ น ไพรท อ งถิ่ น ของไทย สิ่ ง มี ชี วิ ต ทางทะเล และจุ ล ชี พ ซึ่ ง จากการวิ จั ย พบว า
มีคุณสมบัติของเคมีบําบัด
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๒๐ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไป
ทรงเปนประธานพิธีเปลี่ยนผาไตรสรีระสังขารหลวงปูสรวง (ครบ ๑๕ ป) ณ วัดไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห
จังหวัดศรีสะเกษ
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. (เวลาทองถิ่น) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากโรงแรมไฮแอท รีเจนซี ดูชานเบ ซึ่งเปนที่ประทับแรม ณ
กรุ ง ดู ชานเบ สาธารณรั ฐ ทาจิ กิ ส ถาน ไปทอดพระเนตรการดํา เนิ น งานของหน ว ยอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ
ดานกิจการสังคมและนวัตกรรมแหงรัฐ ซึ่งรัฐบาลทาจิกิสถานมีดําริใหจัดตั้งขึ้น เพื่อดูแลฟนฟูผูพิการ
ดอยโอกาสใหสามารถชวยเหลือตนเองและใชชีวิตในสังคมได รวมทั้งเปนสถานที่อบรมบุคลากรดานสังคม
สงเคราะหใหปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
เวลา ๑๔.๔๐ น. (เวลาท อ งถิ่ น ) สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จพระราชดําเนินไปยังพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสาธารณรัฐทาจิกิสถาน ซึ่งจัดแสดงผลงานศิลปะ
และโบราณวัตถุตาง ๆ แบงเปนแผนกกอนธรรมชาติวิทยา แผนกประวัติศาสตรทาจิกิสถานยุคกอน
อิสลามและยุคอิสลาม และแผนกประวัติศาสตรรวมสมัย
ในตอนค่ํา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ หองรับรอง
โรงแรมไฮแอท รีเจนซี ดูชานเบ พระราชทานพระราชวโรกาสให นายชาญ จุลมนต เอกอัครราชทูต
ไทยประจํ า สาธารณรั ฐ คาซั ค สถาน และข า ราชการสถานเอกอั ค รราชทู ต เฝ า ทู ล ละอองพระบาท
รับพระราชทานของที่ระลึก เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐทาจิกิสถาน
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๒๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค ไปทรงเปดงาน
ชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ครั้งที่ ๒๐ ณ คายลูกเสือวชิราวุธ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ในโอกาสนี้ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ประทานพระโอวาท ความวา ตามที่
ไดรายงานใหทราบวา งานชุมนุมลูกเสือแหงชาติในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ และเพื่อใหลูกเสือไดมาอยูคาย
เปนประโยชนตอเยาวชนของชาติอยางยิ่ง ทั้งนี้ เพราะเยาวชนจําเปนตองไดรับการฝกหัดขัดเกลาอยางถูกตอง
ทั้งทางรางกายและจิตใจ เพื่อใหมีรางกายแข็งแรง มีระเบียบวินัย และมีคุณธรรมความประพฤติที่ดี
คุณสมบัติอันเปนผลจากกระบวนการฝกฝนอบรมตามอุดมการณของลูกเสือดังกลาว ยอมเปนรากฐาน
อัน มั่น คงที่จะเกื้อหนุน สง เสริมใหแ ตละคนสามารถอยูรว มกับผูอื่น ในสังคมไดอยางปรกติสุข รวมทั้ง
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สามารถประกอบกิจการงานชวยเหลือตนเองและชวยเหลือสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ ลูกเสือทุกคน
จึงชอบที่จะฝกหัดปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนและวิธีการของลูกเสืออยางเครงครัด พรอมทั้งตั้งใจ
ศึกษาเรียนรูจากกันและกัน อันจะเปนการสรางเสริมมิตรภาพและความเขาใจอันดีระหวางกันใหยิ่งแนนแฟน
ตอไปภายหนา แตละคนจะไดเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของบานเมือง และสามารถประสาน
ความรวมมือกันดวยความสมัครสมานสามัคคี เพื่อสรางสรรคจรรโลงสังคม ประเทศชาติ ตลอดถึงโลกของเรา
ใหมีแตความผาสุกมั่นคงและเจริญยั่งยืนสืบไป
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๔.๕๐ น. (เวลาทองถิ่น) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากโรงแรมไฮแอท รีเจนซี ดูชานเบ ซึ่งเปนที่ประทับแรม
ณ กรุงดูชานเบ สาธารณรัฐทาจิกิสถาน ไปยังทาอากาศยานนานาชาติกรุงดูชานเบ สาธารณรัฐทาจิกิสถาน
เพื่อประทับเครื่องบินของสายการบินเตอรกิช แอรไลนส เที่ยวบินที่ ทีเค ๒๕๕ เสด็จพระราชดําเนิน
ไปยังสาธารณรัฐตุรกี
เวลา ๐๙.๓๐ น. (เวลาท อ งถิ่ น ) สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จพระราชดําเนินถึงทาอากาศยานนานาชาติอตาเติรก นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี ณ ที่นั้น
นายธฤต จรุงวัฒน เอกอัครราชทูตไทยประจําสาธารณรัฐตุรกี และคณะ เฝาทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
เวลา ๑๑.๔๕ น. (เวลาท อ งถิ่ น ) สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรมัสยิดสุลตานอะหเมต หรือมัสยิดสีฟา ซึ่งมีที่มาจากสีของกระเบื้อง
อิซนิก สรางขึ้นระหวางพุทธศักราช ๒๑๕๒ - ๒๑๕๙ ตามแบบศิลปะออตโตมัน ซึ่งมีการประดับตกแตง
อยางวิจิตรบรรจง จากนั้น เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑฮาเกีย โซเฟย ซึ่งเปนอาคาร
ที่สรางขึ้นตามแบบศิลปะยุคไบแซนไทน ระหวางพุทธศักราช ๑๐๗๕ - ๑๐๘๐ เสร็จแลว เสด็จพระราชดําเนิน
ไปยังพิพิธภัณฑพระราชวังทอปคะป เพื่อทอดพระเนตรสวนจัดแสดงของพิพิธภัณฑ ซึ่งบอกเลาเรื่องราว
ประวัติศาสตรของสาธารณรัฐตุร กี ผานศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และความเจริญทางศิลปะวิทยาการ
ที่สืบเนื่องมายาวนาน และมีการผสมผสานอารยธรรมไบแซนไทนและออตโตมัน
เวลา ๒๓.๓๐ น. (เวลาท อ งถิ่ น ) สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จพระราชดําเนินไปยังทาอากาศยานนานาชาติอตาเติรก นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี เพื่อประทับ
เครื่องบินของสายการบินเตอรกิช แอรไลนส เที่ยวบินที่ ทีเค ๐๖๘ เสด็จพระราชดําเนินกลับประเทศไทย
เวลา ๐๙.๔๐ น. (เวลาทองถิ่น) สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
เสด็จโดยรถยนตที่นั่ง จากโรงแรมรอยัล เมซง มารราคิช ซึ่งเปนที่ประทับแรม ณ นครมารราคิช
ราชอาณาจักรโมร็อกโก ไปยังทาอากาศยานนานาชาติมารราคิช นครมารราคิช ราชอาณาจักรโมร็อกโก
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เพื่อประทับเครื่องบินของสายการบินรอยัล แอร โมร็อก เที่ยวบินที่ เอที ๖๔๐ เสด็จไปยังสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส เพื่อทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ เปนการสวนพระองค
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๑๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๔.๑๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดําเนินโดยเครื่องบินของสายการบินเตอรกิช แอรไลนส เที่ยวบินที่ ทีเค ๐๖๘ กลับจากการเสด็จ
พระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐทาจิกสถาน และสาธารณรัฐตุรกี ถึงทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
เวลา ๑๗.๐๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให พระมหาคณานัมธรรมปญญาธิวัตร (เจริญ กิ๊นเจี๊ยว)
เจาคณะใหญอนัมนิกายแหงประเทศไทย และคณะ ประกอบดวยพระสงฆอนัมนิกาย และฆราวาส เฝา
และเฝา ทูล ละอองพระบาท ถวาย และน อมเกลา นอ มกระหม อ มถวายพระยูไ ลไภษั ชยคุรุ พุท ธเจ า
ปางสมาธิ เนื้อเงินสัมฤทธิ์ ขนาดหนาตักกวาง ๑๒ นิ้ว กับถวาย และทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
ของนางซิ้วงอ พรสุขสวาง และเงินบริจาคของพุทธศาสนิกชน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตอจากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ
เฝาทูลละอองพระบาท ตามลําดับ ดังนี้
- นายพรชั ย จุ ฑ ามาศ รองผู อํ า นวยการโครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นํา พระวิสุทธิสารเถร ประธานมูลนิธิ
วัดปาหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน และคณะ เฝา และเฝาทูลละอองพระบาท ถวาย และทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนการดําเนินโครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข - สักสยามินทร
ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว”
- นายอนันต อนันตกูล และคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
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- ศาสตราจารยธีรวุฒิ บุญยโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
นํา อธิการบดี รองอธิการบดี และนายกองคการนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินที่มหาวิทยาลัยฯ และสถาบันฯ
ไดรับสิทธิประโยชนจากการจัดงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ โดยเสด็จ
พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- ผูชวยศาสตราจารยศิวะ วสุนธราภิวัฒก อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
และคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อใชในกิจการ
ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
- คณะผูบริหารบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลบํารุงสภากาชาดไทย
- ศาสตราจารยคุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ประธานโครงการวรรณกรรมเยาวชนรางวัล “แวนแกว”
นํา คณะกรรมการโครงการประกวดวรรณกรรมเยาวชนรางวัล “แวนแกว” เฝาทูลละอองพระบาท
กราบบังคมทูลรายงานผลการดําเนินโครงการฯ และนํา ผูชนะการประกวดวรรณกรรมเยาวชนรางวัล
“แวนแกว” ครั้งที่ ๑๐ ประเภทตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโลรางวัล
- นายบรรพต หงษทอง นายกราชยานยนตสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
นํ า คณะกรรมการสมาคมฯ เฝ า ทู ล ละอองพระบาท ทู ล เกล า ทู ล กระหม อ มถวายเงิ น รายได จ าก
การแขง ขัน รถยนตแ รลลีเฉลิม พระเกียรติ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธ ยาศัย ในโอกาสนี้
คณะที่ปรึกษาสมาคมฯ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัยดวย
- นายนิติกร กรัยวิเชียร นายกสมาคมถายภาพแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ นํา
ผูแทนคณะกรรมการสมาคมฯ และผูแทนศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เฝาทูลละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจําหนายหนังสือ “ควงกลองทองโลก” เพื่อทรงใชสอย
ตามพระราชอัธยาศัย
- นางสุวดี จงสถิตวัฒนา กรรมการผูจัดการ บริษัท นานมีบุค จํากัด และคณะ เฝาทูล
ละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจําหนาย “บันทึกรักการอาน เพื่อออมทรัพย
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ทางปญญา” ในโครงการนานมีบุคสรีดดิ้งคลับ ปที่ ๑๓ ประจําป ๒๕๕๖ สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
- นายธนัญ โสรัจจ ประธานบริหาร บริษัท เอส แอนด เอส มีเดีย จํากัด และคณะ
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
และทูลเกลาทูลกระหมอมถวายแผนซีดีรายการ “เวทีคนเกง” ในโอกาสนี้ ผูชนะการแขงขันตอบปญหาทางดาน
วิชาการในรายการ “เวทีคนเกง” ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปที่ ๑๓ จากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร รวมเขาเฝาทูลละอองพระบาทดวย
- นางสาวนฤมล เทิดกตัญูพงศ และนางสาวศรีสุดา เทิดกตัญูพงศ เฝาทูลละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห ในพระบรมราชูปถัมภ
- นางอําพร ใจดี และคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายได
จากการประกอบอาชีพเกษตรพืชไร โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท อาร ซี เค รุงเจริญ จํากัด
พรอมครอบครัว เฝาทูลละอองพระบาท นอมเกลานอมกระหมอมถวายเรือยนต พรอมอุปกรณบรรทุก
และลากจู ง เพื่ อ พระราชทานแก ก องราชเลขานุ ก ารในพระองค ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี สําหรับนําสิ่งของพระราชทานไปมอบประชาชนกรณีเกิดอุทกภัย
- นางสาวสุกานดา ปภัสรพงษ กรรมการบริหาร บริษัท สื่อสากล จํากัด นํา คณะกรรมการ
โครงการ “ลมหายใจไรมลทิน” เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิ
ชัย พั ฒ นา ในโอกาสนี้ เยาวชนที่ ช นะการประกวดร อ งเพลงในโครงการรณรงค เ สริ ม สร า งค า นิ ย ม
แหง ความซื่ อสั ต ยสุ จริ ต ป ๒๕๕๖ ร องเพลง “ลมหายใจไร ม ลทิน ” และเพลง “ดว ยลมหายใจ
ที่ไรมลทิน” ถวาย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๘.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ
เฝาทูลละอองพระบาท ตามลําดับดังนี้
- นายเกซั ง วั ง ดี (Mr. Kesang Wangdi) เอกอั ค รราชทู ต ราชอาณาจั ก รภู ฏ านประจํ า
ประเทศไทย เฝาทูลละอองพระบาท เพื่อขอรับพระราชทานพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับแผนการเสด็จ
พระราชดําเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏาน

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

- ศาสตราจารย นายแพทยไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุน
การวิจัย พรอมดวยผูบริหาร และเจาหนาที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย นํา ศาสตราจารยวิจัย
ดี เด น ประจํ า ป ๒๕๕๗ และเมธี วิ จั ย อาวุ โ ส สกว. ประจํ า ป ๒๕๕๗ เฝ า ทู ล ละอองพระบาท
รับพระราชทานโลเกียรติยศ และทูลเกลาทูลกระหมอมถวายทุนศาสตราจารยวิจัยดีเดน สกว. เพื่อทรง
ใชในการพัฒนางานวิจัยและวิชาการตามพระราชอัธยาศัย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๑๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

- วางพระราชกิจ -

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๑๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๓.๒๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ นางบรรจง ชาครัตพงศ ป.ม.
ณ ศาลา ๒ วัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๑๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๘.๔๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนต พ ระที่ นั่ ง จากวั ง สระปทุ ม ไปทรงรว มงานบุ ญ สงกรานต ป ใ หม ประจํ า ป ๒๕๕๘ ณ
สถานเอกอัค รราชทูต สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาวประจําประเทศไทย เขตวัง ทองหลาง
กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๑๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๘.๐๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงหลอ “พระพุทธสัฏฐิสิริวัสสมงคล” พระพุทธรูปนาคปรก
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานดานหนาพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๑๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๐.๕๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปทรงบําเพ็ญ
พระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต ณ หอพระสุลาลัยพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ หอพระธาตุ
มณเฑียร และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง
เวลา ๑๖.๕๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปในการพระราช
พิธีสงกรานต ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และหอพระนาก พระบรมมหาราชวัง
เวลา ๑๕.๑๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่งจากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารมาที่ ๒ รักษาพระองค สนามเปา เพื่อประทับ
เฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อําเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี ระหวางวันที่ ๑๕ - ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ โรงแรม
แคนทารี ๓๐๔ อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ในวั น เดี ยวกัน นี้ เวลา ๑๖.๑๒ น. สมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดโรงแรมแคนทารี ๓๐๔ อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๘.๒๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากโรงแรมแคนทารี ๓๐๔ อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเปนที่ประทับแรม
ไปทรงเปด “อาคารพระราชทาน ๑๐” ณ โรงเรียนบานยานนางวิ่ง อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ซึ่งไดพระราชทานพระราชทรัพยจัดสรางขึ้น เพื่อทดแทนอาคารหลังเดิมที่ชํารุดทรุดโทรมและถูกน้ําทวม
เมื่อเดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ ซึ่งนอกจากจะใชเปนอาคารเรียนแลว ยังใชเปนศูนยอพยพใหชาวบาน
ไดพักอาศัยเมื่อครั้งประสบอุทกภัยดวย จากนั้น ทรงติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียน ทอดพระเนตร
นิทรรศการตาง ๆ ไดแก กิจกรรมการงานอาชีพ สอนการประดิษฐงานใบตอง นวัตกรรมนวดฝาเทา
ดวยกะลาและราวไมคู เพื่อฟนฟูสุขภาพของผูพิการ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันไดรับเมล็ดพันธุ
ผักพระราชทานมาปลูกหลายชนิดและไดผลเปนอยางดี ทําใหมีพืชผักสวนครัวไวรับประทานอยางเพียงพอ
นอกจากนี้ ยังเลี้ยงหมูหลุม ไกไข ปลาดุกในบอซีเมนต เพาะเห็ดนางฟา และทําปุยหมัก เสร็จแลว
ทอดพระเนตรนิทรรศการพิพิธ ภัณฑไทยพวน ซึ่งพระราชทานพระราชทรัพยในการซอมแซมอาคาร
พิพิธภัณฑเดิมที่เกาแก และถูกน้ําทวมเสียหาย โดยกองพันทหารชางที่ ๒ รักษาพระองค เขามาชวย
ดําเนินการ ภายในพิพิธภัณฑมีการจัดแสดงเครื่องใชของชาวไทยพวนในอดีตที่ชาวบานนํามาบริจาค
ในการนี้ ทอดพระเนตรการทําตะกรอ ตะแกรง ซึ่งเปนภูมิปญญาของชาวบานที่นํามาสอนนักเรียน
เพื่อฝกอาชีพ ควบคูกับการสรางรายได ปจจุบันอาชีพหัตถกรรมตะกรอ ตะแกรง มีการพัฒนาทั้งวัสดุ
และรูปแบบผลิตภัณฑ จนทําใหเปนแหลงผลิตตะกรอ ตะแกรง ที่ใหญที่สุดในประเทศ และสามารถ
สรางรายไดใหกับชุมชนเปนอยางดี
ในวันเดียวกัน นั้น เวลา ๐๙.๔๘ น. สมเด็จพระเทพรัต นราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทอง ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งสรางขึ้น
เพื่อเสริมสรางศักยภาพดานการเรียนการสอน และใหเยาวชนในชุมชนมีโอกาสไดศึกษาในสถานศึกษา
ที่มีความพรอมทั้งดานวิชาการ สื่อการเรียนการสอน และอุปกรณการเรียนที่ทันสมัย ซึ่งในปการศึกษา

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

๒๕๕๘ ทางโรงเรียนมุง มั่น พัฒนาใหกาวไปสูมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน
๒๕๕๘ สมควรแกเวลา จึง ประทับ รถยนตพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินไปยัง สนามเฮลิคอปเตอร
ชั่วคราว บริษัท เอชจีเอสที (ไทยแลนด) จํากัด เพื่อประทับเฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนิน
กลับกรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๑๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๔.๓๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ
อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให หมอมราชวงศปยฉัตร
ฉัตรชัย นํา คณะผูบริหารบริษัท ฟรีสแลนดคัมพีนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เฝาทูลละออง
พระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายนมยูเอชที จากการดําเนินงานโครงการธนาคารนมของบริษัทฯ
เพื่อพระราชทานแกโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน และทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน โดยเสด็จ
พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
วันเดียวกันนี้ เวลา ๑๙.๓๙ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงรวมบันทึกรายการ “เนชั่นมิตรไนท” ณ สตูดิโอเนชั่น ทีวีทาวน @ เดอะ โคสต เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๑๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๒๓.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับ
เครื่องบินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๖๒๒ เสด็จพระราชดําเนินเยือน
ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ ๑๘ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘
ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงรับการทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายปริญ ญาดุ ษฎีบั ณฑิต กิ ต ติม ศักดิ์ ของมหาวิท ยาลั ยโตเกียวมหานคร และปริ ญ ญาดุษฎี บัณฑิ ต
กิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษา ของมหาวิทยาลัยโซกะ กรุงโตเกียว นอกจากนี้ จะเสด็จพระราชดําเนิน
ไปทอดพระเนตรกิจการและการดําเนินงานของสถาบันตาง ๆ ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก
สถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโอะกินะวะ สถาบันวิทยาการรวมวัสดุกับเซลล มหาวิทยาลัยเกียวโต
สถาบันเทคโนโลยีแหงโตเกียว คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยโตเกียว วิทยาลัยพยาบาลแหงสภากาชาดญี่ปุน
องคการวิจัยเครื่องเรงอนุภาคพลังงานสูง วิทยาเขตสึกุบะ และศูนยวิจัยเครื่องเรงอนุภาคโปรตอนญี่ปุน
วิทยาเขตโทะกะอิ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๑๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

- วางพระราชกิจ -

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๒๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๔.๕๑ น. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
เสด็จโดยรถยนตที่นั่ง จากพระตําหนัก จักรีบ งกช อําเภอเมืองปทุม ธานี จัง หวัด ปทุม ธานี ไปยัง
ทาอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง เสด็จไปทอดพระเนตรการทํางานของหนวยแพทย
เคลื่อนที่มูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่โปรดใหไปทําการตรวจรักษาผูเจ็บปวย
ในโอกาสที่เสด็จไปทรงเยี่ยม และพระราชทานสิ่งของแกราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และ
จังหวัดภูเก็ต ระหวางวันที่ ๒๐ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๔.๑๐ น. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
เสด็จโดยรถยนตที่นั่ง จากโรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเปนที่ประทับแรม
ไปยังสนามเฮลิคอปเตอรกองบัญชาการทัพเรือภาค ๓ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อประทับ
เฮลิคอปเตอรที่นั่ง เสด็จไปทอดพระเนตรการทํางานของหนวยแพทยเคลื่อนที่มูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ที่โปรดใหไปทําการตรวจรักษาผูเจ็บปวย ในโอกาสที่เสด็จไป
ทรงเยี่ยม และพระราชทานสิ่งของแกราษฎร ณ โรงเรียนพนมเบญจา อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
เมื่อเสด็จถึง เสด็จเขาพลับพลาพิธี พระราชทานพระวโรกาสให ประธานกรรมการแพทยอาสา
พอ.สว. ประจําจังหวัดกระบี่ กราบทูลรายงานและเบิกผูมีจิตศรัทธา เฝา ถวายเงิน โดยเสด็จพระราช
กุศลสมทบทุนมูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และรับพระราชทานของที่ระลึก
กับพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ และพระราชทานเข็มเครื่องหมาย พอ.สว.
เข็มพระนามาภิไ ธยยอ สว. และโล พระราชทานเครื่องแบบนักเรียนแกผูแทนนักเรียนชาย - หญิง
ของเด็กเลนและเสื้อแกผูแทนนักเรียนอนุบาลชาย - หญิง หนังสือธรรมะ และของที่ระลึกแกผูใหญบาน
และครู กับพระราชทานเครื่องนุงหมและยาตําราหลวงแกคนชรา ในการนี้ ทรงเยี่ยมราษฎร พรอมกับ
พระราชทานของเลนแกเด็กที่มาเฝารับเสด็จ เสร็จแลว ทรงเยี่ยมหนวยแพทย พอ.สว. และหนวยแพทย
พระราชทาน โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมผูปวยนําเฝา ๔ คน ที่ปวยดวยโรคตาง ๆ อาทิ โรคมะเร็งเตานม
ในภาวะตั้งครรภ โรคทอน้ําดีอุดตัน และมีติ่งเนื้องอกที่ใบหู โดยทรงวินิจฉัยรวมกับแพทยผูเชี่ยวชาญ
และโปรดใหสงไปรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลราชวิถี และ
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ในการนี้ พระราชทานพระวโรกาสให คณะแพทย ทันตแพทย และเจาหนาที่ พอ.สว. เฝา
และมีพระดํารัสเกีย่ วกับการปฏิบัตงิ านของเจาหนาที่เพื่อชวยเหลือผูเจ็บปวย โดยทรงเนนใหคนไทยทุกคน
สามัคคี รว มทํานุบํ ารุง ประเทศชาติใ หเจริญ รุ ง เรือง สมควรแกเวลา จึง ประทั บ เฮลิคอปเตอรที่นั่ ง
เสด็จกลับที่ประทับแรม ณ โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๒๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

- วางพระราชกิจ -

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๔.๒๒ น. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
เสด็จโดยรถยนตที่นั่ง จากโรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเปนที่ประทับแรม
ไปยังสนามเฮลิคอปเตอรกองบัญชาการทัพเรือภาค ๓ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อประทับ
เฮลิคอปเตอรที่นั่ง เสด็จไปทอดพระเนตรการทํางานของหนวยแพทยเคลื่อนที่มูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ที่โปรดใหไปทําการตรวจรักษาผูเจ็บปวย ในโอกาสที่เสด็จไป
ทรงเยี่ยม และพระราชทานสิ่งของแกราษฎร ณ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม อําเภอคุระบุรี
จังหวัดพังงา
เมื่อเสด็จถึง เสด็จเขาพลับพลาพิธี พระราชทานพระวโรกาสให ประธานกรรมการแพทยอาสา
พอ.สว. ประจําจังหวัดพังงา กราบทูลรายงานและเบิกผูมีจิตศรัทธา เฝา ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
สมทบทุน มูลนิธิแ พทยอาสาสมเด็จพระศรีน คริน ทราบรมราชชนนี และรับ พระราชทานของที่ร ะลึ ก
กับพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ และพระราชทานเข็มเครื่องหมาย พอ.สว.
เข็ม พระนามาภิไ ธยยอ สว. และโล พระราชทานเครื่องแบบนักเรียนแกผูแทนนักเรียนชาย - หญิง
ของเด็กเลนและเสื้อแกผูแทนนักเรียนอนุบาลชาย - หญิง หนังสือธรรมะและของที่ระลึกแกผูใหญบาน
และครู กับพระราชทานเครื่องนุงหมและยาตําราหลวงแกคนชรา ในการนี้ ทรงเยี่ยมราษฎร และ
พระราชทานของเลนแกเด็กที่มาเฝารับเสด็จ เสร็จแลว ทรงเยี่ยมหนวยแพทย พอ.สว.และหนวยแพทย
พระราชทาน ในการนี้ ทรงเยี่ยมผูปวยนําเฝา จํานวน ๕ คน ซึ่งเปนผูปวยที่ผนังหัวใจดานลางรั่วและ
เสนเลือดหัวใจดานขวาตีบ โรคหลอดลมออนตัวมากกวาปรกติ หลังเทาขวาขาด เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ
ขาซายออนแรง ใบหนาดานซายกระตุก โรคไตผิดปรกติตั้งแตกําเนิด และปสสาวะออกมากผิดปรกติ
ซึ่งโปรดใหสงตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให คณะแพทย ทันตแพทย และเจาหนาที่ พอ.สว. เฝา
และพระราชทานพระดํ ารัสถึง ความมี น้ําใจของชาว พอ.สว.ที่ช ว ยกัน ดู แ ลผูยากไร สมควรแกเวลา
จึงประทับเฮลิคอปเตอรที่นั่ง เสด็จกลับที่ประทับแรม ณ โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต อําเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๔.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง
จากอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ไปประทับเปลี่ยนพระราชอิริยาบถ และทอดพระเนตรทิวทัศน
ของแมน้ําเจาพระยา ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร เปนการสวนพระองค
เมื่อเสด็จพระราชดําเนินถึงหอประชุมกองทัพเรือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนิน
ขึ้นไปยังชั้น ๓ ณ หองชมชลธี เพื่อประทับเปลี่ยนพระราชอิริยาบถ และทอดพระเนตรทิวทัศนของ
แมน้ําเจาพระยา
หอประชุมกองทัพเรือ หรืออาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตั้งอยูริมฝงแมน้ําเจาพระยาตรงขามกับ
พระบรมมหาราชวัง กอสรางขึ้นเมื่อป ๒๕๔๕ ในพื้นที่ของกองทัพเรือ เพื่อใชรองรับการประชุมสุดยอด
ผูนําความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก หรือเอเปค (APEC) ที่ประเทศไทยเปนเจาภาพ
เมือป ๒๕๔๖ และเนื่องจากหอประชุมแหงนี้ยังมีชื่อเสียงในดานสถาปตยกรรมและเปนจุดชมทิวทัศน
แมน้ําเจาพระยาที่สวยงาม จึงไดรับเกียรติใหใชจัดงานพิธีและกิจกรรมตาง ๆ ที่สําคัญ ในระดับชาติและ
นานาชาติอีกหลายครั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน
๒๕๔๙ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนิน
พรอมดวยพระบรมวงศานุวงศ และพระประมุขกับพระราชวงศตางประเทศ ที่ทรงเขารวมงานฉลองสิริ
ราชสมบัติครบ ๖๐ ป มาทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี ณ ราชนาวิกสภา และทอดพระเนตร
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ที่หอประชุมกองทัพเรือแหงนี้
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประทับ ณ หองชมชลธี เปนเวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง
สมควรแก เ วลา จึ ง ประทั บ รถยนต พ ระที่ นั่ ง เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น กลั บ อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ
โรงพยาบาลศิริราช เมื่อเวลา ๑๕.๒๕ น.

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๒๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๕.๑๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยเครื่องบินของบริษัท การบิน ไทย จํากัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๖๖๑ กลับจากการเสด็จ
พระราชดําเนินเยือนประเทศญี่ปุน ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
เวลา ๑๖.๒๕ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาอทิต ยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงติด ตาม
ความกาวหนาของโครงการเกษตรสวนพระองค ณ ศูนยเรียนรูการเกษตรสวนพระองค อําเภอเมือง
สุรินทร จังหวัดสุรินทร
เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
พลเรือเอก ชุมพล ปจจุสานนท องคมนตรี เปนผูแทนพระองค ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให พลเรือเอก ชุมพล ปจจุสานนท องคมนตรี เปนผูแทนพระองค ไปในงานการแขงขัน
เรือใบ “หัวหิน รีกัตตา ๒๐๑๕” และมอบรางวัลพระราชทานแกผูชนะเลิศการแขงขันฯ ณ โรงแรม
เดอะรีเจนท ชะอํา บีช รีสอรท อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๒๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๙.๒๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทอดพระเนตรการแสดงมหกรรมดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน
๒๕๕๘ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๒๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารยสุพล วุฒิเสน
ป.ช., ป.ม. ณ เมรุวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๓.๕๖ น. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จโดย
รถยนต ที่นั่ ง จากโรงแรมศรี พั น วา ภูเ ก็ ต อํา เภอเมื อ งภู เ ก็ต จั ง หวั ด ภู เ ก็ต ซึ่ ง เป น ที่ ป ระทั บ แรม
ไปทอดพระเนตรการทํางานของหนวยแพทยเคลื่อนที่มูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(พอ.สว.) ที่โปรดใหไปตรวจรักษาผูเจ็บปวย ในโอกาสที่เสด็จไปทรงเยี่ยม และพระราชทานสิ่งของแกราษฎร
ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ บานกระทู อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต ในการนี้ พระราชทานเข็มเครื่องหมาย
กรรมการ อนุกรรมการ เข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธยยอ สว. และโล แกคณะกรรมการ
อนุกรรมการ อาสาสมัคร และผูใหการสนับสนุนการดําเนินงาน พรอมทั้งพระราชทานสิ่งของเครื่องนุงหม
และยาตําราหลวงแกเด็กนักเรียน และผูสูงอายุ จากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝารับเสด็จ ซึ่งราษฎร
สวนใหญประกอบอาชีพรับจาง คาขาย และทําการเกษตร จากนั้น ทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหนวยแพทย
เคลื่อนที่ พอ.สว. และหนวยแพทยพระราชทาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ ที่โปรดใหไปตรวจรักษาราษฎร
ที่เจ็บปวย มีผูไปรับบริการรักษาโรคทั่วไป จํานวน ๔๗ คน ดานทันตกรรม จํานวน ๕๓ คน และ
แพทยแผนไทย จํานวน ๑๑๘ คน โอกาสนี้ทรงเยี่ยมผูปวยนําเฝา ๓ คน ไดแก ผูปวยโรคมะเร็ง
จอประสาทตา ผูปวยโรคผิวหนังเหี่ยวยนแตกําเนิดและลิ้นหัวใจรั่ว กับผูปวยโรคผนังหัวใจหองลางรั่ว
โดยมีพระวินิจฉัยรว มกับ แพทยผูเชี่ยวชาญ แลว โปรดใหสงไปรักษาที่โ รงพยาบาลศิริร าช เสร็จแลว
พระราชทานพระวโรกาสให สมาชิก พอ.สว. จังหวัดภูเก็ตเฝา ทั้งนี้ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให จังหวัดภูเก็ตเปนจังหวัดแพทยอาสาลําดับที่ ๔๔ เมื่อป
๒๕๑๘ ปจจุบันมีสมาชิก ประกอบดวยแพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และอาสาสมัคร
ฝายตาง ๆ รวม ๑,๓๖๕ คน สมควรแกเวลา จึงประทับรถยนตที่นั่ง เสด็จไปยังทาอากาศยานภูเก็ต
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง เสด็จกลับกรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๓๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให นายชาญชัย ลิ ขิตจิตถะ องคมนตรี เปนผูแทนพระองค ไปในงานการแขงขันมา
นัดพิเศษชิงถวยพระราชทาน “จักรี” ครั้งที่ ๓๘ ประจําป ๒๕๕๘ และมอบถวยรางวัลแกเจาของมา
ที่ชนะเลิศ ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๒๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วัน นี้ เวลา ๑๗.๐๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนิน จากอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ไปยังโรงพยาบาลศิริราช ปยมหาราชการุณย เปนการสวนพระองค
ในการนี้ เสด็จพระราชดําเนินขึ้นไปยังชั้น ๗ ของโรงพยาบาลศิริราช ปยมหาราชการุณย ซึ่งเปนที่ตั้ง
ของสถาบันการแพทยแ ผนไทยประยุกต เพื่อทอดพระเนตรทัศนียภาพของแมน้ําเจาพระยาโดยรอบ
จากนั้น เสด็จพระราชดําเนินขึ้นไปยังชั้น ๑๒ ของโรงพยาบาลศิริราช ปยมหาราชการุณย เพื่อทอดพระเนตร
ทัศนียภาพดานทิศเหนือของแมน้ําเจาพระยา สะพานพระราม ๘ และคลองบางกอกนอย สมควรแกเวลา
จึงเสด็จพระราชดําเนินกลับอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อเวลา ๑๗.๔๕ น.
เวลา ๐๖.๕๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงบาตรพระสงฆ เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๒ ป วันคลาย
วันสถาปนาสภากาชาดไทย ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๘.๕๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร” ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒ นา สวนจิต รลดา พระราชวัง ดุสิต ไปทรงเปด นิทรรศการ
“แสงสุวรรณภูมิ สูวัฒนธรรมอาเซียน” ณ หอศิลปรวมสมัยราชดําเนิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวั น เดี ยวกัน นี้ เวลา ๑๕.๓๕ น. สมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ มารี
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษมรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๕๘
เรื่ อ ง “เทวสตรี คติ พุ ท ธ พราหมณ และความเชื่ อ ในประเทศไทย” ณ พระที่ นั่ ง อิ ศ ราวิ นิ จ ฉั ย
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

- วางพระราชกิจ -

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๒๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๗.๐๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดอาคารสถาบันจีน - ไทย แหงมหาวิทยาลัยรังสิต ณ
ศาลากวนอิม และทอดพระเนตรนิทรรศการดานดนตรีศึกษา และละครเพลง เรื่อง “ซูสีไ ทเฮา”
ณ อาคารศาลาดนตรีมหาวิทยาลัยรังสิต อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๕.๕๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จลงแทนพระองค ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให ผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย
มหาปรมาภรณชางเผือก มหาวชิรมงกุฎ และประถมาภรณชางเผือก เฝาทูลละอองพระบาท รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจําป ๒๕๕๗
เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกแทนพระองค ณ วังศุโขทัย พระราชทาน
พระราชวโรกาสให ผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย มหาปรมาภรณชางเผือก
มหาวชิรมงกุฎ และประถมาภรณชางเผือก เฝาทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจําป ๒๕๕๗
เวลา ๑๑.๐๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ อาคารใหม
สวนอั ม พร พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะครู ใ หญ โ รงเรี ย นตํ า รวจตระเวนชายแดน และ
ผูรั บ ผิด ชอบโครงการตามพระราชดํ า ริใ นโรงเรีย นตํา รวจตระเวนชายแดน เฝา ทู ล ละอองพระบาท
ในโอกาสที่ ก องบั ญ ชาการตํ า รวจตระเวนชายแดนจั ด การประชุ ม สั ม มนาครู ใ หญ โ รงเรี ย นตํ า รวจ
ตระเวนชายแดน ประจําป ๒๕๕๘
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชดํารัส เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน และเปนขวัญ
กําลังใจ กับพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแกคณะผูเฝาทูลละอองพระบาทดวย
เวลา ๑๔.๒๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคาร
ชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให รองศาสตราจารยวิรัตน พงษศิริ
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ นํา คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ และผูดําเนิน
โครงการจัด ทํา หนัง สือ “วิจิต รแพรวา: มรดกภูมิปญ ญาสู ร าชินี แ หง ไหม” เฝ าทูล ละอองพระบาท

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายหนังสือฯ ผาไหมแพรวา และเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
เวลา ๑๔.๕๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยเฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง จากสนามเฮลิคอปเตอร สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเปดโรงไฟฟา
หนองแซง กลุมบริษัท กัลฟ เจพี เอ็นเอส จํากัด ณ โรงไฟฟาหนองแซง อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๓๙ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
เสด็จออก ณ พระตําหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ
เฝา ตามลําดับ ดังนี้
- นางตองจิตร หลอวินิจนันท กรรมการผูจัดการศูนยแนะแนวศึกษาตอตางประเทศ โออีจี
นํา นักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเพื่อไปศึกษาตอ ณ สหรัฐอเมริกา เฝา รับประทานทุน
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน ในโอกาสนี้ เจาหนาที่ศูนยแนะแนวศึกษาตอตางประเทศ โออีจี และ
นักเรียนที่เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนฯ รวมเขาเฝาดวย
- พลอากาศเอก อนุพัน ธ สนิทวงศ ณ อยุธ ยา รองประธานคณะกรรมการดําเนิน งาน
จัดสราง “เจติยสถาน พระพุทธธรรมวงษาธิราช” นํา ผูมีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนการจัดสราง
“เจติยสถาน พระพุทธธรรมวงษาธิราช” เฝา รับประทานของที่ระลึก
- นายเศรษฐ ลาภวรกิจชัย เลขาธิการสมาพันธสมาคมการถายภาพแหงประเทศไทย และ
ที่ป รึก ษากรรมการสมาคมธุ ร กิ จ การถ า ยภาพ นํา คณะกรรมการสมาคมธุร กิ จการถ ายภาพ และ
คณะกรรมการโครงการ “นัก ถ ายภาพไทยรวมใจสรา งกุศ ลเพื่ อ เพื่ อ นพึ่ ง (ภา ฯ) ยามยาก” เฝ า
ถวายเงินรายไดจากการจําหนายภาพถายในโครงการดังกลาว สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ)
ยามยาก สภากาชาดไทย
- รองศาสตราจารย นายแพทยพิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ)
ยามยาก สภากาชาดไทย นํา คณะกรรมการจัดกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปน และวีลแชร วิชัยวิทยาการ
กุศลเทิดไทองคราชัน” ครั้งที่ ๙ เฝา ถวายเงินรายไดจากการจัดกิจกรรมฯ สมทบทุนมูลนิธิอาสา
เพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๕.๕๘ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปนประธานพิธีบําเพ็ญพระราชกุศล
เจริ ญ พระพุท ธมนต ประจําป ๒๕๕๘ และพระราชทานเข็ม เชิ ด ชูเ กียรติกับ โลป ระกาศเกียรติคุ ณ
แกพนั กงาน และโครงการที่ทํา คุณประโยชนต อสัง คม และบริษั ท การบิน ไทย จํากั ด (มหาชน)
กับพระราชทานทุนสงเสริมการศึกษาแกบุตร - ธิดา พนักงานที่ไดรับทุนการศึกษา ณ บริษัท การบินไทย
จํากัด (มหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๘.๕๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดงานสถาปนิก’๕๘ ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๑๕.๒๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปในการพระราชทานน้ําหลวง
อาบศพ และทรงวางพวงมาลาหลวงกับพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ที่หนาโกศศพ
ทานผูหญิงมนัสนิตย วณิกกุล ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว., ภ.ป.ร. ๓ อดีตราชเลขานุการในพระองค
สมเด็ จ พระบรมราชิ นี น าถ และนางสนองพระโอษฐ ใ นสมเด็ จ พระนางเจ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ
ณ ศาลารอยป วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในวั น เดี ยวกัน นี้ เวลา ๑๖.๒๕ น. สมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปน ประธานงานวัน มูลนิธิสิรินธร
ณ ตําหนักปลายเนิน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๕.๒๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกแทนพระองค ณ อาคารใหมสวนอัมพร
พระราชทานพระราชวโรกาสให นายทหารชั้นนายพล และนายตํารวจชั้นนายพล ที่ไดรับพระราชทาน
ยศสูงขึ้น ประจําป ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ เฝาทูลละอองพระบาท ถวายสัตยปฏิญาณ
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราโชวาท
ความวา ทหารและตํารวจมีห นาที่สําคัญ ที่มีผลผูกพัน โดยตรงตอความมั่นคงของประเทศชาติแ ละ
ความผาสุกรมเย็นของประชาชน ดังนั้น เมื่อไดเลื่อนยศสูงขึน้ ใหญขึ้น ถึงชั้นนายพล จึงตองมีการกลาว
คําสัตยปฏิญาณ เพื่อแสดงความตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติงานในหนาที่และความรับผิดชอบใหไดผล ในเรื่องนี้
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเคยพระราชทานพระบรมราโชวาทแกที่ประชุมนี้ไววา ผูเปนนายพล
เปนนายพลก็หมายความวาเปนผูใหญผูใหญนั้น มีความรับผิดชอบยิ่ง ๆ ขึ้น ถาเปนผูนอยความรับผิดชอบ
ก็มีแตวาไมมากเทา เมื่อทําไดดี ก็มีผลดีไดมาก ถาเปนผูใหญเชนเปนนายพล ก็ถือวาไดชวยสวนรวม
ไดอยูดี แตถาทําไมดี ก็มีผลรายมาก จึงขอใหไดพิจารณาทบทวนพระบรมราโชวาทดังกลาวใหทราบชัด
ถึงความรับผิดชอบที่มี แลวตั้งใจปฏิบัติหนาที่ดวยความเขมแข็งและดวยความซื่อสัตยสุจริต ตามคําสัตย
ปฏิญาณที่ใหไว เพื่อใหงานที่ทําบังเกิดผลเปนความเจริญมั่นคงและความผาสุกรมเย็นแกประเทศชาติและ
ประชาชนอยางแทจริง
ในวัน เดีย วกัน นี้ เวลา ๑๖.๕๘ น. สมเด็จ พระบรมโอรสาธิร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุม าร
เสด็จออก ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระราชวโรกาสให นายพอล โรบิลลียารด (Mr. Paul Robilliard)
เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจําประเทศไทย เฝาทูลละอองพระบาท ในโอกาสเขารับตําแหนงหนาที่
จากนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให เสด็จออกแทนพระองค
พระราชทานพระราชวโรกาสให นางกอบกาญจน วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา นํานักกีฬาดีเดนแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๗ เฝาทูลละอองพระบาท รับพระราชทานถวยรางวัล

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ในโอกาสนี้ ผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา คณะผูบริหาร และพนักงาน การกีฬาแหงประเทศไทย รว มเฝาทูลละอองพระบาท ดวย
ตอจากนั้น
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราชวโรกาสให นายสวาง
ภูพัฒนวิบูลย ที่ปรึกษาอธิการบดี ที่ปรึกษาที่ประชุม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และประธาน
คณะกรรมการดําเนินงานในพิธีพระราชทานปริญ ญาบัต ร พรอมดวยอธิการบดีม หาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน ซึ่งเปนรายไดจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เพื่อสมทบกองทุนพระเจาหลานเธอ พระองคเจา
ทีปงกรรัศมีโชติ และเพื่อสมทบทุนมูลนิธิคุรุปถัมภ
ในโอกาสนี้ พระราชทานถวยรางวัลแกมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ชนะเลิศการแขงขันการเขารับ
พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ดวย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๗.๓๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคไปทรงบําเพ็ญ
พระราชกุศลทักษิณานุปทาน ในการพระราชพิธีฉัตรมงคล ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง
ในโอกาสนี้ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา โดยเสด็จดวย
เมื่อเสด็จเขาพระที่นั่งอมริน ทรวิ นิจฉัย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปที่หนาพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงกราบ แลวทรงพระดําเนิน
ไปที่หนาพระแทนนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองนอย
ทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีซึ่งประดิษฐานเหนือพระราชบัลลังกภายใต
นพปฎลมหาเศวตฉัตร พระสงฆ ๒๕ รูป สวดพระพุทธมนต จบแลว เจาพนักงานนิมนตพระพรหม
เสนาบดี วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร ขึ้นนั่งยังธรรมาสน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงจุ ด เที ย นดู ห นั ง สื อ เทศน พระราชทานแก เ จ า พนั ก งานพระราชพิ ธี เ ชิ ญ ไปป ก ที่ จ งกลธรรมาสน
ทรงจุด ธูปเทียนเครื่องทรงธรรม เสร็จแลว ทรงจุดธูป เทียนเครื่องทองนอยที่หนาพระแทน นพปฎล
มหาเศวตฉัตร สําหรับพระบรมอัฐิทรงธรรม พระพรหมเสนาบดี ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา
จบแลว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประเคนจตุปจจัยไทยธรรมกัณฑเทศน
ทรงทอดผาไตร พระสงฆสดับปกรณพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสร็จแลว สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงกราบพระพุทธรูปที่หนาพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงกราบ
ถวายบังคมพระบรมอัฐิที่หนาพระแทนนพปฎลมหาเศวตฉัตร แลวเสด็จพระราชดําเนินกลับ
เวลา ๑๗.๑๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลโท กําจร พรหมโยธี ม.ว.ม.
ป.ช., ท.จ. ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข
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ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๒๐ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไป
ทรงหลอพระพุทธพิทักษไชยนาทจตุรทิศ พระประธานประจําหอสวดมนต และทรงวางศิลาฤกษหอสวดมนต
ทรงอุทิศพระกุศล เนื่องในวันคลายวันประสูติ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ วัดทรงเสวย อําเภอวัดสิงห
จังหวัดชัยนาท

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๓๑
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๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุม าร เสด็จพระราชดําเนิน แทนพระองคไ ปในการ
พระราชพิธีฉัตรมงคล ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง
ในโอกาสนี้ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา โดยเสด็จดวย
เมื่อเสด็จเขาพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรง
จุ ด ธู ป เที ย นเครื่ อ งนมั ส การบู ช าพระพุ ท ธปฏิ ม าชั ย วั ฒ น ป ระจํ า รั ช กาลที่ ห น า พระที่ นั่ ง บุ ษ บกมาลา
ทรงกราบ ทรงศีล สมเด็จพระราชาคณะถวายศีล จบแลว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองนอยที่หนาพระแทนนพปฎลมหาเศวตฉัตรบูชาเทพยดารักษานพปฎลมหาเศวตฉัตร
ซึ่งประดิษฐานเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ ทรงคม แลวประทับพระเกาอี้ พราหมณอานประกาศพระราชพิธี
ฉัตรมงคล จบแลว พระสงฆเจริญพระพุทธมนต ถวายอดิเรก จากนั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระดําเนินไปทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัฒนประจํารัชกาลที่หนาพระที่นั่ง
บุษบกมาลา แลวเสด็จพระราชดําเนินกลับ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๘.๔๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ
เฝาทูลละอองพระบาท ตามลําดับ ดังนี้
- ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา นํารองศาสตราจารยวิรัช อภิเมธีธํารง ประธานกรรมการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส
จํากัด (มหาชน) นายสมชัย เลิศสุทธิว งค ประธานเจาหนาที่บ ริห าร บริษัท แอดวานซ อิน โฟร
เซอรวิส จํากัด (มหาชน) นางศุภจี สุธรรมพันธุ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และนายอนันต แกวรวมวงศ ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ซีเอส
ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) พรอมคณะ เฝาทูลละอองพระบาททูลเกลาทูลกระหมอมถวายหนังสือ
ลัทธิธรรมเนียมตาง ๆ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข
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- ทานผูหญิงนราวดี ชัยเฉนียน ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และ
คณะกรรมการมูลนิธิฯ นํา ผูสนับสนุนมูลนิธิ ฯ เฝาทูลละอองพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก
โล และเข็มอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ตอจากนั้น
เสด็จลง ณ หองประชุม อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเปนประธาน
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๘

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๓๓
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๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๐.๓๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง
พรอมดวยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ และ
พระเจาหลานเธอ พระองคเจาอทิตยาทรกิติคุณ จากอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ไปในการ
พระราชพิธีฉัตรมงคล ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง
เมื่อเสด็จเขาพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนิน
ไปดานหลังพระแทนนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน
ประจํ า รัช กาลที่ ห น า พระที่นั่ ง บุษ บกมาลา แล ว ประทั บ พระราชอาสน เจ า พนั ก งานเป ด พระวิสู ต ร
สมเด็จพระราชาคณะถวายศีล พระสงฆ ๒๐ รูป ถวายพรพระ จบแลว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอม ใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระดําเนินไปทรงประเคน
จตุปจจัยแทนเครื่องไทยธรรมแดสมเด็จพระราชาคณะ แลวทรงยืนประเคนจตุปจจัยแทนเครื่องไทยธรรม
แดพระราชาคณะเจาคณะรอง และพระราชาคณะ เสร็จแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงหลั่ง
ทักษิโณทก พระสงฆถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองนอย
บูชาเทพยดารักษานพปฎลมหาเศวตฉัต รสิริราชกกุธ ภัณฑ พระราชทานแกเจ าพนักงานพระราชพิธี
เชิ ญ ไปตั้ง ที่ ห น า พระแท น นพปฎลมหาเศวตฉั ต ร ซึ่ง ประดิษ ฐานเครื่ อ งสิ ริ ร าชกกุ ธ ภั ณ ฑ เสร็ จแล ว
เจาพนักงานปดพระวิสูตร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงคมพระพุทธปฏิมาชัยวัฒนประจํารัชกาล
ที่ดานหลังพระแทนนพปฎล มหาเศวตฉัตร แลวประทับรถยนตพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลับอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระบรมวงศานุวงศ ทรงสงเสด็จ
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า โปรดกระหม อ มให
สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร ทรงปฏิ บั ติ พ ระราชกรณี ย กิ จ แทนพระองค
ในการสมโภชนพปฎลมหาเศวตฉัตรสิริราชกกุธภัณฑ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเขาพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
พราหมณเบิกแวนเวียนเทียนสมโภชนพปฎลมหาเศวตฉัตรสิริราชกกุธภัณฑ แลว พราหมณเจิมนพปฎล
มหาเศวตฉัตร โหรผูกผาสีชมพู สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระสุหราย
เครื่องสิริราชกกุธภัณฑ และพระราชลัญจกรพระครุฑพาหทองคําประจํารัชกาล เสร็จแลว สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงคมพระพุทธปฏิมาชัยวัฒนประจํารัชกาลที่ดานหลังพระแทนนพปฎล
มหาเศวตฉัตร แลวประทับรถยนตพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินกลับ
ในการนี้ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ทรงรวมในการสมโภชนพปฎลมหาเศวตฉัตร
สิริราชกกุธภัณฑ ดวย
ในวั น เดี ยวกัน นี้ เวลา ๑๗.๒๑ น. สมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยัง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัด
สมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๕๕๖
เสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหวางวันที่ ๕ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม ารี จะเสด็จไปทรงเปนประธาน
ในพิธีเปดการประชุมหญาแฝกนานาชาติ ครั้งที่ ๖ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีดานัง และพระราชทาน
รางวัล เดอะ คิง อ็อฟ ไทยแลนด เวทติเตอร อะวอรด “The King of Thailand Vetiver Awards”
แกผูที่ไดรับรางวัลในโอกาสดังกลาว ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จากนั้น จะเสด็จพระราชดําเนิน
ไปทอดพระเนตรสถานที่สําคัญตาง ๆ อาทิ พิพิธภัณฑประติมากรรมจามแหงนครดานัง เมืองโบราณฮอยอัน
และแหลงภูมิทัศนจางอาน นอกจากนี้ จะเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดศูนยไทย ณ มหาวิทยาลัย
สัง คมศาสตรแ ละมนุษยศาสตร นครโฮจิมิน ห วิทยาเขตลิน หจุง - ถูดึ๊ก รวมทั้ง ทอดพระเนตรการ
ดําเนินงานของโรงเรียนนิงหหมี จังหวัดนิงหบิ่งห และจะไดพระราชทานพระราชวโรกาสให นางเหวียน
ถิ ซวาน รองประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เขาเฝาทูลละอองพระบาทและถวายพระ
กระยาหารค่ํา ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๔.๒๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ให สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เปนวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราโชวาท
ความวา ผูสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิต ยอมเขาใจเปนอยางดีถึงคุณคาของวิชาความรูวาเปนปจจัยสําคัญ
ในการสรางความเจริญ แตการสรางความเจริญนั้น นอกจากวิชาความรูแลว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทุกคน
จําเปนตองมี ก็คือวินัย วินัยนั้นอาจพูดไดวามีอยูสองอยาง อยางหนึ่ง คือระเบียบขอบังคับที่บัญญัติไว
ใหทุกคนถือปฏิบัติ เพื่อความเปนปรกติเรียบรอยทั้งในตัวบุคคลและสวนรวม อีกอยางหนึ่ง คือวิ นัย
ในตนเองที่เกิดจากการวินิจฉัยตัดสินใจของบุคคล วาการกระทําความประพฤติอยางไรเปนความถูกตอง
เปนธรรม นํามาซึ่งประโยชนและความเจริญกาวหนา แลวกําหนดเปนขอปฏิบัตใิ หแกตนเอง ความมีวินัย
นี้มีประโยชนอยางยิ่ง เพราะเปนเครื่องกํากับรักษาบุคคลใหประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควร จึงเปน
ปจจัยสรางเสริมความเจริญของบุคคลคูกันกับวิชาความรู บัณฑิตทั้งหลายมีวิชาความรูที่สรางเสริมขึ้น
ดีแลว จึงควรจะไดทราบตระหนักถึงคุณคาของวินัย และเต็มใจยินดีประพฤติตนปฏิบัติงานอยางผูมีวินัย
จักไดเปนผูสามารถสรางสรรคความเจริญใหแกตนเอง แกสังคมและประเทศชาติไดแทจริง
เวลา ๑๖.๔๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๑๖.๓๓ น. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จโดย
รถยนตที่นั่ง ไปยังทาอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง เสด็จไปทอดพระเนตรการทํางาน
ของหนวยแพทยเคลื่อนที่มูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่โปรดใหไปตรวจรักษา

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ผู เ จ็ บ ป ว ย ในโอกาสที่ เ สด็ จ ไปทรงเยี่ ย มและพระราชทานสิ่ ง ของแก ร าษฎรในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ยโสธร
จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดอุบลราชธานี ระหวางวันที่ ๖ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับเขื่อนสิรินธร อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ในวัน เดีย วกั น นี้ เวลา ๐๙.๕๕ น. พระเจ าหลานเธอ พระองคเ จ าสิ ริวั ณ ณวรีน ารีรั ต น
เสด็จโดยรถยนตที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงบําเพ็ญพระกุศล เนื่ องในโอกาสครบปที่ ๑๕ วันคลาย
วันสถาปนาหนวยมาทรงประจําพระองค พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน ณ หนวยมาทรง
ประจําพระองคฯ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคไปพระราชทาน
ปริญ ญาบัต รแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโ ขทัยธรรมาธิร าช ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖
ณ อาคารอเนกนิทัศน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เปนวันที่ ๒
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปการศึกษา
๒๕๕๖ ณ อาคารอเนกนิทัศน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร าช อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เปนวันที่ ๒

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๕.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ ณ
อาคารอเนกนิทัศน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เปนวันที่ ๓
เวลา ๑๗.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ ณ
อาคารอเนกนิทัศน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เปนวันที่ ๓
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๕ น. สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนตที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับเขื่อนสิรินธร
อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ไปยังสนามเฮลิคอปเตอรเขื่อนสิรินธร เพื่อประทับเฮลิคอปเตอรที่นั่ง
เสด็จไปทอดพระเนตรการทํางานของหนวยแพทยเคลื่อนที่มูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ที่โปรดใหไปตรวจรักษาผูเจ็บปวย ในโอกาสที่เสด็จไปทรงเยี่ยมและพระราชทานสิ่งของ
แกราษฎร ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม บานเอราวัณ อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ในการนี้ พระราชทาน
ของที่ระลึกแกผูมีจิตศรัทธา พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ เข็มเครื่องหมาย พอ.สว.
เข็มพระนามาภิไธยยอ สว. และโล แกคณะกรรมการ อนุกรรมการ อาสาสมัคร และผูใหการสนับสนุน
การดําเนินงาน พรอมทั้ง พระราชทานสิ่งของเครื่องนุงหม และยาตําราหลวงแกเด็กนักเรียน และผูสูงอายุ
จากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรที่เฝารับเสด็จ ซึ่งสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตอจากนั้น ทรงเยี่ยม
การปฏิบัติงานของหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. และหนวยแพทยพระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ
ที่โ ปรดใหไ ปตรวจรั กษาราษฎร ซึ่ ง มี โ รคที่ พบมาก คื อ โรคระบบกลา มเนื้อ และทรงเยี่ ยมผูป ว ย
โรคมะเร็งตอมไธมัส และโรคหลอดเลือดผิดปกติแตกําเนิด และขาขวาผิดรูปเนื่องจากอุบัติเหตุ ซึ่งโปรด
ใหสงไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ โรคพยาบาลสรรพสิทธิประสงค และโรงพยาบาลศิริราช เสร็จแลว
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พระราชทานพระวโรกาสให สมาชิก พอ.สว. จังหวัดยโสธร เฝา ซึ่งจังหวัดยโสธร เปนจังหวัดแพทย
อาสา ลําดับที่ ๔๑ เมื่อป ๒๕๑๗ ในปที่ผานมาไดออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ไปใหบริการตรวจรักษาโรค
และทันตกรรม รวมถึงดานสายตา แกประชาชนในพื้นที่หางไกล ๙ หมูบาน ๑๘ ครั้ง รวมผูไปตรวจ
รักษา ๑,๓๐๐ คน สมควรแกเวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอรที่นั่งเสด็จกลับที่ประทับแรม ณ เรือน
รับรองที่ประทับเขื่อนสิรินธร อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๗.๓๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคไ ปทรงเปด
ศาลหลักเมืองสวรรคโลก อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
อนึ่ง เมื่อวันศุกร ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๒.๔๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) กลับจาก
การเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
ในวัน เดีย วกัน นั้ น เวลา ๑๔.๐๑ น. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟ าจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนตที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับเขื่อนสิรินธร อําเภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี ไปยังสนามเฮลิคอปเตอรเขื่อนสิรินธร เพื่อประทับเฮลิคอปเตอรที่นั่ง เสด็จไปทอดพระเนตร
การทํางานของหนวยแพทยเคลื่อนที่มูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่โปรดให
ไปตรวจรักษาผูเจ็บปวย ในโอกาสที่เสด็จไปทรงเยี่ยมและพระราชทานสิ่งของแกราษฎร ณ โรงเรียน
หัวตะพานวิทยาคม อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ ในการนี้ พระราชทานของที่ระลึกแกผูมีจิตศรัทธา
พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ เข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธยยอ
สว. และโล แกคณะกรรมการ อนุกรรมการ อาสาสมัคร และผูใหการสนับสนุนการดําเนินงาน พรอมทั้ง
พระราชทานสิ่งของเครื่องนุงหม และยาตําราหลวงแกเด็กนักเรียน และผูสูงอายุ จากนั้นทรงเยี่ยม
ราษฎรที่เฝารับเสด็จ ซึ่งสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตอจากนั้น ทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของ
หนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. และหนวยแพทยพระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ ที่โปรดใหไปตรวจ
รักษาราษฎร และทรงเยี่ยมผูปวยโรควัณโรคขอเขา ไมมีใบหูแตกําเนิด โรคลมชักและซึมเศรา รวมทั้ง
โรคผิวหนังแข็ง ซึ่งโปรดใหสงไปรักษาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค โรงพยาบาลศรีนครินทร ขอนแกน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ และโรงพยาบาลศิริราช เสร็จแลว พระราชทานพระวโรกาสให สมาชิก พอ.สว.
จังหวัดอํานาจเจริญ เฝา ซึ่งจังหวัดอํานาจเจริญ เปนจังหวัดแพทยอาสา ลําดับที่ ๔๙ เมื่อป ๒๕๓๗
ป จ จุ บั น มี ส มาชิ ก และอาสาสมั ค ร รวม ๑,๒๒๙ คน ในป ที่ ผ า นมาได อ อกหน ว ยแพทย เ คลื่ อ นที่
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ไปใหบริการตรวจรักษาโรค และทันตกรรม แกประชาชนในพื้นที่หา งไกล ๑๔ ครั้ง รวมผูไปตรวจรักษา
๑,๕๓๓ คน สมควรแกเวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอรที่นั่งเสด็จกลับที่ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ
เขื่อนสิรินธร อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๓.๕๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ไปประทับ
ณ วั งไกลกั งวล อํ าเภอหั ว หิ น จั งหวั ดประจวบคี รี ขั นธ เพื่ อ ทรงเปลี่ ยนพระราชอิ ริ ยาบถและพื้ น ฟู
พระวรกายในพื้นที่อากาศบริสุทธิ์ ตามคําแนะนําของคณะแพทย
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝาทูลละอองธุลีพระบาท สงเสด็จ
อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดเสด็จพระ
ราชดําเนินมาประทับรักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อชวงค่ําของวันที่ ๓ ตุลาคม
๒๕๕๗ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระปรอท ซึ่งคณะแพทยไดถวายการรักษาจนพระอาการ
ดีขึ้นเปนลําดับ ทรงสามารถปฏิบัติพระราชกรณียกิจในโอกาสตาง ๆ ไดอยางสม่ําเสมอระหวางที่ประทับอยู
ณ โรงพยาบาลศิริราช อาทิ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหนายกรัฐมนตรีนํารัฐมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตัง้ เพิ่มเติม เฝาทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตยปฏิญาณกอนเขารับหนาที่
เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรสวนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา ริมฝงแมน้ําเจาพระยา โครงการ
สวนพระองค สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต และหอประชุมกองทัพเรือ รวมทั้งเสด็จพระราชดําเนิน
ไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง
การนี้ เสด็จพระราชดําเนินถึงวังไกลกังวล เมื่อเวลา ๑๕.๕๘ น.
เวลา ๑๖.๐๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จลงแทนพระองค ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสใหผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนสิริยิ่ง
รามกี ร ติ ลู ก เสื อ สดุ ดี ชั้ น พิ เ ศษ และเหรี ย ญลู ก เสื อ สดุ ดี ชั้ น ที่ ๑ ประจํ า ป ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕
เฝาทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญลูกเสือสดุดี
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราชดํารัส
ความวา กิจการลูกเสือนี้มีประโยชนอยางมาก ในการสรางวินัย สามัคคี และการรูจักหนาที่ ใหแก
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เยาวชน การมีวินัย มีความสามัคคี และรูจักหนาที่นี้ สําคัญมาก เพราะเยาวชนที่ไดรับการปลูกฝง
ใหถึงพรอมดวยคุณสมบัติทั้งสามประการนี้ เมื่อเติบโตขึ้นยอมเปนบุคคลผูสามารถสรางสรรคความสําเร็จ
ความเจริญกาวหนา และความเปนปกแผนมั่นคง ใหแกตนเอง แกสวนรวม ตลอดถึงประเทศชาติ
ไดอยางสมบูรณ ทุกคนยอมจะทราบถึง ประโยชนและคุณคาของกิจการนี้โ ดยตระหนัก จึง ไดเต็มใจ
เสียสละรวมกันปฏิบัติบริหารและสงเสริมกิจการลูกเสือใหดําเนินมาดวยดี จนปรากฏผลอันนาชื่นชม
เปน ที่ป ระจักษเดนชัด การไดรับ เกียรติและการยกยองในครั้งนี้ จึง เปน สิ่งที่ทุกคนจะภูมิใจไดเต็มที่
ทั้งควรถือเปนเครื่องสงเสริมกําลังใจ ในอันที่จะรวมกันดําเนินกิจการอันทรงคุณคานี้ตอไป ใหยิ่งมั่นคง
และมีประสิทธิภาพเพิ่มพูนขึ้น เพื่อประโยชนอันยิ่งใหญของเยาวชนและประเทศชาติของเรา
เวลา ๑๗.๐๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมปญญาบดี (ถาวร ติสฺ̣สานุกโร)
ณ เมรุหลวงหนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๕๔ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงยกชอฟาอุโบสถ
และทรงเปดสะพาน “ศรีมหาอทิตยาทร” ขามแมน้ําปราจีนบุรี ณ วัดธรรมโพธิ์ศรี อําเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให นายศุภชัย ภูงาม องคมนตรี เปนผูแทนพระองค ไปในการแขงขันเซปกตะกรอ
ชิงถวยพระราชทาน “คิงสคัพ” ครั้งที่ ๓๐ และมอบถวยรางวัลพระราชทานแกทีมชนะเลิศการแขงขันฯ
ณ ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันเสาร ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๕๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ
หม อ มเจ า กรณิ ก า จิ ต รพงศ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว. ณ ตํ า หนั ก ปลายเนิ น เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๑๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๕.๔๖ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังทาอากาศยานทหาร ดอนเมือง
เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินไปทรงวางศิลาฤกษ และทรงเปดอาคารที่ทําการ
ศาลจังหวัดตราด ณ ที่ทําการศาลจังหวัดตราด อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
เวลา ๑๕.๑๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสติ พระราชทานพระราชวโรกาสให นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผูวาราชการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา นําคณะขาราชการ ผูนํากลุมเกษตรกร และกลุมผูนําแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายผลผลิตทางการเกษตร
เวลา ๑๑.๒๓ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป
ทรงเปดการประชุมวิชาการ เรื่อง “พยาบาล : พลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิผลและความคุมคา
ในการดูแล” และทรงเปดนิทรรศการวันพยาบาลสากล เนื่องในสัปดาหวันพยาบาลสากล ณ โรงแรม
มิราเคิลแกรนด คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๑๐ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จออก ณ พระตําหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ทรงประกอบพิธีสมรสประทานแกคูสมรส
ตามลําดับ ดังนี้ นายพงศพัศ กุลศรีเรืองรอง กับ นางสาวสุปรานี พวงสุวรรณ นายเผด็จ มุนีวงษ
กับ นางสาววรวัล ตั น ติชวลิต เรืออากาศโท กมล เจริญ สุข กับ นางสาวศรีสกุล โชติกวัฒ นะ
นายธณธณัณฎ พนมวัน ณ อยุธยา กับ นางสาววิศวณีย จันทรกมล นายสุรพัฒน สุวิวัฒนานันท
กับ นางสาวนนทพร มณีไตรรัตนเลิศ นายศราวุธ ไชยทองพันธ กับ นางสาวศิลาพร กันทา
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๒ น. สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนตที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับเขื่อนสิรินธร
อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ไปยังสนามเฮลิคอปเตอรเขื่อนสิรินธร เพื่อประทับเฮลิคอปเตอรที่นั่ง
เสด็จไปทอดพระเนตรการทํางานของหนวยแพทยเคลื่อนที่มูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา
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บรมราชชนนี (พอ.สว.) ที่โปรดใหไปตรวจรักษาผูเจ็บปวย ในโอกาสที่เสด็จไปทรงเยี่ยม และพระราชทาน
สิ่งของแกราษฎร ณ โรงเรียนชัยปญญาวิทยานุสรณ บานคอ อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร ในการนี้
พระราชทานของที่ ร ะลึ ก แก ผู มี จิ ต ศรั ท ธา พระราชทานเข็ ม เครื่ อ งหมายกรรมการ อนุ ก รรมการ
เข็ มเครื่อ งหมาย พอ.สว. เข็ ม พระนามาภิไ ธยย อ สว. และโล แก คณะกรรมการ อนุ กรรมการ
อาสาสมัคร และผูใหการสนับ สนุน การดําเนิน งาน พรอมทั้งพระราชทานสิ่งของเครื่องนุงหม และ
ยาตําราหลวงแกเด็กนักเรียน และผูสูงอายุ ตอจากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎรที่เฝารับเสด็จ เมื่อเจ็บปวย
จะไปรับบริการที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลบานคอ และโรงพยาบาลคําชะอี จากนั้น ทรงเยี่ยม
การปฏิบัติงานของหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. และหนวยแพทยพระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ
ที่โปรดใหไปตรวจรักษาผูเจ็บ ปวย โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมผูปว ยนําเฝา จํานวน ๗ คน ไดแก ผูปว ย
โรคผิว หนัง อักเสบ และตาบอดทั้ง ๒ ขาง ผูปว ยโรคหัว ใจพิการแตกําเนิด ผูปว ยโรคมะเร็งเซลล
ตนกําเนิดระบบประสาท ในการนี้ ทรงมีพระวินิจฉัยรวมกับแพทยผูเชี่ยวชาญ แลวโปรดใหสงผูปวย
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตาง ๆ พรอมทั้ง พระราชทานเงินเปนคาเดินทางดวย ตอจากนั้น พระราชทาน
พระวโรกาสให สมาชิก พอ.สว. จังหวัดมุกดาหาร เฝารายงานผลการดําเนินงาน จังหวัดมุกดาหาร
เปนจังหวัดแพทยอาสา ลําดับที่ ๔๘ เมื่อป ๒๕๒๕ ปจจุบันมีสมาชิกรวม ๑,๑๙๓ คน ใหบริการ
ตรวจรักษาโรคทั่ว ไป และทัน ตกรรมแกประชาชนในเขตพื้นที่ทุร กันดาร สมควรแกเวลาจึง ประทับ
เฮลิคอปเตอรที่นั่ง เสด็จกลับ ที่ป ระทับ แรม ณ เรือนรับ รองที่ป ระทับ เขื่อนสิริน ธร อําเภอสิริน ธร
จังหวัดอุบลราชธานี
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๖.๒๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปในการพระราชพิธี
พืชมงคล ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
ในการนี้ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา โดยเสด็จดวย
เวลา ๑๘.๓๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกแทนพระองค ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให นายคอรเค เอดูอารโด เชน ชารเปนเตียร (Mr. Jorge
Eduardo ChenCharpentier) เอกอัครราชทูตสหรัฐเม็กซิโกประจําประเทศไทย เฝาทูลละอองพระบาท
กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่พนจากตําแหนงหนาที่
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให สมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุม ารี เสด็จพระราชดําเนิน แทน
พระองคไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๖ ณ อาคารกีฬา ๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความวา บัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาไดรับปริญญา สวนใหญก็คงจะมีความกระตือรือรน ที่จะนําความรูทั้งปวง
ไปใชสรางสรรคความสําเร็จในการประกอบกิจการงานตอไป แตบางครั้ง ความสําเร็จในการทํางาน
ก็เปนสิ่งที่ไดมาไมงายนัก เพราะยอมขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน ความยากงายของงาน ระเบียบ
ปฏิ บั ติ ข องงาน ผู ร ว มงาน รวมทั้ ง โอกาสและจั ง หวะเวลาที่ เ หมาะสม เมื่ อ ออกไปทํ า งานและพบ
ความจริงขอนี้ บางคนจึงบังเกิดความทอแทเหนือ่ ยหนาย คลายความกระตือรือรน และอาจพาลคิดไปวา
แมจะมีความรูสูง ก็ไมกอใหเกิดประโยชนอันใด. แทที่จริง ในการทํางานนั้น ถึงหากจะมีปจจัยหลายประการ
ที่มีผลตอความสําเร็จ แตปจจัยสําคัญที่สุดก็คือตัวเราเอง หาใชปจจัยอื่น ๆ ไม ถาคนเรามีความรู และ
มีความสามารถที่จะนําความรูไ ปใชใหเปนประโยชน พรอมทั้งความสามารถในการปรับ ตัวใหเขากับ
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เพื่อนรวมงาน ประกอบกับมีใจเที่ยงตรง มั่นคงในหลักเหตุผลและหลักธรรมแลว ในที่สุดก็จะสามารถ
แสวงหาแนวทางการทํางานที่ถูกตอง พอเหมาะพอดีกับ ปจจัยทุกอยาง จนบรรลุถึง ความสําเร็จได
อยางแนนอน บัณฑิตทุกคนจึงควรตั้งใจพยายามปฏิบัติงานโดยไมยอทอ แลวเรงพัฒนาตนเองทั้งใน
ทางความรู ความสามารถ และความคิดจิตใจใหสมบูรณครบถวน เพื่อแตละคนจะไดมีปจจัยอันทรง
ประสิทธิภาพ ที่จะนําไปใชสรางสรรคความสําเร็จในการทํางานใหไดจริงดังที่ปรารภปรารถนา
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๘.๔๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุม าร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปในการ
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ พลับพลาพิธีทองสนามหลวง
ในโอกาสนี้ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา โดยเสด็จดวย
เมื่อเสด็จพระราชดําเนินถึงพลับพลาพิธี นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ซึ่ง ทําหนาที่พ ระยาแรกนา ยาตรากระบวนพรอ มเทพี จากโรงพิ ธีพราหมณผา นพลับ พลาพระที่นั่ ง
พระยาแรกนา เฝาทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคม แลวออกไปประกอบพิธีแรกนา เสร็จแลว
กลับไปยังโรงพิธีพราหมณ พราหมณเสี่ยงของกิน ๗ สิ่ง ตั้งเลี้ยงพระโค โหรหลวงถวายคําพยากรณ
การเสี่ย งผา นุงของพระยาแรกนา และการเสี่ย งทายพระโคกิน เลี้ย ง เมื่อ เสร็ จการพระราชพิธี แ ล ว
พระราชทานพระราชวโรกาสให ชาวนาผูชนะการประกวดผลผลิตขาวและเกษตรกรดีเดน เฝาทูลละออง
พระบาท รับพระราชทานรางวัล
เวลา ๐๙.๕๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปยังแปลงนา
ทดลอง สวนจิต รลดา พระราชวัง ดุสิ ต ทอดพระเนตรพระยาแรกนาหวานข าวในแปลงนาทดลอง
สําหรับปลูกไวเก็บเมล็ดพันธุ เพื่อใชในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปตอ ๆ ไป
ในโอกาสนี้ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา โดยเสด็จดวย
เวลา ๑๐.๒๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค ณ โครงการสวนพระองค
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เพื่อทรงตรวจเยี่ยม และทอดพระเนตรนิทรรศการตาง ๆ ของโครงการ
สว นพระองค ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให นางสาวกอบกุล กาญจนาลัย ที่ป รึกษา
สํา นั ก พระราชวั ง ผู แ ทนผู อํ า นวยการโครงการสว นพระองค สวนจิ ต รลดา นํ า อธิ บ ดี ก รมปศุ สั ต ว
อธิ บ ดี ก รมส ง เสริ ม สหกรณ อธิ บ ดี ก รมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ ผู แ ทนกรรมการสหกรณ ก ารเกษตร
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สหกรณนิค ม และสหกรณประมงทั่ว ประเทศ สมาชิกเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม ผูแ ทนสมาชิกผูรับ นม
สวนจิตรลดา และผูสนับสนุนกิจการโครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา เฝาทูลละอองพระบาท
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความวา สําหรับผูที่เปนตัวแทนสหกรณและกลุมเกษตรกรทั้งหลายนั้น แตละคนยอมมีความมุงหวังตั้งใจ
ที่จะปฏิบัติงานเกษตรกรรมใหไดผลดีที่สุด การจะทําใหไดดังที่กลาวตองอาศัยความรูอยางมาก เพราะความรู
เปนเครื่องมือที่สําคัญและจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานเกษตรกรรมใหไดผล การที่ทุกคนไดมาเขารับ
การอบรมที่กรุงเทพมหานคร และไดมาเยี่ยมชมโครงการสวนพระองคในครั้งนี้ นับวาเปนการเพิ่มพูน
ความรูในการปฏิบัติงานเกษตรกรรม ทั้งในดานการสหกรณ การผลิต การแปรรูป และการจําหนาย
ขอใหไดใชโอกาสอันดีนี้แสวงหาความรูเพิ่มเติมใหมากที่สุด รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ
ซึ่ง กั น และกัน แล ว นํ าความรู ที่ไ ดรั บ ไปปรับ ใช ในการพั ฒ นากิ จการงาน เพื่อ ให สามารถปฏิ บัติ ง าน
เกษตรกรรมใหไดผลดีที่สุด หากทําไดดังนี้ งานดานการเกษตรและสหกรณก็จะพัฒนากาวหนา สงผลให
มวลสมาชิกมีฐานะความเปนอยูที่มั่นคงสืบไป
เสร็จแลว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยมเกษตรกรที่มาเฝา
ทูลละอองพระบาทรับเสด็จ จากนั้น เสด็จพระราชดําเนินไปยังอาคารเผยแพรผลิตภัณฑที่สรางขึ้นใหม
ทรงพระสุหรายปายอาคาร ตอจากนั้น เสด็จพระราชดําเนินไปยังบริเวณดานหนาอาคารโรงนมยูเอชที
สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสใหอธิบดีกรมปศุสัตว เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายใบรับรองการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมโคนมและการผลิตน้ํานมดิบของประเทศไทย
และทอดพระเนตรนิทรรศการ “โรงงานแปรรูปนมโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ” ของฝายอุตสาหกรรม
นมและกิจกรรมพิเศษ และฝายเผยแพรและประชาสัมพันธ นิทรรศการ “โครงการสงเสริมและพัฒนา
อุต สาหกรรมอาหารฮาลาล” ของฝายควบคุม คุณ ภาพและฝกอบรม นิทรรศการ “ความก า วหน า
โครงการนมฟลูออไรดปองกันฟนผุในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗” ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
และนิทรรศการ “การแปรรูปปลานิล ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” ของกรมประมง
เสร็จแลว เสด็จพระราชดําเนินไปยังบริเวณดานหนาโรงเนยแข็ง ทอดพระเนตรสิ่งของที่มีผูนอมเกลา
นอมกระหมอมถวาย จากนั้น เสด็จพระราชดําเนินไปยังอาคารโรงนมผง สวนดุสิต ทอดพระเนตร
นิทรรศการ “รางวัลบริการภาครัฐแหง ชาติ ประเภทการพัฒ นาการบริการที่เปนเลิศ ระดับดีเดน ”
ของฝายวิจัยพัฒนาและอุตสาหกรรมเกษตร นิทรรศการ “รางวัล ไทยแลนด ไคเซ็น อะวอรด ๒๕๕๗
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(Thailand Kaizen Award ๒๐๑๔) ประเภท เก็นบะ ไคเซ็น (Genba Kaizen) ระดับเหรียญเงิน”
ของฝายวิจัยพัฒนาและอุตสาหกรรมเกษตร และนิทรรศการ “รางวัล อย.ควอลิตี้ อะวอรด ประจําป
๒๕๕๘” ของฝายควบคุมคุณภาพและฝกอบรม ตอจากนั้น เสด็จพระราชดําเนินไปยังบริเวณดานหนา
อาคารสํานักงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ทอดพระเนตรกิจกรรมของ
โครงการอนุรกั ษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ นิทรรศการ “ความกาวหนาโครงการพืชอนุรักษ
อพ.สธ. มะเกี๋ยง นอยหนาเครือ ตีนฮุงดอย” นิทรรศการ “การถายทอดเทคโนโลยีดานชีวโมเลกุลพืช
และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช” นิทรรศการ “สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน” และนิทรรศการ
“งานศึกษาวิจัยและพัฒนาการยอมเสนไหมจากธรรมชาติใหไดสีที่มีคุณภาพ” เสร็จแลว เสด็จพระราชดําเนิน
ไปยังอาคารโครงการนาทดลอง สวนจิตรลดา ทอดพระเนตรนิทรรศการ “ขาวไทยกาวไกลดวยน้ําพระทัย
พอหลวง” ณ หองนิทรรศการกรมการขาว จากนั้น เสด็จพระราชดําเนินไปยังอาคารงานทดลอง
ผลิตภัณฑเชื้อเพลิงเฉลิมพระเกียรติฯ ทรงครองราชย ๕๐ ป ทอดพระเนตรนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับ
ประวัติ ค วามเปน มาดา นพลั ง งานทดแทนในโครงการส ว นพระองค ฯ กระบวนการผลิ ต แก ส โซฮอล
ไบโอดีเซล และการขยายผลการปฏิบัติง านไปที่โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี
ของงานทดลองผลิตภัณฑเชื้อเพลิง รวมกับบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
วันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอมให สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระวโรกาสให ผูไดรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย ประถมาภรณมงกุฎไทย เฝารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาประจําป ๒๕๕๗ เปนวันที่ ๑
นายศราวุธ ไชยทองพันธ กับ นางสาวศาลาพร กันทา
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๑๔ น. สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนตที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับเขื่อนสิรินธร
อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ไปยังสนามเฮลิคอปเตอรเขื่อนสิรินธร เพื่อประทับเฮลิคอปเตอรที่นั่ง
เสด็จไปทอดพระเนตรการทํางานของหนวยแพทยเคลื่อนที่มูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี (พอ.สว.) ที่โปรดใหไปตรวจรักษาผูเจ็บปวย ในโอกาสที่เสด็จไปทรงเยี่ยม และพระราชทาน
สิ่งของแกราษฎร ณ โรงเรียนอางศิลา บานศิลารักษ อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้
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พระราชทานของที่ ร ะลึ ก แก ผู มี จิ ต ศรั ท ธา พระราชทานเข็ ม เครื่ อ งหมายกรรมการ อนุ ก รรมการ
เข็ มเครื่อ งหมาย พอ.สว. เข็ ม พระนามาภิไ ธยย อ สว. และโล แก คณะกรรมการ อนุ กรรมการ
อาสาสมัคร และผูใหการสนับ สนุน การดําเนิน งาน พรอมทั้งพระราชทานสิ่งของเครื่องนุงหม และ
ยาตําราหลวงแกเด็กนักเรียน และผูสูงอายุ ตลอดจนทรงเยี่ยมราษฎรที่เฝารับเสด็จ และทรงเยี่ยม
การปฏิบัติงานของหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. และหนวยแพทยพระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ
ที่โ ปรดให ไ ปตรวจรั กษาผูเ จ็ บ ป ว ย สํา หรับ บ านศิ ลารัก ษ มีร าษฎร ๒๖๓ หลั ง คาเรื อ น ประชากร
๑,๑๘๐ คน สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อเจ็บปวยจะไปรับบริการที่โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลอางศิลา โดยวันนี้ มีผูมารับบริการตรวจรักษาโรค ๓๐๕ คน
มีผูปวยที่สงตอเขารับการตรวจรักษาตามโรงพยาบาลตาง ๆ ๑๖ คน โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมผูปวยนําเฝา
เพื่อขอพระราชทานความชวยเหลือ ๖ คน อาทิ ผูปว ยโรคพันธุกรรมแกกอนวัย กลามเนื้อพิการ
แต กํา เนิ ด มะเร็ ง เยื่ อหุ มสมองและตาขา งขวาบอด ซึ่ ง โปรดให สง ตัว ไปรั กษาที่ โ รงพยาบาลศิ ริร าช
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค และโรงพยาบาลจุฬาภรณ จังหวัดอุบลราชธานี เปนจังหวัดแพทยอาสา
ลําดับที่ ๑๙ เมื่อป ๒๕๑๒ ปจจุบันมีแพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และอาสาสมัคร
รวม ๒,๑๗๘ คน สมควรแกเวลา จึงเสด็จไปยังทาอากาศยานทหาร กองบิน ๒๑ อําเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง เสด็จกลับกรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๗.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารมาที่ ๒ รักษาพระองค สนามเปา เพื่อประทับ
เฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จัง หวัด อุทัยธานี
ระหวางวันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ บานอุทัย ๙๐๕ อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
เวลา ๐๘.๓๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยเฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง ถึง สนามเฮลิคอปเตอรชั่ว คราว สนามกีฬากลาง อําเภอเมืองอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี แลวประทับรถยนตพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดศูนยแสดงและจําหนาย
สิน ค า หนึ่ ง ตํ า บล หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ (OTOP) เมื อ งพระชนกจั ก รี ณ ศู น ย แ สดงและจํ า หน า ยสิ น ค า
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) เมืองพระชนกจักรี โอกาสนี้ ทอดพระเนตรผาทอเฉลิมพระเกียรติ
ที่ ก ลุ ม ทอผ า จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี ร ว มกั น ทอขึ้ น ตามโครงการสื บ สานภู มิ ป ญ ญาผ า ทอพื้ น เมื อ งอุ ทั ย ธานี
เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา โดยรวมกันทอผาลายพื้นเมือง
อันเปนเอกลักษณของชนพื้นเมือง ทั้งลาวเดิม ลาวเวียง ลาวครั้ง และกะเหรี่ยง จากนั้น เสด็จพระราช
ดําเนินไปทรงเปดอาคารพระชนกจักรี ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจัดสรางขึ้น
เพื่อทดแทนอาคารผูปว ยหลั ง เดิ ม โดยไดรั บ พระมหากรุณ าธิคุ ณจากสมเด็จ พระเทพรัต นราชสุด าฯ
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามอาคาร และในป ๒๕๕๗ ไดพระราชทานเครื่องมือแพทยที่ทันสมัย
ในตอนบ า ย สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น
ไปทรงเปดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนบานดงยางใต อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
ซึ่งอาคารดังกลาวผูปกครองชุมชนและและผูมีจิตศรัทธารวมกันสรางขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาส
ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา โรงเรียนบานดงยางใต ตั้งขึ้นเมื่อป ๒๕๐๖ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ใหบริการแก ๒ หมูบานของตําบลทาซุง เปดสอนชั้นอนุบาล ๑
ถึง ประถมศึกษาที่ ๖ มีนักเรียน ๑๕๗ คน บุคลากรทางการศึกษา ๑๒ คน เมื่อครั้งที่โรงเรียนฯ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ประสบอุทกภัย ป ๒๕๕๔ ทําใหอาคารเรียน หนัง สือ และอุปกรณการเรียนไดรับ ความเสียหาย
ซึ่ ง สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ไ ด พ ระราชทานพระราชทรั พ ย ช ว ยเหลื อ ใน
การยกพื้น อาคารเรี ยนทั้ ง หลัง ใหสู ง ขึ้ น และยัง ไดพระราชทานชุด คอมพิ ว เตอร โตะ เกาอี้ หนัง สื อ
อุปกรณการเกษตร เครื่องครัว และเครือ่ งเลนเด็ก จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการแลวเสด็จพระราชดําเนิน
ไปยัง แปลงนา ทรงโยนกลาพัน ธุขาวไรซเบอรี่เปนปฐมฤกษ พระราชทานแกโ รงเรียนบานดงยางใต
เพื่อนําผลผลิตมาเปนอาหารกลางวัน ทั้งนี้ ทางโรงเรียนฯ ยังไดมีโครงการใหนักเรียนทํานาเพื่อเปน
การฝกอาชีพและเรียนรูวิธีทําการเกษตรดวยตนเองอีกดวย สมควรแกเวลา จึงเสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง ไปยังบานอุทัย ๙๐๕ อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเปนที่ประทับแรม
เวลา ๑๔.๕๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระวโรกาสให ผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณมงกุฎไทย เฝารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาประจําป ๒๕๕๗ เปนวันที่ ๒
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๓๑ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
เสด็ จ ไปทรงบํ า เพ็ ญ พระกุศ ลอุ ทิ ศ ถวายสมเด็ จ พระเจ า พี่ น างเธอ เจ า ฟ ากั ล ยาณิ วั ฒ นา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๕๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ
หมอมเจากรณิกา จิตรพงศ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว. ณ ตําหนักปลายเนิน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๘.๑๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากบานอุทัย ๙๐๕ อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ไปยังบานของนายธีรพันธ
เหลืองทองคํา อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี เพื่อทอดพระเนตรผาพื้นเมืองลายโบราณของชาวบาน
กลุมลาวเวียง เสร็จแลว เสด็จพระราชดําเนินไปยังศูนยการเรียนรูชุมชนตามพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
เครือขายวิสาหกิจชุมชน กลุมสงเสริมอาชีพตําบลปาออ อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เพื่อทรงติดตาม
ผลการดําเนินงานของศูนยฯ ในการนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการของกลุมขาวเกษตรอินทรีย ไดแ ก
การผลิตปุยอินทรีย กระบวนการปลูกขาวไรซเบอรี่ การเก็บเกี่ยว การทําขวัญขาว การแปรรูป และ
การทําบรรจุภัณฑ ตลอดจนทอดพระเนตรแปลงสาธิตขาวไรซเบอรี่ การสาธิตการตรวจหาสารพิษในขาว
จากนั้น เสด็จพระราชดําเนิน ไปยัง บริเวณแปลงนา เพื่อทอดพระเนตรการสาธิต การโยนกลา และ
เครื่องโยนกลาของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สมควรแกเวลา จึงประทับรถยนต
พระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินกลับกรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๐๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระวโรกาสให ผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณมงกุฎไทย เฝารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาประจําป ๒๕๕๗ เปนวันที่ ๓
เวลา ๑๗.๐๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเ จาโสมสวลี พระวรราชาทินัด ดามาตุ เสด็จแทนพระองค ไปในการ
พระราชทานน้ํ าหลวงอาบศพ และทรงวางพวงมาลาหลวง กับ พวงมาลาของสมเด็จ พระนางเจา ฯ
พระบรมราชินีนาถ ที่หนาโกศศพ นายจํารัส เขมะจารุ ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม. อดีตองคมนตรี ณ
ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

วันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๑๙ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอมให พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค ไปทรง
เปดอาคารอเนกประสงคเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และทรงหลอ
พระพุทธรูปปางมารวิชัย ณ พระอุโบสถ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๑๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๕ น. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จโดย
รถยนตที่นั่ง จากโรงพยาบาลวิชัยยุทธ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ไปยังทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๖๑๔
เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
เพื่อทรงศึกษาดนตรีกูเจิงและทรงคัดเลือกกายกรรมจีน สําหรับมาแสดงในงานสายสัมพันธสองแผนดิน
ครั้งที่ ๗

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๙.๔๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนต พระที่ นั่ง จากวั ง สระปทุ ม ไปทรงบํา เพ็ ญ พระราชกุ ศลในการออกเมรุพ ระราชทานศพ
ทานผูหญิงสงา อิงคุลานนท ท.จ.ว., ภ.ป.ร. ๔ ณ ศาลากวีนิรมิต วัดเทพศิรินทราวาส เขตปอมปราบศัตรูพาย
กรุงเทพมหานคร
ในวั น เดี ยวกัน นี้ เวลา ๑๗.๐๑ น. สมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จพระราชดําเนิน โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ทานผูหญิงสงา
อิ ง คุ ล านนท ท.จ.ว., ภ.ป.ร. ๔ ณ เมรุ ห ลวงหน า พลั บ พลาอิ ศ ริ ย าภรณ วั ด เทพศิ ริ น ทราวาส
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๖.๔๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการเก็บอัฐิ ทานผูหญิงสงา อิงคุลานนท ท.จ.ว.ภ.ป.ร. ๔
ณ เมรุหลวงหนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๘.๕๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปพระราชทานรางวัลแกผูชนะการประกวดผลงานศิลปกรรม
ในแนวเหมือนจริ ง และทรงเปด นิทรรศการศิลปกรรมชางเผือก ครั้ง ที่ ๔ ณ หอศิลปวั ฒ นธรรม
แหงกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวั น เดี ยวกัน นี้ เวลา ๑๓.๓๒ น. สมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเปด
“โครงการปาในกรุง” ซึ่งตั้งอยู ณ ถนนสุขาภิบาล ๒ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๕.๐๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเปนประธานการประชุม
สามัญประจําป ๒๕๕๘ ของคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร ณ โรงพยาบาลสถาบันโรคไต
ภูมิราชนครินทร เขตราชเวที กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
เสด็จไปทอดพระเนตรกิจกรรมขับรองเพลงประสานเสียง ๖ สถาบัน ชุด “เทิดพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
สมเด็จเจาฟามหาจักรีสิรินธร” ณ หอประชุมใหญ ศูน ยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก

พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

วันนี้ เวลา ๑๗.๒๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนต พ ระที่ นั่ ง จากวั ง สระปทุ ม ไปทรงเป ด สวนสมุ น ไพรเฉลิ ม พระเกี ย รติ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน
๒๕๕๘ ณ สวนหลวง ร.๙ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๘.๔๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปนประธานงานพิธีไหวครู ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘
และพระราชทานเหรี ย ญรางวั ล การศึ ก ษาแก นั ก เรีย นนายร อ ย โรงเรี ย นนายร อ ยพระจุ ล จอมเกล า
ณ หอประชุมโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๖.๐๓ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป
ในการพระราชทานเพลิงศพ พระเทพกิตติมุนี (สมเกียรติ สมกิตฺติ) ณ เมรุชั่วคราว สวนสาธารณะ
ทุงศรีเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให พลเอก เปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรี เปนผูแทนพระองค ไปในการ
บําเพ็ญพระราชกุศล ๗ วัน พระราชทานเพลิงศพ นายจํารัส เขมะจารุ ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม.
อดีตองคมนตรี ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร ที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดการประชุมวิชาการแหงชาติดานสูงวัยและผูสูงอายุ
ครั้งที่ ๓ เรื่อง “อาเซียนสูงวัยอยางทรงพลัง ป ๒๕๕๘” เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๐.๔๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานคณะกรรมการ
โอลิ ม ป ค แห ง ประเทศไทย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ นํ า คณะกรรมการโอลิ ม ป ค แห ง ประเทศไทยฯ
เจาหนาที่ และนักกีฬาที่จะเดินทางไปเขารวมการแขงขันกีฬาซีเกมส ครั้งที่ ๒๘ ซึ่งจะจัดการแขงขัน
ระหวางวันที่ ๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่สาธารณรัฐสิงคโปร เฝาทูลละอองพระบาท รับพระราชทาน
พระราโชวาท กอนเขารวมการแขงขัน
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๔๘ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
เสด็จไปทรงเปดนิทรรศการ “รอยใจสานศิลป สูถิ่นไทย” ประจําป ๒๕๕๘ ณ โรงแรมศิริปนนา วิลลา
รีสอรท แอนด สปา เชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

- วางพระราชกิจ -

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๗.๑๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงอําไพ สิริโยธิน ต.ช., ต.จ.
ณ เมรุดานใตวัดเทพศิรินทราวาส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๕๑ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
เสด็จไปประทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย - แปซิฟก ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๗ ณ หอประชุมกิตติ - ทัศนีย มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย - แปซิฟก อําเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วั น นี้ เวลา ๐๘.๕๖ น. สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ ลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให ศาสตราจารย
นายแพทยภิร มย กมลรัต นกุ ล อธิการบดี จุฬาลงกรณม หาวิทยาลัย พรอมดว ยคณะกรรมการและ
คณะอนุก รรมการโครงการโรงเรี ยนสง เสริ ม กิ จกรรมวิ ท ยาศาสตรแ ละคณิต ศาสตรดี เ ดน นํา ผูแ ทน
โรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกสมควรไดรับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภชในปพุทธศักราช ๒๕๕๘
เฝ า ทู ล ละอองพระบาท รั บ พระราชทานรางวั ล บั ณ ณาสสมโภช และผู ใ หก ารสนั บ สนุ น โครงการฯ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโครงการฯ เฝาทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มที่ระลึก
และถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
เวลา ๑๔.๔๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงฟงการบรรยาย เรื่อง “วรรณคดีอินเดีย” ซึ่งนักประพันธ
ชาวอินเดียเปนผูบรรยาย ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๑.๐๑ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป
ทรงเปดงานครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้งที่ ๕ ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๓๔ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
เสด็จไปทอดพระเนตรคอนเสิรตการกุศล “ทะเวนตี้ธ เยียร เอ็ม แอนด ที แคร แอนด แชร” 20th
year M&T Care&Share ณ อาคารอับดุลราฮิม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

-วางพระราชกิจ-

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง ไปในงาน “คืนสูเหยาเฝาทูลกระหมอมอาจารย” ณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๒๘ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
เสด็จไปทรงเปดการประชุมวิชาการประจําป ครั้งที่ ๓๙ และทรงเปดนิทรรศการอุปกรณทางการแพทย
ของสมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทย ในพระอุปถัมภ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี
พระวรราชาทิ นั ด ดามาตุ ณ ศู น ย ป ระชุ ม และแสดงสิ น ค า นานาชาติ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ๗ รอบ
พระชนมพรรษา อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
อนึ่ง เมื่อวันอัง คาร ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๐.๐๖ น. พระเจาวรวงศเธอ
พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีคลาสสิก นอมรําลึก
พระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจาพี่น างเธอ เจา ฟากัล ยาณิ วัฒ นา กรมหลวงนราธิว าสราชนคริน ทร
ณ หอประชุมเล็ก ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วั น นี้ เวลา ๑๔.๒๔ น. สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ ลง
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเปนประธานการประชุมสามัญประจําป ๒๕๕๘
ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี
เวลา ๑๕.๑๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท
ตามลําดับดังนี้
- นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผูวาราชการจังหวัดระยอง นําขาราชการและเกษตรกรชาวสวน
ผลไมของจังหวัดระยอง เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายผลไมตาง ๆ ที่ปลูกในพื้นที่
จังหวัดระยอง
- นายสายหยุด อาบสุวรรณ เกษตรจังหวัดตราด นําขาราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม
ของจัง หวัด ตราด เฝาทูล ละอองพระบาท ทู ลเกลา ทูลกระหมอมถวายผลไมต าง ๆ ที่ปลูก ในพื้น ที่
จังหวัดตราด
เวลา ๑๔.๔๕ น. สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ให พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค ไปประทาน
เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ แกผูทําคุณประโยชนแกสภากาชาดไทย ณ อาคารใหม
สวนอัมพร เปนวันที่ ๓
ในวัน เดีย วกัน นี้ เวลา ๑๓.๕๕ น. สมเด็จ พระบรมโอรสาธิร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุม าร
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จแทน
พระองค ไปทรงเปด การประชุม ชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวัน วิสาขบูชา วัน สําคัญ สากลของโลก
ครั้งที่ ๑๒ ประจําป ๒๕๕๘ ณ อาคารหอประชุม ม.ว.ก. ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๕๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เสด็จออก ณ พระตําหนักเปยมสุข วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ พระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสใหนายนุรักษ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นํานายวรวิทย กังศศิเทียม
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เฝาทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตยปฏิญาณกอนเขารับหนาที่
ในโอกาสนี้ นายปญญา อุดชาชน เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมเขาเฝาทูลละออง
ธุลีพระบาท ดวย
ศาลรัฐธรรมนูญจัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มีคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญ ๑ คน และตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ อีก ๘ คน การนี้ นายวรวิทย กังศศิเทียม ไดรับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ทดแทนนายจรูญ อินทจาร ซึ่งพนจาก
ตําแหนงเนื่องจากมีอายุครบ ๗๐ ปบริบูรณ ตอจากนั้น
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให น ายอาศิ ส พิ ทั ก ษ คุ ม พล จุ ฬ าราชมนตรี ประธาน
คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย นําคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย ในฐานะ
ผูแทนชาวไทยมุสลิม เฝาทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน
และโอกาสครบ ๕๐ ป การเริ่มดําเนินการโครงการแปลพระมหาคัมภีรอัลกุรอาน ฉบับ ภาษาไทย
ซึ่ง ได พ ระราชทานพระราชดํ า ริ และพระราชทรัพ ย ส ว นพระองค สํา หรั บ ดํ า เนิ น การ และทู ล เกล า
ทูลกระหมอม ถวายพระมหาคัมภีรอัลกุรอาน และความหมายภาษาไทย ฉบับพระราชทาน จํานวน ๑ ชุด
(๖ เลม)
โครงการแปลพระมหาคัมภีรอัลกุรอาน ฉบับภาษาไทย สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงเห็นวาพระมหาคัมภีรนี้นอกจากจะมีความสําคัญทางศาสนาอิสลามแลว ยังเปนวรรณกรรมที่สําคัญ
ของโลกอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งไดแปลเปนภาษาตาง ๆ อยางแพรหลาย การแปลความหมายเปนภาษาไทยดวยนั้น
จะช ว ยให ช าวไทยมุ ส ลิ ม ที่ ไ ม รู ภ าษาอาหรั บ และประชาชนทั่ ว ไปที่ ส นใจ สามารถศึ ก ษาคํ า สอน
ของศาสนาอิสลามไดทั่ว ถึง แพรห ลายยิ่ง ขึ้น ดัง นั้น จึงมีพระราชกระแสใหน ายตว น สุว รรณศาสน
อดี ต จุ ฬ าราชมนตรี แปลและขยายความพระมหาคั ม ภี ร อั ล กุ ร อานจากภาษาอาหรั บ โดยตรง
พรอมพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคเปนทุนในการจัดพิมพ ตั้งแตพุทธศักราช ๒๕๐๗

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

อย า งไรก็ ดี การพิ ม พ เ ผยแพร ใ นระยะแรก นายต ว น สุ ว รรณศาสน ทยอยจั ด พิ ม พ
พระมหาคัมภีร อัลกุรอานครั้งละสวน เพื่อจะไดมีโอกาสตรวจชําระเนื้อความและขัดเกลาภาษา การนี้
พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว ไดเสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทานพระมหาคัมภีรฯ ฉบับภาษาไทย
ซึ่งจัดทําเสร็จแลว สวนหนึ่ง แกคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาสเปนแหงแรก ณ ศาลากลาง
จัง หวั ด นราธิว าส เมื่ อวัน ที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๓ จนกระทั่งในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ จึงจัดพิมพฉบับรวมเลมขึ้น ชื่อวา “พระมหาคัมภีร
อัลกุร อาน และความหมายภาษาไทย ฉบั บ พระราชทาน” และนําขึ้น ทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เพื่อพระราชทานแกหอ งสมุด มัสยิด โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม สมาคม
มูลนิธิตาง ๆ ตอมา ไดพิมพเผยแพรอีกเมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๙ ในโอกาสทรงครองสิริร าชสมบัติ
ครบ ๕๐ ป และในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗
การนี้ โครงการดังกลาวจัดพิมพพระมหาคัมภีรอัลกุรอาน ฉบับภาษาไทย เผยแพรอยางตอเนื่อง
จนถึงปจจุบัน และดําเนินการครบ ๕๐ ป เมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๗ ปรากฏผลเปนประโยชนอยางยิ่ง
แกชาวไทยมุสลิม ไดเขาถึงคําสั่งสอนของทานศาสดามูฮําหมัดอยางลึกซึ้ง สมตามพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด าฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค ณ ศาลาดุสิด าลัย
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให พลตรี ฉลองรัฐ นาคอาทิตย ผูอํานวยการ
สํ า นั ก งานสลากกิ น แบ ง รั ฐ บาล นํ า คณะผู บ ริ ห าร และเจ า หน า ที่ สํ า นั ก งานสลากกิ น แบ ง รั ฐ บาล
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ตอจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส
ใหคณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท ตามลําดับ ดังนี้
- นายจิร ายุ อิศ รางกูร ณ อยุ ธ ยา เลขาธิ การมูล นิธิ สายใจไทย ในพระบรมราชูป ถัม ภ
นําคณะกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัม ภ และคณะบุคคล เฝาทูลละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจัดรายการพิเศษ วันสายใจไทย เมื่อวันที่ ๑ เมษายน
๒๕๕๗ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยฯ
- ศาสตราจารย ไ พรั ช ธั ช ยพงษ รองประธานกรรมการโครงการเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นํา ผูบริหารบริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย บริษัท
เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด และบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด
(มหาชน) เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายชุดกิจกรรมเรียนรูระดับประถมศึกษา
เรื่อง รูรับ...ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเงินสนับสนุนการเผยแพรชุดกิจกรรมดังกลาว เพื่อพระราชทาน
แกโ รงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดําริฯ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
และโรงเรียนที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ
- นายมนูญ มุกขประดิษฐ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นํานางอารีย จันทรขาว
และครอบครัว เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๕๔๘๕ เนื้อที่

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

๑๔ ไร ๑ งาน ๘ ตารางวา ตั้งอยูที่ตําบลบางตะบูนออก อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อใชประโยชน
ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา
- ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นําคณะผูบริหาร
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ผู จั ด และผู แ สดงละคร เรื่ อ ง “กากี มิ ติ ใ หม ” ในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงินรายไดจากการจัดการแสดงละครดังกลาว แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
- คณะกรรมการร า นสมาคมนั ก ศึ ก ษาเก า มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า ธนบุ รี
ในพระบรมราชูปถัมภ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจําหนาย
สลากสภากาชาดไทย เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย
- นางบุษบา พิบูลชล นายกสมาคมศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
นําคณะกรรมการจัดการแขงขันกอลฟการกุศลสมาคมศิษยเกาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร ครั้งที่ ๔ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายได จากการแขงขัน
กอลฟการกุศลฯ ดังกลาว เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
- นายตุลย วงศศุภสวัสดิ์ ผูจัดการทั่วไป บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จํากัด นํา คณะ
ผูบริหาร บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จํากัด เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
รายไดจากการจัด โครงการ “แบรนด การสง ต อความสุขไม สิ้น สุด เพื่อร ว มสมทบทุน มู ลนิธิข าเทีย ม
ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ระหวางเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ - กุมภาพันธ ๒๕๕๗ เพื่อสมทบทุน
มูลนิธิขาเทียมฯ
- นายจักรพงษ สุธีสถาพร กรรมการผูจัด การ บริษัท เจเคเอ็น โกบอล มีเดีย จํากัด
พรอมดวยคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายดีวีดีภาพยนตรสารคดีเฉลิมพระเกียรติ
ชุด มาย คิง (My King) : ในหลวงของเรา เพื่อพระราชทานแกโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
และเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
- นายไกรเดช บุนนาค ผูอํานวยการบริหารฝายกิจกรรม บริษัท เอ็ดดูโซน จํากัด พรอมดวย
คณะเฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายหนังสือแบบฝกหัดคัดลายมือ ชุดอานออก เขียนได
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ลายมือสวย สําหรับเด็กในระดับกอนวัยเรียน ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อพระราชทานแกนักเรียนในพระราชานุเคราะห
- นางรจนา จิตตขวัญ พรอมดวยคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
- นางวัฒนาพร ระงับทุกข ที่ปรึกษาดานมาตรฐานการศึกษา สํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นําคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาวิ่ง
๓๑ ขา ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะกรรมการ
บริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนดา จํากัด เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน โดยเสด็จ
พระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย
- นางสาวศิวาพร พงศเจริญ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมาคมโหราศาสตรนานาชาติ
นําที่ปรึกษา และคณะกรรมการมูลนิธิโหราศาสตรนานาชาติ ซึ่งประกอบดวยพระสงฆ และคณะบุคคล
เฝาถวาย และเฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจัดพยากรณการกุศล
เพื่อ เฉลิม พระเกี ยรติพระบาทสมเด็จ พระเจ าอยูหั ว ในโอกาสพระราชพิ ธีเ ฉลิ มพระชนมพรรษา ๕
ธันวาคม ๒๕๕๖ แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และ
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายหนังสือโหราศาสตร แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- นางสายสม วงศาสุ ลั ก ษณ ประธานมู ล นิ ธิ ร ว มน้ํ า ใจต า นภั ย เอดส นํ า คณะบุ ค คล
เฝาทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นายบวรทัต พิชยธนกิจ ประธานกรรมการมูลนิธิสวางวัฒนธรรม และคณะ เฝาทูลละออง
พระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อพระราชทานเปนคาอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียนโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา จังหวัดลําพูน
๒. คณะผูบริหารโรงแรมอมารี วอเตอรเกท เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงินรายไดจากการจัดงาน “อมารีวอเตอรเกท และบี เอ็ม ดับเบิ้ลยู วิ่งเที่ยงคืน การกุศล ครั้งที่ ๑๗”
และงาน “แอโรบิคมาราธอนตานภัยเอดส ครั้งที่ ๑๘” เพื่อสมทบทุนการศึกษาเด็กกําพราที่บิดามารดา
เสียชีวิตจากโรคเอดส โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา จังหวัดลําพูน
๓. นางนภฤชา โพธิสุข และครอบครัว เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
เพื่อพระราชทานเปนคาอาหารสามมื้อแกเด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา จังหวัดลําพูน
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๔. นางสาวรุงทิพย (ยางกอน) สองพราย และครอบครัว เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อสมทบกองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เจาฟามหาจักรีสิรินธร
๕. คณะผูบริหารโรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงิ น เพื่อซื้อข าวสารไวใช ในโครงการ “มี ขาวอิ่มท อง ให นองอุนใจ” โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
๔๘ พรรษา จังหวัดลําพูน
๖. นางทิติยาภรณ วองภักดีลาภ และครอบครัว เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงิน เพื่อสมทบกองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เจาฟามหาจักรีสิรินธร
๗. คณะผูแทนการทองเที่ยวแหงประเทศไทย และสมาคมนักฟุตบอลอาวุโส เฝาทูลละออง
พระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน สําหรับเปนคาอาหารแกเด็กนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
๔๘ พรรษา จังหวัดลําพูน
๘. พระครูสุนทรวีรวงศ เจาอาวาสวัดศรีบุญเรือง พระครูใบฎีการุงแสง ฐิติญาโณ ผูชวยเจาอาวาส
วัดศรีบุญเรือง กรุ งเทพมหานคร และคณะบุคคล เฝาถวาย และเฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และเพื่อพระราชทานแกโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา จังหวัดลําพูน
เวลา ๐๙.๕๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท
ตามลําดับดังนี้
- ศาสตราจารยสมบัติ ธํารงธัญวงศ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นําคณะกรรมการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ฯ และผู บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ฯ เฝ า ทู ล ละอองพระบาท ทู ล เกล า ทู ล กระหม อ ม
ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีววิทยา
- นายเหวียน เติ๊ต ถั่ญ (Mr. Nguyen Tat Thanh) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามประจําประเทศไทย เฝาทูลละอองพระบาท ในโอกาสเขารับหนาที่ใหม โอกาสนี้ นางเหวียน
ตู ฮูเหวี่ยน (Mrs. Nguyen Tu Huyen) ภริยา รวมเฝาทูลละอองพระบาท ดวย
- นายเซนอน คุคซัค (Mr. Zenon Kuchciak) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนดประจํา
ประเทศไทย เฝาทูลละอองพระบาท ในโอกาสเขารับหนาที่ใหม

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

- นายวิ ท วั ส ศรี วิ ห ค รองปลั ด กระทรวงการต า งประเทศ นํ า นายทองลุ น สี สุ ลิ ด
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเหรียญไซพัดทะนา ชั้นที่ ๑ ซึ่งเหรียญดังกลาว
มอบใหแดบุคคล และแกองคกรที่มีผลงานดีเดน มีคุณงามความดี มีสวนรวมในการพัฒนาสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
เวลา ๑๕.๕๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒ นา สวนจิต รลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเปดงานเทศกาล
วันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก และวันอัฏฐมีบูชา ประจําป ๒๕๕๘ และทรงหลอพระพุทธรูป
ปางนาคปรกและปางลีลา ณ พลับพลาพิธีทองสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๒๒ น. สมเด็ จ พระนางเจ า ฯ พระบรมราชินี น าถ ทรงพระกรุณ าโปรดเกล า
โปรดกระหมอมให พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค
ไปประทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ แกผูทําคุณประโยชนแกสภากาชาดไทย
ณ อาคารใหม สวนอัมพร เปนวันที่ ๔
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๗ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไป
ทรงเปดงาน “รอยรักษ รวมใจ ผูนําสตรีไทย” ครั้งที่ ๗ ณ ศูน ยการคาฟว เจอร พารค รัง สิต
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๖.๑๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค ไปทรงวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว เนื่องในวันที่ระลึก
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ณ พระบรมราชานุสาวรียฯ หนาตึกรัฐสภา พระราชวังดุสิต
ในวัน เดีย วกัน นี้ เวลา ๑๗.๐๘ น. สมเด็จ พระบรมโอรสาธิร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุม าร
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จแทน
พระองค ไปทรงบําเพ็ญ พระราชกุศ ลอุทิศถวายเนื่ องในโอกาสวั น คลา ยวัน สวรรคตพระบาทสมเด็ จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชินใี นรัชกาลที่ ๗ ณ พระอุโบสถ
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๓๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๖.๑๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ให สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคไปในการ
ตั้งเปรียญพระภิกษุ และสามเณร ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
ในโอกาสนี้ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา โดยเสด็จดวย
เวลา ๑๗.๑๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวัง สระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางเรณู ศรีวิห ค ณ เมรุ
วัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๒๕ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป
ทรงเป ด งานรณรงค วั น งดสู บ บุ ห รี่ โ ลก ประจํ า ป ๒๕๕๘ ณ ศู น ย ก ารค า ฟ ว เจอร พาร ค รั ง สิ ต
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๑๖ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไป
ทรงหลอพระพุทธรูปหลวงพอผาเงาทันใจ ณ วัดพระธาตุผาเงา อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๘.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคไปในการพระราชพิธี
ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง
ในโอกาสนี้ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา โดยเสด็จในการนี้ดวย
เวลา ๑๒.๐๗ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป
ทรงบําเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา กับทรงหลอพระพุทธรูป (หลวงพอแจงจําลอง) เพื่อเชิญไป
ประดิษฐานที่พระมหาธาตุรัชมงคล เจดียสิริชัยภูมิ ศูนยปฏิบัติธรรมอรุณธรรมสถาน ในพระสังฆราชูปถัมภ
อํา เภอแก ง คร อ จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ และทรงเป น ประธานพิ ธี พุ ท ธาภิ เษกวั ต ถุ ม งคลพระชั ย ยิ้ม วั ด แจ ง
ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี เปนผูแทนพระองค ไปในการบําเพ็ญพระราชกุศล
เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ พุทธมณฑล อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๒ มิถนุ ายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๔.๓๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ
อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให นายนิวัฒน พนชั่ว
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง สมาชิกสภาฯ และพนักงานของสํานักงานสภาฯ เฝาทูลละออง
พระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และผลไมตาง ๆ
เวลา ๑๔.๕๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิ ต รลดา พระราชวั ง ดุสิ ต ทรงเป น ประธานการประชุม สามัญ ประจํา ป ๒๕๕๗ ของมูล นิ ธิ
พระบรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ
ในโอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงน้ําชาแกคณะกรรมการมูลนิธิฯ ที่เขารวมการประชุมดังกลาวดวย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๓๘ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปดงานฉลอง “แบรนด ๑๘๐ ป มุงมั่นเพื่อสุขภาพและความสําเร็จของคุณ” ณ ราชกรีฑา
สโมสร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๓ มิถนุ ายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๕.๑๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นงั่ จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเปดการประชุมวิชาการ
นานาชาติ เรื่อง สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยางยั่งยืน ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๑๙ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
เสด็จไปทรงเปนประธานกิตติมศักดิ์ และทรงรวมบันทึกวีดิทัศนรายการ “เชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทย”
เพื่อเผยแพรทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง ๗ ณ สตูดิโอมงคล เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถนุ ายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่งจากวังสระปทุม ไปทรงเปดงานการประชุมวิชาการรวมคณะแพทยศาสตร ๓ สถาบัน
ประจําป ๒๕๕๘ หัวขอ “การประชุมวิชาการรวมคณะแพทยศาสตร ๓ สถาบัน : จุฬาฯ - รามาฯ ศิ ริ ร าชฯ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ๖๐ พรรษา สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ”
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด และบางกอก คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๕๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ ลงแทนพระองค ณ อาคารชั ย พั ฒ นา
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เลขาธิการ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน นํา นักเรียนทุนเลาเรียนหลวงประจําป ๒๕๕๘ เฝาทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานพร กอนเดินทางไปศึกษาตอที่ตางประเทศ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๑๖ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จไป
ทรงเปดการประชุมระหวางปของสมาคมกฎหมายระหวางประเทศแหงเอเชีย และทรงเขารวมการประชุม
ดังกลาว ณ โรงแรมพลาซา แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่งจากวังสระปทุม ไปทรงเปดงานเทศกาล
วัฒนธรรมฝรั่งเศส - ไทย “ลาแฟต” ครั้งที่ ๑๑ และทอดพระเนตรการแสดงดนตรี นาฏลีลา โดยวงดนตรี
“ล็องซอมเบลอ ดูลซ เมมัวร” (L’ensemble Doulce Mémoire) ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๘.๔๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่งจากวังสระปทุม ไปทรงวางศิลาฤกษอาคารศูนยอนุรักษและบริการโสตทัศนแหงชาติ
กับทรงพระสุหราย ทรงเจิมแผนปายทะเบียนรถโรงหนัง และทอดพระเนตรรถโรงหนังและทอดพระเนตร
รถโรงหนัง กับภาพยนตรตัวอยาง ณ หอภาพยนตร (องคการมหาชน) อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เวลา ๑๐.๔๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไป
ทรงเปดงานวันขาวและชาวนาแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๘ ณ กรมการขาว เกษตรกลางบางเขน เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๑๑ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
เสด็จออก ณ พระตําหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ
และพระภิกษุ เฝาตามลําดับ ดังนี้
- ศาสตราจารยนรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นํา คณะผูบริหาร
และเจาหนาที่ม หาวิทยาลัยธรรมศาสตร เฝา ถวายปริญ ญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิต ติมศักดิ์
และฉลองพระองคครุย
ในโอกาสนี้ ทรงลงพระนามในสมุ ด ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร
เพื่อเปนเกียรติประวัติของมหาวิทยาลัยฯ สืบไป
- พระภิกษุจํารัส อภิจาโร เฝา ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก
สภากาชาดไทย
- เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท ประธานคณะกรรมการมูลนิธิคุณแมคุณภาพ นํา นางธิติยา
ชูโต ผูจัดการใหญ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ คณะผูบริหารโรงแรมฯ และคณะกรรมการ
จัดงานเปดไฟประดับพระบรมสาทิสลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ และไฟประดับตนคริสตมาส เฝา ถวายเงินรายไดจาก
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การจัดงานฯ เพื่อสมทบกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ
ในโอกาสนี้ เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท กรรมการกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภฯ
เฝา รับประทานเงินจํานวนดังกลาว
- พลตรี ไพศาล ขําหรุน และครอบครัว เฝา ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธอิ าสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ)
ยามยาก สภากาชาดไทย
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่งจากวังสระปทุม ไปทอดพระเนตรอุปรากร
จากวรรณกรรมพระราชนิ พ นธ แ ปลในสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เรื่ อ ง
ขบวนการนกกางเขน ที่ทรงแปลจากวรรณกรรมฝรั่งเศส เรื่อง “โรซซิญอลส อ็อง กาจ” (Rossignols
en Cage) ในพระนามแฝง “แว น แก ว ” เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
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๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปประทานรางวัล “เสาอโศกผูนําศีลธรรม” แกบุคคลผูทําคุณประโยชนดานศาสนา สังคม และ
ประเทศชาติ ณ ศูนยสงเสริมพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ อําเภอลาดหลุมแกว
จังหวัดปทุมธานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๔๕ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรง
เปนประธานพิธีสมโภชสุพรรณบัฏสมเด็จพระพุฒาจารย (สนิท ชวนปฺโ) เจาอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
วรวิหาร ณ พระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๗.๐๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทรงเปดการประชุมวิชาการนานาชาติความรวมมือทางทันตแพทย
ในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ เฝา ตามลําดับ ดังนี้
๑. นางสาวกุ ลชลี เสริ มทวี ทรั พย ประธานโครงการจั ดทํ าหนั งสื อ “คาทอลิ กไทย เทิ ดไท
องคราชัน” และประธานกลุมแฮปป สมายล (Happy Smile) แหงอาสนวิหารอัสสัมชัญ นําคณะกรรมการ
จัดทําหนังสือฯ และผูสนับสนุนโครงการ เฝา ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม
๒๕๕๔
๒. นายนาริน นารูลา นายกสมาคมศรีคุรุสิงหสภานําคณะกรรมการจัดงานเดิน - วิ่งการกุศล
ไทยซิกขมินมิ าราธอน ครั้งที่ ๒๐ เฝา ถวายเงิน ซึ่งเปนรายไดจากการจัดงานดังกลาว โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
๓. นายอนันต แสงวัณณ นายกสมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
พรอมคณะ เฝา ถวาย “คทาถมทอง” พรอมพานรองถมทอง เพื่อทรงใชตามพระราชอัธยาศัย
๔. นางสาวเปรมิกา สุจริตกุล รองประธานมูลนิธิคีตาศิรวาท และคณะ เฝา ถวายซีดีเพลง
พระราชนิพนธภาษาฝรั่งเศส หนังสือที่ระลึก “ตราบสิ้นดินฟา..คีตาศิรวาท ๘๔ พรรษา” ชุดเล็ก และเงิน
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ซึ่งเปนรายไดจากการจําหนายซีดี ฯ กับหนังสือที่ระลึกฯ ชุดใหญและชุดเล็ก เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอานันท
มหิดล
๕. นายถาวภักดิ์ ตียาภรณ ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ องคการกระจายเสียง และ
แพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย เฝา ถวายเงิน ซึ่งเปนรายไดจากการขายที่ดิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๖. นายนุชา กลยุทธสกุล และครอบครัว เฝา ถวายเงิน ซึ่งเปนรายไดจากการคาขายเฟอรนิเจอร
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
๗. ผูชว ยศาสตราจารยศิว ะ วสุน ธราภิวัฒ ก อธิการบดีม หาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคล
รัตนโกสินทร พรอมคณะ เฝา ถวายเงิน ซึ่งเปนรายไดจากการจัดโครงการ “รักการออม เพื่อถวายในหลวง”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม
๒๕๕๔ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
๘. นางทิพย อมาตยกุ ล นายกสหสมาคมศิษยเซนตป อล เดอ ชาร ต ร พรอ มดว ยคณะ
ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เฝา ถวายเงิน ซึ่งเปนรายไดจากการจัดงาน “พอลลิเนียน
ไนท (Paulinian Night) รักแหงแผนดิน” โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
๙. ศาสตราจารย นายแพทยอดิศร ภัทราดูลย ประธานนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร
ชั้นสูง หลักสูตรธรรมาภิบาล ผูบริหารทางการแพทย สถาบันพระปกเกลา รุนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕
และคณะ เฝา ถวายเงิน ซึ่งเปนสวนคงเหลือจากการจัดกิจกรรมออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ตรวจรักษา
ประชาชนผูยากไรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
๑๐. พลเอก พิณภาษณ สริวัฒน ผูอํานวยการองคการสงเคราะหทหารผานศึก นํา ขาราชการ
และทหารผานศึก เฝา ถวายพระพรชัยมงคล และถวายภาพแกะสลักไมพรอมกรอบ กับภาพศิลปะ
ประดิษฐไทย - โอชิเอะ ชื่อภาพ “พระอิศวร” และ “พระอินทร” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
๑๑. นางวิชชุดา สงาเนตร นายกสมาคมแมบานกองบัญชาการกองทัพไทย นํา คณะกรรมการ
สมาคมฯ เฝา ถวายเงิน ซึ่ง เปน รายไดจากการจําหนายผลิต ภัณฑของสมาชิกและการจัด กิจกรรม
สาธารณกุศล เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ตอจากนั้น

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหเสด็จลง
แทนพระองค พระราชทานพระวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ เฝา ตามลําดับ ดังนี้
๑. นางพฤษภา พนมยันตร ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา พรอมดวย
คณะผูพิพากษา และผูพิพากษาสมทบ เฝา ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
๒. พลเอก มนั ส คล า ยมณี นายกสมาคมนั ก วิ่ ง เพื่ อ สุข ภาพแห ง ประเทศไทย ประธาน
คณะกรรมการจัดงาน “สแตนดารดชารเตอรด กรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ ๒๕” พรอมดวยคณะกรรมการ
สมาคมฯ และคณะกรรมการจัดงานการแขงขันฯ เฝาถวายเงินจากการแขงขันฯ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิ
สงเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
๓. ศาสตราจารยคลินิกพิเศษ นายแพทยเสรี ตูจินดา นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหิดล
ในพระบรมราชูปถัมภ พรอมดวยคณะสมาคมฯ เฝาถวายเงินรายไดสวนหนึ่งจากการแขงขันกอลฟการกุศล
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
๔. ศาสตราจารย นายแพทยปริญญา สากิยลักษณ ประธานจัดงานการแสดงคอนเสิรตการกุศล
รวมใจถวายสมเด็จฯ ครั้งที่ ๒ พรอมคณะกรรมการจัดการแสดงฯ เฝาถวายเงินรายไดจากการจัดงานฯ โดย
เสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐
พรรษา สิงหาคม ๒๕๕๕
๕. พลตรี สาโรช เขียวขจี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัต นราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม ารี พรอมดว ยคณะกรรมการบริห ารมูลนิธิ ฯ และ
คณะกรรมการดําเนินโครงการ “มหกรรมการแสดงดนตรีและนาฏศิลป เพลงรัก ๔ ภาค” เฝาถวาย
เงินรายไดสวนหนึ่งจากการจัดงานฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
๖. พลตรี วิศิษฐ วิศิษฐโ ยธิน ผูอํานวยการสถาบั นจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการ
ปองกันประเทศ พรอมดวยคณาจารย และนักศึกษา เฝา ถวายเงินจากการจัดงานคอนเสิรต “สจว.รวมใจ
เทิดไทองคราชินี” เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

๗. นายกฤษฎา บุญราช ประธานกรรมการมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ
พรอมดวยคณะกรรมการ และเจาหนาที่มูลนิธิฯ เฝา ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
๘. พลตรี ฉลองรัฐ นาคอาทิตย ผูอํานวยการสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล นําคณะผูบริหาร
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล เฝา ถวายเงิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม
๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
๙. ศาสตราจารย นายแพทยภิรมย กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พรอมดวย
คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการจัดการประกวดแผนธุรกิจใหมแหงชาติ ครั้งที่ ๓ เฝา
ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
๑๐. นางนฤมล ลอมทอง กรรมการผูจัด การศาลาเฉลิม กรุง นํา คณะผูจัดงานและศิลปน
นักรองที่รว มแสดงคอนเสิรต “พลัง แหง รัก ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา” เฝา ถวายเงิน รายไดจากการจัด
คอนเสิรตฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
๑๑. นายจุ ฬ า สุ ข มานพ อธิ บ ดี ก รมเจ า ท า และคณะกรรมการจั ด งานเทศน ม หาชาติ
มหาเวสสันดรชาดกทางน้ํา กรมเจาทา เฝาถวายเงิน ที่ไดจากการจัดกิจกรรม “เทศนมหาชาติมหา
เวสสั น ดรชาดกทางน้ํ า ครั้ ง ที่ ๒ ฉลองพุ ท ธชยั น ตี ๒,๖๐๐ ป แห ง การตรั ส รู ข องพระพุ ท ธเจ า
และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา” โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
๑๒. นางมยุรี เตยะราชกุล นายกสมาคมครูและศิษยอัมพรไพศาล พรอมดวยคณะกรรมการ
จัดการแสดงดนตรีการกุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เฝา ถวายเงินรายไดจากการจัดงานฯ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสงเสริม
ศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตอจากนั้น
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี พระราชทานพระวโรกาส
ใหคณะบุคคลตาง ๆ เฝา ตามลําดับ ดังนี้
๑. นายนรชิต สิงหเสนี ปลัดกระทรวงการตางประเทศ เฝา ในโอกาสเขารับตําแหนงหนาที่

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

๒. พลตรี ฉลองรัฐ นาคอาทิตย ผูอํานวยการสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล นํา คณะผูบริหาร
สํานักงานสลากกินแบงรัฐ บาล เฝา ถวายเงิน โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย เนื่องในโอกาส
วันคลายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘
๓. นายสิรภพ มหรรฆสุวรรณ เยาวชนดีเดนแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๕ สาขาพัฒนาเยาวชน
บําเพ็ญประโยชน และสงเสริมการมีสวนรวมของเยาวชน พรอมครอบครัว เฝา ถวายเงิน ซึ่งเปนรายได
จากการจําหนายหนัง สือ “ฮองกง - มาเกา เลมเดียวเที่ยวไดจริง” สมทบทุน โรงพยาบาลจุฬาภรณ
เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคมะเร็งยากไร
๔. นายวิชา วรมาลี ประธานกรรมการบริษัท สหศีนิมา จํากัด (ศาลาเฉลิมกรุง) พรอมผูชนะเลิศ
การประกวดรองเพลงไทยประทับใจในอดีต (เพลงไทยสากล) และคณะกรรมการตัดสิน เฝา รับพระราชทาน
ถวยรางวัลชนะเลิศการประกวดรองเพลงไทยประทับใจในอดีต (เพลงไทยสากล) ในโครงการ “ศาลา
เฉลิมกรุง...สืบสานตํานานเพลงไทย” ครั้งที่ ๑๓ ประจําป ๒๕๕๖ ประเภทชาย - หญิง และรับ
พระราชทานของที่ระลึก
๕. นางอรทัย พุทธธรรมานุภาพ เลขาธิการสมาคมสโมสรการบินแหงประเทศไทย นํา ผูแทน
คณะกรรมการจัดการแขงขันโบวลิงการกุศล เฝา ถวายเงิน ซึ่งเปนรายไดหลังหักคาใชจายจากการจัด
การแขงขันฯ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
๖. รองศาสตราจารยชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร นํา คณะผูบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ เฝา ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ เพื่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ
๗. นายสกล มงคลธรรมากุล นายกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพระบรม
ราชูปถัมภ นํา คณะกรรมการจัดการแขงขันกอลฟการกุศล เฝา ถวายเงิน ซึ่งเปนรายไดจากการแขงขันฯ
โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย
๘. นายอนามัย ดําเนตร รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นําคณะผูบริหาร
และเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยฯ เฝา ถวายเงิน ซึ่งเปนรายไดจากการจัดงาน “เกษตรแฟร เพื่อมูลนิธิ
จุฬาภรณ ประจําป ๒๕๕๗” เพื่อสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ
๙. นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง นําคณะกรรมการจัดงานวันประมงนอมเกลาฯ
ครั้งที่ ๒๖ เฝา ถวายเงิน ซึ่งเปนรายไดจากการจัดงานประมงนอมเกลาฯ ครั้งที่ ๒๖ เพื่อสมทบทุน
มูลนิธิจุฬาภรณ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข
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๑๐. นายวิชาญ ทวิชัย นายกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภาคตะวันออก
นําคณะกรรมการจัดการแขงขันกอลฟการกุศลชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี เฝา ถวายเงิน โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย
๑๑. รองศาสตราจารยวุฒิชัย กปลกาญจน ประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ออมทรัพย
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร จํ า กั ด นํ า คณะผู บ ริ ห ารสหกรณ อ อมทรั พ ย ฯ เฝ า กราบทู ล รายงาน
ผลการดํ า เนิ น งานของสหกรณ อ อมทรั พ ย ฯ ในป ๒๕๕๖ และถวายเงิ น เพื่ อ สนั บ สนุ น โครงการ
ในพระอุปถัมภ
๑๒. นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผูอํานวยการธนาคารออมสิน พรอมดวยคณะผูบริหารและ
พนักงานธนาคารออมสิน เฝา ถวายการรับฝากเงิน และถวายสลากออมสินพิเศษแด สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจ า ฟ า จุฬ าภรณวลั ย ลั กษณ อัค รราชกุ ม ารี พระเจ า หลานเธอ พระองค เ จ าสิ ริ ภ าจุฑ าภรณ และ
พระเจาหลานเธอ พระองคเจาอทิตยาทรกิติคุณ
เวลา ๑๑.๔๖ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป
ทรงเปดงาน “เดอะมอลล พฤษภาสยาม” ครั้งที่ ๑๖ ณ หางสรรพสินคาเดอะมอลล สาขาบางกะป
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๑๙ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชา
ทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปนประธานงาน “ฉลองครบ ๑๐๐ ปชาตกาล หมอมงามจิตต บุรฉัต ร
บุคคลสําคัญของโลก” ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการตางประเทศ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงฟงปาฐกถา “สมเด็จเจาฟามหาจักรีสิรินธร” ครั้งที่ ๗
หัวขอ “คอนเทมโพรารี แชลเลนเจส ทู ฮิวแมนิทาเรียน แอ็คชั่น” Contemporary Challenges
to Humanitarian Action ซึ่งนายปเตอร เมาเรอร (Mr.Peter Maurer) ประธานคณะกรรมการ
กาชาดระหวางประเทศ เปนผูกลาวปาฐกถา ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการตางประเทศ เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท
ตามลําดับ ดังนี้
- พลเรือ เอก ณรงค พิ พัฒ นาศัย รั ฐ มนตรีวา การกระทรวงศึ ก ษาธิ การ นํ า นายโคอิชิโ ร
มัตซึอุระ (Mr. Koichiro Matsuura) อดีตผูอํานวยการใหญองคการการศึกษา วิทยาศาสตร และ
วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) และคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ในโอกาสเดินทางมาเยือน
ประเทศไทย
- ศาสตราจารย ไ พรั ช ธั ช ยพงษ รองประธานกรรมการโครงการเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นํา คณะบุคคล เฝาทูลละอองพระบาท
ดังนี้
๑. คณะกรรมการคัด เลือกนักศึกษาเพื่อรับ ทุนของมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง สาธารณรัฐสิงคโปร มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐ
ไอร แ ลนด และมหาวิ ท ยาลั ย ของสภาวิ ท ยาศาสตร แ ห ง ชาติ จี น พร อ มด ว ยนั ก ศึ ก ษาผู ไ ด รั บ ทุ น ฯ
เฝาทูลละอองพระบาท เพื่อกราบถวายบังคมลา กอนเดินทางไปศึกษาตอ ในโอกาสนี้ ผูปกครองของ
นักศึกษาผูไดรับทุนฯ เฝาทูลละอองพระบาทดวย
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๒. คณะทํางานโครงการคัดเลือกครูสอนฟสิกสเพื่อเขาคายฤดูรอนเกี่ยวกับการศึกษาวิทยาศาสตร
ณ หองปฏิบัติการวิจัยแหงชาติลอวเรนซลิเวอรมอร สหรัฐอเมริกา ประจําป ๒๕๕๘ และครูสอนฟสิกส
ที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาคายฯ เฝาทูลละอองพระบาท เพื่อกราบถวายบังคมลา กอนเดินทางเขาคาย
ดังกลาว ตอจากนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให เสด็จลงแทน
พระองคพระราชทานพระราชวโรกาสให นางนลิน นิลอุบล (นิน - อุ - บน) กรรมการและเลขานุการ
แผนกวิทยาศาสตร มูลนิธิอานันทมหิดล นํา นายภูมิเดช (พู - มิ - เดด) พูทองคํา ผูไดรับพระราชทาน
ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิทยาศาสตร ประจําป ๒๕๕๗ ไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก สาขาเคมี
ณ มหาวิทยาลัยเวอรจิเนีย สหรัฐอเมริกา เฝาทูลละอองพระบาท เพื่อกราบถวายบังคมลา กอนเดินทาง
ไปศึกษาตอ
เวลา ๑๒.๐๕ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป
ทรงวางพานพุมดอกไมถวายสักการะพระอนุสาวรียพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ เนื่องใน
โอกาส “วันกิติยากร” ณ พระอนุสาวรียพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ กระทรวงพาณิชย
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๔๘ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปดพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ณ กองบัญชาการ
หนวยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๙ มิถนุ ายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๔.๐๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ให สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปทรงถวาย
ราชสักการะพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
เนื่องในวันคลายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบ ดิน ทร หนาอาคาร อปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย เขตปทุม วัน
กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๔๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปทรงถวาย
ราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
เนื่องในวันคลายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร บริเวณเชิงสะพานพระราม ๘ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๓๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง ไปทรงเปดศูนยการเรียนรูอาหารไทย และทอดพระเนตรการจัดแสดงนิทรรศการ
เกี่ยวกับการเรียนรูและแสดงวัฒนธรรมอัตลักษณอาหารไทยและนวัตกรมอาหารของไทยใหคนไทยและ
ชาวตางชาติไดรับรู ณ ศูนยการเรียนรูอาหารไทย สถาบันอาหาร เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๘.๐๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค
ไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐม
รามาธิบดินทร เนื่องในวันคลายวันสวรรคต กับทรงเปนประธานถวายผาปามูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ ณ วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
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ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสใหไวยาวัจกร เฝาทูลละอองพระบาท รับพระราชทาน
ดอกผลเงินทุนมูลนิธิฯ เพื่อบูรณะพระอาราม และใชในกิจกรรมอื่นของวัด และพระราชทานของที่ระลึกแก
ผูบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิฯ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๑๕ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
เสด็จไปทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และทอดพระเนตรนิทรรศการ “วิสาขบูชา พุทธบารมี ประจําป
๒๕๕๘ ณ มณฑลพิธี หางสรรพสิน คา เดอะมอลล สาขานครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๑๐ มิถนุ ายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไป
ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และทรงหลอพระพุ ทธสิริโ ชติอาภา ณ วัด เขาคอก อําเภอบานนา
จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๕.๓๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท
ตามลําดับ ดังนี้
- ศาสตราจารย หมอมราชวงศชิษณุสรร สวัสดิวัตน ประธานคณะกรรมการการดําเนินงาน
การจัด “เอเชียน ไซนส แคมป ๒๐๑๕” (Asian Science Camp ๒๐๑๕) ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
และคณะเฝาทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานความคืบหนาเกี่ยวกับการจัด “เอเชียน ไซนส
แคมป ๒๐๑๕” (Asian Science Camp ๒๐๑๕)
- ศาสตราจารย นายแพทยจรัส สุวรรณเวลา รองประธานมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและ
พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร นําคณะผูแทนประเทศไทย ที่จะเดินทางไปแขงขันโอลิมปกวิชาการ
ระหวางประเทศ และผูที่เกี่ยวของ เฝาทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา และรับพระราชทานพร
กอนออกเดินทางไปเขารวมการแขงขันฯ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๕๘ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
เสด็จออก ณ พระตําหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ
เฝาตามลําดับ ดังนี้
- นายชัยณรงค สันทัสนะโชค นายกองคการบริห ารสวนตําบลทุง ควายกิน อําเภอแกลง
จังหวัดระยอง นําคณะกรรมการจัดการแขงขันรถจักรยาน “เอ็ม ที บี” (MTB) ใจเกินรอย ทุงควายกิน
ปที่ ๒ และผูชนะเลิศการแขงขันรถจักรยาน “เอ็ม ที บี” (MTB) ใจเกินรอย ทุงควายกิน ปที่ ๒
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เฝ า ถวายเงิ น รายได จ ากการจั ด การแข ง ขั น เพื่ อ สมทบทุ น มู ล นิ ธิ อ าสาเพื่ อ นพึ่ ง (ภา ฯ) ยามยาก
สภากาชาดไทย
- รองศาสตราจารย นายแพทยพิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ)
ยามยาก สภากาชาดไทย นํ า คณะกรรมการและเจ า หน า ที่ ส มาคมแนวร ว มผู ค า สลากคนพิ ก าร
และผูดอยโอกาสในประเทศไทย เฝาถวายเงินรายไดจากการจัดกิจกรรม “โครงการทอดผาปาการกุศล
เพื่อจัดถวายพระแกวมรกตสมทบจัดซื้อเครื่องมือแพทยใหกับศูนยแพทยชุมชน ๓ บริจาคสมทบทุนใหกับ
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และจัดซื้ออุปกรณการเรียนใหกับโรงเรียน”
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
- นายแพทยพงษศักดิ์ รัตนแสง ประธานคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
กระทรวงสาธารณสุข นําคณะกรรมการดําเนิน การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข
พรอมดวยผูบริหาร ขาราชการ และเจาหนาที่แกวกัลยาสิกขาลัย สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข เฝาถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
- นางพนิดา ชอบวณิชชา ประธานสหพันธสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ นํานักธุรกิจสตรีตัวอยางและนักวิชาชีพสตรีตัวอยาง ประจําป ๒๕๕๗ และ
สุดยอดสตรีนักธุรกิจอนุรักษโลก ป ๒๕๕๗ เฝารับประทานโลเกียรติคุณ
ในโอกาสนี้ คณะกรรมการสหพันธฯ รวมเฝาดวย
- นางสายสม วงศาสุลักษณ กรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยนํา
คณะผูบริหารโรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ เฝาถวายเงินรายไดจากการจัดงานกาลาดินเนอรการกุศลเพื่อ
ฉลองครบ ๒๐ ป กลุมโรงแรมบันยันทรี โฮเท็ล แอนด รีสอรท (Banyan Tree 20th Anniversary
Charity Dinner) เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
อนึ่ง เมื่อวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
เสด็จแทนพระองค ไปในการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลในอภิลักขิตสมัย วันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระราชกุศลทักษิณานุปทาน
พระบรมอัฐิ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทรา
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บรมราชชนนี พรอมดวยพระอัฐิ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง
เมื่อเสด็จเขาพระที่นั่ง อมรินทรวินิจฉัย สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อั ค รราชกุ ม ารี ทรงจุ ด ธู ป เที ย นเครื่ อ งนมั ส การบู ช าพระพุ ท ธรู ป ประจํ า พระชนมวารคู พ ระบรมอั ฐิ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระอัฐิ สมเด็จพระเจา
พี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ที่พระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงกราบ
แล ว เสด็ จ ไปที่ ห น า นพปฎลมหาเศวตฉั ต ร ทรงจุ ด ธู ป เที ย นเครื่ อ งราชสั ก การะและเครื่ อ งทองน อ ย
ทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ พระสงฆ ๒๐ รูป สวดพระพุทธมนต จบแลว ทรงจุดเทียน
ดูห นังสือเทศนพระราชทานแกเจาพนักงานพระราชพิธีเชิญ ไปปกที่จงกลธรรมาสน ทรงจุด ธูปเทียน
เครื่องทรงธรรม และทรงจุดเครื่องทองนอยที่หนาพระแทนนพปฎลมหาเศวตฉัตร สําหรับพระบรมอัฐิ
และพระอั ฐิ ท รงธรรม พระธรรมรั ต นดิ ล ก ผู ช ว ยเจ า อาวาสวั ด สุ ทั ศ นเทพวราราม ถวายศี ล และ
ถวายพระธรรมเทศนา จบแลว สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
ทรงประเคนเครื่องไทยธรรมบูชากัณฑเทศน และทรงทอดผาไตร พระสงฆที่สวดพระพุทธมนตและ
ถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณพระบรมอัฐิและพระอัฐิ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆถวายอนุโมทนา
ถวายอดิเรก สมควรแกเวลา จึงประทับรถยนตที่นั่งเสด็จกลับ
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๘.๔๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นงั่ จากวังสระปทุม ไปทรงเปดการประชุมสภาบรรณารักษแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ครั้งที่ ๑๖ หัวขอ “ความคาดหวังของอาเซียน : หองสมุดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ ศูนยนิทรรศการ
และการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๐.๓๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคาร
ชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให นายชิมิดดอรจ บัตทูเมอร
(Mr. Chimeddorj Battumur) เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจําประเทศไทย เฝาทูลละอองพระบาท
กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพนจากหนาที่ เสร็จแลว
พระราชทานพระราชวโรกาสให นางคริส ที เ นอ ชราเนอร บูร เ กเนอร (Mrs. Christine
Scharaner Burgener) เอกอั ค รราชทู ต สมาพั น ธรั ฐ สวิ ส ประจํ า ประเทศไทยและคณบดี ค ณะทู ต
เฝาทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพนจากหนาที่
ในโอกาสนี้ พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๒ และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน
แกเอกอัครราชทูตฯ ดวย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๐๓ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
เสด็จไปทรงยกชอฟาวิหาร ณ วัดศรีคําชมภู อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๑๒ มิถนุ ายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๓.๔๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปด “ศูนยใหยาเคมีบําบัดแบบผูปวยนอก” ศูนยความเปนเลิศ
ทางการแพทยโรคมะเร็งครบวงจร ณ อาคารลวน - เพิ่มพูน วองวานิช กับทรงเปด “หอประวัติ”
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ อาคารหอสมุด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณสภากาชาดไทย
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จากนั้น
เสด็จพระราชดําเนิน ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสรรเสริญ และเหรียญกาชาดสมนาคุณ
ชั้นที่ ๑ แกผูบําเพ็ญคุณความดี และผูมีอุปการคุณแกสภากาชาดไทย และพระราชทานพระราชวโรกาส
ใหผูมีกุศลจิต เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน และสิ่งของ ณ ตึก ภปร.
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย ตอจากนั้น
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปนประธานการประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ประจําป ๒๕๕๘
ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๓๕ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชา
ทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ ณ วัดสวางอารมณ อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๑๓ มิถนุ ายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๔.๐๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม
พระราชทานพระราชวโรกาสให นายปยสวัสดิ์ อัมระนันทน ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) นํา คณะผูบริหารบริษัทฯ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม ถวายเงิน เพื่อสมทบทุน
มูลนิธิสยามบรมราชกุมารี เพื่อโรงเรียนจิตรลดา และกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาดูงานสถาบันการศึกษา
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุน
เวลา ๑๓.๔๙ น. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จโดย
รถยนตที่นั่ง ไปยังทาอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง เสด็จไปทอดพระเนตรการทํางาน
ของหนวยแพทยเคลื่อนที่มูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่โปรดใหไปตรวจรักษา
ผูเจ็บปวย ในโอกาสที่เสด็จไปทรงเยี่ยม และพระราชทานสิ่งของแกราษฎรในพื้น ที่จังหวัดอุตรดิต ถ
จังหวัดเพชรบูรณ จังหวัดตาก และจังหวัดพิษณุโลก ระหวางวันที่ ๑๓ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับเขื่อนภูมิพล อําเภอสามเงา จังหวัดตาก
เวลา ๑๕.๐๗ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองคไปทรงเปดแพรคลุมปาย
ชื่อ “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ” ณ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เปนผูแทนพระองค ไปมอบถวยรางวัลพระราชทาน
แกผูชนะเลิศ “โครงการลดเมืองรอน ดวยมือเรา” ประเภทชุมชน และประเภทโรงเรียน ณ ศูนยสรรพสินคา
ซีคอนบางแค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
อนึ่ ง เมื่ อ วั น ศุ ก ร ที่ ๑๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๕๑ น. สมเด็ จ พระเจ า ลู ก เธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนตที่นั่ง ไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิรต
ทัพฟาคูไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๙ ณ หอประชุมใหญ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๑๔ มิถนุ ายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๖.๕๒ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปดนิทรรศการแสดงชีวประวัติและผลงานของหมอมงามจิตต บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๑๕ มิถนุ ายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วั น นี้ เวลา ๐๙.๐๑ น. สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ ลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเปนประธานการประชุมใหญสามัญประจําป
๒๕๕๘ ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา
เวลา ๑๖.๕๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคาร
ชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให ศาสตราจารย นายแพทย
ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ นําคณะผูบริจาคเงิน
และผูสนับสนุนกิจการของมูลนิธิฯ ในรอบป ๒๕๕๗ เฝาทูลละอองพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก
และทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน ตอจากนั้น
ทรงเปนประธานการประชุมใหญสามัญประจําปของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟา
มหิดลฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๑๑ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
เสด็จไปทรงเปด “ศรีไทยซุปเปอรเอาทเลท” อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
อนึ่ง เมื่ อวันอาทิ ตย ที่ ๑๔ มิ ถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๑๕ น. สมเด็จพระเจาลู กเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนตที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับเขื่อนภูมิพล
อํา เภอสามเงา จั ง หวั ด ตาก ไปยัง สนามเฮลิ คอปเตอรเ ขื่ อนภูมิ พล เพื่ อประทั บ เฮลิ คอปเตอรที่ นั่ ง
เสด็จไปทอดพระเนตรการทํางานของหนวยแพทยเคลื่อนที่มูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ที่โปรดใหไปตรวจรักษาผูเจ็บปวย ในโอกาสที่เสด็จไปทรงเยี่ยม และพระราชทานสิ่งของ
แกราษฎร ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลาอุตรดิตถ อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ
การนี้ พระราชทานของที่ระลึกแกผูถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิฯ เข็มเครื่องหมาย พอ.สว เข็มเครื่องหมาย
พระนามาภิไธย สว. กับโล แกกรรมการ อนุกรรมการ อาสาสมัคร และผูใหการสนับสนุน รวมทั้ง
พระราชทานเครื่ อ งแบบนั ก เรี ย นของเล น เด็ ก เสื้ อ ผ า หนั ง สื อ เครื่ อ งนุ ง ห ม และยาตํ า ราหลวง
แกนักเรียน เด็กเล็ก ผูใหญบาน ครู และคนชรา จากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝารับเสด็จ และ
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ทอดพระเนตรการปฏิบัตงิ านของหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. และหนวยแพทยพระราชทานสถาบันวิจัย
จุฬาภรณ ซึ่งมีราษฎรมาเขารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม และแพทยแผนไทย จํานวน
๑๙๖ คน สวนใหญปวยดวยโรคระบบกระดูกและกลามเนื้อ โอกาสนี้โปรดใหนําสงผูปวย จํานวน ๔ คน
ที่ปวยดวยโรคมะเร็งกระดูก ปากแหวงเพดานโหว กระดูกขา และเสนเลือดโตผิดปรกติ ไปรักษายัง
โรงพยาบาลอุตรดิตถ โรงพยาบาลจุฬาภรณ และโรงพยาบาลศิริราช เสร็จแลว พระราชทานพระวโรกาส
ใหสมาชิก พอ.สว. จังหวัดอุตรดิตถ เฝา
อนึ่ง จังหวัดอุตรดิตถเปนจังหวัดแพทยอาสาฯ ลําดับที่ ๒๒ ปจจุบันมีสมาชิกประกอบดวย
แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และอาสาสมัคร จํานวน ๑,๒๘๒ คน
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๙.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท ตามลําดับ ดังนี้
- พลตรี ฉลองรัฐ นาคอาทิตย ผูอํานวยการสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล นําคณะผูบริหาร
และเจาหนาที่ สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
และทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จ
พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
- นายโฆษิต ปนเปยมรัษฎ ประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุง เทพ จํากัด (มหาชน)
นําคณะกรรมการและเจาหนาที่ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เฝาทูลละอองพระบาท ถวายพระพร
ชัยมงคลและทูลเกลา ทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อทรงใชสอยตามพระราชอัธ ยาศัย เนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘ ตอจากนั้น
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหเสด็จลง
แทนพระองค พระราชทานพระราชวโรกาสให พลเรือเอก พจนา เผือกผอง รองผูบัญชาการทหารเรือ
นําคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิรต ครั้งที่ ๔๑ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงินรายไดจากการจัดการแสดงดังกลาว เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย จากนั้น
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี พระราชทานพระราชวโรกาสให
คณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท ตามลําดับ ดังนี้
- พลเอก ธนะศั ก ดิ์ ปฏิ ม าประกร รองนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวง
การตางประเทศ นํา คณะกรรมการรานกระทรวงการตางประเทศ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลา
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ทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจําหนายสลากกาชาดไทย ประจําป ๒๕๕๗ และเงินรายไดจาก
การออกรานจําหนายสินคา ณ ตลาดบอง มาเช และจากการออกรานในงาน “จุฬาฯ อาสาชวยกาชาด”
เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย
- ศาสตราจารย นายแพทย รั ช ตะ รั ช ตะนาวิ น รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงสาธารณสุ ข
นําคณะกรรมการรานกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการสมาคมแมบานกระทรวงสาธารณสุข
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจําหนายสลากกาชาดไทย ประจําป
๒๕๕๗ เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย
- นายนริศ ชัยสูตร รองปลัดกระทรวงการคลัง นําคณะผูบริหารกรมธนารักษ เฝาทูลละออง
พระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจําหนายพระคลังมหาสมบัติลอยองค เนื่องใน
โอกาสครบ ๘๐ ป โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- หมอมราชวงศปรียางคศรี วัฒนคุณ ผูชวยเลขาธิการสภากาชาดไทย นําคณะกรรมการ
จัดการแสดงนิทรรศการ “ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”
ครั้งที่ ๑๙ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย
- คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการ บริษัท สามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน)
นําคณะผูบริหารบริษัทฯ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อพระราชทาน
กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ใชในการจัดสรางอาคารเด็กเล็ก โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บานปากลา จังหวัดอุบลราชธานี หองสมุดโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานเมืองทอง จังหวัดอุดรธานี
อาคารสุขศาลา โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนทานผูหญิงประไพ จังหวัดเชียงใหม อาคารอเนกประสงค
โรงเรี ย นตํ า รวจตระเวนชายแดนบ า นลาดเรื อ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก อาคารห อ งสมุ ด โรงเรี ย นตํ า รวจ
ตระเวนชายแดนบานคลองวาย จังหวัดสุราษฎรธานี และอาคารสุขศาลา โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บานปาหมาก จังหวัดประจวบคีรีขันธ
- นายบรรจง พงศศาสตร ประธานมูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน และประธานมูลนิธิบรรจง
พงศศาสตร นําคณะกรรมการมูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน และมูลนิธิบรรจง พงคศาสตร พรอมครอบครัว
พงศศาสตร เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินในนามของ มูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน
มูลนิธิบรรจง พงศศาสตร และครอบครัวพงศศาสตร โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
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- นางสาวอุษณีย มหากิจศิริ ประธานบริหาร บริษัท เคดีเอ็น จํากัด นํา คณะผูบริหารบริษัทฯ
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจําหนายโดนัทหนาพระราชทาน
ทุกสาขา ระหวางวันที่ ๒ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- นายยรรยง ประเทืองวงศ ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท โซตัส
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด นํา คณะผูแทนจําหนายผลิตภัณฑปุยเคมี “ออสโมโคท” เฝาทูลละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และนอมเกลา
นอมกระหมอมถวายปุยเคมี เพื่อใชในโครงการสวนพระองค
- นางสาวกิ่ ง เพชร บุญ ยงค ประธานชมรมวิ ทยากรสภาแหง ยุโ รป และประธานจัด งาน
“ไทย เฟสติ วั ล ๒๐๑๔” (Thai Festival ๒๐๑๔) ณ เมื อ งคี ล สหพั น ธ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี
นํา สมาชิกชมรมวิทยากรสปาแหงทวีปยุโรป เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
เพื่อสมทบทุน มูลนิธิชั ยพัฒ นา และกราบบัง คมทูล รายงานผลการจัด การประกวดรานนวดแผนไทย
และสปาชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- นางกาญจนา ชนะวัน ชัย ผูจัด การโรงงานเข็ม ขัด เอส.เค (โซกาโม) เครื่ องหนัง และ
คณะเฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเข็มขัดนักเรียน เพื่อพระราชทานแกนักเรียน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
- พลเรื อ เอก ณรงค พิ พั ฒ นาศั ย รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พร อ มด ว ย
คณะผูเกี่ยวของในการจัดสรางหองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายแผน ศิล าฤกษ เพื่ อทรงพระสุห รายและทรงเจิม สําหรับ นําไปจัด สรางห องสมุ ด
“เฉลิมราชกุมารี ” อําเภอพระพุทธบาท จัง หวัดสระบุรี อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม อําเภอ
เมืองนครพนม จังหวัดนครพนมอําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดอุดรธานี และ
จังหวัดเลย
- นายสุริยันต กาญจนศิลป ผูวาราชการจังหวัดระนอง นํา ขาราชการ และนายกเหลา
กาชาดจังหวัดระนอง เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายผลผลิตทางการเกษตร และ
การประมงและทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๐๙.๕๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ ลงแทนพระองค ณ อาคารชั ย พั ฒ นา
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สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให รองศาสตราจารยพินิติ รตะนานุกูล
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา นํา นักศึกษาที่ไดรับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย ทุนการศึกษาพระราชทาน
ของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดลอมในภูมิภาคเอเชีย และทุนการศึกษา
พระราชทาน “ลุมแมน้ําโขงพิจัย” ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝาทูละออง
พระบาท รับพระราชทานทุนการศึกษา ในโอกาสนี้ ผูบริหารสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย และผูเกี่ยวของ
รวมเขาเฝาทูลละอองพระบาทดวย ตอจากนั้น
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี พระราชทานพระราชวโรกาสให
คณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท ตามลําดับ ดังนี้
- นายหู เย ประธานกรรมการ ธนาคารไอซี บี ซี (ไทย) จํ า กั ด (มหาชน) และคณะ
เฝ า ทูล ละอองพระบาท ทูล เกล า ทูล กระหมอ มถวายเงิ น เพื่ อ พระราชทานเป น ทุน การศึ กษาให แ ก
นัก ศึ ก ษาไทย ไปศึ ก ษาต อ ระดับ ปริ ญ ญาโท สาขาการเงิ น การธนาคาร เศรษฐศาสตร การบั ญ ชี
การตลาด และการบริหารธุรกิจ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสนี้ นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
เลขาธิ ก าร ก.พ. พร อ มคณะ และศาสตราจารย กิ ต ติ คุ ณ คุ ณ หญิ ง สุ ช าดา กี ร ะนั น ท และ
คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รวมเขาเฝาทูลละอองพระบาทดวย
- นายฮิโรยูกิ โคนูมะ (Mr. Hiroyuki Konuma) ผูชวยผูอํานวยการใหญและผูแทนองคการ
อาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ เฝาทูลละอองพระบาท เพื่อกราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพน
จากตําแหนงหนาที่ ในโอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันดวย
เวลา ๑๕.๒๓ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุเสด็จออก
ณ พระตําหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให เจาหนาที่ของสถานีโทรทัศน
ไทยรัฐทีวี เฝา กราบทูลสัมภาษณ และบันทึกวีดิทัศน ในโอกาสที่จะเสด็จไปทรงเปดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภา ฯ)
เกษตรแฟร ประจํ า ป ๒๕๕๘” ณ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร วิ ท ยาเขตบางเขน เขตจตุ จั ก ร
กรุ ง เทพมหานคร เพื่ อเชิญ ไปจัด ทํา สารคดีเ ฉลิ ม พระเกีย รติ เผยแพร ในรายการ “ไทยรั ฐ นิ ว ส โ ชว ”
ทางสถานีโทรทัศนไทยรัฐทีวี เนื่องในโอกาสวันคลายวันประสูติ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๑๒ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จไป
ทรงเปนประธานงาน “เฉลิม ๖๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ฉลอง ๖๐ ป โรงเรียนจิตรลดา”

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และในโอกาสโรงเรียนจิตรลดากอตั้ง ครบ ๖๐ ป ณ หอประชุมใหญ
ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๑๗ มิถนุ ายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๖.๔๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทอดพระเนตรงานแสดง “เฉลิม ๖๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี
ฉลอง ๖๐ ป โรงเรียนจิตรลดา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และในโอกาสที่โรงเรียนจิตรลดากอตั้ง ครบ
๖๐ ป ณ หอประชุมใหญ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๕๔ น. สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนตที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับเขื่อนภูมิพล
อํา เภอสามเงา จั ง หวั ด ตาก ไปยัง สนามเฮลิ คอปเตอรเ ขื่ อนภูมิ พล เพื่ อประทั บ เฮลิ คอปเตอรที่ นั่ ง
เสด็จไปทอดพระเนตรการทํางานของหนวยแพทยเคลื่อนที่มูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี (พอ.สว.) ที่โปรดใหไปตรวจรักษาผูเจ็บปวย ในโอกาสที่เสด็จไปทรงเยี่ยม และพระราชทาน
สิ่งของแกราษฎร ณ โรงเรียนหลมเกาพิทยาคม บานหลมเกา อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ การนี้
พระราชทานของที่ระลึก แกผูถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิฯ เข็มเครื่องหมาย พอ.สว เข็มเครื่องหมาย
พระนามาภิไธยยอ สว. กับโล แกกรรมการ อนุกรรมการ อาสาสมัคร และผูใหการสนับสนุน รวมทั้ง
พระราชทานเครื่ องแบบนัก เรีย น ของเลน เด็ ก เสื้ อผา หนั ง สือ เครื่องนุง หม และยาตําราหลวง
แกนักเรียน เด็กเล็ก ผูใหญบาน ครู และคนชรา จากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝารับเสด็จ และ
ทอดพระเนตรการปฏิบัตงิ านของหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. และหนวยแพทยพระราชทานสถาบันวิจัย
จุฬาภรณ บานหลมเกา มีราษฎร ๑,๒๙๙ คน สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อเจ็บปวย
จะไปรับบริการที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหลมเกา โดยวันนี้ มีผูมารับบริการตรวจรักษาโรค
จํานวน ๗๑ คน สวนใหญปวยดวยโรคระบบกระดูกและกลามเนื้อ โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมผูปวยนําเฝา
เพื่อขอพระราชทานความชวยเหลือ จํานวน ๕ คน อาทิ ผูปวยโรคมะเร็งในทอทางเดินน้ําดี ลิ้นหัวใจรั่ว
และผนังกั้นหัวใจรั่วแตกําเนิด ตอมน้ําเหลืองอุดตันขาซาย ภาวะฮอรโมนเจริญเติบโตบกพรอง และผูปวย
ใบหูขางขวามีขนาดเล็กและไมมีรูหูแตกําเนิด ทรงมีพระวินิจฉัยรวมกับแพทยผูเชี่ยวชาญ แลวโปรดให
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สงตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ โรงพยาบาลศิริราช และสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
จัง หวัด เพชรบูร ณ จากนั้ น พระราชทานพระวโรกาสใหส มาชิ ก พอ.สว. จัง หวัด เพชรบูร ณ เฝ า
จังหวัดเพชรบูรณเปนจังหวัดแพทยอาสาฯ ลําดับที่ ๒๐ เมื่อป ๒๕๑๒ ปจจุบันมีสมาชิกประกอบดวย
แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และอาสาสมัคร จํานวน ๑,๖๓๒ คน สมควรแกเวลา
จึงประทับเฮลิคอปเตอรที่นั่ง เสด็จกลับที่ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับเขื่อนภูมิพล อําเภอสามเงา
จังหวัดตาก
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วั น นี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ ลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคลตาง ๆ
เฝาทูลละอองพระบาท ตามลําดับ ดังนี้
- นายวัชริศ รื่น บุญ ผูวาการไลออนสสากลภาค ๓๑๐-เอ๒ ปบริหาร ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
นําคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนสตาคลี นครสวรรค ภาค ๓๑๐-เอ๒ เฝาทูลละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนโครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
- หมอมราชวงศพรอมฉัตร สวัสดิวัตน ประธานกรรมการกองทุนพระองคเจาวิมลฉัตร นํา
พระภิกษุ และคณะบุคคล เฝา และเฝาทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. พระราชวิ ม ลเมธี (บุ ญ โรจน จั น ทป ญ โญ) เจ า คณะจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย และเจ า อาวาส
วัดราษฎรศรัทธาธรรม อําเภอศรีน คร จัง หวัด สุโขทัย เฝา ถวายพระพุทธรูป และหนังสือที่ระลึก
โอกาสที่เสด็จพระราชดําเนิน ไปทรงยกชอฟาอุโ บสถวัด ราษฎร ศรัทธาธรรม เมื่อวัน ที่ ๙ สิง หาคม
๒๕๕๖ เพื่อพระราชทานแกหองสมุดทั่วประเทศตามพระราชอัธยาศัย
๒. คุณหญิงสุภัทรา ตันติพิพัฒนพงศ กรรมการกองทุนพระองคเจาวิมลฉัตร ประธานชมรม
แสงสองหลา และคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกลาทูลกระหมอมถวายของที่ระลึก
๓. ผูแทนนิสิตนักศึกษาที่ชนะการแขงขันตอบคําถามระดับชาติ ดานการทองเที่ยว การโรงแรม
และธุรกิจการบิน รางวัลบุรฉัต รไชยากร ประจําป ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ เฝาทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานรางวัลบุรฉัตรไชยากร ในโอกาสนี้ คณะกรรมการกองทุนพระองคเจาวิมลฉัตร และผูที่
เกี่ยวของกับการจัดการแขงขันตอบคําถามฯ รวมเขาเฝาทูลละอองพระบาทดวย
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ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๑๖ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชา
ทินัด ดามาตุเสด็จ ออก ณ พระตํ าหนัก วัง สวนกุ ห ลาบ พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให
คณะบุคคลตาง ๆ และพระภิกษุ เฝา ตามลําดับ ดังนี้
- นางสาวอรอุมา เกษตรพืชผล กรรมการผูจัดการ บริษัท โอเค แมส จํากัด นํา พระภิกษุ
พรอมดวยคณะกรรมการจัดงาน และคณะทํางานมหกรรมเทศนา มีเทศน มีทอลค ครั้งที่ ๓ ตอน
“สุข เหนือ สุข” ๙ ชั่วโมง กับ ๙ พระนักเทศนระดับประเทศ เฝา ถวายเงินรายไดจากการจัดงานฯ
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยากสภากาชาดไทย
- นางสาวสุ ท ธิ รั ต น อยู วิ ท ยา กรรมการบริ ห าร บริ ษั ท เครื่ อ งดื่ ม กระทิ ง แดง จํ า กั ด
นําคณะผูบริหาร และเจาหนาที่บริษัทฯ เฝา ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก
สภากาชาดไทย และถวายของที่ระลึก หนังสือ อุปกรณประกอบอาหาร เพื่อทรงใชตามพระอัธยาศัย
- นางศุ ลี ม าศ สุ ท ธิ สั ม พั ท น ประธานจั ด การแข ง ขั น โบว ลิ ง การกุ ศ ล ประจํ า ป ๒๕๕๖
นําคณะกรรมการจัดการแขงขันโบวลิงการกุศล ประจําป ๒๕๕๖ เฝา ถวายเงินรายไดจากการแขงขันฯ
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ในโอกาสนี้ นางศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน
เฝา ถวายเงินสวนตัว เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยดวย
- เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท ประธานคณะกรรมการมูลนิธิคุณแมคุณภาพ นํา นางวันเพ็ญ
ธนธรรมสิริ กรรมการผูจัดการ บริษัท เวลธ ดีเวลลอปเปอร จํากัด พรอมดวยคณะกรรมการบริหาร
โครงการ “เดอะ ซี” และเจาหนาที่มูลนิธิคุณแมคุณภาพ เฝา ถวายเงินเพื่อสมทบกองทุนโรคมะเร็ง
ในเด็ ก ในพระอุ ป ถั ม ภ พ ระเจ า วรวงศ เ ธอ พระองค เจ า โสมสวลี พระวรราชาทิ นั ด ดามาตุ การนี้
ศาสตราจารยนายแพทย สุรเดช หงสอิง เลขาธิการกองทุนโรคมะเร็งในเด็กฯ เฝา รับประทานเงิน
ดังกลาว
อนึ่ ง เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ ๑๗ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๘ เวลา ๒๐.๐๖ น. พระเจ า วรวงศ เ ธอ
พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปน ประธานงานกาลาดินเนอรการกุศล
“โอต กูตูร กาลา ดินเนอร (Haute Couture Gala Dinner)” ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๑๙ มิถนุ ายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ
ศาลาดุสิด าลัย สวนจิต รลดา พระราชวัง ดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ
เฝาทูลละอองพระบาท ตามลําดับดังนี้
- ทานผูหญิงอิศรา บุรณศิริ กรรมการและผูจัดการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
นําคณะบุคคล เฝาทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. คณะบริษัท เวิลด แฟร จํากัด เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
๒. นายสมพงษ จารุ วิ จิต รรั ต นา และนางสาวฐิติ ม า พรหมศิริ เฝ าทู ลละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
๓. คณะมูลนิธิสวิง - อนงค วงษดนตรี อุปถัมภ ๒ วัดวงษลาภาราม เฝาทูลละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
- เภสั ช กรอภิ สิ ท ธิ์ ฉั ต รทนานนท ประธานคณะกรรมการมู ล นิ ธิ คุ ณ แม คุ ณ ภาพ นํ า
ทานผูห ญิง เพ็ญ ศรี วัชโรทัย ที่ป รึ กษากิต ติม ศักดิ์มูลนิธิคุณแมคุณภาพ และคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนสรางอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ
อาคารศูนยความเปนเลิศทางการแพทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
- นายมนูญ มุกขประดิษฐ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นํา คณะบุคคลเฝา
ทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นางจันดา สายสมร กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจัดการบริษัท เทคโนเซล (เฟรย)
จํากัด และคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อใชประโยชนในกิจกรรม
ของมูลนิธิชัยพัฒนา
๒. นางรชยา วีรพงษ ผูอํานวยการฝายขาย บริษัท หลุยส วิตตอง ประเทศไทย และคณะ
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจัดทําแคมเปญภาพถาย “เดอะ ลีฟวิ่ง”
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(THE LIVING) ในนิตยสาร “โวค” (VOGUE) ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ เพือ่ ใชประโยชนในกิจกรรม
ของมูลนิธิชัยพัฒนา
- หมอมราชวงศปรียางคศรี วัฒนคุณ ผูชวยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝายการจัดหารายได
นํา คณะบุคคล เฝาทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นางสาวดรุณี ชางทองดี ผูบังคับบัญชายุวกาชาด โรงเรียนอัมพรไพศาล และคณะเฝา
ทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เพื่อบํารุง
สภากาชาดไทย
๒. นางประวรา เอครพานิช (อาน เอ - คะ - ระ - พา - นิด) นายกสมาคมรักแม และคณะเฝา
ทู ล ละอองพระบาท ทู ล เกล า ทู ล กระหม อ มถวายเงิ น รายได จ ากการจั ด โครงการประกวดแต ง เพลง
รองเพลง รักแม และจําหนายบัตรรักแม ป ๒๕๕๖ และป ๒๕๕๗ สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย
“เทอโมมิก เซอร ” (THEMOMIXER) สํ าหรั บ สกั ด ดีเอ็ น เอเซลลมะเร็ง แกศู น ยสิ ริกิติ์ บ รมราชิ นีน าถ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
- คณะกรรมการรานสภาทนายความ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม ถวายเงิน
รายไดจากการจําหนายสลากกาชาด ประจําป ๒๕๕๗ เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย
- คุณหญิงเอื้อปรานี เจียรวนนท ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นํา คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ
เฝาทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
- คุณหญิงพรรณี กาญจนะวสิต ประธานมูลนิธิคุณหญิงพรรณี กาญจนะวสิต นําคณะกรรมการ
มูลนิธิ ฯ และคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
- นายสกล มงคลธรรมากุล นายกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ
นําคณะกรรมการจัดการแขงขันนนทรีโบวลิ่งการกุศลชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจัดการแขงขัน
โบวลิ่งดังกลาว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- นายเจด็จ มุสิกวงศ นายกสมาคมกอลฟผูอาวุโสแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ
สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ และคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลา
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ทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจัดการแขงขันกอลฟประจําปของสมาคมฯ โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
- นางอรพินธุ คนึงสุขเกษม ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
นํา ผูบริหารโรงเรียน ฯ และคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดสวนหนึ่ง
จากการจัดกิจกรรมของโรงเรียนฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- นายชัชวาล ศุภชยานนท ผูจัดการทั่วไป โรงแรมดุสิตธานี พัทยา นํา ผูแทนพนักงานของ
บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยพนักงานโรงแรมในเครือดุสิตธานี และพนักงานของ
โรงแรมในเครือดุสิตปริ้นเซส เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อสมทบทุน
มูลนิธิชัยพัฒนา
- วาที่รอยตรี ศักดิ์ศิษฎ เสียงเสนาะ ผูอํานวยการโรงเรียนนวมิน ทราชินูทิศ สตรีวิทยา
พุทธมณฑล นํา คณะผูบริหารโรงเรียนฯ และสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนฯ เฝาทูลละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจัดงานวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ ๕ “รวมพลคนดีของแม”
ชิ ง ถ ว ยพระราชทานสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี โดยเสด็ จ พระราชกุ ศ ล
ตามพระราชอัธยาศัย
- นางรัชนี ตวงทอง และคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา วิทยากรพิเศษ คายพุทธบุตร นํา นายสุรินทร สรงสระแกว
อดีต นายอําเภอบานบึง พัน ตํารวจโท อเนก วงศสละ ในนามคณะวิทยากรคายพุทธบุต ร มูลนิธิ
พระธรรมสัจจะ องคการบริหารสวนตําบลคลองขุด อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะบุคคล
และผูแทนครูโรงเรียนคายพุทธบุตร เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินจากการรวม
บริจาคในโครงการ “พุทธบุตรรวมทําความดีถวายในหลวง ซึ่งทรงหวงใยการศึกษาของคนไทย ปที่ ๒”
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ในโอกาสนี้ พระครูสุคนธสุตโสภณ เจาอาวาสวัดสุคันธวารี ตําบลแมงอน
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม พระวิทยากร รวมเขาเฝาดวย
เวลา ๐๙.๔๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท
ตามลําดับ ดังนี้
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- นางสาวสุจิตรา พรหมชุติมา ผูวาราชการจังหวัดปราจีนบุรี นํา ขาราชการ และเกษตรกร
ชาวสวนของจังหวัดปราจีนบุรี เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายผลไมที่ปลูกในพื้นที่
จังหวัดปราจีนบุรี
- นางอีต โซเฟย (Mrs. Eat Sophea) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจําประเทศไทย
เฝาทูลละอองพระบาท ในโอกาสเขารับหนาที่ใหม
วันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๔๗ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) เกษตรแฟร” ประจําป ๒๕๕๘ “เกษตรอินทรีย วิถีพอเพียง
หลอเลี้ย งเกษตรกรไทย” เพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็ จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๒๔ น. สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนตที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับเขื่อนภูมิพล
อํา เภอสามเงา จั ง หวั ด ตาก ไปยัง สนามเฮลิ คอปเตอรเ ขื่ อนภูมิ พล เพื่ อประทั บ เฮลิ คอปเตอรที่ นั่ ง
เสด็จไปทอดพระเนตรการทํางานของหนวยแพทยเคลื่อนที่มูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี (พอ.สว.) ที่ โ ปรดให ไ ปตรวจรั ก ษาผู เ จ็ บ ป ว ย ในโอกาสที่ เ สด็ จ ไปทรงเยี่ ย ม และ
พระราชทานสิ่ง ของแกราษฎร ณ โรงเรียนแมร ะมาดวิทยาคม บานหว ยนกแล อําเภอแมร ะมาด
จังหวัดตาก การนี้ พระราชทานของที่ระลึกแกผูถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิฯ เข็มเครื่องหมาย พอ.สว
เข็ม เครื่องหมายพระนามาภิไธยยอ สว. กับ โล แกกรรมการ อนุกรรมการ อาสาสมัคร และผูให
การสนับสนุน รวมทั้งพระราชทานเครื่องแบบนักเรียน ของเลนเด็ก เสื้อผา หนัง สือ เครื่องนุงหม
และยาตําราหลวง แกนักเรียน เด็กเล็ก ผูใหญบาน ครู และคนชรา จากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝา
รั บ เสด็ จ และทอดพระเนตรการปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยแพทย เ คลื่ อ นที่ พอ.สว. และหน ว ยแพทย
พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ โดยครั้งนี้ มีผูมารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ๗๓ คน ทันตกรรม
๒๒ คน และแพทยแผนไทย ๔๗ คน มีผูปวยนําเฝาเพื่อขอพระราชทานความชวยเหลือ จํานวน ๓ คน
ไดแ ก ผูปว ยมะเร็ง ทอน้ําดี ผูปว ยมะเร็ง ปอดแพรกระจายไปที่สมอง และผูปว ยที่มีความผิด ปรกติ
ของกะโหลกศีรษะปดไมสนิทแตกําเนิด ซึ่งโปรดใหสงไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ และโรงพยาบาล
ศิริราช จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสใหสมาชิก พอ.สว. จังหวัดตาก เฝา พรอมทั้งมีพระราชดํารัส
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กับสมาชิก พอ.สว. จังหวัดตากเปนจังหวัดแพทยอาสาฯ ลําดับที่ ๒๑ เมื่อป ๒๕๑๒ ปจจุบันมีสมาชิก
ประกอบดวยแพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และอาสาสมัคร จํานวน ๒,๗๕๔ คน
สมควรแกเวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอรที่นั่ง เสด็จกลับที่ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับเขื่อนภูมิพล
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๒๐ มิถนุ ายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๖.๕๒ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงยกชอฟา และทรงเปดปาย “หอคัมภีรธรรมกิติยากร ในพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ” ณ วัดปาพุทธพจนหริภุญไชย อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
ในโอกาสนี้ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เฝารับเสด็จ
อนึ่ง เมื่อวันศุกรที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๕๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุม ารี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทอดพระเนตร
การแสดงดนตรี ไ ทยโดยครู อ าวุ โ สแห ง กรุง รั ต นโกสิ น ทร พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๘ ณ หอประชุ มใหญ
ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
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ขาวในพระราชสํานัก

พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๒๑ มิถนุ ายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

วันนี้ เวลา ๑๖.๕๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารยกิตติคุณวรศักดิ์
เพียรชอบ ม.ว.ม., ป.ช. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
วันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๔๙ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปประทานปริญ ญาบัต รแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ ประจําปการศึกษา
๒๕๕๗ ณ อาคารใหม สวนอัมพร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๒๒ มิถนุ ายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วั น นี้ เวลา ๐๙.๐๑ น. สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ ลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคลตาง ๆ
เฝาทูลละอองพระบาท ตามลําดับดังนี้
- นายชั ช กิ ต ติ น ภดล ผู ว า ราชการจั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ นํ า คณะข าราชการและผู แ ทนกลุ ม
เกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายผลผลิตทางการเกษตรและ
ผลิตภัณฑจากโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ของจังหวัดอุตรดิตถ
- นายโอภาส ชาญยงค ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี นํา สมาชิกและพนักงาน
สภาเกษตรกรจัง หวัด ปราจีน บุรี เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายผลไมแ ละเงิ น
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๓๓ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
เสด็จออก ณ พระตําหนัก วังสวนกุหลาบ ประทานพระวโรกาสใหคณะบุคคลตาง ๆ และพระภิกษุ
เฝาตามลําดับ ดังนี้
- รองศาสตราจารย องค การ อิ นทรั มพรรย (อิ น - ทะ - รํ า - พั น) นายกสภามหาวิ ทยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราช นํา คณะผูบริหารและเจาหนาที่มหาวิทยาลัยฯ เฝา ถวายปริญญาพยาบาลศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และฉลองพระองคครุย โอกาสนี้ ทรงลงพระนามในสมุดดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อเปนเกียรติแกมหาวิทยาลัยฯ
- นางธิดา ศรีไพรพรรณ รองประธานกรรมการมูลนิธิบานบางแคในพระอุปถัมภ พระเจาวรวงศเธอ
พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นํา คณะกรรมการมูลนิธิฯ เฝา ถวายเงิน เพื่อสมทบทุน
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และเพื่อทรงใชสอยตามพระอัธยาศัยโอกาสนี้
นางสายพิณ พหลโยธิน กรรมการมูลนิธิบานบางแคฯ เฝา ถวายเงินสวนตัว เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสา
เพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ดวย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

- พลอากาศเอก อนุพันธ สนิทวงศ ณ อยุธยา รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)
ยามยาก สภากาชาดไทย นํา กลุมศิลปนอิสระ ๙๖ (เกา - หก) เฝา ถวายเงิน ซึ่งเปนรายไดจาก
การจัดนิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “ศิลปนอิสระ ๙๖ รวมใจ
เทิดไทองคราชัน” เพื่อสมทบทุน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โอกาสนี้
ประทานโลของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย แกผูสนับสนุนการจัดนิทรรศการ ฯ
- พระครูประโชติกาญจนธรรม (ประ - โชด - กาน - จะ - นะ - ทํา) เจาคณะตําบลหนองปรือ
เขต ๑ เจาอาวาสวัดหนองหูชาง ประธานศูนยพิทักษพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย ศูนยเครือขาย
วัดหนองหูชาง สาขาจังหวัดกาญจนบุรี นํา พระภิกษุ คณะกรรมการศูนยฯ และผูสนับสนุนการจัดงานสัปดาห
วัน อาสาฬหบูชา เฝาถวายพระพุ ทธรูป ปางนาคปรก พระพุทธชิน ราช (จําลอง) และพระพุทธรู ป
ปางมารวิชัย และนํา ผูชนะเลิศการประกวดสวดทํานองสรภัญญะ การประกวดจัดโตะหมูบูชาและ
ทายกนอย กับการแขงขันตอบปญญาธรรมในงานสัปดาหวันอาสาฬหบูชา ระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษา เฝารับประทานโลรางวัล
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๑๔ น. สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนตที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับเขื่อนภูมิพล
อํา เภอสามเงา จั ง หวั ด ตาก ไปยัง สนามเฮลิ คอปเตอรเ ขื่ อนภูมิ พล เพื่ อประทั บ เฮลิ คอปเตอรที่ นั่ ง
เสด็จไปทอดพระเนตรการทํางานของหนวยแพทยเคลื่อนที่มูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี (พอ.สว.) ที่โปรดใหไปตรวจรักษาผูเจ็บปวย ในโอกาสที่เสด็จไปทรงเยี่ยม และพระราชทาน
สิ่งของแกราษฎร ณ โรงเรียนประชาสงเคราะหวิทยา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโ ลก จากนั้น
ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝารับเสด็จ และทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว.
และหนวยแพทยพระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ โดยครั้งนี้ มีผูมารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป
๒๒๙ คน มีผูปวยที่ตองสงตอเขารับการรักษาตามโรงพยาบาลตาง ๆ ๒๔ คน มีผูปวยนําเฝาเพื่อขอ
พระราชทานความชวยเหลือ จํานวน ๔ คน ไดแก ผูปวยกระโหลกศีรษะดานหลังปดไมสนิทแตกําเนิด
ผูปวยระบบขับถายปสสาวะทํางานผิดปรกติ ผูปวยแผลเปนดึงรั้งจากการติดเชื้อไวรัสทางผิวหนัง ผูปวย
มะเร็งในชองปาก และผูปวยคอพอก ซึ่งโปรดใหสงไปรักษาที่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาภรณ
และโรงพยาบาลพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสใหสมาชิก พอ.สว.
จังหวัดพิษณุโลก เฝา พรอมทั้งมีพระราชดํารัสกับสมาชิก พอ.สว. จังหวัดพิษณุโลกเปนจังหวัดแพทย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

อาสาฯ ลําดับที่ ๒๓ เมื่อป ๒๕๑๓ ปจจุบัน มีสมาชิกประกอบดว ยแพทย ทัน ตแพทย เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ และอาสาสมัคร จํานวน ๑,๗๗๕ คน สมควรแกเวลา จึงเสด็จไปยังทาอากาศยาน
พิษณุโลก เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง เสด็จกลับกรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๒๓
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๓.๑๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ให สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคไปพระราชทาน
กระบี่ และปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาสถาบันการศึกษา
ทางทหารต า งประเทศ และวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร พ ระมงกุ ฎ เกล า ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๗
ณ หอประชุมโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความวา ผูสําเร็จการศึกษาทุกคน ไดผานการศึกษาอบรมตามหลักสูตรมาครบถวนแลว นับวาเปน
ผูมีคุณสมบัติพรอมที่จะปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ของทหาร คือการรักษาเอกราชอธิปไตยและเสริมสราง
ความมั่นคงปลอดภัยของชาติบานเมือง แตงานดังกลาวยากที่จะบรรลุผลสมบูรณได หากขาดความรวมมือ
รวมใจของทุกคนในชาติ ทหารจึงจําเปนตองสรางเสริมความรวมมือกับบุคคลตาง ๆ ฝายตาง ๆ และ
นอมนําใหทุกฝายทุกคนใหความรวมมือดวยความเต็มใจยินดี ในการนี้ แตละคนจะตองนําความรูความสามารถ
พรอมทั้งคุณสมบัติที่มีอยู มาใชใหบังเกิดผลทั้งในการประพฤติตนและปฏิบัติงาน ที่สําคัญก็คือความตั้งใจจริง
ที่จะกระทําการทุกอยางเพื่อประโยชนอันยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชน ดวยความสุจริตบริสุทธิ์ใจ
และความคิดพิจารณาอันเที่ยงตรงถูกตอง เมื่อการประพฤติตนปฏิบัติงานรวมทั้งความตั้งใจจริงของทุกคน
ปรากฏผลเปนที่ประจักษแกคนทั่วไปแลว ก็จะเปนเหตุเปนปจจัยทําใหเกิดความศรัทธาเชื่อถือ และ
การใหความรวมมืออยางจริงใจ ภาระหนาที่ของทุกคนจะบรรลุผลสมบูรณไดไมยากนัก
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๒๔ มิถนุ ายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วั น นี้ เวลา ๑๔.๐๙ น. สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ ลง
ณ อาคารชัยพัฒ นา สวนจิต รลดา พระราชวัง ดุ สิต พระราชทานพระราชวโรกาสให นายเฉลีย ว
ชัยเมืองปก ชางภาพขาวราชสํานัก สถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง ๗ นํา ชางภาพขาวราชสํานัก
จากสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น ไทยที วี สี ช อ ง ๓ อ.ส.ม.ท. สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น ก องทั พ บก ช อ ง ๕
สถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง ๗ สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
กรมประชาสั ม พั น ธ และสถานี โ ทรทั ศ น ไทยพี บี เ อส ซึ่ ง อุ ป สมบทถวายพระราชกุ ศ ลในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ กับคณะกองบรรณาธิการ
ขาวในพระราชสํานักของสถานีโทรทัศนชองตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
ซึ่งไดรับจากการจัดงานอุปสมบทถวายพระราชกุศลดังกลาว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๑๔.๒๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงวางศิลาฤกษ “อาคาร
นวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” และทรงเปนประธานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดหาทุน
“อาคารนวมิน ทรบพิต ร ๘๔ พรรษา” ณ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๔๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทอดพระเนตรการแสดงละครสืบสานบทกวีเพลงพระราชนิพนธ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงละครแหงชาติ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๑๓ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชา
ทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปนประธานพิธีเจริญพระพุทธมนตมหาสันติงหลวง เพื่อถวาย พระราชกุศล
แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ
พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๙.๒๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดอาคารสํานักงานใหญแหงใหม ของกลุมบริษัท ยูนิลีเวอร
ในประเทศไทย และทอดพระเนตรนิทรรศการการดําเนินงานของบริษัทฯ ณ สํานักงานใหญแหงใหม
ของกลุมบริษัท ยูนิลีเวอร ในประเทศไทย เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให นายเรวัต กลิ่นทอง ประธานจัดการแขงขัน
กอลฟชิงถวยพระราชทานคิงสคัพ ครั้งที่ ๒๔ นํา คณะกรรมการจัดการแขงขันฯ เฝาทูลละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินซึ่งเปนรายไดจากการจัดการแขงขันฯ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงานถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ําบนเรือ ในแมน้ําเจาพระยา
ซึ่งนายหนิง ฟูขุย (Mr. Ning Fukui) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจํา ประเทศไทยจัด
ถวาย และทอดพระเนตรการแสดงพลุจากเขตปกครองตนเองกวางสีจวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
ณ ทาเรือหอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๑.๓๐ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป
ทรงจัดตูปลางานวันประมงนอมเกลาฯ ครั้งที่ ๒๗ ณ ศูนยการคาฟวเจอร พารค รังสิต อําเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค
ไปทรงเปด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา” ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

อนึ่ง เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๒๓.๔๔ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจา
พัชรกิติยาภา เสด็จไปยังทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของสายการบิน
ออสเตรีย เที่ยวบินที่ โอเอส ๐๒๖ เสด็จเยือนสาธารณรัฐออสเตรีย ระหวางวันที่ ๒๔ - ๒๗ มิถุนายน
๒๕๕๘

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๒๖ มิถนุ ายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดการแสดงอุปรากรจีน และทอดพระเนตรการแสดง
เรื่อง “แปดเซียนถวายพระพร” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๓.๕๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให นายสุภวัส วรมาลี และคณะชมรมเดนใจ
จากราชอาณาจักรเดนมารก เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน ซึ่งเปนรายไดจาก
การจัดงาน “สมเด็จพระคูขวัญแผน ดิน ไทย” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ าอยูหัว และ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
เวลา ๑๔.๒๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงปาฐกถา ในงาน “๖๐ พรรษา
เจาฟามหาจักรีสิรินธร : ชลประทานทั่วไทย นอมถวายพระพรชัยมงคล” หัวขอ “สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการชลประทาน” และทอดพระเนตรนิทรรศการ ณ กรมชลประทาน
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๑๘ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เสด็จไปทรงยกชอฟา และทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๒๗ มิถนุ ายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๗.๒๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายเดริค การเนียร ณ เมรุ
วัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๒๘ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป
ทรงเปดอาคารพระวรวงศเธอ พระองคเจาวิมลฉัตร ณ โรงพยาบาลคีรีมาศ อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๒๖ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จโดย
เครื่องบินของสายการบินออสเตรีย กลับจากการเยือนสาธารณรัฐออสเตรีย ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
จังหวัดสมุทรปราการ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๒๘ มิถนุ ายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดการประชุมวิชาการนานาชาติสันสกฤตโลก ครั้งที่ ๑๖
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และทรงรวมฟงการบรรยาย ณ โรงแรมเรเนซองส
กรุงเทพ ราชประสงค เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๒๗ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป
ในการพระราชทานเพลิงศพ พระเทพบัณฑิต (สมศักดิ์ ภูริปฺโญ) ณ เมรุวัดปาหนองโงง อําเภอโพนพิสัย
จังหวัดหนองคาย
เวลา ๑๔.๒๓ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ
อาคารศูนยการเรียนรูระหวางประเทศดานกระบวนการยุติธรรม ณ ศูนยการเรียนรูระหวางประเทศ
ดานกระบวนการยุติธรรม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๒๗ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จออก
ณ วังศุโขทัย ประทานพระวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ เฝา ตามลําดับ ดังนี้
- ผูชวยศาสตราจารยทศพล อารีนิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พรอมดวยนายก
สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร และพนักงานของมหาวิทยาลัยฯ เฝา ถวายปริญญา
การแพทยแผนไทยดุษฎีกิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕
- ผูชวยศาสตราจารยวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง พรอมดวย
นายกสภามหาวิทยาลัย คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ พระสหาย และผูติดตาม เฝา ถวายปริญญา
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
- รองศาสตราจารย นายแพทยชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และคณะ เฝา ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม)
และฉลองพระองคครุย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๒๙ มิถนุ ายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดการประชุมวิชาการนานาชาติ การพัฒนาเด็กและ
เยาวชน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๒๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให พลเอก วาภิรมย มนัสรังษี รองสมุหราชองครักษ
และประธานคณะกรรมการดําเนินการโครงการพระราชทานความชวยเหลือแกราชอาณาจักรกัมพูชา
ดานการศึกษา นํา นายฮอง จวน ณารน (Mr. Hang Chuon Naron) รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการ เยาวชน และการกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ถวายพระพร
ชัยมงคล กับทูลเกลาทูลกระหมอม ถวายของขวัญในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน
๒๕๕๘ และกราบบั ง คมทูล รายงานความกา วหน าการดํา เนิ น งานของสถาบั น เทคโนโลยีกํ าปงสป อ
ราชอาณาจักรกัมพูชา
เวลา ๑๗.๕๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงาน “บางกอก เชฟ แชริตี้ ๒๐๑๕” ณ โรงแรมแมนดาริน
โอเรียนเต็ล เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ในวันดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๔๘ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จออก ณ พระตําหนัก วังสวนกุหลาบ ประทานพระวโรกาสใหคณะบุคคลตาง ๆ เฝา ตามลําดับ ดังนี้
- เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท ประธานคณะกรรมการมูลนิธิคุณแมคุณภาพ นํา นายเรวัติ
หทัยสัตยพงศ ประธานคณะนักศึกษาหลักสูตร “ลีดเดอรชิพ ซัคเซสชั่น โปรแกรม” (Leadership
Succession Program) รุนที่ ๒ และคณะนักศึกษาฯ มูลนิธิสถาบัน วิจัยและพัฒนาองคกรภาครัฐ
(IRDP) เฝา ถวายเงินรายไดจากการจัดการแขงขันกอลฟการกุศล เพื่อสมทบกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก
ในพระอุปถัมภ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
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การนี้ แพทย ห ญิ ง อาภาศรี ลุ ส วั ส ดิ์ อนุ ก รรมการฝ า ยวิ ช าการกองทุ น โรคมะเร็ ง ในเด็ ก
ในพระอุปถัมภฯ เฝา รับประทานเงินจํานวนดังกลาว
- เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท ประธานคณะกรรมการมูลนิธิคุณแมคุณภาพ นํา นายเดวิด
จอหน คาลเวอร ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ ประจําภาคพื้นประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน
บริษัท เอบี ฟูด แอนด เบฟเวอรเรจส (ประเทศไทย) จํากัด และคณะผูจัดงาน “โอวัลติน กิฟท
ฟอร มัม” (Ovaltine Gift for Mom) ปที่ ๑๒ เฝา ถวายเงินเพื่อสมทบกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก
ในพระอุปถัมภ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
การนี้ แพทย ห ญิ ง อาภาศรี ลุ ส วั ส ดิ์ อนุ ก รรมการฝ า ยวิ ช าการกองทุ น โรคมะเร็ ง ในเด็ ก
ในพระอุ ป ถั ม ภ ฯ เฝ า รั บ ประทานเงิ น จํ า นวนดั ง กล า ว และนํ า ผู ช นะเลิ ศ การประกวดวาดภาพ
ฉลากขวดโอวัลตินในหัวขอ “เริ่มตนเชาวันใหม ดวยไออุนรักจากแม” ระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธ ยมศึ ก ษาตอนตน เฝ า รับ ประทานโล ร างวั ล ชนะเลิศ การประกวดฯ กั บ ประทานพระอนุ ญ าตให
ผูปกครองและครูของผูชนะเลิศการประกวดฯ พรอมดวยเจาหนาที่มูลนิธิคุณแมคุณภาพ รวมเฝาดวย
- รองศาสตราจารยชวนี ทองโรจน ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา นํา
ผูแทนหนวยงานและผูทําคุณประโยชนดานนันทนาการ ประจําป ๒๕๕๗ เฝา รับประทานโลเกียรติคุณ
พระราชทานของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และโลเกียรติคุณประทานของพระเจาวรวงศเธอ
พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
โอกาสนี้ คณะผูบริหารกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และขาราชการกรมพลศึกษารวมเฝาดวย
- นางพรวิมล ดิษฐกุล นายกสมาคมภริยาขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นํา
คณะกรรมการสมาคมภริยาขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เฝา ถวายเงินรายไดจากการออกราน
ในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ๒๕๕๗” เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
- นาวาเอกหญิง วรนารถ พงศพิพัฒน อุปนายกสมาคมแมบา นกองบัญชาการกองทัพไทย นํา
คณะกรรมการสมาคมแมบานกองบัญชาการกองทัพไทย เฝา ถวายเงินรายไดจากการออกรานในงาน
“เพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ๒๕๕๗” เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
- นางวิภาดา สีตบุตร นายกสมาคมแมบานทหารบก นํา คณะกรรมการสมาคมแมบานทหารบก
เฝาถวายเงินรายไดจากการออกรานในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ๒๕๕๗” เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสา
เพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
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- นางณุฉัตรา จันทรสุวานิชย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ นําคณะกรรมการสมาคมภริยา
ทหารเรือ เฝาถวายเงินรายไดจากการออกรานในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ๒๕๕๗” เพื่อสมทบทุนมูลนิธิ
อาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
- นาวาอากาศเอกหญิง อุดมลักษณ สนแจง นายกสมาคมแมบานทหารอากาศ นําคณะกรรมการ
สมาคมแมบานทหารอากาศ เฝาถวายเงินรายไดจากการออกรานในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ๒๕๕๗”
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
- นางพจมาน พุมพันธุมวง นายกสมาคมแมบานตํารวจ นําคณะกรรมการสมาคมแมบาน
ตํารวจ เฝาถวายเงินรายไดจากการออกรานในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ๒๕๕๗” เพื่อสมทบทุนมูลนิธิ
อาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
- นางวาสนา สริวัฒน นายกสมาคมแมบานองคการสงเคราะหทหารผานศึก นํา คณะกรรมการ
สมาคมแมบานองคการสงเคราะหทหารผานศึก เฝาถวายเงินรายไดจากการออกรานในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภา ฯ)
๒๕๕๗” เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๕.๒๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังทาอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมือง เพื่อประทับ
เครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ ๓๐ มิถุนายน
๒๕๕๘ เพื่อทรงนําคณะขาราชการ และนักเรียนนายรอย โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไปทัศนศึกษา
เวลา ๑๕.๒๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระวโรกาสให พลเรือเอก ณรงค พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ นํา นักเรียน ครู กรรมการสมาคมผูปกครองและศิษยเก า โรงเรียนราชวินิต
โรงเรียนราชวินิต มัธยม โรงเรียนราชวินิตบางแกว โรงเรียนราชวินิตบางเขน โรงเรียนราชวินิตบางแค
ปานขํา โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค และโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖
เฝา รับพระราชทานทุนเรียนดี รางวัล เข็มเกียรติคุณ และโลเกียรติคุณ กับนํา ผูมีจิตศรัทธา เฝา
ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนพระราชทานและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี พระราชทาน
พระโอวาท ความว า การที่ทุ น พระราชทานแรกเริ่ ม ของพระบาทสมเด็จ พระเจ า อยูหั ว เพิ่ม พู น ขึ้ น
อยางตอเนื่อง และสามารถพระราชทานใหแกนักเรียนไดเปนจํานวนมากขึ้นทุกปนั้น เปนที่นาชื่นชมยินดี
อยางยิ่ง ขอขอบใจทานที่มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพยโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนพระราชทาน รวมทั้ง
ทุกคนทุกฝาย ที่ไ ดรวมกัน ปฏิบัติงานเพื่อสรางชื่อเสียงและความเจริญ กาวหนาแกโรงเรียนราชวินิต
ทั้ ง เจ็ ด แห ง การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เตรี ย มเยาวชนให พ ร อ มที่ จ ะออกไปเป น กํ า ลั ง สํ า คั ญ ของชาติ นั้ น
จะต อ งปลู ก ฝ ง ให เ ยาวชนมี ค วามรู ที่ ถู ก ต อ งแม น ยํ า มี ความสามารถที่จ ะนํ า ความรู ไ ปใช ป ฏิ บั ติ ง าน
มีความคิด อานที่เฉลียวฉลาด ถูกตองตามเหตุผล และมีคุณธรรมที่มั่นคงหนักแนน เยาวชนผูไ ดรับ
การศึกษาอบรมใหมีคุณสมบัติครบถวนดังที่กลาว ยอมประกอบกิจการงานใหสําเร็จผลไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทําใหมีชีวิตที่รุงเรืองกาวหนา และสามารถสรางสรรคความเจริญมั่นคงใหแกสังคมสวนรวมได ดวยเหตุนี้
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งานจัดการศึกษาจึงนับวามีความสําคัญยิ่ง เพราะเปนเครื่องประกันความเจริญกาวหนาของชาติบานเมือง
ไดเปน อยางดี ผูมีห นาที่จัด การศึก ษาจึง ต องตระหนักถึง ความสํ าคัญ ของหนาที่ นี้ใหม าก และตั้ง ใจ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ของทุกคนอยางเต็มกําลังความสามารถ รวมทั้งคอยเอาใจใสปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น
อยูเสมอ สําหรับนักเรียนทั้งหลาย เชื่อวาทุกคนคงทราบและตระหนักดีอยูแลววา ตนเองจะตองเปน
กําลังสําคัญของประเทศชาติตอไป ความซื่อสัตยสุจริต ความกตัญูกตเวทีตอบิดามารดา ครูบาอาจารย
และประเทศชาติ ความอุต สาหะพากเพียร ทั้งในการศึกษาเลาเรียนและการฝกฝนอบรมคุณธรรม
ความประพฤติเปน สิ่งสําคัญ ขอใหทุกคนรักษาความรูและความดีนี้ไว และสรางสมใหเพิ่มพูนยิ่งขึ้น
อยางตอเนื่อง จะไดนําไปใชปฏิบัตงิ าน สรางความสําเร็จและความกาวหนาใหแกตนแกสวนรวมไดแทจริง
ในภายหนา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๑๔ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ ๑๐ ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
หอศิลปะ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๖.๒๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค ไปทรงเปนประธาน
พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ
ประจําป ๒๕๕๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแหงชาติ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๐.๐๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นงั่ จากวังสระปทุม ไปยังทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบิน
ของบริ ษั ท การบิ น ไทย จํ า กั ด (มหาชน) เที่ ย วบิ น ที่ ที จี ๙๒๑ เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น เยื อ น
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ระหวางวันที่ ๒ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ในการเสด็ จ พระราชดํ า เนิ น ครั้ ง นี้ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
จะทรงรวมพิธีปดการประชุมผูไดรับรางวัลโนเบล ครั้งที่ ๖๕ ณ เกาะไมเนา และจะพระราชทาน
พระราชวโรกาสใหนักวิทยาศาสตรเยาวชนไทยที่เขารวมการประชุมดังกลาวเขาเฝาทูลละอองพระบาท
นอกจากนี้ จะทอดพระเนตรการดําเนินงานและโรงจัดนิทรรศการของบริษัทอ็อทโตบ็อคเฮลทแคร จํากัด
กรุ ง เบอร ลิ น และทรงเยี่ ย มชมสถานที่ สํ า คั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร อาทิ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ บ รานด ฮ อสต
พิพิธภัณฑโรสการเตน พิพิธภัณฑโบราณคดีแหงรัฐบาเดิน-เวือรทเทมแบรก และหอจดหมายเหตุของ
สํานักงานคณะกรรมาธิการสหพันธดานการบันทึกประวัติศาสตรของกระทรวงขาวกรองอดีตสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเยอรมนี
เวลา ๑๐.๑๖ น. สมเด็ จ พระเจ า ลู ก เธอ เจ า ฟ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ อั ค รราชกุ ม ารี
เสด็จโดยรถยนตที่นั่ง จากพระตําหนัก จักรีบงกช อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปทรงเปดงาน
สัปดาหความปลอดภัยแหงชาติ ครั้งที่ ๒๙ ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค
ไปในการบําเพ็ญกุศล ๕๐ วัน พระราชทานศพ นายจํารัส เขมะจารุ ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม อดีตองคมนตรี
ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๕.๐๓ น. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระวโรกาสให ประธานองคมนตรี
คณะองคมนตรีและภริยา รองนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีพรอมดวยคูสมรส คณะผูแทนขาราชการ
ทหาร ตํารวจ มูลนิธิ สมาคม ชมรม มหาวิทยาลัย โรงเรียน และคณะบุคคลตาง ๆ เฝา ถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันคลายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
ทรงบําเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคลายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุมใหญ
อาคารศูนยการแพทยวิชัยยุทธ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๔๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค
ณ ทาน้ําหนาพระตําหนัก จักรีบงกช อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ทรงปลอยพันธุสัตวน้ํา
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ จากนั้น
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุม ารี ทรงปลอยพัน ธุสัต วน้ํา
เนื่องในโอกาสวันคลายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตอจากนั้น
เสด็จลง ณ หนาพระตําหนัก จักรีบงกช ทรงไถชีวิตโค
ในการนี้ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาอทิตยาทรกิติคุณ โดยเสด็จดวย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
- วางพระราชกิจ -

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๖.๔๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๒๑ กลับจาก การเสด็จพระราชดําเนิน
เยือนสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
เวลา ๑๑.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม
พระราชทานพระราชวโรกาสให นายรอล ฟ เพเทอร กอทท ฟ รี ด ชุ ล เซอ (Mr. Rolf Peter
Gottfried Schulze) เอกอัครราชทูตสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีประจําประเทศไทย เฝาทูลละอองพระบาท
กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่พนจากตําแหนงหนาที่
ในโอกาสนี้ นางเพโทรเนลลา มาเรีย แคทรีนา ชุลเซอ (Mrs. Petronella Maria Catharina
Schulze) ภริยาเอกอัครราชทูตฯ รวมเฝาทูลละอองพระบาทดวย
เวลา ๑๔.๔๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปนประธานการประชุมใหญสามัญประจําป ครั้งที่ ๓๓
ของมูลนิธิหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ป แพทยสมาคม
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๔๙ น. สมเด็ จ พระนางเจ า ฯ พระบรมราชินี น าถ ทรงพระกรุณ าโปรดเกล า
โปรดกระหมอมให พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค
ไปทรงเปดการประชุมใหญคณะแมชีไทย ประจําป ๒๕๕๘ ณ หอประชุม โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา
อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี
ในวั น เดี ย วกั น นี้ เวลา ๑๔.๒๘ น. พระเจ า หลานเธอ พระองค เ จ า อทิ ต ยาทรกิ ติ คุ ณ
เสด็จไปประทานถุงยังชีพแกราษฎร และทุนการศึกษากับอุปกรณกีฬาแกนักเรียน และโรงเรียนในพื้นที่
ตําบลสวนกลวย อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ณ วัดจํานัน อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนต พ ระที่ นั่ ง จากวั ง สระปทุ ม ไปทรงเป ด การประชุ ม วิ ช าการวั ค ซี น แห ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๗
หัวขอ “ความมั่นคงดานวัคซีน ความจริง หรือความฝน” ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๐.๓๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชวั ง ดุ สิ ต พระราชทานพระราชวโรกาสให นายวิ ษ ณุ เครื อ งาม รองนายกรั ฐ มนตรี
ประธานกรรมการเอกลักษณของชาติ นํา บุคคล ผูแทนหนวยงานและโครงการดีเดนของชาติ ประจําป ๒๕๕๗
เฝาทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณบุคคล หนวยงานและโครงการดีเดนของชาติ
และพระราชดํารัส เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตนอันเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ
โอกาสนี้ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทรงเปนผูแทน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เฝาทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณหนวยงานดีเดนของชาติ
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดํารัส
ความวา รางวัลที่ทุกคนไดรับในวันนี้ เปนเครื่องแสดงวา กิจการงานที่ทุกคนไดอุทิศตนปฏิบัติดวยความตั้งใจจริง
และความเสียสละอดทนนั้น มีผลดีเดนเปนที่ประจักษ และกอใหเกิดประโยชนแกบานเมืองอยางกวางขวาง
การงานที่ไดกระทํามาดีแลวนี้ จําเปนตองไดรับการปฏิบัติและพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อใหผลดีที่เกิดขึ้นนั้น
ยิ่งเพิ่มพูนงอกงาม และสามารถอํานวยประโยชนกวางขวางยิ่งขึ้นได ทั้งนี้ เพราะไมวากิจการงานที่ทํา
จะบรรลุผลดีเพียงไรก็ตาม หากไมสรางเสริมปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพพรอมอยูเสมอ ผลดีที่เกิดจากงานนั้น
ก็จะเสื่อมถอยลงเปนธรรมดา และเปนเหตุใหเกิดผลเสียหายตอตามมาไดอีกมาก ดังนั้น ทุกคน ทุกหนวยงาน
จึงตองพากเพียรปฏิบัติพัฒนางานทีไ่ ดทํามาอยางดีแลวนี้ ใหยิ่งดีขึ้นเจริญขึ้นอยูเสมอ เพื่อใหกิจการงานทั้งปวง
ที่ไดอุตสาหะสรางสรรคมาดวยดีนั้น สําเร็จผลเปนประโยชนอันแทจริงและยั่งยืนยิ่ง ๆ ขึ้น จะไดเปนปจจัย
เกื้อหนุนใหบานเมืองของเรามีความกาวหนารุงเรืองตลอดตอไปไดไมสิ้นสุด

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

การนี้ คณะกรรมการเอกลักษณของชาติ คณะอนุกรรมการคัดเลือกและเผยแพรผลงานดีเดนของชาติ
กับผูติดตามผูแทนหนวยงานและโครงการดีเดนของชาติ รวมเขาเฝาทูลละอองพระบาทดวย
เวลา ๑๖.๐๕ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก
ณ พระตําหนัก วัง สวนกุหลาบ พระราชวัง ดุสิต ประทานพระวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ เฝา
ตามลําดับ ดังนี้
- นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผูอํานวยการธนาคารออมสิน นํา คณะผูบริหารและพนักงาน
ธนาคารออมสิ น เฝ า ถวายการรั บ ฝากเงิ น เนื่ อ งในโอกาสวั น คล า ยวั น สถาปนาธนาคารออมสิ น
๑ เมษายน ๒๕๕๘
- นายแพทย วี ร ะพั น ธ สุ พ รรณไชยมาตย ผู ช ว ยรั ฐ มนตรี ป ระจํ า กระทรวงสาธารณสุ ข
นํา คณะผูบริหาร ขาราชการและเจาหนาที่สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เฝา ถวายเงิน
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
- นางสายสม วงศาสุลักษณ ประธานมูลนิธิรวมน้ําใจตานภัยเอดส นํา นายอํานาจ และ
นางวันเพ็ญ เจิมประไพ พรอมดวยครอบครัว เฝา ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)
ยามยาก สภากาชาดไทย
- นางสายสม วงศาสุลักษณ ประธานคณะกรรมการหารายได ศูนยวิจัยโรคเอดส สภากาชาดไทย
นํา คณะผูบริหาร พรอมดวยเจาหนาที่องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
(ส.ส.ท.) และนักรอง เฝา ถวายเงินรายไดจากการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเอดสโลก ประจําป ๒๕๕๗
เพื่อสมทบกองทุนยาพระวรราชาทินัดดามาตุสําหรับผูติดเชื้อเอดส สภากาชาดไทย
- รองศาสตราจารย นายแพทยพิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)
ยามยาก สภากาชาดไทย นํา คณะผูผลิตรายการ “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ)” เฝา ถวายรางวัล “ดาวเมขลา”
ซึ่ ง เป น รางวั ล ที่ ส มาคมผู สื่ อ ข า วบั น เทิ ง แห ง ประเทศไทย ได ม อบแก ร ายการ “เพื่ อ นพึ่ ง (ภาฯ)”
ในงานประกาศรางวั ล ผลงานดี เ ด น ทางโทรทั ศ น “รางวั ล เมขลา” ประจํ า ป ๒๕๕๗ เมื่ อ วั น ที่
๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ในวั น เดี ย วกั น นี้ เวลา ๑๕.๐๒ น. พระเจ า หลานเธอ พระองค เ จ า อทิ ต ยาทรกิ ติ คุ ณ
เสด็จไปทรงเปดงานวันเกษตรแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปนประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ ณ หองประชุม สํานักพระราชวัง ๑
สํานักพระราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๔๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังทาอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้น ที่อําเภอเมืองเชียงใหม และอําเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม ระหวางวันที่ ๘ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
เวลา ๑๗.๒๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น แทนพระองค
ไปในการพระราชทานเพลิ ง ศพ คุณ หญิ ง ระวีพั น ธุ สุ จริ ต กุ ล ท.จ. ณ เมรุ ชั่ว คราว วั ด สวนดอก
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
ในวั น เดี ย วกั น นี้ เวลา ๑๖.๓๘ น. พระเจ า หลานเธอ พระองค เ จ า อทิ ต ยาทรกิ ติ คุ ณ
เสด็จไปทรงเยี่ยมศูนยเรียนรูการเกษตรสวนพระองค ซึ่งตั้งอยู ณ อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร
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๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๙.๕๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากโรงแรมแคนทารี ฮิลล อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนที่ประทับแรม
ไปทรงเปดการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ครั้งที่ ๕๖ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จากนั้น เสด็จพระราชดําเนินไปทรงวางศิลาฤกษอุทยานดาราศาสตร ณ อุทยาน
ดาราศาสตร และทรงเปด “อาคารเทพรัตนราชสุดา” ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร อําเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๕๐ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปดงาน “ฝายทอใจ” ครั้งที่ ๘ ณ อาคารศาลาพระมิ่งมงคล ศูน ยสงเสริมศิลปาชีพ
ระหวางประเทศ (องคการมหาชน) อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากโรงแรมแคนทารี ฮิลล อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนที่ประทับแรม
ไปทรงยกยอดฉัตรประดิษฐานบนหลังคาหออินทขีล ศาลหลักเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
เวลา ๑๗.๐๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ หมอมราชวงศรมณียฉัตร ดิศกุล
ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๗.๐๙ น. สมเด็ จ พระเจ า ลู ก เธอ เจ า ฟ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ อั ค รราชกุ ม ารี
เสด็จโดยรถยนตที่นั่ง ไปยังทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของ
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๖๗๖ เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา ระหวางวันที่
๑๐ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ในการนี้ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี จะทรงงานทางวิชาการ
ณ สถาบั น มะเร็ ง แห ง ชาติ กรุ ง วอชิ ง ตั น ดี . ซี . เพื่ อ ทอดพระเนตรงาน รวมทั้ ง ทรงร ว มประชุ ม
และทรงรั บ ฟ ง การบรรยายสรุ ป เกี่ ย วกั บ โครงสร า งและการดํ า เนิ น งานของศู น ย พั น ธุ ศ าสตร
และการวางแผนงานการวิจัยรวม ในโครงการศึกษามะเร็งของตับในประเทศไทย ซึ่งเปนโครงการความรวมมือ
ระหวางสถาบันวิจัยจุฬาภรณ มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเชียงใหม และสถาบันมะเร็งของประเทศไทย
กับสถาบันมะเร็งแหงชาติของสหรัฐอเมริกา และทรงรวมประชุมกับนักวิทยาศาสตรในดานผลิตภัณฑธรรมชาติ
ในโครงการผลิ ต ยา รวมถึ ง การติ ด ตามงานในความร ว มมื อ งานวิ จั ย ระหว า งสถาบั น วิ จั ย จุ ฬ าภรณ
กับสถาบันมะเร็งแหงชาติของสหรัฐอเมริกาในดานผลิตภัณฑธรรมชาติจากทะเล
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๑๕ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จออก ณ พระตําหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ เฝา
ตามลําดับ ดังนี้

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

- นายปยะวัชร บุญยืนยงสกุล ประธานกรรมการบริษัท ซูเลียน (ซู-เลียน) (ประเทศไทย) จํากัด
นํา คณะผูบริหาร เจาหนาที่บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จํากัด และผูแทนจําหนายธุรกิจซูเลียนระดับสูง
เฝาถวายเงินเพื่อสมทบ “กองทุนยาพระวรราชาทินัดดามาตุ สําหรับผูติดเชื้อเอดส สภากาชาดไทย”
เพื่อสมทบกองทุนนมสําหรับเด็กในโครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก สภากาชาดไทย เพื่อสมทบทุน
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และเพื่อทรงใชสอยตามพระอัธยาศัย กับถวายยาสีฟน
เพื่อประทานแกมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โอกาสนี้ ประทานโลรางวัล
แกผูแทนจําหนายธุรกิจซูเลียนระดับสูง ดวย
- นายดิ สั น แหล ท องคํ า รองอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ภู เ ก็ ต นํ า คณะกรรมการ
จัดการแขงขันฟุตบอลราชภัฏภูเก็ตคัพ ครั้งที่ ๔ ประจําป ๒๕๕๗ และทีมที่ชนะเลิศการแขงขันฯ
เฝ า ถวายเงิ น รายไดจ ากการจั ด การแข ง ขั น ฯ เพื่ อ สมทบทุ น มู ล นิ ธิ อ าสาเพื่ อ นพึ่ ง (ภาฯ) ยามยาก
สภากาชาดไทย โอกาสนี้ ประทานถวยรางวัลแกทีมที่ชนะเลิศการแขงขันดังกลาว
- นายพินิจภูวดล แซตั๋น ประธานชมรมกีฬาแขงขันรถจักรยานยนต ระยอง นํา คณะกรรมการ
ชมรมกีฬาแขงขันรถจักรยานยนต ระยอง พรอมดวยผูสนับสนุนการจัดการแขงขันรถจักรยานยนตวิบาก
แบบไซเคิลครอส และผูชนะเลิศการแขงขัน ฯ เฝา ถวายเงินรายไดจากการจัดงานฯ เพื่อสมทบทุน
มู ล นิ ธิ อ าสาเพื่ อ นพึ่ ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โอกาสนี้ ประทานถ ว ยรางวั ล ชนะเลิ ศ
แกผูชนะเลิศการแขงขัน ดังกลาว
- ศาสตราจารยคลินิกพิเศษ นายแพทยเสรี ตูจินดา นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหิดล
ในพระบรมราชูปถัมภ วาระป ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ นํา คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหิดล
ในพระบรมราชูปถัมภ เฝา ถวายเงินรายไดจากการจัดการแขงขันโบวลิงการกุศล เพื่อสมทบทุนโครงการ
“ชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก” สภากาชาดไทย ในพระอุปถัมภ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ
- นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ (รัด-ประ-เสิด) นายกสมาคมนักเรียนเการาชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ
นํา คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเการาชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ ชุดที่ ๓๒ (วาระ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗) เฝา กราบทูลลา ในโอกาสพนจากตําแหนงหนาที่ และ นํา คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
ชุดที่ ๓๓ (วาระ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) เฝา ในโอกาสเขารับตําแหนงหนาที่ โอกาสนี้ ประทานเข็มที่ระลึก
อักษรพระนาม ส.ส. และเข็มกลัดกรรมการสมาคมฯ แกคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ ๓๓

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

- นายประยูร รัต นเมธางกูร (รัด -ตะ-นะ-เม-ทาง-กูน ) กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร นํา คณะผูบริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร คณะกรรมการ
บริ ห ารกองทุ น ช ว ยเหลื อ ชาวนา และเจ า หน า ที่ ธ นาคารฯ เฝ า ถวายเงิ น เพื่ อ สมทบทุ น มู ล นิ ธิ
อาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
- อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
เสด็จ แทนพระองค ไปทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร ต ครั้ ง ที่ ๔๒ ณ หอประชุ ม ใหญ
ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๑๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๔.๕๖ น. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
โปรดใหพระเจาหลานเธอ พระองคเจาอทิตยาทรกิตคิ ุณ เสด็จแทนพระองค ไปทรงเปดงาน “น้ําจิตเพื่อผูยากไร
น้ําใจเพื่อสัตวปวยอนาถา” ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอ มให พลเอก สุรยุท ธ จุลานนท องคมนตรี เปน ผูแ ทนพระองค ไปวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระนารายณมหาราช
วงเวียนเทพสตรี อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๗.๐๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงภัทราภา อิศรเสนา ณ อยุธยา
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ต.จ., ภ.ป.ร. ๓ ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตอจากนั้น
เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น ไปในการพระราชทานเพลิ ง ศพ นายถวั ล ย วั ล ยะเสวี จ.ช., จ.ม.
ณ เมรุวัดธาตุทอง (เมรุเล็ก) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๙ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จออก ณ พระตําหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให คณะองคมนตรี
และภริ ยา เฝา ถวายพระพร เนื่ องในโอกาสวัน คลา ยวั น ประสู ติ วั น ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ตอจากนั้น
เสด็ จ ออก ณ ท อ งพระโรง วั ง สวนกุ ห ลาบ พระราชวั ง ดุ สิ ต ประทานพระวโรกาสให
คณะพระภิกษุสงฆ และคณะบุคคลตาง ๆ เฝา ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคลายวันประสูติ วันที่
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เสร็จแลว
เสด็จออก ณ อาคารใหม สวนอัมพร พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ
เฝา ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคลายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วั น นี้ เวลา ๐๙.๐๕ น. สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ ลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให นายคีริลล มีไฮโลวิช
บาร ส กี (Mr.Kirill Mikhailovich Barsky) เอกอั ค รราชทู ต สหพั น ธรั ฐ รั ส เซี ย ประจํ า ประเทศไทย
เฝ า ทูล ละอองพระบาท กราบบัง คมทู ล เกี่ย วกั บ การจั ด ทํ าโครงการเฉลิ ม ฉลองในโอกาส ๑๒๐ ป
ความสัมพันธทางการทูตระหวางสหพันธรัฐรัสเซียและราชอาณาจักรไทย
ในโอกาสนี้ ผูชวยทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจําประเทศไทย รวมเขาเฝาทูลละอองพระบาท ดวย
เวลา ๑๓.๕๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด
นํา นายช ว ย สาสุ ข เกษตรกรดีเ ดน แหง ชาติ สาขาการทํา นาขาว ประจํา ป ๒๕๕๖ และคณะ
เฝาทูลละอองพระบาท นอมเกลานอมกระหมอมถวายขาวกลองอินทรีย จํานวน ๑๐๑ สายพันธุ
เวลา ๐๗.๔๗ น. พระเจ า วรวงศ เ ธอ พระองค เ จ า โสมสวลี พระวรราชาทิ นั ด ดามาตุ
เสด็จออก ณ วังเทเวศร พรอมดวยพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ทรงบําเพ็ญพระกุศล
ทรงบาตรพระสงฆ จํานวน ๙ รูป เนื่องในโอกาสวันคลายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เสร็จแลว
เสด็จโดยรถยนตที่นั่งไปยังทาวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อทรงไถชีวิตโค ทรงปลอยนก
และพันธุสัตวน้ํา เนื่องในโอกาสวันคลายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๔๒ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
เสด็จออก ณ วังเทเวศร ทรงบําเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคลายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
- วางพระราชกิจ -

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๕.๐๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชทานพระราชวโรกาสให ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และศาสตราจารย พิ เ ศษจิ ร นิ ติ หะวานนท เลขานุ ก ารแผนกธรรมศาสตร มู ล นิ ธิ อ านั น ทมหิ ด ล
นํา นายตะวัน มานะกุล ผูไดรับพระราชทานทุนอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร ประจําป ๒๕๕๗
เฝาทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาตอระดับปริญญาโท - เอก สาขาทฤษฎีการเมือง
ที่วิทยาลัยเศรษฐศาสตรและรัฐศาสตรแหงลอนดอน สหราชอาณาจักร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๘.๒๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดการชุมนุมกาชาด ครั้งที่ ๑๑ และทรงปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง “สภากาชาดไทย : การพัฒนาระบบอาสาสมัครเพื่อขับเคลื่อนจิตอาสาในสังคมไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ในวั น เดี ยวกัน นี้ เวลา ๑๔.๑๗ น. สมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จพระราชดําเนิน ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายโสภณ มนัสรังษี ณ เมรุวัดใหญอินทาราม
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๐.๐๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชวัง ดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให พลเรือเอก ณรงค พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึก ษาธิ การ นํา นั กเรี ยน นั กศึ กษา และผูแ ทนสถานศึ ก ษาที่ไ ด รับ รางวัล พระราชทาน
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ เฝาทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความวา ผูปฏิบัติงานดานการศึกษา ยอมมุงหวังตั้งใจที่จะสรางเยาวชนใหเติบโตขึ้นเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ
ผูสามารถสรางสรรคความเจริญมั่นคงใหแกตนเองและแกชาติบานเมืองได แตการที่บุคคลจะกระทํา
ดังที่กลาวไดแทจริงนั้น จําเปนตองมีคุณสมบัติที่สําคัญประการหนึ่งคือความใฝรูใฝเรียน ทั้งนี้ เพราะผูใฝรู
ใฝเรียน ไมวาจะจบการศึกษาในระดับ ใด ประกอบกิจการงานอยูในที่ใด ก็ยังมีความกระตือรือรน
ที่จะเรียนรูสิ่ง ใหม ๆ อยูเสมอ ทําใหสามารถพัฒ นาตนพัฒ นางานไดอยางตอเนื่อง สงผลใหมีชีวิต
ที่เจริญกาวหนา และสามารถสรางความรุงเรืองมั่นคงที่ยั่งยืนใหแกบานเมืองได หากเยาวชนไดศึกษาเลาเรียน
กับ ครูผูมีค วามรูที่ถูกตองแมน ยํา มีวิธีการสอนที่ทําใหผูเรียนสนใจ เขาใจ และสนุกกับ การเรียนรู
ตลอดจนมีจิต ใจที่เปนครูแ ท สามารถเผื่อแผความรักความเมตตา และถายทอดความรูแ ละความดี
ใหแกศิษยทุกคนไดอยางเต็มเปยมแลว ก็ยอมจะมีความสุขในการเรียน มีความพอใจยินดีในการศึกษาหาความรู
และสรางสมเปนนิสัยใฝรูใฝเรียนขึน้ ไดในที่สุด ผูมีหนาทีจ่ ัดการศึกษาทุกฝายทุกระดับ จึงชอบที่จะจัดการเรียน
การสอนที่เสริมสรางใหเยาวชนมีนิสัยใฝรูใฝเรียนดังที่กลาว เพื่อบานเมืองของเราจะไดมีทรัพยากรบุคคล
ที่มีคุณภาพเปนกําลังสําคัญที่จะสรางสรรคความกาวหนารุงเรืองใหแกประเทศชาติสวนรวมไดสืบไป
ในวั น เดี ยวกัน นี้ เวลา ๑๗.๒๓ น. สมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง ไปทรงเปดนิทรรศการ เรื่อง “รัตนราชเรียงรอยรัตนสารจีนวิทยา”
และ “รานน้ําชาในวิถีชีวิตชาวจีน” กับทรงบรรยายแนะนําพระราชนิพนธแปลเรื่อง “ฉากวน” (รานน้ําชา)
ณ ศูนยการคาสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๓.๕๑ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอมให สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
แทนพระองค ไปทรงเปน ประธานที่ป รึกษาในการประชุม คณะกรรมการอํานวยการจัด งานพระศพ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๒๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหม อ มให สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ ออกแทนพระองค
ณ พระตํ า หนั ก จิ ต รลดารโหฐาน พระราชวั ง ดุ สิ ต ทรงเจิ ม เที ย นพรรษาสํ า หรั บ ทรงพระราชอุ ทิ ศ
พระราชทานไปจุ ด บู ช าพระรั ต นตรั ย และพุ ท ธเจดี ย ส ถานพระอารามหลวงในกรุ ง เทพมหานคร
และตางจังหวัด ตอจากนั้น
เสด็จออกแทนพระองค พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท
ตามลําดับ ดังนี้
- นาคหลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหอุปสมบทในพรรษานี้ เฝาทูลละอองพระบาท
กราบถวายบังคมลา
- นายประทีบ กีรติเรขา ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ เฝาทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานเทียนพรรษา เพื่อเชิญ ไปถวายเปน พุทธบูชาในเทศกาลเขาพรรษาที่วัดมหาวนาราม
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๑๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๗.๐๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวัง สระปทุม ไปทรงเปด นิทรรศการสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย ๒๐๑๕
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศูนยการคาสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๘.๔๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดําเนิ น โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวัง สระปทุม ไปทรงเป ด “ห องสมุด เฉลิม พระเกี ยรติ ” ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๙.๕๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท
ตามลําดับ ดังนี้
- นายฟรั น เชสโก ซาเวรี โ อ นี ซีโ อ (Mr. Francesco Saverio Nisio) เอกอั ค รราชทู ต
สาธารณรั ฐ อิ ต าลี ป ระจํ าประเทศไทย เฝ า ทูล ละอองพระบาท กราบบัง คมทู ลรายงานเรื่ อ งรั ฐบาล
สาธารณรัฐอิต าลีเปนเจาภาพจัด งาน “เอ็กซโ ปร มิลาโน ๒๐๑๕” (Expo Milano 2015) และ
การเสด็จพระราชดําเนินเยือนนครมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี เพื่อทรงเปดงานวันชาติไทย ณ อาคารแสดง
ประเทศไทย ระหวางวันที่ ๒๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
- ศาสตราจารย นายแพทยประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
และคณะกรรมการทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจา นํา นางสาวรัญชิดา บุตโรบล ผูไดรั บ
พระราชทานทุนของมูลนิธิฯ ประจําป ๒๕๕๘ เฝาทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาตอ
ในหลักสูตร “มาสเตอร ออฟ เนิรซซิ่ง ไซนส” (Master Of Nursing Science) ที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน
สหรัฐอเมริกา
เวลา ๑๕.๐๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิต รลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให พลตํารวจเอก อดุลย แสงสิงแกว
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ผูบริหาร และขาราชการกรมกิจการเด็ก
และเยาวชน นํา เด็กไทย และครอบครัวชาวตางประเทศ ซึ่งรับอุปการะเด็กไทยเปนบุตรบุญธรรม
และผูเขารวมโครงการสูมาตุภูมิ ครั้งที่ ๘ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายของที่ระลึก
ในโอกาสเดินทางมาประเทศไทย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๐๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค
ไปในการพระราชทานเพลิงศพ หมอมราชวงศดัชรีรัชนา รัชนี ท.จ.ว., ภ.ป.ร. ๓ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๓.๑๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
ไปทอดพระเนตรโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และทรงเปด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘”
ณ โรงเรียนทหารการสัตว กรมการสัตวทหารบก อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เปนผูแทนพระองค ไปวางพวงมาลา
เนื่องในวันที่ระลึกทหารผานศึกเวียดนาม ณ อนุสาวรียทหารผานศึกเวียดนาม กองพลทหารราบที่ ๙
คายสุรสีห อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
- วางพระราชกิจ -

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท ตามลําดับ
ดังนี้
- นายสุ มิต ร เพชราภิรั ชต นายกสมาคมนัก ศึก ษาเก าสถาบั น บั ณฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร
ในพระบรมราชูปถัมภ พรอมคณะกรรมการจัดการแขงขันกอลฟการกุศล “นิดา คิงส คัพ โดเนเต็ด
บาย นิ ดา อะลัมไน แอสโซซิเอชั น ครั้ งที่ ๓” (The 3rd NIDA King’s Cup Donated By NIDA
Alumni Association) และคณะกรรมการสมาคมฯ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงินรายไดจากการจัดการแขงขันกอลฟการกุศลดังกลาว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- นายอนุชา พันธุวิมล ประธานกรรมการหางหุนสวนจํากัด วิสาหกิจชุมชนผุดผาดนอย ไบโอพลัส
และคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจําหนายปุยน้ําชีวภาพ
ผุดผาดนอย ไบโอพลัส เพื่อพระราชทานไปใชในกิจการของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนนเรศวรปาละอู
ตําบลหวยสัตวใหญ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ และนอมเกลานอมกระหมอมถวายปุยน้ําชีวภาพ
ผุดผาดนอย ไบโอพลัส เพื่อพระราชทานไปใชในกิจการของศูนยศึกษาวิธีการฟนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุม
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตอจากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ
เฝาทูลละอองพระบาท ตามลําดับ ดังนี้
- นายธงชัย ลืออดุลย ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรมสงเสริม
การทองเที่ยวเขาใหญ-ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา นํา คณะกรรมการชมรมฯ เฝาทูลละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการแขงขันกอลฟโอโซน เมาเทน กอลฟ ๒๐๑๔ เขาใหญ-ปากชอง
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

- พลตํ า รวจตรี วิ รั ช วั ช รขจร รองผู บัญ ชาการตํา รวจภู ธ รภาค ๗ รั ก ษาราชการแทน
ผู บั ญ ชาการตํ า รวจภู ธ รภาค ๗ นํ า คณะกรรมการจั ด การประกวดอนุ รั ก ษ พ ระเครื่ อ ง พระบู ช า
และเหรียญคณาจารย เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจัดงาน
ประกวดดังกลาว โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย
- พลโท นายแพทยธํารงรัตน แกวกาญจน นํา นายมงคล มหกิจไพศาล ประธานมูลนิธิ
มหกิจไพศาล พรอมดว ยคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อสมทบ
กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
- นางสุพัฒนา อาทรไผท ประธานสภาสตรีแหงชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ นํา คณะกรรมการ
รานสภาสตรีแหงชาติฯ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจําหนาย
สลากกาชาด ประจําป ๒๕๕๗ เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย
- ศาสตราจารย นายแพทยอภิวัฒน มุทิรางกูร พรอมครอบครัว เฝาทูลละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินที่ไดรับจากผูมารวมในงานสวดพระอภิธรรมศพ พันตํารวจเอก นายแพทยกรณกิจ
มุทิรางกูร ผูเปนบิดา โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- นายบินายัค ดัตตา ประธานเจาหนาที่บริหารบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน) นํา คณะผูบริหารบริษัทฯ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- นางสาวปราศรั ย ประวั ติ รุ ง เรื อ ง ผู อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ส ยามบริ ห ารธุ ร กิ จ
นํา คณะผูบริหารวิทยาลัยฯ เฝาทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พรอมทั้งทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘
- นายพรชัย จุฑามาศ รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นํา คณะผูบริหารการไฟฟานครหลวง เฝาทูลละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจัดการแขงขันกอลฟการกุศล “เอ็มอีเอ คลาสสิค ๒๐๑๓”
(MEA Classic 2013) เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

- นายมนูญ มุกขประดิษฐ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นํา คณะบุคคล
เฝาทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นายเท็ตสึยะ อินะมูระ ประธานกรรมการบริษัท ไทยยามาฮามอเตอร จํากัด และคณะ
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา และนอมเกลา
นอมกระหมอมถวายรถจักรยานยนต เพื่อใชประโยชนในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา
๒. นางสมนึก วิลัย และครอบครัว เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหม อมถวาย
โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๐๐๑ เนื้อที่ ๑๙ ไร ๑ งาน ๘๘ ตารางวา ซึ่งตั้งอยูที่ตําบลบึงศาล อําเภอองครักษ
จังหวัดนครนายก เพื่อใชประโยชนในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา
- นางกฤษณา ไทยไชยนต ประธานชมรม ๔๐ กะรัต จังหวัดกําแพงเพชร นํา สมาชิกชมรมฯ
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- นายจิ้ง พิ พัฒ น เวช ผูจัด การปกครองศาลเจาเลา ปุน เถา กง ทรงวาด พร อมดว ยคณะ
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
และทูลเกลาทูลกระหมอมถวายสิ่งของตาง ๆ เพื่อพระราชทานแกสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี นําไปมอบใหแกนักเรียนในพื้นที่โครงการตามพระราชดําริ
- นางพรธิตา จุฑาพรรณชาติ พรอมดวยคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- หมอมราชวงศ จิยากร (อาภากร) เสสะเวช ประธานกรรมการมูลนิ ธิร าชสกุ ลอาภากร
ในพลเรือเอก พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และนายสวงค (อานวา สะ-หวง) ศรีผอง
ประธานบ า นดนตรี ไ ทยศรี ผ อ ง นํ า คณะกรรมการจั ด งานประกวดดนตรี ไ ทยชิ ง ถ ว ยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุด าฯ สยามบรมราชกุมารี และผูใหการสนับสนุน เฝาทูลละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอม ถวายเงินรายไดจากการจัดการประกวดดังกลาว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
และในโอกาสนี้ ผู ช นะการประกวดฯ และผู ส นั บ สนุ น การจั ด งานฯ เฝ า ทู ล ละอองพระบาท
รับพระราชทานถวยรางวัลและของที่ระลึกดวย
- นางทั ศ นี ย สุ น ทรวรรณ ประธานศู น ย อ นุ รั ก ษ ด นตรี ไ ทยทั ศ นี ว รรณ พร อ มด ว ยคณะ
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายอุปกรณสื่อการเรียนการสอนสํา หรับเด็กอนุบาล
เพื่อพระราชทานแกหองสมุดโรงเรียนจิตรลดา และเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

- รองศาสตราจารยเทพศักดิ์ ทองนพคุณ ผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
นํา คณาจารยจากคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะกรรมการจัดงานประกวด
ขับรองเพลงไทยลูกทุงระดับอุดมศึกษาแหงประเทศไทย ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๖ เฝาทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการจัดงานประกวดฯ
และในโอกาสนี้ ผูชนะเลิศการประกวดฯ เฝาทูลละอองพระบาท รับพระราชทานถวยรางวัลดวย
- นายแพทยพ รเทพ ศิ ริว นารั ง สรรค อธิ บ ดีก รมอนามั ย นํ า คณะผูบ ริ ห ารกรมอนามั ย
และผูเกี่ยวของในการจัดทําโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘ ป พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ เฝ าทูล ละอองพระบาท กราบบัง คมทูล รายงาน
ผลการดําเนินการโครงการดังกลาว
- นายเชาว โพธิ์ศิริสุข ประธานกรรมการบริษัท สามมิตรมอเตอรสแมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด (มหาชน)
พรอมดวยคณะ เฝาทูลละอองพระบาท นอมเกลานอมกระหมอมถวายรถยนตกระบะ เพื่อพระราชทาน
แกโครงการสวนพระองค สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไวใชในการปฏิบัติงาน
จากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และคณะ เฝาทูลละอองพระบาท นอมเกลานอมกระหมอมถวายเครื่องตนแบบแสดงผล
อักษรเบรลลแบบ ๒๐ เซลล และกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับหลักการทํางานและสาธิตการทํางาน
ของเครื่องดังกลาว
เวลา ๑๑.๒๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ ออกแทนพระองค ณ วั ง สระปทุ ม
พระราชทานพระราชวโรกาสให นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ นํา นายหยู เจิ้งเซิง
(Mr. Yu Zhengsheng) ประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแหงชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ
เฝาทูลละอองพระบาท ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย ในฐานะแขกของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ระหวางวันที่ ๒๑ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า โปรดกระหม อ ม
พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ ม หาวชิ ร มงกุ ฎ แก ป ระธานสภาที่ ป รึ ก ษาทางการเมื อ งแห ง ชาติ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสดังกลาวดวย การนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันดวย
เวลา ๑๕.๐๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม
พระราชทานพระราชวโรกาสให นายเหวียน เติ๊น สุง (Mr. Nguyen Tan Dung) นายกรัฐมนตรี
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เฝาทูลละอองพระบาท ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย
เวลา ๑๖.๔๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดการประชุมวิชาการการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดารสูโรงเรียนสงเสริมสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖ “สุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ”
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให พลโท หมอมเจาเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค ไปในการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญ
พระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๒๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนต พระที่นั่ ง จากวัง สระปทุ ม ไปทรงเป ด การประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ ครั้ ง ที่ ๒ เรื่ อ ง
“ศึกษายางรัก เพื่ออนุรักษภูมิปญญาไทย อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี” ณ โรงแรมดุสิตธานี เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๓.๕๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิต รลดา พระราชวัง ดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให ศาสตราจารยสมคิด เลิ ศไพฑูร ย
ประธานกรรมการอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นํา คณะกรรมการอํานวยการ และผูบริหารของสถาบันฯ เฝาทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูล
รายงานผลการดําเนินงานของสถาบันฯ และทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๑๕.๕๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิตยิ าภา เสด็จออกแทนพระองค
ณ วังศุโขทัย ประทานพระวโรกาสให ทานผูหญิงทัศนีย บุณยคุปต ประธานมูลนิธิ พระไตรปฎกสากล
และคณะ เฝาถวายพระไตรปฎกสากล ฉบับสัชฌายะ ชุดชาติพันธุไต ๙ อักขระ และพระไตรปฎก จปร.
ฉบับอนุรักษดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๕๕ ตอจากนั้น
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
พระเจ า หลานเธอ พระองค เ จ า พั ช รกิ ติ ย าภา เสด็ จ ออกแทนพระองค ประทานพระวโรกาสให
นางสาวประนัปดา พรประภา กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท สยามดนตรียามาฮา จํากัด และคณะกรรมการ
จัดการประกวด “ยามาฮา ไทยแลนด มิวสิก เฟสติวัล ๒๐๑๕” (Yamaha Thailand Music
Festival 2015) คณะผูบริหาร และครูโรงเรียนดนตรียามาฮา นํา ผูชนะเลิศการประกวดดังกลาว
ในแตละประเภท เฝา รับ ประทานถว ยรางวัล และถวายเงิน เพื่อทูล เกลาทูล กระหมอ มถวายแด

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อทรงใชสอยตามพระราชอัธยาศัย และถวายเงินแด
พระเจ าหลานเธอ พระองค เ จา พั ชรกิ ติย าภา พระเจา หลานเธอ พระองค เจ า สิริ วั ณณวรีน ารีรั ต น
และพระเจาหลานเธอ พระองคเจาทีปงกรรัศมีโชติ เพื่อทรงใชสอยตามพระอัธยาศัย จากนั้น
พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ประทานพระวโรกาสให นายดิเรก อิงคนินันท
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภา เพื่อการศึกษากฎหมาย และคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
นํา นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยคอรแนล
สหรัฐอเมริกา เฝา กราบทูลรายงานผลการศึกษา และกราบทูลลากอนเดินทางไปศึกษาตอ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๒๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๖.๑๘ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเปนประธาน
งานพิ ธีเจริ ญ พระพุทธมนตถวายพระพร “๖๓ พรรษา มหาวชิร าลงกรณ” ณ บริเ วณมณฑลพิ ธี
ทองสนามหลวง

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๒๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๖.๕๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางบรรจง ชาครัตพงศ ป.ม., ท.ช.
ณ เมรุวัดตรีทศเทพ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๒๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๕.๐๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสติ พระราชทานพระราชวโรกาสให นายพิชัย วงศไวศยวรรณ นายกสมาคม
สถาปนิ ก สยาม ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ ประจํ า ป ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ และคณะกรรมการสมาคมฯ
นํา ผูไดรับรางวัลอนุรักษศิลปสถาปตยกรรมดีเดน ประจําป ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ กับรางวัลสถาปนิกดีเดน
และรางวัลผลงานสถาปตยกรรมดีเดน ประจําป ๒๕๕๗ เฝาทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโลรางวัลของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย ตอจากนั้น
ในวั น เดี ยวกัน นี้ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเปนประธานการประชุมสามัญประจําป
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ของคณะกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๓.๓๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
ไปทรงปลูกพืชใชน้ํานอย (ถั่วเขียว) ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๕.๔๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให นายวงศศิริ พรหมชนะ ผูวาราชการจังหวัดชุมพร
นํา คณะขาราชการและผูนํากลุมเกษตรกรจังหวัดชุมพร เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูป กับพืชผักผลไมที่ปลูกในจังหวัดชุมพร
ในวั น เดี ยวกัน นี้ เวลา ๑๖.๕๙ น. สมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จลง ณ หองประชุม อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเปนประธานการประชุมสามัญ
ประจําป ๒๕๕๘ ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหตั้งมูลนิธิอานันทมหิดลขึ้น
เมื่ อ พ.ศ. ๒๔๘๙ พระราชทานนามทุ น ว า “อานั น ทมหิ ด ล” เพื่ อ เป น พระบรมราชานุ ส รณ แ ด
สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
ดวยทรงสนพระราชหฤทัยในสวัสดิภาพความเปนอยูและการพัฒนาสภาพความเปนอยูของพสกนิกร
ทรงเข าพระราชหฤทัย ดีว าในการพัฒ นาประเทศจํ าเปน ตอ งมีผู เชี่ ยวชาญวิ ชาการขั้น สูง สาขาตา ง ๆ
วิธีก ารหนึ่ ง ที่ จะสร างผูเ ชี่ย วชาญคือ การส งผู มีค วามสามารถออกไปศึ กษาหาความรู ณ ประเทศ
ที่เปนแหลงวิทยาการแขนงตาง ๆ ที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ จึงพระราชทานพระราชดําริที่จะสงเสริม
และสนับสนุนใหนกั ศึกษาที่มีความสามารถ ไดมีโอกาสไปศึกษาวิชาความรูใหถึงขั้นสูงสุดในประเทศที่พัฒนาแลว
ดวยทรงมีพระราชดําริวา เมื่อไดศึกษาถึงขั้นสูงสุดแลว จะเห็นวาศาสตรตาง ๆ นั้นมีความสัมพันธกัน
และสามารถนํามาใชใหเปนประโยชนแกเพื่อนมนุษยและประเทศชาติได ปจจุบันมีผูรับพระราชทานทุนฯ
ที่สําเร็จการศึกษากลับมาแลว ๓๓๔ คน และกําลังศึกษาอยู ๕๘ คน

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วั น นี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ ลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให นายแผน วรรณเมธี
เลขาธิการสภากาชาดไทยและรองประธานกรรมการอํานวยการมูลนิธิสงเคราะหเด็กของสภากาชาดไทย
คณะผูบริหาร และเจาหนาที่ของมูลนิธิฯ นํา เด็กและครอบครัวชาวตางประเทศซึ่งรับอุปการะเด็กของมูลนิธิฯ
เปนบุตรบุญธรรม และผูเกี่ยวของ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายของที่ระลึก
ในโอกาสเดินทางมาประเทศไทย จากการจัดทําโครงการ “เยี่ยมบานเกิด” ของมูลนิธิฯ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเปนประธานการประชุมสามัญประจําป ๒๕๕๘
ของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลเจาฟามหาจักรี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๗.๐๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคไปในการพระราชพิธี
ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเขาพรรษา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ในพระบรมมหาราชวัง
ในโอกาสนี้ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา โดยเสด็จดวย
เวลา ๑๘.๕๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกแทนพระองค ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให เอกอัครราชทูต ตางประเทศ ประจําประเทศไทย
เฝาทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพนจากตําแหนงหนาที่ ตามลําดับ ดังนี้
- นายรอล ฟ เพเทอร กอทท ฟ รี ด ชุ ล เซอ (Mr. RoIf Peter Gottfried SchuIze)
เอกอัครราชทูตสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีประจําประเทศไทย เฝาทูลละอองพระบาท
ในโอกาสนี้ นางเพโทรเนลลา มาเรีย แคทรี นา ชุ ลเซอ (Mrs. PetroneIIa Maria Catharina
SchuIze) ภริยาเอกอัครราชทูตฯ รวมเฝาทูลละอองพระบาทดวย
การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณประถมาภรณชางเผือกแกเอกอัครราชทูตฯ
- นายคลอส มูลีน (Mr.KIas MoIin) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดนประจําประเทศไทย
เฝาทูลละอองพระบาท
ในโอกาสนี้ นางเทเรซา ไอดีฟอนโซ (Mrs.Theresa Ildefonso) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ
รวมเฝาทูลละอองพระบาทดวย
การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณประถมาภรณชางเผือกแกเอกอัครราชทูตฯ และเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๒
แกภริยาเอกอัครราชทูตฯ จากนั้น

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร พระราชทานพระราชวโรกาสให
นายประมนต สุ ธี ว งศ ประธานคณะกรรมการบริ ษั ท โตโยต า มอเตอร ประเทศไทย จํ า กั ด
นํา คณะกรรมการ บริษัทฯ เฝาทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
เพื่อทรงใชสอยตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๘.๓๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ บริเวณ
พระตําหนักเรือนตน สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงปลูกตนไมรวมกับคณะอาจารย นิสิต ขาราชการ
คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และเจาหนาที่สํานักพระราชวัง เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
เวลา ๑๑.๑๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม
พระราชทานพระราชวโรกาสให นางฉั่ว ซิ่ว ซาน (Mrs.Chua Siew San) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร
ประจํ า ประเทศไทย นํ า นายจอร จ เยี ย ว (Mr.George Yeo) อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย นาลั น ทา
สาธารณรัฐอินเดีย เฝาทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ
ในโอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันดวย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี เปนผูแทนพระองค ไปในการบําเพ็ญพระราชกุศล
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ พุทธมณฑล อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๓๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๖.๓๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูรอน
เปนเครื่องทรงฤดูฝน ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ในพระบรมมหาราชวัง เสร็จแลว
เสด็จพระราชดําเนินไปในการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา
และเทศกาลเขาพรรษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา โดยเสด็จในการนี้ดวย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๘.๐๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหม อ มให สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร เสด็ จ ออกแทนพระองค
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๔.๔๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดนิทรรศการภาพถาย หัวขอ “ไทยรําลึกถึงสิงคโปร”
ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๓๕ น. สมเด็ จ พระนางเจ า ฯ พระบรมราชินี น าถ ทรงพระกรุณ าโปรดเกล า
โปรดกระหมอมให สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค
ไปทรงเปดงาน “วันสตรีไทย” ประจําป ๒๕๕๘ ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๑๕.๑๑ น. พระเจ า วรวงศ เ ธอ พระองค เ จ า โสมสวลี พระวรราชาทิ นั ด ดามาตุ
เสด็ จ ไปประทานรางวั ล แก ผู ช นะการประกวดศิ ล ปกรรม ปตท. ครั้ ง ที่ ๓๐ และทอดพระเนตร
นิทรรศการศิลปกรรมฯ ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันศุกร ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๐.๒๘ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคลตาง ๆ
เฝาทูลละอองพระบาท ตามลําดับ ดังนี้
- นายธนิน ทร เจียรวนนท ประธานคณะกรรมการ บริษัท เครือเจริญ โภคภัณฑ จํากัด
คณะกรรมการบริษัทฯ และครอบครัว เฝาทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส
วันคลายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อทรงใชสอย
ตามพระราชอัธ ยาศัย และเพื่อสมทบมูลนิธิทุน การศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
- พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เฝาทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และนําคณะกรรมการอํานวยการ
จั ด กิ จ กรรมจั ก รยานเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ “ไบค ฟอร มั ม
(Bike for Mom) ปนเพื่อแม” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เฝาทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานความกาวหนาการดําเนินการ
จัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๗.๑๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางกีรณา (ณ ลําพูน) บุญพิทักษ
จ.ม., บ.ช. ณ เมรุวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดโครงการคายวิทยาศาสตรแหงเอเชีย ประจําป ๒๕๕๘
ณ ศูนยประชุมอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เวลา ๑๕.๐๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให พลเรือเอก ไกรสร จันทรสุวานิชย
ผูบัญชาการทหารเรือ นําผูแทนกองทัพเรือ กลุมสมาชิกไทยอาสาปองกันชาติในทะเล จังหวัดตราด
สมาคมการประมงจั ง หวั ด ตราด สมาคมการประมงสมุ ทรสาคร สมาคมการประมงสมุท รสงคราม
สมาคมการประมงเรือลากคูสมุทรสงคราม สหกรณประมงแมกลอง จํากัด สมาคมการประมงสมุทรปราการ
สมาคมประมงระยอง และสมาคมชาวประมงปากน้ําประแส เฝาทูลละอองพระบาท นอมเกลานอมกระหมอม
ถวายปลากะตักแหง ปลาทูแ หง น้ําพริกปลากะตัก ปลากระปอง น้ําปลาขวด และเกลือไอโอดีน
เพื่อพระราชทานแกโครงการตอตานโรคขาดสารไอโอดีน
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออกแทนพระองค
ณ พระตําหนัก วัง สวนกุหลาบ พระราชวัง ดุสิต ประทานพระวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ เฝา
ตามลําดับ ดังนี้
- นางอักษราภัค ทวมเจริญ นํา คณะเฝา ถวายเงินรายไดจากการจําหนายเสื้อ เพื่อทรงใชสอย
ตามพระราชอัธยาศัย
- นายพลสิทธิ์ พูลศิริ และคณะ เฝาถวายเงินรายไดจากการจําหนายสติกเกอร เรารักในหลวง
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ตอจากนั้น

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานพระวโรกาสให
คณะบุคคลตาง ๆ เฝาตามลําดับ ดังนี้
- นางมาลี รุจิรานันท นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะหทางการแพทยไทย นํา คณะทํางาน
โครงการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันสังคมสงเคราะหแหงชาติ
ป ๒๕๕๖ เฝา ถวายเงินรายไดจากการจัด การแขงขัน “วอลค แอนด รัน ฟอร โซเชียล แคร ”
(Walk & Run for Social Care) ในโครงการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เนื่องในวัน สัง คมสงเคราะห แ หง ชาติ ป ๒๕๕๖ เพื่ อสมทบมูลนิ ธิ อาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
สภากาชาดไทย
- นางสายสม วงศาสุลักษณ กรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
นํา คณะกรรมการอาสาสภากาชาดเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา เฝาถวายเงินรายไดจากการออกรานในงาน
“เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ๒๕๕๗” เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
ในโอกาสนี้ ประทานโล อ าสากาชาด และเข็ ม ที่ ร ะลึ ก งาน “เพื่ อ นพึ่ ง (ภาฯ) ๒๕๕๗”
แกคณะผูเขาเฝาดวย
- นายชยพล มาคลาย ที่ปรึกษา บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
นํ า คณะกรรมการจั ด งาน “ออฟ โร ด โทรฟ ๒๐๑๔” (OFF ROAD TROPHY 2014) เฝ า
ถวายเงิน รายได สว นหนึ่ง จากการแขงขันรถยนตขับ เคลื่อนสี่ลอรายการ “ออฟโรด โทรฟ ๒๐๑๔”
(OFF ROAD TROPHY 2014) เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
และนํ า ผู ช นะเลิ ศ การแข ง ขั น “ออฟโร ด โทรฟ ๒๐๑๔” (OFF ROAD TROPHY 2014) เฝ า
รับประทานถวยรางวัลชนะเลิศการแขงขันดังกลาว
ในโอกาสนี้ คณะผูจัดงานแสดงรถยนต “เดอะ แบงค็อก อินเตอรเนชั่นแนล มอเตอรโชว ๒๐๑๔”
(THE BANGKOK INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2014) เฝ า ถวายเงิ น เพื่ อ ทรงใช ส อย
ตามพระอัธยาศัย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๔.๕๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดงานแสดงตราไปรษณียากรแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ อาคารไปรษณียกลาง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๑๑ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็ จ ไปทรงเป น ประธานงานวั น คล า ยวั น สถาปนาสมาคมแม บ า นทหารบก ประจํ า ป ๒๕๕๘
ณ สมาคมแมบานทหารบก เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๘.๐๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปนประธานงานวันคลายวันพระราชทานกําเนิดโรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา ครบ ๑๒๘ ป ณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๔.๒๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให นายสมเกียรติ ชอบผล ประธานกรรมการ
มูลนิธิสมาน - คุณหญิงเบญจา แสงมลิ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ นําพระภิกษุ และผูมีผลงานดีเดน
ที่ไดรับการคัดเลือกจากมูลนิธิฯ ประจําป ๒๕๕๘ สาขาตาง ๆ เฝา และเฝาทูลละอองพระบาท รับถวาย
และรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณ ตามลําดับ ดังนี้
- พระปญญานันทมุนี เจาอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
สาขาพระสงฆ
- นายศักดา เรืองเดช ผูอํานวยการโรงเรียนพิษณุโ ลกปญญานุกูล อําเภอเมืองพิษณุโ ลก
จังหวัดพิษณุโลก สาขาผูบริหารการศึกษา
- นางสาวบานชื่น ศรีสุข ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลทาอิฐ อําเภอเมืองอุตรดิตถ
จังหวัดอุตรดิตถ สาขาครูภาษาไทย
- นางเกศมณี พันธพัฒนกุล ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย
(กระจาง สิงหเสนี) เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร สาขาครูสังคมศึกษา
- นางจุฬาลักษณ พงษสังข ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดไมตราสมาชิการาม
อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาการศึกษากอนประถมศึกษา
- นายถิน หวังทอง ประธานศูนยการเรียนรูเ ศรษฐกิจพอเพียง บานเตราะบอน อําเภอสายบุรี
จังหวัดปตตานี สาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เวลา ๑๖.๕๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารมาที่ ๒ รักษาพระองค สนามเปา เพื่อประทับ
เฮลิ ค อปเตอร พระที่ นั่ง เสด็ จพระราชดํา เนิ น ไปทรงปฏิบั ติ พระราชกรณีย กิ จในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ระยอง
และจังหวัดชลบุรี ระหวางวันที่ ๕ - ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ อาคารที่ประทับ T5 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) อําเภอวังจันทร
จังหวัดระยอง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๕๓ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปในงานพิธีพุทธาภิเษกพระประธานวัดเสาหลินเหนือ สาธารณรัฐประชาชนจีน สําหรับเชิญไปประดิษฐาน
ที่วัดเสาหลินเหนือฯ ณ พระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๗.๕๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากอาคารที่ประทับ T5 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง
ไปทอดพระเนตรนิทรรศการ ณ สถาบัน ปลูกปา ปตท. วัง จัน ทร จากนั้ น เสด็จ พระราชดําเนิ น
ไปทรงเปดโรงเรียนกําเนิดวิทย และสถาบันวิทยสิริเมธี อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง
ในช ว งบ า ย สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น
โดยรถยนต พ ระที่ นั่ ง ไปทรงเป ด พระราชานุ ส าวรี ย ส มเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ระยอง ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี และทรงเป ด โรงพยาบาลเฉลิ ม พระเกี ย รติ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ระยอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง สมควรแกเวลา จึงเสด็จพระราชดําเนิน
ไปประทับแรม ณ โรงแรมแคนทารี เบย โฮเทล ระยอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๕๕ น. พระเจาวรวงศเธอพระองคเจา โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปดงาน “สัปดาหสิงหา สิริวัฒนาพยากรณ” ครั้งที่ ๑๗ ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรรัลด
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๘.๓๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากโรงแรมแคนทารี เบย โฮเทล ระยอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ซึ่งเปนที่ประทับแรม ไปทรงเปด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา” ณ โรงเรียน
ปลวกแดงพิทยาคม อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ตอจากนั้น เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดโรงงาน
ผลิตเกียรอัตโนมัติ บริษัท มาสดา เพาเวอรเทรน แมนูแฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) จํากัด ณ นิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรนซีบอรด อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เวลา ๑๑.๔๒ น. พระเจ า วรวงศ เ ธอ พระองค เ จ า โสมสวลี พระวรราชาทิ นั ด ดามาตุ
เสด็ จไปทรงเป ด งาน “มหิ ด ล - วัน แม ” เนื่ องในโอกาสเฉลิ มพระชนมพรรษาสมเด็ จพระนางเจา ฯ
พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุมศาสตราจารย นายแพทยชัชวาล โอสถานนท
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๐๒ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปดงาน “โครงการหลวง ๔๖” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๔.๓๒ น. สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค
ไปทรงเปดงาน “ตรานกยูง พระราชทาน สืบ สานตํานานไหมไทย ครั้งที่ ๑๐ ประจําป ๒๕๕๘”
ณ ศูนยการแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๑๑.๒๕ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเปดการอบรม
หลักสูตรเยาวชนภิวัฒน รุนที่ ๓ ณ สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
ในวั น เดี ย วกั น นี้ เวลา ๑๕.๑๒ น. พระเจ า หลานเธอ พระองค เ จ า อทิ ต ยาทรกิ ติ คุ ณ
เสด็จไปทรงหลอพระพุทธโสธร (จําลอง) ณ วัดปาสนวล อําเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๗.๑๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดงาน “สีสรรพรรณไม เทิดไทบรมราชินีนาถ” ครั้งที่ ๙
ณ สวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๔๑ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปนประธานงาน “รอยแพรพรรณปนรักใหนอง ป ๕๘” ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันเสาร ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๕๐ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี
พระวรราชาทิ นั ด ดามาตุ เสด็ จ ไปทรงเป น ประธานงานกาลาดิ น เนอร ก ารกุ ศ ลฉลองครบ ๘ ป
สโมสรซอนต ากรุง เทพ ๘ “อิน ฟนิ ตี้ วิท เลิ ฟ ” (Infinity…with Love) “รั กนี้ มีแ ตใ ห ไม รูจ บ”
ณ โรงแรมเดอะ เบอเคลีย ประตูน้ํา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๑๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๔.๐๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น แทนพระองค
ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประจําป ๒๕๕๗
ณ โรงละครแหงชาติ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความวา บัณฑิตเมื่อไดสําเร็จการศึกษาจากสถาบันแหงนี้แลว ก็คงมีหนาที่การงานที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปะ
และวัฒนธรรมเปนสวนใหญ งานที่ตองรับผิดชอบตอไปนั้น ไมวาจะเปนงานดานการอนุรักษ การสืบทอด
การสรางสรรค หรือการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมก็ตาม จําเปนตองอาศัยความรูความเขาใจอยางนอย ๓ ประการ
ประการแรก คือความรูความเชี่ยวชาญในงานศิลปะตามสาขาวิชาที่แตละคนเลาเรียนมา ตลอดจน
ความรู พื้ น ฐานที่ ก ว า งขวางหนั ก แน น เกี่ ย วกั บ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมแขนงต า ง ๆ ประการที่ ส อง คื อ
ความตระหนักซาบซึ้ง ในคุณคาของศิลปวัฒ นธรรม วาเปนเครื่องหมายแหงความเจริญทางปญ ญา
และทางจิตใจของมนุษย ทั้งเปนรากฐานสําคัญแหงความเจริญมั่นคงของบานเมือง ประการที่สาม คือ
ความเขาใจที่กระจางชัด แจง เกี่ยวกับ ความเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒ นธรรม ตลอดจนทัศนคติ
และรสนิยมของคนในชาติ ซึ่งมีผลโดยตรงตอการสืบสานและสรางสรรคงานศิลปะ ความรูทั้งสามประการนี้
จะเป น พื้ น ฐานอย า งสํ า คั ญ ที่ ช ว ยให แ ต ล ะคนสามารถปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ใหศิลปวัฒนธรรมแขนงตาง ๆ ยิ่ง เจริญ รุง เรืองขึ้น มีความหลากหลายมากขึ้น เหมาะกับ กาลสมัย
ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้ง ยัง คงคุณคาและความงามแหงศิลปะไวอยางเต็ม เป ยม จึง ขอใหบัณฑิต ทุกคน
เรงเสริมสรางความรูความเขาใจทั้งสามประการใหเพิ่มพูนขึ้น เพื่อประโยชนและความเจริญกาวหนาของตน
ของงาน และของชาติบานเมืองสืบไป
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๓๕ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงรวมบันทึกวีดิทัศนอาศิรพาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง ๕
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๕.๓๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชวั ง ดุ สิ ต พระราชทานพระราชวโรกาสให ศาสตราจารย ส มคิ ด เลิ ศ ไพฑู ร ย อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และศาสตราจารยพิเศษจิรนิติ หะวานนท เลขานุการแผนกธรรมศาสตร
มูลนิธิอานันทมหิดล นํานางสาวจิตทิพย มงคลชัยอรัญญา ผูไดรับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
แผนกธรรมศาสตร ประจําป ๒๕๕๘ เฝาทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาตอระดับปริญญาโท
สาขาการระหวางประเทศ ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๒๓ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปนประธาน “งานวันคลายวันสถาปนาสํานักงานอาสากาชาด ครบ ๗๕ ป” ณ คณะแพทยศาสตร
จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย เขตปทุ ม วั น กรุ ง เทพมหานคร จากนั้ น เสด็ จ ไปทรงเยี่ ย มผู ป ว ย
ณ บานเลขที่ ๑๔๗/๑ ซอยกุหลาบแดง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และทรงเยี่ยมผูปวยเครือขาย
บัวบานประสานใจ จังหวัดปทุมธานี ณ โรงพยาบาลปทุมธานี อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๙.๓๙ น. สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค
ไปทรงเปดงานวันแมแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๘ ณ อาคารใหม สวนอัมพร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี และมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ณ อาคารใหม สวนอัมพร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราโชวาท
ความวา วิชาความรูที่บัณฑิตไดศึกษามา แมจะเปนปจจัยอยางสําคัญในการสรางสรรคความเจริญมั่นคง
ใหแกตนแกสวนรวมก็จริง แตบุคคลผูสามารถสรางสรรคประโยชนดังกลาวใหสําเร็จไดนั้น นอกจากตองมีความรู
ในหลักวิชาดีแลว ยังตองอาศัยคุณสมบัติอื่น ๆ อีกมาก ที่จะขาดเสียไมไดก็คือ ความจริงใจ ความจริงใจนี้
มีอยูสองประการดวยกัน ประการหนึ่ง ความจริงใจตอตนเอง คือเมื่อตั้งใจจะกระทํา การใดที่เห็นวา
เปนประโยชนแทแลว ก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทําดังนั้นใหตลอด ผูมีความจริงใจตอตนเอง
ไมวาจะกระทําการใด จึงประสบแตความสําเร็จและความเจริญ อีกประการหนึ่ง คือความจริงใจตอผูอื่น
ไดแกความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีตอผูอื่นโดยบริสุทธิ์ใจ ผูมีความจริงใจตอผูอื่น ยอมไดรับ
ความเชื่อถือไววางใจ สามารถรวมงานและอยูรวมกับผูอื่นไดอยางราบรื่น ปราศจากปญหาขอขัดแยง
ซึ่งเปนผลดีทั้งแกงานและสังคมสวนรวม จึงขอฝากไวใหบัณฑิต ไดคิดพิจารณา สําหรับเปนแนวทาง
ในการสรางสรรคความสําเร็จและความเจริญตอไป
เวลา ๑๗.๑๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี และมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ณ อาคารใหม สวนอัมพร
เวลา ๐๗.๒๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นงั่ จากวังสระปทุม ไปยังทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบิน
ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๔๐๓ เสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร
ระหวางวันที่ ๑๓ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ในการเสด็ จ พระราชดํ า เนิ น ครั้ ง นี้ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
จะทรงเปดการประชุมวิชาการนานาชาติดานวิศวกรรมฟนฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก
สํ า หรั บ คนพิ ก ารและผู สู ง อายุ ครั้ ง ที่ ๙ และจะทรงเป น สั ก ขี พ ยานการลงนามบั น ทึ ก ข อ ตกลง
เรื่ อ งความร ว มมื อ ด า นวิ ศ วกรรมฟ น ฟู ส มรรถภาพและเทคโนโลยี สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกแห ง เอเชี ย
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง จากนั้น จะทอดพระเนตรการดําเนินงานของคณะวิศวกรรมเครื่องกล
และอวกาศ และศูนยวิจัยดานหุนยนต ณ มหาวิทยาลัยดังกลาว ทั้งจะพระราชทานพระราชวโรกาสให
นายเตี ย ว ชี เฮี ย น รองนายกรั ฐ มนตรี สาธารณรั ฐ สิ ง คโปร เข า เฝ า ทู ล ละอองพระบาทและ
ถวายพระกระยาหารกลางวันดวย
เวลา ๑๔.๐๖ น. สมเด็ จ พระเจ า ลู ก เธอ เจ า ฟ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ อั ค รราชกุ ม ารี
เสด็จโดยรถยนตที่นั่ง ไปยังทาอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง เสด็จไปทอดพระเนตร
การทํ า งานของหน ว ยแพทย เ คลื่ อ นที่ มู ล นิ ธิ แ พทย อ าสาสมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี
ที่โปรดใหไปตรวจรักษา ผูเจ็บปวย ในโอกาสที่เสด็จไปทรงเยี่ยม และพระราชทานสิ่งของแกราษฎร
ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ศรี สะเกษ จั ง หวั ด สุริ น ทร จั ง หวั ด นครราชสีม า และจั ง หวั ด บุ รี รัม ย ระหว างวั น ที่
๑๓ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับอางเก็บน้ําหวยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร
สํานักชลประทานที่ ๘ อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๓๗ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปด นิทรรศการจิต รกรรมบัว หลวง ครั้ง ที่ ๓๗ ณ หอศิลป สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๑๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ณ อาคารใหม สวนอัมพร
เวลา ๑๗.๒๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ณ อาคารใหม สวนอัมพร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๔ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จออก ณ พระตําหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสใหคณะบุคคลตาง ๆ
เฝา ตามลําดับ ดังนี้
- นางธิติยา ชูโต ผูจัดการใหญ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ นํา คณะกรรมการจัดงาน
เทศกาลอาหารและไวนประจําป ครั้งที่ ๑๕ (World Gourmet Festival) เฝา ถวายเงินรายไดจากการจัดงานฯ
และการประมูลของรางวัลในงานดังกลาว เพื่อสมทบทุนโครงการ “ชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก”
สภากาชาดไทย ในพระอุปถัมภ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
- นางเสาวลักษณ ถิฐาพันธ รองประธานเจาหนาที่บริหารสายงานบริหารการเงินและหนวยงาน
สนับสนุน บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) นํา คณะกรรมการจัดงาน “มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหาร
และอุปกรณ ครั้งที่ ๙” (Makro HoReCa 2014) เฝาถวายเงินรายไดจากการจัดงานฯ เพื่อสมทบทุน
มูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
- นางมยุรี อิงคนินันท ประธานชมรมคูสมรสตุลาการศาลยุติธรรม นํา คณะกรรมการบริหาร
ชมรมคูสมรสตุลาการศาลยุติธรรม เฝาถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
สภากาชาดไทย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

- นางสาวลานทิพย ทวาทศิน นายกสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ นํา คณะกรรมการจัดงาน
“ไว ดับยู ซี เอ อินเตอรเนชันแนล บาซาร ๒๐๑๔” (YWCA International Bazaar 2014) เฝา
ถวายเงินรายได จากการจัดงานฯ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
และกองทุนนมสําหรับเด็ก ในโครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก สภากาชาดไทย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๑๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๕.๒๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
ณ อาคารใหม สวนอัมพร
เวลา ๑๘.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
ณ อาคารใหม สวนอัมพร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปดนิทรรศการผลงานศิลปะของศิลปน กลุมเดอะเรนโบวส ณ หอศิลปสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันศุกร ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๐.๐๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุม ารี เสด็จพระราชดําเนิน โดยเครื่อ งบิน ของบริษั ท การบิน ไทย จํ ากัด (มหาชน)
เที่ยวบินที่ ทีจี ๔๐๘ กลับจากการเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
จังหวัดสมุทรปราการ
เวลา ๑๓.๓๔ น. สมเด็ จ พระเจ า ลู ก เธอ เจ า ฟ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ อั ค รราชกุ ม ารี
เสด็จโดยรถยนตที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ อางเก็บน้ําหวยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร
สํานักชลประทานที่ ๘ อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร ไปยังสนามเฮลิคอปเตอรอางเก็บน้ําหวยเสนง
โครงการชลประทานสุรินทร สํานักชลประทานที่ ๘ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอรที่นั่ง ไปทอดพระเนตร
การทํ า งานของหน ว ยแพทย เ คลื่ อ นที่ มู ล นิ ธิ แ พทย อ าสาสมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี
ที่โ ปรดใหไ ปตรวจรั กษาผูเ จ็บ ป ว ย ในโอกาสที่เ สด็จ ไปทรงเยี่ย มและพระราชทานสิ่ งของแกร าษฎร
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ณ โรงเรียนสมปอยพิทยาคม อําเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ครั้นเสด็จถึง พระราชทานของที่ระลึก
แกผูถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว. และพระราชทานเข็มเครื่องหมาย กรรมการ และอนุกรรมการ
เข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มเครื่องหมาย พระนามาภิไธย สว. และโลแกกรรมการ อนุกรรมการ
อาสาสมัครและผูใหการสนับสนุน รวมทั้งพระราชทานเครื่องแบบนักเรียน ของเลนเด็ก เครื่องนุงหม
และยาตําราหลวงแกนักเรียน เด็กเล็ก ผูใหญบาน ครู และคนชรา จากนั้น ทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของ
หนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. และหนวยแพทยพระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ ที่โปรดใหไปบริการ
ตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บปวย รวม ๒๑๖ ราย และมีผูปวยที่ตองสงตอเขารับการรักษาตามโรงพยาบาลตาง ๆ อีก
๑๐ ราย พรอมกันนี้ โปรดใหคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับมหาวิทยาลัยมหิดล
และมหาวิทยาลัยขอนแกน ออกใหบริการตรวจรักษาโค ไก และใหคําปรึกษาประชาชน ในการดูแล
สัตวเลี้ยงดวย โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสใหสมาชิก พอ.สว. จังหวัดศรีสะเกษ เฝาในโอกาสนี้ดวย
จังหวัดศรีสะเกษ เปนจังหวัดแพทยอาสาลําดับที่ ๒๘ ตั้งแตป ๒๕๓๑ ประกอบดวย แพทย
ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาล และอาสาสมัคร รวม ๒,๔๖๐ คน
ในวัน เดียวกัน นั้น เวลา ๑๙.๐๕ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจา สิริวัณณวรีน ารีรัต น
เสด็จโดยรถยนตที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทอดพระเนตรนิทรรศการ และการแสดงแฟชั่นโชวผาไหมไทย
ในงาน “วิถีแหงไหม วิถีไทย เทิดไทราชินี” ณ วังปารุสกวัน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๑๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๔.๕๙ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนิน
พรอมดวย พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ไปทรงเปดและทรงปดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ “ไบค ฟอร มัม” (Bike for Mom ปนเพื่อแม) เนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ พระลานพระราชวังดุสิต
(พระบรมรูปทรงมา) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และทรงจักรยาน นําผูเขารวมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ
(เสนทางทรงจักรยานไปและกลับ จากพระลานพระราชวังดุสิต (พระบรมรูปทรงมา) กองบังคับ การ
กรมทหาราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองคฯ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ถึงกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร)
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๖.๒๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะแกผูทรงคุณวุฒิ และผูสําเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยปองกัน ราชอาณาจักร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ
วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการ
ทหารอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ณ อาคารใหม สวนอัมพร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราโชวาท ความวา
ทุกคนลวนแตเปนผูบริหารระดับสูงของหนวยงานทั้งฝายทหารและพลเรือน ทั้งไดเขารับการศึกษาอบรมเปนพิเศษ
ในสถาบัน การรักษาความมั่น คงของชาติมาแลว ยอมเขาใจในสถานการณของบานเมืองเปน อยางดี
และทราบโดยตระหนักอีกวา การจรรโลงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาตินั้น อยูที่ความรวมมือรวมใจ
ของทุกคนในชาติที่จะปฏิบัติงานทุกดานอยางมีประสิทธิภาพและเปนเอกภาพ ดังนั้น ไมวาทานจะอยู
ในตําแหนงใด หรือทํางานในฝายใดก็ตาม ในฐานะที่เปนผูบริหารระดับสูง จึงควรอยางยิ่งที่จะไดตั้งใจ
ปฏิบัติบ ริหารงาน ดวยความอุต สาหะเสียสละ และดว ยความสุจริต บริสุทธิ์ใจ ใหหนว ยงานของตน
มีสมรรถภาพอันเขมแข็งแข็งแกรง ทั้งในการปฏิบัติภาระหนาที่ในความรับผิดชอบ และในการปฏิบัติงาน
รวมกับผูอื่นหนวยอื่น ถาทุกคนเขาใจและปฏิบัติไดดังนี้ ผลสําเร็จของงานที่แตละคนแตละฝายปฏิบัติ
ก็จะประกอบเกื้อหนุนกันขึ้น เปนรากฐานอยางสําคัญ ที่จะสรางเสริมใหประเทศชาติของเรามีความเจริญมั่นคงได
ในที่สุด
เวลา ๑๘.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกแทนพระองค ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
พระ ราชทาน พระ ราชวโร กาสให พลเรื อ เอก เ ดชา บุ น นาค รอง สมุ ห ราชองครั ก ษ
นําผูแทนราชองครักษและนายตํารวจราชสํานัก เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
ซึ่งเปน เงิน จากกองทุน ราชองครักษแ ละนายตํารวจราชสํานัก เพื่อทรงใช สอยตามพระราชอัธ ยาศั ย
ตอจากนั้น
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สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร พระราชทานพระราชวโรกาสให
นายธีรวัฒน ภูมิจิตร เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการตางประเทศ
เฝาทูลละออง พระบาท ในโอกาสเขารับตําแหนงหนาที่
เวลา ๐๗.๐๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังทาอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง
เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น ไปทรงปฏิ บั ติ พ ระราชกรณี ย กิ จ ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม และจั ง หวั ด ลํ า ปาง
เมื่ อ เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น ถึ ง ท า อากาศยานเชี ย งใหม อํ า เภอเมื อ งเชี ย งใหม จั ง หวั ด เชี ย งใหม
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น โดยรถยนต พ ระที่ นั่ ง
ไปทรงเปดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และเผยแพรพระเกียรติคุณ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา
บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา เรื่อง “ศรีสวรินทิราราชกรณียานุกิจ สิรินธรพินิจ ราชกรณียานุการ”
ณ หอศิลปวัฒ นธรรมเมืองเชียงใหม และทรงเปด การประชุมวิช าการนานาชาติเ ฉลิมพระเกี ยรติ ฯ
พืชวงศขิง-ขา ครั้งที่ ๗ “ขิง-ขาเพื่อชีวิต” กับทรงปาฐกถาพิเศษ หัวขอ “ขิง-ขา ในวัฒนธรรมไทย”
ณ ศูนยประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
ในชวงบาย เสด็จพระราชดําเนินโดยเฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง ไปทรงเปด “โครงการอางเก็บน้ําแมเสริม
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ” อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง ที่กอสรางขึน้ เพื่อชวยเหลือราษฎรตําบลเสริมกลาง
อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง จํานวน ๔ หมูบาน ไดแก บานโปงน้ํารอน บานกิ่วหวยเบิก บานสันโปง
และบานเหลายาว รวม ๓,๐๒๗ ครัวเรือน ซึ่งขาดแคลนน้ําสําหรับทําการเกษตรและอุปโภคบริโภค
รวมทั้งประสบความเดือดรอนจากอุทกภัยเปนประจํา
ราษฎรในพื้ น ที่ เ ป า หมายของโครงการอ า งเก็ บ น้ํ า แม เ สริ ม อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ
สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม เดิมจะรวมกลุมกันกอสรางฝายชั่วคราวขนาดเล็กกั้นลําหวยแมเสริม
เพื่อนําน้ํามาใชทําการเกษตร แตปริมาณน้ําที่ไดไมแนนอน บางปก็เกิดน้ําทวมสรางความเสียหายแกพื้นที่
เพาะปลูกและที่อยูอาศัย หรือเกิดฝนแลงจนลําน้ําแหงขอด การนี้ นายกองคการบริหารสวนตําบลเสริมกลาง
จึงไดขอพระราชทานพระมหากรุณาเพื่อแกไขความเดือดรอนดังกลาว ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงพระกรุณา โปรดเกลาโปรดกระหมอมรับไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เมื่อป ๒๕๕๕
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อ า งเก็ บ น้ํ า แม เ สริ ม เริ่ ม ก อ สร า งเมื่ อ เดื อ นมิ ถุ น ายน ๒๕๕๖ แล ว เสร็ จ เดื อ นมี น าคม ๒๕๕๗
โดยความรับผิดชอบของสํานักชลประทาน ที่ ๒ เปนทํานบดินขนาดยาว ๑๔๔ เมตร สูง ๒๖ เมตร
กวาง ๘ เมตร ความจุ ๘๑๖,๕๐๐ ลูกบาศกเมตร มีศักยภาพสามารถสงน้ําใหแกพื้นที่การเกษตรไดประมาณ
๑,๐๐๐ ไร ในฤดูฝน และประมาณ ๔๐๐ ไร ในฤดูแลง รวมทั้งยังเปนแหลงเพาะพันธุสัตวน้ําเพื่อเปนอาหาร
และสามารถปองกันอุทกภัยที่จะเกิดแกราษฎรที่อาศัยอยูดานทายน้ําได
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๒๕ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปประทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเชียงราย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๕.๓๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ณ อาคารใหม สวนอัมพร
เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิ ต รลดา พระราชวั ง ดุ สิ ต พระราชทานพระราชวโรกาสให ศาสตราจารย ไ พรั ช ธั ช ยพงษ
รองประธานกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ
สยามบรมราชกุม ารี พรอมดว ยคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับ พระราชทานทุน ไปศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน สาธารณรัฐเกาหลี นํา นักศึกษาผูไดรับพระราชทานทุนฯ
เฝาทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาเพื่อไปศึกษาตอ
โอกาสนี้ ผูปกครองผูไดรับพระราชทานทุนฯ รวมเขาเฝาทูลละอองพระบาท ดวย ตอจากนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให เสด็จลงแทนพระองค
พระราชทานพระราชวโรกาสให ศาสตราจารยพิเศษ ทันตแพทยหญิง ทานผูหญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช
ประธานกรรมการแผนกทันตแพทยศาสตร มูลนิธิอานันทมหิดล พรอมดวยคณะกรรมการแผนกทันตแพทยศาสตร
นําทันตแพทยหญิงณิชา อึ้งวิจารณปญญา ผูไดรับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร
ประจํ าป ๒๕๕๘ เฝ า ทูล ละอองพระบาท กราบถวายบั ง คมลาเพื่ อ ไปศึก ษาตอ ระดับ ปริ ญ ญาเอก
สาขาชีววิทยากะโหลกศีรษะและใบหนา ผนวกกับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทันตแพทยศาสตร
สาขาทันตกรรมจัดฟน ณ มหาวิทยาลัยเซาทเทิรนแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา เสร็จแลว
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให เสด็จลง
แทนพระองค พระราชทานพระราชวโรกาสให นายวีระ โรจนพจนรัตน รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม
นํา ขาราชการ และผูเกี่ยวของ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเหรียญที่ระลึก
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อัคราภิรกั ษศิลปน สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ถวายพระราชสมัญญา “อัคราภิรักษศิลปน” ซึ่งมีความหมายวา
“ศิลปนยิ่งใหญปกปกรักษางานศิลปะ” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
เวลา ๑๗.๑๘ น. พระเจ า วรวงศ เ ธอ พระองค เ จ า โสมสวลี พระวรราชาทิ นั ด ดามาตุ
เสด็จไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ ณ วัดสนธิ์ทองวังใหม อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
เวลา ๑๗.๐๐ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จออก ณ วังศุโขทัย
ประทานพระวโรกาสให น ายอรรถยุท ธ ศรี สมุ ทร เอกอัค รราชทู ต ไทยประจํา สาธารณรั ฐ ออสเตรี ย
และสมาชิกรัฐสภาออสเตรีย เฝารับประทานแนวพระดําริในการสงเสริมความสัมพันธทวิภาคีระหวางประเทศไทย
และสาธารณรัฐออสเตรีย ในโอกาสที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจําสาธารณรัฐออสเตรียจัดโครงการ
นําสมาชิกรัฐสภาออสเตรียเยือนประเทศไทย
เวลา ๐๙.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เปนผูแทนพระองค ไปวางพุมดอกไมถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรียฯ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันจันทร ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๒๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปยังศูนยศิลปาชีพบานแมต๋ํา อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง เพื่อทรงติดตามการดําเนินงานของศูนยศิลปาชีพฯ ซึ่งสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชิ นี น าถ มี พ ระราชดํ า ริ ใ ห จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ให ร าษฎรมี อ าชี พ และรายได ที่ มั่ น คงเพี ย งพอ
เลี้ ย งครอบครั ว อย า งยั่ ง ยื น ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรการดํ า เนิ น งานอนุ รั ก ษ ป า ไม แ ละสั ต ว ป า
ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๓๒,๐๐๐ ไร มีการเพาะชํากลาไมเพื่อปลูกปาเสริมธรรมชาติ และทําแนวกันไฟปา
พื้นที่สวนหนึ่งยังจัดเปนศูนยการเรียนรูตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา
และเกษตรกรไดเรียนรู นอกจากนี้ ยังมีบอแกมลิง ซึ่งไดพระราชทานพระราชทรัพยในการขุด บอ
เพื่อนําน้ํามาใชในโครงการและหมูบาน ที่ผานมา กรมชลประทานไดกอสรางอางเก็บ น้ํา ๔ แหง
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมภายในศูนย และจัดสรางระบบประปาภูเขา พรอมทอสงน้ํา เพื่อการอุปโภคบริโภค
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ไดอยางเพียงพอตลอดป สวนงานศิลปาชีพ มีการสงเสริมการทอผาไหมลายยกดอก และยอมสีธรรมชาติ
จักสานไมไผ แกะสลักไมสักทอง และทําเครื่องปนดินเผา ซึ่งจะเนนผลิตภัณฑชิ้นใหญ มีรูปทรงหลากหลาย
เปนงานผลิตดวยมือที่มีเอกลักษณ เชน การวาดลายเวียงกาหลงที่เปนศิลปะพื้นบาน
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๔.๑๗ น. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
เสด็จโดยรถยนตที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ อางเก็บน้ําหวยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร
สํานักชลประทานที่ ๘ อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร ไปยังสนามเฮลิคอปเตอรอางเก็บน้ําหวยเสนง
โครงการชลประทานสุรินทร สํานักชลประทานที่ ๘ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอรที่นั่ง เสด็จไปทรงเยี่ยม
การปฏิบัติงานของหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุรินทร ณ โรงเรียนธาตุศรีนคร อําเภอรัตนบุรี
จั ง หวั ด สุ ริ น ทร การนี้ พระราชทานของที่ ร ะลึ ก เข็ ม เครื่ อ งหมายกรรมการและอนุ ก รรมการ
เข็มเครื่องหมาย พอ.สว เข็มเครื่องหมายพระนามาภิไธย สว. และโล แกกรรมการ อนุกรรมการ
อาสาสมัคร และผูใหการสนับสนุน รวมทั้งพระราชทานเครื่องแบบนักเรียน ของเลนเด็ก เสื้อ หนังสือธรรมะ
ของที่ร ะลึก เครื่องนุง หม และยาตําราหลวง แกนักเรียน เด็กเล็ก ผูใหญบา น ครู และคนชรา
ตลอดจนทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝารับเสด็จ ดวย บานธาตุ มีราษฎร ๖๔๗ คน รวม ๑๓๘ หลังคาเรือน
สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม จากนั้น ทรงติดตามการปฏิบัติงานของหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว.
และหนวยแพทยพระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ ที่โปรดใหไปบริการตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บปวย
โดยมีผูไปรับบริการตรวจรักษาโรคทันตกรรม และแพทยแผนไทย รวม ๒๘๐ คน โรคที่พบมาก คือ
ระบบกลามเนื้อและกระดูก มีผูปวยที่ตองสงตอเขารับการรักษาตามโรงพยาบาล ๑๓ คน และมีผูปวย
นํา เฝ า ๖ คน ซึ่ง ปว ยเป น โรคเกล็ ด เลื อดต่ํา เนื้อ งอกในสมอง และต อหิ น จนตาบอดทั้ ง สองข า ง
ในการนี้ โปรดใหคณะสัต วแพทยศาสตร มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร รว มกับ มหาวิท ยาลัย มหิด ล
และมหาวิทยาลัยขอนแกน ออกตรวจใหบริการรักษา และใหคําปรึกษาประชาชนในการดูแลสัตวเลี้ยง
และปศุสัตว โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสใหสมาชิก พอ.สว. จังหวัดสุรินทร เฝารับพระราชทาน
พระโอวาทเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และเปนขวัญกําลังใจ
อนึ่ง จังหวัดสุรนิ ทร เปนจังหวัดแพทยอาสาลําดับที่ ๒๙ มีแพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาล
อาสาสมัคร รวม ๑,๗๐๙ คน ในป ๒๕๕๗ ไดดําเนินกิจกรรม อาทิ การออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว.
๑๗ หมูบาน รวม ๒๔ ครั้ง และการจัดกิจกรรมรณรงคฟนสะอาดเหงือกแข็งแรง จํานวน ๘๕ โรงเรียน
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๖.๒๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ณ อาคารใหม สวนอัมพร
เวลา ๐๘.๕๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดงาน “มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ ๒๕๕๘” และการสัมมนา
ทางวิชาการระหวางไทย - อินเดีย ครั้งที่ ๙ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด และบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร
เซ็นทรัลเวิลด เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให นายอรรถนิติ ดิษฐอํานาจ องคมนตรี เปนผูแทนพระองค ไปในงานการแขงขันสควอช
ชิงถวยพระราชทาน “คิงสคัพ” และมอบถวยรางวัลแกผูชนะเลิศ ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๐.๕๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า โปรดกระหม อ มให สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร
เสด็จออก แทนพระองค ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให
เอกอัครราชทูตตางประเทศประจําประเทศไทย เฝาทูลละอองพระบาท ถวายอักษรสาสนตราตั้ง ตามลําดับ
ดังนี้
- นายเบร็น ดัน รอเจอรส (Mr. Brendan Rogers) ซึ่ง มีถิ่น พํานักอยูที่กรุงเทพมหานคร
เฝาทูลละอองพระบาท ถวายอักษรสาสนตราตั้ง เปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงไอรแลนด
ประจําประเทศไทย
กอนจะมาดํารงตําแหนงเปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงไอรแลนดประจําประเทศไทย
นายเบร็นดัน รอเจอรส เคยดํารงตําแหนงเปนรองปลัดกระทรวง กรมความรวมมือเพื่อการพัฒนา
กระทรวงการตางประเทศไอรแลนดมากอน
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- นางซะอีดะฮ มุนา ตัสนีม (Mrs. Saida Muna Tasneem) ซึ่งมีถิ่นพํานักอยูที่กรุงเทพมหานคร
เฝาทูลละอองพระบาท ถวายอักษรสาสนตราตั้ง เปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสาธารณรัฐประชาชน
บังกลาเทศประจําประเทศไทย
กอนจะมาดํารงตําแหนงเปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
ประจําประเทศไทย นางซะอีดะฮ มุนา ตัสนีม เคยดํารงตําแหนงเปนอธิบดีกรมสหประชาชาติและสิทธิมนุษยชน
กระทรวงการตางประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศมากอน
- นายเพริ ค ลี ส บู ต อส (Mr. Pericles Boutos) ซึ่ ง มี ถิ่ น พํ า นั ก อยู ที่ ก รุ ง เทพมหานคร
เฝาทูลละอองพระบาท ถวายอักษรสาสนตราตั้ง เปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสาธารณรัฐเฮลเลนิก
ประจําประเทศไทย
กอนจะมาดํารงตําแหนงเปน เอกอัครราชทูต วิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสาธารณรัฐเฮลเลนิก
ประจําประเทศไทย นายเพริคลีส บูตอส เคยดํารงตําแหนงเปนอธิบดีกรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระทรวงการตางประเทศสาธารณรัฐเฮลเลนิกมากอน
- นายขคนาถ อธิการี (Mr. Khaga Nath Adhikari) ซึ่งมีถิ่นพํานักอยูที่กรุงเทพมหานคร
เฝาทูลละอองพระบาท ถวายอักษรสาสนตราตั้ง เปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสหพันธสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเนปาลประจําประเทศไทย
กอนจะมาดํารงตําแหนงเปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตย
เนปาลประจําประเทศไทย นายขคนาถ อธิการี เคยดํารงตําแหนงเปนรองปลัดกระทรวงการตางประเทศ
และโฆษกกระทรวงการตางประเทศ สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลมากอน
- นายทอมั ส ดี . คิ จิ เ นอร (Mr. Thomas D. Kijiner) ซึ่ ง มี ถิ่ น พํ า นั ก อยู ที่ ก รุ ง โตเกี ย ว
ประเทศญี่ปุน เฝาทูลละอองพระบาท ถวายอักษรสาสนตราตั้ง เปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็ม
แหงสาธารณรัฐหมูเกาะมารแซลลประจําประเทศไทยคนแรก
ในการมาดํารงตําแหนงเปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสาธารณรัฐหมูเกาะมารแซลล
ประจําประเทศไทย นายทอมัส ดี. คิจิเนอร ไดดํารงตําแหนงเปนเอกอัครราชทูตแหง สาธารณรัฐ
หมูเกาะมารแซลลประจําญี่ปุนดวย
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๖.๐๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ณ อาคารใหม สวนอัมพร
เวลา ๐๙.๐๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท ตามลําดับ ดังนี้
- พลเอก วั น ชั ย เรื อ งตระกู ล ประธานคณะกรรมการอํ า นวยการงานวั น พ อ แห ง ชาติ
ปพุทธศักราช ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ นํา คณะกรรมการจัดงานฯ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงินรายไดจากการจัดงานฯ เพื่อทรงใชสอยตามพระราชอัธยาศัย และในโอกาสนี้ นางสาวจรรยา พุคยาภรณ
รองประธานจั ด งาน เฝ า ทู ล ละอองพระบาท ทู ล เกล า ทู ล กระหม อ มถวายเงิ น เพื่ อ ทรงใช ส อย
ตามพระราชอัธยาศัยดวย ตอจากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ
เฝาทูลละอองพระบาท ตามลําดับ ดังนี้
- นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ พรอมดวยคณะ เฝาทูลละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจําหนายบัตรเขาชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ
และเหรียญกษาปณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- นายลลิ ต ถนอมสิ ง ห ผู ช ว ยเลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานมู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นา นํ า คณะบุ ค คล
เฝาทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นายสัตยา เทพบันเทิง ผูจัดการทั่วไปฝายตัวแทน บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย จํากัด
และคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
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๒. นาวาอากาศเอกหญิง บังอร แสงสุพรรณ ประธานชมรมพยาบาลสี่เหลา ประจําป ๒๕๕๗
และคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจัดโครงการเดินการกุศล
“ปลูกความดีไวในแผนดิน ครั้งที่ ๑๔” เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
- คณะกรรมการรานสํานักงานอัยการสูงสุด เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงินรายไดจากการจําหนายสลากบํารุงสภากาชาดไทย ประจําป ๒๕๕๗ และเงิน รายไดจาก
การออกรานงานกาชาด ประจําป ๒๕๕๘ เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย
- คณะกรรมการรานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงินรายไดจากการจําหนายสลากบํารุงสภากาชาดไทย ประจําป ๒๕๕๗ เพือ่ บํารุงสภากาชาดไทย
- หมอมราชวงศปรียางคศรี วัฒนคุณ ผูชวยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝายการจัดหารายได
นํา นายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ไมเนอร
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
สนับสนุนศูนยสมเด็จพระเทพรัตนฯ แกไขความพิการบนใบหนาและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
สภากาชาดไทย
- พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานกรรมการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
นํา คณะผูบริหารการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงินรายไดจากการจัดกิจกรรม “ปนดวยกัน ปนดวยใจ” เนื่องในโอกาสวันคลายวันกอตั้งครบ ๒๒ ป
ของการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย เพื่อสมทบทุนมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี
- รองศาสตราจารย นายแพทย ช าญชั ย พานทองวิ ริ ย ะกุ ล คณบดี ค ณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน นํา คณะผูบริหารกองทุนวันศรีนครินทร ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี และผูมี อุ ป การคุ ณ เฝ า ทู ลละอองพระบาท ทู ลเกล า ทูล กระหม อ มถวายเงิ น
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกลาทูลกระหมอมถวายหนังสือรายงานกิจการกองทุน
วันศรีนครินทร ในพระราชูปถัมภฯ ประจําป ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗
- นางสาวสุพัตรา เย็นเกษม กรรมการและเลขานุการมูลนิธิบิ๊กซีไทย นํา คณะกรรมการ
มู ล นิ ธิ บิ๊ ก ซี ไ ทย เฝ า ทู ล ละอองพระบาท ทู ล เกล า ทู ล กระหม อ มถวายเงิ น เพื่ อ สนั บ สนุ น โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ประจําป ๒๕๕๘
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- นายบัญญัติ จัทนเสนะ เลขาธิการโครงการพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต นํา คณะชมรม
“สงขลา ออยลเมน แชริตี้ คลับ ” (Songkhla Oilmen Charity Club) เฝาทูลละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจัดกิจกรรมแรลลี่การกุศล เพื่อสมทบทุนโรงเรียนพระดาบส
จังหวัดชายแดนภาคใต
- คณะผูบริหารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กาญจนบุรี กําแพงเพชร
นครศรีธรรมราช พะเยา ภูเก็ต ยะลา ระยอง รอยเอ็ด ลพบุรี ศรีสะเกษ สมุทรสาคร และหนองบัวลําภู
ในพระราชู ป ถั ม ภ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เฝ า ทู ล ละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายรายงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนฯ
- นายวินิจ ซุนสุวรรณ ผูอํานวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา นํา คณะผูบริหาร ผูแทนครู
สมาคมผูปกครองและครู และสมาคมศิษยเกาโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เฝาทูลละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และรายงานผลการจัดกิจกรรม
แรลลี่เฉลิมพระเกียรติฯ ประจําป ๒๕๕๖
- นายวิรัช ชาญพานิชย นายกสมาคมศิษยเกาสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ
นํา คณะกรรมการสมาคมฯ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ครบ ๑๓๑ ป
- นายแพทยสมพงษ จันทขันธ ประธานกรรมการมูลนิธิเสรฐภักดี และคณะ เฝาทูลละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
- นายนาวา จันทนสุรคน เจาหนาที่บริหารกลุม สายกิจการสาธารณะกลุม บริษัท สหวิริยา
สตี ล อิ น ดั ส ตรี จํ า กั ด (มหาชน) นํ า คณะผู บ ริ ห ารและผู จั ด กิ จ กรรมการแข ง ขั น เดิ น -วิ่ ง การกุ ศ ล
คนเหล็กมินิมาราธอน ครั้งที่ ๗ “ไทยแลนด ไอรอน แมน มินิ มาราธอน ๒๐๑๔” (Thailand Iron
Man Mini Marathon 2014) เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน รายไดจาก
การจัดการแขงขันดังกลาว เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อพัฒนาโรงเรียน
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ
- นายปรีชา ลิ้มอั่ว ผูจัดการทั่วไป บริษัท เดอะมอลลราชสีมา จํากัด นํา คณะผูจัดงาน
คอนเสิรตการกุศล “เดอะ มอลล โคราช มิลเลียน แธงคส” (The Mall Korat Million Thanks)
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจัดคอนเสิรต ดังกลาว เพื่อสมทบทุน
มูลนิธิชัยพัฒนา

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข
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- ทันตแพทยสมพงษ จารุวิจิตรรัตนา เลขานุการคณะกรรมการจัดการแขงขันการประกวด
วาดภาพระบายสี โครงการ “มาย ไบรท สไมล โกลบอล อาร คอนเทสต” (My Bright Smile Global
Art Contest) ชิงถวยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําป ๒๕๕๗
นําคณะกรรมการจัดงานฯ และผูบริหารบริษัท คอลเกต-ปาลมโอลีฟ (ประเทศไทย) เฝาทูลละอองพระบาท
ทู ล เกล า ทู ล กระหม อ มถวายชุ ด แปรงสี ฟ น ยาสี ฟ น สํ า หรั บ เด็ ก พร อ มแบบจํ า ลองสอนการแปรงฟ น
เพื่อพระราชทานแกโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และทูลเกลาทูลกระหมอมถวายยาสีฟน
แปรงสีฟน และสบู เพื่อพระราชทานแกมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
- นางกรรณิ ก าร บั ว เลิ ศ รองนายกเทศมนตรี น ครตรั ง นํ า คณะกรรมการดํ า เนิ น งาน
และผูสนับสนุนกิจกรรมการประกวดบรรเลงดนตรีไทย นักเรียนระดับภาคใต ครั้งที่ ๔ ประจําป ๒๕๕๗
ชิงถวยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พรอมดวยผูชนะเลิศการประกวดฯ
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- รองศาสตราจารยพิฑูร ตรีวิจิตรเกษม ประธานคณะนักรองกรุงเทพผสม นํา รองศาสตราจารย
จารุ ณี หงส จ ารุ กรรมการอํ า นวยการดนตรี และผู ส นั บ สนุ น การจั ด งานแสดงคอนเสิ ร ต การกุ ศ ล
ครบการกอตั้ง ๖๐ ป ของคณะนักรองกรุงเทพผสม เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- นายกอบชัย ซอโสตถิกุล เลขาธิการมูลนิธิธารน้ําใจ นํา คณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สรางคนดีใหสังคมดวยการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเดน
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา และผูแทนสถานศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับรางวัลเกียรติคุณ
สัญญา ธรรมศักดิ์ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ จากโครงการดังกลาว เฝาทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูล
รายงานผลการดํ าเนิน งานโครงการฯ และทู ลเกล าทู ลกระหม อมถวายเงิน โดยเสด็ จพระราชกุ ศ ล
ตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
- พลตํารวจเอก สมศักดิ์ แขวงโสภา ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นํา ผูแทนกลุมรวมพลังเกษตรอินทรีย จังหวัดสุรินทร และบุรีรัมย
เฝาทูลละอองพระบาท นอมเกลานอมกระหมอมถวายขาวเปลือกหอมมะลิอินทรีย เพื่อใชในกิจกรรม
กองทุนพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
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- นายเฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พั น ธ ประธานชุ ม นุ ม สหกรณ อ อมทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย จํ า กั ด
นํา คณะกรรมการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด และผูเกี่ยวของ เฝาทูลละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินจากโครงการ “ออมทรัพยออมความดี เฉลิมพระเกียรติ ทรงพระเจริญพระชนมายุ
๖๐ พรรษา” โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ทุนการศึกษาโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)
๕ ชั้น ป ชั้น ปละ ๒ ทุน ทุน การศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิต รลดา ชั้น ปที่ ๑ จํานวน ๒ ทุ น
และนอมเกลานอมกระหมอมถวายอาคารกิจกรรมสหกรณโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานทิไลปา
อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และอาคารกิจกรรมสหกรณโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานเขาฉลาด
อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
เวลา ๑๐.๓๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท
ตามลําดับ ดังนี้
- นายหรรษ วรรธน ศฤงคลา (H.E. Mr. Harsh Vardhan Shringla) เอกอัครราชทูต
สาธารณรั ฐ อิ น เดี ย ประจํ า ประเทศไทย นํ า นายสาธิ ศ เมธา (H.E. Mr.Satish Mehta) อธิ บ ดี
สภาวัฒนธรรมสัมพันธแหงสาธารณรัฐอินเดีย เฝาทูลละอองพระบาท ในโอกาสเดินทางมาประเทศไทย
- นายมนูญ มุกขประดิษฐ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นํา นายวรพจน พรประภา
กรรมการมูลนิธิฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด และคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงิน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน “โครงการแกมลิงหนองน้ําพล อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี”
ซึ่งเปนการขยายประโยชนเพิ่มเติมตอเนื่องจากการดําเนินงาน “โครงการแกมลิงหนองสมอใส”
- นางถนอมวงศ ล้ํายอดมรรคผล นายกสมาคมนักแปลและลามแหงประเทศไทย และคณะ
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายรางวัลนักแปลดีเดน “สุรินทราชา” ซึ่งสมาคมฯ มีมติ
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายรางวัลดังกลาว เนื่องจากทรงมีพระราชนิพนธแปลจากภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ
และจากภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย พระราชนิพนธแปลตาง ๆ ลวนทรงคุณคา สรางคุณูปการ
เปนอยางยิ่งแกวงการแปล และเพื่อเปนสิริมงคลแกสมาคมฯ สืบไป
เวลา ๑๓.๕๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปยังกองพลทหารมา ที่ ๒
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รักษาพระองค สนามเปา เพื่อประทับเฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง ไปทรงเปดการประชุมนานาชาติเพื่อกิจกรรม
ปดินสากล หัวขอ “การใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืน ในแนวทางที่สอดคลองกับความมั่นคงอาหาร”
และทอดพระเนตรนิทรรศการ ณ โรงแรมเดอะรีเจนท ชะอํา บีช รีสอรท อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
เวลา ๑๐.๑๑ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปด
การประชุมวิชาการสาธารณสุขแหงชาติ ครั้งที่ ๑๕ เรื่อง “การสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ในศตวรรษที่ ๒๑ :
มุมมองอนาคตและการจัดการเชิงระบบ” กับการประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ ครั้งที่ ๗ เรื่อง
“พับลิก เฮลธ แอนด เอ็นไวรอนเมนท อิน เดอะ ทะเว็นตี้เฟรส เซ็นจูรี่ : เอวิเดนซ-เบสด โกลบอล เฮลธ”
(PubIic HeaIth and Environment in the 21st Century : Evidence-Based GIobaI HeaIth)
และทรงเปดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๐๕ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปดนิทรรศการ “ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”
ครั้งที่ ๒๐ และทอดพระเนตรนิทรรศการฯ ณ โรงแรมมณเฑียร เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๓๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า โปรดกระหม อ มให สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร
เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทานปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ณ อาคารใหม
สวนอัมพร
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๔.๑๗ น. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
เสด็จโดยรถยนตที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ อางเก็บน้ําหวยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร
สํานักชลประทานที่ ๘ อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร ไปยังสนามเฮลิคอปเตอรอางเก็บน้ําหวยเสนง
โครงการชลประทานสุรินทร สํานักชลประทานที่ ๘ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอรที่นั่ง เสด็จไปทรงเยี่ยม
การปฏิบัติงานของหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดนครราชสีมา ณ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โอกาสนี้ พระราชทานของที่ระลึก เข็มเครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการ
เข็มเครื่องหมาย พอ.สว เข็มเครื่องหมายพระนามาภิไธย สว. และโล แกกรรมการ อนุกรรมการ
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อาสาสมัคร และผูใหการสนับสนุน รวมทั้งพระราชทานเครื่องแบบนักเรียน ของเลนเด็ก เสื้อ หนังสือธรรมะ
ของที่ระลึก เครื่องนุงหม และยาตําราหลวง แกนักเรียน เด็กเล็ก ผูใหญบาน ครู และคนชรา ตลอดจน
ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝารับเสด็จ ดวย บานคลองเมือง มีราษฎร ๑,๒๒๖ คน รวม ๒๙๗ หลังคาเรือน
สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม จากนั้น ทรงติดตามการปฏิบัติงานของหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว.
และหนวยแพทยพระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ ที่โปรดใหไปบริการตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บปวย
โดยมีผูไปรับบริการตรวจรักษาโรคทันตกรรม และแพทยแผนไทย รวม ๓๓๙ คน โรคที่พบมาก คือ
ระบบกล ามเนื้ อและกระดู ก มี ผูป ว ยที่ต องสง ตอ เข ารั บ การรัก ษาตามโรงพยาบาลตา ง ๆ ๒๓ คน
และมีผูปวยนําเฝาเพื่อขอพระราชทานความชวยเหลือ ๖ คน ซึ่งปวยเปนโรคเนื้องอกที่แกมซาย เด็กดักแด
ปากแหวงเพดานโหว และแขนขาดึงรั้ง การนี้ โปรดใหคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รวมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยขอนแกน ออกตรวจใหบริการรักษา และใหคําปรึกษาประชาชน
ในการดูแลสัตวเลี้ยง และปศุสัตว โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสใหสมาชิก พอ.สว. จังหวัดนครราชสีมา
เฝา รับพระราชทานพระโอวาทเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และเปนขวัญกําลังใจ
อนึ่ง จังหวัดนครราชสีมา เปนจังหวัดแพทยอาสาลําดับที่ ๔๒ มีแพทย ทันตแพทย เภสัชกร
พยาบาล อาสาสมัคร รวม ๓,๐๗๗ คน ในป ๒๕๕๗ ไดดําเนินกิจกรรม อาทิ การออกหนวยแพทยเคลื่อนที่
พอ.สว. ๒๔ หมูบาน มีผูปวยมารับบริการ ๕,๔๖๗ คน และขอเปนผูปวยในพระราชานุเคราะห ๕ คน
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๒๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๖.๕๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
ณ อาคารใหม สวนอัมพร
เวลา ๐๘.๕๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดอาคารพิพิธบางลําพู ของกรมธนารักษ ณ พิพิธบางลําพู
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองเลขาธิการพระราชวัง
กรรมการและเลขานุการทุน สิ ริกิติ์บ รมราชินีน าถ นํ า ผู ไ ดรับ พระราชทานทุน สิ ริกิติ์บ รมราชินีน าถ
เฝาทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาตอระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่สหรัฐอเมริกา
ตามลําดับ ดังนี้
- นายชินดนัย อุทัยสอาด ผูไดรับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจําป ๒๕๕๗
เฝาทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาตอระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร
ประยุกต (Applied Mathematics) ที่มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
- นางสาวพราว เศรษฐบุตร ผูไดรับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจําป ๒๕๕๘
เฝาทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาตอระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวรรณคดีอังกฤษ
และวรรณคดี เ ปรี ย บเที ย บ (English and Comparative Literature) ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย โคลั ม เบี ย
สหรัฐอเมริกา
ในโอกาสนี้ ครอบครัวของผูไดรับพระราชทานทุนฯ รวมเขาเฝาทูลละอองพระบาทดวย
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เวลา ๑๖.๕๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปในการพระราชทาน
น้ําหลวงอาบศพ ทานผูหญิงกรัณฑ สนิทวงศ ณ อยุธยา ท.จ.ว., ภ.ป.ร. ๓ และทรงวางพวงมาลาหลวง
กับพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ที่หนาโกศศพ ณ ศาลารอยป วัดเบญจมบพิตร
ดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ ทรงวางพวงมาลาสวนพระองคดวย
เวลา ๑๐.๔๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเ จาโสมสวลี พระวรราชาทินัด ดามาตุ เสด็จแทนพระองค ไปในการ
ทรงบําเพ็ญ พระราชกุศ ล ๑๐๐ วัน พระราชทานศพนายจํารัส เขมะจารุ ป.จ, ม.ป.ช., ม.ว.ม.
อดีตองคมนตรี ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๑.๑๗ น. พระเจ า หลานเธอ พระองค เ จ า พั ช รกิ ติ ย าภา เสด็ จ ไปทรงเป ด งาน
การนํายุทธศาสตรตนแบบและมาตรการทางปฏิบัติของสหประชาชาติวาดวยการขจัดความรุนแรงตอเด็ก
ในสาขาการปองกันอาชญากรรม และความยุติธรรมทางอาญาไปสูการปฏิบัติ ณ โรงแรมพลาซา แอทธินี
รอยัล เมอริเดียน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๒๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า โปรดกระหม อ มให สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร
เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ณ อาคารใหม
สวนอัมพร
เวลา ๒๐.๕๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกแทนพระองค ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
พระราชวั ง ดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให เอกอัครราชทู ต ตา งประเทศประจําประเทศไทย
เฝาทูลละอองพระบาท ถวายพระราชสาสนตราตั้ง และอักษรสาสนตราตั้ง ตามลําดับ ดังนี้
- นางสาวซาเนเล แอนเจลี น อึ ม ดลู ลี (Ms.Zanele Angeline MdIuIi) ซึ่ ง มี ถิ่ น พํ า นั ก
อยู ที่ ก รุ ง กั ว ลาลั ม เปอร ประเทศมาเลเซี ย เฝ า ทู ล ละอองพระบาท ถวายพระราชสาส น ตราตั้ ง
เปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงราชอาณาจักรสวาซิแลนดประจําประเทศไทย
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ในการมาดํารงตําแหนงเปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงราชอาณาจักรสวาซิแลนด
ประจํ า ประเทศไทย นางสาวซาเนเล แอนเจลี น อึ ม ดลู ลี ได ดํ า รงตํ า แหน ง เป น เอกอั ค รราชทู ต
แหงราชอาณาจักรสวาซิแลนดประจํามาเลเซียดวย
- นายซัยฟ อับดุลลอฮ มุฮัมมัด คอลฟาน อัชชามิซีย (Mr.Saif Abdulla Mohammed
KhaIfan AIshamisi) ซึ่งมีถิ่นพํานักอยูที่กรุงเทพมหานคร เฝาทูลละอองพระบาท ถวายพระราชสาสนตราตั้ง
เปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสหรัฐอาหรับเอมิเรตสประจําประเทศไทย
กอนจะมาดํารงตําแหนงเปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
ประจําประเทศไทย นายซัยฟ อับดุลลอฮ มุฮัมมัด คอลฟาน อัชชามิซีย เคยดํารงตําแหนงเปนกงสุลใหญ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตสประจําสาธารณรัฐตุรกีมากอน
- นายอัลวัร เอช. อัลอาฆอ (Mr.Anwar H. AI-Agha) ซึ่งมีถิ่นพํานักอยูที่กรุงกัวลาลัมเปอร
ประเทศมาเลเซีย เฝาทูลละอองพระบาท ถวายอักษรสาสนตราตั้ง เปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็ม
แหงรัฐปาเลสไตนประจําประเทศไทย
ในการมาดํารงตําแหนงเปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมอี ํานาจเต็มแหงรัฐปาเลสไตนประจําประเทศไทย
นายอัลวัร เอช. อัลอาฆอ ไดดํารงตําแหนงเปนเอกอัครราชทูตแหงรัฐปาเลสไตน ประจํามาเลเซียดวย
- นายพาทริก ซีมียู วาโมโต (Mr.Patrick Simiyu Wamoto) ซึ่งมีถิ่นพํานักอยูที่กรุงเทพมหานคร
เฝาทูลละอองพระบาท ถวายอักษรสาสนตราตั้ง เปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสาธารณรัฐเคนยา
ประจําประเทศไทย
ก อ นจะมาดํ า รงตํ า แหน ง เป น เอกอั ค รราชทู ต วิ ส ามั ญ ผู มี อํ า นาจเต็ ม แห ง สาธารณรั ฐ เคนยา
ประจําประเทศไทย นายพาทริก ซีมียู วาโมโต เคยดํารงตําแหนงเปนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยา
ประจําสาธารณรัฐแอฟริกาใตมากอน
- นายฮาซิม อัสสัยยิด บะดะวีย อัฏฏอฮิรีย (Mr.Hazem EIsayed Badawy EItahry)
ซึ่งมีถิ่นพํานักอยูที่กรุงเทพมหานคร เฝาทูลละอองพระบาท ถวายอักษรสาสนตราตั้ง เปนเอกอัครราชทูตวิสามัญ
ผูมีอํานาจเต็มแหงสาธารณรัฐอาหรับอียิปตประจําประเทศไทย
กอนจะมาดํารงตําแหนงเปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสาธารณรัฐอาหรับอียิปต
ประจําประเทศไทย นายฮาซิม อัสสัยยิด บะดะวีย อัฏฏอฮิรีย เคยดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการ
สมาคมนักการทูตอียิปตมากอน
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๒๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๖.๑๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริ ญ ญาบัต รแก ผู สํา เร็จ การศึ กษาจากมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ บา นสมเด็จ เจา พระยาและมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ณ อาคารใหม สวนอัมพร
อนึ่ง เมื่อวันศุกร ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๑.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า โปรดกระหม อ มให สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร
เสด็จออกแทนพระองค ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให
เอกอัครราชทูตตางประเทศประจําประเทศไทย เฝาทูลละอองพระบาท ถวายพระราชสาสนตราตั้ง
และอักษรสาสนตราตั้ง ตามลําดับ ดังนี้
- นายสเตฟาน สเกียลด ารซ อน (Mr.Stefan Skjaldarson) ซึ่งมีถิ่น พํานักอยูที่กรุงปกกิ่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน เฝาทูลละอองพระบาท ถวายอักษรสาสนตราตั้ง เปนเอกอัครราชทูตวิสามัญ
ผูมีอํานาจเต็มแหงสาธารณรัฐไอซแลนดประจําประเทศไทย
ในการมาดํารงตําแหนง เปนเอกอัครราชทูต วิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหง สาธารณรัฐ ไอซแ ลนด
ประจําประเทศไทย นายสเตฟาน สเกียลดารซอน ไดดํารงตําแหนงเปนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไอซแลนด
ประจําสาธารณรัฐประชาชนจีนดวย
- นายชิ โ ระ ซะโดะชิ ม ะ (Mr.Shiro Sadoshima) ซึ่ ง มี ถิ่ น พํ า นั ก อยู ที่ ก รุ ง เทพมหานคร
เฝาทูลละอองพระบาท ถวายพระราชสาสนตราตั้ง เปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงญี่ปุน
ประจําประเทศไทย
กอนจะมาดํารงตําแหนงเปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงญี่ปุนประจําประเทศไทย
นายชิโระ ซะโดะชิมะ เคยดํารงตําแหนงเปนเอกอัครราชทูตญี่ปุนประจําสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศมากอน
- นางมาริอา เดล การเมน มารติเนซ อะโรเซมานา (Ms.María del Carmen Martínez
Arosemena) ซึ่งมีถิ่นพํานักอยูที่กรุงเทพมหานคร เฝาทูลละอองพระบาท ถวายอักษรสาสนตราตั้ง
เปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสาธารณรัฐปานามาประจําประเทศไทย
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กอนจะมาดํารงตําแหนง เปน เอกอัครราชทูต วิสามัญ ผูมีอํานาจเต็ม แหงสาธารณรัฐ ปานามา
ประจําประเทศไทย นางมาริอา เดล การเมน มารติเนซ อะโรเซมานา เคยดํารงตําแหนงเปนเลขานุการ
สมาชิกสภาแหงชาติ สาธารณรัฐปานามา มากอน
- นายเลวัน นิชาราเซ (Mr.Levan Nizharadze) ซึ่งมีถิ่นพํานักอยูที่กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย
เฝาทูลละอองพระบาท ถวายอักษรสาสนตราตั้ง เปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงจอรเจีย
ประจําประเทศไทย
ในการมาดํารงตําแหนงเปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงจอรเจียประจําประเทศไทย
นายเลวัน นิชาราเซ ไดดํารงตําแหนงเปนเอกอัครราชทูตจอรเจียประจําสาธารณรัฐอินเดียดวย
- นายคลิฟฟอรด บอรก มากส (Mr.Clifford Borg Marks) ซึ่งมีถิ่นพํานักอยูที่กรุงวัลเลตตา
สาธารณรัฐมอลตา เฝาทูลละอองพระบาท ถวายอักษรสาสนตราตั้ง เปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็ม
แหงสาธารณรัฐมอลตาประจําประเทศไทยคนแรก
ในการมาดํ า รงตํ า แหน ง เป น เอกอั ค รราชทู ต วิ ส ามั ญ ผู มี อํ า นาจเต็ ม แห ง สาธารณรั ฐ มอลตา
ประจําประเทศไทย นายคลิฟฟอรด บอรก มากส ไดดํารงตําแหนงเปนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมอลตา
ประจํามองโกเลีย และสาธารณรัฐฟลิปปนสดวย
- นายฮาจี อิซมาอิล บิน ฮาจี อับดุล มานัป (Mr.Haji Ismail bin Haji Abd Manap)
ซึ่งมีถิ่นพํานักอยูที่กรุงเทพมหานคร เฝาทูลละอองพระบาท ถวายพระราชสาสนตราตั้ง เปนเอกอัครราชทูตวิสามัญ
ผูมีอํานาจเต็มแหงเนการาบรูไนดารุสซาลามประจําประเทศไทย
ในการมาดํารงตําแหนงเปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงเนการาบรูไนดารุสซาลาม
ประจําประเทศไทย นายฮาจี อิซมาอิล บิน ฮาจี อับดุล มานัป ไดดํารงตําแหนงเปนรองปลัดกระทรวง
การตางประเทศและการคา เนการาบรูไนดารุสซาลามดวย
เวลา ๒๓.๕๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นงั่ จากวังสระปทุม ไปยังทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบิน
ของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๔๐ เสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐอิตาลี
ระหวางวันที่ ๒๒ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
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ในการเสด็จพระราชดําเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จะทรงเปนประธานงานวันชาติไทยในงานเอกซโป มิลาน ๒๐๑๕ ณ เมืองมิลาน โอกาสนี้ จะทรงเยี่ยมชม
นิทรรศการและกิจกรรมตาง ๆ ของอาคารแสดงผลงานของประเทศตาง ๆ อีกทั้งจะพระราชทานพระราชวโรกาสให
นายจูเซปเป ซาลา ประธานอํานวยการแหงรัฐบาลอิตาลีประจํางานเอกซโป มิลาน ๒๐๑๕ เขาเฝา
ทูลละอองพระบาทและถวายพระกระยาหารกลางวัน ในวันเสาร ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ และพระราชทาน
พระราชวโรกาสใหนายเมาริซิโอ มารตินา รัฐมนตรีวาการกระทรวงนโยบายดานการเกษตร อาหาร
และป า ไม อิ ต าลี เข า เฝ า ทู ล ละอองพระบาทและถวายพระกระยาหารกลางวั น ในวั น จั น ทร ที่
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ นอกจากนี้ จะทอดพระเนตรสถานที่สําคัญตาง ๆ ในเมืองอาลิเยและเมืองตูริน
อาทิ ปราสาทดยุกแหงเมืองอาลิเย จัตุรัสซาน คารโล พระราชวังเรอาเล และมหาวิหารซูแปรกา
เวลา ๑๔.๔๑ น. สมเด็ จ พระเจ า ลู ก เธอ เจ า ฟ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ อั ค รราชกุ ม ารี
เสด็จโดยรถยนตที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ อางเก็บน้ําหวยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร
สํานักชลประทานที่ ๘ อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร ไปยังสนามเฮลิคอปเตอรอางเก็บน้ําหวยเสนง
เพื่อประทับเฮลิคอปเตอรที่นั่ง เสด็จไปทรงเยี่ยมการปฏิบตั ิงานของหนวยแพทยเคลื่อนที่มลู นิธแิ พทยอาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดบุรีรัมย ณ บานหนองมวงเหนือ ตําบลนิคม
อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย
ครั้นเสด็จถึง เสด็จเขาที่ประทับพระราชทานพระวโรกาสให ประธานกรรมการมูลนิธิแพทยอาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจําจังหวัดบุรีรัมย กราบทูลรายงานและเบิกผูบริจาคเงิน
สมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว. เขาเฝา รับพระราชทานของที่ระลึก และพระราชทานเครื่องหมายกรรมการ
และอนุกรรมการแกผูแทนกรรมการและอนุกรรมการ พระราชทานเข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มอักษร
พระนามาภิไธย สว. และโลแกอาสาสมัคร พระราชทานเครื่องแบบนักเรียนแกผูแทนนักเรียนชาย-หญิง
พระราชทานหนังสือธรรมะและของทึ่ระลึกแกผูใหญบานและครู พระราชทานยาตําราหลวงและเครื่องนุงหม
แกผูสูงอายุ บานหนองมวงเหนือ มีประชากร ๔๗๐ คน ๙๗ หลังคาเรือน สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม
นับถือศาสนาพุทธ เมื่อเจ็บปวยจะไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลสตึก จากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝารับเสด็จ
อยางใกลชิดและทั่วถึง และทรงเยี่ยมหนวยแพทยพระราชทาน ซึ่งมีประชาชนไปรับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป
แพทยแผนไทย และทันตกรรม จํานวนรวม ๓๔๔ ราย โรคที่พบสวนใหญ คือ โรคระบบทางเดินหายใจ
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โดยสงตัวผูเจ็บปวยไปรักษาตอ จํานวน ๒๖ ราย และพระราชทานพระวโรกาสให คณะแพทยผูทําการตรวจรักษา
ผูเจ็บปว ยนําผูเจ็บปว ย จํานวน ๕ ราย เฝา ซึ่งปว ยเปนโรคตาง ๆ ไดแก โรคมะเร็งในชองปาก
มีภาวะกระดูกตายจากการฉายแสง โรคหัวใจ แกวหูขวาอักเสบมีตอเนื้อที่ตาทั้งสองขาง และโรคสะเก็ดเงิน
โดยพระราชทานเงินชวยเหลือคาใชจายในครอบครัว และโปรดใหสงตัวผูเจ็บปวยทั้ง ๕ ราย ไปรักษาตอ
ยังโรงพยาบาลที่เหมาะสมตอไป กับทรงเยี่ยมหนวยคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ที่ โ ปรดให อ อกหน ว ยสั ต วแพทย อ าสาจุ ฬ าภรณ
ทําการตรวจรักษาโรคและใหความรูในการดูแลสัตวเลี้ยงแกประชาชน โดยมีผูไปรับบริการ จํานวน ๘๒ คน
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให สมาชิกมูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(พอ.สว.) จังหวัดบุรีรัมย เฝา และพระราชทานพระโอวาท เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๙.๒๘ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทอดพระเนตรละครเวที “รอยดุริยางค เดอะมิวสิคัล” รอบปฐมทัศน ณ หอประชุม ใหญ
ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๒๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วั น นี้ เวลา ๑๗.๔๐ น. พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว เสด็ จ ออก ณ ห อ งประชุ ม
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
นํ า รั ฐ มนตรี ซึ่ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า โปรดกระหม อ มแต ง ตั้ ง ใหม เฝ า ทู ล ละอองธุ ลี พ ระบาท
ถวายสัตยปฏิญาณ กอนเขารับหนาที่
เวลา ๑๗.๐๘ น. สมเด็ จ พระเจ า ลู ก เธอ เจ า ฟ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ อั ค รราชกุ ม ารี
เสด็ จ ไปทรงเป ด การประชุ ม วิ ช าการศั ล ยศาสตร โ ลก ครั้ ง ที่ ๔๖ และทรงบรรยายพิ เ ศษ หั ว ข อ
“เดอะ พริ้นเซส มาเธอรส เมดิคัล โวลันเทียร ฟาวดเดชั่น : เดอะ บลูพริ้นท ออฟ เซอรจิเคิล แคร
ฟอร ออล” (The Princess Mother’s Medical Volunteer Foundation : the Blueprint of
Surgical Care for All) ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด และบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๑.๔๙ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป
ทรงเปนประธานงานประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๘ ของสมาคมนักเรียนเการาชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ
ณ โรงแรมพลาซา แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๕๕ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จโดยรถยนตที่นั่ง
จากวังศุโขทัย ไปทรงเปนประธานในพิธีหมผาหลวงพอใหญ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ณ วัดอินกัลยา
อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อนึ่ง เมื่อวันเสาร ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๓๐ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปนประธานงานกาลาดินเนอรการกุศล “อัตลักษณแฟชั่นชนเผา ลานนา สูวิจิตราพัสตราอาเซียน” ณ คุมคํา ในคุมขันโตก อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๗.๕๑ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปดงานมหกรรมประมงไทยใตรมพระบารมี ครั้งที่ ๒ ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
อนึ่ ง เมื่ อ วั น อาทิ ต ย ที่ ๒๔ สิ ง หาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๑๐ น. พระเจ า วรวงศ เ ธอ
พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปนประธานงานกาลาดินเนอร “ราตรีพันหนึ่งทิวา”
ครั้งที่ ๒๐ ณ โรงแรมดุสิตธานี เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๕.๔๖ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ ณ วัดบานบึง อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๕.๑๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๔๑ กลับจากการเสด็จพระราชดําเนิน
เยือนสาธารณรัฐอิตาลี ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
เวลา ๐๙.๐๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให รองศาสตราจารย คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ประธานกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ และคณะ นํ า ผู ไ ด รั บ พระราชทานทุ น
เฝาทูลละอองพระบาท ตามลําดับดังนี้
- นางสาวชญานิษฐ อัศวตั้งตระกูลดี ผูไดรับพระราชทานทุน ประจําป ๒๕๔๘ ใหไปศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาฟสิกสอนุภาค ที่มหาวิทยาลัยปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
และไดสําเร็จการศึกษาดังกลาวแลว เฝาทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
- นายกศิดิศ อันมหาพงษ ผูไดรับพระราชทานทุน ประจําป ๒๕๕๘ เฝาทูลละอองพระบาท
กราบถวายบั ง คมลาไปศึ ก ษาต อ ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี วิ ช าแพทยศาสตร ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ป ก กิ่ ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๑๖ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปดการประชุมสัมมนาทศวรรษพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจําป ๒๕๕๘
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วั น นี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ ลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให นางอภิรดี ตันตราภรณ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย คณะผูบริหารและเจาหนาที่กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย
นํานายฟรานซิส เกอรรี่ (Mr. Francis Gurry) ผูอํานวยการใหญองคการทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO)
และคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย “รางวัลความเปนเลิศดานการสรางสรรค”
ดวยประจักษในพระปรีชาดานทรัพยสินทางปญญาที่ทรงปฏิบัติ โดยเฉพาะการสรางสรรคเพื่อการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒ นธรรมของประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
อนึ่ง องคการทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO) เปนองคกรระหวางประเทศภายใตองคการสหประชาชาติ
มีภารกิจในการสงเสริมการคุมครองทรัพยสินทางปญญา โดยอาศัยความรวมมือจากประเทศสมาชิก
และองคการระหวางประเทศอื่น ๆ ซึ่งองคการทรัพยสิน ทางปญญาโลกไดเคยทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายรางวัลนักประดิษฐยอดเยี่ยมสําหรับสิ่งประดิษฐกังหันน้ําชัยพัฒนา และรางวัลผูนําโลกดานทรัพยสิน
ทางปญญาแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในป ๒๕๔๔ และป ๒๕๕๒ ตามลําดับ
เวลา ๐๖.๕๗ น. สมเด็ จ พระเจ า ลู ก เธอ เจ า ฟ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ อั ค รราชกุ ม ารี
เสด็จโดยรถยนตที่นั่ง ไปยังทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของ
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๖๗๖ เสด็จเยือนประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่
๒๗ สิงหาคม - ๗ กันยายน ๒๕๕๘
ในการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุนครั้งนี้ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
จะทรงร ว มการประชุ ม วิ ช าการของสมาคมพฤกษเคมี แ ห ง ภู มิ ภ าคเอเชี ย และทรงบรรยายนํ า
ในการประชุมดังกลาว ณ เมืองโทะกุชิมะ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๓๖ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปดงาน “สานสายใยเพื่อผลิตภัณฑสายใจไทย” ณ ศูนยการคาเพนนินซูลา พลาซา เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๔๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๒๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วั น นี้ เวลา ๑๕.๐๖ น. สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ ลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคลตาง ๆ
เฝาทูลละอองพระบาท ตามลําดับ ดังนี้
- ศาสตราจารย นายแพทยประสิทธิ์ วัฒนาภา รองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล
ในพระบรมราชูปถัมภ และคณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล พรอมดวยคณะ นํา ผูไดรับทุน
โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล ประจําป ๒๕๕๗ เฝาทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา
ไปปฏิบัติงานในตางประเทศ ดังนี้
๑. นายแพทยโฆษิต วรธีระ จากคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
๒. แพทยหญิงชนัสนันท ณรงคชัย จากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๓. แพทยหญิงนันทนัช วุฒิไกรวิทย จากคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๔. นายแพทยวีระวิชย วาทีทิพย จากคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๕. นายแพทยสิชน ลือฤทธิพงษ จากคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- นายเคียวอิจิ ทานาดะ กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด
นํา คณะกรรมการบริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด และเจาหนาที่ เฝาทูลละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และนอมเกลานอมกระหมอม
ถวายรถพยาบาล เพื่อพระราชทานโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
อําเภอแมแจม จังหวัด เชียงใหม ไวใชในการปฏิบัติงาน พรอมทั้งนําเยาวชนผูชนะเลิศการประกวด
วาดภาพระบายสีโตโยตา รถยนตในฝน “โตโยตา ดรีม คาร อารท คอนเทสต ๒๐๑๕” (Toyota Dream
Car Art Contest 2015) เฝาทูลละอองพระบาท รับพระราชทานถวยและเหรียญรางวัล โอกาสนี้
นายแพทยสมมิตร สิงหใจ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม เฝาทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรถพยาบาลดังกลาวดวย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๔๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๓๙ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จออก ณ พระตําหนัก วังสวนกุหลาบ ทรงประกอบพิธีสมรสประทานแกคูสมรส ตามลําดับ ดังนี้
นายจักรกริช นอยภู กับ นางสาวกษิมาพร ตันติรัตน นายอนุสรณ สุดดีพงษ กับ นางสาวชลาลัย วงศอารีย
นายวิชชั มณีโชติ กับ นางสาวสุภาวดี ชื่นจิตร หมอมราชวงศสุทธิพัฒน ยุคล กับ นางสาวภูริตา พุมแกว
นายพี ร ศิ ษ ฎ ทั บ เจริ ญ กั บ นางสาวฐาปนี ปุ ย สุ ว รรณ และนายธี ร ะชั ย พรสิ น ศิ ริ รั ก ษ กั บ
นางสาวเบญจทิพย ศิวะกฤษณกุล

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๔๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๒๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๓.๔๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปนประธานการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ ๑๔๗
(๒/๒๕๕๘) ณ ตึกมหิดลบําเพ็ญ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๕๒ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปดงาน “เซ็นทรัล อินเตอรเนชั่นแนล วอชต แฟร ๒๐๑๕” (Central International
Watch Fair 2015) ณ หางสรรพสินคาเซ็นทรัล สาขาชิดลม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๔๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๓๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๗.๐๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายฉลอง ปงตระกูล ม.ป.ช.,
ม.ว.ม., ต.จ.ว. ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร ตอจากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นายไพจิตร เอื้อทวีกุล ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๘.๓๘ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปนประธานงานกาลาดินเนอร “๔๕ ป สภาสังคมสงเคราะหฯ รวมแรง รวมใจ พัฒนาสังคมไทย”
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว กรุงเทพ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๔๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๓๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๗.๑๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวัง สระปทุม ไปทรงเปน ประธานการสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และการแนะนําเอกสารจดหมายเหตุจากตางประเทศ
ในหอจดหมายเหตุกองวิชาประวัติศาสตร สว นการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เรื่อง
“๗๐ ป แหงการสิ้นสุดสงครามโลก ครั้งที่ ๒ : ไทยจากเอกสารจดหมายเหตุตางประเทศ สหรัฐอเมริกา
อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย เยอรมนี ญี่ปุน ตุรกี และจีน” ณ กองวิชาประวัติศาสตร สวนการศึกษา
โรงเรียนรายรอยพระจุลจอมเกลา อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๓๐ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชา
ทินัดดามาตุ เสด็จออก ณ พระตําหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให
พลตํารวจเอก อิสระพันธ สนิทวงศ ณ อยุธยา ที่ปรึกษามูลนิธิทุนประทาน นํา คณะกรรมการมูลนิธิฯ
ผูมีจิต ศรัทธาบริจาคเงิน สนับ สนุน กิจกรรมของมูลนิธิฯ และทีม ชนะเลิศการแขงขัน ฟุต บอลเยาวชน
ตานภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ เฝา ถวายเงิน ซึ่งเปนรายไดจากการจัดแขงขันดังกลาว เพื่อทรงใชสอย
ตามพระอัธยาศัย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๔๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๗.๑๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินจากอาคารเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลศิริราช ไปยังรานโกลเดนเพลส ซึ่งตั้งอยูดานลางโรงพยาบาลศิริราชปยมหาราชการุณย
เพื่อทอดพระเนตรการดําเนินกิจการของรานฯ และทรงเลือกซื้อสินคา เปนการสวนพระองค
อนึ่ง รานโกลเดนเพลสเปนโครงการสวนพระองคที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงจัดตั้งขึ้น
เพื่อเปนรานคาปลีกตนแบบของไทย ที่จําหนายสินคาคุณภาพ ปลอดสารพิษ ในราคายุติธรรมแกผูบริโภค
ภายใตการบริหารงานของบริษัท สุวรรณชาด จํากัด ในพระบรมราชูปถัมภ โดยรานโกลเดนเพลส
สาขาโรงพยาบาลศิริราชปยมหาราชการุณย นับเปนรานฯ สาขาที่ ๑๐
โอกาสนี้ ทรงซื้อผลิตภัณฑดอยคําของโครงการหลวง ผักผลไมปลอดสารพิษจากกลุมแมบานเกษตรกร
และโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ ตลอดจนสินคาบริโภคตาง ๆ เชน แอปเปล กีวี น้ําแอปเปลไซเดอร
อินทผาลัมอบแหง เนื้อหมูสันใน เตาหูไข และไอศกรีม เปนตน จากนั้น เสด็จพระราชดําเนินขึ้นไปยังชั้น ๗
โรงพยาบาลศิริราชปยมหาราชการุณย ซึ่งเปนที่ตงั้ ของสถาบันแพทยแผนไทย เพื่อประทับเปลี่ยนพระราชอิริยาบถ
ณ โถงสหัสธารา รวมทั้งทอดพระเนตรทัศนียภาพของแมน้ําเจาพระยา และสภาพการจราจรบริเวณ
สะพานสมเด็จพระปนเกลา เปนเวลาประมาณ ๒๐ นาที สมควรแกเวลา จึงเสด็จพระราชดําเนินกลับ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อเวลา ๑๘.๐๗ น.
เวลา ๐๘.๕๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดการประชุมวิชาการนานาชาติโรงเรียนแพทยทหาร
และทอดพระเนตรนิท รรศการเฉลิม พระเกี ยรติ ส มเด็ จพระเทพรั ต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ มารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร พระมงกุฎเกลา
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๐.๑๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให รองศาสตราจารยวัญญา วิศาลาภรณ
และครอบครั ว เฝ า ทู ล ละอองพระบาท ทู ล เกล า ทู ล กระหม อ มถวายเงิ น โดยเสด็ จ พระราชกุ ศ ล
ตามพระราชอัธยาศัย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๔๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให รองศาสตราจารยเย็นใจ สมวิเชียร กรรมการ
และเหรัญญิกมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.) และคณะผูแทน
ประเทศไทยที่กลับจากการแขงขันภูมิศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ประจําป ๒๕๕๘ ซึ่งจัดขึ้นระหวาง
วันที่ ๑๑ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่สหพันธรัฐรัสเซีย เฝาทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงาน
ผลการแขงขันฯ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๓๗ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปนประธานงาน “วันรวมจิตตเสริมพลังใจใหเยาวชน” ประจําป ๒๕๕๘ ณ ศาลาวาการ
กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๔๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท ตามลําดับ
ดังนี้
- ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และศาสตราจารยพิเศษ
จิรนิติ หะวานนท เลขานุการแผนกธรรมศาสตร นํา นางสาวสิริกรณ พวงจิตร ผูไดรับพระราชทานทุน
มูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร ประจําป ๒๕๕๘ เฝาทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา
ไปศึกษาตอระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร (วิจัย) ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ สหราชอาณาจักร
- รองศาสตราจารยมณีปน พรหมสุทธิรักษ เลขานุการแผนกอักษรศาสตร มูลนิธิอานันทมหิดล
และคณะกรรมการแผนกอักษรศาสตรฯ นํา นางสาวอนิมมาล เล็กสวัสดิ์ ผูไดรับ พระราชทานทุน
มูลนิธิอานันทมหิดล แผนกอักษรศาสตร ประจําป ๒๕๕๘ เฝาทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา
ไปศึกษาตอระดับปริญญาโท สาขาวิชาการแปล การลาม และการสื่อสารขามวัฒนธรรม ที่มหาวิทยาลัยอิสระ
แหงบารเซโลนา ราชอาณาจักรสเปน และปริญญาเอก สาขาวิชาการแปลสื่อโสตทัศน ที่มหาวิทยาลัย
คอลเลจลอนดอน สหราชอาณาจักร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๕๖ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปดงาน “สวีท มาเนีย” (SWEET MANIA) ณ ศูนยการคาฟวเจอร พารค รังสิต อําเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๔๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วั น นี้ เวลา ๑๕.๑๘ น. สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ ลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให นายศรัณย เจริญสุวรรณ
อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการตางประเทศ นํา นายเคนสะคุ โมะริตะ (Mr.Kensaku Morita)
ผูวาราชการจังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปนุ และคณะ เฝาทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานความคืบหนา
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน “มอนิเตอริ่ง ทัวร” (Monitoring Tour) ซึ่งกอตั้งเมื่อป ๒๕๕๖ ในโอกาส
เดินทางเยือนประเทศไทย
ในโอกาสนี้ นายชิโระ ซะโดะชิมะ (Mr.Shiro Sadoshima) เอกอัครราชทูตญี่ปุนประจําประเทศไทย
นางสาวเพ็ญโสม เลิศสิทธิชัย นักการทูตชํานาญการพิเศษ กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการตางประเทศ
และ นางธีรางกูร อุชิโนะ นักการทูตชํานาญการ กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการตางประเทศ
ปฏิบัติหนาที่ลามภาษาไทย - ญี่ปุน รวมเฝาทูลละอองพระบาท ดวย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๔๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๔.๑๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นงั่ จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเปดการประชุมวิชาการนานาชาติ
เรื่อง การแสดงพื้นบานในอาเซียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๔๗ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปประทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสยาม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗
ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๔๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๓.๓๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก หัวขอ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
กับการสาธารณสุขไทย : ผูสูงวัยใสใจสุขภาพ” ณ ศูนยการคาสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหม อ มให สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น ไป
ในการพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ นายสืบกุล นันทาภิวัฒน และทรงวางพวงมาลาหลวง และพวงมาลาของ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ที่หนาหีบศพ ณ บานเลขที่ ๘๒ ถนนสุขุมวิท ๒๑ (ซอยอโศก)
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ ทรงวางพวงมาลาสวนพระองคดวย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๔๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๑.๔๖ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปดงาน “เดอะมอลล มหัศจรรยแหงพรรณไม” ครั้งที่ ๓ ณ หางสรรพสินคาเดอะมอลล
สาขางามวงศวาน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๘.๐๐ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปดงานเทศกาลอาหารและไวนประจําป ครั้งที่ ๑๖ ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๔๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ณ มหิดลสิทธาคาร
มหาวิทยาลัยมหิดล อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความวา ทุกคนที่สําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตอยางเต็มภาคภูมิในวันนี้ ลวนไดรับการฝกฝนอบรมมาอยางดี
ใหเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่แตละคนไดเลาเรียนมา เมื่อออกไปประกอบกิจการงาน
ยอมพรอมที่จะนําความรูไปใชสรางสรรคความสําเร็จในสายงานที่ตนประกอบอาชีพ ทุกคนคงจะทราบดีอยูแลววา
ขณะนี้ ประเทศของเราตองการความรว มมือจากทุกคนทุกฝายเปนอยางมากในการพัฒนาบานเมือง
ใหเจริญกาวหนา ดังนั้น บัณฑิตทุกคนจึงตองปฏิบัติงานในหนาที่ของตนอยางเต็มกําลังความรูความสามารถ
ใหงานที่อยูในความรับผิดชอบบรรลุผลสําเร็จสมบูรณ ทั้งจะตองรูจักประสานความรวมมือกับทุกคนทุกฝาย
ที่เกี่ยวของอยางใกลชิด จะไดรวมแรงรวมความคิดกันทํางาน และสนับสนุนชวยเหลือกันเพื่อใหงานที่ทํา
สัมฤทธิ์ผลอยางมีประสิทธิภาพ ขอสําคัญ ในการประสานความรวมมือกันนี้ บัณฑิตจําเปนตองใชวิจารณญาณ
อันรอบคอบ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางเหมาะสม และใหเปนไปเพื่อประโยชนของสวนรวม
อยางแทจริง หากทุกคนพรอมเพรียงกันปฏิบัติไดดังนี้ งานทุกดานทุกระดับของชาติก็จะบรรลุผลสําเร็จสมบูรณ
และบานเมืองเราก็จะมีแตความกาวหนารุงเรืองสืบไป
เวลา ๑๓.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ณ มหิดลสิทธาคาร
มหาวิทยาลัยมหิดล อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๘.๑๑ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงยกชอฟาวิหารพุทธมงคล ณ วัดปาตาล อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๔๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๕.๐๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนต พ ระที่ นั่ ง จากอาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา พระราชวั ง ดุ สิ ต ไปทรงเป น ประธาน
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีน คริน ทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ในวั น เดี ย วกั น นี้ เวลา ๑๔.๕๗ น. พระเจ า หลานเธอ พระองค เ จ า อทิ ต ยาทรกิ ติ คุ ณ
เสด็จไปทรงหลอรูปหลวงปูสรวง ณ วัดไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๔๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให นายช็อน แจ มัน (Mr. Jeon Jea Man) เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐเกาหลีประจําประเทศไทย เฝาทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพนจากตําแหนงหนาที่
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า โปรดกระหม อ ม
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประถมาภรณชางเผือกแกเอกอัครราชทูตฯ ดวย
เวลา ๑๔.๒๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ณ หอประชุมใหญ
อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี พระราชทาน
พระโอวาท ความวา วิชาความรูที่บัณฑิตทั้งหลายไดศึกษาเลาเรียนมา เปนเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพ
ซึ่งแตละคนจะไดนําไปใชสําหรับประกอบกิจการงานในวันขางหนา แตการจะใชเครื่องมือนั้นใหบังเกิดผล
เปนประโยชนแทจริงทั้งแกตัวบัณฑิตเองและแกสวนรวม จําเปนตองอาศัยรากฐานอันสําคัญยิ่ง คือศรัทธา
ความเชื่อมั่นในความดี ศรัทธาความเชื่อมั่นดังกลาว เกิดมีขึ้นไดดวยการพิจารณาจนแจงชัดในเหตุและผล
วาความดีเทานั้นที่สามารถรักษาบุคคลและจรรโลงสังคมใหเจริญมั่นคงได ความเชื่อมั่นที่บังเกิดขึ้นจาก
การพิ จ ารณานี้ จะน อ มนํ า ให บุ ค คลมี ค วามมุ ง มั่ น ตั้ ง ใจที่ จ ะประพฤติ ป ฏิ บั ติ แ ต สิ่ ง ที่ ดี ที่ ถู ก ต อ ง
เมื่อจะประกอบอาชีพการงาน ก็เลือกทําเฉพาะงานที่สุจริต และเมื่อจะนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน
ก็ใชในทางที่ถูกที่เจริญแตทางเดียว ไมนําไปใชใหบังเกิดเปนโทษเปนความเสื่อม จึงขอใหบัณฑิตทุกคน
สรางสมอบรมความเชื่อมั่นในความดีใหงอกงามขึ้นในตน จะไดสามารถนําความรูท ี่มีอยู ไปใชประกอบกิจการงาน
สรางสรรคประโยชนที่แทจริงใหแกตนเองและชาติบานเมืองไดสืบไป

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๔๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

เวลา ๑๖.๐๐ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงติดตามความกาวหนา
โครงการเกษตรสวนพระองค ณ ศูนยเรียนรูการเกษตรสวนพระองค อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๔๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให นายศุภชัย ภูงาม องคมนตรี เปนผูแทนพระองค ไปในงานการแขงขันกรีฑาชิงชนะเลิศ
แหงประเทศไทยและนานาชาติ ชิงถวยพระราชทาน ครั้งที่ ๖๑ ประจําป ๒๕๕๘ และมอบถวยรางวัล
พระราชทานแกทีมชนะเลิศ กับรองชนะเลิศ ณ สนามกีฬาหลัก ศูนยบริการการกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยรังสิต อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๔๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๖.๔๒ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงสดับพระธรรมเทศนาเทศนมหาชาติ “กัณฑกุมาร ๑๐๑ พระคาถา” เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
ณ หอประชุมพุทธมณฑล อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๔ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไป
ทรงเปดศาลาการเปรียญพระธรรมโมลี และอาคารศรีสุนทรสรกิจ ณ วัดศรีรัตนาราม อําเภอเมืองสุรินทร
จังหวัดสุรินทร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๔๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๑๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๓.๔๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ แกผูบริจาคโลหิตครบ ๑๐๐ ครั้ง
และผูทําคุณประโยชนแ กสภากาชาดไทย ใบประกาศเกียรติคุณ และเข็ม ที่ร ะลึกแกผูบ ริจาคโลหิต
ครบ ๓๖ ครั้ง และครบ ๑๐๘ ครั้ง ของเหลากาชาดจังหวัดภาค ๑ และภาค ๒ ณ ชลพฤกษ รีสอรท
อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๒๖ น. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
เสด็จโดยรถยนตที่นั่ง ไปยังทาอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอรที่นั่ง
เสด็จไปทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหนวยแพทยเคลื่อนที่มูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ที่โปรดใหไปตรวจรักษาผูเจ็บปวย ในโอกาสที่เสด็จไปทรงเยี่ยม และพระราชทานสิ่งของ
แกราษฎรในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแกว และจังหวัดนครนายก ระหวางวันที่
๑๑ - ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ โรงแรมแคนทารี กบินทรบุรี อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๔๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๑๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๕.๑๘ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปประทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗
ณ หองปทุมรัตน มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เวลา ๑๔.๕๓ น. พระเจ า หลานเธอ พระองค เ จ า พั ช รกิ ติ ย าภา เสด็ จ ไปทรงจั ก รยาน
นําผูรวมกิจกรรมปนจักรยานรณรงคจัดหาทุน “ราชภักดิ์ ไบค แอนด คอนเสิรต แทนคุณแผนดิน ”
เส น ทางจากวนอุ ท ยานชะอํ า อํ า เภอชะอํ า จั ง หวั ด เพชรบุ รี ถึ ง อุ ท ยานราชภั ก ดิ์ อํ า เภอหั ว หิ น
จังหวัดประจวบคีรีขันธ และทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิรต “ราชภักดิ์ ไบค แอนด คอนเสิรต
แทนคุณแผนดิน”
อนึ่ง เมื่อวันศุกร ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๑๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุม ารี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทอดพระเนตร
การแสดงอุปรากรจีนงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ ครั้งที่ ๑๗ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
ณ หอประชุมใหญ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๔๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดงาน “ศตสมัย เจริญใจ สุนทรวาทิน” เนื่องในวาระ
ชาตกาล ๑๐๐ ป นางเจริญใจ สุนทรวาทิน ศิลปนแหงชาติ สาขาคีตศิลป ณ ธนาคารกสิกรไทย
จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๑๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงระเบียบ ภูมิรัตน ม.ว.ม.
ป.ช., ต.จ., ภ.ป.ร. ๓ ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๓ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงหลอพระสังฆปรินายก “หุยเหนิง” บูรพาจารยนิกายเซ็นรูปที่ ๖ ณ มูลนิธิพุทธจักษุ วิชชาลัย
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
อนึ่ง เมื่อวันเสารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๔๕ น. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนตที่นั่ง จากโรงแรมแคนทารี กบินทรบุรี อําเภอกบินทรบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเปนที่ประทับแรม ไปยังสนามบินเครือสหพัฒน เพื่อประทับเฮลิคอปเตอรที่นั่ง
ไปยังโรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทอง ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหนวยแพทย พอ.สว. จังหวัดปราจีนบุรี
ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหเปนจังหวัดแพทยอาสา
ลําดับที่ ๒๕ เมื่อป ๒๕๑๓ ปจจุบัน มีสมาชิกรวม ๑,๒๘๙ คน ในการนี้ พระราชทานของที่ระลึก
แกผูถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว. และพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการ
เข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มเครื่องหมายพระนามาภิไธย สว. และโล แกกรรมการ อนุกรรมการ
อาสาสมัคร และผูใหการสนับสนุน พรอมทั้งพระราชทานเครื่องแบบนักเรียน ของเลนเด็ก เสื้อ หนังสือธรรมะ
ของที่ระลึก เครื่องนุงหมและยาตําราหลวง แกนักเรียน เด็กเล็ก ผูใหญบาน ครู และคนชรา จากนั้น
ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝารับเสด็จ และทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหนวยแพทย พอ.สว. และหนวยแพทย
พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ ที่โปรดใหไปบริการตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บปวย ในการนี้ พระราชทาน
พระวโรกาสให สมาชิก พอ.สว. จังหวัดปราจีนบุรี เฝา พรอมทั้งมีพระดํารัสเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๔.๔๘ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปด “การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ” ครั้งที่ ๙ ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด
กรุงเทพ เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วั น นี้ เวลา ๐๙.๑๑ น. สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ ลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให นายเกซัง วังดี
(Mr. Kesang Wangdi) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจําประเทศไทย เฝาทูลละอองพระบาท
กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่พนจากตําแหนงหนาที่
ในโอกาสนี้ นางชิมี เชอริง (Mrs. Chhimi Tshering) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ รว มเฝ า
ทูลละอองพระบาทดวย
ในวั น เดี ยวกัน นี้ เวลา ๑๓.๔๘ น. สมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ มารี
เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเปด
โครงการกองทุน ส.ธ. เพื่อผูสูงวัย และทอดพระเนตรการดําเนินงานของศูนยโรคพารกินสัน และศูนยพัฒนา
การเรียนรูของสมอง ณ อาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ตอจากนั้น เสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาดสรรเสริญ และเหรียญกาชาดสมนาคุณ
ชั้นที่ ๑ แกผูบําเพ็ญคุณความดีและผูมีอุปการคุณแกสภากาชาดไทย และพระราชทานพระราชวโรกาสให
ผู มี กุ ศ ลจิ ต เฝ า ทู ล ละอองพระบาท ทู ล เกล า ทู ล กระหม อ มถวายเงิ น และสิ่ ง ของ ณ ตึ ก ภปร.
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เสร็จแลว เสด็จพระราชดําเนิน
ไปทรงเปนประธานการประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ประจําป ๒๕๕๘ ณ อาคารเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อ วัน จัน ทรที่ ๑๔ กั น ยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๒๐ น. สมเด็ จพระเจา ลูก เธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนตที่นั่ง จากโรงแรมแคนทารี กบิน ทรบุรี
อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเปนที่ประทับแรม ไปยังสนามบินเครือสหพัฒน เพื่อประทับ
เฮลิคอปเตอรที่นั่ง ไปยังโรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหนวยแพทย พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
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ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหเปนจังหวัดแพทยอาสาลําดับที่ ๓๕ เมื่อป ๒๕๑๕ ปจจุบัน
มีสมาชิกรวม ๑,๓๑๙ คน ในการนี้ พระราชทานของที่ระลึกแกผูถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว.
และพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการ เข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มเครื่องหมาย
พระนามาภิไธย สว. และโล แกกรรมการ อนุกรรมการ อาสาสมัคร และผูใหการสนับสนุน พรอมทั้ง
พระราชทานเครื่องแบบนักเรียน ของเลนเด็ก เสื้อ หนังสือธรรมะ ของที่ระลึก เครื่องนุงหมและยาตําราหลวง
แก นั ก เรี ย น เด็ ก เล็ ก ผู ใ หญ บ า น ครู และคนชรา จากนั้ น ทรงเยี่ ย มราษฎรที่ ไ ปเฝ า รั บ เสด็ จ
และทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหนวยแพทย พอ.สว. และหนวยแพทยพระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ
ที่โปรดใหไปบริการตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บปวย ในการนี้ พระราชทานพระวโรกาสให สมาชิก พอ.สว.
จังหวัดฉะเชิงเทรา เฝา พรอมทั้งมีพระดํารัสเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ในวันเดียวกันนัน้ เวลา ๑๙.๑๙ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทอดพระเนตรภาพยนตร เรื่อง “แมเบี้ย” รอบการกุศล ในงานกาลา แชริตี้ ณ โรงภาพยนตร
สยามภาวลัย รอยัล แกรนด เธียเตอร ศูนยการคาสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๑๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๗.๑๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางนงนุช ตันสัจจา จ.ภ., บ.ม.
ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๗.๑๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางประไพ อินทรัมพรรย จ.ช.,จ.ม.
และ นางสาวพู ล ศรี กรั ย วิ เ ชี ย ร ณ เมรุ วั ด ธาตุ ท อง เขตวั ฒ นา กรุ ง เทพมหานคร ต อ จากนั้ น
เสด็จพระราชดําเนินไปในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณหญิงวรวรรณ ชัยอาญา ป.ช., ป.ม., จ.จ.
ณ ศาลา ๑๐ วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๑๒ น. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
เสด็จไปทรงรวมบันทึกวีดิทัศนพระราชทานสัมภาษณ เนื่องใน “วันมหิดล” ประจําป ๒๕๕๘ ณ หองประชุม
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๒๐ น. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนตที่นั่ง จากโรงแรมแคนทารี กบินทรบุรี อําเภอกบินทรบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเปนที่ประทับแรม ไปยังสนามบินเครือสหพัฒน เพื่อประทับเฮลิคอปเตอรที่นั่ง
ไปยังโรงเรียนซับนกแกววิทยา อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว เพื่อทอดพระเนตรการทํางานของ
หนวยแพทยเคลื่อนที่มูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และหนวยแพทย
พระราชทาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ ที่โปรดใหไปทําการตรวจรักษาผูเจ็บปวย การนี้ พระราชทานของที่ระลึก
แกผูถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว. และพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการ
เข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มเครื่องหมายพระนามาภิไธย สว. และโล แกกรรมการ และอนุกรรมการ
อาสาสมัคร และผูใหการสนับสนุนการดําเนินงาน พรอมทั้งพระราชทานเครื่องแบบนักเรียน ของเลนเด็ก
เสื้อ หนังสือธรรมะ ของที่ระลึก เครื่องนุงหมและยาตําราหลวง แกนักเรียน เด็กเล็ก ผูใหญบาน ครู
และคนชรา จากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ที่มาเฝารับเสด็จ ในการออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ครั้งนี้
มีผูมาเขารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรม จํานวน ๓๑๐ คน สวนใหญเปนโรคเกี่ยวกับ
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ระบบกลามเนื้อ นอกจากนี้ ยังโปรดใหสงตัวผูปวยโรคแพภูมิตัวเอง โรคธาลัสซีเมีย โรคกระดูกพรุน
ตั้งแตกําเนิด โรคออทิสติก โรคผิวหนังเปนขุยทางพันธุกรรม และโรคแขนขาออนแรง ไปรักษาที่โรงพยาบาล
ประจําอํ าเภอและโรงพยาบาลสว นกลางในกรุ ง เทพมหานคร เสร็ จแล ว พระราชทานพระวโรกาส
ใหสมาชิก พอ.สว. จังหวัดสระแกว เฝา พรอมทั้งมีพระดํารัสชื่นชมการทํางานของพี่นอง พอ.สว.
หนวยแพทย พอ.สว. จังหวัดสระแกว เปนจังหวัดแพทยอาสาลําดับที่ ๕๐ ปจจุบันมีสมาชิก ทั้งหมด
๑,๒๙๗ คน ในปที่ผานมาไดออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ไปรักษาพยาบาลยังพื้นที่ ๑๘ หมูบานมีผูปวย
เขารับบริการตรวจรักษาโรคตาง ๆ จํานวน ๔,๒๖๐ คน
ในโอกาสนี้ ทรงนําสมาชิก พอ.สว.จังหวัดสระแกว สวด “โพชฌังคปริตร” เพื่อถวายเปนพระราชกุศล
แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมควรแกเวลา จึง ประทับ รถยนตที่นั่ง เสด็จกลับ ที่ป ระทับ แรม
โรงแรมแคนทารี กบินทรบุรี อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๑๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ ๑๗.๒๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนต พ ระที่ นั่ ง จากวั ง สระปทุ ม ไปทรงร ว มงานนิ ท รรศการภาพวาดและการเขี ย นพู กั น จี น
เนื่องในโอกาสครบ ๔๐ ป ของการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีน
และประเทศไทย เพื่อเฉลิม พระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
ณ โรงแรมพลาซา แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๐.๐๒ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป
ทรงเป ด งาน “มหกรรม ที วีรัก ษโ ลก ๓๖๐ องศา ๒๐๑๕ เซฟ เดอะ เวิล ด เอ็ กซโ ป (Save
The World Expo)” ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๘.๒๑ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปนประธานงานกาลาดินเนอรการกุศล “เดอะ เอททีนธ ซอนตา อินเตอรเนชั่นแนล ดิสทริค
เซเว น ที น คอนเฟอร เ รนซ ทู เ ธาซั่ น แอนด ฟ ฟ ที น ” (The 18 th Zonta International District
17 Conference 2015) ณ โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๗.๒๘ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงหลอพระพุทธรูปปางนาคปรก ณ วัดนาเมืองเพชร อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหม อ มให นายจิ ร ายุ อิ ศ รางกู ร ณ อยุ ธ ยา รองเลขาธิ ก ารพระราชวั ง ไปเป น ประธาน
ในการบําเพ็ญพระราชกุศลถวาย พลเอก พระวรวงศเธอ กรมหมื่นจันทรบุรีสุรนาถ และพระราชทาน
หม อ มหลวงบั ว กิ ติ ย ากร หม อ มราชวงศ กั ล ยาณกิ ติ์ กิ ติ ย ากร หม อ มราชวงศ อ ดุ ล กิ ติ์ กิ ติ ย ากร
ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๙.๕๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนต พ ระที่ นั่ ง จากวั ง สระปทุ ม ไปทรงบํ า เพ็ ญ พระราชกุ ศ ล และการสดั บ ปกรณ ถ วาย
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า เจ า อยู หั ว และพระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรมหาอานั น ทมหิ ด ล
พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๒๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางพเยาว บูลกุล ณ เมรุวัดธาตุทอง
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๑.๓๕ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน เสด็จแทนพระองคไปทรงเปดงาน
วันเยาวชนแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๘ ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให พลเรือเอก ชุมพล ปจจุสานนท องคมนตรี เปนผูแทนพระองคไปในงานการแขงขัน
เรือกอและ เรือยาว เรือยอกอง และเรือคชสีห ชิงถวยพระราชทาน ณ บริเวณพลับพลาเฉลิมพระเกียรติ
ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ป ริมแมน้ําบางนรา อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
อนึ่ ง เมื่ อ วั น เสาร ที่ ๑๙ กั น ยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๔๐ น. สมเด็ จ พระเจ า ลู ก เธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนตที่นั่ง จากโรงแรมแคนทารี กบินทรบุรี
อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเปนที่ประทับแรม ไปยังสนามบินเครือสหพัฒน เพื่อประทับ
เฮลิค อปเตอรที่ นั่ง ไปยัง โรงเรียนองครั กษ อําเภอองครัก ษ จั งหวัด นครนายก เสด็จไปทรงเยี่ย ม
การปฏิบัติงานของหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดนครนายก ณ โรงเรียนองครักษ อําเภอองครักษ
จัง หวัด นครนายก โอกาสนี้ พระราชทานของที่ร ะลึก เข็ม เครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการ
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เข็มเครื่องหมาย พอ.สว เข็มเครื่องหมายพระนามาภิไธย สว. และโล แกกรรมการ อนุกรรมการ
อาสาสมัคร และผูใหการสนับสนุน รวมทั้งพระราชทานเครื่องแบบนักเรียน ของเลนเด็ก เสื้อ หนังสือธรรมะ
ของที่ร ะลึก เครื่องนุง หม และยาตําราหลวง แกนักเรียน เด็กเล็ก ผูใหญบา น ครู และคนชรา
ตลอดจนทรงเยี่ยมราษฎรมาเฝารับเสด็จ ดวย บานบางกระจิก มีราษฎร ๑๓๔ หลังคาเรือนรวม ๓๙๒ คน
สวนใหญประกอบอาชีพรับจาง จากนั้น ทรงติดตามการปฏิบัติงานของหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว.
และหนวยแพทยพระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ ที่โปรดใหไปบริการตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บปวย
โดยมีผูไปรับบริการตรวจรักษา โรคทันตกรรม และแพทยแผนไทย รวม ๒๘๗ คน โรคที่พบมาก คือ
โรคกระดูกและขอ มีผูปวยที่ตองสงตอเขารับการรักษาตามโรงพยาบาลตาง ๆ ๑๖ คน และมีผูปวยนําเฝา
เพื่อขอพระราชทานความชวยเหลือ ๖ คน ซึ่งปวยเปนโรคเลือดออกงายหยุดยาก หูหนวก ตาบอดแตกําเนิด
ตอหิน และธารัสซีเมีย โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสใหสมาชิก พอ.สว. จังหวัดนครนายก เฝา
รับพระราชทานพระโอวาทเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และเปนขวัญกําลังใจ
อนึ่ง จังหวัดนครนายก เปนจังหวัดแพทยอาสาลําดับที่ ๔๐ มีแพทย ทันตแพทย เภสัชกร
พยาบาล อาสาสมัคร รวม ๑,๑๙๑ คน ในปที่ผานมา ไดออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ไปรักษาพยาบาลยังพื้นที่
อําเภอบานนา อําเภอเมืองนครนายก และอําเภอปากพลี มีผูปวยเขารับบริการตรวจรักษาโรคตาง ๆ
จํานวน ๕๑๖ คน รวมถึงจัดกิจกรรมรณรงค “ฟนสะอาดเหงือกแข็งแรง” ใน ๖ โรงเรียน มีนักเรียน
มารับบริการ ๑,๖๗๙ คน
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๗.๐๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังทาอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี และจังหวัดสงขลา
ระหวางวันที่ ๒๑ - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองพิกุลทอง ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
เวลา ๐๙.๒๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
ไปพระราชทานรางวัลแกผูชนะการประกวดผลิตผลทางการเกษตร และพระราชทานถวยรางวัลแกเจาของนกเขา
ที่ชนะการแขงขันกับทอดพระเนตรนิทรรศการในงานวันลองกอง งานศิลปาชีพ และงานกระจูด ในงาน
“ของดีเมืองนรา” ครั้งที่ ๔๐ ประจําป ๒๕๕๘ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา
อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
เวลา ๑๔.๑๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
ไปทรงเปดอาคารเฉลิมพระเกียรติ และตราสัญลักษณงานเฉลิมพระเกียรติ ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
(ศูนยราชการใหม) อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ตอจากนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลั ยนราธิว าสราชนคริ น ทร ประจํา ปการศึก ษา ๒๕๕๗ ณ อาคารเฉลิ ม พระเกี ยรติ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร (ศูนยราชการใหม)
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความว า บั ณ ฑิ ต ทั้ ง หลายได รั บ การศึ ก ษาอบรมมาอย า งดี นั บ ว า เป น ผู มี ค วามรู ค วามสามารถสู ง
และตอไปก็คงจะไดนําความรูความสามารถที่มีอยูไปใชประกอบกิจการงานใหบังเกิดประโยชนแกตนเอง

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๔๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

และประเทศชาติ งานที่แตละคนจะไดทํานัน้ บางงานอาจจะเปนงานใหญ งานยาก หรือบางครั้งก็มีปริมาณมาก
จนดูเหมือนเกินกําลังที่จะปฏิบัตใิ หสําเร็จเรียบรอยทันเวลาได แตแทจริงแลว ไมมีงานใดที่เกินกําลังความเพียร
ของคนเรา ไมวาจะตองรับผิดชอบงานที่ยากหรือหนักเพียงใดก็ตาม หากบุคคลมีความเพียรที่กลาแข็ง
ก็จะไมยอทอตอความยากลําบากเหน็ดเหนื่อย มีแตจะอุตสาหะพยายามกระทําเรื่อยไปอยางเต็มกําลัง
ความรูความสามารถโดยไมถอยหลัง ไมละวาง จนงานที่ทําดําเนินรุดหนาไปเปนลําดับ และบรรลุ
ผลสําเร็จไดในที่สุด จึงขอใหบัณฑิตทุกคนพิจารณาใหเห็นคุณคาของความเพียร และปลูกฝงสรางเสริมความเพียร
ให เ จริ ญ งอกงามขึ้ น ในตน จะได ส ามารถปฏิ บั ติ ง านทุ ก อย า งให สํ า เร็ จ ผลสมบู ร ณ เป น ประโยชน
เปนความเจริญมั่นคงแกตนแกชาติบานเมืองยั่งยืนไป
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๔ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จออก ณ พระตําหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ประทาน พระวโรกาสให นางวิภาดา สีตบุตร
นายกสมาคมแมบานทหารบก นํา คณะกรรมการสมาคมฯ เฝากราบทูลลา ในโอกาสที่พนจากหนาที่
และเฝา ถวายเงิน เพื่อทรงใชสอยตามพระอัธยาศัย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๔๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๐.๓๑ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงฟงปาฐกถา กัลยาณกิติ์ กิติยากร ครั้งที่ ๒๙ เรื่อง “วัณโรคในประเทศไทย” ณ ศูนยการแพทย
สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๔๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๒๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๘.๐๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ โครงการฟารมตัว อยางในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา ไปทรงวางศิลาฤกษหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ
พระชนมพรรษา สงขลา ณ พื้นที่กอสรางหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา สงขลา
อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
เวลา ๐๙.๔๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗
ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความวา วิชาความรูที่บัณฑิตทั้งหลายไดศึกษาเลาเรียนมา เปนพื้นฐานและปจจัยอันสําคัญยิ่งสําหรับ
การประกอบกิจการงานของแตละคน แตการจะนําความรูที่มีอยูไปใชใหเปนประโยชนแกงานไดจริงนั้น
มีแนวปฏิบัติที่ทกุ คนควรจะตองยึดถืออยางนอย ๓ ประการ ประการแรก ตองปฏิบัติแตสิ่งที่พิจารณาแลววา
ถูกตองเที่ยงตรงตามหลักวิชา หลักเหตุผล และหลักธรรม ดวยเจตนาอันบริสุทธิ์และมุงประโยชนของงาน
เปน ที่ตั้ง ประการที่สอง ตองมีความเพียรพยายามที่จะทํางานทุกอยางใหสําเร็จลุลวง โดยไมยอทอ
ตออุปสรรคปญหาประการที่สาม ตองประสานสัมพันธกับทุกคนทุกฝายดวยความเมตตาปรารถนาดีตอกัน
เพื่อใหทํางานรวมกันไดอยางราบรื่น จนงานที่ทําสําเร็จผลอยางมีประสิทธิภาพ หากบัณฑิตทุกคนปฏิบัติไดดังนี้
ก็มั่นใจไดวาแตละคนจะสามารถนําวิชาความรูไ ปใชปฏิบัตงิ านใหบรรลุผลเปนประโยชนแกชาติบานเมืองได
อยางเต็มภาคภูมิ
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปยังแปลงนาของเกษตรกร ตําบลดอนรัก อําเภอหนองจิก

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๔๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

จังหวัดปตตานี ทอดพระเนตรแปลงนาขาวของเกษตรกรที่ไดรับพระราชทานเมล็ดพันธุขาวและเมล็ดพันธุผัก
จากศู น ย พั ฒ นาพั น ธุ พื ช จั ก รพั น ธุ เ พ็ ญ ศิ ริ ซึ่ ง เป น เกษตรกรในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ป ต ตานี แ ละนราธิ ว าส
ที่ไ ดรับ ความเดือดรอน สืบ เนื่องจากเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ เกิดลมมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือ
พัด ปกคลุมภาคใตแ ละอาวไทย ทําใหฝนตกหนักอยางตอเนื่อง น้ําไหลบาเขาทว มบานเรือนราษฎร
และพื้นที่ทางการเกษตรไดรับความเสียหายเปนจํานวนมาก ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเกี่ยวขาวพันธุสุพรรณบุรี ๑ ซึ่งเปนเมล็ดพันธุขา วพระราชทานที่มีลําตนแข็งแรง
ตานแรงลม มีการแตกกอดี จากนั้น ทอดพระเนตรการเกี่ยวขาวแบบโบราณดวยแกระ ซึ่งเปนภูมิปญญา
ของเกษตรกรภาคใต และเปนเครื่องมือที่ไมมีความซับซอน ใชงานงาย เก็บรักษางาย ปจจุบันการใชแกระ
ลดน อ ยลงไปจนแทบไม มี ใ ห เ ห็ น เนื่ อ งจากมี เ ครื่ อ งจั ก รเข า มาแทนที่ สํ า หรั บ จั ง หวั ด ป ต ตานี
ไดมอบเมล็ดพันธุขาวพระราชทาน เปนขาวพันธุสุพรรณบุรี ๑ จํานวน ๒๔.๕ ตัน และพันธุขาว กข. ๒๙
จํ า นวน ๑.๕ ตั น แก เ กษตรกรอํ า เภอมายอ อํ า เภอยะหริ่ ง อํ า เภอปะนาเระ อํ า เภอหนองจิ ก
และอําเภอเมือง รวม ๑,๑๒๐ คน พื้นที่เพาะปลูก ๓,๕๐๐ ไร โดยไดรวมกันตกกลาในแปลงนารวม
แลวนําตนกลาที่ไดไปแจกจายตอใหเกษตรกรปลูกโดยวิธีปกดํา สามารถขยายพื้นที่เพาะปลูกจากเดิมเปน
๕,๐๐๐ ไร เกษตรกรมีความพึงพอใจในผลผลิตที่ได สวนจังหวัดนราธิวาส มอบเมล็ดพันธุขาวพระราชทาน
แกเกษตรกรตําบลโฆษิต และตําบลนานาค อําเภอตากใบ รวม ๒๒๒ คน เปนพันธุขาวพิษณุโลก ๒
จํานวน ๙,๐๐๐ กิโ ลกรัม และพัน ธุขาว กข. ๒๙ จํานวน ๓,๕๐๐ กิโ ลกรัม มีพื้น ที่เพาะปลูก
๑,๒๔๔.๗๕ ไร นอกจากนี้ กรมชลประทานไดดําเนินการบริหารจัดการน้ําและสูบน้ําในพื้นที่โครงการสงน้ํา
และบํ า รุ ง รั ก ษาโก-ลก และโครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาป ต ตานี เพื่ อ สนั บ สนุ น พื้ น ที่ เ พาะปลู ก
เมล็ดพันธุขาวพระราชทานของเกษตรกรดวย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๔๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๕.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปทรงวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะพระราชานุส าวรี ยสมเด็จ พระมหิต ลาธิ เบศร อดุล ยเดชวิก รม พระบรมราชชนก
เนื่องใน “วันมหิดล” ณ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน โดยเสด็จในการนี้ดวย
เวลา ๑๘.๒๔ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก ณ วังศุโขทัย
พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) และผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด นํา คณะนักเรียนผูไดรับทุนพระราชทานฯ
รุนที่ ๗ ปการศึกษา ๒๕๕๘ เฝาทูลละอองพระบาท รับ พระราชทานทุน การศึกษา และนําคณะ
นักเรียนทุนพระราชทานฯ ดีเดน รุนที่ ๔ และครูดีเดน ประจําป ๒๕๕๘ เฝาทูลละอองพระบาท
รับพระราชทาน โลเชิดชูเกียรติ
เวลา ๑๗.๑๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิง วรวรรณ ชัยอาญา
ป.ช., ป.ม., จ.จ. ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๒๗ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรียสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ณ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๔๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๒๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๗.๐๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิร าชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปทรงเปด
พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ณ วัดราชบพิธ สถิต มหาสีม าราม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๘.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกแทนพระองค ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
พระราชทานพระราชวโรกาสให พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ และคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนการจัดสรางอุทยานราชภักดิ์ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให พลเอก อุดมเดช สีตบุตร ผูบัญชาการทหารบก และคณะ
รับพระราชทานเงินดังกลาว เพื่อไปดําเนินการตามวัตถุประสงค ตอจากนั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุ ฎราชกุ ม าร พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะบุ คคลต าง ๆ เฝา ทูล ละอองพระบาท
ตามลําดับ ดังนี้
- คณะกรรมการอํ า นวยการจั ด กิ จ กรรมจั ก รยานเฉลิ ม พระเกี ย รติ สมเด็ จ พระนางเจ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ “Bike for Mom ปนเพื่อแม” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ และผูที่ปฏิบัติหนาที่ถวายงานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
เฝาทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
- พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการฝายจัดทําหนังสือ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ คณะผูบริหารกระทรวงวัฒนธรรม และคณะกรรมการ
ตัด สิน การประกวดภาพถาย Bike for Mom ปน เพื่อแม เฝาทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูล
รายงานผลการดําเนินงานประกวดภาพถายฯ และนําผูชนะเลิศการประกวดภาพถายฯ เฝาทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานโลรางวัล

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๔๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

เวลา ๑๔.๕๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงหลอพระพุทธรูปปางลีลา ณ กระทรวงการตางประเทศ
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๒๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
ไปทรงเปดการประชุมวิชาการรวมโรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
โรงพยาบาลพญาไท และโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล ประจําป ๒๕๕๘ ณ โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล
กรุงเทพ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๐.๑๓ น. สมเด็ จ พระเจ า ลู ก เธอ เจ า ฟ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ อั ค รราชกุ ม ารี
เสด็จโดยรถยนตที่นั่ง จากโรงพยาบาลวิชัยยุทธ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ไปยังทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๑๐
เสด็ จ เยื อ นสหราชอาณาจั ก ร สมาพั น ธรั ฐ สวิ ส และสหพั น ธ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี ระหว า งวั น ที่
๒๕ กันยายน - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
ในการนี้ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี จะเสด็จพระราชดําเนิน
ไปทรงเขารวมการประชุมสุดยอดเรื่อง สุขภาพหนึ่งเดียวของเวที “โกลบอล ริสค” (Global Risk)
ครั้งที่ ๓ และทรงบรรยายนําในพิธีเปดการประชุมดังกลาว ตามคํากราบทูลเชิญของผูจัดการประชุมฯ
ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส และจะเสด็จไปทอดพระเนตรงานทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยลุดวิก
มักซิมิเลียนส นครมิวนิก สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี รวมทั้งเสด็จไปทรงงานที่สหราชอาณาจักรดวย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๑๙ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานประจําพระอุโบสถ และทรงหลอพระพุทธมหามุนินทชินสีห
(จําลอง) เนื่องในโอกาสครบ ๒๐๐ ป แหงการสถาปนาวัดทรงธรรมวรวิหาร ณ วัดทรงธรรมวรวิหาร
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๔๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๘.๐๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปทรงเปดอุทยานราชภักดิ์
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ในโอกาสนี้ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา โดยเสด็จดวย
อุทยานราชภักดิ์เปนอุทยานประวัติศาสตร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานชื่อ
และพระราชทานพระบรมราชานุญ าตใหก องทั พบกจัด สรา งขึ้ น เพื่อ เป น การแสดงความจงรัก ภัก ดี
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย ๗ พระองค ไดแก พอขุนรามคําแหงแหงกรุงสุโขทัย
สมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระนารายณแ หงกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระเจาตากสินแหงกรุง ธนบุรี
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวแหงกรุงรัตนโกสินทร อุทยานราชภักดิ์มีขนาดเนื้อที่รวมทั้งสิ้นประมาณ ๒๒๒ ไร
ประกอบดวยพื้นที่ ๓ สวนหลัก สวนแรกประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรียพระมหากษัตริย ๗ พระองค
พระบรมรู ป หล อ ด ว ยโลหะสํ า ริ ด ในพระราชอิ ริ ย าบถทรงยื น ส ว นที่ ๒ เป น ลานอเนกประสงค
ใชสําหรับประกอบพิธีสําคัญของกองทัพบก และใชรับรองบุคคลสําคัญจากตางประเทศ และสวนที่ ๓
เปน อาคารพิพิธ ภั ณฑ ซึ่ง จัด แสดงนิทรรศการทางประวัติ ศาสตรแ ละพระราชกรณียกิจ ที่สําคั ญ ของ
พระมหากษัตริยไทยในอดีต ตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัย จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๔๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๖.๐๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี
เวลา ๑๘.๔๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี
ในวั น เดี ยวกัน นี้ เวลา ๑๗.๒๒ น. สมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ มารี
เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันพิพิธภัณฑไทย
เรื่อง “ประวัติศ าสตรชาติไทย” และทรงเปดหองสมุดปยมหาราชรฤก ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๔๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๕.๔๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริ ญ ญาบั ต รแก ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ ยะลา และมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สงขลา
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี
เวลา ๐๙.๐๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า โปรดกระหม อ มให สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จลงแทนพระองค ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให
นางวิภาดา สีตบุตร นายกสมาคมแมบา นทหารบก นํา คณะกรรมการสมาคมฯ เฝาทูลละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
แดสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศ ล
ตามพระราชอัธยาศัย รวมทั้งเงิน รายไดจากการจําหนายสลากกาชาด ประจําป ๒๕๕๘ เพื่อบํารุง
สภากาชาดไทย จากนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให เสด็จลงแทนพระองค
พระราชทานพระราชวโรกาสให ผูชวยศาสตราจารยวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง
พรอมคณะกรรมการจัดการแขงขันมินิมาราธอนในโครงการ “๔๒ ป รามคําแหงเดิน - วิ่ง มินิมาราธอน”
เฝ า ทู ล ละอองพระบาท ทู ล เกล า ทู ล กระหม อ มถวายเงิ น รายได จ ากการจั ด การแข ง ขั น ดั ง กล า ว
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ตอจากนั้น
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี พระราชทานพระราชวโรกาสให
คณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท ตามลําดับ ดังนี้
- นายวีระ โรจนพจนรัตน (อานวา โรด-พด-จะ-นะ-รัด) รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม
นํา คณะกรรมการจัดการแสดงคอนเสิรต “๗๘ ป ตํานานแหงสายน้ํา” นายสมนึก ทองมา (ชลธี ธารทอง)
ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจําป ๒๕๔๒ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงินรายไดจากการจัดงานดังกลาว เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๔๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

- พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล (อานวา ดิด-ถะ-กุน) ปลัดกระทรวงกลาโหม นํา คณะกรรมการ
อํานวยการออกรานสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และสมาคมภริยาขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการออกรานงานกาชาด ประจําป ๒๕๕๘
เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย
- พลเอก อุดมเดช สีตบุตร ผูบัญชาการทหารบก นํา คณะกรรมการจัดงานออกรานกองทัพบก
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการออกรานงานกาชาด ประจําป ๒๕๕๘
เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย
- คณะผู บ ริ ห ารกระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการร า นสมาคมแม บ า นแรงงาน
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการออกรานงานกาชาด ประจําป ๒๕๕๘
เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย
- นางมยุรี อิงคนินันท ประธานชมรมคูสมรสตุลาการศาลยุตธิ รรม นํา คณะกรรมการบริหารชมรมฯ
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- นายสมพงศ นครศรี ประธานกรรมการมูลนิธิคุณากร ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี นํา คณะกรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิฯ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
- นายพรชัย จุฑามาศ รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี นํ า คณะผู บ ริ ห ารของสํ า นั ก งานเลขาธิ ก าร
สภาผูแทนราษฎร เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อการอนุรักษพันธุเตากระ
และสมทบทุนการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในพื้นที่เกาะทะลุ
อําเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ
- นายพิสิ ฐ ลี้ อ าธรรม นายกสมาคมกองทุ น สํา รองเลี้ ยงชี พ นํ า คณะกรรมการบริ ห าร
ที่ปรึกษาสมาคมฯ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายได จากการจัดการแขงขัน
กอลฟการกุศลชิงถวยพระราชทานฯ ครั้งที่ ๑๔ ประจําป ๒๕๕๘ เพื่อสมทบ “ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ”
- นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล (อานวา ไช-เลิด-วะ-นิด-กุน) นายกสมาคมนักเรียนเกาเนเธอรแลนด
ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นํา คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
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เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการแขงขันกอลฟชิงถวยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนโครงการศูนยเรียนรูการพัฒนาอมกอย
ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
- นางอรวรรณ วุฒิเสน พรอมครอบครัว เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เพื่อแสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาส
เสด็จพระราชดําเนิน ไปในการพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารยสุพล วุฒิเสน อดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘
- นายพัลลภ สุวรรณมาลิก (อานวา สุ-วัน-นะ-มา-ลิก) ประธานองคการคณะทํางานรวม
การปฏิ บั ติ ง านพั ฒ นาหมู บ า นชนบท สนองแนวพระราชดํ า ริ นํ า คณะองค ก ารคณะทํ า งานร ว ม
การปฏิบัติงานพัฒนาหมูบานชนบท สนองแนวพระราชดําริ (คพร.) เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลา
ทู ล กระหม อ มถวายเงิ น โดยเสด็ จ พระราชกุ ศ ลตามพระราชอั ธ ยาศั ย และทู ล เกล า ทู ล กระหม อ ม
ถวายหนังสือกับสิ่งของ เพื่อทรงใช และพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ พระภิกษุ
รวมเฝาดวย
- นายวิบูลย สงวนพงษ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นํา คณะกรรมการสภากาชาดมหาดไทย
คณะกรรมการสมาคมแมบานมหาดไทย คณะกรรมการเหลากาชาดจังหวัด และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการออกราน
งานกาชาด ประจําป ๒๕๕๘ เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย ในโอกาสนี้ ผูบริหารกระทรวงมหาดไทย
และผูวาราชการจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เฝาทูลละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และกราบถวายบังคมลา
รวมทั้ง ขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมเขาเฝาทูลละอองพระบาทดวย เสร็จแลว
สมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ หองประชุม อาคาร ๑
กรมราชองครักษ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให พลเอก วาภิรมย มนัสรังษี
รองสมุหราชองครักษ และประธานคณะกรรมการดําเนินการโครงการพระราชทานความชวยเหลือแก
ราชอาณาจักรกัมพูชาดานการศึกษา นํา คณะกรรมการโครงการความชวยเหลือแกราชอาณาจักรกัมพูชา
ดานการศึกษาและการสาธารณสุข ฝายไทยและฝายราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งไดรวมกันจัดทําบันทึกขอตกลง
การดําเนินการโครงการดังกลาว เฝาทูลละอองพระบาท รับพระราชทานพระราโชวาท เพื่อนําไปปฏิบัติ
ในโอกาสนี้ ทรงเปนประธานในพิธีลงนามบันทึกขอตกลงการดําเนินการโครงการดังกลาวดวย ตอจากนั้น
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท ตามลําดับ
ดังนี้
- นายจุลสิงห วสันตสิงห นายกสมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ
นํา คณะกรรมการอํานวยการสมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยชุดเดิม (ป ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)
เฝาทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะพนจากหนาที่ และนําคณะกรรมการฯ ชุดใหม
(ป ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) เฝาทูลละอองพระบาท ในโอกาสเขารับหนาที่ใหม ในโอกาสนี้ ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงินรายไดจากการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
เพื่อจัดตั้งกองทุนจัดจางครูใหแกโรงเรียนในพระราชูปถัมภ
- พลเอก ประวิตร วงศสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
นํ า คณะนายทหารชั้ น ผู ใ หญ แ ละนายทหารสั ญ ญาบั ต ร สั ง กั ด สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายประกาศเกียรติคุณการรับราชการจนครบกําหนด
เกษียณอายุราชการจารึกบนแผนทองคํา สําเนาคําสั่งเกษียณอายุราชการ บัตรประจําพระองคทรงเปน
ข า ราชการบํ า นาญ สั ง กั ด สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม และหนั ง สื อ ที่ ร ะลึ ก ในโอกาสที่ จ ะ
ทรงเกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
เวลา ๑๔.๕๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท
ตามลําดับ ดังนี้
- พลเรือเอก ไกรสร จันทรสุวานิชย ผูบัญชาการทหารเรือ นํา คณะกรรมการรานกองทัพเรือ
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการออกรานงานกาชาด ประจําป ๒๕๕๘
เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย
- นางณุ ฉัต รา จัน ทรสุว านิชย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ นํา คณะกรรมการสมาคม
ภริยาทหารเรือ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการออกรานสมาคม
ภริยาทหารเรือ ประจําป ๒๕๕๘ เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๔๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

- พลตํ า รวจเอก สมยศ พุ ม พัน ธุ ม ว ง ผู บั ญ ชาการตํ า รวจแห ง ชาติ นํ า คณะกรรมการ
รานสํานักงานตํารวจแหงชาติ และรานสมาคมแมบานตํารวจ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงิน รายไดจากการออกร านงานกาชาด ประจําป ๒๕๕๘ ของรานสํานั กงานตํารวจแหง ชาติ
และรานสมาคมแมบานตํารวจ เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย
- นายฐากร ตั ณฑสิ ท ธิ์ เลขาธิก ารคณะกรรมการกิ จการกระจายเสีย ง กิ จ การโทรทั ศ น
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ นํา คณะผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิ จ การโทรคมนาคมแห ง ชาติ เฝ า ทู ล ละอองพระบาท ทู ล เกล า ทู ล กระหม อ มถวายเงิ น รายได
จากการจําหนายสลากกาชาด และคูปองเลนเกมส ประจําป ๒๕๕๘ และเงินรายไดจากการออกรานงานกาชาด
ประจําป ๒๕๕๘ เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย
- นายเสริมสกุล คลายแกว ผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค นํา คณะผูบริหาร และคณะกรรมการ
ร า นกาชาดการไฟฟ า ส ว นภู มิ ภ าค เฝ า ทู ล ละอองพระบาท ทู ล เกล า ทู ล กระหม อ มถวายเงิ น รายได
จากการจําหนายสลากบํารุงสภากาชาดไทยการไฟฟาสวนภูมิภาค ประจําป ๒๕๕๘ เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย
และทูลเกลาทูลกระหมอ มถวายถวายเงิน รายได จากการจําหนายเสื้อยืด สีมว งประดับ ตราสั ญ ลักษณ
งานเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
- คณะกรรมการรานกาชาดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เฝาทูลละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจําหนายสลากกาชาดไทย ประจํา ป ๒๕๕๘ เพื่อบํารุง
สภากาชาดไทย
- คณะกรรมการรานไปรษณียไทย เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายได
จากการจําหนายสลากกาชาด ประจําป ๒๕๕๘ เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย
- คณะกรรมการรานสมาคมศิษยเกาการเรือนสวนดุสิต ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการออกรานกาชาด
ประจําป ๒๕๕๘ เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย
- คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ นํา คณะซิสเตอรผูบริหารโรงเรียนนารีวิทยา อําเภอเมืองราชบุรี
จั ง หวั ด ราชบุ รี นายกเทศมนตรี เ ทศบาลเมื อ งราชบุ รี พร อ มด ว ยคณะชมรมศิ ษ ย เ ก า ผู ป กครอง
และครูโรงเรียนนารีวิทยา เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจัดกิจกรรม
หนึ่งความดีนารีวทิ ยา ปลอยพันธุปลาเฉลิมพระเกียรติ โอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๔๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

- พลตรีหญิง สมพิศ พรหมเดช ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และประธานมูลนิธิ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก นํา คณะผูบริหารมูลนิธิวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เฝาทูลละอองพระบาท
ทู ล เกล า ทู ล กระหม อ มถวายเงิ น รายได จ ากการจั ด การแข ง ขั น ชกมวยการกุ ศ ล “ศึ ก พุ ม พั น ธ ม ว ง”
โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย
- แพทยหญิงสรอยสอางค พิกุลสด ผูอํานวยการศูนยบริการโลหิตแหงชาติ นํา นายธงชัย ลืออดุลย
ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา และนางกรคณา (อานวา กอน-คะ-นา) ลืออดุลย นายกเหลากาชาด
จั ง หวั ด นครราชสี ม า และผู ใ ห ก ารสนั บ สนุ น การก อ สร า งอาคารภาคบริ ก ารโลหิ ต แห ง ชาติ ที่ ๕
จังหวัดนครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เฝาทูลละอองพระบาท
ทูลเกล าทูลกระหม อมถวายเงิ น เพื่อสมทบทุน การกอ สรางอาคารภาคบริการโลหิ ต แหง ชาติ ที่ ๕
จังหวัดนครราชสีมา
- นายวิทิต ลีนุตพงษ ประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
นํา คณะกรรมการจัดการแขงขัน “เอไอเอส แฟมิลี่ แรลลี่” เพื่อสายใจไทย ครั้งที่ ๒๒ ชิงถวยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุมารี เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงินรายไดจากการแขงขันดังกลาว เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
- นางสาวผองเพ็ญ อาชาเทวัญ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแหงประเทศไทย ปทุมนนท
นํา คณะกรรมการสมาคมฯ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
- ศาสตราจารยกิตติคุณกาญจนา นาคสกุล นํา นายภูมใจ นาคสกุล และนางปราณี บุญชุม
พรอมดวยคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสยามบรมราชกุมารี
เพื่อโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
- นางสาลินี อินทรไข นํา เด็กชายปรวุธ จิรมิตรมงคล อายุ ๙ ป กําลังศึกษาอยูชั้นประถม
ปที่ ๔ โรงเรียนดรุณาราชบุรี จังหวัดราชบุรี ผูเปนบุตร พรอมดวยครอบครัว เฝาทูลละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายภาพวาดลายเสนลายไทย ตอนทศกัณฐลักนางสีดา ซึ่งวาดโดยเด็กชายปรวุธฯ
- นางสาวกันติกานต อินทศร กรรมการผูจัดการ บริษัท คิวริโอ ทัวร แอนด แทรเวิล จํากัด
นํา คณะผูบริหารบริษัทฯ เฝาทูลละอองพระบาท นอมเกลานอมกระหมอมถวายรถยืนเคลื่อนที่ไฟฟา
เพื่อทรงใชตามพระราชอัธยาศัย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๔๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

- นายอรพงศ เทียนเงิน กรรมการผูจัดการ บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จํากัด
นํา คณะผูบ ริ ห ารบริษัทฯ และผูสนับ สนุ น การจัด การแขงขัน พัฒ นาซอฟตแ วรชิง ถว ยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ “อิเมจิน คัพ ไทยแลนด ๒๕๕๘”
(Imagine Cup Thailand 2558) พร อ มด ว ยที ม ที่ช นะเลิ ศ การแขง ขั น ฯ เฝ า ทู ลละอองพระบาท
กราบบังคมทูลรายงานผลการจัดการแขงขันฯ
- พลเอก วาภิรมย มนัสรัง ษี รองสมุห ราชองครักษ ประธานคณะกรรมการดําเนิน การ
โครงการพระราชทานความชวยเหลือแกราชอาณาจักรกัมพูชาดานการศึกษา นํา คณะกรรมการโครงการฯ
ผู แ ทนสถาบั น การศึ ก ษา และเยาวชนราชอาณาจั ก รกั ม พู ช าที่ ไ ด รั บ พระราชทานทุ น การศึ ก ษา
เฝาทูลละอองพระบาท เพื่อแสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตอจากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชวัง ดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานกรรมการ
มู ล นิ ธิ ส งเคราะห ค รอบครั ว ทหารผ า นศึ ก ในพระราชู ป ถั ม ภ ส มเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี
นํา คณะกรรมการ และอาสาสมัครมูลนิธิสงเคราะหครอบครัวทหารผานศึกฯ เฝาทูลละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘
เวลา ๑๗.๔๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพ ระที่นั่ง จากวัง สระปทุ ม ไปทรงหลอ “พระพุ ทธเทพทัน ตราช” และพิ ธีพุทธาภิเษก
“พระพุทธเทพทั น ตราช” เพื่อ เฉลิมพระเกีย รติสมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๘ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
เสด็จออก ณ วังรื่นฤดี ประทานพระวโรกาสให ทานผูหญิงบุตรี วีระไวทยะ เลขาธิการมูลนิธิเพชรรัตน สุวัทนา นํา คณะบุคคลตาง ๆ เฝา ตามลําดับ ดังนี้
- พระภิกษุและสามเณรจากสํานักเรียนวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ที่สอบไดเปรียญธรรม
๙ ประโยค ประจําป ๒๕๕๘ เฝา รับ ประทานตาลปต รอักษรพระนาม สมเด็จพระเจาภคินีเธอ
เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และทุนพัฒนาวัด กับพระภิกษุและสามเณรที่สอบไดเปรียญธรรม
๖ ประโยค ประจําป ๒๕๕๘ เฝา รับประทานตาลปตรอักษรพระนาม พระนางเจาสุวัทนา พระวรราชเทวี
และทุนการศึกษา

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๔๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

- ผูแทนสถาบันการศึกษา ในพระอุปถัมภ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา
สิรโิ สภาพัณณวดี เฝา รับประทานพระรูปหลอครึ่งพระองค สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณณวดี เพื่อเชิญไปประดิษฐานที่สถาบันฯ
- กรรมการมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เฝา รับประทานเงิน
สนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานมูลนิธิฯ
- กรรมการมูลนิธพิ ระบรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั ในพระบรมราชูปถัมภ
เฝ า รั บ ประทานเงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย เพื่ อ จั ด ทํ า หนั ง สื อ เผยแพร สํ า หรั บ มู ล นิ ธิ ฯ และสนั บ สนุ น
การดําเนินงานของสํานักงานมูลนิธิฯ
- หมอมหลวงประทิ่นทิพย นาครทรรพ ผูจัดการโรงเรียนราชินี และเหรัญญิก คณะกรรมการ
จัดทุนสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ เฝา รับประทานเงินสมทบทุน “สมเด็จพระศรีพัชรินทรา
บรมราชินีนาถ” และเงินสมทบทุนราชินีมูลนิธิ
- นางสาวอุ ไ รวรรณ สมสมั ย ผู จั ด การอุ ท ยานเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระศรี น คริ น ทรา
บรมราชชนนี เฝา รับประทานเงินสนับสนุนรางวัลสําหรับพนักงาน
- พันตํารวจเอก วันชนะ ธรรมเสนา เลขานุการมูลนิธิพระราชนิเวศนมฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาภคิ นีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เฝา รับประทานเงินสนับสนุน
การดําเนินกิจกรรมของมูลนิธิฯ ตอจากนั้น
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานพระวโรกาสให
คณะผูบริหาร และคณะครูของสถาบันการศึกษา ในพระอุปถัมภ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณณวดี เฝา ตามลําดับ ดังนี้
- นางผองพรรณ สายทอง รองผูอํานวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม นํา
นายบุญเสริม สุริยา ผูอํานวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม เฝา ในโอกาสเขารับหนาที่
และนําคณะครู เฝา กราบทูลลา ในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการ และรับประทานเครื่องหมายที่ระลึก
“เพชรยุพราช”
- นางสิรินันท ศรีวีระสกุล ผูอํานวยการโรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย ในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จังหวัดเชียงใหม นํา คณะครู เฝา
กราบทูลลา ในโอกาสที่จะเกษียณอายุงาน และรับประทานเข็มที่ระลึกของโรงเรียนฯ กับนําครูที่ปฏิบัติงาน
โรงเรียนฯ ครบ ๓๐ ป เฝา รับประทานเข็มเกียรติยศของโรงเรียนฯ
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- นายยิ่งยศ จันทรชิต รองผูอํานวยการโรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ
เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จังหวัดแมฮองสอน นํา นายชัยวัฒน ใจภักดี อดีตผูอํานวยการ
โรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ เฝากราบทูลลา ในโอกาสพนจากหนาที่ และรับประทานของที่ระลึก
กับนํา นายพูลศักดิ์ ใจสวาง ผูอํานวยการโรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ และ นายอัมพวาร อิตุพร
รองผูอํานวยการโรงเรียนฯ เฝา ในโอกาสเขารับหนาที่ และรับประทานเข็มตราสัญลักษณของโรงเรียนฯ
และนําครู และบุค ลากร ทางการศึก ษาที่ป ฏิบัติงานโรงเรียนฯ ครบ ๒๕ ป และ ๓๐ ป เฝ า
รับประทานของที่ระลึก
- นางวรรณดี นาคสุขปาน ผูอํานวยการโรงเรียนสายน้ําผึ้ง ในพระอุปถัมภ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ
เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี นํา นายสรศักดิ์ แพทยคดี รองผูอํานวยการโรงเรียนสายน้ําผึ้ง
ในพระอุป ถัม ภ ฯ เฝ า ในโอกาสเขา รับ หนา ที่ และรับ ประทานเครื่อ งหมายที่ ร ะลึ กของโรงเรีย นฯ
และนํา คณะครูกราบทูลลาในโอกาสเกษียณอายุราชการ และรับประทานเครื่องหมายที่ระลึกของโรงเรียนฯ
และนํา ครู ที่ปฏิบัติงานโรงเรียนฯ ครบ ๒๐ ป ๒๕ ป ๓๐ ป และ ๓๕ ป เฝา รับประทาน
เครื่องหมายที่ระลึกของโรงเรียน
- นางตรีสุคนธ จิตตสงวน ผูอํานวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ
เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี นํา คณะครู เฝา กราบทูลลา ในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการ
และรับประทานเข็มเกียรติยศของโรงเรียนกับนําครูปฏิบัติงานโรงเรียนฯ ครบ ๑๕ ป และ ๓๐ ป
เฝา รับประทานเข็มเกียรติยศ
- นายวิรัตน มะโนวัฒนา ประชาสัมพันธสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ นํา
นายพิเชษฐ ยานุวิริยะกุล ผูอํานวยการโรงเรียนธรรมาธิปไตย จังหวัดราชบุรี เฝา ในโอกาสเขารับหนาที่
และนําครูที่ปฏิบัติงานโรงเรียนฯ ครบ ๒๐ ป ๒๕ ป และ ๓๐ ป เฝา รับประทานเข็มตราสัญลักษณ
ของโรงเรียน
- นายธนศักดิ์ ตั้งทองจิตร หัวหนาคณะอุสาหกรรมบริการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ นํา
ครูที่ปฏิบัติงานวิทยาลัยฯ ครบ ๒๐ ป ๒๕ ป และ ๓๐ ป เฝา รับประทานเข็มตราสัญลักษณของโรงเรียน
- นายเสนอ ใหมจุย รองผูอํานวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี นํา นายชัยณรงค เซงบุ ญเลง
ผูอํานวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภฯ เฝา ในโอกาสเขารับหนาที่ และนํา
คณะครู เฝา กราบทูลลา ในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการ และรับประทานของที่ระลึก
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- นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นํา นางอรทัย หลอประเสริฐชัย
ครูโรงเรียนเทศบาลปลูกปญญา ในพระอุปถัมภ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
เฝา กราบทูลลา ในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการ และรับประทานของที่ระลึก
- นางเยาวลักษณ ไชยมล ผูอํานวยการโรงเรียนเพาะปญญา ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาภคินีเธอ
เจ า ฟ า เพชรรั ต นราชสุ ด า สิ ริ โ สภาพั ณ ณวดี จั ง หวั ด ตรั ง นํ า ครู เฝ า กราบทู ล ลา ในโอกาส
ที่จะเกษียณอายุราชการ และรับประทานของที่ระลึก กับนําครูที่ปฏิบัติงานโรงเรียนฯ ครบ ๒๐ ป
และ ๓๐ ป เฝา รับประทานของที่ระลึก
- นางเบญจมาภรณ คุณะรังสี ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร ในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี นํา คณะครู เฝา กราบทูลลา
ในโอกาสที่จะเกษียณอายุงาน และรับประทานของที่ระลึก กับนําครูที่ปฏิบัติงานวิทยาลัยฯ ครบ ๓๐ ป
เฝา รับประทานของที่ระลึก
- นายสาโรจน แกวอรุณ ผูอํานวยการโรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย จังหวัดลําปาง นํา คณะครู
เฝา กราบทูลลา ในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการ
- นางอติ พ ร ทองใหม ครู ชํ า นาญการพิ เ ศษ โรงเรี ย นเบญจมราชู ทิ ศ จั ง หวั ด จั น ทบุ รี
นํา ผูบริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เฝา ในโอกาส
ที่เขารวมเครือขายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ ๖ และสมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา
สิริ โ สภาพั ณ ณวดี และนํ า คณะครู เฝ า กราบทู ล ลาในโอกาสที่ จ ะเกษี ย ณอายุ ร าชการ และนํ า
ครูที่ปฏิบัติงานโรงเรียนฯ ครบ ๒๐ ป เฝา รับประทานของที่ระลึก
- นางสาวภัทรวดี เทพพิทักษ รองประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม
ในพระอุปถัมภ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี นํา ครูที่ปฏิบัติงานวิทยาลัยฯ
ครบ ๒๐ ป ขึ้นไป เฝา รับประทานของที่ระลึก
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๖.๐๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี
เวลา ๐๗.๐๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงรวมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่จะทรงเกษียณอายุราชการ และพิธีอําลาชีวิตราชการของ
นายทหารชั้นนายพล ประจําป ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา อําเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๕.๑๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท
ตามลําดับ ดังนี้
- ศาสตราจารย นายแพทย บ รรจง มไหสวริ ย ะ รองอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายหนังสือ “พุทธศาสนสุภาษิต คําโคลง” พระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
- หมอมหลวงประทิ่นทิพย นาครทรรพ ผูจัดการโรงเรียนราชินี นํา คณะครูโรงเรียนราชินี
เฝาทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
- นางเพ็ญศรี ลิขิตจิตถะ และคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล และในโอกาสนี้ นายสุรพล ชามาตย ผูชวยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
และ นายสมชัย ครุจิ ต ร กรรมการผู จั ด การบริษั ท สหไทยสตี ลไพพ จํ า กัด (มหาชน) ร ว มเฝ า
ทูลละอองพระบาทถวายเงิน เพื่อสนับสนุนโครงการนําน้ําเสียกลับมาใชใหม โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
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- นายสังวรณ ลิปตพัลลภ นายกสมาคมอุตสาหกรรมกอสรางไทย ในพระบรมราชูปถัม ภ
และคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจัดการแขงขันกอลฟการกุศล
ประจําป ๒๕๕๗ และเงินจากสมาคมฯ กับบริษัท บีเอเอสเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อสมทบทุน
มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
- นายสารัชถ รัตนาวะดี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิพลังงานไทย นํา คณะผูบริหารมูลนิธิพลังงานไทย
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
- นายแพทยอุดม เชาวรินทร ผูอํานวยการโรงพยาบาลราชวิถี และประธานมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
นํา คณะบุคคล เฝาทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. คณะผูบริหารโรงพยาบาลราชวิถี เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
เพื่อสมทบทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
๒. คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
เพื่อสมทบทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ และเพื่อสมทบทุนมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- ศาสตราจารย สุ ชั ช วี ร สุ ว รรณสวั ส ดิ์ นายกสมาคมวิ ศ วกรรมสถานแห ง ประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ นํา คณะบุคคล เฝาทูลละอองพระบาท นอมเกลานอมกระหมอมถวายวัสดุ
สําหรับใชในการกอสรางอาคารเรียนที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสรางขึ้นทดแทนอาคารเดิม
แกโรงเรียนที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณแผนดินไหวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ดังนี้
๑. คณะผูบริหารบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด เฝาทูลละอองพระบาท นอมเกลานอมกระหมอม
ถวายโครงสรางเหล็กรูปพรรณรีดรอน สําหรับงานกอสรางอาคารพระราชทาน ๒ ชั้น แกโรงเรียนธารทองวิทยา
(ปารวก) และโรงเรียนโปงแพรวิทยา
๒. คณะผู บ ริ ห ารบริ ษั ท ไลท ติ้ ง แอนด อี ค วิ ป เม น ท จํ า กั ด เฝ า ทู ล ละอองพระบาท
นอมเกลานอมกระหมอมถวายหลอดไฟ เพื่อพระราชทานแกโรงเรียนแมลาววิทยาคม และโรงเรียนโปงแพรวิทยา
๓. ผูบริหารบริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จํากัด เฝาทูลละอองพระบาท นอมเกลานอมกระหมอม
ถวายหลอดไฟ เพื่อพระราชทานแกโรงเรียนพานพิทยาคม และโรงเรียนธารทองวิทยา (ปารวก)
- นายกิตติ พงศศรี ประธานกรรมการมูลนิธิเผยแพรคุณธรรมเพื่อการสงเคราะหจีจินเกาะ
นํา คณะกรรมการมูลนิธิฯ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย และผาหมกันหนาว เพื่อพระราชทานแกประชาชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชอัธยาศัย
พรอมทั้งทูลเกลาทูลกระหมอมถวายพระพุทธรูปทองคําพระอรหันตจี้กง พระรูปหลอพระอรหันตจี้กง
หนังสือ และของที่ระลึก ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
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- หม อ มราชวงศ พ ร อ มฉั ต ร สวั ส ดิ วั ต น ประธานกรรมการกองทุ น พระองค เ จ า วิ ม ลฉั ต ร
นํ า คณะกรรมการจั ด การแข ง ขั น ประกวดเรี ย งความ เรื่ อ ง “สุ โ ขทั ย มรดกโลกในมื อ เยาวชน”
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น และมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย และเยาวชน ผู ช นะเลิ ศ การประกวดฯ
เฝาทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการจัดการแขงขันฯ และในโอกาสนี้ คณะกรรมการฯ
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายของที่ระลึก
- นางมาลี ตั้ ง สิ น ประธานกรรมการมู ล นิ ธิ ตั้ ง สิ น อุ ป ถั ม ภ นํ า คณะกรรมการมู ล นิ ธิ ฯ
และหั ว หน า นั ก เรี ย นที่ อ ยู ใ นความอุ ป การะของมู ล นิ ธิ ฯ รุ น ที่ ๑ - ๓๐ เฝ า ทู ล ละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตอจากนั้น
เวลา ๑๕.๕๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให นายพอล โรบิลลียารด (Mr. Paul Robilliard)
เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจําประเทศไทย ถิ่นพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร เฝาทูลละอองพระบาท
ในโอกาสเขารับตําแหนงหนาที่ จากนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให เสด็จลงแทนพระองค
พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท ตามลําดับดังนี้
- รองศาตราจารย นายสัตวแพทยสงคราม เหลืองทองคํา ประธานกรรมการ แผนกสัตวแพทยศาสตร
มูลนิธิอานันทมหิดล พรอมดว ยรองศาสตราจารย นายสัตวแพทยสมชัย พงศจรรยากุล กรรมการ
และเลขานุการแผนกสัต วแพทยศาสตร และศาสตราจารย นายสัต วแพทยรุง โรจน ธนาวงษนุเวช
คณบดี คณะสั ต วแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นํา สัต วแพทยห ญิง ทรายแกว สัต ยธรรม
ผูไดรับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกสัตวแพทยศาสตร ประจําป ๒๕๕๑ สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาอายุรศาสตรเปรียบเทียบทางสัตวแพทย (Comparative Veterinary Medicine)
ที่ม หาวิท ยาลั ยโอไฮโอ สเตท (Ohio State University) สหรัฐ อเมริก า เฝ าทู ล ละอองพระบาท
เพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
- นายอนุ กั ล ย อิ ศ รเสนา ณ อยุ ธ ยา กรรมการและเลขานุ ก ารแผนกวิ ศ วกรรมศาสตร
มู ล นิ ธิ อ านั น ทมหิ ด ล นํ า นายพิ ช ญ พั ฒ นสั ต ยวงศ ผู ไ ด รั บ พระราชทานทุ น มู ล นิ ธิ อ านั น ทมหิ ด ล
แผนกวิศวกรรมศาสตร ประจําป ๒๕๕๒ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาฟสิกสสถานะของแข็ง
(พลาสติกอิเล็กทรอนิกส) (Solid - State Physics Plastic Electronics) ที่อิมพีเรียลคอลเลจ ลอนดอน
(Imperial College London) สหราชอาณาจักร เฝาทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๔๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

และนํานายปยวัฒน เลิศวิทยากําจร ผูไดรับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร
ประจํ า ป ๒๕๕๘ ไปศึ ก ษาต อ ระดั บ ปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอก ทางด า นการทํ า เหมื อ งข อ มู ล
(Data Mining) ที่วิทยาลัยวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และการแพทยดิอิมพีเรียล (The Imperial College of
Science, Technology and Medicine) สหราชอาณาจักร เฝาทูลละอองพระบาท เพื่อกราบถวายบังคมลา
เวลา ๑๔.๕๗ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป
ประทานใบประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแกผูบริจาคโลหิตครบ ๓๖ ครั้ง และครบ ๑๐๘ ครั้ง
ประจําป ๒๕๕๖ ของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ณ อาคารใหม สวนอัมพร เปนวันที่ ๑
ในวัน เดีย วกัน นี้ เวลา ๑๔.๔๗ น. สมเด็จ พระบรมโอรสาธิร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุม าร
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิตยิ าภา เสด็จออกแทนพระองค
ณ วังศุโขทัย ประทานพระวโรกาสให นายพีรเดช พัฒนจันทร และนางภราไดย สุวรรณรัตน เฝา
ถวายเงินเพื่อสมทบทุนโครงการ “Bike for Mom ปนเพื่อแม” ตอจากนั้น
พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ประทานพระวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ เฝา
ตามลําดับดังนี้
- นายเอนโน โดรฟนิก (Mr. Enno Drofenik) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจําประเทศไทย
และนางจูริ เซกิกูชิ - โดรฟนิก (Mrs. Juri Sekiguchi - Drofenik) ภริยา เฝา ถวายเงินรายไดจากการจัดงาน
“เวียนนา บอลล แบงค็อก” (Vienna Ball Bangkok) เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่โรงแรมสยาม
เคมปนสกี้ กรุงเทพ เพื่อสมทบทุนโครงการกําลังใจ ในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา
- คุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท นายกสมาคมผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแหงประเทศไทย
ประธานมูลนิธิราชวินิตรวมใจ คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการสมาคมฯ นํา นักเรียนที่ไดรับทุนเรียนดี
แตขาดแคลนทุนทรัพย เฝารับประทานทุนการศึกษา และรับประทานพระโอวาท
- นายแพทยธํารงรัตน แกวกาญจน ที่ปรึกษามูลนิธิมหาวชิราลงกรณ นํา ผูแทนโรงเรียนตาง ๆ
ที่ขาดแคลนอุปกรณการกีฬา เฝา รับประทานอุปกรณการกีฬา
- นายวิรัช ชินวินิจกุล รองประธานศาลฎีกา และนางสาวภาวนา สุคันธวณิช อธิบดีผูพิพากษา
ศาลทรัพยสินทางปญญา และการคาระหวางประเทศกลาง และคณะ นํา นิสิต นักศึกษา ที่ชนะเลิศ
การแขงขันการวาความหรือการแถลงการณปดคดีดวยวาจาในศาลทรัพยสินทางปญญาฯ ในโครงการ
ทูต เยาวชนศาลทรัพยสินทางปญญา และการคาระหวางประเทศ ประจําป ๒๕๕๘ ประกอบดว ย
ผูชนะเลิศการแขงขันทีมภาษาไทย และผูชนะเลิศการแขงขันทีมภาษาอังกฤษ เฝารับประทานถวยรางวัล
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อนึ่ง เมื่อวันจันทร ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๑๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุม ารี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากวัง สระปทุม ไปทอดพระเนตร
การแสดงบัลเลต ลา บายาเดอร ซึ่งแสดงโดยคณะเดอะโนโวสิบีรสค บัลเลต เธียเตอร จากสหพันธรัฐรัสเซีย
ในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรี น านาชาติ ครั้ ง ที่ ๑๗ กรุ งเทพฯ เพื่อเฉลิม พระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
ณ หอประชุมใหญ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๔๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๗.๓๓ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน ไปทรงวางศิลาฤกษ และทรงเปดอาคารที่ทําการศาลเยาวชน
และครอบครัวกลาง ณ อาคารที่ทําการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๙.๐๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท ตามลําดับ
ดังนี้
- พลตํารวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ และรองศาสตราจารย
สุปรียา ควรเดชะคุปต เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการทํางาน
หลังเกษียณอายุราชการ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
- พลตรี สาโรช เขียวขจี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาในพระราชูปถัมภ
และผูอํานวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา นํา คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เฝาทูลละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อทรงใชสอยตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และนางสาววรรัตน หิรัญรักษ รวมเฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงินสะสมสวนตัว เพื่อทรงใชสอยตามพระราชอัธยาศัย ตอจากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ
เฝาทูลละอองพระบาท ตามลําดับ ดังนี้
- นางวิชชุดา สงาเนตร นายกสมาคมแมบานกองบัญชาการกองทัพไทย นํา คณะกรรมการ
สมาคมแมบานกองบัญชาการกองทัพไทย เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายได
จากการบริจาคของผูมีจิตศรัทธา เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย
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- เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารยจุไรรัตน นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร
นํ า คณะผู บ ริ ห ารคณะเภสั ช ศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร และคณะ เฝ า ทู ล ละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจัดการแขงขันเดิน - วิ่งการกุศล ทับแกว มินิ - ฮาลฟมาราธอน
ครั้งที่ ๑๒ ชิงถวยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
- พลโท ชุ ม พล เป ย มสมบู ร ณ ผู อํ า นวยการศู น ย อํ า นวยการแพทย พ ระมงกุ ฎ เกล า
นํา คณะผูบริหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา และศูนยโรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดสวนหนึ่งจากการจัดกิจกรรม “เดิน - วิ่ง
เทิดพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
- นายวิ บู ล ย ทั ต สุ ทั น ธนกิ ต ติ์ ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห ง ชาติ นํ า คณะผู บ ริ ห าร
สํานักงานสถิติแหงชาติ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายพระไพรีพินาศ (ทองคํา)
ในโอกาสครบ ๕๒ ป การกอตั้งสํานักงานสถิติแหงชาติ
- คณะกรรมการรานองคการสงเคราะหทหารผานศึก ในพระบรมราชูปถัมภ เฝาทูลละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการออกรานงานกาชาด ประจําป ๒๕๕๘ เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย
- คณะกรรมการรานกระทรวงอุตสาหกรรม เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงินรายไดจากการออกรานงานกาชาด ประจําป ๒๕๕๘ เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย
- คณะกรรมการรานกรมราชทัณฑ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายได
จากการออกรานงานกาชาด ประจําป ๒๕๕๘ เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย
- นายไทยรัฐ พงษสนิท อุปนายกและประธานกรรมการจัดงานกาชาดสมาคมนักศึกษาเกา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี คณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายได
จากการออกรานงานกาชาด ประจําป ๒๕๕๘ เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย
- นางพยงค จิระพันธุวาณิช นายกกอตั้งสโมสรไลออนสลพบุรีศรีชลสิทธิ์ นํา คณะกรรมการ
บริหารสโมสรไลออนสลพบุรี ศรีชลสิทธิ์ ภาค ๓๑๐ เอ๒ (ประเทศไทย) ปบริหาร ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
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- รองศาสตราจารยจอมพงศ มงคลวนิช และนางประภาภรณ มงคลวนิช เฝาทูลละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อสมทบทุน “ทุนการกุศล สมเด็จพระเทพ”
- นายประสงค สุบรรณพงษ ผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ประธาน
กลุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ ๕ ภูมิภาค นํา คณะผูบริหาร ผูแทนครู และนักเรียน
กลุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ ๕ ภูมิภาค เฝาทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงาน
ผลการดําเนินงานของกลุมโรงเรียน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ และทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- พันตรี ประสาร เหมือนพงษ ผูอํานวยการกองแพทยหลวง นํา นายอาชวะ มหัธนารักษ
และครอบครัว เฝาทูลละอองพระบาท นอมเกลานอมกระหมอมถวายยูนิตทําฟน เพื่อพระราชทาน
แกกองแพทยหลวง สําหรับใชในกลุมงานทันตกรรม
- นายโอภาศ ธันวารชร กรรมการรองผูจัดการใหญอาวุโส บริษัท สยามคูโบตา คอรปอเรชัน่ จํากัด
นํ า คณะผู บ ริ ห ารบริ ษั ท ฯ เฝ า ทู ล ละอองพระบาท น อ มเกล า น อ มกระหม อ มถวายรถแทรกเตอร
และเครื่องปลูกมันสําปะหลัง เพื่อพระราชทานแกมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พรอมทั้งกราบบังคมทูลรายละเอียด
การใชรถแทรกเตอรและเครื่องปลูกมันดังกลาว ตอจากนั้น
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
เสด็จลงแทนพระองค ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให
คณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท ตามลําดับดังนี้
- นายอภิชาติ โตดิลกเวชช ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นํา คณะผู ดําเนินงาน
กิจกรรมทํานาในที่ดินสวนพระองค เฝาทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการดําเนินงาน
และรับพระราชทานพระราชดําริ เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พรอมทั้ง
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อทรงใชสอยตามพระราชอัธยาศัย และนอมเกลานอมกระหมอม
ถวายผลิตภัณฑแปรรูปจากขาวและขาวสาร เพื่อพระราชทานฝายหองเครื่องกองมหาดเล็ก สํานักพระราชวัง
- คณะกรรมการแผนกอั ก ษรศาสตร มูล นิ ธิอ านั น ทมหิด ล นํ า นายเอกกมล วรรณเมธี
ผูไดรับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกอักษรศาสตร ประจําป ๒๕๔๘ สําเร็จการศึกษา
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ระดับปริญญาโท สาขาภูมิศาสตรกายภาพ (Physical Geography) และปริญญาเอก สาขาอุทกวิทยาลุมน้ํา
ที่มหาวิทยาลัยยูเทรกต (University of Utrecht) ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด นางสาวธีราภา ไพโรหกุล
ผูไดรับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกอักษรศาสตร ประจําป ๒๕๕๑ สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท ดานประวัติศาสตรยุโรป (History of Europe) ที่มหาวิทยาลัยยอรค สหราชอาณาจักร
ปริญญาโทและปริญญาเอกดานประวัติศาสตรเศรษฐกิจ (Economic History) ที่ เดอะ ลอนดอน สคูล
ออฟ อีโคโนมิคส แอน โพลิติคอล ซายน (The London School of Economics and Political Science)
สหราชอาณาจักร และนายกานน คุมพประพันธ ผูไดรับพระราชทานทุนอานันทมหิดล แผนกอักษรศาสตร
(ทุนของรัฐบาลราชอาณาจักรสวีเดน) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเอเชียศึกษา (Asian Studies)
ที่มหาวิทยาลัยลุนด (Lund University) ราชอาณาจักรสวีเดน เฝาทูลละอองพระบาท เพื่อกราบบังคมทูล
รายงานผลการศึกษา
เวลา ๑๖.๕๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดโครงการอนุรักษสวนทุเรียนนนท สวนสมเด็จพระศรีนครินทร
นนทบุรี ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร นนทบุรี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๑๘.๒๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปทรงเปดสะพาน
มหาเจษฎาบดินทรานุสรณ ณ พลับพลาพิธี บริเวณถนนนนทบุรี ๑ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๑๔.๔๔ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป
ประทานใบประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแกผูบริจาคโลหิตครบ ๓๖ ครั้ง และครบ ๑๐๘ ครั้ง
ประจําป ๒๕๕๖ ของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ณ อาคารใหม สวนอัมพร เปนวันที่ ๒
ในวั น เดี ย วกั น นี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระเจ า หลานเธอ พระองค เ จ า อทิ ต ยาทรกิ ติ คุ ณ
เสด็ จ ไปทรงหล อ รู ป หลวงปู คํ า ไหล ปริ สุ ทฺ โ ธ และทรงเป น ประธานถวายผ า ป า มหากุ ศ ลสมทบทุ น
สรางพระธาตุเจดีย ณ วัดศรีชมพู อําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๔.๒๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวัง สระปทุม ไปยังทาอากาศยานกองบัญ ชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง
เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ พีจี ๑ เสด็จพระราชดําเนิน
เยือนประเทศมาเลเซีย เพื่อทรงนําคณะขาราชการ และนักเรียนนายรอยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
ไปทัศนศึกษา
เวลา ๑๒.๐๐ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป
ทรงเป ด โครงการ “แบรนด ซั ม เมอร แ คมป ป ที่ ๒๗” ณ ห อ งประชุ ม อาคารจั ก รพั น ธ เ พ็ ญ ศิ ริ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให พลเรือเอก หมอมเจาปุสาณ สวัสดิวัตน เสด็จแทนพระองค ไปทรงวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ณ ดานหนาพระราชวังสราญรมย
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๒๐ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปนประธานงานกาลาดินเนอร คอนเสิรต “ไฮไลท ฟรอม ซูสีไทเฮา
เดอะ มูสิคัล (Highlights from Cixi Taihou the Musical)” ณ โรงแรมดุสิตธานี เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๙.๒๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และโอกาสที่มูลนิธิอานันทมหิดล
ดําเนินงานครบ ๖๐ ป ณ ศูนยการคาสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๓.๓๘ น. สมเด็ จ พระนางเจ า ฯ พระบรมราชินี น าถ ทรงพระกรุณ าโปรดเกล า
โปรดกระหมอมให สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิ ต รลดา พระราชวั ง ดุ สิ ต พระราชทานพระราชวโรกาสให พลเอก สุ ร ศั ก ดิ์ กาญจนรั ต น
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นํา ราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา (รสทป.)
ที่ผานการพิจารณาคัดเลือกแลว พรอมดวยคณะกรรมการโครงการธง “พิทักษปา เพื่อรักษาชีวิต ”
เฝาทูลละอองพระบาท รับพระราชทานธงและเข็มโครงการ “พิทักษปา เพื่อรักษาชีวิต” และรับพระราชทาน
พระราโชวาท เสร็จแลว
เวลา ๑๔.๑๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท
ตามลําดับ ดังนี้
- ศาสตราจารย นายแพทยประสิทธิ์ วัฒนาภา นํา คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ
รวมคณะแพทยศาสตร ๓ สถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๘ : จุฬาฯ - รามาฯ - ศิริราช เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุม ารี เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงินรายไดจากการจัดงานประชุมดังกลาว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- นางอัง คณา ไชยมนัส กรรมการผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห นํา คณะผูบ ริห าร
ธนาคารอาคารสงเคราะห เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อสมทบทุ น
มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
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- นายมนูญ มุกขประดิษฐ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นํา นางสาวสุปราณี
ไกรวั ต นุ ส สรณ ผู อํ า นวยการโรงเรี ย นสตรี ศ รี สุ ริ โ ยทั ย พร อ มด ว ยคณะ เฝ า ทู ล ละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘
- นางสุนั น ทา ลีเ ลิศ พัน ธ ประธานบริ ษัท ดอกบัว คู จํ ากัด นํา คณะผูบ ริห ารบริ ษัท ฯ
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจัดการแขงขันวิ่ง “๓๘ ป ดอกบัวคู
มินิฮาลฟมาราธอน ประจําป ๒๕๕๘” เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
- นายวั น ชั ย ศารทู ล ทั ต ประธานกรรมการบริ ห าร บริ ษั ท เอ็ น .ซี . ซี . แมนเนจเม น ท
แอนด ดิเวลลอปเมน ท จํากัด นํา คณะกรรมการการจัด การแขงขัน จักรยานทางไกลในโครงการ
“บางกอก ไบค ไทยแลนด แชลเลนจ ” (Bangkok Bike Thailand Challenge) ชิงถวยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะเฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงิน รายไดจากการแขง ขันจักรยานดัง กลาว เพื่อสมทบทุน มูลนิธิสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร
จังหวัดเพชรบุรี
- นางเครือวั ลย แกว นพรัต น พร อมดว ยนายรัฐพล เกษมรัติ และนายมรุต พิทยชวาล
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการประกอบอาชีพ โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
- ศาสตราจารย นายแพทยชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นํา
คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ คณะทํางานโครงการฝกอบรมและการประกวดวาดภาพพระสาทิสลักษณ
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘ ชิงโลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผูชนะเลิศ
การประกวดวาดภาพฯ เฝาทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการจัด ทําโครงการดัง กลาว
และทูล เกลาทู ลกระหมอม ถวายหนัง สือรวมภาพพระสาทิสลัก ษณ สมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ
สยามบรมราชกุมารี และภาพพระสาทิสลักษณที่ชนะการประกวดวาดภาพฯ
- นางสาวรจิต วัฒนสินธุ นายกสมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
นํา คณะผูจัดทําหนังสือวารสารคณิตศาสตรฉบับเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายหนังสือวารสารคณิตศาสตร
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย ตอจากนั้น
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหม อ มให สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ ลง แทนพระองค
พระราชทานพระราชวโรกาสให นายธนินท เจียรวนนท ประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ
พรอมดวย คณะกรรมการบริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด และครอบครัว เฝาทูลละอองพระบาท
ทูล เกล าทู ล กระหม อ มถวายพระพรชั ยมงคล และทู ล เกล าทู ล กระหม อมถวายเงิ น เพื่อ ทรงใชส อย
ตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เสร็จแลว
สมเด็ จ พระนางเจ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า โปรดกระหม อ มให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค พระราชทานพระราชวโรกาสให
พลอากาศเอก ตรี ท ศ สนแจ ง ผู บั ญ ชาการทหารอากาศ นํ า คณะกรรมการมู ล นิ ธิ คุ ม เกล า ฯ
ในพระบรมราชูปถัมภ และเจาหนาที่ เฝาทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตอจากนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคลตาง ๆ
เฝาทูลละอองพระบาท ตามลําดับ ดังนี้
- นายตีแยรี วีโต (Mr. Thierry Viteau) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจําประเทศไทย
เฝาทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่พนจากตําแหนงหนาที่
ในการนี้ พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า โปรดกระหม อ ม
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประถมาภรณชางเผือกแกเอกอัครราชทูตฯ ดวย
- นางนลิ น นิ ล อุ บ ล กรรมการและเลขานุ ก ารแผนกวิ ท ยาศาสตร มู ล นิ ธิ อ านั น ทมหิ ด ล
นํานางสาวกุลนันท จิตตวนิชประภา ผูไดรับพระราชทานทุนรัฐบาลราชอาณาจักรสวีเดน ประจําป ๒๕๕๕
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร (Food Technology) ที่มหาวิทยาลัยลุนด
(Lund University) ราชอาณาจักรสวีเดน ซึ่งเดินทางกลับประเทศไทยแลว เฝาทูลละอองพระบาท
กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา เสร็จแลว

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๔๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให นายทํานุ ธรรมมงคล
ประธานมู ล นิ ธิ พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ แพทย ไ ทย นํ า คณะกรรมการมู ล นิ ธิ พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ แพทย ไ ทย
และบริษัท ทนาเกรน จํากัด เฝาทูลละอองพระบาท นอมเกลานอมกระหมอมถวายขาวสารญี่ปุน
ที่ปลูกในประเทศไทย เพื่อพระราชทานแกโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนหรือพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
ในวั น เดี ยวกัน นี้ เวลา ๑๖.๐๓ น. สมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ มารี
เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปพระราชทาน
รางวั ลสมเด็ จเจ า ฟ ามหาจัก รี ประจํ า ป ๒๕๕๘ ทรงเป ด การประชุ ม สภาครู อาเซี ย น ครั้ ง ที่ ๓๑
และทรงฟงปาฐกถาพิเศษ หัวขอ “เอ็ดดูเคชัน แอส แอน อินทิเกรชัน ทูล ฟอร อาเซียน คอมมูนิตี้”
(Education as an Integration Tool for ASEAN Community) ซึ่ ง นายสุ ริ น ทร พิ ศ สุ ว รรณ
เปนผูกลาวปาฐกถา ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด และบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๓.๕๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยเครื่องบินของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
เที่ยวบินที่ พีจี ๓ กลับจากการเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศมาเลเซีย ถึงทาอากาศยานกองบัญชาการ
กองทัพอากาศ ดอนเมือง

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๔๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๖.๓๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวัง สระปทุม ไปยังทาอากาศยานกองบัญ ชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง
เสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ระหวางวันที่ ๓ - ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
ในการเสด็จพระราชดําเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จะทอดพระเนตรเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองทวาย และสถานที่สําคัญตาง ๆ อาทิ พระมหาเจดียชเวดากอง
หอจดหมายเหตุแหงชาติ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นอกจากนี้ จะทอดพระเนตรการดําเนินงานของ
โรงเรียนประถมศึกษา หมายเลข ๑๕ กรุงเนปดอว ตามโครงการความรวมมือระหวางรัฐบาลไทย
และรัฐบาลสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเพื่อการพัฒนาโรงเรียนมิตรภาพไทย - เมียนมาร รวมทั้ง
การดําเนิน งานของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน หมายเลข ๗ และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
หมายเลข ๖ กรุงยางกุง ซึ่งเขารวมโครงการความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
ในโรงเรียนในสาธารณรัฐ แหงสหภาพเมียนมาร ตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อนึ่ง จะทรงพบกับ นายเต็ง เสง ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
และ นายสาย หมอก คํา รองประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ณ ทําเนียบประธานาธิบดี
ในวันที่ ๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
เวลา ๑๕.๓๕ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป
ทรงเปดงานวันไลออนสสากลบริการ ประจําป ๒๕๕๘ ณ พารค วิลเลจ พระราม ๒ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๑๑ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไป
ทรงยกชอฟาวิหารเฉลิมพระเกียรติ และทรงหลอพระศรีรัตตนาทรสัตตนาค พระเจาศรีทิตะยาสัตตนาค
พระเจาศรีสรรเพชรรัตนาทร ณ วัดโนนสวาง อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๔๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๖.๐๖ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็ จ ไปทอดพระเนตรคอนเสิ ร ต “๑๒ ป บ า นพระพร สร า งคนดี สู สั ง คม” ณ หอประชุ ม ใหญ
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๔๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๕.๒๗ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปดงาน “วันลางมือโลก ๒๐๑๕” ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เปนผูแทนพระองค ไปเปดงานการแสดง
ศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ ๖๑ ประจําป ๒๕๕๘ และมอบรางวัลแกผูชนะการประกวด ณ หอศิลปรวมสมัย
ราชดําเนิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๔๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๕.๒๖ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปดงานนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด ณ อาคารนิทรรศนรัตนโกสินทร เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๔๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๘.๓๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นงั่ จากวังสระปทุม ไปทรงวางศิลาฤกษ กับทรงเปดพุทธอุทยานสังเวชนียสถานจําลอง
และทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกตุพระพุทธเมตตา ณ วัดปญญานันทาราม อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
เวลา ๑๒.๔๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเปดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
“มจพ. “เฉลิมสยามบรมราชกุมารี” นิทรรศการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๕๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให นายแผน วรรณเมธี
เลขาธิการสภากาชาดไทย นํา คณะทูต คูสมรส และเจาหนาที่ของสภากาชาดไทย เฝาทูลละอองพระบาท
ทู ล เกล า ทู ล กระหม อ มถวายเงิ น ซึ่ ง เป น รายได จ ากการออกร า นคณะภริ ย าทู ต ประจํ า ป ๒๕๕๘
เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๓.๐๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่ง กลับจากการเสด็จพระราชดําเนินเยือน
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ถึงทาอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๔๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ณ หอประชุม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เปนวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความวา บัณฑิตเมื่อออกไปดําเนิน ชีวิตและประกอบอาชีพการงาน คงจะไดพบความจริงขอหนึ่งวา
ในชีวิตและการทํางานของคนเรานั้น ยอมมีปญหาตาง ๆ เกิดขึ้นไดบางเปนธรรมดา ปญหาดังกลาว
หากปลอยทิ้งไว อาจลุกลามบานปลายออกไปจนเกิดความเสียหายรายแรงยิ่งขึ้น จึงจําเปนที่จะตองปฏิบัติแกไข
และระมัดระวังปองกันไมใหเกิดขึ้นอีก ในการแกไขและปองกันปญหาใหไดจริงนั้น มีปจจัยสําคัญอยางหนึ่ง
ที่ บุ ค คลจะขาด เสี ย มิ ไ ด คื อ สติ ค วามรู ตั ว คนที่ มี ส ติ ย อ มรู ตั ว อยู ต ลอดเวลาว า กํ า ลั ง ทํ า อะไร
และมีปญหาอะไรเกิดขึ้น ทําใหสามารถพิจารณาสาเหตุของปญหาตามเปนจริง และหาทางแกไขไดทันทวงที
เมื่อแกปญหาลุลวงแลว ก็ประพฤติปฏิบัตกิ ารทุกอยางดวยความมีสติรูตัวอยูเสมอ ทําใหไมตั้งอยูในความประมาท
ไมกระทําการผิดพลาดจนเกิดปญหาตอตามมา จึงเปนการปองกันปญหาไดอยางดีที่สุด หากบัณฑิต
พิจ ารณาเรื่อ งนี้ ใ ห เ ขา ใจชั ด ก็ จ ะเห็ น ได ว า ในสั ง คมของเรานั้ น ถ า ทุ ก คนมีส ติ รู ตั ว ป ญ หาสั ง คม
ก็คงเกิดขึ้นไมมากนัก และคงไมลุกลามใหญโตจนยากที่จะแกไข จึงขอใหบัณฑิตตั้งใจพยายามฝกฝนตนเอง
ใหเปนผูมีสติในกาลทุกเมื่อ จะไดสามารถนําพาตนนําพาสังคมใหผานพนปญหาตาง ๆ และบรรลุถึง
ความเจริญมั่นคงไดโดยสวัสดี
เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ณ หอประชุม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เปนวันที่ ๑

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๔๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

เมื่อเสร็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแลว
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงรวมงานเลี้ยงรับรอง
ซึ่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสที่ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายปริญญา
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และแสดงความยินดีแกผูไดรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ณ หองรับรอง หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๕๗ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จไป
ทรงรวมเสวนาวิชาการในโอกาสครบ ๕ ป ขอกําหนดกรุงเทพ หัวขอ “มุมมองระหวางประเทศเกี่ยวกับ
แนวทางปฏิบัติที่ดีและการถอดบทเรียนในการอนุวัติขอกําหนดกรุงเทพ” ณ โรงแรมพลาซา แอทธินี
รอยัล เมอริเดียน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๔๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ณ หอประชุม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เปนวันที่ ๒
เวลา ๑๔.๐๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ณ หอประชุม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เปนวันที่ ๒
เวลา ๑๐.๓๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค
ไปประทานปริญญาบัต ร แกผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรตาง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๗ ณ อาคารใหม สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร
ในวั น เดี ยวกัน นี้ เวลา ๑๔.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ มารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ให พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จแทนพระองค ไปประทานปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรตาง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ณ อาคารใหม สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๔๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๐.๔๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค
ไปประทานประกาศนียบัตรบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรตาง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๗ ณ อาคารใหม สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๐๕ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป
ในการพระราชทานเพลิงศพ นายทินกร อัศวรักษ ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๓๓ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จไป
ทรงเปดงาน “เพ็ท อะ ปอรเตร” (Pet à Porter) ณ ศูนยการคา ดิ เอ็มควอเทียร เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๔๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๑๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปนประธานพิธีไหวครูดนตรีไทย ๑๐ สถาบัน ครั้งที่ ๒๒
ประจําป ๒๕๕๘ ณ โรงละครแหงชาติ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวั น เดี ยวกัน นี้ เวลา ๑๖.๕๒ น. สมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ มารี
เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระทีน่ ั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ หมอมราชวงศ
นุดีตรีทิพ กมลาสน ท.จ. ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๔๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๗.๓๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปด “อาคารสมนึก สุขศรีการ”ณ โรงพยาบาลโพธิ์ทอง
อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง ตอจากนั้น เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดศูนยเรียนรูวิถีชีวิตและจิตวิญญาณ
ชาวนาไทย ณ ตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เสร็จแลว ประทับรถยนตพระที่นั่ง
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรี อําเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
เวลา ๑๗.๑๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงสมหญิง โปษยานนท ต.จ.
ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๑๒ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปดงานเทศกาลกินเจ “เทิดไทมหาราชัน ๘๘ พรรษา” ณ วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม
มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๔๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๙.๑๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริ ญ ญาบั ต รแกผู สํ าเร็ จ การศึก ษาจากมหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยีสุ ร นารี ประจํ า ปก ารศึ ก ษา ๒๕๕๗
ณ อาคารสุรพัฒน ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความวา บัณฑิตทั้งหลายไดศึกษาเลาเรียนมาครบถวนตามหลักสูตรแลว ยอมมีความหวังตั้งใจอยูทั่วกัน
ที่จะนําความรูที่มีอยูไปใชประกอบอาชีพการงานใหบังเกิดประโยชนแกตน แกสังคมและประเทศชาติ
แตก็มีตัวอยางใหเห็นอยูวา เมื่อจะนําความรูไปปฏิบัติใชนั้น บางครั้งบางคนกลับรูสึกติดขัด ไมสามารถ
กระทําการใหสําเร็จประโยชนไดดังใจ ที่เปนดังนี้ อาจเนื่องมาจากสาเหตุหลัก ๒ ประการ คือความรู
ที่มีอยูไมกวางขวางลึกซึ้งเพียงพอ กับความสามารถในการปรับใชความรูใหเหมาะแกงานตาง ๆ ยังดอยอยู
ทําใหไมอาจนําความรูไปใชประกอบการอยางมีประสิทธิภาพและคลองตัวได บัณฑิตทุกคนจึงควรถือเปนหนาที่
อยางสําคัญ ที่จะตองศึกษาเพิ่มเติมใหมีความรูลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในสาขาวิชาที่เลา เรียนมา และมีความรู
กวางขวางมากขึ้นในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งตองติดตามความกาวหนาของวิชาการดานตาง ๆ อยูเสมอ
พรอมกันนั้น ก็หมั่นนําความรูมาฝกหัดปฏิบัติใหบังเกิดผล โดยพิจารณาใหเขาใจชัดถึงลักษณะของงานที่ทํา
แลว นําหลักวิชาที่เหมาะสมมาปรับ ใชใหถูกตรง ถาทําไดดัง นี้ ก็เชื่อวาบัณฑิต จะสามารถนําความรู
ไปใชปฏิบัติการตาง ๆ ใหสําเร็จผลเปนประโยชนทั้งแกตนแกชาติบานเมืองไดดังที่ปรารภปรารถนา
เวลา ๑๓.๒๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง ไปทรงเปดระบบลําเลียงแสงผลึกศาสตร ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน)
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ในวั น เดี ยวกัน นี้ เวลา ๑๕.๐๔ น. สมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นงั่ ไปทรงเปด “หองสมุดพรอมปญญา” ณ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๕๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

อนึ่ง เมื่อวันจันทรที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๑๕ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปนประธานงานกาลาดินเนอร “การประชุมสมัชชา ไว ดับยู ซี เอ โลก
ครั้งที่ ๒๘” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๕๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๗.๒๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังทาอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร เมื่อเสด็จพระราชดําเนิน
ถึงทาอากาศยานทหาร กองบิน ๔๖ กองพลบินที่ ๓ ประทับเฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนิน
ไปทรงเปดโรงงานน้ําตาลทิพยกําแพงเพชร และโรงไฟฟาทิพยกําแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี่ ซึ่งตั้งอยู
ณ อําเภอบึงสามัคคี และทรงเปดพระราชานุสาวรียสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
เวลา ๑๔.๕๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการ
แผนกแพทยศาสตร มูลนิธิอานันทมหิดล และคณะ นํา แพทยหญิงนภัทร สิทธาโนมัย ผูไดรับพระราชทาน
ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร ประจําป ๒๕๕๘ เฝาทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา
ไปศึกษาตอระดับปริญญาโท แพทยเฉพาะทาง สาขาจิตเวชศาสตรปฐมวัย ที่มหาวิทยาลัยโทรอนโต
ประเทศแคนาดา ตอจากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให นายภูริช
มหาดํารงคกุล ที่ปรึกษากรรมการ บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) จํากัด นํา นางเทรูโยะ อิชิมารุ กรรมการ
และรองประธาน บริษัท ไซโก วอช คอปเรชั่น จํากัด ประเทศญี่ปุน และนายฮารุมิซึ อากาชิ
กรรมการผูจัดการ บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) จํากัด เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
โดยเสด็ จ พระราชกุ ศ ลตามพระราชอั ธ ยาศั ย และทู ล เกล า ทู ล กระหม อ มถวายนาฬิ ก าข อ มื อ รุ น
“เฉลิมฉลอง ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” หมายเลขตัวเรือน “๒”
ไดแก นาฬิกาขอมือ ชาย - หญิง เพื่อทรงใชตามพระราชอัธยาศัย และนาฬิกาแขวนผนัง เพื่อพระราชทาน
ตามพระราชอัธยาศัย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๕๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

เวลา ๑๖.๕๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเปดรานคามูลนิธิชัยพัฒนา
ณ ศูนยการคาเดอะพาซิโอ ทาวน สาขารามคําแหง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๓๕ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป
ทรงเปดงาน “เดอะมอลล อาหารเจทั่วทิศ กุศลจิตทั่วไทย ครั้งที่ ๑๖” ณ หางสรรพสินคาเดอะมอลล
สาขาบางกะป เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๔๘ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จไป
ประทานธงสัญลักษณ เนื่องในโอกาส ๑๐๐ ป กรมราชทัณฑ ณ กรมราชทัณฑ อําเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๕๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๘.๐๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารมาที่ ๒ รักษาพระองค สนามเปา เพื่อประทับ
เฮลิคอปเตอรพระที่นงั่ เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการ “ปลอยชางและสัตวปาคืนสูธรรมชาติ”
ทรงปล อ ยช า งคื น สู ธ รรมชาติ และทรงเจิ ม แผ น ศิ ล าฤกษ อ าคารศู น ย ค วามรู สั ต ว ป า และธรรมชาติ
ณ เขตรั ก ษาพั น ธุ สั ต ว ป า ซั บ ลั ง กา เสร็ จ แล ว เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น ไปทรงเป ด พระราชานุ ส าวรี ย
สมเด็จพระศรีน คริน ทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีน คริน ทร ลพบุรี
ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อําเภอชัยบาดาล และเสด็จพระราชดําเนิน
ทรงเปดพิพิธภัณฑซับจําปา ณ อําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๕๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก
ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสใหนายแพทยวิจารณ พานิช ประธานคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ
มู ล นิ ธิ ร างวั ล สมเด็ จ เจ า ฟ า มหิ ด ล ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ นํ า คณะกรรมการรางวั ล นานาชาติ
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดลฯ และคูสมรส เฝาทูลละอองพระบาท ในโอกาสเดินทางมาประชุมใหญสามัญ
ประจําป คณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดลฯ เพื่อพิจารณาตัดสินผูสมควรไดรับ
พระราชทานรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล ประจําป ๒๕๕๘
ในโอกาสนี้ คณะกรรมการมู ล นิ ธิ ร างวั ล สมเด็ จ เจ า ฟ า มหิ ด ลฯ และคู ส มรส ร ว มเข า เฝ า
ทูลละอองพระบาท
ในการนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารค่ําแกคณะผูเขาเฝาทูลละอองพระบาทดวย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๕๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๑๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๘.๔๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดงานวันอาหารโลก ประจําป ๒๕๕๘ ในโอกาสครบ ๗๐ ป
องค ก ารอาหารและเกษตรแห ง สหประชาชาติ ณ องค ก ารอาหารและเกษตรแห ง สหประชาชาติ
สํานักงานประจําภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวัน เดี ยววัน นี้ เวลา ๑๑.๑๐ น. สมเด็ จพระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปยังสถานีรถไฟ
จิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทรงนําคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล
ในพระบรมราชูปถัมภ ไปเยี่ยมชมสถานที่ตาง ๆ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ระหวางวันที่ ๑๖ - ๑๘
ตุลาคม ๒๕๕๘
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ โรงแรมเทวมันตรทรา รีสอรท แอนด สปา อําเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อเสด็จพระราชดําเนินถึงสถานีรถไฟจิตรลดา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทอดพระเนตรนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชิ นี น าถ และพระบรมวงศ ที่ เ กี่ย วกั บ การเสด็ จพระราชดํ าเนิ น ทางรถไฟ และประวั ติ
สถานีรถไฟจิตรลดา จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม
ประธานคณะกรรมการ การรถไฟแหงประเทศไทย และผูวาการรถไฟแหงประเทศไทย เฝาทูลละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอม ถวายระฆังทองคํา สูจิบัตร เหรียญเบิกทางทองคํา และตั๋วรถไฟ
อนึ่ ง อาคารหลั ง ป จ จุ บั น ของสถานี ร ถไฟจิ ต รลดา ก อ สร า งขึ้ น ในป ๒๔๖๔ ในรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎเกล า เจ า อยู หั ว ตามแบบสถาป ต ยกรรมตะวั น ตกมีย อดโดมอยู ต รงกลาง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดทรงใชสถานีแ หง นี้
ในการเสด็จพระราชดําเนินโดยรถไฟพระที่นั่ง ไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อทรงประกอบพระราชพิธี
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บวงสรวงสังเวยสมเด็จพระมหากษัตริยในอดีต ณ พลับพลาตรีมุข พระราชวังโบราณ เนื่องในการพระราชพิธี
รัชมังคลาภิเษก เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๑ รวมทั้ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดอุทยานประวัติศาสตรเมืองสิงห จังหวัดกาญจนบุรี และหองสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๓๐ และ ๑๖ เมษายน ๒๕๓๕
ตามลําดับ นอกจากนี้ สถานีรถไฟจิตรลดายังใชเปนสถานที่ตอ นรับพระราชอาคันตุกะ ในโอกาสเดินทางมาเยือน
ประเทศไทยหลายครั้ง
เสร็จแลว เสด็จพระราชดําเนินโดยรถไฟพระที่นั่ง พรอมดวยคณะกรรมการรางวัลนานาชาติฯ
ไปยัง สถานีรถไฟนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม เพื่อทรงสักการะพระปฐมเจดีย
ตามโบราณราชประเพณี ซึ่งถือปฏิบัติสืบกันมา ที่พระมหากษัตริยและพระบรมวงศ เมื่อเสด็จพระราชดําเนิน
ผ า นพระปฐมเจดี ย จ ะต อ งทรงแวะสั ก การะพระบรมสารี ริ ก ธาตุ ที่ ป ระดิ ษ ฐานอยู ภ ายใน จากนั้ น
ทอดพระเนตรวิถีชีวิตชุมชนบริเวณ สถานีรถไฟชุมทางหนองปลาดุก อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
และเสด็จพระราชดําเนินไปยังสถานีรถไฟสะพานแควใหญ อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อทอดพระเนตรทัศนียภาพบริเวณสะพานขามแมน้ําแคว
สะพานขามแมน้ําแควเปนสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร สรางขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒
ระหวางป ๒๔๘๕ - ๒๔๘๖ จากแรงงานเชลยศึกฝายสัมพัน ธมิต รที่ถูกเกณฑม าสรางเสน ทางรถไฟ
สําหรับลําเลียงยุทโธปกรณจากไทยไปพมา จากชุมทางหนองปลาดุกถึงดานเจดียสามองค มีระยะทางในเขตไทย
ประมาณ ๓๐๐ กิโลเมตร ซึ่งชวงหนึ่งตองสรางขามแมน้ําแควใหญ อยางไรก็ตาม การสรางทางรถไฟสายนี้
เต็มไปดวย ความยากลําบากและโรคภัยไขเจ็บ ทําใหเชลยศึกเสียชีวิตลงเปนจํานวนมาก
ในช ว งเย็ น สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น
โดยรถยนตพระที่นั่ง ทรงนําคณะกรรมการรางวัลนานาชาติฯ เยี่ยมชมโรงงานสมชัยดนตรีไทย ซึ่งมีชื่อเสียง
ในการผลิตเครื่องดนตรีไทยที่มีขนาดใหญ และพิพิธภัณฑทางรถไฟไทย-พมา อําเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการจําลองเหตุการณการสรางทางรถไฟสายมรณะ
จากนั้น เสด็จพระราชดําเนิน ไปสุสานทหารสัม พัน ธมิต ร ซึ่ง เปน ที่ฝง ศพเชลยศึกที่เสียชีวิต ระหวาง
การสรางทางรถไฟฯ จํานวน ๖,๙๘๒ คน เพื่อทรงวางพวงมาลาและทอดพระเนตรสุสานฯ สมควรแกเวลา
จึงเสด็จพระราชดําเนินไปโรงแรมเทวมันตรทรา รีสอรท แอนด สปา ซึ่งเปนที่ประทับแรม
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๑๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๘.๓๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากโรงแรมเทวมันตรทรา รีสอรท แอนด สปา อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ไปทอดพระเนตร และทรงนํ า คณะกรรมการรางวั ล นานาชาติ มู ลนิ ธิ ร างวั ลสมเด็ จ เจา ฟ า มหิ ด ล
ในพระบรมราชูปถัมภ ชมสถานสงเคราะหคนชราเฉลิมราชกุมารี ณ สถานสงเคราะหคนชราเฉลิมราชกุมารี
หมูบานแหลมทอง (หมูเรือนไทยริมคลอง) วิถีชีวิตของชาวบานสมัยโบราณ และพื้นที่โรงถายภาพยนตร
ณ โรงถายภาพยนตร คายสุรสีห (พรอมมิตร ฟลม สตูดิโอ) อําเภอกาญจนบุรี โบราณสถานหมายเลข ๑
และการแสดงนาฏศิลป กรมศิลปากร ณ อุทยานประวัติศาสตรเมืองสิงห อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๕๐ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จโดย
รถยนตที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเปดงาน “เอช : เบ็ทเทอร ฮาลฟ คอนเสิรต” (H : BETTER HALF CONCERT)
คอนเสิรตการกุศลเครือขายคนรักนองหมา ในพระอุปถัมภ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา
ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๖.๓๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทานกระบี่
และปริ ญ ญาบั ต รแก ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย นนายเรื อ อากาศนวมิ น ทกษั ต ริ ย าธิ ร าช
และสถาบันการศึกษาทางทหารตางประเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ณ หองรับรองกองทัพอากาศ
กองบัญชาการกองทัพอากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราโชวาท
ความวา ทานทั้ง หลายไดผานการศึกษาและฝกฝนตามหลักสูต รมาอยางสมบูร ณ ถือไดวามีความรู
ความสามารถเหมาะสม พรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ของนายทหารได แตอยางไรก็ดี ทานทั้งหลายควรจะถือวา
ความรูความสามารถที่มีอยูขณะนี้ เปนเพียงพื้นฐานเบื้องตน ยังจําเปนตองศึกษาและปฏิบัติฝกฝนตอไปอีกมาก
เพื่อใหเกิดความจัดเจนรอบรูยิ่ง ๆ ขึ้น ดังนั้น เมื่อออกไปปฏิบัติหนาที่เปนนายทหารแลว แตละคนตองเอาใจใส
ปฏิ บั ติ ใ ห ค รบถ ว นและเข ม แข็ ง พร อ มกั บ พยายามศึ ก ษาและฝ ก ฝนจากงานที่ ป ฏิ บั ติ ทุ ก ขั้ น ตอน
ใหเกิดความรูความชํานาญและไดประสบการณเพิ่มพูนขึ้น ความรูความสามารถและความชํานาญในงานที่ปฏิบัตินี้
จะอํานวยผลใหแตละคนสามารถปฏิบัติภาระหนาที่ใหสําเร็จไดอยางมีป ระสิทธิภาพ จึงขอใหทุกคน
ไดตั้งใจใหมั่นคงแนวแน ที่จะปฏิบัติการทุกอยางโดยมุงผลสําเร็จ คือความมั่นคงเปนอิสระของประเทศชาติ
และความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนเปนเปาหมายสูงสุด
เวลา ๑๘.๔๐ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก ณ พระที่นั่ง
อัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท
ตามลําดับ ดังนี้
- นางนวลพรรณ ล่ําซํา กรรมการผูจัดการ และประธานเจาหนาที่บริหารบริษัท เมืองไทยประกันภัย
จํากัด (มหาชน) พรอมดวยคณะผูบริหารบริษัทฯ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกลาทูลกระหมอมถวายกรมธรรมประกันภัยประเภท
พี.เอ. เพื่อคุมครองอุบัติเหตุ (กลุม) และเข็มกลัดมงคล เพื่อพระราชทานแกประชาชนผูเขารวมกิจกรรม
ปน จัก รยานเฉลิ ม พระเกี ย รติ พระบาทสมเด็จ พระเจ าอยูหั ว เนื่ องในโอกาสเฉลิม พระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ “Bike For Dad ปนเพื่อพอ”
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- นายวิชัย ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการกลุมบริษัท คิงเพาเวอร และคณะผูบริหารบริษัทฯ
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเสื้อ “Bike For Dad ปนเพื่อพอ” และสายขอมือ
“Bike For Dad ปนเพื่อพอ (บอกรักพอใหกองโลก) เพื่อพระราชทานแกประชาชนผูเขารวมกิจกรรม
ปน จัก รยานเฉลิ ม พระเกี ย รติ พระบาทสมเด็จ พระเจ าอยูหั ว เนื่ องในโอกาสเฉลิม พระชนมพรรษา
๕ ธัน วาคม ๒๕๕๘ “Bike For Dad ปน เพื่อพอ” และนอมเกลานอมกระหมอมถวายจักรยาน
“Bike For Dad ปนเพื่อพอ” เพื่อพระราชทานแกประชาชนผูยากไร
เวลา ๐๘.๒๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากโรงแรมเทวมันตรทรา รีสอรท แอนด สปา อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ไปทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เสร็ จ แล ว เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น ไปทอดพระเนตร และทรงนํ า คณะกรรมการรางวั ล นานาชาติ
มูลนิธิร างวัลสมเด็จเจาฟามหิด ล ในพระบรมราชูปถัมภ ไปชมนิทรรศการตาง ๆ ณ โรงพยาบาล
พหลพลพยุหเสนา อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
เวลา ๑๑.๑๕ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป
ทรงเปดการประชุมวิชาการโครงการ “รูทันโรคตับ” ตอน “ตับจะเข็งแรงดีในไมชา ขอคืนความสุข
ใหเธอ ... ประชาชน” เพื่อเฉลิม พระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุม ารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๕๐ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก ๔ ภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันเสาร ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๐.๒๖ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทอดพระเนตรคอนเสิรต และทรงรวมรองเพลงในงาน “เอช : เบ็ทเทอร
ฮาลฟ คอนเสิร ต ” (H : BETTER HALF CONCERT) คอนเสิ รต การกุ ศลเครื อ ข ายคนรัก นอ งหมา
ในพระอุปถัมภ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๑๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๘.๐๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
เวลา ๐๙.๐๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา โปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท ตามลําดับ ดังนี้
- นายประสั ณ ห เชื้ อ พานิ ช นายกสมาคมนิ สิ ต เก า คณะพาณิ ช ศาสตร แ ละการบั ญ ชี
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พรอมคณะกรรมการสมาคมฯ และคณะกรรมการจัดการแขงขันกอลฟการกุศล
ชิงถวยพระราชทาน ประจําป ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงินรายไดสวนหนึ่งจากการแขงขันฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- นางสาวบุษบา ดาวเรือง ประธานเจาหนาที่บริหารกลุม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด
(มหาชน) พรอมคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจําหนายดีวีดี
เรื่อง “เบิรดแลนด…แดนมหัศจรรย ชุดพิเศษ ตามรอยพระราชา” โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ตอจากนั้น
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี พระราชทานพระราชวโรกาสให
คณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท ตามลําดับ ดังนี้
- พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีวา การกระทรวงเกษตรและสหกรณ นํา คณะกรรมการ
รา นกระทรวงเกษตรและสหกรณ เฝ า ทู ล ละอองพระบาท ทู ล เกล า ทู ล กระหม อ มถวายเงิ น รายได
จากการจําหนายสลากกาชาด ประจําป ๒๕๕๗ และรายไดจากการออกรานกาชาด ประจําป ๒๕๕๗
และในนามชมรมแมบานเกษตร เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย
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- นายสมชัย สัจจพงษ ปลัดกระทรวงการคลัง นํา คณะกรรมการรานกระทรวงการคลัง
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจําหนายสลากกาชาดประจําป ๒๕๕๗
เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย และสําหรับใชในการบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน ประจําป ๒๕๕๗
- นายสมเจตน หมูศิริเลิศ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ธนาคาร
ธนชาต จํากัด (มหาชน) นํา คณะกรรมการรานธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) เฝาทูลละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจําหนายสลากกาชาด ประจําป ๒๕๕๗ เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย
- นางกรแก ว วิ ริ ย ะวั ฒ นา นายกเบญจมราชาลั ย สมาคม ในพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ นํ า
คณะกรรมการสมาคมฯ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจําหนาย
สลากสภากาชาดไทย ประจําป ๒๕๕๗ เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย
- นางวชิรญา บัวศรี รองประธานมูลนิธิศาสตราจารยคุณดวงเดือน พิศาลบุตร นํา คณะกรรมการ
มูลนิธิศาสตราจารยคุณดวงเดือน พิศาลบุตร ครอบครัวพิศาลบุตร และคณะครูโ รงเรียนวิศาลวิทย
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- รองศาสตราจารย เภสัชกรหญิงอรพรรณ มาตัง คสมบัติ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษา
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล นํา คณะกรรมการมูลนิธิฯ และผูเกี่ยวของในการจัดงานแขงขัน
โบวลิ่งการกุศลชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝาทูลละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดสวนหนึ่งจากการแขงขันฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- นายประมาณ ชอนตะวั น ประธานคณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ อ อมทรั พ ย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จํากัด นํา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จํากัด เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
สมทบทุ น มู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นา เนื่ อ งในโอกาสที่ ส หกรณ อ อมทรั พ ย ฯ เป ด ดํ า เนิ น กิ จ การครบ ๔๐ ป
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘
- นายสัก กอแสงเรือง ประธานโครงการแปลและจัดพิมพหนังสือ “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
กั บ คณะองคมนตรี ” และคณะ เฝ า ทู ล ละอองพระบาท ทู ล เกล า ทู ล กระหม อ มถวายเงิ น รายได
จากการจําหนายหนังสือดังกลาว สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
- นายแพทยสมชัย นิจพานิช พรอมดวยคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
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- นายจรัญ ภั กดีธ นากุ ล ตุลาการศาลรัฐ ธรรมนูญ นํ า นายวิม านะ ภั กดีธ นากุ ล และ
นางสาวกั ญ ญา เลิ ศ เกี ย รติ ก ร พร อ มครอบครั ว เฝ า ทู ล ละอองพระบาท ถวายพระพรชั ย มงคล
และทู ล เกล า ทู ล กระหม อ มถวายเงิน โดยเสด็ จ พระราชกุ ศ ลตามพระราชอั ธ ยาศั ย เนื่ อ งในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
- ผู ช ว ยศาสตราจารย ก ริ น ทร บุ ญ เลิ ศ วณิ ช ย พร อ มครอบครั ว เฝ า ทู ล ละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- นางสมสุข วารุณประภา พรอมครอบครัว เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงินมรดกของนางสาวนุชนารถ เรืองแกว สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
- นางสาวกฤษณา ดําหริวงศ ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลโชคชัยชัยพฤกษ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร นํา คณะผูบริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนฯ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงินรายไดจากการจัดโครงการ “ออมเงินวันละบาทเพื่อพอ” แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- นางสาววีน า ไหมคง รองผูอํานวยการโรงเรียนเมืองสุร าษฎรธ านี นํา คณะกรรมการ
จั ด การประกวดดนตรี ไ ทยนั ก เรี ย นระดั บ ภาคใต ครั้ ง ที่ ๗ และผู ช นะเลิ ศ การประกวดดนตรี ไ ทย
ประเภทวงเครื่องสายผสมปพาทยเครื่องคู และวงอังกะลุง ในระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา
ชิ ง ถ ว ยพระราชทานสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เฝ า ทู ล ละอองพระบาท
กราบบังคมทูลรายงานผลการจัดงานฯ และในโอกาสนี้ ผูแทนผูชนะเลิศ รับพระราชทานถวยรางวัลดวย
เวลา ๐๙.๔๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท
ตามลําดับ ดังนี้
- นายชีมอน โรเดด (Mr.Simon Roded) เอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจําประเทศไทย
ถิ่นพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร เฝาทูลละอองพระบาท ในโอกาสเขารับตําแหนงหนาที่
- ศาสตราจารยนรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นํา คณะผูบริหาร
และเจาหนาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายปริญญา
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาประวัติศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พรอมทั้งสูจิบัตร และครุยวิทยฐานะ และในโอกาสนี้ ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ของมหาวิทยาลัยฯ
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ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

เวลา ๑๓.๔๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเปดอาคารศูนยรวม
ทางการแพทยสุขุมวิท ณ โรงพยาบาลสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๕๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม
ไปในการพระราชเพลิงศพ ทานผูหญิงกรัณฑ สนิทวงศ ณ อยุธยา ท.จ.ว., ภ.ป.ร. ๓ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๓๕ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปดงาน “วันปลาสวยงามแหงชาติ” ครั้งที่ ๑๒ ณ หางสรรพสินคาเดอะมอลล สาขางามวงศวาน
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตยที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๔๕ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปนประธานงาน “รอยดวงใจ ถวายแดพอของแผนดิน” ครั้งที่ ๙
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
และพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา ๕๘ ป
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว กรุงเทพ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๕๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๗.๕๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
เวลา ๐๘.๔๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงรวมการบันทึกวีดิทัศนทรงดนตรีไทย กับนักเรียนนายรอย
กิจกรรมดนตรีไทย โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เนื่องในวันปยมหาราช ณ สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก
ชอง ๕ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๒.๕๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปยังทาอากาศยานดอนเมือง
เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินไปยังทาอากาศยานอุดรธานี อําเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี จากนั้น เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดหอเมตตาธรรมบําบัดวิกฤติ “ซีไอซียู” (CICU)
ณ โรงพยาบาลอุดรธานี และทรงเปด หองสมุดประชาชน “เฉลิม ราชกุม ารี” อําเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๓ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปประทานใบประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแกผูบริจาคโลหิตครบ ๓๖ ครั้ง และครบ ๑๐๘ ครั้ง
ประจําป ๒๕๕๗ ของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ณ อาคารใหม สวนอัมพร เปนวันที่ ๑
อนึ่ง เมื่อวันจันทรที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๑.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า โปรดกระหม อ มให สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร
เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๕๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๘.๕๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
เวลา ๐๘.๔๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดการประชุมวิชาการโภชนาการแหงชาติ ครั้งที่ ๙
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘ ทรงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “โครงการในพระราชดําริ ดานอาหารและโภชนาการ”
ทรงฟงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ตามรอยพระบาทเจาฟานักโภชนาการ : การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
อยางยั่งยืน และการพัฒนาโภชนาการเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ” ซึ่ง ศาสตราจารย
นายแพทย รั ช ตะ รั ช ตะนาวิ น และศาสตราจารย เ กี ย รติ คุ ณ นายแพทย ไ กรสิ ท ธิ์ ตั น ติ ศิ ริ น ทร
เปนผูบรรยายพิเศษ และทรงเปดนิทรรศการ เรื่อง “เจาฟานักโภชนาการ” ณ ศูนยการคาสยามพารากอน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนต พระที่นั่ง จากวัง สระปทุม ไปทรงเปด อาคารที่ทําการใหมข องตระกูลฮุน อนุสรณมูลนิ ธิ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๑๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารยกําพล อดุลวิทย
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ต.จ.ว., ภ.ป.ร. ๔ ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๕๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

เวลา ๑๐.๓๓ น. พระเจ า วรวงศ เ ธอ พระองค เ จ า โสมสวลี พระวรราชาทิ นั ด ดามาตุ
เสด็จไปประทานโลเกียรติคณ
ุ อาสาสมัครดีเดน และองคการที่มีกจิ กรรมทางสังคมดีเดนแหงชาติ เนื่องในโอกาส
วั น สั ง คมสงเคราะห แ ห ง ชาติ และวั น อาสาสมั ค รไทย ประจํ า ป ๒๕๕๘ ณ ศู น ย แ สดงสิ น ค า
และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๕๑ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปประทานใบประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแกผูบริจาคโลหิตครบ ๓๖ ครั้ง และครบ ๑๐๘ ครั้ง
ประจําป ๒๕๕๗ ของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ณ อาคารใหม สวนอัมพร เปนวันที่ ๒
อนึ่ง เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๑.๔๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า โปรดกระหม อ มให สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร
เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม และมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๕๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๘.๑๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
เวลา ๑๕.๕๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒ นา สวนจิต รลดา พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานรางวั ล
สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี ประจํ า ป ๒๕๕๘ ณ พระที่ นั่ ง มู ล สถานบรมอาสน
และพระราชทานเลี้ยงน้ําชา เพื่อเปนเกียรติแกผูไดรับพระราชทานรางวัลฯ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร
ในหมูพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ในโอกาสครบ ๑๐๐ ป แหงการเสด็จพระราชสมภพ วัน ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๓
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ พิ จ ารณามอบรางวั ล แก ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ การพยาบาล และการผดุ ง ครรภ
จากทุกประเทศทั่วโลก ที่มีผลงานดีเดนเปนที่ประจักษทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ กอใหเกิด
ประโยชนแกมวลมนุษยในดานสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อเปนพระราชอนุสรณ
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สําหรับในป ๒๕๕๘ ผูไดรับพระราชทานรางวัลฯ
ไดแก
๑. รองศาสตราจารยพอลลีน ปเตอร เมลลา อายุ ๗๓ ป ชาวแทนซาเนีย ผูพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาและริเริ่มสรางโรงเรียนพยาบาลและผดุงครรภหลายแหงในประเทศ เริ่มตั้งแตระดับอนุปริญญา
ประกาศนียบัต รขั้น สูง และปริญญาตรี อีกทั้งยัง เปนผูกอตั้งคณะพยาบาลแหง แรกในมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรสุขภาพมูฮิม บิลี หลังเกษียณไดกอตั้งคณะพยาบาลศาสตรในมหาวิทยาลัยเฮารเบิรทไครูกิ
เมมโมเรียล และยังคงทํางานพัฒนาการศึกษาพยาบาลใหมีคุณภาพสูงขึ้นโดยตอเนื่อง

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๕๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

๒. ดอกเตอร โรส จเอล นโลวู อายุ ๗๖ ป ชาวซิมบับเว เปนนักพัฒนาวิชาชีพ นักการศึกษา
และผูนําทางการพยาบาล ผดุงครรภ มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการศึกษาวิชาการพยาบาล ผดุงครรภ
จากระดับอนุปริญญาที่มีการเรียนการสอนในโรงพยาบาลสูระดับอุดมศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
ทําใหวิชาชีพการพยาบาลในประเทศซิมบับเวมีการพัฒนากาวหนาและไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดํารัส
ความวา ขอแสดงความยินดีกับพยาบาลและผดุงครรภทั้งสองคน คือ รองศาสตราจารยพอลลีน ปเตอร เมลลา
จากสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย และดอกเตอร โรส จเอล นโลวู จากสาธารณรัฐซิมบับเว ผูไดรับรางวัล
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจําปนี้ ทั้งสองคนเปนผูเล็งเห็นการณไกลวาพยาบาลและผดุงครรภ
จะใหบริการที่ดีแกประชาชนไดจะตองเปนผูมีความรูความสามารถสูง จึงไดพยายามยกระดับการศึกษา
วิ ช าชี พ พยาบาลและผดุ ง ครรภ ใ นประเทศของตน เป น ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา และเร ง พั ฒ นาหลั ก สู ต ร
การพยาบาลและผดุง ครรภใ หเหมาะสม ดว ยมุ ง หมายจะพัฒ นาพยาบาลและผดุง ครรภให มีความรู
พร อ มกั บ มี ศั ก ยภาพสู ง ขึ้ น ทั้ ง ยั ง ได จั ด ตั้ ง คณะพยาบาลศาสตร อี ก หลายแห ง ในประเทศของตน
และขยายหลักสูตรไปถึงระดับปริญญามหาบัณฑิต เพื่อผลิตอาจารยผูสอน และผูนําดานการพยาบาลที่มีคุณภาพ
งานของทั้งสองคนประสบผลสําเร็จอยางงดงาม ยังผลใหระบบบริการสุขภาพภายในประเทศเจริญพัฒนา
อํา นวยประโยชน แ ก ป ระชาชนได ดีมี ป ระสิ ทธิ ภาพยิ่ง ขึ้น นอกจากนี้ ทั้ ง สองคนยั ง เปน กํา ลัง สํา คั ญ
ในการชวยเหลือปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการพยาบาลใหแกประเทศตาง ๆ ทั่วทั้งภูมิภาค
ตะวันออก ภาคกลาง และทางใตของทวีปแอฟริกา ทําใหระบบสุขภาพในหลาย ๆ ประเทศเจริญพัฒนายิ่งขึ้น
สงผลดีตอคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางกวางขวาง
เวลา ๑๕.๔๗ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ ประทานพระวโรกาสให นางเกษลัย มงคลวนิช นายกสภาวิทยาลัยเกียรติคุณ
เฝา ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และเพื่อทรงใชสอย
ตามพระอัธยาศัย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เปนผูแทนพระองค ไปวางพวงมาลา
วันที่ระลึกทหารผานศึกเกาหลี ณ อนุสาวรียทหารผานศึกเกาหลี คายนวมินทราชินี กรมทหารราบที่ ๒๑
รักษาพระองค ในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๕๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

อนึ่ง เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๒.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า โปรดกระหม อ มให สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร
เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ณ หอประชุม
ทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๕๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๕.๓๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปทรงวางพวงมาลา
ณ พระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระลานพระราชวังดุสิต เสร็จแลว
เสด็จพระราชดําเนินไปในการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทาน ในวัน “ปยมหาราช”
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง
ในโอกาสนี้ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา และพระเจาหลานเธอ พระองคเจา
สิริวัณณวรีนารีรัตน โดยเสด็จในการนี้ดวย
เวลา ๑๘.๔๕ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก ณ พระที่นั่ง
อัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท
ตามลําดับ ดังนี้
- นางซะอีดะฮ มุนา ตัสนีม (Mrs.Saida Muna Tasneem) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
ประชาชนบังคลาเทศประจําประเทศไทย เฝาทูลละอองพระบาท ในโอกาสเขารับตําแหนงหนาที่
- นายชิโระ ซะโดะชิมะ (Mr.Shiro Sadoshima) เอกอัครราชทูตญี่ปุนประจําประเทศไทย
เฝาทูลละอองพระบาท ในโอกาสเขารับตําแหนงหนาที่
- นายประจั ก ษ ตั้ ง คารวคุ ณ ประธานที่ ป รึ ก ษากลุ ม บริ ษั ท ที โ อเอ และครอบครั ว
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เนื่ องในโอกาสวั น คลายวั น พระราชสมภพ
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)
เวลา ๑๖.๕๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นงั่ จากวังสระปทุม ไปทรงเปดงาน “คิดถึงสมเด็จยา ไหวสาแมฟาหลวง” ครั้งที่ ๑๙
หัวขอ “๒๐ ป...เราไมลืม” ณ ศูนยการคาสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให พลเรือเอก ชุมพล ปจจุสานนท องคมนตรี เปนผูแทนพระองค ไปวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ณ ปอมพระจุลจอมเกลา
อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๕๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๒.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า โปรดกระหม อ มให สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร
เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ ลํา ปาง และมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏนครสวรรค ประจํ า ป
การศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๕๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคไปทรงหลอพระรูป
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ลานพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๕๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ ทานผูหญิงพูนทรัพย นพวงศ
ณ อยุธยา ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว. ณ ศาลาบัณณรศภาควัดเบญจมบพิตร ดุสิตวนาราม เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
ในวั น เดี ยวกัน นี้ เวลา ๑๗.๒๒ น. สมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ มารี
เสด็จพระราชดําเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางลีนา ตาตะนันทน ณ เมรุวันมกุฏกษัตริยาราม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๗.๔๕ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงวิพิธทัศนา “วันขาบมงคล” ครั้งที่ ๒๕ ณ โรงละครแหงชาติ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๗.๓๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังทาอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัตพิ ระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดสุรินทร และจังหวัดศรีสะเกษ
ระหวางวันที่ ๒๖ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับอางเก็บน้ําหวยเสนง โครงการชลประทาน สุรินทร
สํานักชลประทานที่ ๘ อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร
เวลา ๑๓.๔๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริ ญ ญาบั ต รแก ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษา จากมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๗
ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เปนวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี พระราชทาน
พระโอวาท ความวา บัณฑิต ทั้ง หลายไดศึกษาเลาเรียนมาในระดับสูง แตละคนยอมมีความมุงหวัง
ที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานใหประสบความสําเร็จและเจริญกาวหนา แตการที่บุคคลจะปฏิบัตกิ ิจการงาน
ใหบรรลุถึงความสําเร็จไดจริงนั้น จําเปนตองอาศัยความรูที่สําคัญสามประการ ประการแรก ไดแก
ความรูในหลักวิชาที่ถูกตองแมนยําและลึกซึ้งกวางขวาง ทั้งในสาขาวิชาเฉพาะที่เลาเรียนมาและสาขาวิชาอื่น
ที่เกี่ยวของ ซึ่งจะเปนเครื่องมือสําคัญที่ใชในการปฏิบัติพัฒนางานและการแกปญหาตาง ๆ ประการที่สอง
ไดแก ความรูความเขาใจในงานที่ทําอยางกระจางแจง ทั้งลักษณะพื้นฐาน ขอบเขต และเปาหมายของงาน
ซึ่งจะทําใหสามารถกําหนดขั้นตอนและวิธีการทํางานไดถูกตองเหมาะสม จนงานที่ทําบรรลุผลตามเปาหมาย
อยางสมบูรณ ประการสุดทาย ไดแก ความรูรอบตัวเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและขาวสาร
ข อ มู ล ต า ง ๆ ซึ่ ง เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ จ ะเกื้ อ หนุ น ให บุ ค คลมี ค วามคิ ด ที่ ก ว า งขวางและทั น สมั ย
สามารถพั ฒ นางานให เ ท า ทั น กั บ ความก า วหน า ของวิ ท ยาการและความเปลี่ ย นแปลงของโลกได
บัณฑิตผูปรารถนาความสําเร็จ และความรุงเรืองมั่นคงในกิจการงาน จึงควรจะไดฝกฝนตนเองใหถึงพรอม
ดวยความรูทั้งสามประการ ดังที่กลาวมานี้ใหครบถวนสมบูรณ
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เวลา ๑๕.๑๗ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป
ทรงเปดงาน “สยามเฟสติวัล ๒๕๕๘” ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา สาขารัตนาธิเบศร อําเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๐๓ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จออก ณ พระตําหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให นางสายสม วงศาสุลักษณ
ประธานมูลนิธิรวมน้ําใจตานภัยเอดส และเจาหนาที่สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส เฝา กราบทูลสัมภาษณ
และบันทึกวีดิทัศน เพื่อเชิญไปเผยแพรในรายการพิเศษ เนื่องในวันเอดสโลก ทางสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตยที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๔๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุม ารี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากวัง สระปทุม ไปทอดพระเนตร
การแสดงคอนเสิรตการกุศล โตโยตา คลาสสิคส แสดงโดยคณะ “เดอะ บูดาเปสต โอเปเรตตา แอนด
มิว สิคัล เธีย รเตอร” (The Budapest Operetta and Musical Theatre) จากประเทศฮัง การี
ณ หอประชุมใหญ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๓.๕๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริ ญ ญาบั ต รแก ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษา จากมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๗
ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เปนวันที่ ๒
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี พระราชทาน
พระโอวาท ความวา บุคคลไมวาจะมีความรูดีเพียงใด ถาปราศจากพื้นฐานจิตใจที่ดีเปนเครื่องประกอบสงเสริมแลว
ก็ไมอาจสรางสรรคความสําเร็จ และความเจริญยั่งยืนที่แทจริงได ทั้งนี้ เพราะจิตใจเปนสว นสําคัญ
ที่ทําหนาที่ควบคุมความคิด คําพูด และการกระทําทุกอยางของบุคคล ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอความสําเร็จ
หรือความลมเหลวในอนาคต บัณฑิตผูปรารถนาความเจริญมั่นคงในชีวิต จึงชอบที่จะฝกฝนตนเองอยางเต็มที่
ใหเปนผูมีจิตใจที่เปดกวาง ประณีต เขมแข็ง สงบหนักแนน เที่ยงตรงเปนกลาง และตั้งมั่นในคุณธรรม
ความสุจริต จะไดสามารถคิด พูด และทํา แตในทางที่ดีที่ชอบ อันจะสงผลใหแตละคนสามารถดําเนินชีวิต
และประกอบกิจการงานไดสําเร็จราบรื่น มีความเจริญยั่งยืนสมดังที่มุงหวัง
อนึ่ง เมื่อวันจันทรที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังทาอากาศยานดอนเมือง
เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย
จังหวัดสุรินทร และจังหวัดศรีสะเกษ ระหวางวันที่ ๒๖ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับอางเก็บน้ําหวยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร
สํานักชลประทานที่ ๘ อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร
เมื่อเสด็จพระราชดําเนินถึงจังหวัดสุรินทร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง ไปทอดพระเนตรความกาวหนาของกลุมผูผลิตพันธุขาวหอมมะลิ ๑๐๕
พระราชทาน “เพื่ อ นช ว ยเพื่ อ น” บ า นโคกไทรงาม อํ า เภอสั ง ขะ จั ง หวั ด สุ ริ น ทร ซึ่ ง ป ๒๕๕๖
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มูลนิธิชัยพัฒนาไดสนองพระราชดําริ ดวยการจัดตั้งศูนยพัฒนาพันธุพืชจักรพันธเพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร
ขึ้น เพื่อผลิต พัน ธุขาวหอมมะลิ ๑๐๕ ซึ่ง ใหผลผลิต ดีในพื้น ที่ดิน ทรายของภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ
แจกจายแกราษฎรผูประสบภัยพิบัติ พรอมใหราษฎรจัดตั้งกลุมผูผลิตพันธุขาว สําหรับดูแลเพาะปลูก
เก็บเกี่ยวและควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุขาว ปจจุบันกลุมผูผลิตพันธุขาวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน
“เพื่อนชวยเพื่อน” บานโคกไทรงาม มีสมาชิก ๔๙ ราย พื้นที่เพาะปลูก ๕๓๘ ไร และไดรับการสนับสนุน
เพิ่มประสิทธิภาพระบบคลองสงน้ําแกพื้นที่เพาะปลูกจากกรมชลประทาน โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให
นางเกด หอมหวล และครอบครัว ราษฎรบานโคกไทรงาม เฝาทูลละอองพระบาท นอมเกลานอมกระหมอม
ถวายที่ดิน เพื่อใชประโยชนในโครงการฯ ดวย เสร็จแลว เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมกลุมผูผลิต
อาหารสัตวจากหอยเชอรี่ ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนา รวมกับคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ
จัดอบรมเผยแพรความรูการทําหอยเชอรี่เปนอาหารสัตวแกเกษตรกร โดยนําหอยเชอรี่ศัตรูพืชสําคั ญ
ที่ทําลายตนกลาขาวมาตมสุก อบแหง แลวนําไปปนผสมกับวัตถุดิบอื่น ๆ ตามสูตรอาหารสัตว จากนั้น
เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรบานนางปด วิรัตน ราษฎรซึ่งไดรับพระราชทานบานหลังใหม
ทดแทนหลังเดิมที่ไดรับความเสียหายทั้งหลังจากเหตุวาตภัย เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
ในชวงบายเสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรโครงการตอระบบน้ําชลประทานเพิ่มเติมจาก
อางเก็บน้ําหวยลําพอก บานหนองไผ อําเภอศีขรภูมิ ที่มีพระราชดําริใหมูลนิธิชัยพัฒนา สํานักงาน กปร.
และกรมชลประทาน พิ จ ารณาแนวทางจั ด หาน้ํ า ช ว ยเหลื อ กลุ ม เกษตรกรผลิ ต พั น ธุ ข า วหอมมะลิ
๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนชวยเพื่อน” บานหนองไผ ซึ่งประสบปญหาขาดแคลนน้ํา ดวยการกอสราง
ระบบสงน้ําเพิ่มเติมจากอางเก็บน้าํ หวยลําพอก ทั้งแบบทอและแบบคลองดาดคอนกรีต การนี้ มีพระราชดํารัส
ชั ก ชวนให เ กษตรกรในพื้ น ที่ ที่ ไ ด รั บ ประโยชน จ ากโครงการดั ง กล า ว เข า เป น สมาชิ ก กลุ ม ผู ผ ลิ ต
พันธุขาวหอมมะลิฯ ดวย จากนั้น เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยม และมีพระราชปฏิสันถารกับสมาชิก
กลุมผูผลิตพันธุขาวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนชวยเพื่อน” บานหนองไผ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อป ๒๕๕๖
ปจจุบันมีสมาชิก ๕๙ คน พื้นที่เพาะปลูก ๕๙๖ ไร และทรงเยี่ยมเพื่อพระราชทานขวัญ กําลังใจ
แกกลุมผูผลิตพันธุขาวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนชวยเพื่อน” บานขอนแกน อําเภอสําโรงทาบ
ซึ่ ง ป จ จุ บั น กํ า ลั ง ประสบป ญ หาผลผลิ ต น อ ยเนื่ อ งจากฝนทิ้ ง ช ว ง เสร็ จ แล ว เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น
ไปทรงติดตามความกาวหนาของศูนยพัฒนาพันธุพืชจักรพันธเพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร อําเภอสําโรงทาบ
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการรําเซิ้ง และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝาทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ซึ่งสวนใหญ
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เปนสมาชิกใหมของกลุมผูผลิตพันธุขาวหอมมะลิฯ ตอจากนั้น ทอดพระเนตรโรงเก็บเมล็ดพันธุขาวหอมมะลิ
และพระราชทานพระราชวโรกาสใหหัวหนากลุมราษฎรใน “โครงการรวมกันสู อยูอยางพรอม” อําเภอบานหมี่
จั ง หวั ด ลพบุ รี เฝ า ทู ล ละอองพระบาท กราบบั ง คมทู ล รายงานผลการเพาะพั น ธุ ป ลานิ ล จิ ต รลดา
ซึ่งไดรับพระราชทานไปเพาะเลี้ยงจนเปนผลสําเร็จ และจะไดนําพันธุปลาดังกลาว ไปสงเสริมใหราษฎร
ในพื้นที่อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร เพาะเลี้ยงดวย สมควรแกเวลา จึงเสด็จพระราชดําเนินไปประทับแรม
ณ เรือนรับรองที่ประทับอางเก็บน้ําหวยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร สํานักชลประทานที่ ๘
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริ ญ ญาบั ต รแก ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษา จากมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๗
ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เปนวันที่ ๓
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี พระราชทาน
พระโอวาท ความวา ในวันนี้ ใครจะกลาวเพิ่มเติมแกบัณฑิตทั้งหลายวา แมบัณฑิตจะไดสั่งสมความรู
และฝกฝนตนเองมาจนมีพื้นฐานจิตใจที่ดพี อสมควรแลว แตบางครั้งเมื่อตองเผชิญกับอุปสรรคปญหาที่ยากจะแกไข
ก็อาจบัง เกิด ความทอถอยยอหย อ น ไมสามารถปฏิบัติ กิจการงานใหสํ าเร็จลุ ลว งไปด ว ยดีไ ด ดังนั้ น
บัณฑิตจึงตองมีความตั้งใจจริง คือมีใจจดจอมุงมั่นที่จะกระทําการตาง ๆ จนสําเร็จผลที่ดี ที่ถูกตอง
ที่เ ป น ประโยชน แ ท อั น จะเป น พื้ น ฐานสํ า คั ญ ที่ เ กื้ อ หนุ น ส ง เสริ ม ให แ ต ล ะคนมี ค วามอุ ต สาหะอดทน
ไมยอทอตออุปสรรคปญหา พากเพียรพยายามปฏิบัตแิ กไขอยางเต็มกําลังความสามารถ จนกิจที่ทําสําเร็จลุลวง
ขอใหทุกคนพิจารณาสิ่งที่พูดมานี้ใหเขาใจชัด และนําไปปฏิบัติใหบังเกิดผล จะไดสามารถสรางสรรคประโยชน
อันยั่งยืนทั้งแกตนเองและแกชาติบานเมืองไดสืบไป
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๒๙ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงถวายผาพระกฐิน ณ วัดซับอุดมมงคลธรรม อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ
อนึ่ง เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยเฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง จากสนามเฮลิคอปเตอรอางเก็บน้ําหวยเสนง
โครงการชลประทานสุรินทร สํานักชลประทานที่ ๘ อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร ซึ่งเปนที่ประทับแรม
ไปยังสนามเฮลิคอปเตอรชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร เพื่อประทับ
รถยนตพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินไปยังโรงเรียนบานหนองกา (ประชารัฐพิทยา) อําเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร เพื่อทรงติดตามผลการดําเนินงานโครงการสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานของมูลนิธิชัยพัฒนา
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จั ง หวั ด สุ ริ น ทร ที่ มู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นาเข า ไปขยายผลสํ า เร็ จ ทั้ ง ทางวิ ช าการและเทคโนโลยี อ อกสู ชุ ม ชน
โดยเลือกโรงเรียนบานหนองกา (ประชารัฐพิทยา) ใหเปนโรงเรียนตนแบบ และเปนแหลงเรียนรูขยายผลสูชุมชน
เพราะมีความพรอมทั้งทางดานบุคลากร และมีพื้นที่เหมาะสม จัดทําฐานการเรียนรูดานตาง ๆ ตามความสนใจ
ของคนในพื้นที่ อาทิ การขยายพันธุพืช เลี้ยงไกพันธุไข และปลูกผักสวนครัว เปนตน เพื่อเปนตัวอยาง
ใหนักเรียนและราษฎรที่สนใจไดเขาไปศึกษาเรียนรู เกิดทักษะ ความชํานาญ และนําไปปฏิบัติไดจริง
ในพื้นที่ของตนเอง นอกจากนี้ มูลนิธิชัยพัฒนายัง รวมกับโรงเรียนฯ สงเสริมใหนักเรียนทํางานฝมื อ
นําวัสดุที่ห าได ในทองถิ่น มาผลิต เปน ของที่ร ะลึก จําหนา ยสรางรายได อีกทางหนึ่ง ทําแปลงเกษตร
เพื่ อ อาหารกลางวั น ปลู กพั น ธุ ผั กสวนครั ว ให นัก เรี ยนนํ า ไปประกอบอาหารบริ โ ภคภายในโรงเรี ย น
กอนเสด็จพระราชดําเนิน กลับ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มารอเฝาทูลละอองพระบาทรับ เสด็จอยางใกลชิด
จากนั้น เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรโครงการสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน อําเภอรัตนบุรี
ซึ่งเปนพื้นที่ที่มูลนิธชิ ัยพัฒนาไดรับโอนที่ดินของนางบุษรีรัตน เชื้ออินทร ที่นอมเกลานอมกระหมอมถวาย
เนื้ อ ที่ ๑๑ ไร ๖๕ ตารางวา และพั ฒ นาให เ ป น พื้ น ที่ โ ครงการสาธิ ต การเกษตรแบบผสมผสาน
จัดกิจกรรมดานการเกษตร เชน ปศุสัตว ประมง ปลูกพืชผักสวนครัวและไมผล เปนตน ปจจุบัน
สามารถขยายผลสําเร็จออกสูชุมชนและโรงเรียนโดยรอบไดแลว ในการนี้ มีพระราชดํารัสวา “ที่ทําไวนั้นดีอยูแลว
ขอใหชวยกันทําดีตอไป และขยายผลสูชุมชนใหไดรับประโยชนสูงสุดดวย” เสร็จแลว เสด็จพระราชดําเนิน
ไปทรงเปดหองสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย ซึ่งเปนหองสมุดแหงที่ ๙๒
ของประเทศ ที่กระทรวงศึกษาธิการกอสรางขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๓ รอบ ๒๕๓๔ และสนองพระราชประสงค
ที่ จ ะให ชุ ม ชนมี ห อ งสมุ ด ที่ มี ห นั ง สื อ ครบถ ว นไว บ ริ ก ารประชาชนให เ ป น แหล ง เรี ย นเรี ย นรู จากนั้ น
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดอาคาร “สิริวิชญากร” กับอาคาร” นวัตปญญา” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการศิลปกรรมรวมสมัยเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนิทรรศการ รักษ ดิน น้ํา ปา เพื่อการพึ่งพาตนเอง
สูความสมบูรณของจังหวัดบุรีรัมย สมควรแกเวลา จึงเสด็จพระราชดําเนินไปประทับแรม ณ เรือนรับรอง
ที่ประทับอางเก็บน้ําหวยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร สํานักชลประทานที่ ๘ อําเภอเมืองสุรินทร
จังหวัดสุรินทร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๔.๐๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริ ญ ญาบั ต รแก ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษา จากมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๗
ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เปนวันที่ ๔
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี พระราชทาน
พระโอวาท ความวา บุคคลจะสามารถดําเนินชีวิตและประกอบกิจการงานดวยความผาสุกมั่นคงได
ก็ตอเมื่อบานเมืองอันเปนที่อยูที่อาศัยมีความรมเย็นเปนปรกติสุข ทุกคนในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของสังคม
จึง ต อ งร ว มกั น สร า งสรรค จ รรโลงบ า นเมือ งให เ จริ ญ รุ ง เรื อ งและมั่ น คงก า วหน า โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง
ผูสํ าเร็จ การศึก ษาจากมหาวิท ยาลั ยเชน บั ณฑิ ต นับ วา เป น ผูมี ความรู ความคิ ด และความสามารถสู ง
ยอมมีหนาที่และความรับผิดชอบโดยตรง ที่จะนําความรูความสามารถไปใชปฏิบัติพัฒนากิจการตาง ๆ
ของบานเมือง จึงขอใหบัณฑิตทั้งหลายตระหนักวา นอกจากแตละคนจะตองสรางสรรคความสําเร็จ
และความเจริญใหแกตนเองแลว ยังตองมีหนาที่ตอสวนรวม คือตองรวมมือรวมใจกันประกอบกิจการ
งานสรางสรรคประโยชนและความเจริญ ยั่งยืนใหแกสังคมและประเทศชาติดวย หากทําไดดังที่ก ลาว
ก็หวังไดวาชาติไทยของเราจะมีแตความผาสุกรมเย็นและมั่นคงยั่งยืนตลอดไป
อนึ่ง เมื่อวันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๕๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยเฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง จากสนามเฮลิคอปเตอรอางเก็บน้ําหวยเสนง
โครงการชลประทานสุรินทร สํานักชลประทานที่ ๘ อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร ซึ่งเปนที่ประทับแรม
ไปยังสนามเฮลิคอปเตอรชั่วคราว โรงเรียนบานหนองโดนประสาทวิทย เพื่อประทับรถยนตพระที่นั่ง
ไปทรงเปดประตูระบายน้ําบานหนองโดน ณ บานหนองโดนฝายน้ํา อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
ที่จัดสรางขึ้นเมื่อป ๒๕๕๗ เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม น้ําแลงแกกลุมเกษตรกรที่ปลูกขาวหอมมะลิ ๑๐๕
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พระราชทาน โดยจะชวยลดปญหาน้ําทวมขังในชวงฤดูฝน ในพื้นที่การเกษตรของราษฎร ๔ หมูบาน
ไดแ ก บานหนองโดน บา นหนองโดนฝายน้ํา บานยาง และบานยางใหม รวมพื้น ที่ ๒,๘๐๐ ไร
และแกไขปญหาน้ําแลง โดยปรับปรุง อางเก็บน้ําทุงใหญหนองโดนใหเพิ่มความจุไดมากขึ้น จะสามารถสงน้ํา
เพื่อการอุป โภคบริโ ภค การเกษตร และปศุสัต ว แกราษฎรในพื้น ที่อําเภอลําปลายมาศ รวมพื้น ที่
๙๐๐ ไร และในฤดูฝนจะครอบคลุมพื้นที่ ๓,๐๐๐ ไร จากนั้น เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง
ไปทรงเยี่ยมกลุมผูผลิตพันธุข าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนชวยเพื่อน” บานหนองจระเขเผือก
ตําบลหนองโดน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ซึ่งปจจุบันมีเกษตรกรเขารวมโครงการ ๑๔๔ คน
รวมพื้น ที่ ป ลูก ข า ว ๗๑๗ ไร ทั้ง นี้ ยั ง พบป ญ หาการขาดแคลนน้ํา ในการทํา นา กรมชลประทาน
จึงไดสรางประตูระบายน้ําบานหนองโดน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา และปรับปรุง อางเก็บน้ํา
ทุงใหญหนองโดน เพื่อเพิ่มความจุน้ํา สําหรับพื้นที่การเกษตร ปศุสัตว และการอุปโภคบริโภค ในชวงหนาแลง
ในการนี้ พระราชทานขวั ญ กํ า ลั ง ใจให ส มาชิ ก มุ ง มั่ น ผลิ ต พั น ธุ ข า วหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน
อยางเต็มกําลังความสามารถ ใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับไปทั่วโลกที่คนไทยควรอนุรักษและรวมใจพัฒนา
ใหมีคุณภาพมาตรฐานยิ่งขึ้น
เวลา ๑๒.๓๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
ไปยังอาคารรับรอง โครงการสงน้าํ และบํารุงรักษาลํานางรองและโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่ ๔ (โนนดินแดง)
อําเภอโนนดิน แดง จัง หวัด บุรีรัมย ทรงฟงการกราบบัง คมทูลรายงานโครงการปรับ ปรุงและพัฒ นา
โรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่ ๔ (โนนดินแดง) ซึ่งสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย และบริษัท
ดอยคําผลิตภัณฑอาหาร จํากัด รวมกันดําเนินงานเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดน้ําผลไมพรอมดื่มดอยคํา
คาดวาโครงการฯ จะแลวเสร็จในป ๒๕๖๑ และจะสามารถสรางประโยชน สรางรายได สรางอาชีพ
และกระจายแรงงานคืนสูทองถิ่น โอกาสนี้ ทอดพระเนตรผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน ณ กลุมวิสาหกิจชุมชน
ซึ่งดําเนินกิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ ไดแก เสาวรสแชแข็ง น้ําผลไมเขมขน น้ําผลไม พรอมดื่ม ชามะขามปอม
และขาวกลองงอก จากนั้น ประทับ รถพวงพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินไปยังสันเขื่อนลํานางรอง
ทอดพระเนตรแปลงนาทรงปลู ก เมื่อ ป ๒๕๓๑ โดยเขื่อ นแห ง นี้ ซึ่ง เปน โครงการอัน เนื่อ งมาจาก
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อป ๒๕๒๑ และกรมชลประทานกอสรางแลวเสร็จ
เมื่อป ๒๕๒๕ ทําใหในฤดูฝนเกษตรกรสามารถทํานาปไ ดเต็มพื้น ที่ชลประทาน ไดผลผลิต ประมาณ
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๕๔๕ กิโลกรัมตอไร และในฤดูแลงสามารถทํานาปรังไดประมาณ ๑ หมื่นไร ตอจากนั้น เสด็จพระราชดําเนิน
ไปทอดพระเนตรพื้น ที่ของโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูป ที่ ๔ ซึ่งเดิมอยูในพื้นที่อําเภอละหานทราย
ปจจุบันเปลี่ยนเปนอําเภอโนนดินแดง ซึ่งเมื่อป ๒๕๒๑ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนิน
พรอมดวย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาทรงเยี่ยมราษฎร เพื่อแกไขปญหา
ความมั่นคงและความขาดแคลนในพื้นที่ ดวยการพัฒนาแหลงน้ํา และสงเสริมการเพาะปลูกพืชหลังนา
โดยโรงงานหลวงแห ง นี้ รั บ ซื้ อ ผลผลิ ต เพื่ อ แปรรู ป เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ภ ายใต ต ราสิ น ค า “ดอยคํ า ”
และไดหยุดพักการดําเนินงานไปเมื่อป ๒๕๔๕ อยางไรก็ตาม ปจจุบันไดมีแผนการกลับมาดําเนินการอีกครัง้
ในวันเดียวกัน นั้น เวลา ๑๔.๓๕ น. สมเด็จพระเทพรัต นราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง ไปทรงติดตามการดําเนินงานศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
ทรัพยทรายทอง อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย ซึ่งมีพระราชดําริเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๗ ใหกองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑ สํารวจพื้นที่ชองวางที่ยังไมมีการจัดการศึกษา ใหจัดตั้งโรงเรียนเพื่อให
การศึกษากับเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ปจจุบันเปดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ มีนักเรียน ๖๖ คน
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการเตรียมความพรอมกอนเขาสูบทเรียนแบบญี่ปุน การเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
และระดับอนุบาล จากนั้น เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมหนวยแพทยพระราชทาน และราษฎรที่มา
เฝ า ทู ล ละอองพระบาทรั บ เสด็ จ ด ว ย สมควรแก เ วลา จึ ง เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น กลั บ ที่ ป ระทั บ แรม
ณ เรือนรับรอง ที่ประทับอางเก็บน้ําหวยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร สํานักชลประทานที่ ๘
อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วั น นี้ เวลา ๑๗.๐๔ น. สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ ลง
ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา พระราชวั ง ดุ สิ ต ทรงเป น ประธานการประชุ ม คณะกรรมการ
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
เวลา ๑๔.๑๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา โปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริ ญ ญาบั ต รแก ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษา จากมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๗
ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เปนวันที่ ๕
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี พระราชทาน
พระโอวาท ความวา คุณธรรมที่สําคัญ ยิ่ง ประการหนึ่ง ซึ่ง บุคคลผูปรารถนาความเจริญ สวัสดีในชีวิต
จําเปนตองยึดถือไวประจําใจ ไดแก ความกตัญูรูคุณ กลาวคือ บัณฑิตตองกตัญูตอบิ ดามารดา
ที่ใหความรักและอบรมเลี้ยงดูมาจนเติบใหญ กตัญูตอครูบาอาจารย ที่ใหความเมตตาอบรมบมนิสัย
และถายทอดสรรพวิชาตาง ๆ และกตัญ ูรูคุณชาติบานเมือง ที่ใหบัณฑิตไดอาศัยพักพิงและเติบโต
มาดวยความผาสุกรมเย็น ขอใหบัณฑิตทั้งหลายพิจารณาใหเขาใจชัดวา การที่แตละคนไดรับความสําเร็จในวันนี้
ไมไดเปนผลจากความพากเพียรพยายามในการศึกษาเลาเรียนแตเพียงอยางเดียว หากยังเปนผลจาก
การสนั บ สนุ น เกื้ อ กู ล ทั้ ง ทางตรงและทางอ อ มจากผู อื่ น ฝ า ยอื่ น ด ว ย เมื่ อ ทราบตระหนั ก ดั ง นี้ แ ล ว
จึ ง ควรตั้ ง ใจให แ น ว แน แ ละหนั ก แน น ที่ จ ะตอบแทนคุ ณ ด ว ยการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ใ นทางที่ ดี ที่ ช อบ
และประกอบกิจการงานแตในทางสรางสรรค ผลดีที่พึงประสงคคือความเจริญมั่นคง จะไดบังเกิดมีทั้งแกตนเอง
และแกชาติบานเมืองอยางแทจริง
เวลา ๑๘.๓๘ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป
ทรงบําเพ็ญพระกุศลถวายผาพระกฐิน ณ วัดหนองน้ําขุน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๑๗ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไป
ทรงถวายผากฐิน ณ วัดโสภณาราม อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
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อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๕๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยเฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง จากสนามเฮลิคอปเตอรอางเก็บน้ําหวยเสนง
โครงการชลประทานสุรินทร สํานักชลประทานที่ ๘ อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร ซึ่งเปนที่ประทับแรม
ไปยั ง สนามเฮลิ ค อปเตอร ชั่ ว คราว โรงเรี ย นส ม ป อ ยพิ ท ยาคม อํ า เภอราศี ไ ศล จั ง หวั ด ศรี ษ ะเกษ
เพื่อประทับรถยนตพระที่นั่ง ไปทอดพระเนตรและทรงติดตามความกาวหนาการดําเนินงานของโครงการ
นํารองผลิตพันธุขาวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อชวยเพื่อน” บานสมปอย อําเภอราศีไศล
ณ ศูนยพัฒ นาพัน ธุพืชจักรพัน ธเพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา
ที่สนองพระราชดําริจัดทําแปลงนา จํานวน ๕ ไร ๗๗ ตารางวา โดยราษฎรในพื้นที่บานสมปอย
ไดนอมเกลานอมกระหมอมถวายที่ดินแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน ๓ ไร
๗๗ ตารางวา และมีเกษตรกรในพื้นที่ นําแปลงนาอีก ๒ ไร เขารวมเปนพื้นที่นํารอง เพื่อเขาโครงการ
ผลิตพัน ธุขาวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนชวยเพื่อน” สนองพระราชประสงคที่จะสํารอง
พันธุขาวหอมมะลิที่มีคุณภาพใหมีคงไวในกรณีที่ประเทศมีภาวะฉุกเฉิน หรือประสบภัยพิบัติที่ทําใหพื้นที่
ปลูกขาวหอมมะลิประสบปญหา ทั้งนี้ ศูนยพัฒนาพันธุพืชจักรพันธเพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร จะใหราษฎร
อาสาสมัครเขาทํานาในพื้นที่นํารองอยางตั้งใจและใสใจ มีความละเอียดประณีตในการผลิตทุกขั้นตอน
เมื่อประสบผลสําเร็จในการผลิตพันธุขาวหอมมะลิ ๑๐๕ ที่มีคุณภาพ เขาเกณฑมาตรฐานของศูนยฯ
จึ ง จะขยายผลไปยั ง พื้ น ที่ อื่ น ๆ ของจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษต อ ไป ต อ จากนั้ น เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น
ไปทรงติดตามผลการดําเนินโครงการฝายน้ําบานตรอก (ตอนลาง) อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีษะเกษ
ในการนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการวิถีชีวิต ท องถิ่น ซึ่ง จัด แสดงเครื่องจักสานไมไ ผที่ใชใ นครัว เรือ น
และการประมงพื้นบาน ผลผลิตการเกษตร การปศุสัตว และขาวอินทรียปลอดสารพิษของกลุมเกษตรทฤษฏีใหม
ผลงานศิลปาชีพกลุมทอผาไหมมัดหมี่ บานนอยนาเจริญ อําเภอปรางคกู ซึ่งเปนผลิตภัณฑชุมชนที่สรางรายได
หลัง การทํ านา จากนั้ น พระราชทานพระราชวโรกาสให กรมชลประทานกราบบั งคมทู ลรายงาน
การดําเนินโครงการฝายน้ําบานตรอก (ตอนลาง) ที่กรมชลประทาน สนองพระราชดําริปรับปรุงขึ้นใหม
หลังจากกลุมเกษตรกรทฤษฎีใหม บานตรอกลาง รองขอ เนื่องจากฝายเดิม มีสภาพตื้น เขิน ทั้ง นี้
เพื่อแกไขปญหาน้าํ ทวมน้าํ แลงแกราษฎร ที่ประสบปญหาน้ําทวมแทบทุกปในชวงฤดูฝน โดยฝายดังกลาว
มีลักษณะเปนแกมลิงครอบคลุมพื้นที่ ๓๕ ไร สามารถเก็บกักน้าํ ได ๑๑๒,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร สามารถ
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ช วยเหลื อให ราษฎรตํ าบลตู ม ๒๐๐ ครอบครั ว ให มี น้ํ าอุ ปโภคบริ โภคอย างพอเพี ยง และช วยพื้ นที่
การเกษตรได ๕๐๐ ไร ทั้งชวยบรรเทาปญหาอุทกภัยอีกทางหนึ่ง จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติความเปนมาและกิจกรรม
ของสถานีก าชาดที่ ๑ จั ง หวั ด สุ ริ น ทร ซึ่ ง เป ด ดํา เนิน การมาตั้ ง แต ป ๒๔๘๓ เป น หน ว ยงานหนึ่ ง
ของสภากาชาดไทย สังกัดฝายสถานีกาชาดสํานักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทักษ สภากาดไทย
มีภารกิจหลักดาน ๓ ดาน คือ ดานบริการทางการแพทยและสาธารณสุข มีคลินิกสงเสริมสุขภาพ
และป อ งกั น โรคทั่ ว ไปทั้ ง ในและนอกหน ว ยงาน และคลิ นิ ก นิ ร นามสภากาชาดไทย สาขาสุ ริ น ทร
ใหบริการคัดกรองเบือ้ งตน รวมถึงใหคําปรึกษาแกกลุม ที่เสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ดานพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน เนนชวยเหลือผูสูงอายุเด็ก และผูดอยโอกาส และดานบรรเทาทุกข
ผูประสบภัยอยางครบวงจร ทั้งการเตรียมความพรอมกอนเกิดภัย จัดการขณะเกิดภัย และฟนฟูบูรณะสูภาวะปกติ
มีพื้นที่รับผิดชอบ ๙ จังหวัด ไดแก หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี กาฬสินธุ มหาสารคาม รอยเอ็ด
บุรีรัมย ศรีสะเกษ และสุรินทร สมควรแกเวลา จึงเสด็จพระราชดําเนินกลับที่ประทับแรม ณ เรือนรับรอง
ที่ประทับอางเก็บน้ําหวยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร สํานักชลประทานที่ ๘ อําเภอเมืองสุรินทร
จังหวัดสุรินทร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๔.๐๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดงานเทศกาลน้ํามันเมล็ดชา ณ ศูนยการคาสยามพารากอน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๐๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารยวีระ สัจกุล
ม.ว.ม., ป.ช. ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๗.๒๙ น. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จไป
ทรงเปนประธานงาน “ประเพณีขามฟาก ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘” ณ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๕๕ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงถวายผาพระกฐิน ณ วัดสะอาดชัยศรี อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
อนึ่ง เมื่อวันศุกรที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๕๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น โดยรถยนต พ ระที่ นั่ ง จากเรื อ นรั บ รองที่ ป ระทั บ
โครงการชลประทานสุ ริ น ทร อํ า เภอเมื อ งสุ ริ น ทร จั ง หวั ด สุ ริ น ทร ไปยั ง สนามเฮลิ ค อปเตอร
โครงการชลประทานสุรินทร เพื่อประทับเฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินไปทรงถวายผาพระกฐิน
สภากาชาดไทย ประจําป ๒๕๕๘ ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ตําบลเมืองใต อําเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ จากนั้น เสด็จพระราชดําเนินไปทรงติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียนศรีเกษตรวิทยา
(โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตนแบบ) อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ไดแก
กิจกรรมสหกรณ ที่สงเสริมและเผยแพรความรูทางสหกรณแกสมาชิก ทั้งการทําบัญชีรายรับรายจาย
รูจักประหยัด ชวยเหลือซึง่ กันและกัน และชวยเหลือตนเอง กิจกรรมวิทยาศาสตร จัดแขงขันในวันวิทยาศาสตร
การจัดสวนถาดแบบชื้น ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย การวาดภาพทางวิทยาศาสตร
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา ตั้งขึ้นเมื่อป ๒๕๑๙ โดยพระเกษตรศีลาจารย
(หนู อุสสาโห) อดีตเจาอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ปจจุบัน เปดสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมบาลี
ตั้งแตนักธรรมชั้นตรี โท เอก และภาษาบาลีชั้นประโยค ๑ - ๒ เปรียญธรรม ๕ ประโยค รวมทั้ง
แผนกสามัญศึกษา ตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๖ รวมสามเณรนักเรียน ๒๗๙ รูป และสามเณร
นักเรียนศาสนทายาท ๒๘ รูป มีพระราชกิตติรังสี บุญทัน สันตจิตโต เจาอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
เปนผูอํานวยการ จากนั้น ทรงติดตามผลการเรียนของโรงเรียนศรีเกษตรวิทยา และทอดพระเนตร
สามเณรนักเรียนศาสนทายาทตนแบบเทศนเสียงแหลทํานองอีสาน เพื่ออนุรักษมรดก รักษาธรรมเนียม
ประเพณีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งนิยมแหลในชวงเดือน ๔ ในงานบุญมหาชาติ หรืองานบุญผะเหวด
ของชาวอีสาน จากนั้น เสด็จเขาพลับพลาที่ประทับ พระราชทานพระราชวโรกาสให เจาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
และคณะผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ จัดพิธีบายศรีทูลพระขวัญถวาย เนื่องในโอกาส
ทรงเจริญ พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สมควรแกเวลา จึงประทับ รถยนตพระที่นั่ง
เสด็จพระราชดําเนินไปยังทาอากาศยานบุรีรัมย เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินกลับ
กรุงเทพมหานคร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๗.๒๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพ ระที่นั่ ง จากวัง สระปทุ ม ทรงนํา ขาราชการ นั กเรีย นนายร อย และประชาชนเดิ น
“เขาชะโงกซูเปอรฮาลฟมาราธอน ๕๘” ณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา อําเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๗.๐๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดงานฉลองมิตรภาพไทย - เบลเยียม หัวขอ “การฉลอง
มิตรภาพที่ไมมีวันเสื่อมคลาย ระหวางราชอาณาจักรไทยกับ ราชอาณาจักรเบลเยียม” และทรงเปด
นิทรรศการแสดงพระบรมสาทิสลักษณ พระฉายาลักษณภาพ และสารคดีสั้นที่บันทึกเรื่องพระราชกรณียกิจ
ของพระบรมวงศานุวงศ ทั้งสองฝายขณะเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศไทย และราชอาณาจักรเบลเยียม
ณ ศูนยการคาสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๗.๓๑ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป
ทรงเปนประธานงานเดินการกุศลเฉลิมพระเกียรติ “กาวนี้เพื่อนอง ครั้งที่ ๒” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณ
ดานหนาราชนาวีสโมสร กองทัพเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๔๒ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป
ทรงถวายผาพระกฐิน ณ วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัต นราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๔๕ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิตยิ าภา เสด็จไปทรงบําเพ็ญ
พระกุศลถวายผาพระกฐิน และทรงวางศิลาฤกษอุโบสถ ณ วัดพัชรกิติยาภาราม (วัดหนองน้ําเพชรมงคล)
อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๕๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปนประธานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง
“สิ่ง แวดลอม การดํารงชีวิต และการบริการ : สิ่ง แวดลอมเพื่อชีวิต” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด
และบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๓.๒๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงถวายผาพระกฐิน และทรงวางศิลาฤกษอาคารหอพัก
พระภิกษุสามเณรอาพาธ ณ วัดชูจิตธรรมาราม (มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย) อําเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค
ไปพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ และสถาบันการศึกษา
ทางทหารตางประเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ณ หอประชุมภูติอนันต โรงเรียนนายเรือ
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี พระราชทาน
พระโอวาท ความวา นักเรียนนายเรือทั้งหลายเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว ยอมมีภารกิจและความรับผิดชอบ
รออยูเบื้องหนา ที่จะตองปฏิบัติงานในหนาที่ของตนใหบรรลุผลสมบูรณ เพื่อสรางเสริมและรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของชาติบานเมือง การที่จะปฏิบัติภาระหนาที่ดังกลาวใหสําเร็จผล จําเปนตองอาศัยหลักการสําคัญ
๓ ประการ ประการแรก จะตองตระหนักวา หนาที่ความรับผิดชอบนั้นคือเกียรติของแตละคน จึงตอง
ทําหนาที่อยางมีเกียรติ ดวยการตั้งใจปฏิบัติงานในหนาที่ของตนอยางเต็มกําลัง ความรูความสามารถ
ใหบรรลุผลเปนความดีความเจริญแตทางเดียว โดยยึดถือประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง ไมเห็นแกประโยชน
สวนตนหรือบําเหน็จรางวัลใด ๆ ประการที่สอง จะตองมีวินัยในตนเอง สามารถควบคุมบังคับตนเอง

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๕๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ใหประพฤติตนอยางถูกตองเหมาะสม และปฏิบัติงานอยางเปนระเบียบเรียบรอยใหสําเร็จสมบูรณภายใน
กําหนดเวลา ประการที่สาม จะตองมีความเปนผูนําที่ดี คือมีความเฉลียวฉลาด รอบคอบ รอบรูในงาน
สามารถตัดสินใจไดถูกตองแมนยําและแกไขปญ หาไดตรงจุด ทั้งตองมีคุณธรรมความสุจริตเปน หลัก
ในการดําเนินชีวติ และการทํางาน หากผูสําเร็จการศึกษาทุกคนปฏิบัตติ ามหลักการสําคัญทั้งสามประการนี้
ไดครบถวนบริบูรณแลว เชื่อวาแตละคนจะประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน สามารถจรรโลงรักษา
ชาติบานเมืองใหมีความผาสุกมั่นคงและเจริญยั่งยืนไดอยางแนนอน

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๕๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๘.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นงั่ จากวังสระปทุม ไปทรงเปดโรงงานแหงใหมของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด
(มหาชน) ณ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๐๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงถวายผาพระกฐิน
ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผดํา) และทรงเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดไผดํา แผนกสามัญศึกษา
อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี
เวลา ๑๖.๐๒ น. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จไป
ทรงวางศิลาฤกษหอพระพุทธสิรินาคเภสัชยคุรุจุฬาภรณ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เปนผูแทนพระองค ออกรับคณะกรรมการ ประจํา
วิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย อึ๊งภากรณ และบัณฑิตอาสาสมัคร รุนที่ ๔๗ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘
รับโอวาทกอนออกเดินทางไปปฏิบัติงานในชนบท ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๕๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๖.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จลงแทนพระองคไปในการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญ
พระราชกุศลถวายผาพระกฐิน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร
ในโอกาสนี้ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน โดยเสด็จในการนี้ดวย
เวลา ๐๙.๐๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท
ตามลําดับ ดังนี้
- พลโท นายแพทยธํารงรัตน แกวกาญจน กรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
นํา คณะสโมสรไลออนสนาเกลือ – พัทยา เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
- พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส นํา คณะบุคคล เฝาทูลละออง
พระบาท ดังนี้
๑. คณะผู บ ริ ห าร บริ ษั ท เอก – ชั ย ดิ ส ทริ บิ ว ชั่ น ซิ ส เทม จํ า กั ด (เทสโก โลตั ส )
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม ถวายเงินรายไดจากการจัดโครงการ “พานองไปโรงเรียน”
และการจัดงานเลี้ยงขอบคุณคูคาที่ไดดําเนินธุรกิจรวมกัน ครบ ๒๐ ป เพื่อสมทบทุนโรงเรียนพระดาบส
จังหวัดชายแดนภาคใต
๒. คณะผู บ ริ ห าร บริ ษั ท โตเกี ย วมารี น ประกัน ภั ย (ประเทศไทย) จํ า กั ด (มหาชน)
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อจัด ตั้งกองทุ น โตเกียวมารีน ประกัน ภั ย
เพื่อการศึ กษาสําหรั บ โรงเรี ยนพระดาบสจั งหวั ด ชายแดนภาคใต ในโอกาสที่บ ริ ษัทฯ ดํา เนิน ธุรกิ จ
ในประเทศไทยเปนเวลา ๖๙ ป

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๕๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

- นายลลิต ถนอมสิงห ผูชวยสํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา นํา คณะบุคคล เฝาทูลละอองพระบาท
ดังนี้
๑. พระครูวิสุทธิสุตวัฒน (หลวงพอสมชาย ปุญญมโน) เจาอาวาสวัดปาสวางบุญ เฝา
พรอมดวย นางสุพัตรา (ประคองวงษ) ชั้นสุวรรณ ประธานกรรมการบริษัท สมุนไพรปญจศรี จํากัด
และคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
๒. นางสาวอารยา ธีระโกเมน กรรมการอํานวยการบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก
จํากัด และคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
๓. นายจิ ต ร ธั ญ ลั ก ษณ ภ าคย ผู รั บ ใบอนุ ญ าต โรงเรี ย นนราธิ ป พิ ท ยา และคณะ
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจัดงาน “วันนราธิป” พรอมเงินบริจาค
เพิ่มจากผูบริหารและผูมีจิตศรัทธา เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
- พันเอกหญิง ทานผูหญิงจิตรวดี จุลานนท ประธานรานสมเด็จองคสภานายิกาสภากาชาดไทย
นํา คณะภริยาองคมนตรี และคณะกรรมการพรอมดวยเจาหนาที่รานสมเด็จองคสภานายิกา สภากาชาดไทย
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการดําเนินงานราน สมเด็จองคสภานายิกา
สภากาชาดไทย ประจําป ๒๕๕๘ เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย
- คณะกรรมการรานกระทรวงอุตสาหกรรม เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงินรายไดจากการจําหนายสลากกาชาด ประจําป ๒๕๕๗ เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย
- คณะกรรมการรานสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจําหนายสลากกาชาด ประจําป ๒๕๕๗ เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย
- คณะกรรมการแผนกพฤกษากาชาด เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
รายไดจากการจําหนายสลากกาชาดไทย ประจําป ๒๕๕๗ เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย
- ผูชวยศาสตราจารยสุรวุธ กิจกุศล รองอธิการบดีอาวุโสดานสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ นํา คณะบุคคล เฝาทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. ผูบริหารและคณาจารย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงิน เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย
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๒. คณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงิน เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย
๓. คณาจารยและคณะกรรมการนักศึกษาคณะบัญชี เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
๔. คณะกรรมการสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยกรุงเทพ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ในโอกาสนี้ ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายพระพุทธสุรัตนมุนี และพระผง เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
- นายพรชัย จุฑามาศ รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นํา คณะบุคคล เฝาทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. คณะผู บ ริ ห ารบริ ษั ท เอ็ ม พี บี ๕ (ประเทศไทย) จํ า กั ด เฝ า ทู ล ละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดําริฯ ในโครงการวิจัยการฟนฟูปะการังแบบอาศัยเพศ
๒. นางสาวจารุณี นันทวโนทยาน และครอบครัว เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงิน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
- นายสายัณห ตายหลี ผูอํานวยการอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย นําคณะผูบริหาร ครู
และนักเรียนอิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- รองศาสตราจารย ธิ ด า นิ ง สานนท ประธานคณะกรรมการมู ล นิ ธิ ค ณะเภสั ช ศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล นําคณะผูจัดงานโบวลิ่งการกุศล ครั้งที่ ๓ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงินรายไดจากการจัดงานดังกลาว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- นายมานะ พงศานรากุล นายกสมาคมศิษยเกาคณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง นําคณะกรรมการจัดการแขงขันกอลฟการกุศล ประจําป ๒๕๕๖
ชิ ง ถ ว ยพระราชทานสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เฝ า ทู ล ละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดสวนหนึ่งจากการจัดการแขงขันกอลฟการกุศลดังกลาว โดยเสด็จ
พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
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- นายสิ ท ธิ ชั ย ลี เ กษม นายกสมาคมศิ ษ ย เ ก า วิ ศ วกรรมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น
พร อ มด ว ยคณะ เฝ า ทู ล ละอองพระบาท ทู ล เกล า ทู ล กระหม อ มถวายเหรี ย ญรู ป หล อ หลวงพ อ คู ณ
รุนบารมี ๙ ทศวรรษ และ ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- นายกิต ติทัต ชูกลีบ นายกสโมสรยิง ปนลพบุรี ป ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ นําคณะกรรมการ
จัดการแขงขันยิงปนการกุศล “ลพบุรีชูตติ้งเกมส ครั้งที่ ๔” ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี และนั ก กี ฬ ายิ ง ป น เฝ า ทู ล ละอองพระบาท ทู ล เกล า ทู ล กระหม อ มถวายเงิ น
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- นางเปรมอนงค รัตนะสาชา ผูจัดการโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
นําคณะผูบริหารและครูโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
- นางปน เมนขาว พรอมครอบครัว เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- นายจตุรงค อินทรรุง ผูอํานวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นําคณะกรรมการอํานวยการ
จัดการแขงขันความสามารถทางคณิตศาสตร ครั้งที่ ๑๑ ปการศึกษา ๒๕๕๖ ชิงถวยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- นายสุรพันธ เมฆนาวิน รองประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมดวยคณะ
นํา ผูชนะเลิศการประกวดโครงการรางวัลเจาฟาไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ ๙ เฝาทูลละอองพระบาท
กราบบังคมทูลรายงานผลการจัดการประกวดฯ จากนั้น
เวลา ๐๙.๕๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงนําคณะผูบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
เฝ า ทู ล ละอองพระบาท ทู ล เกล า ทู ล กระหม อ มถวายเงิ น รายได จ ากการจํ า หน า ยสิ น ค า ของมู ล นิ ธิ ฯ
และการออกสลากการกุศล ในงานกาชาด ประจําป ๒๕๕๘ เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย ตอจากนั้น
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให นายแพทยสุกิจ
แสงนิพันธกูล ประธานราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกสแหงประเทศไทย นําคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ
และคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการประจําป ๒๕๕๗ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘ เสร็จแลว
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค พระราชทานพระราชวโรกาสให นายอําพล เสนาณรงค
ประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร มูล นิธิอ านั น ทมหิด ล พร อมด ว ย รองศาสตราจารยวุ ฒิชั ย
กปลกาญจน กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร และรองศาสตราจารยพีรยุทธ ชาญเศรษฐิกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นํา นางสาวรติพร มั่นพรหม ผูไดรับพระราชทาน
ทุน มูลนิธิอานัน ทมหิด ล แผนกเกษตรศาสตร ประจําป ๒๕๕๓ สําเร็จการศึกษาระดับ ปริญ ญาโท
สาขาวิทยาการเทคโนโลยีและนโยบายดานพลังงาน (Energy Sicence, Technology and Policy)
และปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมวัสดุ (Materials Science and Engineering) ณ มหาวิทยาลัย
คารเนกีเมลลอน (Carnegie Mellon University) สหรัฐอเมริกา เฝาทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูล
รายงานผลการศึกษา
เวลา ๑๑.๒๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม
ทรงรับนายไมตรีปาละ สิริเสนา (Mr. Maithripala Sirisena) ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย
ศรีลังกา และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ (Official Visit) ในฐานะ
แขกของรัฐบาล ระหวางวันที่ ๑ - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ในโอกาสนี้ นางกเษณุกา ธิเรนี เสเนวิรัตนะ (Ms. Kshenuka Dhireni Senewiratne)
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจําประเทศไทย ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ
นายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และนายนพพร อัจฉริยวนิช
เอกอัครราชทูตไทยประจําสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา รวมเฝาทูลละอองพระบาท ดวย
นายไมตรีปาละ สิริเสนา ปจจุบันอายุ ๖๔ ป ดํารงตําแหนงประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ
สังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เปนคนที่ ๗ การเดินทางมาเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการครั้งนี้
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เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบ ๖๐ ป ของการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางประเทศไทย
และสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ตลอดจนเขาหารือขอราชการเกี่ยวกับความรวมมือ
ระหวางสองประเทศ ในดานการคาการลงทุน การทองเที่ยว ศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้งแลกเปลี่ยน
ตราไปรษณียากรที่ระลึก ๖๐ ปของความสัมพันธฯ ดวย
การนี้ ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ไดเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
จากวัดมหิยานกะนะ ราชามหาวิหาร ซึ่งไมเคยเชิญออกนอกประเทศมากอน มาประดิษฐาน ณ พุทธมณฑล
ระหวางวันที่ ๒ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพื่อใหพุทธศาสนิกชนชาวไทยไดสักการะ พรอมกัน นี้
ไดนิ ม นต พระสงฆศ รีลัง กา จํ านวน ๖๐ รูป มาเจริ ญ พระพุ ทธมนต เพื่อ ถวายพระราชกุศ ลแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุม ารี และเพื่อเปน สิริ ม งคลแกป ระชาชนในโอกาสดังกลาว รวมทั้ง ประธานาธิบ ดี
แหงสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ยังไดมอบพระพุทธรูปหินแกะสลัก เพื่อเปนของขวัญ
แกรัฐบาลและประชาชนไทย โดยประดิษฐานอยู ณ วัดธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดวย
เวลา ๑๔.๕๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท
ตามลําดับ ดังนี้
- พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส นํา คณะบุคคล เฝาทูลละออง
พระบาท ดังนี้
๑. นายพิทักษ รัชกิจประการ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท
พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) พรอมคณะผูบริหารบริษัทฯ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงินรายไดของบริษัทฯ และเงินจากการจัดโครงการ “พีที เติมพลังสัมมาชีพ” ปที่ ๒ เพื่อสมทบทุน
โรงเรียนพระดาบส
๒. นายณรงคศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผูจัดการ บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
เฝาทูล ละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหม อมถวายเงิน รายไดจากการจัด กิจกรรมเฉลิ ม พระเกียรติ
“ซีพี ออลล ทําดีเพื่อพอ เฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวา มหาราช” เพื่อสมทบทุนโรงเรียนพระดาบส
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- นายลั ก ษณ วจนานวั ช ผู จั ด การธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ ก ารเกษตร นํ า
คณะผูบริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ในการดําเนินการเรื่องการจัดการน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ใหกับเกษตรกร
- นายกิตศิ ักดิ์ สังขแกว ประธานกลุมอีซีอารสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย นํา คณะกรรมการ
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดสวนหนึ่ง
จากการจัดการแขงขันกอลฟการกุศล “อีซีอาร ไทยแลนด กอลฟ ทัวรนาเมนท ๒๐๑๔” (ECR Thailand
Golf Tournament 2014) ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- นายเอกชัย ยังวาณิช รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จํากัด
(มหาชน) นํา คณะผูบริหารและพนักงานบริษัทฯ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และนอมเกลานอมกระหมอมถวายผลิตภัณฑเครื่องครัว
เพื่อพระราชทานกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
- นายวิทิต ลีนุตพงษ ประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ อินโฟ เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
นํา คณะกรรมการจัดการแขงขัน “เอไอเอส แฟมิลี่ วอรค แรลลี่” ครั้งที่ ๑๕ ชิงถวยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุม ารี เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงินรายไดจากการจัดงานดังกลาว เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
- นายชนินทธ โทณวณิก กรรมการผูจัดการและประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ดุสิตธานี
จํากัด (มหาชน) นํา คณะกรรมการจัดการแขงขันดุสิตกอลฟชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจัดการแขงขัน
ดังกลาว เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย
- พลตํารวจโท ศักดา เตชะเกรียงไกร ผูบัญชาการ โรงเรียนนายรอยตํารวจ และประธาน
สโมสรโรงเรียนนายรอยตํารวจ นํา คณะกรรมการสโมสรโรงเรียนนายรอยตํารวจ และคณะกรรมการ
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ฝายจัดงานประกวด “โครงการอนุรักษพระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย” ชิงถวยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุม ารี เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงินรายไดจากการจัดงานดังกลาว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- นายวีระศักดิ์ ทรัพยแสนอุดม ประธานชมรมนักธุรกิจ โครงการเสริมศักยภาพนักธุรกิจมือโปร
พรอมดวยคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดหลังหักคาใชจายจาก
การจัดการแขงขันโบวลิ่งการกุศล “เอสซีบี ไออีพี แชริตี้ โบวลิ่ง” (SCB IEP CHARITY BOWLING)
เพื่อสมทบทุนศูนย สมเด็จพระเทพฯ แกไขความพิการบนใบหนาและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
สภากาชาดไทย
- นายจิรยุทธ ภุชงคสมุทท นายกสมาคมพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน พรอมดว ยคณะ
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อสมทบกองทุน “เพื่อนพองนองพี่ การบินไทย”
มูลนิธิอานันทมหิดล
- นางอารีรัตน วัฒนสิน ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายวิชาการ บริษัท สํานักพิมพวัฒนาพานิช
จํากัด นํา คณะผูบริหารบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงิน เพื่อสมทบกองทุน “บริษัท สํานักพิมพวัฒนาพานิช (สําราญราษฎร)” มูลนิธิอานันทมหิดล
- นายปญญา กิจเจริญการกุล กรรมการผูจัดการ บริษัท เมอรค จํากัด สาขาประเทศไทย
พรอมดวยคณะผูบริหารบริษัทฯ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อสมทบทุน
มูลนิธิชัยพัฒนา
- คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ที่ปรึกษาการจัดการแขงขันเกมคํานวณคณิตศาสตรออนไลน
ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๔ “ทาโร แมทธ ทัวรนาเมนท ๒๐๑๔” (TARO Math Tournament 2014)
ชิ ง ถ ว ยพระราชทานสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี นํ า ผู ใ ห ก ารสนั บ สนุ น
การจัดการแขงขันฯ ครู และนักเรียนที่ชนะเลิศและไดรับทุนจากการจัดงานฯ เฝาทูลละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจัดทําโครงการดังกลาว เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
- นางสาวสมพิศ จุนขจร พรอมดวยคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
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- นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย นํา นายโนริอา อาเบะ
รองประธานกรรมการมูลนิธิฮอนดาประเทศไทย และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชี่ยนฮอนดา
มอเตอร จํากัด พรอมคณะขาราชการกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และผูบริหารกองทุนฮอนดา
เคียงขางไทย ภายใตมูลนิธิฮอนดาประเทศไทย เฝาทูลละอองพระบาท นอมเกลานอมกระหมอม
ถวายเครื่องมือกูภัย ประเภทตัดถาง เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
- พลเอก อนุพงษ เผาจินดา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย นํา คณะผูบริหารระดับสูง
ของกระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน ผูนําหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง“อยูเย็น เปนสุข”
ผูนํากิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดน และประธานเครือขายองคการพัฒนาชุมชน พรอมทั้งเจาหนาที่พัฒนาชุมชน
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๑๕.๔๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท ตามลําดับ
ดังนี้
- ศาสตราจารย ทันตแพทยสถิตย สิริสิงห ผูแทนประธานคณะกรรมการแผนก ทันตแพทยศาสตร
มูลนิธิอานันทมหิดล พรอมคณะกรรมการ แผนกทันตแพทยศาสตร นํา ทันตแพทยขจรเกียรติ เจนบดินทร
ผูไดรับพระราชทานทุนมูลนิธอิ านันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร ประจําป ๒๕๔๙ สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยาชองปาก (Oral Biology) ที่ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน (University
of Washington) สหรัฐอเมริกา เฝาทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
- นางศิริพรรณ สันธนะพันธ รองประธานคณะกรรมการอักษรศาสตรบัณฑิต รุน ๔๑ คนที่ ๑
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นํา คณะกรรมการอักษรศาสตรบัณฑิต รุน ๔๑ ชุดที่ ๙ เฝาทูลละอองพระบาท
กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่พนจากหนาที่ และคณะกรรมการอักษรศาสตรบัณฑิต รุน ๔๑ ชุดที่ ๑๐
เฝาทูลละอองพระบาท ในโอกาสเขารับหนาที่
เวลา ๑๗.๐๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ไปทรงวางศิลาฤกษอาคารสํานักงานคณะกรรมการ
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กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ณ ที่ดินของสํานักงาน คณะกรรมการ
กิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เขต ๑ นนทบุรี อําเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๑๑ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไป
ทรงบําเพ็ญพระกุศลถวายผาพระกฐิน ณ วัดใหมสิริมงคล อําเภอบานเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
อนึ่ง เมื่อวันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๕๒ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปในงานกาลาดินเนอร เนื่องในงานเฉลิมฉลองมิตรภาพไทย - เบลเยียม
ณ โรงแรมพลาซา แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๖.๑๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปในการพระราชพิธี
ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐิน ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และวัดสุทัศนเทพวราราม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสใหผูบริจาคทรัพยสมทบทุนมูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ และผูมีอุปการคุณแกวัดสุทัศนเทพวราราม เฝาทูลละอองพระบาท รับพระราชทาน
ของที่ระลึก
ในการนี้ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน โดยเสด็จในการนี้ดวย
เวลา ๐๘.๕๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดนิทรรศการภาพถายแหงแผนดิน ประจําป ๒๕๕๘
ณ ศูนยการคาสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๐.๒๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดงาน “คอมมารต คอมเทค ไทยแลนด ๒๐๑๕”
ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๕๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงถวายผาพระกฐินพระราชทานของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประจําป ๒๕๕๘ และทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๔๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค ไปในการพระราชพิธี
ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐิน ณ วัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
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เวลา ๑๒.๒๙ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป
ทรงเปดงานประชุมวิชาการดานโภชนาการเซเรบอส อวอรด คอนเฟอรเรนซ ๒๐๑๕ และประทานรางวัล
ทุนวิจัยเซเรบอส อวอรด ๒๐๑๕ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ป แพทยสมาคมแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๓๓ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
เสด็จ ไปทรงเปด การประชุ ม วิช าการรั ฐ ศาสตรแ ละรั ฐ ประศาสนศาสตร แ ห ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๑๕ เรื่ อ ง
“โลกาภิวัตน ภูมิภาคอภิวัตน ทองถิ่นอภิวัตน : นัยตอสังคมไทย” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้
จอมเทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๖.๒๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปในการพระราชพิธี
ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐิน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต และวัดอรุณราชวราราม
เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน โดยเสด็จในการนี้ดวย
เวลา ๐๗.๓๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังทาอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงวางศิลาฤกษ “อาคารปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน
(Boron Neutron Capture Therapy : BNCT)” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ศูนยปฏิบัติการ
วิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เมื่อเสด็จพระราชดําเนินถึงมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ ทรงพระสุหราย ทรงเจิมแผนศิลาฤกษ
ทรงวางพลอยเกาสี และทรงโปรยดอกไมลงในหลุมศิลาฤกษ แลวเสด็จเขาอาคารสํานักงานศูนยปฏิบัติการ
วิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน และทอดพระเนตรนิทรรศการและแบบจําลองอาคารปฏิบัติการ
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให ผู บ ริ ห ารและนั ก วิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี
เฝ า ทู ล ละอองพระบาท น อ มเกล า น อ มกระหม อ มถวายเครื่ อ งฆ า มอดหนั ง สื อ ด ว ยคลื่ น ความถี่ วิ ท ยุ
และเครื่อง มทส ไอยราคลัสเตอร รุนที่ ๔ สําหรับประมวลผลขอมูลขนาดใหญ จากนั้นเสด็จพระราชดําเนิน
ไปยังอาคารเรียนรวม ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทรงเปดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ หัวขอ “ประตูสูอาเซียนดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”
และทรงฟงการบรรยายพิเศษ เสร็จแลวทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และโครงงานวิทยาศาสตร
แลวประทับรถยนตพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินไปทรงวางศิลาฤกษอาคารภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ ๕
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จัง หวัดนครราชสีม า เฉลิม พระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีน าถ
ณ ที่ดิน ราชพัสดุ ถนนราชสีมา - โชคชัย หลักกิโ ลเมตรที่ ๗.๕ เสร็จแลว เสด็จพระราชดําเนิ น
ไปทรงเปดอาคาร “เรยีนา เชลี” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จากนั้นประทับรถยนตพระที่นั่ง
เสด็จพระราชดําเนิน ไปยังหางสรรพสิน คาเดอะมอลล สาขานครราชสีม า อําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัด นครราชสีม า ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให ผูบริจาคโลหิต ครบ ๓๖ ครั้ง
และครบ ๑๐๘ ครั้ง ของเหลากาชาดจังหวัดภาค ๕ และภาค ๖ เฝาทูลละอองพระบาท รับพระราชทาน
เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ ใบประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึก สมควรแกเวลา จึงประทับ
รถยนตพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินไปยังทาอากาศยานทหารกองบิน ๑ เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง
เสด็จพระราชดําเนินกลับกรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๗.๓๔ น. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จโดย
รถยนตที่นั่ง จากโรงพยาบาลวิชัยยุทธ ไปยังทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับ
เครื่องบินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๖๗๖ เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา
ระหวางวันที่ ๖ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพื่อทรงรวมประชุมคณะกรรมาธิการดานมลพิษ สุขภาพ
และการพัฒนาของแลนเซ็ท (Lancet) ณ นครนิวยอรก
เวลา ๑๓.๔๘ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค ไปทรงเปดการประชุม
วิชาการสถาบันพระปกเกลา ครั้งที่ ๑๗ ประจําป ๒๕๕๘ เรื่อง “หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย”
ณ ศูนยประชุมสหประชาชาติ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๑๙ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไป
ทรงเปด “นิทรรศการศิลปะเสนทางชางไทย ๙๙๙” ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๑๒ น. สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชิ นี น าถ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า โปรดกระหม อ มให สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปทอดพระเนตรการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์
ชุดศึกอินทรชิต ตอน พรหมาศ รอบปฐมทัศน ณ หอประชุมใหญ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย
เขตหวยขวาง
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๕.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ประกาศนียบัตรแกผูสอบไลไดตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๗ ณ อาคารใหม สวนอัมพร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราโชวาท
ความวา กฎหมายทั้ง ปวงจะธํา รงความยุ ติธ รรมและถู กต อ งเที่ย งตรง หรือ จะธํ ารงความศัก ดิ์สิ ท ธิ์
และประสิทธิภาพอยูไดหรือไมเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับการใช คือถาใชใหถูกวัตถุประสงคหรือเจตนารมณ
ของกฎหมายนั้น ๆ กฎหมายก็จะทรงความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพ สามารถอํานวยประโยชนสุข
ใหแกประชาชนไดอยางสมบูรณ แตถานําไปใชผิดวัตถุประสงคหรือเจตนารมณ ดวยอคติหรือมีเจตนา
อันไมสุจริตแลว กฎหมายก็จะเสื่อมความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพ กลับกลายเปนภัยแกประชาชน
อยางใหญหลวง ผูสําเร็จการศึกษาจากสํานักแหงนี้ตางมีความรอบรูในตัวบทกฎหมายอยางเจนจัด ทั้งมี
ความเขาใจอันแนตระหนักในเจตนารมณที่แทของกฎหมาย จึงควรคํานึงในขอนี้ใหมาก แลวตั้งความคิด
จิต ใจใหแนว แนที่จะใชตัว บทกฎหมายใหไ ดผลตรงตามเจตนารมณ คือใหเกิด ความถูกตองเที่ยงตรง
โดยบริสุทธิ์ยุติธรรม กฎหมาย จึงจะทรงคุณคาและประสิทธิผลเต็มเปยม เปนหลักอันมั่นคงหนักแนน
ที่ประชาชนจะพึ่งพิงอาศัยไดแทจริง
เวลา ๑๗.๔๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกแทนพระองค ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
พระราชทานพระราชวโรกาสให เอกอัครราชทูตตางประเทศประจําประเทศไทย เฝาทูลละอองพระบาท
กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่พนจากตําแหนงหนาที่ ตามลําดับดังนี้

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๕๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

- นายรูเบน แอนโทนี โจแอนนีส เลฟเวอรมอร (Mr.Reuben Anthony Joannes Levermore)
เอกอัครราชทูตนิวซีแลนดประจําประเทศไทย เฝาทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่พนจาก
ตําแหนงหนาที่
- นายวลาดีมรี  ฮัลกัซ (Mr.Vladimir Halgas) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสโลวักประจําประเทศไทย
เฝาทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่พนจากตําแหนงหนาที่ ตอจากนั้น
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราชวโรกาสให นายเกซัง
วังดี (Mr.Kesang Wangdi) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจําประเทศไทย เฝาทูลละอองพระบาท
กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่พนจากตําแหนงหนาที่ เสร็จแลว
พระราชทานพระราชวโรกาสให นายวุฒา ภิรมยภักดี ประธานกรรมการ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่
จํากัด และนายธนะวุฒิ ภิรมยภักดี เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระทูลกระหมอมถวายเสื้อจักรยาน
และน้ําดื่ม “ปนเพื่อพอ Bike for Dad” เพื่อรวมสนองพระราชปณิธาน ในการจัดกิจกรรมจักรยาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ในกิจกรรม “ปนเพื่อพอ Bike for Dad”
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๕๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค
ไปในการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐิน ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต และ
วัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๕๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๖.๒๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา โปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
เวลา ๐๙.๐๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปนประธานพิธีไหวครูดนตรีไทย ของชมรมดนตรีไทย
สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๐๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดรานภูฟา สาขาโลตัส บางใหญ อําเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๑๗.๕๓ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป
ทรงถวายผาพระกฐิน ณ วัดนาคํานอย อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๓๕ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไป
ทรงถวายผาพระกฐิน ณ วัดซับยี่หรา อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๕๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๗.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา โปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัต รแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
เวลา ๐๗.๑๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังทาอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดโรงไฟฟาจะนะ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
ไปทรงเปดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๙ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และอาคารบานคุณพุมเพื่อการรักษาฟนฟูและพัฒนาการเด็ก ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อําเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต
เวลา ๑๑.๐๓ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป
ทรงเปดการประชุมพยาบาลแหงชาติ ครั้งที่ ๑๕ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง “อนาคต
การพยาบาล : นําการเปลี่ยนแปลงสูสุขภาวะประชาคมอาเซียน” และทรงเปดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๑๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค ไปในการพระราชพิธี
ทรงบํา เพ็ญ พระราชกุศลถวายผ าพระกฐิน ณ วั ด เทพศิ ริน ทราวาส เขตป อมปราบศัต รูพาย และ
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๕๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๒๖ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรง
บําเพ็ญพระกุศลถวายผาพระกฐิน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม พระราชทานไปทอดถวาย
ณ วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตยที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๒๐.๓๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า โปรดกระหม อ มให สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร
เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ณ หอประชุม
มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

หนา ๕๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๗.๒๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญ ญาบัต รแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัม ย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุริน ทร
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
เวลา ๐๙.๑๓ น. สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให นายบรรพต หงษทอง ประธานกรรมการมูลนิธิหมอนไหม
และคณะ พรอมดวย นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และคณะผูบริหาร
กรมหมอนไหม เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายผาไหมไทยลายโบราณ (ผาซิ่นตีนจกไหม)
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ และทูลเกลาทูลกระหมอมถวายภาพไหมทอ
ชื่อ “โรซา ควีน สิริกิติ์” (Rosa Queen Sirikit) เปนผลงานทางจิตรกรรมและศิลปกรรมที่มีรูปแบบ
อัตลักษณไทย แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดวย ตอจากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ
เฝาทูลละอองพระบาท ตามลําดับดังนี้
- พลเอก ธีรชัย นาควานิช ผูบัญชาการทหารบก นํา คณะบุคคล เฝาทูลละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจัดคอนเสิรตเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
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- นายวรเทพ รางชัยกุล ประธานเจาหนาที่บริหารบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน)
นํา คณะกรรมการและผูบริหารบริษัทฯ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินจาก
การดําเนินโครงการ “โรงเรียนสีเขียว (Integrated Green School)” ปที่ ๖ เพื่อใชในการกอสราง
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา บานปาเกอะญอ อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
- นายขจร เจียรวนนท กรรมการผูจัดการใหญและประธานคณะผูบริหารบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน) ในนามของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด นํา คณะกรรมการจัดงาน “เดอะ ค็อป รัน
(THE KOP RUN)” เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดหลังหักคาใชจายจาก
การจัดงานวิ่งมาราธอนเพื่อการกุศลดังกลาว เพื่อสมทบทุนสรางศูนยรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจา ๑๕๐ ป โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
- นายมนูญ มุกขประดิษฐ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นํา นางสาววราภรณ
ยี่รงค ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครปฐม
และคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจัดกิจกรรม “เดิน – วิ่ง
การกุศลรอยใจถวายราชกุมารี ๖๐ พรรษา” เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
- คณะกรรมการรานสมาคมกีฬายิงธนูแหงประเทศไทย เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงินรายไดจากการออกรานงานกาชาด ประจําป ๒๕๕๘ เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย
- นางพูนสิน สุทธิสาร ประธานจัดการแขงขันกอลฟชิงถวยพระราชทานคิงสคัพ ครั้งที่ ๒๕
นําคณะกรรมการจัดการแขงขันฯ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจาก
การจัดการแขงขันฯ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
- นางสาวสุพร วงศชมภู พรอมดวยคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- นายกองเอกเปล ง ศัก ดิ์ ประกาศเภสั ช เฝาทู ลละอองพระบาท ทูลเกล าทู ลกระหมอ ม
ถวายดอกไมทอง พรอมพานสลัก (งานศิลปะภาคเหนือ) พรอมทั้งนํา คณะครอบครัวมูลนิธิกองอาสา
รักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินเพื่อบํารุง
สภากาชาดไทย และสิ่งของตาง ๆ เพื่อทรงใชตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ดังนี้
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๑. นายหมวดตรี พรรณี ตั้งทวีวัฒนกุล เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย
๒. นายหมวดตรี ระพินทร ชลพินทุ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายแพะทอง
พรอมแกวสารพัดนึก เพื่อทรงใชตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
๓. นายภัทรชัย บัญ ชาวัฒนะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย
๔. นายบุญเลิศ ตั้งทวีวัฒนกุล เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายโทรศัพท
เคลื่อนที่ เพื่อทรงใชตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
๕. นางอัจฉรา บัญชาวัฒนะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายกลองถายรูป
เพื่อทรงใชตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
๖. นางอรุญณี ตั้งทวีวัฒนกุล เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเครื่องคอมพิวเตอร
เพื่อทรงใชตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
- รองศาสตราจารยชวนี ทองโรจน ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา นํา
คณะผูบริหารการกีฬาแหงประเทศไทย คณะกรรมการพาราลิมปกแหงประเทศไทย คณะสมาคมกีฬา
คนพิการแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ นักกีฬา ผูฝกสอน ผูชวยเหลือนักกีฬา และเจาหนาที่
เฝาทูลละอองพระบาท รับพระราชทานพรกอนออกเดินทางไปรวมการแขงขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส
ครั้งที่ ๘ ระหวางวันที่ ๓ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร
เวลา ๐๙.๕๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคาร
ชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให นายวิชัย เหลาเจริญพรกุล
ผูจัดการทั่วไป บริษัท อิสท เวสท ซีด จํากัด นํา นายมิเชล พี เอ เดอวารเรอเวเรอ กรรมการ
บริหารกลุมบริษัท อิสท เวสท ซีด พรอมดวยคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
เมล็ดพันธุพริก ขาวโพดขาวเหนียว ถั่วฝกยาว ฟกทอง และผักบุง เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
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เวลา ๑๗.๐๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดพระราชานุสาวรียสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรมพระบรมราชชนก ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๐๓ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป
ทรงเปนประธานในงานพิธี “สวดมนตพุทธชัยมงคลคาถา และโพชฌังคปริตร พุทธฤทธิ์ พิชิตโรค”เพื่อถวาย
พระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๓.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท องคมนตรี เปนผูแทนพระองค ออกรับรองศาสตราจารยชวนี ทองโรจน
ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พรอมดวยคณะจัดการแขงขันกีฬาฟุตซอลคนหูหนวก
ชิงแชมปโลก ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๘ (2015 Deaf Futsal World Cup) รับไฟพระฤกษ เพื่อเชิญ
ไปจุดในพิธีเปดการแขงขันฯ ซึ่งจะจัดขึ้นระหวางวันที่ ๒๐ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่อาคารกีฬานิมิบุตร
สนามศุภชลาศัยกรีฑาสถานแหงชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
อนึ่ง เมื่อวันจันทรที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๒๐.๕๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า โปรดกระหม อ มให สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร
เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๓.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปทรงเปนประธาน
งานวันราชวัลลภ ประจําป ๒๕๕๘ และพระราชทานเข็มราชวัลลภแกนายทหารพิเศษ ผูเคยปฏิบัติหนาที่
นายทหารมหาดเล็กรักษาพระองคฯ ที่ไดรับพระราชทานยศเปนนายพล กับนายทหารมหาดเล็กรักษาพระองคฯ
ณ กองบังคับการกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองคฯ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราโชวาท
ความวา กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค มีเกียรติประวัติอันสูงสงมาชานาน เพราะเปน
หนวยทหารพิเศษ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชดําริจัดตั้งขึ้น ทั้งทรงพระราช
อุตสาหะรับตําแหนง ผูบังคับการ บัญชางานทั้งปวงดวยพระองคเอง เพื่อใหทุกคนในกรมทหารแหงนี้
มี ค วามรู แ ละสมรรถภาพแท จ ริ ง อั ก ษรพระปรมาภิ ไ ธย จปร ที่ ป ระดั บ กั บ อกเสื้ อ เครื่ อ งแบบนั้ น
เปนนิมิตหมายสําคัญที่กระตุนเตือนใหประจักษแจงในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งใหรูซึ้งถึงพระราชปณิธาน
อันแนวแน ในการที่จะทรงปฏิรูปและพัฒนากองทัพไทยใหมีศักยภาพแกรงกลา ทัดเทียมกองทัพนานาอารยประเทศ
ผูมีโอกาสไดเขามาสังกัดในกรมทหารนี้ เปนทหารราชวัลลภ จึงควรสํานึกรูในพระมหากรุณาธิคุณและ
พระราชปณิธานทั้งนั้นโดยตระหนัก แลวตั้งใจศึกษาและฝกฝนพัฒนาตนเองและหนวยงานใหเจริญกาวหนา
โดยไมหยุดยั้ง ประการสําคัญ จะตองตั้งมั่นอยูในความสัตยสุจริต และความเที่ยงตรงหนักแนน ทั้งมุงมั่น
ที่จะปฏิบัติห นาที่ของตนใหบ รรลุผลสูง สุด ทั้งหนาที่ข องทหารมหาดเล็ก รักษาพระองค ทั้งหนาที่
ตอประเทศชาติและประชาชน เมื่อทุกคนมุงใจปฏิบัติดัง นี้ไดถูกตรงและครบถวน ความเจริญ สวัสดี
และความมั่นคงเปนปกแผนก็จะบังเกิดมีขึ้นในหมูคณะและในชาติบานเมือง เปนปจจัยสงเสริม เชิดชู
เกียรติยศเกียรติศักดิ์ของทหารราชวัลลภ ใหปรากฏดีเดนตลอดไป
เวลา ๑๕.๕๐ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก ณ พระที่นั่ง
อัมพรสถาน พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท ตามลําดับ ดังนี้
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- นายบรรพต หงสทอง นายกสมาคมราชยานยนตสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
นํา คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เฝาทูลละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน ซึ่งเปนรายไดจากการจัดกิจกรรม “การแขงขันรถยนตแรลลี่เฉลิมพระเกียรติฯ”
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี นํา รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ที่เปนประธาน
กรรมการ ๑๒ ฝาย และผูเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมจักยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในกิจกรรม “ปนเพื่อพอ”
เฝาทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานความกาวหนาการดําเนินกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ
เวลา ๑๘.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จลงแทนพระองค ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะกรรมการคุรุสภา ในพระบรมราชูปถัมภ นํา ครูอาวุโส
ประจําป ๒๕๕๗ เฝาทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ กับเงินชวยเหลือ
และครูอาวุโส เฝาทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราโชวาท
ความวา งานของครูนั้น นับวาเปนงานสรางสรรคอยางสูง เพราะการอบรมขัดเกลาเด็กและเยาวชน
ใหเปนคนดีมีความรู ก็คือการสรางคนที่จะเปนกําลังสําคัญในการสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแก
ประเทศชาติในอนาคต ผูที่จะทํางานนี้ใหบรรลุผลสมบูรณได จะตองมีความเปนครูแท คือตองเมตตา
หวังดีตอศิษยและบุคคลทั่วไป โดยเสมอหนา พรอมที่จะทํางานและเสียสละความสุขสวนตัว โดยไมคิดถึง
ผลประโยชนตอบแทนอันใด นอกจากความสุขความเจริญของศิษย และความกาวหนามั่นคงของสวนรวม
เทานั้น บัดนี้ แมทุกคนจะพนจากหนาที่ตามทางการแลวก็ตาม แตความเปนครูแทที่คงอยูในกายในใจ
ของทาน ก็ยังเผื่อแผออกไปใหเปนประโยชนแกผูอื่นไดเสมอ และก็ยังคงเปนที่เคารพนับถือของศิษย
ตลอดจนผูที่เคยไดรับความเมตตาจากทานอยู ไมเสื่อมคลาย จึงขอใหไดภูมิใจในความเปนครูแทของตน
และบําเพ็ญคุณความดีตอไปใหสมเกียรติของครูแท จะไดเปนแบบอยางใหครูรุนหลังไดยึดถือและประพฤติ
ปฏิบัติตาม เพื่อใหสถาบันครูไดคงความศักดิ์สิทธิ์อยูในบานเมืองไทยตลอดไป
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เวลา ๐๙.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนต พ ระที่ นั่ ง จากวั ง สระปทุ ม ไปในการฉลองหอประชุ ม พุ ท ธมณฑล อํ า เภอพุ ท ธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
เวลา ๑๓.๑๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗
ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความวา บัณฑิตทั้งหลายเมื่อประสบความสําเร็จในการศึกษาแลว ยอมมุงหวังที่จะนําความรูไปปฏิบัติใช
เพื่อสรางสรรคความสําเร็จในการประกอบอาชีพการงาน แตธรรมดาการทํางานนั้น สวนใหญแลวก็จะตอง
ทํารวมกับผูอื่น และความสําเร็จของงานก็ขึ้นอยูกับการประพฤติปฏิบัติตนของคนที่ทํางานรวมกันอยูไมนอย
ในโอกาสนี้ ขาพเจาจึงใครจะกลาวถึงหลักปฏิบัติสําคัญ ๔ ประการ ที่ชวยใหคนเราสามารถทํางานรวมกัน
ไดอยางราบรื่น ใหงานที่ทําสําเร็จผลอยางมีประสิทธิภาพสมบูรณ ประการแรก แตละคนตองมีความเมตตา
มุงดี มุงเจริญตอกันอยางจริงใจ ประการที่สอง ตองมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ประการที่สาม ตองมีใจยินดีในความสําเร็จและความดีของกันและกัน ประการที่สี่ ตองยึดมั่นในสิ่งเดียวกัน
คือความถูกตอง เที่ยงตรง เปนธรรม และปฏิบัติแตสิ่งที่ไดพิจารณาแลววาจะทําใหงานสําเร็จผลที่ดี
ที่เปนประโยชนแท บัณฑิตทั้งหลายมีความรูพ รอมสําหรับการทํางานแลว หากจะไดยึดถือปฏิบัตติ ามหลัก
๔ ประการนี้ใหครบถวน ก็เชื่อวาทุกคนจะทํางานไดอยางมีความสุข ทั้งสามารถสรางสรรคความสําเร็จ
และความเจริญกาวหนาในการงาน ตลอดจนสรางเสริมความผาสุกมั่นคงใหแกสังคมและชาติบานเมือง
ไดอยางไพศาล
เวลา ๑๖.๐๘ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป
ทรงเปดนิทรรศการจิตอาสาปองกันเอดส ครั้งที่ ๗ เทิดพระเกียรติพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐ ในพระบรมราชานุเคราะห อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
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เวลา ๑๔.๕๙ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงบําเพ็ญพระกุศล
ถวายผาพระกฐิน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทาน
ไปทอดถวาย ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให พลเรือเอก ชุมพล ปจจุสานนท องคมนตรี เปนผูแทนพระองค ไปวางพวงมาลา
งานวันที่ร ะลึกทหารอาสาสงครามโลก ครั้งที่ ๑ ณ อนุสาวรียทหารอาสาสงครามโลก ครั้ง ที่ ๑
ทองสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๒๑.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า โปรดกระหม อ มให สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร
เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ณ หอประชุม
มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๗.๔๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
เวลา ๐๘.๔๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๗ ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความวา การที่คนเราจะสรางสรรคความดีความเจริญและความสําเร็จไดแทจริงนั้น สวนหนึ่ง เปนผลมาจาก
การมีแบบอยางที่ดีเปนที่นิยมยึดเหนี่ยว บัณฑิตทั้งหลายเมื่อยังศึกษาอยู ก็คงจะมีแบบอยางที่ดีใหไดเรียนรู
และประพฤติปฏิบัติตามอยูบาง จึงอุตสาหเลาเรียนดวยความพากเพียร จนไดรับความสําเร็จอันนาชื่นชม
บัดนี้ แตละคนตางก็มีความรูความสามารถพรอมแลว ตอไปก็คงจะไดเปนทั้งกําลัง ทั้งผูนํา ในการสรางสรรค
ประโยชนและความเจริญมั่นคงใหแกสวนรวมและประเทศชาติ จึงควรอยางยิ่งที่ทุกคนจะไดประพฤติตน
เปนแบบอยางที่ดีใหแกผูอื่น โดยตั้งใจปฏิบัตงิ านอยางเต็มกําลังความรูความสามารถ ดวยความสุจริตบริสุทธิ์ใจ
และความอุตสาหะพากเพียรไมขาดสาย ตลอดจนยึดมั่นในความดีงามความถูกตอง ไมใหเสื่อมคลายไป
ดวยโทษทุจริตทั้ง ปวง ถาทําไดดังนี้ ก็จะเปนการนอมนําจิตใจคนใหยึดมั่น ในความดี และชักจูงคน
ใหประพฤติปฏิบัติตามไดอยางดีที่สุด เมื่อคนในสังคมมีแบบอยางที่ดีและประพฤติดีปฏิบัติชอบ อยางเปน
ปรกตินิสัย ความดีความเจริญก็จะงอกงามแผขยายไปโดยมิอาจประมาณได
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เวลา ๑๒.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๗ ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๔๘ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปนประธานงาน “ตามรอยสมเด็จพระสังฆราช หมื่นโลกธาตุอํานวยพร” ณ ศูนยการคา
สยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๑๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๘.๐๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา โปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภั ฏอุบ ลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภั ฏชัยภูมิ
และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ณ หอประชุม มหาวชิราลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
เวลา ๐๘.๒๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา
อาคารเฉลิมพระเกียรติ สํานักหอสมุดกลาง และอาคารหอประชุมใหญ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ตอจากนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ณ อาคาร
หอประชุมใหญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความวา การเสริมสรางความเจริญมั่นคงใหแกสวนรวมและประเทศชาติ จําเปนตองอาศัยหลักวิชาการ
หลากหลายสาขามาประสานสงเสริมกัน. ทั้งนี้ เพราะชาติบานเมืองประกอบขึ้นจากสวนตาง ๆ มากมาย
ซึ่งลวนมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน ควรที่จะไดรับการพัฒนาใหกาวหนาและสอดคลองเกื้อกูลกัน
ทุกสวน บัณฑิตทั้งหลายสําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาแลว นับวาเปนผูมีความรูกวางขวางและหนักแนน
ในสาขาวิชาที่เลาเรียนมา สามารถเปนกําลังสําคัญในการนําหลักวิชาดังกลาวมาใชใหบังเกิดผลเปนประโยชนได
ทุกคนจึงควรถือเปนหนาที่ ที่จะตองรวมมือรวมความคิดกันทํางาน โดยนําความรูในแตละสาขาวิชามาใช
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ใหประกอบสงเสริมกัน เพื่อปฏิบัติพัฒนางานทุกสวนทุกดานของประเทศชาติ ใหดําเนินกาวหนาไปพรอมกัน
อยางสอดคลองและสมดุล ถาทําไดดังนี้ บานเมืองของเราก็จะเจริญกาวหนาอยางมั่นคง และดํารงอยู
ดวยความวัฒนาผาสุกตลอดไป
เวลา ๑๒.๐๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๗ ณ อาคารหอประชุมใหญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ในวั น เดี ยวกัน นี้ เวลา ๑๗.๒๘ น. สมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเปนประธานพิธีลงนามบันทึกความเขาใจดานการวิจัยวิทยาศาสตรขั้วโลก
ระหวางมหาวิทยาลัยศูนยแหงสวาลบารด ราชอาณาจักรนอรเวย และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พิธีลงนามบันทึกความเขาใจครั้งนี้ สืบเนื่องจากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ไดเสด็จพระราชดําเนินเยือนหมูเกาะสวาลบารด มหาวิทยาลัยศูนยแหงสวาลบารด รวมทั้งสถาบันวิจัยขั้วโลก
แหงนอรเวย ราชอาณาจักรนอรเวย เมื่อป ๒๕๕๖ และมีพระราชดําริวา ประเทศไทยควรจะเขารวม
การศึกษาวิจัยขั้วโลกเหนือดวย เชนดังที่ไดเขารวมศึกษาวิจัยขั้วโลกใตแลว
การนี้ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และกระทรวงการตางประเทศ
จึงไดประสานงานจนเกิดความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศูนยแหงสวาลบารด และจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยขึ้น โดยทั้งสองสถาบันจะแลกเปลี่ยนนักวิจัยตอกัน ซึ่งนักวิจัยไทยจะไดมีโอกาสรวมงานกับ
ผูเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยศูนยแหงสวาลบารดในการวิจัยวิทยาศาสตรขั้วโลก รวมทั้งจะไดรับการสนับสนุน
ทางศึกษาในระดับปริญญาเอกตอไป
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๒๑.๓๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า โปรดกระหม อ มให สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร
เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ณ หอประชุม
มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๑๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๐.๕๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา
โปรดเกลา โปรดกระหมอ มให พระเจ า วรวงศ เ ธอ พระองค เจ า โสมสวลี พระวรราชาทินั ด ดามาตุ
เสด็จแทนพระองคไปทรงเปดงานวันคนพิการ ครั้งที่ ๔๙ ประจําป ๒๕๕๘ ณ อาคารใหม สวนอัมพร
ในโอกาสนี้ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานพระดํารัส
ความวา ผูพิการทั้งหลายแมจะมีความพิการ แตก็หาใชเปนผูไรความรูความสามารถไมหากแตละคนไดรับ
การฝกฝนพัฒนาความรูความสามารถทีม่ ีอยูอยางถูกตองเหมาะสม เชน ในทางดนตรี กีฬา ศิลปะการวาดภาพ
ก็จะเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคา สามารถดําเนินชีวิตประกอบกิจการงาน และทําประโยชนแกสังคม
สว นรวมไดเชน เดียวกั บ คนทั่ว ไป ดัง นั้น การที่ส ภาสัง คมสงเคราะหแ หง ประเทศไทย ตระหนักถึ ง
ความสําคัญของขอนี้ และไดจัดงานวันคนพิการเปนประจําทุก ปม า โดยมีหัวขอและกิจกรรมตาง ๆ
ดังกลาวนั้น จึงเปนที่นายินดี เพราะไดมีสวนสําคัญในการสงเสริมคนพิการ ใหไดรับการฝกฝนพัฒนา
ความรูความสามารถอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งการฝกฝนอบรมการประดิษฐดอกแกวกัลยา ตามแนว
พระราชดําริของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร นับเปน
การวางรากฐานวิชาชีพที่กอใหเกิดรายไดอยางยั่งยืน ขาพเจาหวังอยางยิ่งวา ทุกทานทุกฝาย จะได
รวมมือรวมใจกันแข็งขันยิ่งขึ้นในการจัดงานอันเปนคุณประโยชนตอคนพิการนี้ ใหกาวหนากวางขวาง
ออกไป เพื่อผูพิการทุกคนจะไดพยายามฝกฝนพัฒนาตนดวยความตั้งใจ เอาใจใส ไมยอทอ ใหมีความรู
ความสามารถที่เพิ่มพูนขึ้นเปนที่ประจักษ พรอมทั้งมีกําลังใจในอันที่จะดําเนินชีวิต ประกอบกิจการงาน
ทั้งปวงใหบังเกิดความสําเร็จกาวหนา เปนความเจริญมั่นคงแกตนสังคม ตลอดถึงประเทศชาติตอไป
เวลา ๑๖.๐๒ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป
ทรงถวายผาพระกฐินพระราชทาน ณ วัดจําปา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
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เวลา ๐๗.๓๙ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเปนประธาน
งานเดิน เพื่อสุข ภาพเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุม ารี ณ ศาลา
ภิรมยภักดีสวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๓๘ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ เสด็จไป
ทรงบําเพ็ญพระกุศลถวายผาพระกฐิน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานไปทอดถวาย
ณ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อนึ่ง เมื่อวันศุกรที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๒๑.๒๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า โปรดกระหม อ มให สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร
เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจําปการศึกษา
๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อําเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๕๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๑๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๔.๒๗ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังทาอากาศยานทหาร ดอนเมือง
เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินไปยังทาอากาศยานหาดใหญ อําเภอคลองหอยโขง
จังหวัดสงขลา จากนั้น ประทับเฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินไปทรงวางพานพุมถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว อําเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี
เสร็จแลว เสด็จพระราชดําเนิน โดยรถยนตพระที่นั่ง ไปพระราชทานถวยรางวัลการทดสอบการอัญเชิญ
พระมหาคัมภีรอัลกุรอาน ระดับประเทศ ณ มัสยิดกลางจังหวัดปตตานี อําเภอเมืองปตตานี จังหวัด
ปตตานี
เวลา ๑๗.๔๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกแทนพระองค ณ ที่ทําการองคการบริหาร
สวนจังหวัดปตตานี อําเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคลตาง ๆ
เฝาทูลละอองพระบาท ตามลําดับ ดังนี้
- พลเอก อนุพงษ เผาจินดา รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย นํา อิหมาม และผูแทน
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดที่ไดรับการคัดเลือก เฝาทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล
และเงินรางวัลประจําป ๒๕๕๗
ในโอกาสนี้ จุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย ประธานกรรมการ
อิส ลามประจํ า จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ที่ มี ค ณะกรรมการอิ ส ลามที่ ไ ด รั บ รางวั ล
และขาราชการกระทรวงมหาดไทย รวมเขาเฝาทูลละอองพระบาทดวย
- พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นํา ผูแทนโรงเรียน
ผูบริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต เฝาทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานรางวัล ประจําป ๒๕๕๗

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข
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๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ในการนี้ ผูบริหารกระทรวงศึกษาธิการ และเจาหนาที่ รวมเขาเฝาทูลละอองพระบาทดวย
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราโชวาท
ความวา ขอชมเชยกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงศึกษาธิการ ที่สงเสริมสนับสนุนงานของกรรมการ
อิสลามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอยางจริงจัง ทําใหกรรมการแตละคนและโรงเรียนแตละโรง
สามารถปรับปรุงพัฒนางานในหนาที่ใหกาวหนามาเปนลําดับ หนาที่ดูแลและแนะนําสั่งสอนอิสลามิกบริษัท
กับหนาที่ใหการศึกษาอบรมเยาวชนนั้น เกี่ยวพันกันมาก เพราะตางก็มีจุดมุงหมายอยูที่การสรางเสริม
ความดีและความเจริญผาสุกใหแกบุคคลและสังคมสวนรวม หนาที่ทั้งนั้น นับวามีความสําคัญอยางมาก
ดวยเหตุวา บุคคลที่ไดรับการแนะนําสั่งสอนและการศึกษาอบรมที่ดีที่ครบถวน ใหมีความรูในหลักวิชา
อยางหนักแนนกวางขวาง และมีความเขาใจในหลักธรรมของศาสนาอยางชัดเจนถูกตอง ยอมสามารถ
ดําเนินชีวิตและประกอบสัมมาชีพ สรางสรรคความดี ความเจริญผาสุกใหแกตนเองและสังคมสวนรวม
ไดแทจริง ดังนั้น กรรมการอิสลามก็ดี ผูบริหารโรงเรียนก็ดี ที่ไดรับการยกยองในครั้งนี้ จึงควรจะภูมิใจ
ไดเต็มที่ในผลงานที่ไดปฏิบัตมิ า และเต็มใจยินดีที่จะรวมมือรวมงานกันใหยิ่งใกลชิดเขมแข็ง เพื่อใหงานทุกอยาง
ในหนาที่ดําเนินไปดวยดีและมีประสิทธิผลยิ่ง ๆ ขึ้น ความดีความเจริญและความรมเย็น เปนผาสุก
จักไดบังเกิดมีแกบุคคล แกทองถิ่น และแกชาติบานเมืองของเรา ดังที่ทุกคนทุกฝายตั้งใจปรารถนา
เวลา ๑๗.๑๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางวารุณี โลหะปยะพรรณ
ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร ตอจากนั้น
เวลา ๑๗.๔๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายสิงหโต จางตระกูล ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๕๕ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทิ นัดดามาตุ
เสด็จไปทรงถวายผาพระกฐิน ณ วัดเชิงเลน อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
อนึ่ง เมื่อวันเสารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า โปรดกระหม อ มให สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร
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เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๕๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๕.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา โปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ณ หอประชุมใหญ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราโชวาท
ความวา บัณฑิตที่ศึกษาสําเร็จแลว ยอมมุงหมายที่จะทํางานใหสําเร็จผลเปนประโยชนสรางสรรค ทั้งแกตน
แกสวนรวมและบานเมือง การปฏิบัติงานใหไดผลดังนั้น นอกจากความรูในหลักวิชาแลว แตละคน
จําเปนตองมีหลักการที่ดีเปนเครื่องประกอบอาศัยดวย กลาวคือ กอนจะทําการใด จะตองศึกษาขอบเขต
ความมุงหมายของงานนั้น ตลอดจนพิจารณาถึงคุณถึงโทษ ถึงผลลัพธที่เปนประโยชนและมิใชประโยชน
ใหเขาใจชัดเจนกอน เมื่อเขาใจชัด แลว ใหมุงทําแตสวนที่เปน คุณ ที่ใหผลเปนประโยชนสรางสรรค
ไมกระทําในสวนที่เปนโทษ ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียหายทั้งแกตนและสวนรวม ตลอดเวลาที่ทํา ก็จะตอง
ระมัดระวังควบคุมและปรับปรุงการปฏิบัติงานทุกอยางใหดีอยูเสมอ ดวยหลักวิชาที่ถูกตองเหมาะสม
และด ว ยเหตุผ ลความคิ ด อา นร ว มกั น ของผูร ว มงาน เพื่ อให ง านที่ทํ า ดํา เนิน ไปด ว ยดี มีป ระสิ ท ธิภ าพ
และสําเร็จผลเปนประโยชนสรางสรรคไดเต็มภาคภูมิ
เวลา ๑๘.๔๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เปนชวงที่ ๒
เวลา ๐๗.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดงาน “วันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๕๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

๒๕๕๘” และทรงเจิมปาย “ศูนยวิจัยสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา” ณ หอสมุดโรงเรียนนายรอย พระจุลจอมเกลา
อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๕.๑๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดงาน “วิศิษฏศิลปนสรรพศิลปสโมสร” ณ หอประชุม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๒๙ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
เสด็จออก ณ พระตําหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ทรงประกอบพิธีสมรสประทานแกคูสมรส
ตามลําดับดังนี้ รอยตรี ทรงพล มาลารัตน กับ นางสาวสาวิตรี ภูมิสิทธิพร นายมนตรี สิงหแกว กับ
นางสาวจันทรธดิ า ตั้งขวัญแกว นายถิรวรรธน ทองเผือก กับ นางสาวศุภิกา คลายคลึง นายจักรพงษ จันทะ
กับ นางสาวเนตรนรินทร ถนอมสัตย นายยงยุทธ ธิติโรจนกุล กับ นางสาวเสาวภา วารินทรพงษ
นายปภาวิน สุวรรณาลัย กับ นางสาวชญาดา ฟองนวล

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๕๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๖.๓๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา โปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ณ หอประชุมใหญ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เปนวันที่ ๒
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๔๑ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
เสด็จไปทอดพระเนตรละครการกุศลเฉลิมพระเกียรติ “ศรีพัชรินทรานาฏยาภิรมย” เรื่อง มัทนะพาธา
เนื่องในโอกาสฉลอง ๑๕๐ ป วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ณ โรงละครแหงชาติ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันจันทรที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๒๓.๔๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๗๐
เสด็จพระราชดําเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิส สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และสหราชอาณาจักร ระหวาง
วันที่ ๑๗ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ในการเสด็จพระราชดําเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จะทอดพระเนตรการดําเนินงานขององคการวิจัยนิวเคลียรยุโรป และทรงเปนสักขีพยานในการลงนาม
กรอบความตกลงความรวมมือระหวางสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนและองคการวิจัยนิวเคลียรยุโรป
ในการเสด็จพระราชดําเนินเยือนสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุม ารี จะทอดพระเนตรการดําเนิน งานของสถาบัน วิจัยแสงซิน โครตรอนแหงเยอรมนี
และทรงเปนสักขีพยานในพิธีลงนามขอตกลงความรวมมือภายใตกรอบความรวมมือระหวางสถาบันวิจัย
ดังกลาวและสถาบัน วิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) ของไทย รวมทั้งจะทรงเยี่ย มชม
สถานที่สําคัญตาง ๆ อาทิ พิพิธภัณฑประวัติศาสตรอุตสาหกรรม และพิพิธภัณฑศุลกากรแหงเยอรมนี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๕๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ในการเสด็จพระราชดําเนินเยือนสหราชอาณาจักร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จะทรงรวมการแสดงดนตรีไทยในงานแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยลอนดอน

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๕๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๖.๓๕ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จออก ณ พระตําหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสใหคณะพระภิกษุสงฆ
และคณะบุคคลตาง ๆ เฝา ตามลําดับ ดังนี้
- พระครูวินัยธรธีรวิทย ฉันทวิชโช รองเลขาธิการศูนยพิทักษพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย
นํา พระภิกษุสงฆ พรอมดวยผูสนับสนุนการจัดงานสัปดาหวันอาสาฬหบูชา และคณะกรรมการบริหาร
ศูนยพิทักษพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย ศูนยเครือขายวัดหนองหูชาง สาขาจังหวัดกาญจนบุรี เฝา
ถวายพระพุทธมารวิชัยคันธาร - โลกเชษฐ จํานวน ๑ องค และพระทากระดาน (กรุเกา) จํานวน ๑ องค
และนําผูชนะเลิศการประกวดสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ การประกวดจัดโตะหมูบูชา และทายกนอย
และการแขงขันตอบปญหาธรรม ในงานสัปดาหวันอาสาฬหบูชา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
เฝา รับประทานโลรางวัลชนะเลิศ
- รองศาสตราจารย นายแพทยพิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)
ยามยาก สภากาชาดไทย นําคณะกรรมการโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแพร และกรรมการมูลนิธิ
อาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เฝา รับประทานแนวพระดําริในการพัฒนานักศึกษา
ในโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแพร
- หมอมหลวงประทิ่นทิพย นาครทรรพ ผูจัดการโรงเรียนราชินี นํา คณะครูโรงเรียนราชินี
เฝา ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคลายวันประสูติ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
- นางสาวสุมิตรา พงศธร ประธานชมรมศิษยอุรสุลิน (ประเทศไทย) นํา คณะกรรมการ
ชมรมศิษยอุรสุลิน (ประเทศไทย) ประกอบดวย ศิษยเกาโรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย โรงเรียนเรยีนาเชลี
วิทยาลัย โรงเรียนวาสุเทวี และโรงเรียนกุหลาบวัฒนา เฝา ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคลายวันประสูติ
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และถวายรางวัล “แองเจลา อะวอรด” (Angela Award) กับเข็มเซอรเวียม
แดพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๕๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

- อาจารยบํารุง ชํานาญเรือ รักษาราชการแทนคณบดี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
นํา คณะผูบริหารคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๘) เฝา ถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันคลายวันประสูติ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
- นายณัฐรัฐ ศิริปฏิพันธ และคณะ เฝา ถวายเงิน เพื่อทรงใชสอยตามพระอัธยาศัย
- นายพิสิฏฐ วัฒนผดุงศักดิ์ นายกสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนราชินี นํา คณะกรรมการ
บริหารสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนราชินี เฝา ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคลายวันประสูติ
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๒๓ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จโดย
รถยนตที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปยังกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง
เสด็จไปทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรียพอขุนเม็งรายมหาราช อําเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย จากนั้น เสด็จโดยรถยนตที่นั่ง ไปทรงเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการ
ระหวางประเทศเพื่อผลักดันแนวปฏิบัติสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาทางเลือกสูการปฏิบัติภาคศึกษา
ณ อุทยานศิลปวัฒนธรรมแมฟาหลวง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๕๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๗.๐๒ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปดงาน “มหกรรมหุน โคมไฟอาเซียน” ณ สยามพารคซิตี้ สวนสยาม เขตคัน นายาว
กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๒๕ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จโดย
รถยนตที่นั่ง จากโรงแรมดุสิต ไอรแ ลนด รีสอรท อําเภอเมืองเชียงราย จัง หวัด เชียงราย ซึ่งเปน
ที่ประทับแรมไปยังทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อประทับ
เฮลิคอปเตอรที่นั่งเสด็จไปทอดพระเนตรโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ํามัน บานปางมะหัน
ณ สํานักงานโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ํามัน บานปางมะหัน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัด
เชียงราย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๕๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๙.๔๓ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปดงาน “ซิกตี้ เซเคิน ไว ดับยู ซี เอ ดีโพรแมติก แชริตี้ บาซาร ทูเธาวซัน ฟฟทีน”
(62nd YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2015) ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๐๐ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จไป
ทอดพระเนตรโครงการพัฒนาดอยตุง อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๕๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๒๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๐.๔๐ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปดนิทรรศการทันตสุขภาพ “เพื่อฟนที่คุณรัก” ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา สาขาศาลายา
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เวลา ๑๑.๓๐ น. พระเจา หลานเธอ พระองคเ จาพั ชรกิ ติยาภา เสด็ จไปทอดพระเนตร
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อําเภอแมริม กับทรงเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ กับคณะผูแทนจากตางประเทศเพื่อยกรางเอกสารรายงานสําหรับนําเสนอในที่ประชุมระดับสูง
ณ โรงแรมอิมพีเรียล แมปง อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
ในวัน เดีย วกั น นี้ เวลา ๑๓.๔๖ น. พระเจ าหลานเธอ พระองคเ จ าสิ ริวั ณ ณวรีน ารีรั ต น
เสด็จโดยรถยนตที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงบําเพ็ญพระกุศลถวายผาพระกฐิน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร อําเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๕๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๒๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๖.๒๗ น. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
เสด็จไปทรงหลอพระพุทธสิรินาคเภสัชยคุรุจุฬาภรณ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
วันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๔๑ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปดการประชุมวิชาการนานาชาติของสหพันธสมาคมทางสรีรวิทยาในภูมิภาคเอเชีย โอเชียเนีย
ครั้งที่ ๘ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด และบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๕๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๔.๑๕ น. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
เสด็จออก ณ พระตําหนัก จักรีบงกช อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ทรงประกอบพิธีสมรส
พระราชทานแกคูสมรส ตามลําดับ ดังนี้ นายทรงพล สารีรัตน กับ นางสาวทักษอร สุวรรณสายะ
นายวิ สิ ฐ พงศ อิ น พั น ทั ง กั บ นางสาวณั ช ชนิ ภ า โคสกานั น นายรณนริ น ทร สวั ส ดิ์ ภั ก ดี กั บ
นางสาวชลธิชา ขาววิจิตร นาวาตรี ชัยชาญณรงค วังคะฮาด กับ รอยเอกหญิง จารุณี กรเกษม
นายธิเบต เหลาบุตรสา กับ นางสาวนันทวัลลภ อิศรภักดิ์ ณ อยุธยา นายแพทยประสิทธิ์ มานะเจริญ
กับ นางสาววันเพ็ญ วนาภรณ นายกฤตพงศ ดิษยะศริน กับ นางสาวหทัยรัตน กอกตัญู นายณพพัฒน
ดิษยะศริน กับ นางสาวอัษฎาพร แพงสภา นายจารุพงศ ใจเปง กับ นางสาวศิรินภา จันทรแจง
และ นายอรรถพล ทองรอด กับ นางสาวยศวดี เปรมวิชัย
เวลา ๑๕.๐๙ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป
ประทานปริ ญญาบัต รแกผู สําเร็จ การศึก ษาจากมหาวิท ยาลัยเวสเทิร น ประจํ าป การศึก ษา ๒๕๕๗
ณ อาคารใหม สวนอัมพร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๘.๐๐ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
เสด็จออก ณ พระตําหนักวังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสใหคณะบุคคลตาง ๆ
เฝา ตามลําดับ ดังนี้
- นายเอนโน โดรฟนิก (Mr. Enno Drofenik) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรีย ประจํา
ประเทศไทย และภริยา เฝา ถวายเงินรายไดจากการออกรานในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ๒๕๕๗”
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๕๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

- คุณจั น ทนี ธนรั กษ กรรมการมูล นิธิ อาสาเพื่ อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
และกรรมการอํานวยการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ๒๕๕๗” นํา ผูแทนหนวยงานและรานคาตาง ๆ
ที่รวมออกรานบริเวณพื้นที่พิเศษเฉพาะ (Hi - N) ในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ๒๕๕๗” เฝา ถวายเงิน
รายไดจากการออกราน ดังนี้
๑. คณะขาราชบริพารวังเลอดิส เฝา ถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)
ยามยาก สภากาชาดไทย
๒. คณะขาราชบริพารวังรื่นฤดี เฝา ถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)
ยามยาก สภากาชาดไทย
๓. คณะวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสั น ติ ร าษฎร ในพระอุ ป ถั ม ภ สมเด็ จ พระเจ า ภคิ นี เ ธอ
เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เฝา ถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)
ยามยาก สภากาชาดไทย
๔. คณะรานจิตรลดา เฝา ถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
สภากาชาดไทย
๕. คณะบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เฝา ถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสา
เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
๖. คณะมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส เฝา ถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)
ยามยาก สภากาชาดไทย
๗. คณะรานเพชรการัต เฝา ถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
สภากาชาดไทย
๘. คณะสโมสรโรตารีสากล เฝา ถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
สภากาชาดไทย
- นายพงศธร สัจจชลพันธ ผูเคยดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี เฝา กราบทูลลา
ในโอกาสพนจากตําแหนงหนาที่ ในโอกาสนี้ ประทานพระอนุญาตใหครอบครัวรวมเฝาดวย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๕๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

- ศาสตราจารย นายแพทยสุรเดช หงสอิง เลขาธิการกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นํา คณะกรรมการกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก
ในพระอุปถัมภ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พรอมดวยคณะแพทย
ผูเชี่ยวชาญดานโรคมะเร็งในเด็กในเครือขายของกองทุนโรคมะเร็งในเด็กฯ และเจาหนาที่กองทุนโรคมะเร็ง
ในเด็กฯ เฝา กราบทูลรายงานความกาวหนาในการดําเนินงานของกองทุนโรคมะเร็งในเด็กฯ ในโอกาสนี้
ประทานเข็มและเงินของกองทุนโรคมะเร็งในเด็กฯ แกคณะแพทยฯ ดวย

หนา ๕๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๙.๐๙ น. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
เสด็จไปทรงเปดงาน “สานตํานานยิ่งใหญ สายใยชุมชนทองถิ่น สรางสรรคศิลป พิพิธภัณฑเวียงทากาน”
ณ โบราณสถานเวียงทากาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
เวลา ๑๕.๔๒ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก
ณ พระตําหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสใหคณะบุคคลตาง ๆ เฝา ตามลําดับ
ดังนี้
- คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพัน ธสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ นํา นักธุรกิจสตรีตัวอยางและนักวิชาชีพสตรีตัวอยาง ประจําป ๒๕๕๘
และสุด ยอดสตรีนักธุรกิจอนุรักษโ ลก ประจําป ๒๕๕๘ เฝา รับประทานโลเกียรติคุณ ในโอกาสนี้
คณะกรรมการสหพันธฯ รวมเฝาดวย
- พลตรีหญิง บุญรักษา นาควานิช นายกสมาคมแมบานทหารบก นํา คณะกรรมการสมาคม
แมบานทหารบก และเจาหนาที่สมาคมฯ เฝา ในโอกาสเขารับหนาที่ และรับประทานแนวพระดําริ
ในการปฏิบัติหนาที่ ในโอกาสนี้ ประทานเข็มที่ระลึกอักษรพระนาม ส.ส. แกคณะกรรมการสมาคม
แมบานทหารบก และเจาหนาที่สมาคม ฯ
- พลอากาศเอก อนุพันธ สนิทวงศ ณ อยุธยา รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)
ยามยาก สภากาชาดไทย นํา คณะผูบริหาร บริษัท โกลเดน โดนัท (ประเทศไทย) จํากัด พรอมดวย
ผูบริหาร และเจาหนาที่ เฝา ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนชวยเหลือผูประสบภัยแผนดินไหวที่สหพันธสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเนปาล ในโอกาสนี้ หมอมราชวงศปรียางคศรี วัฒนคุณ ผูชวยเลขาธิการสภากาชาดไทย
ฝายการจัดหารายได เฝา รับประทานเงินจํานวนดังกลาว

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๕๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

- พลอากาศเอก อนุพันธ สนิทวงศ ณ อยุธยา รองประธานมูลนิธิ อาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)
ยามยาก สภากาชาดไทย นํา คณะอาสากาชาดกาญจนาภิเษก เฝา ถวายเงินรายไดจากการจัดกิจกรรม
ในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ๒๕๕๗” เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
ในโอกาสนี้ ประทานเข็มที่ระลึกงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ๒๕๕๗” แกคณะผูเขาเฝา
- นางสาวอรอุมา เกษตรพืชผล กรรมการผูจัดการ บริษัท โอเค แมส จํากัด นํา พระภิกษุ
พรอมดวยคณะกรรมการจัดงาน และคณะทํางาน มหกรรมเทศนาเสริมบารมี ชีวีงาม มีเทศน มีทอลค
ครั้งที่ ๔ ตอน “ชีวิตงาม” เฝา ถวายเงินรายไดจากการจัดงานฯ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)
ยามยาก สภากาชาดไทย
- เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท ประธานคณะกรรมการมูลนิธิคุณแมคุณภาพ นํา นายอัตถสิทธิ์
เจียมฉวี ผูจัดการสงเสริมกิจกรรมการตลาดและกิจกรรมในโรงเรียน บริษัท เอบี ฟูด แอนด เบฟเวอรเรจส
(ประเทศไทย) จํากัด และคณะผูจัดงาน “โอวัลติน กิฟต ฟอร มัม” (Ovaltine Gift for Mom)
ปที่ ๑๓ เฝา ถวายเงิน เพื่อสมทบกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย นายแพทยสุร เดช หงสอิง เลขาธิการกองทุ น
โรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภฯ เฝา รับประทานเงินดังกลาว และนําผูชนะเลิศการประกวดวาดภาพ
“โอวัลตินของแม สรางพลังการเรียนรูของหนู” ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนตน เฝา
รับ ประทานโล ร างวัล ชนะเลิ ศ การประกวดดัง กลา ว ในโอกาสนี้ ผูป กครองและครู ของผูช นะเลิ ศ
การประกวดวาดภาพ และเจาหนาที่ มูลนิธิคุณแมคุณภาพ รวมเฝาดวย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๒๘ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรง
เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการระหวางประเทศเพื่อผลักดันแนวปฏิบตั ิสหประชาชาติวา ดวย
การพัฒนาทางเลือกสูการปฏิบัติ ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๒.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปทรงบําเพ็ญ
พระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันคลายวันสวรรคต
ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปทรงถวาย
ราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันคลาย
วันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสรณฯ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๖.๒๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยเครื่องบินของบริษัท การบิน ไทย จํากัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๑๑ กลับจากการเสด็จ
พระราชดําเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิส สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐเอสโตเนีย สหราชอาณาจักร
และสาธารณรัฐฝรั่งเศส ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
เวลา ๑๑.๓๑ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป
ทรงเปดงานโฟโตแฟร ๒๐๑๕ และงานนิทรรศการผลงานภาพถายศิลปนนักถายภาพไทย ป ๒๕๕๘
ณ ศูนยนิทรรศการ และการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๔๐ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป
ทรงถวายผาพระกฐิน ณ วัดหวยนาคราช อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี
เวลา ๑๖.๑๗ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเปดงานรณรงค
ยุติความรุนแรงตอเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ประจําป ๒๕๕๘ ณ ศูนยประชุมสหประชาชาติ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
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ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๘.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให นายอรรถนิติ ดิษฐอํานาจ องคมนตรี เปนผูแทนพระองค สมเด็จพระนางเจา ฯ
พระบรมราชิ นี น าถ ไปในงานลอยกระทงตามประที ป ศู น ย ศิ ล ปาชี พ บางไทรฯ ประจํ า ป ๒๕๕๘
ณ ศูนยศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๖.๓๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปทรงเปลี่ยน
เครื่ อ งทรงฤดู ฝ นเป น เครื่ อ งทรงฤดู ห นาว ถวายพระพุ ท ธมหามณี รั ต นปฏิ ม ากร ณ พระอุ โ บสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
ในโอกาสนี้ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา และพระเจาหลานเธอ พระองคเจา
สิริวัณณวรีนารีรัตน โดยเสด็จในการนี้ดวย
เวลา ๑๘.๑๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกแทนพระองค ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
พระราชวั ง ดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให เอกอัครราชทู ต ตา งประเทศประจําประเทศไทย
เฝาทูลละอองพระบาทถวายพระราชสาสนตราตั้ง และอักษรสาสนตราตั้ง ตามลําดับ ดังนี้
- นายอาลฟา ดียาลโล (Mr.Alpha Diallo) ซึ่งมีถิ่นพํานักอยูที่กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย
เฝาทูลละอองพระบาท ถวายอักษรสาสนตราตั้ง เปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสาธารณรัฐกินี
ประจําประเทศไทย
ในการมาดํารงตําแหนงเปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสาธารณรัฐกินีประจําประเทศไทย
นายอาลฟา ดียาลโล ไดดํารงตําแหนงเปนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกินีประจําประเทศมาเลเซียดวย
- นายเปเตอร ยาค็อบ (Mr.Péter Jakab) ซึ่งมีถิ่นพํานักอยูที่กรุงเทพมหานคร เฝาทูลละอองพระบาท
ถวายอักษรสาสนตราตั้ง เปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงฮังการีประจําประเทศไทย
กอนที่จะมาดํารงตําแหนงเปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงฮังการีประจําประเทศไทย
นายเปเตอร ยาค็อบ เคยดํารงตําแหนงเปนอธิบดีกรมเอเชียและแปซิฟก กระทรวงการตางประเทศฮังการี
มากอน
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- นายบาซิม ฮัฏฏอบ ฮะบัช อัฏฏัวะมะฮ (Mr.Basim Hattab Habash AlTumma)
ซึ่งมีถิ่นพํานักอยูที่กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย เฝาทูลละอองพระบาท ถวายอักษรสาสนตราตั้ง
เปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสาธารณรัฐอิรักประจําประเทศไทย
ในการมาดํารงตําแหนงเปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสาธารณรัฐอิรักประจําประเทศไทย
นายบาซิม ฮัฏฏอบ ฮะบัช อัฏฏัวะมะฮ ไดดํารงตําแหนงเปนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิรักประจํา
ประเทศมาเลเซียดวย
- นางแมรี โจ เอ. แบรนารโด - อารากน (Mrs.Mary Jo A. Bernardo - Aragon) ซึ่งมีถิ่นพํานัก
อยูที่กรุงเทพมหานคร เฝาทูลละอองพระบาท ถวายอักษรสาสนตราตั้ง เปนเอกอัค รราชทูตวิสามัญ
ผูมีอํานาจเต็มแหงสาธารณรัฐฟลิปปนสประจําประเทศไทย
กอนที่จะมาดํารงตําแหนงเปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสาธารณรัฐฟลิปปนส
ประจําประเทศไทย นางแมรี โจ เอ. แบรนารโด - อารากน เคยดํารงตําแหนงเปนผูตรวจสอบภายใน
กระทรวงการตางประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนสมากอน
- นายทุกสบิลกูน ทูมูรคูเลก (Mr.Tugsbilguun Tumurkhuleg) ซึ่งมีถิ่นพํานักอยูที่กรุงเทพมหานคร
เฝาทูลละอองพระบาท ถวายอักษรสาสนตราตั้ง เปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงมองโกเลีย
ประจําประเทศไทย
กอนที่จะมาดํารงตําแหนงเปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงมองโกเลียประจําประเทศไทย
นายทุกสบิลกูน ทูมูรคูเลก เคยดํารงตําแหนงเปนอธิบดี กรมประเทศเพื่อนบาน (สาธารณรัฐประชาชนจีน
และสหพันธรัฐรัสเซีย) กระทรวงการตางประเทศมองโกลเลียมากอน
- นายกาเริล โยฮันเนิส ฮารโตค (Mr.Karel Johannes Hartogh) ซึ่งมีถิ่นพํานักอยูที่กรุงเทพมหานคร
เฝาทูลละอองพระบาท ถวายพระราชสาสนตราตั้ง เปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอาํ นาจเต็มแหงราชอาณาจักร
เนเธอรแลนดประจําประเทศไทย
กอนที่จะมาดํารงตําแหนงเปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมอี ํานาจเต็มแหงราชอาณาจักรเนเธอรแลนด
ประจําประเทศไทย นายกาเริล โยฮันเนิส ฮารโตค เคยดํารงตําแหนงเปนอธิบดีกรมเอเชีย กระทรวง
การตางประเทศราชอาณาจักรเนเธอรแลนดมากอน
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- นายมะฮมดู มุฮัมมัด อะบูด (Mr.Mahmoud Mohamed Aboud) ซึ่งมีถิ่นพํานักอยูที่กรุงปกกิ่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน เฝาทูลละอองพระบาท ถวายอักษรสาสนตราตั้ง เปนเอกอัครราชทูตวิสามัญ
ผูมีอํานาจเต็มแหงสหภาพคอโมโรสประจําประเทศไทยคนแรก
ในการมาดํารงตําแหนงเปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสหภาพคอโมโรสประจํา
ประเทศไทย นายมะฮมูด มุฮัมมัด อะบูด ไดดํารงตําแหนงเปนเอกอัครราชทูตประจําสาธารณรัฐประชาชนจีนดวย
เวลา ๑๔.๒๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดนิทรรศการ “หนึ่งทศวรรษ ฮอรส อะวอรด และนานมี
ไฟนอารต อะวอรด ๒๕๔๙ - ๒๕๕๘” หัวขอ “สมเด็จพระเทพฯ ดวงแกวในดวงใจ” ณ บริษัท นานมี
จํากัด เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๐๑ น. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จไป
ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา ระหวางวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับโครงการฟารมตัวอยางในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา
เวลา ๐๙.๒๔ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเปดการประชุมนานาชาติ
ของสมาคมกฎหมายระหวางประเทศแหงเอเชีย ครั้งที่ ๕ ณ โรงแรมพลาซา แอทธินี รอยัล เมอริเดียน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให นายพลากร สุว รรณรัฐ องคมนตรี เปน ผูแ ทนพระองค สมเด็จพระนางเจา ฯ
พระบรมราชินีนาถ ไปในพิธีหลอพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ (จําลอง)
และเหรียญที่ระลึก ในโอกาสพิธีสมโภชพระพุทธเมตตาประชาไทยฯ ณ พระอุโบสถวัดชนะสงคราม
ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๖.๓๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จลงแทนพระองค ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให นายปยะ ปะตังทา รองประธานศาลปกครองสูงสุด
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานศาลปกครองสูงสุด และคณะผูบริหารศาลปกครอง นํา ผูสําเร็จการอบรม
หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุนที่ ๔ - ๕ และหลักสูต รกฎหมาย
ปกครองสําหรับผูบริหารระดับสูง (กปส.) รุนที่ ๑ - ๒ เฝาทูลละอองพระบาท รับพระราชทานประกาศนียบัตร
เข็มวิทยฐานะ
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราโชวาท
ความวา การศึ กษาอบรมตามหลักสูต รนักบริห ารการยุติธ รรมทางปกครองระดับ สู ง และหลักสูต ร
กฎหมายปกครองสําหรับ ผูบริห ารระดับสูง มีจุดมุงหมายสําคัญที่จะอํานวยความรู ในดานกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับการปกครอง และหลักการปฏิบัติ รวมทั้งการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี ใหแกผูบริหาร
ระดับสูงของหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน สามารถ
รวมมือรวมงานกันสรางเสริมความผาสุกใหแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ความผาสุกของประชาชนนี้
ประกอบดวยสิ่งตาง ๆ มากมายหลายดานที่สําคัญก็คือ ดานความมั่นคงปลอดภัย ดานการทํามาหาเลี้ยงชีพ
ด า นจิ ต ใจที่ จ ะอยู ด ว ยกั น ด ว ยความสมั ค รสมานปรองดอง และด า นการสร า งอนาคตคื อ การศึ ก ษา
ผูสําเร็จการศึกษาทั้งหลายลวนเปนผูบริหารของหนวยงาน อีกทั้งไดผานการศึกษาอบรมเปนพิเศษมาแลว
จึงควรตระหนักในขอนี้ใหมาก แลวตั้งใจใหมั่นคงแนวแนที่จะปฏิบัติบริหารงานในหนาที่ของตนใหดีที่สุด
และให ป ระสานส ง เสริ ม กั น กิ จ การทุ ก ส ว นของชาติ จั ก ได ดํ า เนิ น ก า วหน า ไปโดยถู ก ต อ งเรี ย บร อ ย
และอํานวยประโยชนที่พึงประสงคคือยังความผาสุกใหเกิดแกประชาชนไดแทจริงและครบถวนทุกดาน
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เวลา ๑๘.๐๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกแทนพระองค ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทาน
พระราชวโรกาสให เอกอัครราชทูตตางประเทศประจําประเทศไทย เฝาทูลละอองพระบาท ถวาย
พระราชสาสนตราตั้ง และอักษรสาสนตราตั้ง ตามลําดับ ดังนี้
- นายเพเทอร พรือเกิล (Mr.Peter Prügel) ซึ่งมีถิ่นพํานักอยูที่กรุงเทพมหานคร เฝาทูลละอองพระบาท
ถวายอักษรสาสนตราตั้ง เปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีประจํา
ประเทศไทย
กอนที่จะมาดํารงตําแหนงเปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสหพัน ธสาธารณรัฐ
เยอรมนีประจําประเทศไทย นายเพเทอร พรือเกิล เคยดํารงตําแหนงเปนรองอธิบดีกํากับดูแลภูมิภาค
เอเชียแลแปซิฟก กระทรวงการตางประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมากอน
- นางกเษณุกา ธิเรนี เสเนวิรัตนะ (Mrs.Kshenuka Dhireni Senewiratne) ซึ่งมีถิ่นพํานัก
อยูที่กรุงเทพมหานคร เฝาทูลละอองพระบาท ถวายอักษรสาสนตราตั้ง เปนเอกอัครราชทูตวิสามัญ
ผูมีอํานาจเต็มแหงสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจําประเทศไทย
กอนที่จะมาดํารงตําแหนงเปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิ ป ไตยศรี ลั ง กาประจํ า ประเทศไทย นางกเษณุ ก า ธิ เ รนี เสเนวิ รั ต นะ เคยดํ า รงตํ า แหน ง
เปนรองปลัดกระทรวงการตางประเทศมากอน
- นายนัศริดดีน รีมูช (Mr.Nasreddine Rimouche) ซึ่งมีถิ่นพํานักอยูที่กรุงกัวลาลัมเปอร
ประเทศมาเลเซีย เฝาทูลละอองพระบาท ถวายอักษรสาสนตราตั้ง เปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็ม
แหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียประจําประเทศไทย
ในการมาดํารงตําแหนงเปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนแอลจีเรียประจําประเทศไทย นายนัศริด ดีน รี มูช ได ดํารงตําแหนงเปน เอกอัครราชทู ต
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียประจําประเทศมาเลเซียดวย
- นายสตัฟฟาน แฮรสเตริม (Mr.Staffan Herrström) ซึ่งมีถิ่นพํานักอยูที่กรุงเทพมหานคร
เฝ า ทู ล ละอองพระบาท ถวายพระราชสาส น ตราตั้ ง เป น เอกอั ค รราชทู ต วิ ส ามั ญ ผู มี อํ า นาจเต็ ม
แหงราชอาณาจักรสวีเดนประจําประเทศไทย
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กอนที่จะมาดํารงตําแหนงเปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงราชอาณาจักรสวีเดน
ประจําประเทศไทย นายสตัฟฟาน แฮรสเตริม เคยดํารงตําแหนงเปนเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดน
ประจําสาธารณรัฐโปแลนดมากอน
- นายเบนจามิน เคลเมนต เอกัน (Mr.Benjamin Clement Eghan) ซึ่งมีถิ่นพํานักอยูที่
กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย เฝาทูลละอองพระบาท ถวายอักษรสาสนตราตั้ง เปนเอกอัครราชทูตวิสามัญ
ผูมีอํานาจเต็มแหงสาธารณรัฐกานาประจําประเทศไทย
ในการมาดํารงตําแหนงเปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสาธารณรัฐกานาประจํา
ประเทศไทย นายเบนจามิน เคลเมนต เอกัน ไดดํารงตําแหนงเปนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกานา
ประจําประเทศมาเลเซียดวย
- นายอีโว ซีเบอร (Mr.Ivo Sieber) ซึ่งมีถิ่นพํานักอยูที่กรุงเทพมหานคร เฝาทูลละอองพระบาท
ถวายอักษรสาสนตราตั้ง เปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสมาพันธรัฐสวิสประจําประเทศไทย
กอนที่จะมาดํารงตําแหนงเปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสมาพันธรัฐสวิสประจํา
ประเทศ นายอีโว ซีเบอร เคยดํารงตําแหนงเปนเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจําสาธารณรัฐฟลิปปนส
สาธารณรัฐปาเลาสหพันธรัฐไมโครนีเซีย และสาธารณรัฐหมูเกาะมารแชลลมากอน
- นายกลิน ที. เดวีส (Mr.Glyn T. Davies) ซึ่งมีถิ่นพํานักอยูที่กรุงเทพมหานคร เฝาทูลละอองพระบาท
ถวายอักษรสาสนตราตั้ง เปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย
กอนที่จะมาดํารงตําแหนงเปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงสหรัฐอเมริกาประจํา
ประเทศไทย นายกลิน ที. เดวีส เคยดํารงตําแหนงเปนที่ปรึกษาอาวุโส สํานักงานกิจการเอเชียตะวันออก
และแปซิฟก กระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกามากอน
เวลา ๑๔.๑๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริ ญ ญาบั ต รแก ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๗
ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เปนวันที่ ๑
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ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี พระราชทานพระโอวาท
ความวา การที่จะพัฒนาประเทศใหมีความรุงเรืองมั่นคงนั้น จําเปนตองอาศัยทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ
บัณฑิตไดสําเร็จการศึกษาในระดับสูง ไดรับการศึกษาอบรมมาอยางดีใหเปนผูมีความรูความสามารถ
นับไดวาเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคา และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาบานเมือง ดังนั้น เมื่อออกไป
ประกอบอาชีพการงาน แตละคนจึงตองปฏิบตั ิกจิ การงานของตนดวยความมุงมั่นตั้งใจจริง ดวยความขยัน
หมั่นเพียรและความซื่อสัตยสุจริต ทั้งจะตองขวนขวายศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ เพื่อพัฒนาตน
พัฒนางานใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป กิจการงานทุกอยางที่ทําจะไดดําเนินกาวหนา
และสําเร็จผลที่ดีที่เปนประโยชนแท ไมเพียงแกตัวบัณฑิตเองเทานั้น แตยังเปนประโยชนรวมกันของ
ชาติบานเมืองอีกดว ย ขอสําคัญ บัณฑิต พึง ระลึก อยูเสมอวา บัณฑิต ทั้ง หลายสําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งเปนสถาบันที่ไดเชิญพระนามกรมของสมเด็จพระบรมราชชนกมาเปนชื่อ
ขอใหทานนอมนําพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกที่วา "ขอใหถือผลประโยชนสวนตัวเปนที่สอง
ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง" มายึดถือปฏิบัติ หากทําไดดังนี้ ผลดีอันเกิดจากความสําเร็จ
และความเจริ ญ ก า วหน า ในกิ จ การงานของแต ล ะคน ย อ มจะประมวลกั น เข า เป น ความเจริ ญ มั่ น คง
ของสวนรวม และบัณฑิตก็จะไดชื่อวาเปนทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณคาของบานเมืองอยางเต็มภาคภูมิ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี เปนผูแทนพระองค ไปในงานการแขงขันฟุตบอล
ชิงถวยพระราชทาน “ภูพานราชนิเวศน” ครั้งที่ ๓๔ และมอบถวยรางวัลพระราชทานแกทีมที่ชนะเลิศ
การแขงขันฯ ณ สนามกีฬาจังหวัดสกลนคร อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๒๐.๒๕ น. พระเจาวรวงศเธอ
พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทอดพระเนตรคอนเสิรตการกุศลประจําป ครั้งที่ ๑๒
“Happiness” ณ โรงละคร เอ็ม เธียเตอร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๖๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๗.๒๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดงานนิทรรศการ “เปดโลกมหัศจรรยไดโนเสารกลางสยาม”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศูนยการคาสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๓.๕๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริ ญ ญาบั ต ร แกผู สํ าเร็จ การศึก ษาจากมหาวิ ทยาลัย สงขลานคริน ทร ประจํา ป การศึ กษา ๒๕๕๗
ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เปนวันที่ ๒
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี พระราชทาน
พระโอวาท ความวา การทํางานสรางสรรคประโยชน โดยเฉพาะอยางยิ่งประโยชนของสวนรวมนั้น จําเปน
ตองอาศัยความรวมมือรวมใจของผูปฏิบัติงานทุกคนทุกฝาย แตละคนจึงตองปฏิบัติกิจการงานใหประสาน
สอดคลองกับผูอื่นฝายอื่น ดวยความสมัครสมานกลมเกลียวและความเมตตาปรารถนาดีตอกัน ทั้งจะตองมีใจ
ที่เปดกวาง รูจักรับฟงความคิดเห็นและเหตุผลของกันและกัน โดยไมยึดถือแตความคิดตน และไมยึดประโยชน
สวนตนเปนหลัก แตมีประโยชนสวนรวมเปนเปาหมายรวมกัน ดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก
ที่วา “ขอใหถือประโยชนสวนตัวเปนที่สอง ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง” หากทุกคนปฏิบัติได
พรอมเพรียงกันดังนี้ กิจการงานทุกอยางที่ทําก็จะดําเนินกาวหนาไปอยางราบรื่นและสัมฤทธิ์ผลเปนประโยชน
เปนความเจริญของบานเมืองไดอยางแทจริง
เวลา ๑๒.๔๘ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป
ทรงเปดการแขงขัน “ธ.ก.ส. ครอสเวิรดเกม เยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ ๒๗” ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา
สาขาบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๖๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

เวลา ๑๗.๒๕ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป
ทรงรวมบัน ทึกวีดิทัศนอาศิรพาทถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง ๕ เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให นายอรรถนิติ ดิษฐอํานาจ องคมนตรี เปนผูแทนพระองคไปในงานการแขงขันรักบี้
ฟุตบอลประเพณี วชิราวุธ - ราชวิทย ครั้งที่ ๒๕ และมอบถวยรางวัลพระราชทานแกทีมที่ชนะเลิศการแขงขันฯ
ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๖๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๗.๑๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปพระราชทานรางวัลแกผูชนะเลิศการแขงขันการเขียนบรรยายภาพ
เปนภาษาฝรั่งเศส การตอบปญหา และการกลาวสุนทรพจนภาษาฝรั่งเศส ในงานกิจกรรมประจําปครั้งที่ ๓๖
ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และทอดพระเนตรกิจกรรมที่ไดรับรางวัลฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๐๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริ ญ ญาบั ต ร แกผู สํ าเร็จ การศึก ษาจากมหาวิ ทยาลัย สงขลานคริน ทร ประจํา ป การศึ กษา ๒๕๕๗
ณ ศูนยประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เปนวันที่ ๓
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี พระราชทาน
พระโอวาท ความวา ในวันนี้ ใครจะกลาวเพิ่มเติมแกบัณฑิตทั้งหลายวา แมบานเมืองของเราจะพัฒนา
กาวหนา มาโดยลําดับ แตก็ยังจําเปนตองพัฒนาตอไปอีกมาก เพื่อใหเทาทันกับสถานการณของโลก
ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ประเทศเราจึงตองการพลเมืองที่มีความรูความสามารถ มีสติปญญา
มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความเมตตาปรารถนาดีตอเพื่อนรวมชาติ มาเปนกําลังหลักในการรวมกัน
แกปญหาและพัฒนาสังคม ใหเจริญกาวหนา ขอใหบัณฑิตทุกคนสํานึกตระหนักวา ตนมีหนาที่อันสําคัญ
ที่จะดูแลสังคมที่เราอาศัย อยูรวมกันนี้ แตละคนจึงตองตั้งใจพยายามฝกฝนอบรมตนเองใหเปนพลเมือง
ที่ดีมีคุณภาพ พรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนสวนรวมโดยนอมนําพระราชปณิธาน
ของสมเด็จพระบรมราชชนกที่วา “ขอใหถือประโยชนสวนตัวเปนที่สอง และประโยชนของเพื่อนมนุษย
เปนกิจที่หนึ่ง” มายึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ และรวมกันสรางสรรคจรรโลงชาติบานเมืองใหเจริญมั่นคงยิ่ง ๆ
ขึ้นไป

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๖๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

เวลา ๑๓.๔๕ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป
ทรงรว มบัน ทึกวีดิทัศนเกี่ยวกับ กิจกรรมของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
ณ ศูน ย สาธิต เรี ยนรูแ กว เกษตร ฟารมเกษตรอิน ทรียตน แบบเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อํ าเภอกํา แพงแสน
จังหวัดนครปฐม และทอดพระเนตรแปลงสาธิต ขาว นา ปลา ผัก อินทรียวิถีออนไลน โรงงานแปรรูป
ผลิตภัณฑสินคาเกษตรอินทรีย กับโรงสีขาว ซึ่งตั้งอยู ณ อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
นายอรรถนิติ ดิษฐอํานาจ องคมนตรี เปนผูแทนพระองค ไปในงานการแขงขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศ
แหง ประเทศไทย ครั้ง ที่ ๗๙ ประจําป ๒๕๕๘ และมอบถ ว ยพระราชทานแกผูชนะการแข ง ขัน ฯ
ณ ศูนยพัฒนา กีฬาเทนนิสแหงชาติ เมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให นายศุภชัย ภูงาม องคมนตรี เปนผูแทนพระองค ไปในงานการแขงขันเทเบิลเทนนิส
ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป ๒๕๕๘ และมอบถวยรางวัลพระราชทานแกผูชนะการแขงขันฯ
ณ ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๖๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๓๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
วั น นี้ เวลา ๑๕.๔๘ น. สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ ลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ
เฝาทูลละอองพระบาท ตามลําดับ ดังนี้
- นายหลี บุนค้ํา (Mr. Ly Bounkham) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประจําประเทศไทย และนางออนแกว บุนค้ํา (Mrs. Onekeo Bounkham) ภริยา เฝาทูลละอองพระบาท
กราบบังคมทูลเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- นางสาวปราศรัย ประวัติรุงเรือง ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)
นํา คณะผูบ ริห ารมหาวิท ยาลัยนอรทกรุง เทพ วิ ทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริห ารธุร กิจ สะพานใหม
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี โรงเรียนสยามคอมพิวเตอรและภาษา มูลนิธิประวัติรุงเรือง
สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ สมาคมศิษยเกาและครูวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
สมาคมศิษยเกาและครูวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี และนักแสดงลิเกคณะศรราม น้ําเพ็ชร
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินเปนรายไดจากการจําหนายบัตรเขาชมการแสดงลิเก
ตอน “เพื่อแผนดิน” โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘
เวลา ๑๖.๕๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเปดนิทรรศการศิลปกรรม
“นําสิ่งที่ดีสูชีวิต” ครั้งที่ ๒๗ ประจําป ๒๕๕๘ ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๐๙ น. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จไป
ทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของแพทยวิสัญญี ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เปนการสวนพระองค
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ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๓๖ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
เสด็จไปทรงหลอพระพุทธสัมฤทธินิรโรคันตราย (หลวงพอองคดําจําลอง) และทรงเปดปายศาลา ปฏิบัติธรรม
ณ วัดสวางใต อําเภอรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วั น นี้ เวลา ๐๙.๐๔ น. สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ ลง
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ
เฝาทูลละอองพระบาท ตามลําดับดังนี้
- พลโท นายแพทยธํารงรัตน แกวกาญจน กรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
นําคณะกรรมการมูลนิธิสวิง - อนงค วงษดนตรี อุปถัมภ ๒ วัดวงษลาภาราม เฝาทูลละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
- รองศาสตราจารยประเสริฐ ปนปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พรอมดวยคณะ นํา นายทวีลาภ สุวัฒนพันธุกุล นักศึกษาชั้นปที่ ๓ สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายรางวัลที่ไดรับจากการแขงขันประเภทโปรแกรม “ไมโครซอฟท พาวเวอร พอยท
2013” (Microsoft Power Point 2013) ในรายการ “เดอะ ทู เ ธาซั น ฟ ฟ ที น ไมโครซอฟท
ออฟฟศ สเปเชียลลิสท เวิลด แชมเปยนชิพ” (The 2015 Microsoft office Specialist World
Championship) ณ รัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
- รองศาสตราจารยปญญา มินยง อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นํา คณะกรรมการ
จัดงานแขงขันกอลฟการกุศล ประจําป ๒๕๕๗ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
รายไดจากการแขงขันกอลฟดังกลาว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- นางกรแก ว วิ ริ ย ะวั ฒ นา นายกเบญจมราชาลั ย สมาคม ในพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ นํ า
คณะกรรมการสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
รายไดจากการออกรานงานกาชาด ประจําป ๒๕๕๘ เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย และเงินรายไดจากการจัดงาน
“รักเกินรอย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
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- ผูชวยศาสตราจารยบุญรอด วุฒิศาสตรกุล รองอธิการบดีอาวุโสดานกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ นํา คณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน ดังนี้
๑. ผูบริหารและคณาจารย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงิน เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย
๒. คณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย
๓. คณะกรรมการสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยกรุงเทพ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
- นายกัณฑรา ลดาวัลย ณ อยุธยา กรรมการบริหารบริษัท หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส
จํากัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันฟุตบอลสิงหโบรกเกอรคัพ ประจําป ๒๕๕๘
ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พรอมดวยคณะ เฝาทูลละออง
พระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจัดการแขงขันดังกลาว เพื่อสมทบทุนมูลนิธิ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อโรงเรียนจิตรลดา (วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา) และโดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
- รองศาสตราจารยอรพรรณ มาตังคสมบัติ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษา คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล นํา คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และ
คณะผูจัดงานแขงขันโบวลิ่งการกุศลชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดสวนหนึ่งจากการแขงขันดังกลาว โดยเสด็จ
พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- ศาสตราจารยไพรัช ธัชยพงษ ที่ปรึกษาอาวุโส สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แห ง ชาติ รองประธานกรรมการโครงการเทคโนโลยี สารสนเทศตามพระราชดํา ริ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุด าฯ สยามบรมราชกุมารี นํา ผูบริห ารหนวยงานที่รวมดําเนิน โครงการ “ศูน ยเครือขาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเด็กปวยในโรงพยาบาลตามแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี” เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายรางวัล “ทูเธาซันฟฟทีน ยูไนเต็ด
เนชั่นส พับลิค เซอรวิส อะวอรด” (2015 United Nations Public Service Awards : 2015
UNPSA) สาขาการสงเสริมแนวทาง การดําเนินการของภาครัฐโดยรวมในยุคขอมูลขาวสาร ซึ่งเปนรางวัล
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ของสถาบันสุข ภาพเด็กแหง ชาติมหาราชินี ที่ไดรับจากการเสนอผลงานในชื่อ “โฮลิสติก สคูล อิน
ฮอสพิทอล” (Holistic School in Hospital) ในการประกวดระดับนานาชาติ รายการ “ทูเธาซันฟฟทีน
ยูไนเต็ด เนชั่นส พับลิค เซอรวิส อะวอรด” (2015 United Nations Public Service Awards :
2015 UNPSA) ซึ่งจัดขึ้นโดย “ยูไนเต็ด เนชั่นส ดีพารทเมนท ออฟ อีโคโนมิค แอนด โซเชียล แอฟ
แฟรส” (United Nations Department of Economic and Social Affairs : UNDESA)
- นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ อธิการบดี คณบดี ผูแทนผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนผูบริหาร
และผูแทนอาจารยในสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พรอมครุยวิทยฐานะ
เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท
ตามลําดับ ดังนี้
- นางวราพร พาทยกุล ผูรับใบอนุญาตและผูจัดการโรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป
นํา คณะครู ผูปกครอง และคณะกรรมการประกวดนาฏศิลปไทยดนตรีไทยสรางสรรค เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
พรอมดวยนักเรียนโรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรการรํา ถวายพระพร การบรรเลงและขั บ ร อ งเทิ ด พระเกี ย รติ ฯ
การแสดงชุดระบํากุหลาบสิรินธร การแสดงชุดรําไทยดําเนินดอย การแสดงชุดเฉลิมขวัญ ๖๐ พรรษา
มหาจักรีสิรินธรดวย
- ศาสตราจารยนายแพทยจรัส สุวรรณเวลา รองประธานมูลนิธิสง เสริม โอลิมปกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร นํา คณะผูบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) คุณหญิงวรรณา
สิริวัฒนภักดี และบริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งสนับสนุนการจัด “เอเชียน ไซเอนซ
แคมป 2015” (Asian Science Camp 2015) ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ศูนยประชุม
อุทยานวิทยาศาสตร สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีแหงชาติ เฝาทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานของที่ระลึก
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๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

- นายพาทริก ซีมียู วาโมโต (Mr. Patrick Simiyu Wamoto) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยา
ประจําประเทศไทย เฝาทูลละอองพระบาท ในโอกาสเขารับตําแหนงหนาที่
เวลา ๑๑.๑๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดย รถยนตพระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเปดบริษัท มิตซูบิชิ
อีเล็คทริค คอนซูมเมอร โปรดักส (ประเทศไทย) จํากัด (แหงใหม) ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
เวลา ๑๗.๒๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปทรงเปนประธาน
ในงานพิ ธีพุ ทธาภิเ ษกพระพุทธชิน สีห (จํ าลอง) และพิธี มังคลาภิเษกพระรู ป สมเด็ จพระญาณสั ง วร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๐๙ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป
ทรงเปดงาน “เทียนสองใจ” เนื่องในวันเอดสโลก ครั้งที่ ๒๔ ประจําป ๒๕๕๘ ณ อาคารจามจุรี สแควร
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวัน เดีย วกัน นี้ เวลา ๑๐.๒๔ น. สมเด็จ พระบรมโอรสาธิร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า โปรดกระหม อ มให พระเจ า หลานเธอ พระองค เ จ า สิ ริ วั ณ ณวรี น ารี รั ต น
เสด็จแทนพระองค ไปทรงเปดงาน “ฟวเจอร พารค สานตองานพอสราง ครั้งที่ ๘” ณ ศูนยการคา
ฟวเจอร พารค รังสิต อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๗.๓๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเกี่ยวขาว ประจําป ๒๕๕๘ ณ แปลงสาธิตการเกษตร
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๓.๕๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสรรเสริญ เหรียญกาชาดสมนาคุณ
ชั้นที่ ๑ แกผูบําเพ็ญคุณความดี และผูมีอุปการคุณแกสภากาชาดไทย และพระราชทานพระราชวโรกาส
ให ผูมี กุ ศลจิ ต เฝ า ทูล ละอองพระบาท ทู ล เกล าทู ลกระหม อมถวายเงิ น และสิ่ ง ของ ณ ตึ ก ภปร.
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ตอจากนั้ น เสด็จพระราชดํา เนิน ไปทรงเปน ประธานการประชุ ม กรรมการสภากาชาดไทย
ประจําป ๒๕๕๘ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
เวลา ๑๕.๕๐ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก
ณ พระตํา หนัก วัง สวนกุห ลาบ พระราชวัง ดุสิต ประทานพระวโรกาสใหค ณะบุ คคลต า ง ๆ เฝ า
ตามลําดับ ดังนี้
- นางสาวลานทิ พ ย ทวาทศิ น นายกสมาคมส ง เสริ ม สถานภาพสตรี ในพระอุ ป ถั ม ภ
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ นํา นายรอท เราทลี่ย ผูจัดการทั่วไป
บริ ษั ท เซ็ น ทรั ล วั ต สั น จํ า กั ด เฝ า ถวายเงิ น เพื่ อ สมทบทุ น สมาคมส ง เสริ ม สถานภาพสตรี
ในพระอุปถัมภ ฯ และนําผูสนับสนุนการดําเนินงานของสมาคมฯ เฝา รับประทานโลประกาศเกียรติคุณ
ในโอกาสนี้ คณะกรรมการสมาคมฯ และผูมีอุปการคุณ รวมเฝาดวย
- นางสายสม วงศาสุลักษณ ผูจัดการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา จังหวัดลําพูน
นํา คณะกรรมการจัดงาน “รอยใจสานศิลป สูถิ่นไทย” ประจําป ๒๕๕๘ ศิลปน และจิตรกร เฝา
ถวายเงินรายไดจากการจัดงานฯ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
และเพื่อสมทบทุนการดําเนินงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา จังหวัดลําพูน
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ในโอกาสนี้ นางสายสม วงศาสุลั กษณ ผูจั ด การโรงเรียนเฉลิมพระเกีย รติ ๔๘ พรรษา
จังหวัดลําพูน เฝา รับประทานเงินจํานวนดังกลาว
- นางศุลีม าศ สุทธิสัม พัทน ประธานกรรมการ วปรอ.รุน ๔๐๑๐ นํา คณะกรรมการ
จัดการแขงขันโบวลิ่งการกุศล ประจําป ๒๕๕๘ เฝา ถวายเงินรายไดจากการจัดการแขงขันฯ เพื่อสมทบทุน
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ในโอกาสนี้ นางศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน เฝา
ถวายเงินเพื่อทรงใชสอยตามพระอัธยาศัย ดวย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๕๘ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไป
ทรงเปดงานเดินเฉลิมพระเกียรติ “๕ ธันวามหาราช” พุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ บริเวณมณฑลพิธี
ทองสนามหลวง
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๗.๑๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังทาอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับ
เครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก ระหวางวันที่
๓ - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองเหมืองผาแดง บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
วันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๓๑ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปดงาน “มหัศจรรยวนั คริสตมาส ครั้งที่ ๙” ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด กรุงเทพ
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๔.๕๔ น. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
เสด็จไปในพิธีลงพระนามและลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทย
เจาฟาจุฬาภรณ กับ มหาวิทยาลัยมหิด ล จุฬาลงกรณม หาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
กับ ทรงเปน ประธานการประชุม คณะกรรมการอํานวยการโครงการเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็ จ
พระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ณ อาคารศูนยประชุม
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๔๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค
ไปทรงพระสุห ราย ทรงเจิม และทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือ “สมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร ”
พระประธานประจําพระอุโบสถวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๑๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังทาอากาศยาน
กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง ไปทรงเปดอาคารเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลแมสอด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ตอจากนั้น เสด็จพระราชดําเนินโดยเฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง
ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา (บานหมองกั๊วะ
อําเภออุมผาง จังหวัดตาก) กอตั้งขึ้น เมื่อป ๒๕๓๙ ปจจุบันเปดสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
มีนักเรียน จํานวน ๓๘๘ คน เปนชาวไทยภูเขา เผากระเหรี่ยง นับถือศาสนาพุทธ และนับถือลัทธิฤาษี
โอกาสนี้ ทรงรับฟงการรายงานการดําเนินโครงการตาง ๆ อาทิ ในป ๒๕๕๔ บริษัท การทาอากาศยานไทย
จํากั ด ได ให ง บประมาณกอ สรา งอาคารเรีย น หอพักนั กเรียนบา นไกล และบ านพักครู แล ว เสร็ จ
ในป ๒๕๕๕ โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดารบนพื้นที่สูง ชายแดนไทย - เมียนมา
ดานจังหวัดตาก สงครูไปศึกษาตอระดับปริญญาตรีโดยทุนพระราชทาน ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จากนั้น
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ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอน มุงเนนพัฒนาการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร จัดการเรียนเสริม
ผานระบบการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม สงครูไปศึกษาและอบรมเพิ่มเติมที่สถาบันอุดมศึกษา ในพื้นที่
ใกลเคียง ทําใหนักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น ในการนี้ ทรงเยี่ยมหนวยแพทยพระราชทาน ที่มาใหบริการ
ตรวจรักษาโรค และทันตกรรม แกราษฎรที่มาเฝาทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สวนใหญปวยดวยโรค
ระบบทางเดินหายใจ ระบบกลามเนื้อและกระดูก เสร็จแลว ทอดพระเนตรผลการดําเนินงานโครงการ
ตามพระราชดําริ ทั้ง ๘ โครงการ ทําใหนักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความรูความสามารถดานการเรียน
การอาชีพ การดูแลสุขอนามัย การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การอนุรักษประเพณี
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น เชน โครงการฝกทักษะวิชาชีพ สงเสริมการแปรรูป และถนอมอาหาร
จากผลผลิตทางการเกษตร การจักสานไมไผ ซอมของใชในบานและเครื่องใชไฟฟา โครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน มีการปลูกผัก เลี้ยงไกพันธุไข เลี้ยงปลา กินพืชในบอธรรมชาติ และเลี้ยงหมูปา
โดยมีกลุมยุวเกษตรกรไปดูแล ผลผลิตที่ไดเพียงพอตอการประกอบอาหารกลางวัน สวนในชวงหนาแลง
มีผลผลิตไมเพียงพอ เนื่องจากขาดแหลงน้ํา จึงแจกจายเมล็ดพันธุผักใหเด็กและผูปกครองไปปลูกที่บาน
และโรงเรี ย นจะรั บ ซื้ อ ผลผลิ ต เป น การเพิ่ม รายได ใ ห กั บ เด็ ก อี ก ทางหนึ่ง ในการนี้ มี พ ระราชดํ า ริ
ใหสํานักงาน กปร. กรมอุทยานแหง ชาติสัต วปาและพัน ธุพืช และกรมชลประทาน รว มกัน จัด หา
แหลงน้ําชวยเหลือดานการอุปโภค บริโภค และใชในพื้นที่การเกษตรของโรงเรียน และราษฎรในหมูบาน
ตลอดจนสนับสนุนการดําเนินงานของเขตรักษาพันธุสัตวปาอุมผาง บริเวณพื้นที่บานหมองกั๊วะ และ
บานมอทะ
เวลา ๑๔.๓๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
ไปยังโรงพยาบาลอุมผาง ทรงรับฟงการบรรยายสรุปสถานการณการสัมผัสสารตะกั่วของประชาชนในพื้นที่
อําเภออุมผาง ซึ่งจากการประเมินระดับสารตะกั่วในเลือดของเด็ก ในป ๒๕๕๓ พบวาสูงกวาปกติ
ถึงรอยละ ๖๘ เนื่องจากมีปจจัยเสี่ยงจากการใชภาชนะอะลูมิเนียมคุณภาพต่ําในการประกอบอาหาร
และการมีแบตเตอรี่ไว ภายในบาน แตไมพบสารตะกั่วปนเปอนในสิ่งแวดลอม ทางโรงพยาบาลจึงจัดทํา
แผนนํ า ร อ งทดลองแก ป ญ หาป จ จั ย เสี่ ย งส ว นบุ ค คลเพื่ อ ลดการสั ม ผั ส สารตะกั่ ว และลดภาวะซี ด
ดวยการใหความรูดานภาวะทุพโภชนาการ แนะนํา ใหใชภาชนะที่ไดมาตรฐานในการประกอบอาหาร
ยายแบตเตอรี่ไวนอกบานเพื่อลดการสัมผัสในเด็กเล็กและใหความรูในการปฏิบัติตวั เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส
สารตะกั่วในชุมชนที่หอผูปวยอายุรกรรม กุมารเวชกรรม ตอจากนั้น ทรงเยี่ยมและพระราชทานสิ่งของ
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แกผูแทนผูปวย ทอดพระเนตรหอผูปวยวิกฤตและหนวยไตเทียม โรงพยาบาลอุมผางเปนโรงพยาบาลชุมชน
ประจําอําเภอ ตั้งขึ้นเมื่อป ๒๕๒๗ ปจจุบันมีขนาด ๖๐ เตียง ใหบริการทางการแพทย และสาธารณสุข
ราษฎรที่มารักษาสวนใหญมีฐานะยากจน มีปญหาดานโภชนาการและโรคติดตอที่เปนอันตราย ถึงชีวิต
เช น อหิ ว าตกโรค มาลาเรี ย และไข เ ลื อ ดออก นอกจากนี้ ยั ง มี ห น ว ยไตเที ย ม ที่ เ ป ด ให บ ริ ก าร
เมื่อป ๒๕๕๓ จากนั้น ประทับรถยนตพระที่นั่ง ไปทรงเปดอาคารโรงงานทําขาเทียมพระราชทาน ที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหโรงพยาบาลอุมผางดําเนินงานรวมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี เปนสถานที่ผลิตและใสขาเทียมใหกับผูพิการขาขาด เนื่องจากอําเภออุมผางเปนพื้นที่อยูติด
แนวชายแดน เคยมีการสูรบ ทําใหมีผูบาดเจ็บสูญเสียอวัยวะจากเหตุระเบิด พิการขาขาดจํานวนมาก และ
ยังคงพบผูบาดเจ็บ จากการเหยียบกับระเบิดอยูบาง ทําใหการดํารงชีวิตยากลําบากตองใชไม และวัสดุ
มาตอ ทํ าเป น ขาเที ยมแบบใช เ อง โรงงานขาเที ยมพระราชทานเป ด ให บ ริ การเมื่ อ เดื อนพฤศจิ กายน
ที่ผานมา สามารถผลิตและใสขาเทียม ใหกับผูพิการขาขาดไดสัปดาหละ ๒ - ๓ คน ชวยเหลือผูพิการ
ทุกคน ทั้งชาวไทยและผูที่ยังรอการพิสูจนสิทธิ ปจจุบันมีผูพิการขาขาด จาก ๕ อําเภอ ในจังหวัดตาก
ไดแก อําเภอทาสองยาง แมระมาด แมสอด พบพระ และอุมผาง จํานวนกวา ๑,๐๐๐ คน รอรับบริการ
ซึ่งมีชางทําขาเทียม นักกายภาพบําบัด และแพทยจากโรงพยาบาลอุมผาง ที่ผานการฝกอบรมการทําขาเทียม
ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยคอยใหบริการ ทําขาเทียมได ๔ ระดับ คือ ระดับเหนือเขา ระดับขอเขา
ระดับใตเขา และระดับขอเทาและเทา ตอจากนั้น ประทับรถยนต พระที่นั่งเสด็จพระราชดําเนินไปยัง
เรือนรับรองเหมืองผาแดง อําเภอแมสอด ซึ่งเปนที่ประทับแรม ในโอกาส เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก ระหวางวันที่ ๓ ถึง ๔ ธันวาคม โดยมี นายอาสา สารสิน
ประธานกรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด มหาชน พรอมดวย คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร
และพนักงาน เฝาทูลละอองพระบาทรับเสด็จ และไดจัดถวายเลี้ยง พระกระยาหารค่ําพรอมงานเลี้ยง
อําลาการปดเหมืองผาแดง ซึ่งนายอาสา สารสิน ไดกราบบังคมทูล เรื่องแผนการปดเหมือง ในป ๒๕๕๙
และการฟนฟูเหมืองกลับคืนสูสภาพปาธรรมชาติ พรอมทั้ง สรางเปนแหลงเรียนรู สนองพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตาม “โครงการสงเสริมการเรียนรู เพื่อการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม”
ในวันเดียวกันนัน้ เวลา ๑๙.๔๓ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็ จ ไปทรงเป ด ไฟประดั บ พระบรมสาทิ ส ลั ก ษณ พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว เนื่ อ งในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และไฟประดับตนคริสตมาส ณ โรงแรมอนันตราสยาม
กรุงเทพ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๗.๑๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปในการพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่ง
อมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง
ในโอกาสนี้ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา และพระเจาหลานเธอ พระองคเจา
สิริวัณณวรีนารีรัตน โดยเสด็จในการนี้ดวย
เมื่อเสด็จพระราชดําเนินถึงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุม าร ทรงประเคนสัญญาบัตร พัดยศ แดบรรพชิตจีนที่ไดรับพระราชทานเลื่อนและ
ตั้ง สมณศักดิ์ ทรงรับ การถวายพระพรชัยมงคลจากบรรพชิตจีน และญวณ แลว เสด็จเขาพระอุโบสถ
ทรงจุดเทียนพระมหามงคล ที่ตั้งอยูบนธรรมาสนศิลา เทียนเทาพระองคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ในตูขางธรรมาสนศิลา ดานพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกย เทียนเทาพระองคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ในตูขางธรรมาสนศิลา ดานพระพุทธเลิศหลานภาไลย ธูปเทียนทายที่นั่งบูชา
- พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี
- พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกย พระพุทธเลิศหลานภาไลย
เสร็จแลว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการหนาธรรมาสนศิลา จากนั้น ทรงพระดําเนินไปทรงจุดเทียน
ที่โ ตะ หนาอาสนสงฆ พระสงฆเจริญ พระพุทธมนตน วัคคหายุสมธัม ม และทรงจุดเทียนที่บัต รเทวดา
บนแทนซึ่ง ตั้งอยูต รงพระทวารกลาง แลวเสด็จลงจากพระอุโ บสถ พระราชทานพระราชวโรกาสให
ขาทูลละอองธุลีพระบาทผูสูงอายุฝายหนา ฝายใน เฝาทูลละอองพระบาท สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ณ ชานพระอุโบสถ เสร็จแลว เสด็จพระราชดําเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
เมื่อเสด็จเขาพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให พระสงฆ
๑๐ รูป เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆองชัย ประโคมสังข แตร ดุริยางค ทรงประเคนสัญญาบัตร
พัดยศ แดพระสงฆที่ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์ใหม ตามลําดับ จากนั้น ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ
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ที่ไ ดรับ พระราชทานสมณศักดิ์ถวายอนุโ มทนา ถวายอดิเรก เจาพนักงานนิมนตพระสงฆ ๘๙ รูป
ที่จะเจริญพระพุทธมนตการพระราชพิธีเฉลิม พระชนมพรรษาขึ้น นั่งยังอาสนสงฆ เสร็จแลว สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแทนนพปฎลมหาเศวตฉัตร
เทียนเทาพระองคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในตูขางพระแทนนพปฎลมหาเศวตฉัตร แลวทรงจุด
ธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป เทวรูปพระเคราะหที่โตะหมู ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการที่หนาพระแทน
นพปฎลมหาเศวตฉัต ร ทรงศี ล พระสงฆเจริญ พระพุทธมนตการพระราชพิ ธีเ ฉลิม พระชนมพรรษา
เมื่ อ พระสงฆ เ จริ ญ พระพุ ท ธมนต ถึ ง บทเสกทํ า น้ํ า พระพุ ท ธมนต ทรงจุ ด เที ย นที่ ฝ าครอบพระกริ่ ง
แลวพระราชทานแกเจาพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โตะขางหนาประธานสงฆ ทรงประเคนครอบ
พระกริ่งแดประธานสงฆ จากนั้น เสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทางพระทวารเทวราชมเหศวร ทรงจุด
ธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราช เสร็จแลว เสด็จพระราชดําเนินกลับไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
เมื่อพระสงฆเจริญพระพุทธมนต ถวายอดิเรกจบแลว ทรงพระดําเนินไปทรงกราบที่หนาเครื่องนมัสการ
หนาพระแทนนพปฎลมหาเศวตฉัตร แลวเสด็จพระราชดําเนินไปประทับรถยนตพระที่นั่ง เสด็จพระราช
ดําเนินกลับ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เปนผูแทนพระองค ไปมอบเกียรติบัตร
แกผูไดรับคัดเลือกเปนพอตัวอยางแหงชาติ ในงานวันพอแหงชาติ ครั้งที่ ๓๖ ณ อาคารใหม สวนอัมพร
อนึ่ง เมื่อวันศุกร ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากเรือนรับรองเหมืองผาแดง อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก ไปทรงเยี่ยมโรงพยาบาลแมระมาด อําเภอแมระมาด ซึ่งใหบริการรักษาผูปวยทั้งชาวไทย
ชาวไทยภูเขา และราษฎรจากประเทศเพื่อนบาน โอกาสนี้ ทรงฟงการบรรยายสรุปผลงานวิจัยและโครงการตาง ๆ
ของโรงพยาบาล ฯ อาทิ งานบริการการแพทยฉุกเฉินเพื่อคนชนบท การวิจัยยารักษาโรคมาลาเรียดื้อยา
บริ ก ารจดทะเบี ย นการเกิ ด ครบวงจร เพื่ อ แก ป ญ หาเด็ ก ไร สั ญ ชาติ แ ละขาดหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
การให ค วามช ว ยเหลื อ ทางกฎหมายแก บุ ค คลไร สั ญ ชาติ และตรวจดี เ อ็ น เอเพื่ อ พิ สู จ น สั ญ ชาติ ไ ทย
โครงการบําบัดผูติดฝนดวยวิธีใชยาเมทาโดน ซึ่งเปนสารใชแทนฝนแตไมมีอันตรายตอรางกาย เปนตน
พรอมกันนี้ ทรงเยี่ยมผูปวยและทรงรับคนไขไวในพระราชานุเคราะห ตอจากนั้น เสด็จพระราชดําเนินไปยัง
โรงพยาบาลทาสองยาง อําเภอทาสองยาง ทรงติดตามผลการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดน ซึ่งใหบริการ
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รักษาพยาบาลชาวไทยและประเทศเพื่อนบานอยางเทาเทียมกัน รวมทั้งการควบคุมปองกันโรคมาลาเรีย
ในชื่อ “งานบูรณาการมาลาเรีย” ที่ดําเนินการมาตั้งแตป ๒๕๕๓ เพื่อลดอัตราการแพรระบาดของโรค
ดังกลาวในพื้นที่อําเภอแมสอดซึ่งสูงที่สุดในประเทศ แลวประสบผลสําเร็จจนไดรับรางวัลบริการดีเดน
ระดับชาติประจําป ๒๕๕๖ และรางวัลชนะเลิศสาขาการมีสวนรวมในการบริการภาครัฐจากสหประชาชาติ
ประจําป ๒๐๑๔ จากนั้น ทอดพระเนตรการใหบริการกายภาพบําบัดและแพทยแผนไทย ทรงเยี่ยมและ
พระราชทานถุงของขวัญแกผูปวย
ในช ว งบ า ย เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น โดยเฮลิ ค อปเตอร พ ระที่ นั่ ง ไปยั ง ศู น ย ก ารเรี ย นตํ า รวจ
ตระเวนชายแดนบานวะกะเลโคะ อําเภอแมระมาด ทรงติดตามการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริ
ของโรงเรีย นฯ ซึ่ง ปจจุ บัน มีนั กเรีย น ๗๒ คน เป น ชาวไทยภูเ ขาเผ ากะเหรี่ยง พูด และอา นเขีย น
ภาษาไทยได แตผลการเรียนยังต่ํากวาเกณฑ จึงมีการจัดสอนเสริมหลังเลิกเรียน พรอมสงเสริมอาชีพ
แกนักเรียนและผูปกครอง อาทิ สอนการทอผากะเหรี่ยงและยอมสีธรรมชาติ รวมถึงแปรรูปผลิตภัณฑ
เปนยาม กระเปา ผาพันคอ ฯลฯ สงจําหนายที่รานภูฟา จากนั้น เสด็จพระราชดําเนินไปติดตามความกาวหนา
การพัฒ นาคุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชนในถิ่น ทุร กัน ดาร ณ ศูน ย การเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บ า นที ว ะเบยทะ อํ า เภอแม ร ะมาด ที่ มี พ ระราชดํ า ริ ใ ห จั ด ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ ป ๒๕๔๕ เพื่ อ ให ก ารศึ ก ษา
แกนักเรียนชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยงในพื้นที่ ปจจุบันศูนยฯ สอนถึงชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ มีนักเรียน
๗๔ คน ทุกคนสอบเลื่อนชั้นไดตามเกณฑ แตประสบความยากลําบากในการเดินทางไปศึกษาตอระดับมัธยม
และบางสวนจําเปนตองลาออกไปชวยผูปกครองประกอบอาชีพ สมควรแกเวลา จึงเสด็จพระราชดําเนิน
ไปยังทาอากาศยานแมสอด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราช
ดําเนินกลับกรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๖๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๐.๕๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ให ส มเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น แทนพระองค ไปใน
การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง
ในโอกาสนี้ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา และพระเจาหลานเธอ พระองคเจา
สิริวัณณวรีนารีรัตน โดยเสด็จในการนี้ดวย
เมื่ อ เสด็ จ เข า ท อ งพระโรงหน า พระที่ นั่ ง จั ก รพรรดิ พิ ม าน สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าช ฯ
สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร พระราชทานเงิ น แก ข า ราชการผู ทํ า หน า ที่ โ หรหลวงบู ช าเทพดานพเคราะห
แลวเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราช เสร็จแลว เสด็จออก
พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหศวร ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป เทวรูปพระเคราะห
และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการที่หนาพระแทนนพปฎลมหาเศวตฉัตร พระสงฆถวายพรพระ จบแลว
ทรงพระดําเนินไปทรงประเคนภัตตาหารแดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ณ ที่นั้น ทรงพระกรุณา
โปรดเกล า โปรดกระหม อ มให พ ระราชวงศ ท รงประเคนพระสงฆ รู ป ต อ ไปตามลํ า ดั บ เมื่ อ พระสงฆ
รับ พระราชทานฉั น เสร็ จ แล ว ทรงจุด เที ยนดู ห นั ง สื อ เทศน พ ระราชทานแกเ จ า พนั ก งานพระราชพิ ธี
เชิญไปปกที่จงกลธรรมาสน ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม จากนั้น สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย
ถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษ พระสงฆถวายพระพร จบแลว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประเคนจตุปจจัยไทยธรรมเครื่องบูชากัณฑเทศนแดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย
และทรงประเคนจตุปจจัยไทยธรรมแดสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจาคณะรอง และพระราชาคณะ
จนครบ ๙๔ รูป ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จบแลว ทรงพระดําเนิน
ไปทรงกราบที่ ห นา เครื่อ งนมั สการที่ ห น าพระแทน นพปฎลมหาเศวตฉั ต ร แลว เสด็จพระราชดํา เนิ น
ไปประทับรถยนตพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินกลับ
เวลา ๑๗.๒๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงสมศรี กันธมาลา ม.ป.ช.,
ม.ว.ม., ต.จ. ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
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ในการนี้ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยเสด็จดวย
เวลา ๑๖.๓๑ น. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จไป
ทรงเปนประธานในพิธีมหาพุทธาภิเษกพระพุทธสิรินาคเภสัชยคุรุจุฬาภรณ ณ พระอุโบสถวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
ในโอกาสนี้ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ โดยเสด็จในการนี้ดวย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๓๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เปนผูแทนพระองค ไปในงานการแขงมานัดพิเศษ
ชิงถวยพระราชทานแกเจาของมาที่ชนะเลิศ ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๗.๑๐ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จลง ณ
ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให ศาสตราจารยพิเศษ
พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกลา นํา
ผูสําเร็จการศึกษา จากสถาบันพระปกเกลา ประจําป ๒๕๕๖ เฝาทูลละอองพระบาท รับพระราชทาน
ประกาศนีย บัต รชั้ น สูง กับ เข็ ม พระปกเกล า และกรรมการสภาสถาบั น พระปกเกล า คณาจารย
ผูนําคุณประโยชนใหแกสถาบันพระปกเกลา เฝาทูลละอองพระบาท รับพระราชทานประกาศนียบัตร
ชั้นสูงกิตติมศักดิ์ เข็มพระปกเกลา และเข็มกิตติคุณ สถาบันพระปกเกลา
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราโชวาท
ความวา การที่ผูมีสวนสัมพันธเกี่ยวของกับการเมืองการปกครอง รวมทั้งผูบริหารระดับสูงทั้งในภาคการเมือง
ภาคราชการ และภาคเอกชน ไดเขารับการศึกษาอบรมในสถาบันพระปกเกลาครั้งนี้ ตองถือวาไดรับ
โอกาสดีเปนพิเศษ เพราะนอกจากจะทําใหแตละคนมีความรูความเขาใจ ในเรื่องการเมืองการปกครอง
และสถานการณของบานเมืองเปนอยางดีแลว ยังไดทําความรูจักคุนเคยผูกมิตรไมตรีกัน แลกเปลี่ยน
ความคิดความเห็นกัน เปนการเพิ่มพูนประสบการณใหยิ่งกวางขวางขึ้นดวย ความรูความคิดและมิตรไมตรี
ทั้ง นั้น ลวนเปน ประโยชนอยางยิ่งแกการปฏิบัติบริหารงานและการประสานงานกัน ในภายภาคหนา
ทั้งควรทําใหแตละคนไดทราบโดยตระหนักอีกวา การเมืองการปกครองนั้น มีสวนอยางสําคัญตอสุขทุกข
ของประชาชน ตลอดจนความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงของประเทศชาติ ทุกคนจึง ชอบที่จะตั้ง ตัว ตั้ง ใจ
ใหเที่ยงตรงแนวแน ในอันที่จะรวมกันใชความรูความคิดสรางสรรคจรรโลงการเมืองการปกครองของเรา
ใหพัฒนาไปในวิถีทางที่ถูกตอง ดวยความสมัครสมานสามัคคี ดวยความเสียสละ ดวยความคิดพิจารณา
อันสุขุมรอบคอบ และดวยความสุจริตจริงใจ เพื่อประโยชนสุขและความวัฒนาสถาพรของประเทศและ
ประชาชนอยางแทจริง
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท ตามลําดับดังนี้
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- นายศรีล สุขุม กรรมการและผูอํานวยการสื่อสารองคกร บริษัท สหภาพดนตรี จํากัด นํา
นายนิติพงษ หอนาค และคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจาก
การจําหนายซีดีเพลงชุด “ทองผืนเดียวกัน ” ซึ่ง จัด ทําขึ้น เนื่องในโอกาสพระราชพิธีม หามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- นางสาวสุมณฑา กระจาดทอง พรอมคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงินจากการขายที่ดิน เพื่อทรงใชสอยตามพระราชอัธยาศัย และเงินของนางสาวสถาพร อาณัติวงศ
และพันเอกหญิง ดวงพร เพชรบุตร เพื่อทรงใชสอยตามพระราชอัธยาศัย และโดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
- นางนิลุบล จึงประสิทธิ์ พรอมคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส ตอจากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคลตาง ๆ
เฝาทูลละอองพระบาท ตามลําดับดังนี้
- หมอมราชวงศปรียางคศรี วัฒนคุณ ผูชวยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝายการจัดหารายได
นํา นางอรนุช แสงสุริยจัน ทร และคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย
- นายพรชัย จุฑามาศ รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นํา คณะผูบริหารบริษัท เอ็มพี จี ๑ (ประเทศไทย)
จํากัด เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อใชในการดําเนินงานโครงการวิจัยและ
ศึกษาเต ากระ บริเวณพื้ น ที่เกาะทะลุ จั งหวัด ประจวบคี รีขัน ธ ของโครงการอนุ รักษพัน ธุ กรรมพื ช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
- เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิคณ
ุ แมคุณภาพ นําคณะบุคคล
เฝาทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นางสมจิตร ฉัตรทนานนท ประธานกรรมการบริษัท คอมมูนิเคชั่น แอนด มอร จํากัด
และคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี
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๒. นายวิรัช เสรีภาณุ รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิแม็คกรุป เพื่อสังคมไทย และคณะ
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนสรางอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ
อาคารศูนยความเปนเลิศทางการแพทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
๓. นางสาวแสงแข หาญวนิชย ประธานคณะกรรมการมูลนิธิแม็คกรุป เพื่อสังคมไทย และคณะ
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนสรางอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ
อาคารศูนยความเปนเลิศทางการแพทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
๔. นายตุลย วงศศุภสวัสดิ์ ผูจัดการทั่วไป บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จํากัด นํา
คณะกรรมการจัดงาน “แบรนด...พลังเพื่อเลือดใหม ๒๕๕๗” เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงิน และโลหิตซึ่งไดรับจากการบริจาคในงาน “แบรนด...พลังเพื่อเลือดใหม ๒๕๕๗” เพื่อสมทบทุน
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ในโอกาสนี้ ผูชนะเลิศการประกวด “โปสเตอรรณรงค
บริจาคโลหิต” รวมเขาเฝาทูลละอองพระบาทดวย
๕. พันเอก ณุดนัย บูรณสมภพ ประธานนักเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา รุนที่ ๔๒ นํา
คณะผูแ ทนนักเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา รุน ที่ ๔๒ และผูชนะเลิศการแขงขัน กอลฟประเพณี
การกุศล ครั้งที่ ๖ ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผูสนับสนุน
การจัดการแขงขัน ฯ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการแขงขันดังกลาว
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานมูลนิธิพัฒนาสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย พรอมคณะกรรมการ
มูลนิธิ ฯ และคณะกรรมการบริหารสถาบันอิศรา นํา ผูสําเร็จการอบรมหลักสูตรผูบริหาร การสื่อสารมวลชน
ระดับสูง รุนที่ ๕ เฝาทูลละอองพระบาท รับพระราชทานวุฒิบัตร และเข็มของสถาบันอิศรา
เวลา ๑๓.๑๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคาร
ชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให ศาสตราจารยเกียรติคุณ พูนพิศ
อมาตยกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิราชสุดา นํา หมอมหลวงชโยทิต กฤดากร กรรมการผูจัดการใหญ
เจ พี. มอรแ กน ประเทศไทย และคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
เพื่อสมทบกองทุน งานผลิตลามภาษามือ มูลนิธิราชสุดา ตอจากนั้น ทรงเปนประธานการประชุมสามัญ
ประจําป ๒๕๕๘ ของมูลนิธิราชสุดา
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มูลนิธิราชสุดา เปนมูลนิธิที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหจัดตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยในเรื่องของผูพิการทางกาย
ไดแก คนพิการหูหนวก พิการทางการมองเห็น พิการทางสมอง พิการทางรางกาย และการเคลื่อนไหว
ใหมีโอกาสศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาใหเสมอภาคเทาเทียมกับบุคคลทั่วไป
เวลา ๑๕.๔๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคาร
ชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละออง
พระบาทตามลําดับ ดังนี้
- นายสาธิต พุทธชัยยงค อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และประธาน
ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และคณะ เฝาทูลละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินจากการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกลาทูลกระหมอมถวายหนังสือชุด “นวราชมงคล เฉลิมพระชนม ๖๐ พรรษา”
ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แหง จัดทําขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
- รองศาสตราจารยประเสริฐ ปนปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พรอมดวย คณะผูบริหารและเจาหนาที่มหาวิทยาลัยฯ และชมรมกอลฟราชมงคล เฝาทูลละอองพระบาท
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ประจําป ๒๕๕๘ จากการจัด
กิจกรรมตาง ๆ ขององคการและสภานักศึกษา และการแขงขันกอลฟการกุศลราชมงคล ประจําป ๒๕๕๗
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- ศาสตราจารยสิน พันธุพินิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และคณะ
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจัดกิจกรรมดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ฯ
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- รองศาสตราจารยสุภัทรา โกไศยกานนท อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
และคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจัดกิจกรรมเดินการกุศล
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- ผูชวยศาสตราจารยศิวะ วสุนธราภิวัฒก อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
และคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจัดกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล
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เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
- รองศาสตราจารยนํายุทธ สงคธนาพิทักษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
และคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน รายไดจากการจัด กิจกรรมตาง ๆ
ของมหาวิทยาลัย ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- ผูชวยศาสตราจารยรุจา ทิพยวารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และคณะ
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ฯ
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- ผูชวยศาสตราจารยไ พศาล บุริน ทรวัฒนา อธิการบดีม หาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคล
สุวรรณภูมิ และคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจัดกิจกรรม
เดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ” โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- ผูชวยศาสตราจารย วิโรจน ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
พรอมดวยคณะผูบริหารและเจาหนาที่มหาวิทยาลัยฯ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงินรายไดจากการจัดกิจกรรมตาง ๆ และการจัดกิจกรรมราชมงคลอีสานเมืองชาง มินิ - ฮารฟมาราธอน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร รองผูอํานวยการการทาเรือแหงประเทศไทย สายบริหาร
สินทรัพย และพัฒนาธุรกิจ นํา คณะกรรมการจัดการแขงขันเปตองการกุศล “ทาเรือโอเพน” ครั้งที่ ๒๗
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการแขงขันเปตองการกุศล เพื่อสมทบทุน
จัดซื้อเครื่องไตเทียมใหแกโรงพยาบาลธรรมศาสตร
- นายการุณ หุนธานี ผูอํานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี นําคณะผูอํานวยการ
โรงเรียนในกลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม ถวายเงิน
รายไดจากการจําหนายเสื้อ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
- นายพาโชค พงษพานิช กรรมการผูจัดการ บริษัท แปซิฟคเมล็ดพันธุ จํากัด นํา ผูบริหาร
บริษัท แปซิฟค เมล็ด พัน ธุ จํากัด และคณะผูแ ทนจําหนายที่สนับ สนุน โครงการจําหนายเมล็ด พัน ธุ
ทุ ก ๑ กิ โ ลกรั ม ในประเทศ เฝ า ทู ล ละอองพระบาท ทู ล เกล า ทู ล กระหม อ มถวายเงิ น รายได จ าก
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การจําหนายเมล็ดพันธุ จํานวน ๑ บาท ทุก ๑ กิโลกรัม ซึ่งการดําเนินโครงการดังกลาวเสร็จสิ้นแลว
เมื่อวัน ที่ ๓๑ ธัน วาคม ๒๕๕๗ และบริษัทฯ ไดสมทบทุนเพิ่ม เพื่อสมทบกองทุน พัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
- นางสุกัญชญา ตันสุหัช นายกสมาคมสงเสริมบุคลิกสตรี นํา คณะกรรมการและที่ปรึกษา
สมาคมฯ เฝ า ทู ล ละอองพระบาท ทู ล เกล า ทู ล หม อ มถวายเงิ น เพื่ อ สมทบกองทุ น ๓๐ พฤษภา
เปนคาใชจายคนไขผูยากไรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
- นายธัญสิทธิ์ รุงสัมพันธ นายกสโมสรไลออนสสันติภาพ กรุงเทพ นํา คณะกรรมการบริหาร
สโมสรฯ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดหลังหักคาใชจายจากการจัดการ
แขง ขัน โบวลิ่ง การกุศลเพื่อช ว ยเหลือ สัง คม ประจําป ๒๕๕๗ ชิงถว ยพระราชทานสมเด็ จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- ศาสตราจารย ธรรมศักดิ์ พงศพิชญามาตย นํา คณะนักวิจัยจากสภาวิจัยแหงชาติและ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช เฝาทูลละอองพระบาท นอมเกลานอมกระหมอม
ถวายอุปกรณการเลี้ยงปลารวมกับการปลูกพืชในระบบอะควาโปนิคส เพื่อพระราชทานใหแกโครงการ
ลูกพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการ
เวลา ๐๗.๔๕ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จออก ณ วังศุโขทัย
ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตรพระสงฆ เนื่องในโอกาสวันคลายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
ในโอกาสนี้ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน เสด็จออกดวย ตอจากนั้น
พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังทาวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เพื่อทรงไถชีวิตโค จํานวน ๑ คู กับทรงปลอยนก พันธุสัตวน้ํา และเตา
เวลา ๐๙.๓๔ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จออก ณ วังศุโขทัย
ประทานพระวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ เฝา ตามลําดับดังนี้
- คณะมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
- คณะมูลนิธิกุมาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ในพระอุปถัมภพระเจาหลานเธอ พระองคเจา
พัชรกิติยาภา
- คณะผูตรวจการลูกเสือแหงชาติ
- คณะสมาคมนักเรียนเกาโรงเรียนจิตรลดา
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- คณะสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม
- คณะมูลนิธิราชวินิต มัธยม
- คณะโรงเรียนราชวินิต มัธยม
- คณะโรงเรียนราชวินิต
- คณะโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ
- คณะโรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน (วัดนอยใน) ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
- คณะโรงเรียนมงกุฎเมืองราชวิทยาลัย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอ มให พลเอก เปรม ติ ณ สูล านนท ประธานองคมนตรี เปน ผู แ ทนพระองค ไปใน
การพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม., ภ.ป.ร. ๓
อดีตองคมนตรี และวางพวงมาลาหลวงกับพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ
ที่หนาโกศศพ ณ ศาลารอยป วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๗.๕๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จลงแทนพระองค ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะทูตานุทูต ผูแทนฝายกงสุลตางประเทศ และ
ผูแ ทนองคการระหวางประเทศประจําประเทศไทย เฝ าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ในโอกาสนี้ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน เสด็จลงดวย
การนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราชดํารัส ความวา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหขาพเจาออกรับทานทั้งหลาย
แทนพระองค ขาพเจามีความยินดีที่ไดมาพบกับทานในโอกาสนี้ และจักไดนําความขึ้นกราบบังคมทูล
พระกรุณาถึง ความปรารถนาดีข องทานที่มีตอประเทศและประชาชนชาวไทย รวมทั้งความตั้งใจจริง
ที่จะพัฒนาความสัมพันธอันดีที่มีอยูระหวางประเทศของเราใหกระชับแนนแฟนและเจริญงอกงามยิ่งขึ้น
เมื่อความทราบ ฝาละอองธุลีพระบาทแลว เชื่อวา จะทรงชื่นชมและขอบใจในน้ําใจไมตรีและความตั้งใจจริง
ของทานเปนอยางมาก ดวยทรงเชื่อมั่นเสมอมาวา หากนานาประเทศจะมีเจตจํานงรวมกันดังนี้ แลวประสาน
สัมพันธกัน รวมมือกันดวยความสุจริตจริงใจ และดวยการยกยองนับถือกันโดยเสมอหนาแลว มิตรภาพ
อันถาวรระหวางชาติยอมจะบังเกิดขึ้นไดแทจริง ซึ่งจะอํานวยผลใหประชากรทั่วโลกมีความเขาใจดีตอกัน
และอยูรวมกันดวยความผาสุกสงบ
เวลา ๐๕.๒๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับ
เครื่องบินของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ พีจี ๙๐๕๑ เสด็จพระราชดําเนิน
เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหวางวันที่ ๘ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
ในการเสด็จพระราชดําเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จะทรงเปดอาคารเรียนรูเลิศมิตรและศูนยกีฬามิ่งมิตรของโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผาเด็กกําพรา หลัก ๖๗
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แขวงเวียงจันทน รวมทั้งทอดพระเนตรการดําเนินงานของโรงเรียนดังกลาว นอกจากนี้ จะทอดพระเนตร
การดําเนินงานของโครงการพัฒนาดานกสิกรรมบนพื้นที่สูง เมืองปากซอง และโรงพยาบาลเมืองปากซอง
แขวงจําปาสัก อนึ่ง จะทรงพบกับนายจูมมาลี ไซยะสอน ประธานประเทศแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ณ ทําเนียบประธานประเทศดวย
เวลา ๑๓.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
พลเอกสุรยุทธ จุลานนท องคมนตรี เปนผูแทนพระองค ออกรับ รองศาสตราจารยชวนี ทองโรจน
ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา นํา คณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติ
ครั้งที่ ๔๔ “นครสวรรคเกมส” ซึ่งจะจัดระหวางวันที่ ๑๑ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และคณะกรรมการ
จัดการแขงขันกีฬา คนพิการแหงชาติ ครั้งที่ ๓๔ “ปากน้ําโพเกมส” ซึ่งจะจัดระหวางวันที่ ๑๓ - ๑๗
มกราคม ๒๕๕๙ รับ ไฟ พระฤกษ เพื่อ เชิญ ไปจุด ในพิ ธี เ ปด การแข ง ขั น กี ฬาดั ง กล า วที่ ส นามกี ฬ า
จังหวัดนครสวรรค ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
อนึ่ง เมื่อวันจันทร ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๔๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงานสโมสรสันนิบาต
เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา
ณ ทําเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัด ดามาตุ โดยเสด็จ
ในการนี้ดวย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๖๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๗.๒๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปทรงเปนประธาน
ในพิธีสมโภชวัดราชผาติการาม ณ วัดราชผาติการาม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๓๖ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป
ทรงเปดอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา ณ วัดหนามแดง อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๕๑ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรง
เป ด งานเทศกาลฤดู ห นาว ณ ศู น ย ร าชการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ๘๐ พรรษา ๕ ธั น วาคม ๒๕๕๐
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๖๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๖.๐๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปถวายบังคม
พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ณ หนาตึกรัฐสภา เสร็จแลว
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินไปในการพระราชพิธี
ฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ พระที่นั่ง
อนันตสมาคม พระราชวังดุสิต
เวลา ๑๗.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกแทนพระองค ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท ตามลําดับ
ดังนี้
- นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา นํา ผูสําเร็จการอบรมหลักสูตร “ผูบริหารกระบวนการ
ยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)” รุนที่ ๑๘ เฝาทูลละอองพระบาท รับพระราชทานวุฒิบัตรเข็มวิทยฐานะ
ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารงานศาลยุติธรรม รวมเขาเฝาทูลละอองพระบาท ดวย
ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราโชวาท ความวา
กระบวนการยุติธรรมเปนกระบวนการที่สําคัญในการคุมครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชนของประชาชน
รวมทั้ ง เป น หลัก ประกัน สิ ทธิ ความเสมอภาคของทุ กคนภายใต กฎหมาย แต การที่ จ ะปฏิบั ติ ให ไ ด ผ ล
เปนประโยชนตามที่กลาวไดนั้น จําเปนตองอาศัยความรูความสามารถของผูปฏิบัติบริหารงาน และ
การรวมมือประสานงานอยางมีประสิทธิภาพของหนวยงานทุกหนวย ดวยเหตุนี้ ผูบริหารระดับสูงของ
หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงตองไดรับการศึกษา
อบรมเปนพิเศษ เพื่อใหมีความรอบรูในตัวบทกฎหมายและการปฏิบัติบริหารงานอยางเจนจัด ทั้งเรียนรู
แนวทางปฏิบัติและพื้นฐานความคิดของหนวยงานตาง ๆ ที่สัมพันธเกี่ยวของ ซึ่งจะทําใหการประสาน
ความรวมมือกันเปนไปอยางมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ จึงขอแสดงความชื่นชมยินดีดวยกับทุกทาน

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๖๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ที่สําเร็จการอบรมในครั้งนี้ และหวังวาทุกคนจะไดรวมมือกันปฏิบัติบริหารงานใหประสานสงเสริมกัน
โดยเต็มกําลัง ความรูความสามารถ เพื่อใหกระบวนการยุติธรรมของไทย ดําเนินไปดวยความมั่น คง
กาวหนา และเปนหลักที่พึ่งที่อาศัยของประชาชนผูอยูใตบังคับแหงกฎหมายบานเมืองไดแทจริง
- นายอัคนาท กาญจนจารี ประธานกรรมการมูลนิธิ จอหน ดี.เวสเตอร และคณะกรรมการมูลนิธิ
ฯ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตอจากนั้น
สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร พระราชทานพระราชวโรกาสให
คณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท ตามลําดับดังนี้
- พลเอก วีระกูล ทองมา อุปนายกสมาคมจักรยานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ผูแทนผูใหการสนับสนุนการจัดการแขงขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป
ประเทศไทย ประจําป ๒๕๕๘ และผูแทนจากจังหวัดเจาภาพรวมจัดการแขงขัน ฯ นํา นักกีฬาที่ชนะเลิศ
การแขงขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมปประเทศไทยฯ ประเภทครอสคันทรี่ และดาวนฮิล เฝาทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานโลรางวัลและถวยรางวัลชนะเลิศ
- ศาสตราจารยเกียรติยศ นายแพทยสงคราม ทรัพยเจริญ ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จ
พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร คณะกรรมการมูลนิธิฯ และคณะกรรมการรางวัล
ชัยนาทนเรนทร นํา นักการสาธารณสุขดีเดน ประจําป ๒๕๕๘ เฝาทูลละอองพระบาท รับพระราชทาน
รางวัลชัยนาทนเรนทร
เวลา ๐๘.๕๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดนิทรรศการภาพถายฝพระหัตถ ณ หอศิลปวัฒนธรรม
แหงกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๑.๓๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปดนิทรรศการพระฉายาลักษณ ณ ศูนยการคาสยามพารากอน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๔๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปนประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ สํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๖๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

เวลา ๐๙.๓๓ น. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จไป
ยังทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จํากัด
(มหาชน) เที่ ย วบิ น ที่ ที จี ๖๑๔ เสด็ จ เยื อ นสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ระหว า งวั น ที่ ๑๐ - ๑๙
ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อทรงศึกษาดนตรีกูเจิง
เวลา ๑๕.๔๐ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป
ประทานรางวัล “ประชาบดี” และเข็มเชิดชูเกียรติ แกผูทําคุณประโยชนดีเดนแกผูอยูในภาวะยากลําบาก
และผู อ ยู ใ นภาวะยากลํ า บากที่ ป ระพฤติ ต นดี เ ด น ประจํ า ป ๒๕๕๘ ณ โรงแรมปริ๊ น ซ พ าเลซ
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไป
ทรงหล อ พระพุ ท ธรู ป พระศากยสิ ง ห และพระธาตุ จ อมกิ ต ติ (จํ า ลอง) ณ วั ด พระธาตุ จ อมกิ ต ติ
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
อนึ่ง เมื่อวันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๐.๓๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยเครื่องบินของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
เที่ยวบินที่ พีจี ๙๐๕๓ กลับจากการเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ถึงทาอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข
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๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๕.๒๐ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนิน
พรอมดวย พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา และพระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริวัณณวรี
นารีรัตน ไปทรงเปดและปดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “ปนเพื่อพอ
“ไบค ฟอร แดด” (Bike for Dad)” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ พระลานพระราชวังดุสิต (พระบรมรูปทรงมา) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
และทรงจักรยาน นํา ผูเขารว มกิจกรรมจักรยานเฉลิม พระเกียรติฯ (เสน ทางทรงจักรยานจากลาน
พระราชวังดุสิต (พระบรมรูปทรงมา) ไปยังจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กองบัญชาการกองทัพเรือ
เขตบางกอกใหญ ถึงพระลานพระราชวังดุสิต (พระบรมรูปทรงมา)) รวมระยะทาง ๒๙ กิโลเมตร เสร็จแลว
เวลา ๑๘.๕๐ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนิน
พรอมดวย พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา และพระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริวัณณวรี
นารีรัตน ไปทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ สนามเสือปา
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๘.๕๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นงั่ จากวังสระปทุม ไปทรงเปดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
ณ รัฐสภา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๐.๐๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให นายเทวินทร วงศวานิช ประธานเจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) นํา คณะกรรมการรานบริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) เฝ า ทู ล ละอองพระบาท ทู ล เกล า ทู ล กระหม อ มถวายเงิ น ซึ่ ง เป น รายได จ ากการออกร า น
งานกาชาด ประจําป ๒๕๕๘ เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๖๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให นายบุญถึง ผลพานิชย นายกสมาคม
กอลฟมิตรภาพไทย - จีน นํา คณะกรรมการสมาคมฯ และนักบริห ารจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินซึง่ เปนรายไดจากการจัดการแขงขันกอลฟประเพณี
ระหวางนักบริหารของประเทศไทย กับสาธารณรัฐประชาชนจีน ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสที่ทรงเจริญ
พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
เวลา ๑๔.๔๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเปดโครงการ ๖๐ พลัส
ณ ศูนยพัฒนาและฝกอบรมคนพิการแหงเอเชียและแปซิฟก เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให นายศุภชัย ภูงาม องคมนตรี เปนผูแทนพระองค ไปในงานบําเพ็ญพระราชกุศล
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิ ตชิโ นรส” และมอบรางวัลแกผูชนะการประกวดวรรณกรรม และผูรับ
ทุนการศึกษา ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๖๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๖.๔๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงานกาลาดินเนอรเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และฉลองครบ ๑๐๕ ป หอการคาไทย - จีน ณ หอประชุมกวงฮั่วตึ้ง
อาคารไทย ซี.ซี. เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๐.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค ไปในการทรงบําเพ็ญ
พระราชกุศล ๗ วัน พระราชทานศพ พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม., ภ.ป.ร.๓
อดีตองคมนตรี ณ ศาลารอยป วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๓๒ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป
ทรงอัญเชิญนพรัต นม หาราชาขึ้นประดิษฐานบนองคพระธาตุ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
เวลา ๑๗.๑๐ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเปดโครงการหอศิลป
เจาพอหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนยการเรียนรูทฤษฎีใหม ศูนยฝกทหารใหม
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เวลา ๑๕.๐๖ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงถวายพระพุทธรูป
ปางนาคปรก ทรงเปดปายบานหัตถกรรมทําฉัตรชางนิรัน และทรงเปดปายอาคารอทิตยาเมตตาคุณาทร
(ศูนยพัฒนาอาชีพแมบานและผูสูงอายุ) ณ วัดแสงแกวโพธิญาณ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๘.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ให พลเรือเอก ชุมพล ปจจุสานนท องคมนตรี เปนผูแทนพระองค ไปในงานการแขงขันเรือใบชิงถวย
พระราชทาน “ภูเก็ตคิงสคัพรีกัตตา” ครั้งที่ ๒๙ ประจําป ๒๕๕๘ และมอบถวยรางวัลพระราชทาน
แกผูชนะเลิศการแขงขันฯ ณ โรงแรมกะตะบีช รีสอรท แอนด สปา อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๖๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

อนึ่ง เมื่อวันศุกรที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๐.๐๐ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนิน พรอมดวย พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา และ
พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขน
กลางแปลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต (พระบรมรูปทรงมา)
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๖๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
เมื่อวัน เสารที่ ๑๒ ธัน วาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหั ว
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี เปนผูแทนพระองค
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุม าร ไปเปนประธานในงานการแสดงโขนกลางแปลง
พระราชทาน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด “พระกฤดารามาวตาร” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ พระลาน
พระราชวังดุสิต (พระบรมรูปทรงมา) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๖๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๗.๑๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จออก ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา นํา
ผูพิพากษาประจําศาลยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ตุ ล าการศาลทหาร และอั ย การจั ง หวั ด ผู ช ว ย สํ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด เฝ า ทู ล ละอองธุ ลี พ ระบาท
ถวายสัตยปฏิญาณ กอนเขารับหนาที่ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗
ในโอกาสนี้ เลขาธิการสํานัก งานศาลยุติธ รรม ประธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ รัฐ มนตรี วาการ
กระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการ
ทหารเรื อ ผูบั ญ ชาการทหารอากาศ เจ ากรมพระธรรมนูญ อั ยการสู งสุด และคณะ รว มเขา เฝ า
ทูลละอองธุลีพระบาทดวย
เวลา ๐๙.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ณ อาคาร
ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแกน อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความวา บัณฑิตไดชื่อวาเปนผูเปยมดวยวิชาความรู ยอมเปนที่คาดหวังของคนในสังคม วาจะนําความรู
ที่มีอยูไปปรับใชในการทํางาน เพื่อสรางสรรคประโยชนใหแกสวนรวมและชาติบานเมือง แตการที่บุคคล
จะประกอบกิ จ การงานให บั ง เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลได อ ย า งแท จ ริ ง นั้ น จะใช เ พี ย งความรู อ ย า งเดี ย วมิ ไ ด
ยังตองอาศัยสติความระลึกรูเปนเครื่องกํากับควบคุมความคิดและการกระทําของตนดวย หากบุคคล
ปฏิบัติงานโดยมีสติรูเทาทันความคิดและการกระทําของตนอยูตลอดเวลา หมั่นพิจารณาถึงความเหมาะควร
ในการกระทําสิ่งตาง ๆ รวมทั้งใครครวญถึงผลที่จะเกิดตอตามมาอยางรอบคอบและรอบดาน ก็จะสามารถ
นําความรูไปใชไดเหมาะสมและถูกตอง อันจะสงผลใหกิจการงานที่ทํานั้นสําเร็จผลเปนประโยชนไดแทจริง

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๖๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ตรงกันขาม หากบุคคลประกอบกิจการงานโดยไมมีสติเปนเครื่องกํากับ ก็อาจจะกอใหเกิดผลเสียหาย
แกตนเอง แกงานที่ทํา และแกสวนรวมได บัณฑิตทุกคนจึงตองหมั่นฝกฝนตนเองใหเปนผูมีสติรูตัวอยูเสมอ
จะไดสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุผลที่พึง ประสงค เปนประโยชนเปน ความเจริญทั้ง แกตนเองและแก
ประเทศชาติของเราสืบไป
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๓๑ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
เสด็จไปทรงเปนประธานในพิธีบําเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแดพระวรวงศเธอ พระองคเจาสุทธสิริโสภา
และพระวรวงศ เ ธอ พระองค เ จ า วิ ม ลฉั ต ร อดี ต ประธานมู ล นิ ธิ ร ว มจิ ต ต น อ มเกล า ฯ เพื่ อ เยาวชน
ในพระบรมราชินูปถัมภ ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๖๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๖.๓๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปในการพระราชพิธี
ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ พระราชทานพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสัง ฆปริณายก (เจริญ สุว ฑฺฒ โน) ณ พระตําหนักเพ็ชร วัด บวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจาหลานเธอพระองคเจา
สิริวัณณวรีนารีรัตน โดยเสด็จในการนี้ดวย
ครั้นเสด็จพระราชดําเนินถึงวัดบวรนิเวศวิหาร เสด็จเขาพระตําหนักเพ็ชร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองนอยสักการะพระศพ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) แลวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระรัตนตรัย ทรงประเคน
พัดรองที่ระลึกงานพระเมรุแดสมเด็จพระราชาคณะ ที่จะถวายพระธรรมเทศนา จากนั้นทรงจุดเทียน
ดูหนังสือเทศน พระราชทานแกเจาพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม
ทรงศีล สมเด็จพระราชาคณะถวายศีล เสร็จแลว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองนอยที่หนาพระโกศพระศพ
สําหรับพระศพทรงธรรม สมเด็จพระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนา จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่อง
บูชากระบะมุกที่หนาพระสวดธรรมคาถา พระสงฆ ๔ รูป สวดธรรมคาถา ทรงประเคนจตุปจจัย
ไทยธรรมบูชากัณฑเทศน ทรงทอดผาไตรถวายพระที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสวดธรรมคาถา
พระสงฆสดับปกรณ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้น เจาพนักงาน
นิมนตพระสงฆ ๒๐ รูป ขึ้นนั่งยังอาสนสงฆ ทรงประเคนพัดรองที่ระลึกงานพระเมรุพระสงฆสวดมาติกา
ทรงทอดผาไตร พระสงฆสดับปกรณ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสร็จแลว
เจาพนักงานนิมนตบรรพชิตจีน ๑๐ รูป ขึ้นนั่งยังอาสนสงฆ ทรงประเคนพัดรองที่ระลึกงานพระเมรุ
บรรพชิตจีนสวดมาติกา ทรงทอดผาไตร บรรพชิตจีนสดับปกรณ ทรงหลั่งทักษิโณทก บรรชิตจีนถวาย
อนุโมทนา จากนั้นเจาพนักงานนิมนตบรรชิตญวณ ๑๐ รูป ขึ้นนั่งยังอาสนสงฆ ทรงประเคนพัดรอง

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๖๔๔
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๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ที่ระลึกงานพระเมรุ บรรพชิตญวณสวดมาติกา ทรงทอดผาไตร บรรพชิตญวณสดับปกรณ เสร็จแลว
เจาพนักงานนิมนตพระพิธีธรรมขึ้นนั่งบนเตียงสวด สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงกราบพระรัตนตรัยที่หนาเครื่องนมัสการ และทรงกราบที่หนาพระโกศพระศพ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชา
กระบะมุกที่หนาเตียงพระสวดพระอภิธรรม แลวประทับรถยนตพระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินกลับ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๒๑ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
เสด็จไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ ณ วัดถ้ําพระพุทธโกษีย อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง
อนึ่ง เมื่อวันจันทรที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๑๑ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริวัณณวรี
นารีรัตน เสด็จแทนพระองค ไปประทานรางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน (ซีไรต)
ประจําป ๒๕๕๘ ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๖๔๕
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๖.๒๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปในการพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา สิริวัฒ นาพรรณวดี พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา และพระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน
โดยเสด็จในการนี้ดวย
เมื่อเสด็จพระราชดําเนินถึงวัดเทพศิรินทราวาส สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จขึ้นพลับพลาอิศริยาภรณ ทรงประเคนพัดรองที่ระลึกงานพระเมรุแดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย
ที่จะถวายพระธรรมเทศนา และพระสงฆที่สวดศราทธพรตคาถา จากนั้น ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน
พระราชทานแกเจาพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงศีล
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหพระราชวงศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองนอยที่หนาพระโกศพระศพ
บนพระเมรุ สําหรับพระศพทรงธรรม สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารยถวายพระธรรมเทศนา และพระสงฆ
๑๕ รูป สวดศราทธพรตคาถา จบแลว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประเคน
จตุปจจัยไทยธรรมบูชากัณฑเทศน พรอมดวยตูสังเค็ดที่ระลึกงานพระเมรุ ทรงทอดผาไตรถวายสมเด็จ
พระมหารัชมังคลาจารย และพระสวดศราทธพรตคาถา ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆถวายอนุโมทนา
ถวายอดิเรก จากนั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จขึ้นพระเมรุ ทรงหยิบกระทง
ขาวตอกดอกไมจากเจาพนักงานพระราชพิธีวางขางพระโกศพระศพ แลวทรงหยิบธูปเทียนดอกไมจันทน
จากเจาพนักงานพระราชพิธี ทรงจุดไฟที่ชนวนตํารวจวังชูถวาย พระราชทานเพลิง ทรงวางธูปเทียน
ดอกไมจันทนของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และของสวนพระองค ทรงกราบ เสร็จแลว
เสด็จลงจากพระเมรุไปประทับพระเกาอี้ที่มุขหนาพลับพลาอิศริยาภรณ ผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช
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สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระสงฆตางประเทศ พระบรมวงศานุว งศ คณะองคมนตรี
นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะทูต ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ประธานศาลฎีกา ประธาน
องคกรอิสระ และขาราชการ ขึ้นถวายพระเพลิง ตามลําดับ สมควรแกเวลา จึงประทับรถยนตพระที่นั่ง
เสด็จพระราชดําเนินกลับ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให พลโท หมอมเจาเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค ไปในการเชิญพระโกศพระศพ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) จากตําหนักเพ็ชร
วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร ไปยังพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๗.๐๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปทรงบําเพ็ญ
พระราชกุศลในการเก็บพระอัฐิ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
(เจริญ สุวฑฺฒโน) ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจาหลานเธอ พระองคเจา
พัชรกิติยาภา และพระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน โดยเสด็จในการนี้ดวย
เมื่อเสด็จพระราชดําเนินถึงวัดเทพศิรินทราวาส สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จขึ้นพลับพลาอิศริยาภรณ เสร็จแลว เสด็จขึ้นพระเมรุ พรอมดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา และพระเจาหลานเธอ พระองคเจา
สิริวัณณวรีนารีรัตน ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองนอย สักการะพระอัฐิ ทรงสรงพระอัฐิ จากนั้น เจาพนักงาน
ภูษามาลาถวายผาคลุมพระอัฐิ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองนอยสําหรับพระอัฐิบูชาพระสงฆ ทรงทอดผาไตร
บนผาคลุมพระอัฐิที่พระจิตกาธาน ๖ ไตร พระสงฆสดับปกรณ จบแลว เจาพนักงานภูษามาลาเปดผาคลุม
พระอัฐิออก ทรงเก็บพระอัฐิทีละองค จุมน้ําพระสุคนธในขันลงยา แลวทรงวางที่พานมีผาขาวรองรับ
๓ พาน ทรงรวบผาหอพระอัฐิบรรจุในพระโกศปดฝาแลวบรรจุในพระเจดียศิลา ๓ พระเจดีย ทรงปดฝา
พระเจดียศิลา จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหเจาพนักงานภูษามาลาเชิญพระเจดีย
ศิลาบรรจุพระอัฐิลงจากพระเมรุ ไปประดิษฐานบนโตะหมูในพลับพลาอิศริยาภรณ แลวเสด็จพระราชดําเนิน
ตามพระอัฐิไปทรงจุดธูปเทียน เครื่องทองนอยสักการะพระอัฐิ ทรงประเคนพัดรองที่ระลึกงานพระเมรุ
แดพระสงฆ ทรงประเคนสํารับภัตตาหาร แดผูเปนประธานสงฆ และทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ใหพระราชวงศทรงประเคนสํารับภัตตาหารพระสงฆรูปตอไปตามลําดับ เสร็จแลว ทรงถวายตูสังเค็ด
ที่ระลึกงานพระเมรุ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ตอจากนั้น เจาพนักงาน
นิมนตพระสงฆ ๑๐ รูป สําหรับสวดมาติกาขึ้นนั่งยังอาสนสงฆ ทรงประเคนพัดรองที่ระลึกงานพระเมรุ
เมื่อพระสงฆสวดมาติกาจบ ทรงทอดผาไตรพรอมตูสังเค็ด พระสงฆสดับปกรณ ทรงหลั่งทักษิโณทก
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พระสงฆถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสร็จแลว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหเจาพนักงาน
ภูษามาลาเชิญพระเจดียศิลาบรรจุพระอัฐิลงจากพลับพลาอิศริยาภรณขึ้นรถยนตพระประเทียบ เพื่อไป
ประดิษฐาน ณ ตําหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ในการนี้ เสด็จพระราชดําเนิน ตามพระอัฐิ ไปทรงยืนสงเสด็จ
ที่หนาพลับพลาอิศริยาภรณ แลวเสด็จขึ้นพลับพลาอิศริยาภรณ สมควรแกเวลา จึงประทับรถยนตพระที่นั่ง
เสด็จพระราชดําเนินกลับ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๓๙ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
เสด็จไปทรงเปดงาน “โครงการหลวง ๒๕๕๘” ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
อนึ่ง เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๐.๑๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงพระกรุณ าโปรดเกล า โปรดกระหม อ มให สมเด็จ พระบรมโอรสาธิ ร าช ฯ สยามมกุฎ ราชกุ ม าร
เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็ จ พระสั ง ฆราช สกลมหาสั ง ฆปริ ณ ายก (เจริ ญ สุ ว ฑฺ ฒ โน) ณ พระเมรุ วั ด เทพศิ ริ น ทราวาส
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา และพระเจาหลานเธอ
พระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน โดยเสด็จในการนี้ดวย
เมื่อเสด็จพระราชดําเนินถึงวัดเทพศิรินทราวาส สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จขึ้นพลับพลาอิศริยาภรณ เสร็จแลว เสด็จขึ้นพระเมรุ ทรงทอดผาไตร ๑๐ ไตร พระสงฆสดับปกรณ
ทรงหยิบธูปเทียนดอกไมจันทนจากเจาพนักงานพระราชพิธี แลวทรงจุดไฟที่ชนวนซึ่งตํารวจวังชูถวาย
พระราชทานเพลิง ทรงวางธูปเทียนดอกไมจันทนของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และของ
สวนพระองค ทรงกราบ จากนั้น เสด็จลงจากพระเมรุไปประทับพระเกาอี้ที่มุขหนาพลับพลาอิศริยาภรณ
ผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ ขาราชการทหาร พลเรือน
ขึ้นถวายพระเพลิง ตามลําดับ สมควรแกเวลา จึงประทับรถยนตพระที่นั่งเสด็จพระราชดําเนินกลับ
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๒๒.๓๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหม อ มให สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น
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แทนพระองค ไปทรงทอดผาไตรกองฟอน ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส เขตปอมปราบศัตรูพาย
กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา และพระเจาหลานเธอ พระองคเจา
สิริวัณณวรีนารีรัตน โดยเสด็จในการนี้ดวย
เมื่อเสด็จพระราชดําเนินถึงวัดเทพศิรินทราวาส สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จขึ้นพลับพลาอิศริยาภรณ เสร็จแลว เสด็จขึ้นพระเมรุ ทรงทอดผาไตรกองฟอนที่ปลายดามเหล็ก
จํ า นวน ๓ ไตร พระสงฆ ส ดั บ ปกรณ จากนั้ น เสด็ จ ลงจากพระเมรุ ไ ปยั ง พลั บ พลาอิ ศ ริ ย าภรณ
แลวประทับรถยนตพระที่นั่งเสด็จพระราชดําเนินกลับ
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๑๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วั น นี้ เวลา ๑๗.๔๑ น. สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ ลง
ณ พิพิธภัณฑสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจา วังสระปทุม ทรงเปดนิทรรศการพิเศษ หัวขอ “สัปตมวรรต
บรมขัตติยราชินีนาถ”
นิทรรศการพิเศษดังกลาว มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจา จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
โดยนิ ท รรศการแบ ง ออกเป น ๓ ส ว น ได แ ก ปทุ ม นิ ว าสราชปวั ต ติ สิ ริ วั ฒ นรั ช กรณี ย กิ ติ และ
พระคุณพิสิฐสรรพสกล มีเนื้อหาวาดวยพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจา ฯ
พระบรมราชินี น าถ ที่ เกี่ ย วข องกั บ วั ง สระปทุ ม ซึ่ ง เป น ที่ป ระทั บ ของสมเด็ จพระพั น วัส สาอั ยยิ ก าเจ า
เชนในการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส เมื่อป ๒๔๙๓ รวมทั้งพระราชกรณียกิจในดานตาง ๆ อาทิ
ดานการศึกษา การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และการสง เสริ ม ศิ ลปวั ฒ นธรรมไทยด ว ยศิ ลปาชีพ การนี้ พิพิ ธ ภั ณ ฑ ฯ จะเปด ให ป ระชาชนทั่ ว ไป
สามารถเขาชม ตั้งแตวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๔๒ น. สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณา
โปรดเกลา โปรดกระหมอ มให พระเจ า วรวงศ เ ธอ พระองค เจ า โสมสวลี พระวรราชาทินั ด ดามาตุ
เสด็จแทนพระองค ไปทรงเปดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ๒๕๕๘” ณ วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต
มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ไดจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ)” เปนประจํา
ทุกป ในปนี้ไดจัดงานในชื่อวา “เกษตรอินทรียหลากหลายถวาย ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และเผยแพรกิจกรรมของมูลนิธิฯ ในการชวยเหลือผูประสบภัย รวมทั้ง
หารายไดสนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธิฯ โดยจัดขึ้นระหวางวันที่ ๑๘ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
ภายในงานมีกิจกรรมที่ประกอบดวย การเผยแพรความรูเรื่องเกษตรอินทรีย คุณประโยชนของขาวไรซเบอรรี่
พืชผักและผลไมอินทรีย การเฝาระวังภัย การชวยฟนฟูอาชีพผูประสบอุทกภัย ตลอดจนออกจําหนาย
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สิ น ค า คุ ณ ภาพ สิ น ค า ช ว ยค า ครองชี พ สิ น ค า ออนไลน จากร า นค า ต า ง ๆ อาทิ ร า นค า
สวนพระองค รานมูลนิธิ ณ ภาฯ รานผลพลอยพอเพียง รานคาขาราชบริพาร สถานทูต หนวยราชการ
แมบานสี่เหลาทัพ โซนธงมวงเบิกฟาชวยคาครองชีพ เปนตน นอกจากนี้ ยังมีตลาดน้ํายอนยุค และ
ตลาดชุมชนเกษตรอินทรียจากผูประสบอุทกภัยที่ทางมูลนิธิฯ ไดดําเนินการฟนฟูอาชีพดวย
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ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๓.๕๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังทาอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ระหวางวันที่ ๑๙ - ๒๐
ธันวาคม ๒๕๕๘
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองสีวะรา คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองทัพ
ภาคที่ ๓ อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
เวลา ๑๕.๐๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินถึง
ทาอากาศยานทหาร กองบิน ๔๖ กองพลบินที่ ๓ อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จากนั้น
เสด็จพระราชดําเนิน โดยรถยนตพระที่นั่ง ไปทรงพระสุห รายพระอัฏฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิต ร
(จําลอง) และทรงเปดปายอาคารศูนยประวัติศาสตรพระราชวังจันทน ณ พระราชวังจันทน อําเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
เวลา ๑๗.๑๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค ไปทรงบําเพ็ญ
พระราชกุศลพระอัฐิ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
ณ ตําหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๑๐ น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จไป
ทรงเปด ประชุม วิชาการเนื่องในโอกาสครบ ๙ ป โครงการกําลังใจในพระดําริ พระเจาหลานเธอ
พระองคเจาพัชรกิติยาภา เรื่อง “สูนโยบายยาเสพติดที่มีมนุษยธรรม (Towards Humane Drug Policy)”
ณ โรงแรมเลอเมอริเ ดี ย น เชี ย งใหม อํ า เภอเมื อ งเชี ย งใหม จั ง หวั ด เชี ย งใหม จากนั้ น เสด็ จ ไป
ทรงติดตามการดําเนินงานตามโครงการกําลังใจในพระดําริ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา
ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๖๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ณ อาคารอเนกประสงค
มหาวิทยาลัยนเรศวร อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความวา การประกอบกิจการงานใด ๆ ก็ตาม จะสําเร็จผลที่ดีได ก็ดวยทุกคนทุกฝายที่เกี่ยวของรวมมือ
รวมใจกันปฏิบัติงานใหประสานสอดคลองกัน ดวยเหตุนี้ บุคคลผูปรารถนาความสําเร็จในการประกอบ
อาชีพการงาน จึงตองรูจักผูกไมตรี สรางความสัมพันธอันดีกับทุกคนทุกฝาย เพื่อใหปฏิบัติงานรวมกันได
โดยสะดวกราบรื่น การสรางไมตรีระหวางกันนี้ สามารถกระทําไดโดยอาศัยวิธีการอันแยบคายประการหนึ่ง
คื อ การรู จั ก พู ด จา ให สุ ภ าพและเหมาะสม กล า วคื อ ต อ งพู ด จากั น ด ว ยถ อ ยคํ า ที่ สุ ภ าพอ อ นโยน
ที่เปนประโยชน ที่เปนความจริง ดวยเจตนามุงดีมุงเจริญตอกันอยางจริงใจ ที่สําคัญ จะตองคํานึงถึง
กาลเทศะ รูวาเมื่อใดควรพูด เมื่อใดไมควรพูด ควรพูดอะไร และพูดอยางไร ใหพอเหมาะพอดีแกโอกาส
แก ง าน แก ผู ร ว มงาน และแก ส ถานการณ แ วดล อ ม หากบุ ค คลรู จั ก พู ด จากั น ด ว ยถ อ ยคํ า ที่ สุ ภ าพ
และเหมาะสมดัง นี้ ก็จะมีความรูสึกที่ดีตอกัน พรอมที่จะรว มมือชว ยเหลือกัน ในกิจการงานทั้ง ปวง
อยางเต็มใจ จนกระทั่งงานที่ทํารวมกันบรรลุผลสําเร็จได จึงขอใหบัณฑิตพิจารณาสิ่งที่พูดนี้ใหเขาใจชัด
แลวนําไปยึดถือปฏิบัติเพื่อประโยชนในการทํางานรวมกับผูอื่นตอไป
เวลา ๑๒.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคไปพระราชทาน
ปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ณ อาคาร
อเนกประสงค มหาวิทยาลัยนเรศวร อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๖๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ไปทรงบําเพ็ญ พระราชกุศลพระอัฐิ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
(เจริญ สุวฑฺฒโน) ณ ตําหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตอจากนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให เสด็จแทนพระองค
ไปทรงบรรจุ พ ระสรี ร างคารสมเด็ จ พระญาณสั ง วร สมเด็ จ พระสั ง ฆราช สกลมหาสั ง ฆปริ ณ ายก
(เจริญ สุวฑฺฒโน) ณ วิหารเกง วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๖๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ณ อาคาร
ศูน ยศิลปวัฒ นธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความวา บัณฑิตทั้งหลายไดรับการศึกษาอบรมมาอยางสมบูรณครบถวน ยอมมีความตองการที่จะประกอบ
อาชีพการงาน โดยใชความรูความสามารถที่มีอยูใหเปนประโยชนอยางเต็มที่ แตการทํางานนั้น แมคนเรา
จะมีความรูความสามารถมากเพียงใด ก็ไ มอาจกระทําใหสํา เร็จไดโ ดยลําพัง หากจําเปน ตองอาศั ย
ความรวมมือสนับสนุนจากผูอื่น ฝายอื่นโดยพรอมเพรียงดวย ที่กลาวดังนี้ เพราะงานทั้งปวงที่บัณฑิต
จะออกไปปฏิบัติ ไมวาจะเปนงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรืองานอิสระก็ตาม ยอมตองมีความสัมพันธ
เกี่ยวของกับบุคคลหรือหนวยงานอื่น ๆ รวมทั้งเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงถึงงานอื่น ๆ อีกมาก บัณฑิตจึงตองมี
ความเฉลียวฉลาดในการประสานงานประสานประโยชนกับทุกคนทุกฝาย โดยฝกตนใหเปนคนมีอัธยาศัย
ไมตรี และมีใจเปดกวาง พรอมที่จะรับฟงเหตุผลและทําความเขาใจผูอื่น ฝายอื่น ไมยึดถือตนเองและ
งานของตนเปนสําคัญ แตยึดเอาผลสําเร็จของงานโดยสวนรวมเปนเปาหมายสูงสุด ถาบัณฑิตประพฤติ
ปฏิบัติใหไดดังที่กลาวมานี้ ก็จะสามารถรวมมือรวมงานกับผูอื่นไดอยางราบรื่น จนกิจการงานที่ทําสําเร็จผล
อยางมีประสิทธิภาพ อํานวยประโยชนและความเจริญมั่นคงแทจริงใหแกบุคคล แกสวนรวม และแกชาติ
บานเมือง
เวลา ๑๒.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ณ อาคารศูนย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๖๕๖
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ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตอจากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงรวมงานเลี้ยงรับรอง
ซึ่ง มหาวิทยาลัยฯ จัด ขึ้น เพื่อแสดงความยิน ดีแ กผูไ ดรับ พระราชทานปริญ ญาดุษฎีบัณฑิตกิต ติมศักดิ์
และไดรับพระราชทานเกียรติบัตรศาสตราจารยเกียรติคุณ ณ อาคารเรือนรับรอง ศูนยศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
วั น เดี ย วกั น นี้ เวลา ๑๕.๑๔ น. สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จพระราชดํา เนิน ไปทรงเปด โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา และทอดพระเนตรนิทรรศการ
แสดงผลการดําเนินงานของโครงการ ฯ ณ โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อําเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๖๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารมาที่ ๒ รักษาพระองค สนามเปา เพื่อประทับ
เฮลิคอปเตอร พระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัด เพชรบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ และจังหวัดกาญจนบุรี ระหวางวันที่ ๒๒ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
เมื่อเสด็จพระราชดําเนินถึงจังหวัดเพชรบุรี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง ไปทรงเปดการประชุมวิชาการ “ไทยแลนด - แจแปนีส สติวเดนท
ไซแอนซแฟร ทูเธาซันฟฟทีน” (Thailand - Japan Student Science Fair ๒๐๑๕) ณ หอประชุม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ในวั น เดี ยวกัน นี้ เวลา ๑๕.๑๗ น. สมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จพระราชดําเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระครูสิริพัชรานุโยค (บุญชู อกิฺจโน) ณ เมรุวัดบันไดทอง
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๖๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๘.๐๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไปทรงเปดศูนยเรียนรูนานาชาติ
และทรงเยี่ยมการดําเนินงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดําเนิน ไปทรงยกชอฟาอุโ บสถ วัด ทิพยสุคนธาราม อําเภอหว ยกระเจา จัง หวัด กาญจนบุรี
ตอจากนั้น
สมเด็ จ พระนางเจ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า โปรดกระหม อ มให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปทรงเปน
ประธานในพิธีสมโภชพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ ในพระบรมราชินูปถัมภ
ณ บริเวณลานประทักษิณ พุทธอุทยานพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ ฯ
วัดทิพยสุคนธาราม อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เสร็จแลว
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดอาคาร
นิทรรศการ ณ วัดทิพยสุคนธาราม อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
อนึ่ง เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๑๖ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองค
เจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปนประธานงานกาลาดินเนอรการกุศล “ราตรีรวม
น้ําใจ” เพื่อผูปวยยากไรและดอยโอกาส มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตรมหิดล ณ โรงแรมเดอะ เบอรเคลีย
โฮเต็ล ประตูน้ํา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๖๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวัง สระปทุม ไปทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ศิลป - พัฒนเฉลิมรัตนราชศิลปน” ณ โรงละครแหงชาติ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๐๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท ตามลําดับดังนี้
- พลเอก ณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ กรมราชองครักษ นํา นางระวี เที้ยวพันธุ
และครอบครัว เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการขายที่ดิน เพื่อทรงใชสอย
ตามพระราชอัธยาศัย
- ผูชวยศาสตราจารยนิลุบล รุจินานนท ประธานจัดงาน “๔๙ ป ปลานิลไทย เทิดไท องคราชัน”
และคณะผูจัดงานฯ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจัดงานดังกลาว
เพื่อทรงใชสอยตามพระราชอัธยาศัย ตอจากนั้น
สมเด็ จ พระนางเจ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า โปรดกระหม อ มให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค พระราชทานพระราชวโรกาสให
คณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท ตามลําดับดังนี้
- พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผูบัญชาการทหารเรือ นํา คณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิรต
ครั้งที่ ๔๒ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการจัดการแสดงดังกลาว
เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย
- พลตรี ห ญิ ง คุณ หญิง อัส นีย เสาวภาพ ประธานสภาสั ง คมสงเคราะหแ หง ประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ พรอมดวยคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายได

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๖๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

จากการจําหนายดอกมะลิ ประจําป ๒๕๕๗ และป ๒๕๕๘ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ตอจากนั้น
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี พระราชทานพระราชวโรกาสให
คณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท ตามลําดับดังนี้
- คณะกรรมการรานกระทรวงการพัฒ นาสัง คมและความมั่น คงของมนุษย เฝาทู ลละออง
พระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินรายไดจากการออกรานงานกาชาด ประจําป ๒๕๕๘ เพื่อบํารุง
สภากาชาดไทย
- คณะกรรมการรานการไฟฟ านครหลวง เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอ ม
ถวายเงินรายไดจากการออกรานงานกาชาด ประจําป ๒๕๕๘ และเงินสมทบคาใชจายของการติดตั้ง
ไฟฟาประดับ ในงานกาชาดเพิ่มเติม เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย
- พลโท นายแพทยธํารงรัตน แกวกาญจน กรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
นํา คณะผูบริหาร บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงินรายไดจากการจัดการแขงขันมินมิ าราธอน “รัน ฟอร เลิฟ” (Run For Love) เพื่อสมทบทุน
มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
- นายเคนจิ คาวามูระ กรรมการผูจัดการบริษัท ทรานซี โลจิสติคส (ประเทศไทย) จํากัด
นําคณะผูบริหารบริษัท ทรานซี โลจิสติคส (ประเทศไทย) จํากัด เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลา
ทูลกระหมอม ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท ประธานคณะกรรมการมูลนิธิคุณแมคุณภาพ นํา นายตุลย
วงศ ศุภสวัสดิ์ ผู จัด การทั่ ว ไปบริษั ท เซเรบอส (ประเทศไทย) จํา กัด และคณะผูบ ริห ารบริ ษัท ฯ
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ
- นางสาวอรอุมา เกษตรพืชผล กรรมการผูจัดการ บริษัท โอเค แมส จํากัด นํา พระสงฆ
และเจาหนาที่มูลนิธิสหชาติ และสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส ผูรวมจัดงานมหกรรมรวมไมค เพื่อแม
“ปาฏิหาริยแหงรัก” เฝา และเฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อสมทบทุน
มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๖๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

- ศาสตราจารย นายแพทยจรัส สุวรรณเวลา รองประธานมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิว าสราชนคริน ทร นํา คณะผูแ ทนประเทศไทยที่กลับ จากการแขง ขัน โอลิมปกวิชาการ
ระหวางประเทศ ประจําป ๒๕๕๘ และผูที่เกี่ยวของ เฝาทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผล
การแขงขันฯ และรับพระราชทานพระราโชวาท เพื่อความเปนสิริมงคล
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๔๖ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
เสด็จไปทรงเปดโครงการปฏิบตั ิธรรมเจริญจิตภาวนามหากุศล “เทิดพระคุณสังฆบิดรถวายพระพร ๘๘ พรรษา
มหาธรรมราชา” ณ ศูน ยวิปสสนากรรมฐานนานาชาติ วัด มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๖๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกรที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวั ง สระปทุม ไปทรงเปด การประชุม วิชาการนิสิต นั กศึกษาภูมิศาสตรแ ละ
ภูมิสารสนเทศศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๘ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
ในวั น เดี ยวกัน นี้ เวลา ๑๒.๕๗ น. สมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารมาที่ ๒ รักษาพระองค
สนามเป า เพื่ อ ประทั บ เฮลิ ค อปเตอร พ ระที่ นั่ ง เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น ไปทรงเยี่ ย มโรงเรี ย นตํ า รวจ
ตระเวนชายแดนบานนาอิสาน อําเภอสนามชัยเขต และทอดพระเนตรเครื่องสีขาวกลอง ขาวขาว
เครื่องคัดขาว รุนตาง ๆ กระบวนการผลิตเครื่องสีขาว โรงงานประกอบเครื่องสีขาว ณ โรงงานบริษัท
นาทวีเทคโนโลยี จํากัด อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๖๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสารที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปนประธานงานรําลึกวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดโรงเรียนนายรอยชั้นมัธยม (๒๖ ธันวาคม ๒๔๕๒) และพระราชทาน
ของที่ระลึก แกนายทหารพิเศษประจํากรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองค และผูใหการสนับสนุนกองทุน
พัฒนาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา อําเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก ตอจากนั้น เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนปยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุด าฯ สยามบรมราชกุม ารี และโรงเรียนวัด ทาชัย อําเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๑๐ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
เสด็จไปทรงเปน ประธานงาน “ราชวินิต รว มใจ ๕๘” ณ หองประชุ ม โรงเรีย นราชวินิต เขตดุสิ ต
กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๖๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตยที่ ๒๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๗.๐๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารยเกียรติคุณชะลูด นิ่มเสมอ
ป.ช.,ป.ม. ณ เมรุ ห ลวงหนา พลั บ พลาอิ ศ ริ ย าภรณ วั ด เทพศิ ริ น ทราวาส เขตป อ มปราบศั ต รู พ า ย
กรุงเทพมหานคร ตอจากนั้น
เสด็จพระราชดําเนิน ไปในการพระราชเพลิงศพ นายสืบกุล นัน ทาภิวัฒ น ณ เมรุดานใต
วัดเทพศิรินทราวาส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๖๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทรที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๑๗.๕๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ไปทรงวางพุมดอกไม
ถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช วงเวียนใหญ เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๘.๔๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกแทนพระองค ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจง ผูบัญชาการทหารอากาศ
ประธานกรรมการมูลนิธิคุมเกลาฯ ในพระบรมราชูปถัมภ นําคณะกรรมการมูลนิธิฯ และเจาหนาที่
เฝาทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตอจากนั้น
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราชวโรกาสใหศาสตราจารย
สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ นายกวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และคณะกรรมการ
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ นํา นิสิต นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรที่อยูในเกณฑไดรับเหรียญ
รางวัลเรียนดี ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ เฝาทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี
เวลา ๐๘.๔๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนต พระที่ นั่ง จากวั ง สระปทุ ม ไปทรงเป น ประธานการประชุ ม กรรมการอํ า นวยการมู ล นิ ธิ
สงเคราะหเด็กของสภากาชาดไทย ณ หองประชุมตึกวชิราลงกรณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๑๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให คณะบุคคลตาง ๆ เฝาทูลละอองพระบาท
ตามลําดับ ดังนี้

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๖๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

- นางศรีสุดา ทาเจริญ นายกสมาคมผูปกครองและครูพระมารดานิจจานุเคราะห และคณะ
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
- คณะกรรมการรานกาชาดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเงินรายไดจากการออกรานงานกาชาด ประจําป ๒๕๕๘ เพื่อบํารุงสภากาชาดไทย
- นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิชาการเกษตรทรงคุณวุฒิ นําคณะบุคคล
เฝาทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นายสิทธิชัย - นางสายสุณีย โควสุรัตน
๒. นายวิบูลย - นางยุพิน เลาหพงศชนะ
๓. นายสมศักดิ์ - นางศศิธร ถนอมวรสิน
๔. นายกิตติพงษ - นางยุวดี เตรัตนชัย
๕. นายวิชิต - นางจารุณี ชินวงศวรกุล
เฝ า ทู ล ละอองพระบาท กราบบั ง คมทู ล รายงานการดํ า เนิ น งานปรั บ พื้ น ที่ ข ยายสระน้ํ า เดิ ม เพิ่ ม เติ ม
ณ สวนพฤกษศาสตร จังหวัดขอนแกน เสร็จแลว
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค พระราชทานพระราชวโรกาสให นายชุกกูดี
นิววิงตัน โอกาฟอร (Mr. Chukwudi Newington Okafor) เอกอัครราชทูตสหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย
ประจําประเทศไทย เฝาทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่พนจากตําแหนงหนาที่
ในโอกาสนี้ นางจอย โอกาฟอร (Mrs. Joy Okafor) ภริยาเอกอัครราชทูต เฝาทูลละอองพระบาทดวย
ตอจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส
ให พลเอก ประวิต ร วงษสุวรรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม และนายกสภาทหารผานศึก
พรอมดวยคณะ เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายบัตรประจําพระองคทหารผานศึก
นอกประจําการ บัตรชั้นที่ ๒ และบัตรประจําพระองคทหารผานศึกทองคํา
เวลา ๑๗.๕๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงรวมงาน “จุฬา ฯ ๒๕๑๖ : ๔๐ ปแหงสีสัน” ณ ศาลาพระเกี้ยว
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๖๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

เวลา ๐๖.๐๐ น. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จโดย
เครื่องบินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๑๑ กลับจากการเสด็จเยือน
สหราชอาณาจักร ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๔๔ น. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
เสด็จไปประทานรางวัล “อิเนอรจี้ มายด อะวอรด 2014 (Energy Mind Award 2014) แกสถานศึกษา
บุค ลากรทางการศึ กษา และเยาวชนในสถานศึก ษาที่ เข าร ว มโครงการ อิ เนอร จี้ มายด อะวอร ด
(Energy Mind Award) ที่มีผลการดําเนินงานดานการอนุรักษพลัง งานดีเดน ณ โรงแรมคอนราด
กรุงเทพ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๖๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วั น นี้ เวลา ๑๓.๕๗ น. สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เ สด็ จ ลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสใหศาสตราจารยไพรัช
ธัชยพงษ ที่ปรึกษาอาวุโส สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และรองประธานกรรมการ
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พรอมดวยผูบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรและจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นํา รองศาสตราจารย
ศิวัช พงษ เพี ยจั น ทร คณะพัฒ นาสัง คมและสิ่ ง แวดลอม สถาบัน บัณ ฑิต พั ฒ นบริห ารศาสตร และ
นายปฐพร เกื้อนุย นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเปนนักวิทยาศาสตรไทยที่เขารวมการศึกษาวิจัย วิทยาศาสตรขั้วโลกรวมกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เฝาทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลากอนเดินทางไปศึกษาวิจัยรวมกับคณะสํารวจ
ทวีปแอนตารกติก จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ ๓๒
ในวั น เดี ยวกัน นี้ เวลา ๑๔.๔๒ น. สมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรง
เป น ประธานการประชุ ม สามั ญ ประจํ า ป ๒๕๕๘ ของมู ล นิ ธิ ส ายใจไทย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ
ณ อาคารสํานักงานมูลนิธิสายใจไทยฯ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๖๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก

พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

วันนี้ เวลา ๐๖.๔๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงบําเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตรพระสงฆ เนื่องในโอกาส
สงทายปเกาตอนรับปใหม ณ บริเวณอาคารแพทยพัฒน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๖๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขาวในพระราชสํานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
วันนี้ เวลา ๐๙.๓๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
โดยรถยนตพระที่นั่ง ไปทรงเยี่ยมสถานสงเคราะหเด็กออนรังสิต และศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผูสูงอายุจังหวัดปทุมธานี อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

