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หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วัน นี้ เวลา ๑๗.๒๙ น. สมเด็ จพระกนิ ษ ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัต นราชสุ ด า
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายมานิจ สุขสมจิตร
ประธานกรรมการบริหารสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย นา ผู้สาเร็จการอบรม
หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชน ระดับสูง ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ ๘
เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มที่ระลึกของสถาบันอิศรา
ในโอกาสนี้ คณะกรรมการมู ล นิ ธิฯ ผู้ บ ริห าร และเจ้ าหน้ าที่ ส ถาบั น อิ ศ รา ร่วมเข้ าเฝ้ า
ทูลละอองพระบาทด้วย
เวลา ๑๘.๐๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนิ น โดยรถยนต์พระที่นั่ ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานน้าหลวงอาบศพ
นายอานวย ประนิ ช ม.ป.ช., ม.ว.ม., ต.จ.ว. ณ ศาลา ๑๐๐ ปี วัด เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๐.๕๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายพลากร สุ ว รรณรั ฐ องคมนตรี ร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ ร าชประชานุ เคราะห์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ณ อาคารอเนกประสงค์ สวนสาธารณะหนองมโนราห์ และหอประชุมเทศบาลตาบลสายน้าคา อาเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย
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ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ที่ ๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วัน นี้ เวลา ๐๙.๓๕ น. สมเด็ จพระกนิ ษ ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัต นราชสุ ด า
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางซาตู ซุยก์การี - เคลฟเวน
(Mrs. Satu Suikkari - Kleven) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิ นแลนด์ ประจาประเทศไทย เฝ้าทู ลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ และกราบบังคมทูลเกี่ยวกับสาธารณรัฐฟินแลนด์ ในโอกาสที่จะเสด็จ
พระราชดาเนินเยือนสาธารณรัฐฟินแลนด์
เวลา ๑๑.๐๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เอมี กุตแมน (Professor Amy Gutmann)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนี ย สหรัฐอเมริกา และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาส
เดินทางมาประเทศไทย
ในโอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
เวลา ๑๔.๕๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิ ษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิ น
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ผู้สาเร็จการศึกษาทุกคนเมื่อสมัครใจมาศึกษาเล่าเรียนในสถาบันแห่งนี้
ก็คงด้วยปรารถนาที่จะปฏิบัติงานพัฒนา คือมีจิตใจที่อยากจะทาสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น ความมีจิตใจดังที่กล่าวนั้น
นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดียิ่ง เพราะจะทาให้แต่ละคนมีความใฝ่ใจที่จะสังเกตศึกษาปัญหาข้อขัดข้องในสิ่งต่าง ๆ
แล้ ว ตั้ งใจพยายามน าความรู้ ค วามเชี่ ย วชาญมาปฏิ บั ติ แ ก้ ไขปั ญ หา และปรั บ ปรุ งพั ฒ นาสิ่ งนั้ น ๆ

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ผู้สาเร็จการศึกษาทุกคนจึงควรรักษาจิตใจทีด่ ีนไี้ ว้ให้มั่นคง แล้วตั้งใจปฏิบัติงานพัฒนา
และงานทุกอย่างในหน้าที่ของตน โดยเต็มกาลังสติปัญญาความสามารถ ให้สาเร็จผลเป็นประโยชน์อันกว้างขวาง
ยั่งยืนแก่ส่วนรวมและชาติบ้านเมือง ถ้าทาได้ แต่ละคนก็จะเป็นนักพัฒนาที่แท้ ผู้สามารถรักษาความตั้งใจดี
อัน มีม าแต่ ต้น และปฏิบั ติต ามความตั้ งใจนั้ นได้จริง ชาติ บ้านเมือ งก็จะเจริญ ก้าวหน้ าอย่างแท้จริง
สมดังที่ทุกคนปรารภปรารถนา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ณ หอประชุมเทศบาลตาบลยางคราม อาเภอดอยหล่อ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งรวงทอง
อาเภอแม่วาง และหอประชุมโรงเรียนเทศบาล ๑ (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บารุง) อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
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ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ที่ ๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๔.๕๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สานักวิชาดุริยางคศาสตร์
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารอานวยการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตทุกคนต่างก็สาเร็จการศึกษาแล้ว ได้เป็นบัณฑิตดุริยางคศาสตร์
ผู้มีความรู้ลึกซึ้งในด้านดนตรี ตามธรรมดาผู้มีความรู้ทางการดนตรี มีชีวิตอยู่กับดนตรี และปฏิบัติงาน
ทางการดนตรีนนั้ คนทั่วไปย่อมคาดหมายว่า จะเป็นผู้มีจิตใจประณีตสุขุม อ่อนโยนและเบิกบาน ด้วยได้ดนตรี
กล่อมเกลาบารุงอยู่เสมอ จิตใจดังกล่าวนีม้ ีประโยชน์มาก เพราะทาให้คนเราสามารถรับรู้ได้ถึงความงาม
ความดี ความจริง และพิจารณาทาความเข้าใจเรื่องต่าง ๆ สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง อันจะเป็นพื้นฐาน
สาคัญยิ่ง ในการดาเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้มีความสุข ความสาเร็จ และความเจริญมั่นคง
จึงขอให้ บัณ ฑิต ทุกคนพยายามฝึกฝนอบรมตนเอง ให้มีคุณ สมบัติทางจิตใจดังที่กล่าวอย่างครบถ้ว น
แต่ ล ะคนจะได้ เป็ น ผู้ ส ามารถสร้ า งสรรค์ ค วามดี ความสุ ข ความเจริ ญ ให้ แ ก่ ต นเอง แก่ สั ง ค ม
และประเทศชาติ สมกับที่เป็นบัณฑิตทางการดนตรี ตามที่ทุกคนชื่นชมคาดหมาย
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ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วัน นี้ เวลา ๑๑.๓๓ น. สมเด็จ พระเจ้าลูก เธอ เจ้าฟ้ าสิ ริวัณ ณวรี นารีรัต นราชกั ญ ญา
เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอานวยการ
โครงการอนุ รั ก ษ์ แ นวปะการั ง และสิ่ ง มี ชี วิ ต ใต้ ท ะเลไทย ในพระด าริ ฯ ณ หอประชุ ม ภู ติ อ นั น ต์
โรงเรียนนายเรือ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
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ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ที่ ๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วัน นี้ เวลา ๐๙.๓๕ น. สมเด็ จพระกนิ ษ ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัต นราชสุ ด า
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
- นางสุ ว รรณี สิ ริ เวชชะพั น ธ์ นายกสมาคมบั ณ ฑิ ต สตรี ท างกฎหมายแห่ ง ประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จาก
การออกร้านในงานกาชาด ประจาปี ๒๕๖๑ และเงินที่มีผู้บริจาคสมทบ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
- นายกฤตนู เพชรวราภา นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นา คณะกรรมการสมาคมฯ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
ประจาปี ๒๕๖๑ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี พร้อมผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน รายได้จากการจัด การแข่งขัน ฯ โดยเสด็จ พระราชกุ ศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้
นายพิ พั ฒ น์ โกวิ ท คณิ ต ผู้ แ ทนบริ ษั ท ซิ ม เมอร์ เมตั ล สแตนดาร์ ด เฝ้ า ทู ล ละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยด้วย
- พลโท ธารงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
และคณะ นา คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. พลเอก วินั ย ภัท ทิ ยกุล ประธานกรรมการมู ลนิ ธิพิ ทั ก ษ์ป ระชาชาติ และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยฯ เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยฯ
๒. พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยฯ
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๓. คณะผู้ บ ริห ารธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากั ด (มหาชน) เฝ้ า ทู ล ละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยฯ
๔. คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิ น
สมทบทุน มูลนิธิสายใจไทยฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒
และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยฯ
๕. คณะผู้บริหารการประปานครหลวง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
สมทบทุน มูลนิธิสายใจไทยฯ เนื่องในโอกาสวันคล้า ยวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒
และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยฯ
๖. คณะผู้บริหารบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จากัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒
และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยฯ
๗. คณะผู้บริหารบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยฯ
๘. คณะผู้บริหารบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยฯ
๙. นางสาวสุ ภ ามาส ตรี วิ ศ วเวทย์ ผู้ แ ทนบริ ษั ท ช.การช่ า ง จ ากั ด (มหาชน)
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยฯ เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยฯ
๑๐. คณะผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒
และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยฯ
๑๑. คณะผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
สมทบทุน มูลนิธิสายใจไทยฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒
และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยฯ
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๑๒. คณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒
และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยฯ
๑๓. คณะผู้บริหารการยาสูบแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
สมทบทุน มูลนิธิสายใจไทยฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒
และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยฯ
๑๔. คณะผู้บริหารบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จากัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒
และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยฯ
๑๕. คณะผู้บริหารบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน) เฝ้ า ทู ล ละอองพระบาท ทู ล เกล้ าทู ล กระหม่ อ มถวายเงิน สมทบทุ น มู ล นิ ธิส ายใจไทยฯ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยฯ
๑๖. คณะผู้บริหารบริษัท เทเวศประกันภัย จากัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยฯ
๑๗. คณะผู้บริหารบริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยฯ
๑๘. นางวราภรณ์ ศิริบุรานนท์ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒
และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยฯ
- นางสาวชไมพร ปภัสร์พงษ์ กรรมการบริษัท สื่อสากล จากัด นา คณะกรรมการมูลนิธิ
“ลมหายใจไร้มลทิน” และเยาวชนที่ชนะการประกวดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
ปี ๒๕๖๑ เฝ้ า ทู ล ละอองพระบาท ทู ล เกล้ าทู ล กระหม่ อ มถวายเงิน สมทบทุ น มู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นา
ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรเยาวชนที่ชนะการประกวดฯ ขับร้องเพลง “คิดดี ทาดี” ด้วย
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- นายวิบูลย์ เลาหพงศ์ชนะ ประธานกรรมการบริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จากัด และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถกระบะ เพื่อพระราชทานไว้ใช้ในโครงการ
หน่วยแพทย์พระราชทาน กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
เวลา ๑๐.๐๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์พิเศษ
จิรนิติ หะวานนท์ เลขานุการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล และ รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นา นายวุฒิไกร ศิริผล ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
แผนกธรรมศาสตร์ ประจาปี ๒๕๕๖ ซึ่งสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาสิ่งทอ (Textiles)
ณ ราชวิทยาลัยศิลปะ (Royal College of Art) สหราชอาณาจักร และ นางสาวพนัญญา ลาภประเสริฐพร
ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ประจาปี ๒๕๕๖ ซึ่งสาเร็จการศึกษา
ระดั บปริญญาเอก สาขากฎหมายสิ่ งแวดล้อมระหว่างประเทศ (International environmental Law)
ณ มหาวิ ท ยาลั ย เกออร์ ก ออกุ ส เกิ ต ทิ ง เงิ น (Georg-August-University of Goettingen)
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
เวลา ๑๔.๓๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
- นายพิ พั ฒ น์ รั ช กิ จ ประการ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า น า
นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย คณะนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย
คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานพร
ก่อนเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ ๑๐ ณ เมืองซูบิค สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
- หม่ อ มหลวงจิ รพั น ธุ์ ทวีว งศ์ กรรมการและรองเลขาธิก ารมู ล นิ ธิชั ย พั ฒ นา และคณะ
นา คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นางสาวพัฒนวดี เสรินทวัฒน์ และ นางเฉิดฉายศิริ รั กสินเจริญศักดิ์ พร้อมด้วย
นางสาวปรีดารัตน์ เสรินทวัฒน์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๐๘๐๔
เนื้อที่ ๑ งาน ๓ ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตาบลบึงศาล อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อใช้ประโยชน์
ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา
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๒. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม
การกุศลของสมาคมฯ ในปี ๒๕๖๑ สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
- นายวิเชียร จัน ทรโณทั ย ผู้ว่าราชการจังหวัด นครราชสีมา นา คณะกรรมการสมาคม
การท่องเที่ยวเขาใหญ่ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการแข่งขัน
กอล์ฟการกุศล เขาใหญ่ โอโซน กอล์ฟ ครั้งที่ ๑๔ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ เลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษา
เด็กยากจนของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระฉายาสาทิสลักษณ์
- นางสาวสมทรง ยนตรรักษ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
เพื่อบารุงสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
- นายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์ ผู้อานวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย และคณะกรรมการอานวยการ
จั ด การแข่ ง ขั น ความสามารถทางคณิ ต ศาสตร์ ชิ ง ถ้ ว ยพระราชทานสมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันฯ และผู้ชนะเลิศการแข่งขันดังกล่าว เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มที่ระลึกด้วย
- นางภัทรภร วรรณภิญโญ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ ๘ ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้ชนะเลิศการแข่งขันฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันฯ สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
- นางปรีญาณี กองบุญมา รองกรรมการผู้จัดการบริษัท นานมี จากัด นา นางอัมพรศรี สุพุทธิพงศ์
รองประธานบริษัท นานมี จากัด และผู้ชนะการประกวดโครงการ “ฮอร์ส ยัง ไร้ท์เตอร์ อะวอร์ด ๒๐๑๘”
(Horse Young Writer Awards 2018) ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๑ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงาน
ผลการจัดการประกวดฯ
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- ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา นา คณะกรรมการ
สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานการดาเนินงาน
ตั้งแต่วันที่ทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์ และถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ มเฉลิ ม พระนามาภิ ไ ธยตามที่ จ ารึ ก ในพระสุ พ รรณบั ฏ ว่ า
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๕.๓๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
- นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นา คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบ
ด้านดนตรีไทย ประจาปี ๒๕๖๒ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการดาเนินงานฯ
- พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นา คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ
และผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “เดอะ พริ้นเซส มหาจักรี สิรินธร คัพ
ทั วร์ ออฟ ไทยแลนด์ ๒๐๒๐” (The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2020)
และการแข่งขันจักรยานปัน่ เพื่อชีวติ “สปอร์ต ทัวริสซึ่ม ไบค์ ฟอร์ ออล” (Sport Tourism Bike 4 All)
ประจาปี ๒๕๖๓ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันฯ
ประจ าปี ๒๕๖๒ โดยเสด็ จพระราชกุ ศ ลตามพระราชอั ธ ยาศั ย และทู ล เกล้ า ทู ล กระหม่ อ มถวาย
ของที่ระลึก
- ศาสตราจารย์ เกี ย รติ คุ ณ คุ ณ หญิ งสุ ริ ย า รัต นกุ ล และคณะ เฝ้ า ทู ล ละอองพระบาท
กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับโครงการจัดทาพจนานุกรม ไทย - อังกฤษ
เวลา ๑๐.๔๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุ สิดาลัย
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สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระวโรกาสให้ นายพิ พัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑
“อุดรธานีเกมส์” เฝ้า รับพระราชทานไฟพระฤกษ์ เพื่อเชิ ญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว
ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวัน ที่ ๒๒ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุด รธานี
อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
เวลา ๑๑.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายจรั ล ธาดา กรรณสู ต องคมนตรี ร่ว มกั บ มู ล นิ ธิราชประชานุ เคราะห์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
เชิ ญ ผ้ า ห่ ม กั น หนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ ร าษฎรที่ ป ระสบภั ย หนาวในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ
ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายจรัล ธาดา กรรณสู ต องคมนตรี ร่ว มกั บ มู ล นิ ธิราชประชานุ เคราะห์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
เชิญ ผ้าห่ ม กัน หนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ ราษฎรที่ ประสบภัย หนาวในพื้ น ที่ จังหวัด อุบ ลราชธานี
ณ ศาลาประชาวาริน อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา ๑๐.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญ ผ้ าห่ ม กัน หนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ ป ระสบภั ย หนาวในพื้ นที่ จั งหวัด อ านาจเจริญ
ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอหัวตะพาน จังหวัดอานาจเจริญ
เวลา ๑๓.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิ ญ ผ้ า ห่ ม กั น หนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ ร าษฎรที่ ป ระสบภั ย หนาวในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ยโสธร
ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
เวลา ๑๐.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาว
พระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดนครพนม ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม
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ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๓๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิ ญ ผ้ า ห่ ม กั น หนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ ร าษฎรที่ ป ระสบภั ย หนาวในพื้ น ที่ จั ง หวั ด สกลนคร
ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วัน นี้ เวลา ๑๒.๔๒ น. สมเด็ จพระกนิ ษ ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัต นราชสุ ด า
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒
รักษาพระองค์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนิน
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ มกราคม ๒๕๖๓
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๒๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
เสด็ จโดยรถยนต์พ ระที่ นั่ ง จากวังศุ โขทั ย ไปทรงบ าเพ็ ญ พระกุ ศลทั กษิ ณ านุ ป ทาน อุ ทิ ศถวายแด่
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันทหารม้า ประจาปี ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร
อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๐๘.๓๘ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จออก
ณ วังศุโขทัย ทรงบาเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓
จากนั้น เสด็จโดยรถยนต์ที่นงั่ ไปยังท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อทรงไถ่ชีวิตโค จานวน ๑ คู่
กับทรงปล่อยนก พันธุ์สัตว์น้า และเต่า
เวลา ๑๐.๒๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญ ผ้าห่ ม กัน หนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ ราษฎรที่ ประสบภั ยหนาวในพื้ น ที่จังหวัด มหาสารคาม
ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๐๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อ มให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกั บ มู ลนิ ธิราชประชานุ เคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
อนึ่ง เมื่อวันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดาเนิน
โครงการตามพระราชดาริของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ อาเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๑๖๐ คน นักเรียนส่วนใหญ่
มีพัฒนาการสมวัย ไม่พบภาวะคอพอก และปลอดโรคไข้มาลาเรีย ด้านการพัฒนาแหล่งน้า กรมชลประทาน

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

มีแผนก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบท่อส่งน้าในพื้นที่ใกล้เคียงโรงเรียนฯ ในปี ๒๕๖๔
ก่อนจะเชื่อมต่อจากแนวท่อส่งน้าหลัก เพื่อส่งน้าไปเติมให้สระเก็บน้าภายในโรงเรียนทั้ง ๒ แห่ง เมื่อแล้วเสร็จ
คาดว่าโรงเรียนและประชาชนบริเวณใกล้เ คียงจะมีน้าสาหรับการอุปโภค บริโภค และทาการเกษตร
เพียงพอตลอดทั้งปี ในการนี้ ทอดพระเนตรการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ห้องสมุด ห้องพยาบาล
และโครงการฝึกอาชีพ พร้อมทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งมีการปลูกพืชผักสวนครัว
และเลี้ยงสัตว์ สาหรับนาไปประกอบอาหารกลางวัน โดยจาหน่ายผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียน เพื่อให้นักเรียน
ได้รับสารอาหารครบ ๕ หมู่ ซึ่งโครงการประสบผลสาเร็จ ปัจจุบันได้ขยายความรู้สู่ชุมชน โดยจัดตั้งเป็นโครงการ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน มีกิจกรรมที่ขยายสู่ชุมชน เช่น การปลูกพืชผักหมุนเวียนแบบปลอดสารพิษ
และการเลี้ยงไก่ไข่ นอกจากนี้ ได้พัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้ด้านการเกษตร อาทิ การทานาข้าว
ซึ่งเป็นการดาเนินงานสนองพระราชดาริด้านการปลูกข้าวในโรงเรียนฯ เพื่อเป็นอาหารกลางวัน ปัจจุบันมีนักเรียน
ในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กาลังศึกษาอยู่ ๘ คน และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่สาเร็จการศึกษาแล้ว
๑๘ คน ซึ่งปัจจุบัน บางรายได้ปฏิบัติงานเป็นครู ตชด. ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด
สมควรแก่ เวลา จึ ง เสด็ จ พระราชด าเนิ น กลั บ ที่ ป ระทั บ แรม ณ ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นา
อ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๙.๔๖ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเป็นองค์ประธานและทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ต
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ รายการ “โฟลอิง แพสเชินส์
ออฟ ไพรด์” (Flowing Passions of Pride) ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วัน นี้ เวลา ๑๓.๕๖ น. สมเด็ จพระกนิ ษ ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัต นราชสุ ด า
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
- นายจิ้ง พิพัฒน์เวช ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากง นา ผู้แทนศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากง ทรงวาด
เฝ้ าทู ลละอองพระบาท ทู ลเกล้าทู ลกระหม่ อมถวายเงิน และสิ่ งของต่าง ๆ ส าหรับพระราชทานแก่ สานักงาน
โครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใช้ในการช่วยเหลือราษฎร
ในถิ่นทุรกันดาร
- รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก นายแพทย์เพิ่มยศ โกศลพันธุ์ ประธานคณะกรรมการจัดงาน
“๕๐ ปี น้ องใหม่จุฬาฯ ๒๕๑๒” น า คณะกรรมการจัด งาน “๕๐ ปี น้องใหม่จุฬาฯ ๒๕๑๒”
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทู ลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมการกุศลตลอดปี ๒๕๖๒
สมทบกองทุนจุฬาลงกรณ์พระบรมราชสมภพ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมทั้งกราบบังคมทูลรายงานกิจกรรมที่ดาเนินการ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก
- นางจิตปอง สาตรพันธุ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๓๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงพระสุหร่ายเทวรูปพระอิศวร
พระแม่ อุ ม าเทวี พระพิ ฆ เนศวร พระพรหม พระนารายณ์ พระแม่ ลั ก ษ มี และพระแม่ ภู มิ เทวี
ในการพระราชพิธีต รียัมพวาย - ตรีปวาย ในการนี้ พระราชทานเงินแก่ประธานพระครูพราหมณ์
ผู้เป็นประธานในการประกอบพิธี

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

อนึ่ ง เมื่อ วัน พุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ ง
จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดาเนินไปยังโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม ตาบลพวา อาเภอแก่งหางแมว
จังหวัดจันทบุรี เพื่อทรงติดตามการดาเนินงานโครงการตามพระราชดาริด้านการศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็ก โรงเรียนดังกล่าวเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เน้นให้นักเรียน
มีส่วนร่วมในการบูรณาการความรู้วิชาต่าง ๆ โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ
ได้แก่ การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ได้นาการสอนด้วยวิธีเล่านิทานมาใช้ เริ่มจากชั้นอนุบาล
เพื่อให้คุ้นชินกับภาษา สามารถออกเสียงสาเนียงที่ถูกต้ อง ซึ่งผู้สอนเป็นครู ตชด. ที่เป็นนักเรียนทุน
ในพระราชานุ เคราะห์ และครูคุรุทายาท ที่ได้รับ ทุนพระราชทานไปฝึกอบรมที่ ประเทศนิวซีแลนด์
เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งนาทรัพยากรในท้องถิ่นมาแปรรูปและเพิ่มมูลค่า
มีผู้ปกครองมาให้ความรู้ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของโรงเรียนกับชุมชน จากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎรที่มา
เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ และหน่วยแพทย์พระราชทาน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
ออกให้บริการราษฎรในพื้นที่ ในการนี้ ทรงรับเด็กหญิงอายุ ๗ ปี ซึ่งป่วยด้วยโรคท้าวแสนปมชนิดรุนแรงไว้
เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์
เวลา ๑๑.๑๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนินไปทรงติดตามการดาเนินงานโครงการตามพระราชดาริของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
บ้ า นหางแมว ต าบลขุ น ซ่ อ ง อ าเภอแก่ ง หางแมว จั งหวั ด จั น ทบุ รี ซึ่ ง เปิ ด สอนตั้ ง แต่ ชั้ น อนุ บ าล
ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยมีการดาเนินงานโครงการตามพระราชดาริอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียน
มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น มี พั ฒ นาการสมวั ย ส่ ว นใหญ่ มี น้ าหนั ก และส่ ว นสู ง ตามเกณฑ์ เนื่ อ งจาก
ได้รับประทานอาหารครบ ๕ หมู่ จากผลผลิตในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โอกาสนี้ ทอดพระเนตร
กิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมการถนอมอาหาร
กิ จกรรมการฝึ กอาชี พ จากนั้ น ทรงเยี่ ยมราษฎรที่ มาเฝ้ าทู ลละอองพระบาทรับเสด็ จ และหน่ ว ยแพทย์
และหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกให้บริการราษฎรในพื้นที่

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๓.๕๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จพระราชดาเนิ น ไปทรงติด ตามการด าเนิ น งานโครงการตามพระราชด าริ
ของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง ตาบลพวา อาเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ทั้งชาวไทย ชาวกัมพูชา และชาวลาว
ในการนี้ ทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน พบว่า มีพืชผักเพียงพอ
แต่ถั่วเมล็ดแห้งและเนื้อสัตว์มีน้อย จึงต้องจัดซื้อเพิ่ม และดาเนินการถมแอ่งน้าขยายเป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์
และปลูกถั่วเพิ่มตามพระราชดาริ โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นักเรียนในพระราชานุเคราะห์
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการเรียน และทอดพระเนตรผลงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาทิ การอนุรักษ์
กล้วยไม้เหลืองจันทบูร การทาน้าตาลและน้าส้มสายชูหมักจากเงาะ จากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎรที่มา
เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ และหน่ วยแพทย์พระราชทาน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
ออกให้บริการราษฎรในพื้นที่ สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดาเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว
โรงเรียนบ้านคลองครก ตาบลพวา อาเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดาเนินกลับกรุงเทพมหานคร

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วัน นี้ เวลา ๐๗.๔๑ น. สมเด็ จพระกนิ ษ ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัต นราชสุ ด า
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพี รยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยาน
กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไป
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดฉะเชิงเทรา
เวลา ๐๙.๒๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็ จพระราชดาเนิ น ไปยังโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้ านคลองตะเคียนชัย อ าเภอวังน้าเย็ น
จังหวัดสระแก้ว เพื่อทรงติดตามการดาเนินงานการส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่บ้านคลองตะเคียนชัย
และหมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งทางโรงเรียนได้บูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสระแก้ ว
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษา เพื่อสอนเสริมเพิ่มเติม รวมทั้งจัดค่ายกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านผลการเรียนขยับเพิ่มขึ้น นอกจากนี้
ยังมี การบู รณาการในวิช าเรียนต่าง ๆ เข้ าด้ วยกั น เพื่ อ ให้ นั กเรีย นรู้จัก ใช้ค วามคิ ด อย่างเป็ น ระบบ
และเกิดความเข้าใจอย่างยั่งยืน อาทิ การเรียนวิชาดนตรีและคอมพิวเตอร์ที่สอนให้นักเรียนรู้จักประเภทของดนตรี
แต่ละชนิด ทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากล โดยให้ค้นคว้าด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมมอบหมายให้สร้างชิ้นงาน
การเรียนรู้ด้านการเกษตรและปศุสัตว์ นักเรียนได้เรียนรู้และลงมื อปฏิบัติจริง โดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้
ออกเป็ น ๔ ฐาน คื อ การปลู ก พื ช การเลี้ ย งสั ต ว์ การประมง และการท าปุ๋ ย หมั ก ชี ว ภาพ
พร้อมทั้งขยายฐานองค์ความรู้สู่ชุมชน ด้านการพัฒนาโรงเรียน ได้รับการสนับสนุนจากชมรมศิษย์เก่า
โรงเรี ย นต ารวจตระเวนชายแดนบ้ า นคลองตะเคี ย น ชั ย โดยศิ ษ ย์ เ ก่ า ได้ ก ลั บ มาช่ ว ยพั ฒ นา
จัดสภาพแวดล้อม และจัดหาอุปกรณ์การเรียน เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น
รวมทั้งมีการต่อยอดการฝึกอบรมความรู้ด้านวิชาชีพนอกเหนือจากการทาการเกษตร อาทิ การแปรรูปไข่เค็มสมุนไพร

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

การท ากระถางจากเศษวั ส ดุ การตั ด ผม และทอเสื่ อ กก ที่ น อกจากจะช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นมี ค วามรู้
และเห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้ว ยังช่วยให้นักเรียนมีรายได้ช่วยเหลือครอบครัวระหว่างเรียน
ซึ่งตรงตามพระราชประสงค์ที่จะขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน อันจะส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
พึ่งตนเองได้ ควบคู่กับการพัฒนาโรงเรียนและนักเรียน
เวลา ๑๒.๓๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนินไปยังโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน อาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
เพื่ อ ทรงติ ด ตามการด าเนิ น งานโครงการตามพระราชด าริ ซึ่ งมี ก ารด าเนิ น กิ จ กรรมการพั ฒ นาเด็ ก
และเยาวชนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดาริทั้ง ๘ เป้าหมายหลัก ทั้งนี้
เมื่อปี ๒๕๕๘ ได้พระราชทานพระราชกระแสรับสั่งให้กรมชลประทาน และสานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (สานักงาน กปร.) ดาเนินการขุดขยายสระเก็บน้าเพิ่ม
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าสาหรับกิจกรรมการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง แล้วเสร็จเมื่อปี ๒๕๕๙
ทาให้โรงเรียนมีปริมาณน้าเพียงพอตลอดทั้งปี นอกจากนั้น ยังมีการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
การเล่นเกมส์ และร้องเพลง ส่วนวิชาคอมพิวเตอร์ ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกพิมพ์สัมผัส สนองพระราชกระแส
ให้นักเรียนได้เรียนรู้การพิมพ์สัมผัสอย่างถูกต้อง ถูกวิธี รวมทั้งชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
บ้านนาอิสาน ได้กลับมาช่วยจัดกิจกรรมและนาความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาบ้านเกิดและชุมชน
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน อีกทั้งยังมีการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพนักเรียน เช่น การซ่อมจักรยาน ตัดผม
และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานจักสาน การทาเครื่องเขินเปลือกไข่ด้วยวิธีโบราณจากวัตถุดิบในท้องถิ่น
ซึ่งเป็นหนึ่งในงานช่างสิบหมู่ที่ทาให้นักเรียนตระหนักและเรียนรู้ถึงกระบวนการพื้นฐานงานช่างไทยโบราณ
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
ออกให้บริการราษฎรในพื้นที่ โดยมีผู้เข้ารับการตรวจรักษา ๒๙๙ คน ส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยอาการปวดกล้ามเนื้อ
และกระดูก รองลงมาคือโรคเหงือกและฟัน กับทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ๒ คน
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิด า เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ตามโครงการราชทัณ ฑ์ปันสุข
ทาความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้แก่เรือนจากลางระยอง เรือนจากลางชลบุรี และทัณฑสถานหญิงชลบุรี
ณ เรือนจากลางระยอง อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๗.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะพราหมณ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของเครื่องพิธีฯ
ในการพระราชพิธีตรียัมพวาย - ตรีปวาย
เวลา ๑๗.๔๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานครบ ๗๐ ปี ของซิงเสียนเยอะเป้า
(Sing Siang Yer Pao’s 70th Year Anniversary) ณ โรงแรมแชงกรีล่า เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๙ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตาหนักจักรีบงกช
อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง
เสด็จไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงปฏิบัติ พระกรณียกิจในพื้น ที่
จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓
ในโอกาสนี้ ประทับ แรม ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วัน นี้ เวลา ๑๕.๓๗ น. สมเด็ จพระกนิ ษ ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัต นราชสุ ด า
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนิ นโดยรถยนต์ พระที่นั่ ง จากวังสระปทุ ม ไปยังท่ าอากาศยานสุวรรณภู มิ
จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๔๐๙
เสด็จพระราชดาเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓
ในการเสด็จพระราชดาเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จะทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก ค.ศ. ๒๐๒๐
(GYTSS 2020) นอกจากนี้ จะทรงเยี่ยมชมนิทรรศการภาพเขียนพู่กันจีน ณ พิพิธภัณฑ์อารยธรรมเอเชีย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๙.๕๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินถึงท่าอากาศยานชางยี สาธารณรัฐสิงคโปร์
ณ ที่นั้น เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจาประเทศไทย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
จากนั้ น ประทั บรถยนต์ พ ระที่ นั่ ง เสด็ จพระราชด าเนิน ไปโรงแรมอิน เตอร์ค อนติเนนตั ล สิงคโปร์
ซึ่งเป็นที่ประทับแรม

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๕.๓๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุ มารี เสด็ จพระราชด าเนิ นไปยั งพิ พิ ธภั ณฑ์ อารยธรรมเอเชี ย เพื่ อทอดพระเนตรนิ ทรรศการ
ภาพเขียนพู่กันจีน จัดแสดงภาพเขียนพู่กันจีนแบบต่าง ๆ รวมทั้งภาพเขียนอักษรจีนสมัยราชวงศ์หมิง
และราชวงศ์ชิง

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๐ น. (เวลาท้องถิน่ ) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก ๒๐๒๐
ณ อาคารแมทริกซ์ แอท ไบโอโพลิส สาธารณรัฐสิงคโปร์ การนี้ ศาสตราจารย์โล เตก เสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มูลนิธิวิจัยแห่งชาติสิงคโปร์ ประธานร่วมคณะกรรมการจัดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก ๒๐๒๐
และศาสตราจารย์พัว กก คู ประธานร่วมคณะกรรมการจัดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก ๒๐๒๐
เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
มูลนิธิวิจัยแห่งชาติสิงคโปร์ ริเริ่มจัดประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลกตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๕๖
เพื่อเป็นเวทีระดับนานาชาติให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ได้พบนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล และนักวิทยาศาสตร์
ชั้นนาของโลกที่เชิญมาบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดาเนินไป
ทรงร่ว มพิ ธีเปิ ด การประชุม ฯ เป็ น ประจาทุก ปี ในฐานะที่ ท รงดารงตาแหน่ งวุฒิ ส มาชิก กิต ติม ศัก ดิ์
ของมูลนิธิผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี การประชุมปีนี้จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นการประชุม ครั้งที่ ๘ มีนักวิทยาศาสตร์ชั้นนาของโลก
ร่ว มบรรยาย ๑๗ คน โดยมี นั ก วิท ยาศาสตร์เยาวชนจากประเทศไทย ๑๐ คน เข้าร่วมประชุ ม
กั บ นั ก วิ ท ยาศาสตร์เยาวชนจากทั่ ว โลกเข้ าประชุ ม กว่ า ๓๐๐ คน เพื่ อ แลกเปลี่ ย นประสบการณ์
ทากิจกรรมกลุ่ม ร่ว มกั น การนี้ สมเด็จพระกนิ ษ ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาเสนอนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
สถาบันการศึกษาและสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อมีพระราชวินิ จฉัย มุ่งหวังให้นักวิทยาศาสตร์ รุ่นใหม่เหล่านี้
นาความรู้กลับมาพัฒนาประเทศชาติ
เวลา ๑๗.๔๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนินโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ที จี ๔๑๔
กลับจากการเสด็จพระราชดาเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๕๘ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากโรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังท่าอากาศยานทหาร
กองบิน ๔๑ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทอดพระเนตร
การทางานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
ที่โปรดให้ไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย ในโอกาสที่เสด็จไปทรงเยี่ยม และพระราชทานสิ่งของแก่ราษ ฎร
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาเภอเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในการนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ
และผู้ป่วยนาเฝ้า ๗ คน ซึ่งใบหูพิการทั้ง ๒ ข้าง มีแผลเป็นจากน้าร้อนลวก ความผิดปกติหลอดเลือดแดง
ขาดฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง ตาซ้ายบอด โรคหั วใจพิก ารแต่กาเนิ ด และอวัยวะภายในกลับ ข้าง
โดยทรงมี พ ระวิ นิ จ ฉั ย ร่ ว มกั บ คณะแพทย์ และโปรดให้ ส่ งไปรัก ษาต่ อ ณ โรงพยาบาลจุ ฬ าภรณ์
พร้อมกับพระราชทานเงิน เพื่อเป็นค่าเดินทาง และทรงให้คาแนะนาแก่ผู้ป่วยและญาติ นอกจากนี้
โปรดให้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมกับคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสานักงานปศุสัตว์
จังหวัดเชียงราย ออกหน่ วยให้ คาปรึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพสั ตว์เลี้ยง พร้อมพระราชทานเข็มเครื่องหมาย
กรรมการและอนุ กรรมการแก่ผู้แทนกรรมการ และอนุกรรมการ พระราชทานเข็มเครื่องหมาย พอ.สว.
เข็ ม พระนามาภิ ไธย สว. และโล่ แ ก่ อ าสาสมั ค ร เพื่ อ เป็ น ขวัญ ก าลั งใจแก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ จากนั้ น
พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว. จังหวัดเชียงราย เฝ้า ปัจจุบันมีแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ และอาสาสมัครสายต่าง ๆ รวม ๔,๑๗๙ คน โอกาสนี้ พระราชทานพระดารัส
แก่สมาชิก พอ.สว. จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ พอ.สว. ด้วย

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๑๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วัน นี้ เวลา ๐๘.๐๘ น. สมเด็ จพระกนิ ษ ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัต นราชสุ ด า
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ รินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒
รักษาพระองค์ เขตพญาไท เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ สวนสนประดิพัทธ์ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๘.๓๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่ อมให้ นายอรรถนิ ติ ดิษ ฐอานาจ องคมนตรี พร้อ มด้วยมู ลนิ ธิราชประชานุ เคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่
จังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอตาพระยา และหอประชุมที่ ว่าการอาเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิ ญ ผ้ า ห่ ม กั น หนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ ร าษฎรที่ ป ระสบภั ย หนาวในพื้ น ที่ จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย
ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
เวลา ๑๑.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิ ญ ผ้ า ห่ ม กั น หนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ ร าษฎรที่ ป ระสบภั ย หนาวในพื้ น ที่ จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์
ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่
จังหวัดแพร่ ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอลอง และหอประชุมที่ว่าการอาเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
อนึ่ง เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๒๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
นเรศวรห้วยโสก อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเปิดสอนระดับชั้นเด็กเล็ก ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖
โอกาสนี้ ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานการดาเนินงานของโรงเรียน พบว่า เด็กนักเรียนมีพัฒนาการดีในทุกด้าน
จากนั้ น ทอดพระเนตรกิ จกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิ จกรรมสหกรณ์ นั ก เรียน ซึ่ งได้รับ รางวัลชนะเลิ ศ
การประกวดผลงานการบันทึกรายงานประชุมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนแบบ “แอคที ฟ เลิ ร์ น นิ่ ง ” (Active Learning) มาใช้ ใ นชั้ น อนุ บ าล
เพื่อสอนให้เด็กรู้จักร่างกายของตนผ่านสื่อการเรียนการสอน จากนั้น ทอดพระเนตรโครงการฝึกอาชีพนักเรียน

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

โดยนาปราชญ์ชาวบ้านมาสอนทากระเป๋า และพรมเช็ดเท้าจากวัสดุเหลือใช้ จาหน่ายที่สหกรณ์โรงเรียน
ช่วยให้มีรายได้ระหว่างเรียน ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน พระราชทานพระราชดาริให้เลี้ยงไก่ไข่เพิ่ม
เพื่อให้มีไข่ไก่บริโภคทุกวัน ซึ่งกรมชลประทาน และสานักงาน กปร. สนองพระราชดาริจัดหาน้าให้โรงเรียน
และราษฎรทาให้มีปริมาณน้าเพียงพอตลอดทั้งปี จากนั้น ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมพระราชทาน
ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกให้บริการราษฎรในพื้นที่
ในวันเดียวกันนั้ น เวลา ๑๒.๓๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก อาเภอแก่งกระจาน
จังหวัด เพชรบุรี ซึ่งเป็น โรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เปิด สอนระดับชั้นเด็กเล็ก
ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา เผ่ากระเหรี่ยงและกระหล่าง ใช้ภาษาปกาเกอะญอ
ซึ่งผลการสอบโอเน็ ต มี คะแนนต่ ากว่าระดั บ เขตและระดับ ชาติ โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย ดั งนั้ น
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จึงจัดฝึกอบรมครูวิชาภาษาไทย จัดหาสื่อมาใช้ประกอบการเรียนการสอน
ตลอดจนสอนเสริมหลังเลิกเรียน จากนั้ น ทอดพระเนตรผลงานโครงการตามพระราชด าริ ได้แ ก่
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน โดยเน้นนาวัตถุดิบทางการเกษตรมาแปรรูป เพื่อสร้างรายได้ เช่น การจักสานไม้ไผ่
เป็นของใช้ในครัวเรือน และการบดและชงกาแฟ การแต่งลายกาแฟลาเตอาร์ต เพื่อต่อยอดธุรกิจกาแฟ
ให้ แ ก่ ชุ ม ชน ด้ ว ยมี ก ลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนปลู ก กาแฟ เพื่ อ จ าหน่ า ยแก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วด้ ว ย โอก าสนี้
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ซึ่งกาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นต่าง ๆ ที่สาเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแล้ว และรับราชการเป็นทหาร ตารวจ และครูที่จังหวัดเพชรบุรี เฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดาเนินกลับสวนสนประดิพัทธ์ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ซึ่งเป็นที่ประทับแรม

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ
พ่อขุนรามคาแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคาแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รั ฐ สี ม าคุ ณ ากรปิ ย ชาติ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ พระราชด าเนิ น โดยเฮลิ ค อปเตอร์ พ ระที่ นั่ ง
จากโรงเรียนนายสิบทหารบก อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปทรงติดตามการดาเนินงานโครงการ
ตามพระราชดาริ ของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ครั้น เสด็ จ พระราชด าเนิ น ถึงโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้ านย่ านซื่ อ อาเภอกุ ยบุ รี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้บัญชาการตารวจตระเวนชายแดน และข้าราชการ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
จากนั้ น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ครูใหญ่ ผู้แทนนักเรียนชายและหญิง และผู้แทนชาวบ้าน
เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานสิ่งของ พันธุ์ไม้ผล และเมล็ดพันธุ์ผัก ครูใหญ่กราบบังคมทูล
รายงานการดาเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดาริ และสถานการณ์กับแนวทาง
การแก้ไขปัญหาเรื่องน้าบริโภคในโรงเรียน ในส่วนผลการสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ต่ากว่าระดับชาติทุกกลุ่มวิชาสาระ จึงได้จัดสอนเสริมหลังเลิกเรียน ทาให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการเรียน
อย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียน ในพระราชานุเคราะห์ เฝ้าทูลละอองพระบาท
จากนั้น ทอดพระเนตรการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดอาคาร “เกษตรสิริสุข” ซึ่งเป็นอาคาร
เพื่ อการแปรรูปผลผลิต ทางการเกษตร ทอดพระเนตรกิจกรรมการจัด การผลผลิต ห้องนิทรรศการ
ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย ห้องแปรรูปถนอมอาหาร ห้องบรรจุและตัดแต่ง ห้องล้างทาความสะอาด

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

รวมถึงกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในการนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมพระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่ อม
ให้ ม าบริก ารตรวจรัก ษาแก่ ราษฎรในพื้ น ที่ โดยทรงรั บ เด็ ก ที่ นิ้ วมื อ และนิ้ ว เท้ า ผิ ด ปรกติ แ ต่ ก าเนิ ด
เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ กับพระราชทานเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาแก่ผู้ป่วยยากไร้ จานวน ๔ คน
เวลา ๑๒.๑๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่ นั่ง ไปยังโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ครั้นเสด็จพระราชดาเนินถึงโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย ผู้บัญชาการตารวจ
ตระเวนชายแดน และข้าราชการ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้
ครูใหญ่ ผู้แทนนักเรียนชายและหญิง และผู้แทนชาวบ้าน เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานสิ่งของ
พันธุ์ไม้ผล และเมล็ดพันธุ์ผัก ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานการดาเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้า
ของโครงการตามพระราชดาริ และสถานการณ์กับแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องน้าบริโภคในโรงเรียน
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียน ในพระราชานุเคราะห์ เฝ้าทูลละอองพระบาท
จากนั้น ทรงติดตามการดาเนินงานโครงการตามพระราชดาริของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย
อาเภอหั วหิ น ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๑๑๕ คน
ที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒ นาทักษะด้านต่าง ๆ แก่นักเรียนตามแผนพัฒ นาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร อาทิ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มีการจัดกิจกรรมสันทนาการ โดยนาผลไม้ชนิดต่าง ๆ
มาให้นักเรียนสังเกตสีและลักษณะ ซึ่ งช่วยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน สาหรับโครงการเกษตร
เพื่ อ อาหารกลางวั น มี ก ารขยายพื้ น ที่ แ ปลงเกษตร เพื่ อ ให้ ได้ ผ ลผลิ ต เพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการ
ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดาริ มาให้ความรู้
เรื่องการผลิตถ่านชีวภาพ และการนาถ่านชีวภาพมาผสมในก้อนเห็ด ด้านการฝึกทักษะอาชีพ สานักงานเกษตร
อ าเภอหั ว หิ น และปราชญ์ ช าวบ้ าน เข้ า มาให้ ค วามรู้แ ละสอนการแปรรูป ผลผลิ ต ทางการเกษตร
เช่น กล้วยฉาบ กล้วยตาก เค้กกล้วยน้าว้า รวมถึงสอนทาผ้าบาติก โดยเน้นการนาวัสดุที่หาได้ง่าย
และมีมากในท้องถิ่นมาใช้ และนาไปจาหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียนและร้านค้าชุมชน ด้านกิจกรรมสหกรณ์
มีกิจกรรมออมทรัพย์โดยให้นักเรียนเป็นสมาชิก และการไปศึกษาดูงานด้านการสหกรณ์ ซึ่งในปี ๒๕๖๑
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โรงเรียนได้รับรางวัลที่ ๑ ประเภทการประกวดการบันทึกบัญชีของสหกรณ์โรงเรียนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ในการนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรม
พระราชทาน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาบริการตรวจรักษาแก่ราษฎรในพื้นที่
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๖.๐๘ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยพะเยา อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(พอ.สว.) จั ง หวั ด พะเยา ซึ่ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดให้ อ อกปฏิ บั ติ ง านตรวจรั ก ษาราษฎรในพื้ น ที่
ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีผู้เข้ารับบริการ ๑๑๐ คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคตา
โรคเกี่ ย วกั บ อายุ ร กรรม รวมทั้ ง โรคระบบกระดู ก และข้ อ นอกจากนี้ ทรงพระกรุ ณ าโปรดให้
หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ จากสานักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไปให้คาปรึกษาการดูแล
สุขภาพสัตว์เลี้ยงของราษฎร ในการนี้ ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนาเฝ้า ๕ คน ได้แก่ ผู้ป่วยมีก้อนที่คอด้านซ้าย
ผู้ป่วยหูหนวกแต่กาเนิด ผู้ป่วยโรคมะเร็งลาไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจาย ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดระยะที่ ๔
และผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งถุงน้าดี กับทรงมีพระวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์ และทรงพระกรุณาโปรดให้
ส่ ง ไปรั ก ษาต่ อ ยั ง โรงพยาบาลจุ ฬ าภรณ์ ต่ อ ไป จากนั้ น พระราชทานเข็ ม เครื่ อ งหมายกรรมการ
และอนุ ก รรมการแก่ ผู้ แ ทนกรรมการ และอนุ ก รรมการ พระราชทานเข็ ม เครื่ อ งหมาย พอ.สว.
เข็มพระนามาภิไธย สว. และโล่แก่อาสาสมั คร ในโอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ สมาชิก พอ.สว.
จังหวัดพะเยา เฝ้า และพระราชทานพระดารัสเกี่ยวกับมลพิษ ทางอากาศ และเชื้อโรคบางชนิดที่ส่งผล
ต่ อ การเกิ ด โรคมะเร็ ง ด้ ว ย สมควรแก่ เวลา จึ ง เสด็ จ กลั บ โรงแรม เลอ เมอริ เดี ย น เชี ย งใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
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ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๕.๓๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณี สิ ริพั ช ร มหาวัช รราชธิด า จากพระที่ นั่ งอั ม พรสถาน พระราชวังดุ สิต ไปยั ง
สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว พระลานพระราชวังดุสิต เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไป
ในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร - ตารวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
และวันกองทัพไทย ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร ตาบลปากเพรียว อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
เมื่ อ เสด็ จ พระราชด าเนิ น ถึ ง สนามเฮลิ ค อปเตอร์ ชั่ ว คราว ศู น ย์ ก ารทหารม้ า ค่ า ยอดิ ศ ร
พันเอก จิราวัฒน์ นาคะรัตน์ รองผู้บังคับการโรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า นายทหารราชองครักษ์
กราบบั ง คมทู ล ถวายรายงาน โดยมี นายแมนรั ต น์ รั ต นสุ ค นธ์ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด สระบุ รี
นายธี ร ะศาสตร์ มงคลภั ท รสุ ข ผู้ พิ พ ากษาหั ว หน้ า ศาลจั งหวั ด สระบุ รี พลตรี คณธั ช มากท้ ว ม
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๘ และ พลตารวจโท อาพล บัวรับพร ผู้บัญชาการตารวจภูธรภาค ๑
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น พลเอก พรพิพัฒ น์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่น
ทรงรับการถวายความเคารพ จากกองทหารเกียรติยศ ต่อจากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนิน
ไปยังลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เมื่อเสด็จพระราชดาเนินถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิ ดา ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ
แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังอาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร
แล้วเสด็จเข้าห้องประทับรับรอง ทรงลงพระปรมาภิไธย ทรงลงพระนามาภิไธย และทรงลงพระนามในสมุดเยี่ยม
จากนั้น เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง (เปิดประทุน) ไปยังลานสวนสนาม ศูนย์การทหารม้า
ค่ า ยอดิ ศ ร ณ ที่ นั้ น พลโท ธรรมนู ญ วิ ถี ผู้ บั ง คั บ กองผสม กราบบั ง คมทู ล ถวายรายงาน

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

และกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดาเนิน ทรงตรวจพลสวนสนาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงยืน บนรถยนต์ พ ระที่ นั่ ง (เปิ ด ประทุ น ) ทรงตรวจพลสวนสนาม จากกองทหาร ๓ เหล่ าทั พ
และสานักงานตารวจแห่งชาติ ซึ่งนาเสด็จพระราชดาเนินโดยรถราชองครักษ์ในพระองค์ฯ เชิญธงชัยราชกระบี่ยุทธ
และธงชัยพระครุฑพ่าห์ โดยมีรถผู้บังคับกองผสมและรถนายทหารชั้นผู้ใหญ่ตามเสด็จ เมื่อทรงตรวจ
พลสวนสนามเสร็จสิ้น เสด็จขึ้นพลับพลาที่ประทับ พระที่นั่งชุมสาย ประทับพระราชอาสน์ ทรงรับสูจิบัตร
จากนั้น พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายดอกไม้ธูปเทียนแพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกราบบังคมทูลถวายรายงานความเป็นมา
ของการจัดพิธีสวนสนาม และถวายสัตย์ปฏิญาณฯ กล่าวคาถวายพระพรชัยมงคล และนากาลังพลสวนสนาม
ทหาร - ตารวจ กล่าวคาปฏิ ญ าณตน เมื่อกล่าวจบ วงดุริยางค์บ รรเลงเพลงสรรเสริญ พระบารมี
ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงสลุตเฉลิมพระเกียรติ เหล่าทัพละ ๒๑ นัด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงยืนรับการถวายความเคารพ
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พระราชทานพระราชดารัส ความว่า ประเทศชาติ
จะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่า พร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยมีอุดมคติ
และจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน คือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติ ข้าพเจ้าจึงยินดีมาก ที่ได้เห็นความพร้อมเพรียง
ของทหารและตารวจในวันนี้ ทั้งได้ฟังคาปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีและเจตนาอันแน่วแน่ ที่จะปฏิบัติหน้าที่
เพื่อประเทศชาติและประชาชน ขอให้นายทหารนายตารวจทุกคน รักษาคาปฏิญาณที่ได้ให้ไว้อย่างเคร่งครัด
แล้วตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรง เข้มแข็ง และเสียสละ พร้อมทั้งหมั่นศึกษา ฝึกฝนตนเอง
ให้มีความจัดเจนคล่องแคล่วในหน้าที่ และในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่ นฝ่ายอื่นอยู่เสมอ ทุกคนทุกฝ่าย
จะได้ ส ามารถร่ว มมื อ ร่ ว มใจกั น สร้า งสรรค์ ค วามวัฒ นาผาสุ ก ให้ แ ก่ ป ระชาชนและประเทศชาติ ไ ด้
ตามอุดมคติที่ตั้งมั่นไว้ตลอดไป
ต่ อ จากนั้ น พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว และสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี
พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา ทอดพระเนตรกาลังสวนสนามภาคอากาศ ประกอบด้วย หมู่บินปล่อยควันสีรูปธงชาติ
เฮลิคอปเตอร์บินผ่าน ๒ หมู่บิน และเครื่องบินรบบินผ่าน ๒ หมู่บิน ทรงยืนรับการถวายความเคารพ
จากกองพันสวนสนาม ประกอบด้วย กรมเดินเท้าสวนสนาม กรมวิ่งสวนสนาม กองพันทหารม้ารักษาพระองค์
และกรมยานยนต์ เสร็จแล้ว เสด็จลงจากพระที่นั่งชุมสาย ประทับรถยนต์พระที่นั่ง (เปิด ประทุน )
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เสด็จพระราชดาเนิ น ไปยังอาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร สมควรแก่ เวลา
จึงเสด็จ พระราชด าเนิ น โดยรถยนต์ พ ระที่ นั่ ง ไปยังสนามเฮลิค อปเตอร์ชั่วคราว ศู น ย์การทหารม้ า
ค่ายอดิศร ทรงรับการถวายความเคารพ จากกองทหารเกียรติยศ แล้วประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดาเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
เวลา ๑๗.๓๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
มหาวชิราลงกรณวรราชภั กดี สิ ริกิจการิณี พี รยพั ฒ น รัฐสีม าคุ ณ ากรปิ ยชาติ สยามบรมราชกุ มารี
เสด็จพระราชดาเนิ น โดยรถยนต์พระที่นั่ ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานน้าหลวงอาบศพ
หม่อมประพาล จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. และทรงวางพวงมาลาหลวง พวงมาลา
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี และพวงมาลาส่วนพระองค์ ที่หน้าโกศศพ ณ ศาลา ๑ วัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๐.๑๑ น. สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ เจ้ า ฟ้ า พั ช รกิ ติ ย าภา นเรนทิ ร าเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานพิธีตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ
ณ วัดศรีเกษตราราม อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพุ่มดอกไม้
ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ อาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ ง
จากสวนสนประดิ พั ท ธ์ อ าเภอหั ว หิ น จังหวัด ประจวบคี รีขัน ธ์ ไปยังสน ามเฮลิ ค อปเตอร์ชั่ วคราว
โรงเรียนนายสิบทหารบก อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดาเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดาเนินโครงการตามพระราชดาริของโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาล
ถึงชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ ๖ มีนั ก เรีย นทั้ งชาวไทยและชาวเมี ยนมา จานวน ๑๐๕ คน ที่ ผ่ านมา
มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมสนองพระราชดาริเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน
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และพัฒนานักเรียนให้มีทักษะที่หลากหลาย อาทิ การแก้ปัญหาเรื่องน้าอุปโภคบริโภค และทาการเกษตร
มีกรมชลประทาน และสานักงาน กปร. ก่อสร้างอาคารโรงสูบน้า พร้อมเครื่องสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์
ก่อสร้างถังพักน้ากับระบบท่อส่งน้า เพื่อให้มีน้าอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปี โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้ามาจัด ทาห้ องสมุดให้ มีห นั งสือครบทุกหมวดหมู่ และจัดตารางเรียนให้นักเรียนเข้าไปใช้ห้องสมุด
รวมทั้งจัดกิจกรรมเล่านิทานและข่าวหน้าเสาธง ด้านการเรียนการสอนชั้นอนุบาล มีการนาผลไม้ชนิดต่าง ๆ
มาให้นักเรียนเรียนรู้รสชาติของผลไม้แต่ละชนิด และให้ลองนาผลไม้มาทาสลัด ด้านกิจกรรมการฝึกอาชีพ
มีนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี มาสอนทางานหัตถศิลป์จากกระป๋องอะลูมิเนียม สบู่สับปะรดและฟักข้าว
เน้นการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นและวัสดุที่หาง่าย ทาให้มีรายได้ระหว่างเรียน และต่อยอดนาไปประกอบอาชีพ
นอกจากนี้ ยังมีกรมส่งเสริมการเกษตร สอนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในท้องถิ่นให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านท่าวังหิน เช่น สับปะรดกวน กล้วยฉาบ และน้าพริกเผาเสริมโปรตีน ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
มีผลผลิตเนื้อสัตว์ไม่เพียงพอ จึงต้องเลี้ยงสัตว์เพิ่มเติม ซึ่ งได้ขยายผลไปสู่ชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง
พึ่ ง ตนเองได้ รวมทั้ ง พั ฒ นาสถานศึ ก ษาเป็ น ศู น ย์ บ ริ ก ารความรู้ แ ก่ ส ถานศึ ก ษาอื่ น และผู้ ที่ ส นใจ
แบ่ ง เป็ น สถานี ก ารเรี ย นรู้ ๗ สถานี เช่ น สถานี ก ารเลี้ ย งไก่ ไ ข่ และสถานี ปุ๋ ย หมั ก ชี ว ภาพ
ทั้งนี้ กิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรี ยนฯ ยังได้รับรางวัลที่ ๑ ประเภทการประกวดการบันทึกรายงาน
การประชุมของสหกรณ์นักเรียนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๖๑ ด้วย ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์
พระราชทาน และประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ ง
เสด็จพระราชดาเนินกลับกรุงเทพมหานคร
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ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วัน นี้ เวลา ๑๖.๐๘ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงประกอบพิธีเบิกเนตร และทรงยกฉัตรเหนือ
พระประธานในอุโบสถ ณ วัดโสภณาราม อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๕๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว
และสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี เสด็ จ ออก ณ พระที่ นั่ งอั ม พรสถ าน พระราชวังดุ สิ ต
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตาแหน่งหน้าที่
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ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วัน นี้ เวลา ๐๘.๒๘ น. สมเด็ จพระกนิ ษ ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัต นราชสุ ด า
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถบัสพระที่นงั่ จากวังสระปทุม ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ บ้านอุทัย ๙๐๕ อาเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
เวลา ๐๘.๔๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิ ญ ผ้ า ห่ ม กั น หนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ ร าษฎรที่ ป ระสบภั ย หนาวในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เพชรบุ รี
ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ร่วมกับมูลนิ ธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่
จังหวัดเพชรบุรี ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
อนึ่ ง เมื่ อวันอาทิ ตย์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๒๓ น. สมเด็ จพระเจ้ าน้ องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังท่าอากาศยานทหาร
กองบิน ๔๑ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทรงเยี่ยม
การปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
จังหวัดแพร่ ที่โปรดให้ไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ให้ บ ริก ารตรวจรักษาโรคทั่ ว ไป และด้ านทั น ตกรรมแก่ ราษฎร มี ผู้ไปรับ บริก ารทั้ งสิ้ น ๑๕๒ คน
ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคกระดูกและข้อ นอกจากนี้ โปรดให้
หน่ ว ยสั ต วแพทย์ อ าสาจุ ฬ าภรณ์ ร่ ว มกั บ ส านั ก งานปศุ สั ต ว์ จั งหวั ด แพร่ ออกหน่ ว ยให้ ค าปรึก ษา
เรื่อ งการดู แ ลสุ ข ภาพสั ต ว์เลี้ย งของราษฎรด้ วย โอกาสนี้ ทรงเยี่ย มผู้ป่ วยน าเฝ้ า จ านวน ๓ คน

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ประกอบด้วย ผู้ป่วยโรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร โรคก้อนเนื้องอกบริเวณใบหน้าซีกขวา และท่อน้าเหลืองอุดตัน
จากมะเร็งปากมดลูก โดยทรงมีพระวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์ และโปรดให้ส่งตัวไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
พร้อมพระราชทานเงิน สาหรับเป็นค่าเดินทางแก่ผู้ป่วยและญาติ ในการนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้
นักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เฝ้า กราบทูลผลการปฏิบั ติงาน จากนั้น พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ
และอนุ ก รรมการ เข็ ม เครื่ อ งหมาย พอ.สว. เข็ ม พระนามาภิ ไธย สว. และโล่ แก่ อ าสาสมั ค ร
เพื่อเป็นขวัญกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เสร็จแล้ว พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว. จังหวัดแพร่
เฝ้า ปัจจุบันมีแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และอาสาสมัครสายต่าง ๆ รวม ๑,๙๑๙ คน
โอกาสนี้ พระราชทานพระดารัสแก่สมาชิก พอ.สว. จังหวัดแพร่ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ พอ.สว. ด้วย
สมควรแก่เวลา จึงเสด็จกลับโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๒๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
เมื่อ วัน จัน ทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๒๕ น. สมเด็จ พระกนิ ษ ฐาธิราชเจ้ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถบัสพระที่นั่ง ไปทอดพระเนตรโบราณวัตถุ
ณ หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดโคกหม้อ (พรหมานุสรณ์) อาเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ครั้นเสด็จพระราชดาเนินถึงทรงพระดาเนินไปยังบริเวณชั้นที่ ๑ ทอดพระเนตรการเก็บรวบรวม
สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจาวัน อาทิ ผ้าทอโบราณ ที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ เช่น ลายหมี่ต า
ลายหมี่หลวง และลายขอคาเดือน สาหรับชั้นที่ ๒ เก็บรวบรวมพระพุทธรูปโบราณในสมัยต่าง ๆ ที่ขุดพบ
รวมถึงเครื่องเบญจรงค์ หอวัฒ นธรรมนิ ทัศน์วัดโคกหม้อ (พรหมานุสรณ์ ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๒
จากนั้น ทอดพระเนตรการแสดงของผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง และทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์งานฝีมือ
ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งในพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ งานจักสาน และงานทอผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์บ้านโคกหม้อ
งานทอผ้ากลุ่มชาติพันธุ์บ้านหนองตาเถร จังหวัดกาแพงเพชร ที่นาผ้าซิ่นตีนจกอายุกว่า ๒๐๐ ปี มาจัดแสดง
และกลุ่มชาติพันธุ์บ้านหนองเหมือด จังหวัดกาแพงเพชร นาเครื่องดนตรีและเครื่องจักสานมาจัดแสดง
กลุ่มชาติพัน ธุ์ลาวครั่ง เป็นคนไทยเชื้อสายลาวที่อพยพมาจากหลวงพระบางในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ สุพรรณบุรี ชัยนาท อุทัยธานี
พิจิตร นครสวรรค์ และกาแพงเพชร สาหรับตาบลโคกหม้อ มีคนไทยเชื้อสายลาวครั่งกระจายอยู่ทั้ง ๕ หมู่บ้าน
สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดาเนินกลับที่ประทับแรม

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๒๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๖.๕๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็ จ แทนพระองค์ ไปทรงถวายเครื่อ งราชอิ ส ริย าภรณ์ อั น เป็ น โบราณมงคลนพรัต นราชวราภรณ์
เป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธอังคีรส และทรงบาเพ็ญ พระราชกุศลสมโภชวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ครบ ๑๕๐ ปี แห่งการสถาปนา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๘.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ “อุดรธานีเกมส์” ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อาเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
อนึ่ ง เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๔๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีม าคุณ ากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตรการดาเนิ นงาน
โครงการพัฒนาที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านเกริ่นกระถิน อาเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นที่ดินของ
นางสาวสมศรี คล้ายสุข ราษฎรในพื้นที่ ซึ่งได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเมื่อปี ๒๕๕๙ เพื่อใช้ในกิจกรรม
ของมูลนิธิชัยพัฒนา ต่อมาในปี ๒๕๖๑ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนาพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสถานที่เรียนรู้
ด้านการเกษตรไม้ผลและพืชไร่ของชุมชน มูลนิธิชัยพัฒนาจึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการพัฒนา
ให้เป็นแปลงผลิต และสาธิตการผลิตไม้ผลและพืชไร่ ด้วยการเพาะและขยายกิ่งพันธุ์ไม้ผล รวมถึงการแปรรูปผลผลิต
เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ตลอดจนนาไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมไม้ผล
และพืชไร่ ทดแทนการทาเกษตรเชิงเดี่ยว และเป็นสถานที่ผลิตและเพาะขยายพันธุ์ไม้ผลและพืชไร่
เพื่อพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบภัยในอนาคต ปัจจุบันได้ดาเนินการปรับสภาพพื้นที่ พร้อมปรับปรุงดิน
และขุดสระน้า และในปี ๒๕๖๓ จะเริ่มปลูกสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง อาทิ แปลง อาคารโรงเรือน
อาคารโรงแปรรูปผลผลิต อาคารโรงเพาะชาและขยายกิ่ง

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๔.๑๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตรการดาเนินงานโครงการพัฒนาและปรับปรุงที่ดิน
มูลนิธิชัยพัฒนา ตาบลหนองกรด อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งพระครูจ้อย จันทสุวรรณโณ
อดี ต เจ้ า อาวาสวั ด ศรี อุ ทุ ม พร ได้ ถ วายที่ ดิ น เมื่ อ ปี ๒๕๓๘ และสมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดาริให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งเป็นศูนย์สาธิต
ให้ บริ การวิ ชาการเกษตร และถ่ ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรแก่ เกษตรกรและผู้ สนใจ โอกาสนี้ ทอดพระเนตร
การดาเนิ น งานต่าง ๆ ซึ่งมูลนิ ธิชัยพัฒ นา และกรมวิชาการเกษตร โดยศูนย์วิจัยพื ชไร่นครสวรรค์
สนองพระราชดาริพัฒ นาพื้น ที่ส่วนหนึ่งดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับข้าว และเป็นศูนย์สาธิตการปลูกพืช
แบบผสมผสานตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสม เพื่อให้ประชาชนมีผักปลอดสารพิษบริโภค และเป็นแหล่งศึกษา
และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ แบ่งการดาเนินงานเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรกทาแปลงสาธิต
การเกษตร ได้แก่ แปลงปลูกพืชสวนแบบผสมผสาน ทั้งผักกินใบและกินผล โดยปลูกสลับกันตลอดทั้งปี
แปลงปลูกพืชสวน และแปลงนา ปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี ๑ โดยการหว่านน้าตม หลังการเก็บเกี่ยวจะปลูกพืชหลังนา
เป็นพืชใช้น้าน้อย และปลูกพืชบารุงดิน เช่น ปอเทือง ส่วนที่ ๒ ก่อสร้างอาคารทรงงาน และอาคารส่วนปฏิบัติการ
ในปี ๒๕๕๙ โครงการประสบปั ญ หาสภาพภู มิอ ากาศและขาดแคลนน้ า จึงได้ ป รับ เปลี่ย นวิธีก าร
และวางแผนการปลูกพืชให้เหมาะสมกับปริมาณน้า โดยปรับมาปลูกพืชที่ใช้น้าน้อย และใช้ระบบน้าหยด
ทั้งยังได้ให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ นาไปปรับปรุงการปลูกพืชต่าง ๆ และมี แผนปลูกอินทผาลัม
สายพั น ธุ์บ าฮี ซึ่งเหมาะกับ พื้ น ที่แ ล้ง เป็น ทางเลือกการปลูกให้ แก่เกษตรกร เนื่องจากอิ นทผาลั ม
มีรสชาติอร่อย ราคาสูง และเป็นที่ต้องการของตลาด
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ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๑ น. สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินจากบ้านอุทัย ๙๐๕ อาเภอเมืองอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี ไปทอดพระเนตรการดาเนินงาน และทรงติดตามผลการพัฒนาที่ดิน เพื่อเป็นแบบอย่าง
การทาเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่จากัดแก่เกษตรกรและผู้สนใจ ณ โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา
อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ จากนั้น ทอดพระเนตรพื้นที่ดาเนินงานตามหลักทฤษฎีใหม่และแปลงข้าวโพด
รอบสระน้า ซึ่ง นายชัยยศ ตันติวสุธา น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จานวน ๒๗ ไร่ ๓ งาน ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาได้เข้าไปพัฒนาพื้นที่
เมื่อปี ๒๕๔๖ เพื่อเป็นแบบอย่างการทาเกษตรทฤษฎีใหม่แก่เกษตรกร โดยแบ่งพื้นที่ดาเนินงานเป็น ๒ ส่วน
ส่ ว นแรก จั ด ท าแปลงเกษตรทฤษฎี ใหม่ ขุ ด สระเก็ บ กั ก น้ า เลี้ ย งปลากิ น พื ช และปลู ก หญ้ าแฝก
จัดทาแปลงสาธิตการทานาการปลูกพืชบารุงดิน ปลูกพืชหมุนเวียน จัดทาแปลงไม้ผล ไม้ดอก พืชไร่
พืชสมุนไพร และจัดทาที่อยู่อาศัย ก่อสร้างโรงเรือน อาคารแปรรูป และสานักงาน พื้นที่โดยรอบ
ส่วนที่ ๒ แปลงสาธิตการปลูกข้าว แบบใช้ต้นทุนต่า โดยปลูกข้าวนาปรัง วิธีหว่านน้าตม ใช้พันธุ์ข้าวปทุมธานี ๑
นอกจากนี้ มีโรงสีข้าว และการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงฝึกอบรมด้านการเกษตร การผลิตปุ๋ยชีวภาพ
และหลักสูตรอาชีพระยะสั้น
เวลา ๑๕.๑๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดโครงการเพาะและขยายกิ่งพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดี อาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
ซึ่ง นายเชษฐ์ ชานิถิรวาณิชย์ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อปี ๒๕๕๖ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน
จากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตรการสาธิตการขยายพันธุ์กิ่งพันธุ์ และแปลงพันธุ์ไม้ผล
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ซึ่งเมื่อปี ๒๕๕๙ มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร โดยศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ วางแผนพัฒนาพื้นที่
จัดทาเป็นโครงการเพาะและขยายกิ่งพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดี เพื่อเป็นแหล่งเพาะและขยายพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดี
และเป็ น แหล่ งเรี ย นรู้แ ก่ เกษตรกร ซึ่ งผลการด าเนิ น งานตั้ งแต่ ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ ได้ เริ่ ม เพาะ
และขยายกิ่งพันธุ์ไม้ผล พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้การดูแลไม้ผลแก่ผู้สนใจ นอกจากนี้ ยังปลูกไม้ผลเพิ่มเติม
เพื่ อ ศึ ก ษาการเจริ ญ เติ บ โต และการให้ ผ ลผลิ ต ส าหรั บ ปี ๒๕๖๓ จะขยายกิ่ งพั น ธุ์ ไม้ ผ ลพั น ธุ์ ดี
เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อพระราชทานแก่ผู้ประสบภัย สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดาเนินกลับที่ประทับแรม บ้านอุทัย ๙๐๕
อาเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๕.๓๘ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรม เลอ เมอริเดียน
เชียงใหม่ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิ ธิแ พทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
จังหวัดเชียงใหม่ ที่โปรดไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรมแก่ราษฎร ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคข้อเข่าเสื่อม กล้ามเนื้ออักเสบ
และโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ นอกจากนี้ โปรดให้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ จากสานักงานปศุสัตว์
จังหวัด เชียงใหม่ ร่ว มกับคณะสัต วแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ด ล
และราชวิท ยาลั ยจุฬ าภรณ์ ออกหน่ ว ยให้ คาปรึก ษาเรื่องการดูแลสุขภาพสัต ว์เลี้ยงของราษฎรด้ ว ย
ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนาเฝ้า จานวน ๕ คน ประกอบด้วย ผู้ป่วยมะเร็งดวงตา ผู้ป่วยเนื้องอกเส้นเลือด
ผู้ป่วยโรคเส้นเลือดสมองผิดปกติ ผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อมและข้อเข่าเสื่อม และผู้ป่วยเข่าขวาผิดรูป
โดยทรงมี พ ระวิ นิ จ ฉั ย ร่ว มกั บ คณะแพทย์ และโปรดให้ ส่ งตั ว ไปรั ก ษาต่ อ ยั งโรงพยาบาลจุ ฬ าภรณ์
ในการนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้นักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ราชวิ ท ยาลั ย จุ ฬ าภรณ์ เฝ้ า กราบทู ล รายงานประสบการณ์ ก ารปฏิ บั ติ งานร่ ว มออกหน่ ว ยแพทย์
จากนั้น พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ และอนุกรรมการ แก่ผู้แทนกรรมการ และอนุกรรมการ
เข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธย สว. และโล่แก่อาสาสมัคร เพื่อเป็นขวัญกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่
เสร็จแล้ว พระราชทานพระวโรกาสให้ สมาชิก พอ.สว. จังหวัดเชียงใหม่ เฝ้า ในโอกาสนี้ พระราชทาน
พระดารัสถึงประสบการณ์ในการพระราชทานปริญญาบัตรที่มีความแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย
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โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเดินเข้ารับของบัณฑิต พร้อมทรงแนะนาว่า บัณฑิตควรควบคุมตนเองไม่ให้ตื่นเต้นให้ ได้
นอกจากนี้ ทรงยกรางวัลที่ทางสถาบันเกี่ยวกับโรคมะเร็งของฝรั่งเศสจะถวายในฐานะที่ทรงมีบทบาทสาคัญ
ในการป้องกันรักษาโรคมะเร็งให้กับคนไทยทุกคนด้วย โดยเมื่อปี ๒๕๖๒ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ได้ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จานวน ๒๓ ครั้ง
ทั้งนี้ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จังหวัดเชียงใหม่
เป็นจังหวัดแพทย์อาสา ลาดับที่ ๑ เมื่อปี ๒๕๑๒ ปัจจุบัน มีแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ
อาสาสมัครสายต่าง ๆ รวม ๔,๓๘๐ คน สมควรแก่เวลา จึงเสด็จกลับที่ประทับแรม โรงแรม เลอ เมอริเดียน
เชียงใหม่ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
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ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วัน นี้ เวลา ๑๕.๒๑ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออก ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์
วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมผู้บริหาร คณบดี/ผู้อานวยการสถาบัน
และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เฝ้า ถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ที่ ๒๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๒.๕๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประทั บเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ ง เสด็จไปทรงร่วมการประชุม และทรงน าคณะทางาน
ชาวต่างประเทศสัมภาษณ์ราษฎรตามโครงการ TIGER - LC (โครงการมะเร็งตับและท่อน้าดี) ซึ่งเป็นโครงการ
ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และหน่วยงานของประเทศไทย กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
สหรัฐอเมริกา ณ โรงพยาบาลบ้านหลวง อาเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่ อ มให้ หม่ อ มเจ้ า มงคลเฉลิ ม ยุ ค ล เสด็ จ แทนพระองค์ ไปในการสั ง เวยพระป้ า ย
ณ พระที่นั่งเวหาศจารูญ พระราชวังบางปะอิน อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วัน นี้ เวลา ๑๗.๓๕ น. สมเด็ จพระกนิ ษ ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัต นราชสุ ด า
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยาน
กองบั ญ ชาการกองทั พ อากาศ ดอนเมือง เพื่อประทั บ เครื่องบิ นพระที่ นั่ง เสด็จพระราชดาเนิน ไป
ทรงปฏิ บั ติ พ ระราชกรณี ย กิ จ ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน และจั ง หวั ด ล าพู น
ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ บ้านบรมนาถประสิทธิ หมู่บ้านสัมมากร อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ รินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน แทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายได้ศึกษาเล่าเรียนมานานปี นับแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูง
ย่ อ มสร้ า งสมอบรมความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุ ณ สมบั ติ ต่ า ง ๆ ไว้ เป็ น อั น มาก
พร้อมที่จะออกไปทางานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตน แก่ชุมชน และแก่ชาติบ้านเมือง ในการทางานนั้น
มีข้อที่ควรตระหนักถึงอยู่ประการหนึ่ง คืองานทุกอย่างย่อมมีกฎเกณฑ์ มีระเบียบ ซึ่งผู้ที่ทางานร่วมกัน
จะต้องยึดถือปฏิบัติเป็นอย่างเดียวกัน ที่กล่าวดังนี้ เพราะกฎระเบียบของงาน เป็นเสมือนกรอบที่คอยกากับ
ประคับประคองให้งานดาเนินไปด้วยความราบรืน่ และสาเร็จผลอย่างรวดเร็วและถูกต้อง หากผู้ที่ทางานร่วมกัน
ต่างคนต่างทาตามใจชอบ โดยไม่คานึ งถึงกฎระเบียบที่วางไว้ งานที่ทาก็คงยากที่จะบรรลุผลสาเร็จ
ตรงตามเวลาและเป้าหมาย บัณฑิตเมื่อออกไปทางานร่วมกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นงานใด ในสาขาใดก็ตาม
จึงควรศึกษากฎระเบียบของงานให้ทราบชัด แล้วยึดถือปฏิบัตใิ ห้ถูกต้องตรงกัน แต่ละคนจะได้นาความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติทั้งมวลที่มีอยู่ มาประสานส่งเสริมกัน เพื่อนาไปใช้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างเหมาะสมถูกตรง
เวลา ๑๓.๒๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริ ญ ญาบั ต รแก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

เวลา ๑๘.๐๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ในวั นเดี ยวกั นนี้ เวลา ๑๗.๐๙ น. สมเด็ จพระเจ้ าน้ องนางเธอ เจ้ าฟ้ าจุ ฬาภรณวลั ยลั กษณ์
อั ครราชกุ มารี กรมพระศรี ส วางควั ฒ น วรขั ต ติ ย ราชนารี เสด็ จ ออก ณ พระต าหนั ก จั ก รีบ งกช
อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พระราชทานพระวโรกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่
และปฏิ บั ติ ธ รรมถวายเป็ น พระกุ ศ ลแด่ ส มเด็ จ เจ้ าฟ้ าฯ กรมพระศรีส วางควัฒ น วรขั ต ติ ย ราชนารี
ในโอกาสครบ ๑๐ ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เฝ้า รับพระราชทานผ้าไตร

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๒๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๕.๓๗ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงนาเสนอวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และทรงเปิดการแสดง
วิท ยานิ พ นธ์ ชุ ด “หลากลาย หลายชี วิ ต ” ครั้ งที่ ๒ ณ หอศิ ล ป์ พิ ม านทิ พ ย์ อ าเภอปากช่ อ ง
จังหวัดนครราชสีมา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอานาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับ นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์
ประธานศาลฎีกา พร้อมคณะผู้บริหาร และข้าราชการศาลยุติธรรม นา ผู้สาเร็จการอบรมหลักสูตร
“ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” (บ.ย.ส.) รุ่นที่ ๒๓ รับวุฒิบัตร เข็มวิทยฐานะ และโอวาท
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้สาเร็จการอบรม ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๒๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วัน นี้ เวลา ๐๙.๐๓ น. สมเด็ จพระกนิ ษ ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัต นราชสุ ด า
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิด “อาคาร ๑๐๐ ปี สธ.” ณ โรงพยาบาลลาพูน
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
เวลา ๑๔.๕๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจาปี ๒๕๖๓ ณ องค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ในวันเดี ยวกั นนี้ เวลา ๑๗.๓๓ น. สมเด็ จพระกนิ ษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดนิทรรศการ
โครงการ “๔๕ ปี คณะศิ ล ปประจ าชาติ และเชิ ด ชู เกี ย รติ อาจารย์ จุ ล ทั ศ น์ พยาฆรานนท์ ”
ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
อนึ่ ง เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
จากท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปทรงเปิดห้องสมุ ดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี” อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ห้ อ งสมุ ด ประชาชน “เฉลิ ม ราชกุ ม ารี ” อ าเภอเมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน จั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน
เปิดให้บริการประชาชนอย่างเป็นทางการเป็นแห่งที่ ๑๐๔ เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้มีความสุข ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรมุมหนังสือพระราชนิพนธ์ หนังสือพระราชทาน
มุมหนังสือทั่วไป มุมสืบค้นข้อมูล มุมเด็กและครอบครัว และมุมคอมพิวเตอร์ จากนั้น ทอดพระเนตรห้องคนรักษ์ป่า
ป่ารักษ์แม่ฮ่องสอน ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมให้คนและป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
เวลา ๑๑.๔๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนินไปทรงติดตามการดาเนินงานพัฒนาส่งเสริมการศึกษาศูนย์การเรียนตารวจตระเวนชายแดน
เฉลิมพระเกียรติ บ้านน้าบ่อสะเป่ อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ครั้นเสด็จพระราชดาเนินถึงศูนย์การเรียนตารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ ครูใหญ่ ผู้แทนนักเรียนชาย - หญิง และผู้แทนชาวบ้าน เฝ้าทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานสิ่งของและเมล็ดพัน ธุ์ผัก จากนั้น ครูใหญ่ กราบบั งคมทูลรายงานผลการดาเนินงาน
และความก้ าวหน้ าของโครงการพั ฒ นาและส่ งเสริ ม การศึ ก ษาแก่ เด็ ก และเยาวชนในถิ่ น ทุ ร กั น ดาร
ตามแนวพระราชด าริ ซึ่ ง จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามโครงการเฉลิ ม พระเกี ย รติ สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
๒ เมษายน ๒๕๕๘ ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ เน้นการเรียนการสอน
โดยนาเทคโนโลยีด้านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการสอนเสริมในวิชาต่าง ๆ
เพื่อให้ นั กเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่ มขึ้น นอกจากนี้ ยังดาเนิน งานส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียน
ด้วยการประกอบอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม เพื่ อป้ องกันโรคและสร้างเสริม สุขอนามัยที่ ดี
โดยนาพืชผักและเนื้อสัตว์ที่ได้จากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมาเป็นวัตถุดิบ พร้อมส่งเสริมให้มีความรู้
ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่า ในการนี้ ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนแบบ
“แอคทีฟ เลิร์นนิ่ง” (Active Learning) วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง “ป่านี้มีคุณ”
ที่เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจที่ยั่งยืนตามแนวคิด เรียน เล่น
และทากิจกรรมร่วมกัน ช่วยให้มีความกระตือรือร้น ไม่เบื่อหน่ายในบทเรียน ทั้งนี้ การดาเนินงาน
ในการเพิ่มพูนความรู้ในด้านวิชาการและการเกษตรทางโรงเรียนได้ขยายผลสู่ชุมชนเพื่อให้ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านความเป็นอยู่และสุขภาพอนามัย อันเป็นการดาเนินงานสนองพระราชดาริ
อย่างต่อเนื่อง
ในวันเดียวกันนั้ น เวลา ๑๔.๕๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมศูนย์การเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านปอหมื้อ
อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ครั้นเสด็จพระราชดาเนินถึงพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงาน
การดาเนินงานของโรงเรียนและการพัฒ นานักเรียนในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยให้ ครูป ระจาชั้น สอนเสริมหลังเลิกเรียน ด้านการปลูกจิต สานึ กการอนุ รักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม จั ด กิ จ กรรมอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช การปลู ก หญ้ า แฝก และท าแนวกั น ไฟป่ า
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ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ
เป็ น โรงเรี ย นที่ ตั้ ง อยู่ ในพื้ น ที่ ห่ า งไกล ไม่ มี ไฟฟ้ า ต้ อ งใช้ ไฟฟ้ า พลั งงานจากแสงอาทิ ต ย์ จากนั้ น
เสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตรสุขศาลาพระราชทาน ซึ่งให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ราษฎรบ้านปอหมื้อ
และยังเป็นหน่วยงานสาคัญในการทาคลอดแก่หญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ เสร็จแล้ว ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน
ที่ท รงพระกรุณ าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปออกหน่วยบริการตรวจรักษาแก่ป ระชาชนในพื้ น ที่
ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินหายใจ ในวันนี้มีผู้ป่วยเด็กชายอายุ ๑๐ ปี
มี อ าการต่ อ มน้ าตาด้ า นซ้ า ยอุ ด ตั น เฝ้ า ทู ล ละอองพระบาท ขอรั บ พระราชทานความช่ ว ยเหลื อ
และทรงเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึง จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรม
ส่งเสริมอาชีพนั กเรียน โดยวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียงมาฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพระยะสั้น ได้แก่
การซ่อมรถจักรยานยนต์เบื้องต้น การทาไม้กวาดดอกหญ้า ส่วนปราชญ์ชาวบ้าน สอนทาย่ามกระเหรี่ยงทอมือ
ซึ่งจะนาไปจาหน่ายที่ร้านภูฟ้า เป็นต้น สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดาเนินกลับที่ประทับแรม
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ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วัน นี้ เวลา ๐๙.๐๓ น. สมเด็ จพระกนิ ษ ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัต นราชสุ ด า
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
ศาสตราจารย์ เกี ย รติ คุ ณ นายแพทย์ ไ กรสิ ท ธิ์ ตั น ติ ศิ ริน ทร์ ที่ ป รึก ษาโครงการตามพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นา คณะบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม
เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข ในโครงการความร่วมมือไทย - ลาว ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ในโอกาสนี้ คณะวิทยากร และผู้จัดการฝึกอบรมฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๒๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จออกแทนพระองค์ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง พระราชทานพระราชวโรกาสให้
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
น า ผู้ ไ ด้ รั บ พระราชทานรางวั ล สมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า มหิ ด ล ประจ าปี ๒๕๖๒ เฝ้ า ทู ล ละอองพระบาท
รับพระราชทานรางวัลฯ ดังนี้
- ศาสตราจารย์ราล์ฟ เอฟ. ดับเบิ้ลยู. บาร์เทนชลากเกอร์ (Professor Dr.Ralf F.W. Bartenschlager)
หัวหน้าภาควิชาโรคติดเชื้อ อณูไวรัสวิทยา มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก และหัวหน้าหน่วยไวรัสที่สัมพันธ์
กับการเกิดมะเร็ง สถาบันวิจัยมะเร็งแห่งเยอรมนี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เฝ้าทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการแพทย์ ในฐานะที่มีผลงานที่โดดเด่นคือการศึกษาเกี่ยวกับ
วงจรชีวิตของไวรัสตับอักเสบซี (Hepatitis C Virus หรือ HCV) นาไปสู่องค์ความรู้ในการพัฒนายาต้านไวรัส
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง มี ค วามจ าเพาะ และปลอดภั ย หลั ง การค้ น พบเชื้ อ ไวรั ส ตั บ อั ก เสบซี
เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๒ เป็นเวลากว่า ๑๐ ปีที่นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถแยกเชื้อดังกล่าวด้วยเซลล์เพาะเลี้ยง
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ศาสตราจารย์บ าร์เทนชลากเกอร์ และคณะ ได้ค้ น พบวิธีเพิ่ ม จานวนเชื้อไวรัส นี้ในเซลล์เพาะเลี้ย ง
และสร้างแบบจาลองชิ้น ส่ ว นพั น ธุก รรมของไวรัสได้ ท าให้ เปิ ด โอกาสในการค้น หาสารจานวนมาก
ที่สามารถเป็น ยาต้านไวรัสชนิด นี้ได้อย่างรวดเร็ ว อีกทั้งยังค้นพบชิ้นส่วนของโปรตีนที่ไม่มีโครงสร้าง
(เอนเอส ๓) ซึ่งสร้างเอนไซม์โปรตีเอสของไวรัส และพบว่าเป็นเป้าหมายสาคัญของยาที่สามารถต้านเชื้อนี้ได้
ผลการศึกษานี้ นาไปสู่การพัฒนายาต้านไวรัสตับอักเสบซีรุ่นใหม่ ที่เรียกว่า ดีเอเอ (DAA : direct acting antiviral)
ที่สามารถรักษาผู้ป่วยที่ตดิ เชื้อไวรัสตับอักเสบซีแบบเรื้อรัง ให้หายได้ถึงร้อยละ ๙๕ โดยมีผลข้างเคียงน้อยลง
ปัจจุบันมีมากกว่า ๗๑ ล้านคนทั่วโลกที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีแบบเรื้อรัง และนาไปสู่การเป็นโรคตับแข็ง
และมะเร็ งตั บ ท าให้ มี ผู้ เสี ย ชี วิ ต จากโรคดั งกล่ าวประมาณ ๔ แสนคนในแต่ ล ะปี อย่ างไรก็ ต าม
ยาดังกล่าวยังมีราคาสูง แต่ด้วยเป้าหมายที่จะลดการแพร่ระบาดของไวรัสตับอักเสบซี จึงได้มีความช่วยเหลือ
สาหรับ ประเทศยากจน ท าให้ มี ป ระชากรเข้าถึ งการรักษาด้ วยยาดีเอเอได้เพิ่ม ขึ้น จาก ๑ ล้านคน
ถึ ง ๑.๕ ล้ า นคนในช่ ว งพุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ และขณะนี้ มี อี ก หลายประเทศทั่ ว โลก
ที่มีโครงการให้การรักษาด้วยยาดีเอเอแก่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อนี้ สาหรับประเทศไทย สานักงานหลักประกันสุขภาพ
ได้ต่อรองราคายาลงกว่าร้อยละ ๗๐ และบรรจุยานี้ใช้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ทาให้คนไทยทุกสิทธิ
ประกันสุขภาพและประกันสังคมใช้สิทธิการรักษาได้ ด้วยความมุ่งมั่นในการศึกษาและค้นพบที่สาคัญ
ของ ศาสตราจารย์บาร์เทนชลากเกอร์ ทาให้สามารถรักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ที่เป็นอันตรายถึงชีวิต
ทาให้สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้หลายล้านคนทั่วโลก
- ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เดวิ ด เมบี (Professor David Mabey) ศาสตราจารย์ สาขาโรคติ ดต่ อ
และภาควิชาวิจัยคลินิก วิทยาลัยสุขภาพและเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร
เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการสาธารณสุ ข ในฐานะ
ที่ได้ทาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคริด สีด วงตามากว่า ๓๐ ปี โรคริดสีดวงตาเป็นการติด เชื้อของตา
ที่ทาให้ตาบอดได้บ่อยที่สุด โดยเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า คลามิเดีย ทราโคมาติส (Chlamydia trachomatis)
ซึ่งทาให้ตาบอดหรือเกิดความพิการทางสายตาได้มากถึงปีละ ๑.๙ ล้านคนทั่วโลก การติดเชื้อแพร่กระจายได้
โดยการสัมผัสกับสารคัดหลั่งจากตาหรือจมูกของผู้ที่ติดเชื้อ โดยเฉพาะในประเทศกาลังพัฒนาที่มีสุขอนามัยไม่ดี
ประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น และไม่มีแหล่งน้าสะอาดที่เข้าถึงได้เพียงพอ นับตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๒๓
เป็ น ต้ น มา ศาสตราจารย์ เมบี และคณะ ได้ ศึ ก ษาในพื้ น ที่ ข องประเทศแกมเบี ย และแทนซาเนี ย
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๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

และค้นพบว่าการตาบอดจากโรคริดสีดวงตาเกิดจากการตอบสนองของภูมิคุ้มกันร่างกายต่อการติดเชื้อแบคทีเรีย
เมื่ อ พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๓๖ ได้ แ สดงว่ า การให้ ย าเอซิ โ ทรมั ย ซิ น (azithromycin) เพี ย ง ๑ ครั้ ง
สามารถรักษาโรคริดสีดวงตาอย่างได้ผล จึงได้มีการศึกษาแบบพหุสถาบัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าการให้ยาดังกล่าว
ในชุมชนแบบประจาปี สามารถลดการแพร่กระจายของโรคนี้ได้ ดังนั้น จึงค้นพบว่าการให้ยาเอซิโทรมัยซิน
แบบครอบคลุมประชากรจานวนมาก สามารถช่วยกาจัดโรคนี้ให้หมดไปได้ในถิ่นที่เป็นแหล่งระบาดของโรค
ผลงานวิจัยนี้นาไปสู่นโยบายขององค์การอนามัยโลก ที่จะกาจัดโรคริดสีดวงตาให้หมดไปด้วยโปรแกรมเซฟ (SAFE)
ประกอบด้วย การควบคุมโรคโดยการผ่าตัด (surgery) การรักษาแบบครอบคลุมด้วยยาปฏิชีวนะ
(antibiotic) ส่ งเสริม การล้า งหน้ า (face washing) และการปรับ ปรุ งสิ่ งแวดล้ อ มและสุ ข อนามั ย
(environment) โดยมีการให้ยาเอซิโทรมัยซินถึง ๗๐๐ ล้านโดส สาหรับประชาชนใน ๔๐ ประเทศ
ระหว่างพุทธศักราช ๒๕๔๐ - ๒๕๖๐ ขณะนี้มี ๑๓ ประเทศ ที่รายงานว่าสามารถกาจัดโรคริดสีดวงตา
ให้หมดไปได้สาเร็จแล้ว องค์การอนามัยโลกได้ตงั้ เป้าหมายที่จะกาจัดโรคริดสีดวงตาให้หมดไปจากปัญหา
ทางสาธารณสุ ข และไม่ เป็ น สาเหตุ ข องตาบอดในทุ ก ประเทศทั่ ว โลกภายในพุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๘
ด้วยความพยายามในการศึกษาวิจัยเพื่อควบคุมและกาจัดโรคริดสีดวงตาที่ทาให้ตาบอดของ ศาสตราจารย์เมบี
ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนหลายล้านคนทั่วโลกดีขึ้น
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราชดารัส ความว่า การศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อป้องกันและบาบัดรักษาโรคใดโรคหนึ่งนั้น
มิใช่สิ่งที่อาจกระทาได้ง่ายนัก และโดยมากก็มิได้เกิดจากการค้นพบโดยบังเอิญ หากเป็นผลจากความมุ่งมั่นตั้งใจ
และความวิริยอุตสาหะอย่างยิ่งยวด ของบุคคลผู้อุทิศตนทางานด้วยความทุ่มเทเสียสละ และความเมตตากรุณา
ต่อเพื่อนมนุษย์ แม้การศึกษาค้นคว้าวิจัยดังกล่าว จะเป็นการมุ่ง ศึกษาเฉพาะปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งของโรค
หรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งซึ่งเป็นแหล่งระบาดของโรคก็ตาม แต่ก็เป็นพื้นฐานสาคัญของความสาเร็จอันยิ่งใหญ่
คือการพั ฒ นาแนวทางหรือวิธีการที่ จะป้ องกัน รักษา และขจัด โรคนั้ น ๆ ได้ อย่างมีป ระสิท ธิภ าพ
ดั งเช่ น ผลงานการศึ ก ษาวงจรชี วิ ต ไวรั ส ตั บ อั ก เสบซี ของ ศาสตราจารย์ ร าล์ ฟ เอฟ. ดั บ เบิ้ ล ยู .
บาร์เทนชลากเกอร์ ซึ่งเป็นองค์ความรู้สาคัญในการพัฒนายาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพสูง อันอานวยประโยชน์
แก่การรักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีในผู้ป่วยทั่วโลก และผลงานการศึกษาเกี่ยวกับการให้ยารั กษา
โรคริ ด สี ด วงตาในประเทศแกมเบี ย และแทนซาเนี ย ของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เดวิ ด เมบี
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ซึ่งนาไปสู่นโยบายการกาจัดโรคริดสีดวงตาขององค์การอนามัยโลก อันมีความหวังที่จะบรรลุเป้าหมายสูงสุดได้
ภายในไม่กี่ปีข้างหน้านี้ จึงขอแสดงความนิยมชื่นชมด้วยอย่างยิ่ง กับผู้ที่ ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
จากผลงานอั น ทรงคุ ณ ค่ า และเป็ น ประโยชน์ อั น ไพศาล ทั้ ง แก่ ว งการแพทย์ แ ละการสาธารณสุ ข
ทั้งแก่มวลมนุษยชาติทั่วทุกส่วนของโลก
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ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วัน นี้ เวลา ๐๘.๕๑ น. สมเด็ จพระกนิ ษ ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัต นราชสุ ด า
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ
นานาชาติประจาปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิ ดล ประจาปี ๒๕๖๓ (Prince Mahidol Award Conference 2020)
และทรงเปิดนิทรรศการ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
และบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๒.๒๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังโรงแรมเมอริส ซึ่งเป็นที่ประทับแรม
ณ กรุ ง ปารี ส สาธารณรั ฐ ฝรั่ ง เศส ณ ที่ นั้ น นายศรั ณ ย์ เจริ ญ สุ ว รรณ เอกอั ค รราชทู ต ไทย
ประจาสาธารณรัฐฝรั่งเศส และคณะ เฝ้ารับเสด็จ
ในการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะทรงรับการถวายรางวัลกฎบัตรแห่งกรุงปารีส
ประจาปีคริสต์ศักราช ๒๐๒๐ ซึ่งเป็นรางวัลที่ประกาศเกียรติคุณและยกย่องบุคคลที่อุทิศตนเพื่อต่อต้านโรคมะเร็ง
ในงานเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี การลงนามกฎบัตรแห่งกรุงปารีสว่าด้วยการต่อต้านโรคมะเร็ง
ซึ่งสถาบันมะเร็งนานาชาติแห่งกรุงปารีส จะจัดขึ้นในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ พระราชวังแวร์ซายส์
กรุงปารีส ตามคากราบทูลเชิญของสถาบันมะเร็งนานาชาติแห่งกรุงปารีส
เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ เจ้ า ฟ้ า พั ช รกิ ติ ย าภา นเรนทิ ร าเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกี ฬาแบดมินตัน
“บีบีจี พรินเซสส์ คัพ ๒๐๒๐” (BBG PRINCESS CUP 2020) ณ สามย่านมิตรทาวน์ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
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ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบาเพ็ญพระราชกุศล ๕๐ วัน
พระราชทานศพ พระพรหมมงคล (ทอง สิริมง̣คโล) ณ มหาศาลาหทัยนเรศว์ร วัดพระธาตุศรีจอมทอง
อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปในงานพระราชทานเลี้ยงอาหารค่าแก่ผู้ได้รับพระราชทาน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ และคู่สมรส ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร
ในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
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ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓
วัน นี้ เวลา ๑๔.๒๙ น. สมเด็ จพระกนิ ษ ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัต นราชสุ ด า
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงานเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์
อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
เวลา ๑๔.๔๓ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากวังศุโขทัย ไปทรงเป็นองค์ประธานพิธเี ปิดงานเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ๒๕๖๓ : แบงค็อก ดีไซน์ วีค ๒๐๒๐
(Bangkok Design Week 2020) ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ อาคารไปรษณีย์กลาง
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ - ธรรมศาสตร์
ครั้งที่ ๓๓ และมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ทีมที่ชนะเลิศ ณ สนามศุภชลาศัยกรีฑาสถานแห่งชาติ
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๐๕ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี
นารีรัตนราชกัญญา เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเป็นองค์ประธานและทอดพระเนตร
การแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รายการ “อินสไปร์เรชันแนล แลนด์สเคปส์”
(Inspirational Landscapes) ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓
วัน นี้ เวลา ๑๗.๑๖ น. สมเด็ จพระกนิ ษ ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัต นราชสุ ด า
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นายสุขุม นวพันธ์ ป.ช., ป.ม., ป.ภ. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๕๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามโครงการราชทัณฑ์
ปันสุข ทาความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้แก่เรือนจากลางนครศรีธรรมราช เรือนจากลางสุราษฎร์ธานี
เรือนจากลางสงขลา และทัณฑสถานหญิงสงขลา ณ เรือนจากลางนครศรีธรรมราช อาเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๕.๒๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสติ ทรงเจิมเทียนรุ่ง เนื่องในการพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๓
พระราชทานไปจุดเป็นพุทธบูชาตามพระอารามหลวง ดังนี้ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และวัดนิเวศธรรมประวัติ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เวลา ๑๙.๓๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังราชวิหารแห่งพระราชวังแวร์ซายส์
กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรัง่ เศส เพื่อทรงรับการถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณและยกย่องบุคคลผู้อุทิศตน
เพื่อต่อต้านมะเร็งแห่งปีคริสตศักราช ๒๐๒๐ ภายใต้กฎบัตรกรุงปารีสว่าด้วยการต่อต้านมะเร็งของ
สถาบันมะเร็งนานาชาติแห่งกรุงปารีส
การมอบรางวั ล ประกาศเกี ย รติ คุ ณ ภายใต้ ก ฎบั ต รแห่ งกรุงปารี ส ว่าด้ วยการต่ อ ต้ านมะเร็ ง
เริ่มจากการผลักดันของ นายฌาคส์ ชีรัก ประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสในขณะนั้น และ นายโคอิชิโน
มัตซุอุระ ผู้อานวยการใหญ่องค์การยูเนสโกในขณะนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการรักษาและป้องกันโรคมะเร็ง
และเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง ซึ่งในการลงนามครั้งแรก เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ได้ทรงร่วมลงพระนามในกฎบัตรดังกล่าวด้วย
โอกาสนี้ ศาตราจารย์ ดอกเตอร์ดาวิด คายัท (Dr. David khayat) ประธานสถาบันมะเร็งนานาชาติ
แห่งกรุงปารีส ได้ขึ้นกล่าวคาประกาศพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีพระวิริยอุตสาหะในการทรงงานอย่างหนัก

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

จนนานาประเทศทั่วโลกต่างยอมรับและชื่นชมผลงานในการทรงงานด้านการแก้ไขและการต่อต้านโรคมะเร็ง
ในทุกวิถีทางมากกว่า ๒๐ ปี จากผลงานและการดาเนินงานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ซึ่งมีพันธกิจด้านการวิจัย
การบาบัดรักษาโรคมะเร็ง และให้โอกาสในการเข้าถึงการรักษาอย่างกว้างขวางแก่ประชาชนทุกกลุ่ม
ทรงมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือประชาชนยากไร้ ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง และในปีนี้ สถาบัน ฯ ได้พิจารณา
ถวายและมอบรางวัลบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อต่อต้านมะเร็งแห่งปีคริสตศักราช ๒๐๒๐ แด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และ นายฌอง-พอแอร์ ราฟาแร็ง
อดีต นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส จากนั้ น ทรงมีพระดารัสตอบขอบคุณ คณะกรรมการกฎบัต รกรุงป ารีส
ว่าด้วยการต่อต้านมะเร็ง
เวลา ๒๒.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ห้อง ปม ปา ดูร์ โรงแรมเมอริส
พระราชทานพระวโรกาสให้ นายศรัณย์ เจริญสุ วรรณ เอกอัครราชทูตไทยประจาสาธารณรัฐฝรั่งเศส
นา ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต พร้อมคู่สมรส หัวหน้าสานักงาน และข้าราชการไทยในกรุงปารีส
กราบทูลแสดงความยินดี กล่าวถวายพระพร ในโอกาสทรงรับการถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณและยกย่อง
บุคคลผู้อุทิศตนเพื่อต่อต้านมะเร็งแห่งปีคริสตศักราช ๒๐๒๐ ด้วยทรงนาความภาคภูมใิ จมาสูป่ ระชาชนชาวไทย
และประเทศไทยได้มีส่วนร่วมสาคัญในการก่อประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ
เวลา ๐๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก
ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับ นายธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และที่ปรึกษา นา นิสิต นักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีผลการเรียนดี และสอบได้เป็นที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๒ รับเหรียญรางวัลเรียนดี
และผู้ได้รับรางวัลการประกวดตาราดีเด่นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจาปี ๒๕๖๒ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓
วัน นี้ เวลา ๐๙.๑๘ น. สมเด็ จพระกนิ ษ ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัต นราชสุ ด า
เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
- ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์ รองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นา นายอภิชาต สุคนธมาน และครอบครัว
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๑๕ เนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน
๕๔ ตารางวา และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๖๗๓ เนื้อที่ ๑ งาน ๕๕ ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตาบลอัมพวา
อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- พลโท ธารงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
และคณะ นา คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. ผู้บริหารศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงาน “ไบเทค ฮาล์ฟ มาราธอน ๒๕๖๒” สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
๒. นางปรียาภรณ์ อาชาภิรมย์ศิลป์ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ นิโครธานนท์ สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- นางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นา พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม ๓๐ ปี
ของมูลนิธิชัยพัฒนา

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

- นายสมชาย พิศิษฐ์กุลสุนทร ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวัน
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นา นายแพทย์เชาวณิชย์ โพธาธนายง
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
- นางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมในงานกาชาด
ประจาปี ๒๕๖๑ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
- นายจิรวุธ เวทยาวงศ์ ผู้อานวยการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
นา คณะผู้บริหารธนาคารฯ และศิลปินผู้ชนะเลิศการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ ๔ ชิงโล่รางวัล
พระราชทานสมเด็ จ พระกนิ ษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุมารี
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- นางพรทิพย์ ตั้งกีร ติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
นา คณะกรรมการสมาคมฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
- พลตารวจโท ศตวรรษ หิรัญบูรณะ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นา คณะกรรมการสมาคมฯ และคณะกรรมการจัด การแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ครั้งที่ ๑ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันฯ สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ในโอกาสนี้
ผู้ชนะเลิศการแข่งขันฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
- นายสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย นา คณะผู้จัด
การแข่งขันช่างระบบประกอบอาคารระดับมืออาชีพ : TEMCA Skills Competition ๒๐๑๙ ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการแข่งขันฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

- นางวรรณชุรีย์ เกิดมงคล รองผู้อานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา นา คณะกรรมการจัดโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศี ลจาริณี
ผู้บ ริห าร ครู และนั กเรียนโรงเรียนกาญจนาภิ เษกวิท ยาลัย ฉะเชิงเทรา เฝ้าทู ลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดโครงการฯ สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
- นายวนิชชัย แก่นภมร ผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา นา นางกฤษณา เทพนม ประธานคณะกรรมการจัดงานการกุศล ณ วัดทุ่งยายดา
อาเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้
จากการจัดงานฯ สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
- นายธนาเสฎฐ์ ชัชวาลธิติวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู ๒๕๐๐)
อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี นา ครอบครัวแซ่อึ๊ง และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินส่วนหนึ่งจากการร่วมทาบุญงานพระราชทานเพลิงศพ นางเอง แซ่อึ๊ง เป็นกรณีพิเศษ สมทบทุน
มูลนิธิอานันทมหิดล
- นายพนัส ศุภศิริลักษณ์ ประธานคณะกรรมการจัดงานการกุศล ณ วัดนามะตูม อาเภอพนัสนิคม
จังหวัด ชลบุ รี น า คณะกรรมการจัด งานฯ เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
- นางทิพย์รัตน์ มนโกศล กรรมการผู้จัดการโรงเรียนสอนว่ายน้าทารกและเด็ก สวิมมิ่งคิดส์
สาขาชลบุรี อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นา คณะกรรมการและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน ฯ
และผู้ชนะเลิศการแข่งขันว่ายน้าเด็กเล็กและเด็กโต ประจาปี ๒๕๖๒ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันฯ สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
- พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ นา นายมาโกโตะ คิมุระ (Mr. Makoto Kimura) ประธานบริษัท นิชชินเบรค
(ประเทศไทย) จากัด และคณะกรรมการบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวายเครื่องขัดข้าวขนาดเล็ก เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอุปกรณ์
การสีข้าวชุมชนและอุปกรณ์การเกษตร เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนต่าง ๆ
หรือชุมชนในพื้นที่ห่างไกลตามพระราชอัธยาศัย

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

เวลา ๐๙.๕๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
- คณะกรรมการอานวยการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุด เดิม (ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบั งคมทูลลาในโอกาสพ้นจากหน้ าที่
และคณะกรรมการชุดใหม่ (ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่
- นายคิม เช พง (Mr. Kim Je Bong) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีประจาประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับตาแหน่งหน้าที่
เวลา ๑๓.๒๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็ จ พระราชด าเนิ น โดยรถยนต์ พ ระที่ นั่ ง จากวั ง สระปทุ ม ไปทรงเปิ ด อาคารเลิ ศ ประชารั ก ษ์
และทรงวางศิลาฤกษ์หอพระประจาโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จากนั้น
เสด็จพระราชดาเนินไปทรงห่มผ้าสไบทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ณ พระอุโบสถวัดไร่ขิง อาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
เวลา ๑๙.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒ น วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังภัตตาคารอะปิซิอุส กรุงปารีส
สาธารณรัฐฝรั่งเศส พระราชทานพระวโรกาสให้ นายศรัณ ย์ เจริญ สุ วรรณ เอกอั ครราชทู ต ไทย
ประจ าสาธารณรั ฐ ฝรั่ง เศส และภริย า เฝ้ า ถวายเลี้ ย งพระกระยาหารค่ า เพื่ อ แสดงความยิ น ดี
ในโอกาสทรงรับการถวายรางวัลบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อต่อต้านมะเร็งแห่งปีคริสตศักราช ๒๐๒๐ ของกฎบัตร
กรุงปารีสว่าด้วยการต่อต้านโรคมะเร็ง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๗.๔๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญ สิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้ าที่ที่ ปฏิ บัติห น้าที่
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพราน ๔๔๑๒ อาเภอสายบุรี และเชิญสิ่งของ
พระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ณ บ้านเลขที่ ๕๒/๓
หมู่ที่ ๓ อาเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณ
วรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญ ญาบัต รแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคาแหง ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคาแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคาแหง เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท ความว่า การศึกษานั้น คือรากฐานสาคัญของชีวติ คน หากรากฐานมีความหนาแน่น
แข็งแกร่งแล้ว บุคคลก็จะสามารถสร้างตัวสร้างชีวิต ให้ดีขึ้นเจริญขึ้นอย่างมั่นคงยั่งยืนได้ บัณฑิตทั้งหลาย
สาเร็จการศึกษาในระดับสูง นับว่ามีรากฐานชีวติ อันหนักแน่นมั่นคง ด้วยมีความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์
จากการศึกษาเล่าเรียน เป็นคุณสมบัติติดตั วอยู่ จึงขอให้ทุกคนภาคภูมิใจที่ได้อุตสาหะศึกษาเล่าเรียน
เสริมสร้างรากฐานอันมั่นคงให้แก่ชีวิตมาโดยตลอด และขอให้มั่นใจที่จะนาความรู้และคุณสมบัติซึ่งได้สร้างสม
อบรมมานั้น ไปใช้สร้างสรรค์ความสาเร็จที่สูงขึ้น ให้ชีวิตมีความเจริญมั่นคงยิ่ง ๆ ขึ้นไป ถ้าทุกคนพร้อมใจกัน
ปฏิบัติให้ได้ดังนี้ ประโยชน์และความดีความเจริญก็จะบังเกิดขึ้น ไม่เพียงแก่บัณฑิตแต่ละคนโดยเฉพาะตนเท่านั้น
หากยังแผ่ขยายไปถึงส่วนรวมและชาติบ้านเมืองด้วย
เวลา ๑๒.๐๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญ ญาบัต รแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคาแหง ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคาแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคาแหง เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๑

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

เวลา ๑๔.๒๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็ จ ลง ณ อาคารชั ย พั ฒ นา สวนจิ ต รลดา พระราชวั ง ดุ สิ ต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
และผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม นา ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
ประจาปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจาปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒ กับดุษฎีบัณฑิต
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ดีเด่น ครั้งที่ ๓ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทาน
โล่เกียรติยศ
เวลา ๑๑.๒๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิตดาลัย
สวนจิ ต รลดา พระราชวั ง ดุ สิ ต พระราชทานพระวโรกาสให้ นายพิ พั ฒ น์ รั ช กิ จ ประการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่ ๓๖ “ช้างขาวเกมส์” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ
ครั้งที่ ๓ “ตราดเกมส์” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เฝ้ารับพระราชทานไฟพระฤกษ์
เพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ณ สนามกีฬากลางจังหวัดตราด อาเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๘.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก ไพบู ลย์ คุ้ มฉายา องคมนตรี เชิ ญ สิ่ งของพระราชทานไปมอบแก่ เจ้ าหน้ าที่ และประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครอง
อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส และฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครอง อาเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญ ญาบัต รแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคาแหง ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคาแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคาแหง เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๒
เวลา ๑๑.๔๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคาแหง ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคาแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคาแหง เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๒
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๑๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
- นายสุขิน รัตนเสถียร ผู้อานวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้า ท่า กระทรวงคมนาคม
และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- นายสมบูรณ์ จันทร์สว่าง ผู้อานวยการโรงพยาบาลห้วยกระเจา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี และคณะ เฝ้าทูล ละอองพระบาท รับพระราชทานรถพยาบาล
(รถยนต์ตู้) สาหรับนาไปใช้ในการให้บริการด้านการแพทย์รักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญ ญาบัต รแก่ผู้ สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคาแหง ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคาแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคาแหง เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๓
เวลา ๑๑.๕๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคาแหง ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคาแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคาแหง เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๓
เวลา ๑๓.๕๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
- นายนัธทวัฒนิ์ ธนาธิวัฒน์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- นางสาวศิวาพร พงศ์เจริญ เลขานุการมูลนิธิพระอุดมศีลคุณ (เสริม สุวฑ̣ฒโน) นา คณะกรรมการ
มูลนิธิฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือโหราศาสตร์ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๑๔.๑๔ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตยิ าภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัช รราชธิด า เสด็จไปทรงรับ การถวายรางวัลองค์ กรที่ มีผลงานดี เด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้อ ง

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

และคุ้ม ครองสิ ทธิม นุ ษ ยชน ประจาปี ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็ นทรา บายเซ็น ทารา ศูน ย์ราชการ
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบาเพ็ญพระราชกุศลออกเมรุ
นายแก้วขวัญ วัชโรทัย ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ภ., ภ.ป.ร.๒ ณ บ้านเลขที่ ๑๕๒/๑ เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๖.๐๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เสด็จออกพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
พระราชวังดุสิต ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้าย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน
เวลา ๑๖.๓๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการทรงบาเพ็ญ
พระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพชั ร
มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เมื่อเสด็จพระราชดาเนินถึง เสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนรุ่ง
และทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชา
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์
พระพุทธเลิศหล้านภาไลย
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ จากนั้น พลอากาศโท ภักดี แสง - ชูโต
รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองพระราชพิธี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวน
ทรงหยิบเทียนชนวนจุดไฟที่โคมไฟฟ้า ซึ่งเจ้าพนักงานพระราชพิธีถอื ถวาย และพระราชทานเทียนชนวน
ที่ทรงจุดให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองพระราชพิธี เชิญไปถวาย
เจ้าอาวาสพระอารามหลวง จุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดเป็นพุทธบูชา ๕ พระอาราม
พระสงฆ์ ๓๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ เสร็จแล้ว ทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมาสน์ศิลา และทรงจุดเทียน
ดูหนังสือเทศน์พระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงศีล พระเทพเจติยาจารย์
วัดโสมนัสวิหาร ถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนา จบแล้ว ทรงหลั่งทักษิโณทก แล้วเสด็จพระราชดาเนิน
ไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระเทศน์ และทรงยืนประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์
เจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ถวายอดิเรก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทองใหญ่
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทองทิศ แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ
ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดาเนินกลับ
เวลา ๑๘.๒๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นายแก้วขวัญ วัชโรทัย ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ภ., ภ.ป.ร.๒ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์
วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
มหาวชิราลงกรณวรราชภั กดี สิ ริกิจการิณี พี รยพั ฒ น รัฐสีม าคุ ณ ากรปิ ยชาติ สยามบรมราชกุ มารี
โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เวลา ๑๔.๑๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา และรางวัล แก่นักเรียนและบุคลากร
วชิราวุธวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพชั ร
มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระโอวาท ความว่า น่าชื่นชมอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า การจัดการศึกษา
ของวชิราวุธวิทยาลัย มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก และยังคงยึดมั่นในแนวทางที่จะฝึกฝนอบรมนักเรียน
ให้เป็นผู้มีความรู้ดี มีทักษะความสามารถ มีประสบการณ์อย่างรอบด้าน และมีคุณธรรม คุณธรรมสาคัญ
ประการหนึ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ให้นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
ได้รับการปลูกฝังอบรมให้เป็นคุ ณสมบัติประจาตน คือความซื่อสัตย์สุจริต กล่าวได้ว่า ความซื่อสัตย์
สุจริตนั้น เป็นพื้นฐานของความดีทั้งปวง ผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้มีเกียรติ เพราะย่อมประพฤติตน
แต่ในทางที่ดีที่ถูกต้อง และปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดี โดยไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียหาย
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ควรแก่การยกย่อง ยอมรับนับถือ และไว้วางใจ จึงขอให้นักเรียนทุกคนตั้งเจตนาให้มั่นคงหนักแน่น
ที่จะฝึกฝนอบรมความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งในความคิด คาพูด และการกระทา เพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดี
ของสังคมและประเทศชาติ สามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้สาเร็จผล ที่เป็นคุณ เป็นประโยชน์ และเป็นธรรม
อย่างแท้จริง
เวลา ๑๐.๓๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบาเพ็ญพระราชกุศลออกเมรุ
นายแก้วขวัญ วัชโรทัย ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ภ., ภ.ป.ร.๒ ณ บ้านเลขที่ ๑๕๒/๑ เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๑๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ - ธรรมศาสตร์
ครั้งที่ ๗๔ และมอบถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร แก่ทีมที่ชนะเลิศ ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๐๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบาเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา
ณ พุทธมณฑล อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
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ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓
วัน นี้ เวลา ๑๗.๑๖ น. สมเด็ จพระกนิ ษ ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัต นราชสุ ด า
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นางมนัสนันท์ ศรีสุภาพ ณ เมรุวัดนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๕๑ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
โปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์ เธอ พระองค์ เจ้าสิ ริภ าจุ ฑ าภรณ์ เสด็ จแทนพระองค์ ไปประทานรางวัล
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” แก่ผู้ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขัน
หุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต อาเภอลาลูกกา
จังหวัดปทุมธานี
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ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓
วัน นี้ เวลา ๑๙.๐๖ น. สมเด็ จพระกนิ ษ ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัต นราชสุ ด า
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชา ติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๓๑๕
เสด็จพระราชดาเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ในการเสด็จพระราชดาเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุม ารี จะทอดพระเนตรสถานที่ สาคั ญ และการด าเนิ น งานของสถาบั น ต่าง ๆ ได้แ ก่
ป้อมปราการโกลกอนดา อุทยานมรดกกุตบ์ชาฮี โรงเรียนนายร้อยสาธารณรัฐอินเดีย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สังเกตการณ์อาริยภัฏ และหอดูดาวเทวสถล
เวลา ๒๒.๓๕ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินถึงท่าอากาศยานอินทิรา คานธี กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย
ณ ที่นั้น นายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูตไทยประจาสาธารณรัฐอินเดีย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท
รับเสด็จ จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังโรงแรมลีลา พาเลซ นิวเดลี
ซึ่งเป็นที่ประทับแรม
เวลา ๐๖.๒๕ น. สมเด็ จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๒๑ กลับจากการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทาความ ดี เพื่อชาติ
ศาสน์ กษัตริย์ ให้แก่เรือนจากลางเขาบิน และเรือนจากลางนครปฐม ณ เรือนจากลางเขาบิน อาเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

อนึ่ ง เมื่อวัน อาทิตย์ ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๕๓ น. สมเด็จพระเจ้าลูก เธอ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเป็นองค์ประธาน
ในงานพระราชทานรางวัล “อิ เควสเทรีย น ไรซิ่ ง สตาร์ อวอร์ด ส์ ไนท์ ๒๐๑๙” (Equestrian
Rising Star Awards Night 2019) ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๕ น. (เวลาท้องถิน่ ) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องคลับเล้านจ์ โรงแรมลีลา พาเลซ นิวเดลี ซึ่งเป็นที่ประทับแรม
ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์สัตยพรต ศาสตรี
พระอาจารย์ถวายพระอักษรวิชาภาษาและวรรณคดีสันสกฤต พร้อมด้วยภริยา เฝ้าทูลละอองพระบาท
ในโอกาสเสด็จพระราชดาเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดีย จากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปยังท่าอากาศยานอินทิรา คานธี
เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังเมืองไฮเดอราบาด รัฐเตลังคานา
เมื่อเสด็จพระราชดาเนิ นถึงท่าอากาศยานราชีพ คานธี เมืองไฮเดอราบาด รัฐเตลังคานา
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดาเนินไปยังโรงแรมตาช ฟาลักนูมา พาเลซ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอาซิฟ
เอช.อารัสตู นักประวัติศาสตร์และบรรณารักษ์ประจาโรงแรม เฝ้าทูลละอองพระบาท และนาเสด็จพระราชดาเนิน
ไปทอดพระเนตรพระราชวังฟาลักนูมา ซึ่งเป็นสถานที่สาหรับต้อนรับบุคคลสาคัญที่มาเยือนเมืองไฮเดอราบาด

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๐๘.๐๐ น. (เวลาท้องถิน่ ) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ โรงแรมตาช ฟาลักนูมา ซึ่งเป็นที่ประทับแรม ณ เมืองไฮเดอราบาด
สาธารณรัฐอินเดีย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
บ้านตาแตรว จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้รับพระราชทานทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เฝ้ าทูลละอองพระบาท
และพระราชทานคาแนะนาในการมาศึกษาต่อที่สาธารณรัฐอินเดีย ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทาน
พระราชานุเคราะห์ให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดโอกาส และอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ให้ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม
ตามสติปัญญา ความสามารถ เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วจะได้นาความรู้กลับไปพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไป
ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตรสถานที่สาคัญในป้อมปราการโกลกอนดา
(Golconda Fort) เมืองไฮเดอราบาด ซึ่งเป็นอาณาจักรโกลกอนดาในอดีต และเป็นป้อมปราการ
ที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐอินเดีย จากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปยังอุทยานมรดกกุตบ์ชาฮี
ที่ตั้งของสุสานสาคัญ สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์กุตบ์ชาฮี และเป็นที่ฝังพระศพกษัตริย์ในราชวงศ์กุตบ์ชาฮีทุกพระองค์
ตามความเชื่อของศาสนาอิสลาม
เวลา ๑๕.๑๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ พระราชด าเนิ น ไปยั งท่ า อากาศยานราชี พ คานธี เมื อ งไฮเดอราบาด
เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังท่าอากาศยานจอลลี กรานต์ เมืองเดห์ราดูน
รัฐอุตตราขัณฑ์ จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังโรงแรมรามาดา เดห์ราดูน
ซึ่งเป็นที่ประทับแรม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๑๒ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงหล่อ
“พระโพธิสัตว์กวนอิม” (ปางมหากรุณาธารณี) ณ มูลนิธิมหากรุณาธรรมสถาน อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๐๘.๐๐ น. (เวลาท้องถิน่ ) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพี รยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมรามาดา เดห์ราดูน ซึ่งเป็นที่ประทับแรม
ณ เมืองเดห์ราดูน รัฐอุตตราขัณฑ์ สาธารณรัฐอินเดีย ไปทอดพระเนตรการดาเนินงานของสถาบันการทหาร
สาธารณรัฐอินเดีย เมืองเดห์ราดูน ซึ่งก่อตั้งเมือ่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๗๕ เพื่อพัฒนากองทัพอินเดียให้ทันสมัย
เป็นโรงเรียนด้านการทหารที่มีชื่อเสียงของอินเดีย ฝึกนายทหารชั้นสัญญาบัตร ให้มีความเป็นสุภาพบุรุษ
คานึงว่าความปลอดภัย ความมีเกียรติและสวัสดิการของประเทศต้องมาเป็นอันดับแรก มีส่วนสร้างการเป็น
กองทัพที่ดีที่สุดในโลก การฝึกฝนไม่ใช่เพื่อเป็นนายทหารอย่างเดียว แต่ปลูกฝังการเป็นสุภาพบุรุษตลอดชีวิต
จากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตรโรงเรียนนายร้อยสาธารณรัฐอินเดีย เมืองเดห์ราดูน
ในตอนบ่าย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนินไปยังท่าอากาศยานจอลลี กรานต์ เมืองเดห์ราดูน เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง
เสด็จพระราชดาเนินไปยังท่าอากาศยานตาบลปันต์นคร เมืองไนนีตาล รัฐอุตตราขัณฑ์ จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดาเนินไปยังหอดูดาวเทวสถล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สังเกตการณ์อาริยภัฏ ซึ่งตั้งอยู่ที่ความสูง
๒,๔๒๔ เมตรจากระดับน้าทะเล และเป็นที่ตั้งเทวาลัยอันเป็นที่สักการะบูชาพระศิวะของคนท้องถิ่นมาแต่โบราณ
ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าและเทวาลัย และทอดพระเนตรหมู่ดาวและวัตถุท้องฟ้า
ด้วยกล้องโทรทรรศน์

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๓.๔๕ น. (เวลาท้องถิน่ ) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ รินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปยังท่าอากาศยานตาบลปันต์นคร เมืองไนนีตาล รัฐอุตตราขัณฑ์
สาธารณรัฐอิน เดีย เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังท่าอากาศยานอินทิรา
คานธี กรุงนิวเดลี จากนั้น ประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๓๑๖
เสด็จพระราชดาเนินกลับประเทศไทย
เวลา ๑๓.๕๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติ ยราชนารี เสด็จถึงท่าอากาศยานเมืองคยา จังหวัดมคธ
รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย ณ ที่นั้น นางสาวสวียา สันติพิทักษ์ กงสุลใหญ่ไทยประจาเมืองกัลกัตตา
และคณะ เฝ้ารับเสด็จ จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จไปยังวัดไทยพุทธคยา ตาบลพุทธคยา
อาเภอคยา จังหวัดมคธ ต่อจากนั้น เสด็จไปยังวัดมหาโพธิ์พุทธคยา หรือมหาโพธิ์มหาวิหาร ในการนี้
ทรงเวียนประทักษิณรอบองค์พระมหาเจดีย์พุทธคยา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เสร็จแล้ว เสด็จเข้าพระมหาเจดีย์พุทธคยา
ทรงจุดเทียนบูชาพระพุทธเมตตา พระประธาน ถวายดอกไม้และถวายผ้าไตรจีวร แด่พระธรรมโพธิวงศ์
(วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา เพื่อเชิญไปห่มองค์พระพุทธเมตตา พระประธาน
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๙.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒ น วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังวัดไทยพุทธคยา ทรงสักการะ
พระพุทธชินราชจาลอง และถวายผ้าห่มกันหนาว พร้อมทั้งกระเป๋าบรรจุยาสามัญประจาบ้าน แด่พระธรรมโพธิวงศ์
(วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา
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ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓
วัน นี้ เวลา ๐๖.๒๕ น. สมเด็ จพระกนิ ษ ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัต นราชสุ ด า
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิ นโดยเครื่องบิ นของบริษั ท การบิ นไทย จากั ด (มหาชน)
เที่ยวบินที่ ทีจี ๓๑๖ กลับจากการเสด็จพระราชดาเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จังหวัดสมุทรปราการ
เวลา ๑๓.๕๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่โปรดให้ออกหน่วยตรวจรักษาพระภิกษุสงฆ์ คณะผู้ปฏิบัติธรรม รวมทั้ง
ประชาชนในชุมชน ณ โรงพยาบาลพระพุทธเจ้า ภายในวัดไทยพุทธคยา ตาบลพุทธคยา อาเภอคยา
จังหวัดมคธ รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย จากนั้น เสด็จไปยังพระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา ทรงเป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาส ในพิธีปลงผมนาค ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศล
ในโอกาสครบ ๑๐ ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เสร็จแล้ว พระราชทานพระวโรกาสให้ นางสาวสวียา
สันติพิทักษ์ กงสุลใหญ่ไทยประจาเมืองกัลกัตตา นา ผู้มีจิตศรัทธาให้การสนับสนุนกิจกรรมวัดไทยพุทธคยา
เฝ้า รับพระราชทานเข็มที่ระลึก ต่อจากนั้น เสด็จไปยังมณฑลพิธีใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ วัดไทยพุทธคยา
ทรงเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบรรพชาสามเณร โอกาสนี้ ถวายบาตรและสมณะบริขารแก่พระนวกะโพธิ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทาความ ดี เพื่อชาติ
ศาสน์ กษัตริย์ ให้แก่เรือนจากลางพิษณุโลก เรือนจาจังหวัดพิษณุโลก และทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
ณ เรือนจากลางพิษณุโลก อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
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ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓
วัน นี้ เวลา ๑๗.๑๗ น. สมเด็ จพระกนิ ษ ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัต นราชสุ ด า
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รั ฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
คุณหญิงสุพัฒน์ บุณยเกียรติ ต.จ. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๗.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังพระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา ตาบลพุทธคยา
อาเภอคยา จังหวัดมคธ รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย ทรงบาตรพระสงฆ์ และพระนวกะโพธิที่บวชใหม่
ซึ่งเป็นบุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สถาบันการศึกษาจุฬาภรณ์ และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่เข้าร่วม
โครงการบรรพชาอุ ป สมบทหมู่ และปฏิ บั ติ ธรรมถวายเป็ น พระกุ ศ ล เนื่ อ งในโอกาสครบ ๑๐ ปี
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จากนั้น ทรงเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธอี ุปสมบทหมูพ่ ระนวกะโพธิ จานวน ๔๔ รูป
เวลา ๑๐.๓๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงประกอบอาหารเมนูข้าวผัดสเปน
เพื่อถวายเป็นภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และพระนวกะโพธิ ณ หอฉันวัดไทยพุทธคยา
เวลา ๐๖.๐๖ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตยิ าภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงร่วมการแข่งขัน “วิ่งไปไม่ทิ้งกัน” (No One Left Behind) ณ สวนหลวง ร. ๙
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๔๗ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ไปทรงเปิดนิทรรศการจิตอาสาป้องกันเอดส์ เทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ครั้งที่ ๑๐ ณ หอประชุมโรงเรียนกบินทร์วิทยา อาเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
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ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓
วัน นี้ เวลา ๐๗.๑๙ น. สมเด็ จพระกนิ ษ ฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรัต นราชสุ ด า
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยาน
กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงปฏิบัติ
พระราชกรณี ยกิจในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัด สงขลา จังหวัดตรัง
จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
เวลา ๐๙.๕๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๔๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และทรงเปิด “อาคารทูลกระหม่อมแก้ว อทก.” ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สุราษฎร์ธานี อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เวลา ๐๗.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒ น วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังพระอุโบสถ วัด ไทยพุทธคยา
ตาบลพุทธคยา อาเภอคยา จังหวัดมคธ รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย ทรงบาตรพระสงฆ์ และพระนวกะโพธิ
ในโครงการบรรพชาอุ ป สมบทหมู่ และปฏิ บั ติ ธ รรมถวายเป็ น พระกุ ศ ล ในโอกาสครบ ๑๐ ปี
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
เวลา ๑๕.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังท่าอากาศยานเมืองคยา เพื่อประทับ
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เครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จไปยังท่าอากาศยานอินทิรา คานธี กรุงนิวเดลี ณ ที่นั้น นายชุตินทร คงศักดิ์
เอกอัครราชทูตไทยประจาสาธารณรัฐอินเดีย และคณะ เฝ้ารับเสด็จ จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง
เสด็จไปยังโรงแรมลีลา พาเลซ ซึ่งเป็นที่ประทับแรม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๑๕ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ไปทรงเป็นประธานในพิธีสมโภช และทรงเปิดแพรคลุมป้ายวัดพระวรราชาทินัดดามาตุ
ในพระอุปถัมภ์ ณ วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ ในพระอุปถัมภ์ อาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓
วัน นี้ เวลา ๐๘.๐๙ น. สมเด็ จพระกนิ ษ ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัต นราชสุ ด า
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ โครงการฟาร์มตัวอย่าง
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อาเภอคลองหอยโข่ง
จั ง หวั ด สงขลา ไปยั ง สนามเฮลิ ค อปเตอร์ โครงการฟาร์ ม ตั ว อย่ า ง ในสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนิน
ไปทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ณ เรือนจาจังหวัดตรัง อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
เวลา ๑๓.๓๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมลีลา พาเลซ
ซึ่งเป็นที่ประทับแรม ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ไปยังสานักงานชั่วคราวองค์การอนามัยโลก
ประจาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทรงร่วมการประชุมประจาปีกับองค์การอนามัยโลกประจาภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อทรงหารือ ทบทวนผลงานที่ผ่านมา และการจัดทาแผนการดาเนินงานในอนาคต
ในฐานะที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นศูนย์ความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพด้านบุคลากร และงานวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์การอนามัยโลกประจาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ครอบคลุมทุกระดับขององค์กร ตั้งแต่ระดับประเทศถึงระดับภูมิภาค โดยทรงตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ
เพื่อแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ในโอกาสนี้ ทรงหารือกับองค์การอนามัยโลก เพื่อพิจารณา
หามาตรการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทย
จึงทรงจัดทาโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ขึ้น เพื่อเป็น
การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และองค์การอนามัยโลก
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จออกแทนพระองค์ ณ พระตาหนักจักรีบงกช

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

อ าเภอเมื อ งปทุ ม ธานี จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ประทานพระวโรกาสให้ นายสุ พั ฒ น์ ลิ ม ปาภรณ์
นายกสมาคมนักเรียนเก่าเยอรมัน ในพระบรมราชูปถัมภ์ นา คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าเยอรมันฯ
และมูลนิธิวัฒนธรรมไทย - เยอรมัน เฝ้า ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจาปี ๒๕๖๒ สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๒๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงติดตามการดาเนินงาน
ของศูนย์อานวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้นเสด็จพระราชดาเนินถึง พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้อานวยการศูนย์อานวยการ
และประสานงานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดาริ กราบบังคมทูลรายงาน
ผลการดาเนินงานโครงการฯ ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิต ร พระราชทานพระราชดาริให้จัด ตั้งขึ้น เมื่อปี ๒๕๓๕ เพื่อแก้ปัญ หาลุ่มน้าปากพนั ง
ในการพัฒนาทรัพยากรน้าแบบผสมผสาน โดยพัฒนาแหล่งน้า พัฒนาอาชีพ ควบคู่กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
โดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทาน เพื่อปิดกั้นไม่ให้น้าเค็มเข้าไปในแม่น้าปากพนัง แก้ปัญหา
ขาดแคลนน้าจืดในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร รวมทั้งน้าท่วมพื้นที่เพาะปลูก ปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่
๑๓ อาเภอ ของจังหวัด นครศรีธ รรมราช พั ทลุง และสงขลา รวมทั้ ง สนั บสนุ นพื้ น ที่ชลประทาน
จานวน ๕๕๐,๐๐๐ ไร่
ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมดาเนินงาน อาทิ กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งดาเนินงานจัดการป่าพรุควนเคร็ง เพื่อลดปัญหาการเกิดไฟไหม้ และการบุกรุกพื้นที่ป่า
มีเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่ป่าพรุ โดยการปลูกป่าพรุ และทาแนวเขตห้ามล่าสัตว์ป่า มีแผนการฟื้นฟู
ระบบนิเวศป่าพรุ การลาดตระเวนเฝ้าระวังการกระทาไม่ถูกกฎหมาย และส่งเสริมให้ความรู้แก่ราษฎร
เพื่อสร้างจิต สานึ ก การดู แ ลป่า นอกจากนี้ ร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อ งในการขุด ปรับพื้ น ที่รกร้าง
เนื่องจากดินเค็ม มาปลูกป่าจาก ซึ่งเป็นพืชทนเค็ม ให้แก่ราษฎรตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ เพื่อให้เกิดอาชีพ
และทางานที่บ้านเกิด โดยส่งเสริมการปลูกต้นจาก ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาส่งเสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก สาหรับเป็นเครื่องปรุงในครัวเรือน เช่น น้ายา น้าผึ้งจาก น้าส้มจาก และน้าตาลจาก

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ที่มีค่าความหวานเหมาะสาหรับผู้เป็นโรคเบาหวาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากต้นจาก เช่น เครื่องจักสาน
และภาชนะ ด้านการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถาบันการศึกษา
ร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้า การพัฒนาอาชีพภาคเกษตรกรรม เพื่อให้เกิดการขยายผล
สู่พื้นที่โดยรอบ อาทิ กรมการข้าว ส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต ปลูกข้าวอินทรีย์ ข้าวพันธุ์พื้นเมือง
เช่น ข้าวกาบดา ข้าวสังข์หยด ข้าวเล็บนก และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยใช้เมล็ดพันธุ์ในอัตรา
ที่เหมาะสม ใช้สูตรปุ๋ยที่ถูกกับชนิดดิน ส่งเสริมการปลูกไม้ผลเชิงเศรษฐกิจ ได้แก่ ส้มโอทับทิมสยาม
ส้มโอสายพันธุ์ใหม่ จานวน ๙๐ ไร่ ที่ให้ผลผลิตในเวลาประมาณ ๓ ปี และให้ผลผลิตต่อเนื่องทั้งปี
สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดาเนินกลับที่ประทับแรม เรือนรับรองที่ประทับ โครงการฟาร์มตัวอย่าง
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อาเภอคลองหอยโข่ง
จังหวัดสงขลา

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๔.๒๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมลีลา พาเลซ
ซึ่งเป็นที่ประทับแรม ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงนิวเดลี
ในการนี้ ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งขุดค้นพบที่เมืองปิปราหะวะ รัฐอุตตรประเทศ เป็นศาสนวัตถุ
ที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ พุ ท ธศาสนิ ก ชนอิ น เดี ย และเป็ น โบราณวั ต ถุ ที่ มี ค วามส าคั ญ ทางประวัติ ศ าสตร์
ของสาธารณรัฐอินเดีย
ในวั น เดี ย วกั น นี้ เวลา ๑๖.๑๔ น. พระเจ้ า วรวงศ์ เธอ พระองค์ เจ้ า อทิ ต ยาทรกิ ติ คุ ณ
เสด็จไปทรงหล่อพระพุทธสุวรรณบรรพตบรมไตรโลกเชษฐ์ พระประธานประจาอุโบสถ ณ วัดภูเขาทอง
อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อนึ่ง เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๒๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
ยูงทองรัฐประชาสรรค์ อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ซึ่งเปิด การสอนในระดับชั้นปฐมวัย จนถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ครูตารวจตระเวนชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่
ตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้น ไป เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ ๑ เสร็จแล้ว
เสด็จพระราชดาเนินไปทรงติดตามการดาเนินงานโครงการตามพระราชดาริของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
ยูงทองรัฐประชาสรรค์ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านวิชาการ ด้านเหตุผลและคานวณ ด้านโครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน ด้านอาชีพ ได้แก่ โครงการกระเป๋าผ้าอเนกประสงค์ การสอนทากระเป๋าเหรียญ
ถุงผ้า การร้อยลูกปัดชุดมโนราห์ และการแกะหนังตะลุง นอกจากนี้ ยังมีโครงการนาร่องสาธิตสร้างป่า
สร้างรายได้ตามพระราชดาริในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนพื้นที่ภาคใต้ โดยมีสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที่ ๑๓ จังหวัดสงขลา อบรมให้ความรู้ถึงประโยชน์ของพันธุ์ไม้ต่าง ๆ และสาธิตการปลูกบนพื้นที่ ๑ ไร่
ได้แก่ ผักเหลียง มะปริง ยางนา เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลควนกาหลง และโรงพยาบาลทุ่งหว้า
ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และโรคทันตกรรม
แก่ ราษฎรในพื้ น ที่ ซึ่ งส่ว นใหญ่ เจ็ บ ป่ ว ยด้ วยโรคระบบกล้ามเนื้ อ และกระดู ก กั บ ทรงเยี่ย มราษฎร
ที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จด้วย สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดาเนินกลับที่ประทับแรม
เรื อ นรั บ รองที่ ป ระทั บ โครงการฟาร์ม ตั วอย่ าง ในสมเด็ จ พระนางเจ้ าสิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓
เมื่ อ วัน พุ ธ ที่ ๑๙ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๗ น. สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิร าชเจ้ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ
โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนิน
ไปทรงเยี่ยมและทรงติดตามการดาเนินงานโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน อาเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา
ครั้นเสด็จพระราชดาเนินถึง พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ครูใหญ่ เฝ้าทูลละอองพระบาท
กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงานของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน
โครงการตามพระราชดาริ อาทิ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ด้านเหตุผล ด้านคานวณ รวมทั้งทรงติดตาม
พัฒนาการเรียนการสอน โครงการฝึกอาชีพ และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีการปลูกไม้ผล
เช่น ปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ว่าง ปลูกต้นมะละกอและต้นฝรั่งในท่อซีเมนต์ นอกจากนี้ สานักงานเกษตร
อาเภอสะเดา มาสอนยุวเกษตรกร เรื่องการปลูกผักยกแคร่ ที่ขยายผลมาจากโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ
อาเภอคลองหอยโข่ง ซึ่งเหมาะกับการปลูกในช่วงฤดูฝน และปลูกในพื้นที่จากัด ปัจจุบันโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดนบ้า นชายควน เปิด ทาการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
มีนักเรียน ๑๔๘ คน ครูตารวจตระเวนชายแดน ๘ นาย จากนั้น ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน
และหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกให้บริการตรวจรักษา
ราษฎรในพื้นที่ วันนี้มีผู้มารับการตรวจรักษา ๒๙๓ คน และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาท
รับเสด็จด้วย

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๑.๒๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงติดตามโครงการทหารพันธุ์ดี ณ ค่ายรัตนพล อาเภอคลองหอยโข่ง
จังหวัดสงขลา
ครั้นเสด็จพระราชดาเนินถึงศูนย์ผลิตสัตว์ปีกพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ภาคใต้ตอนล่าง
ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๔ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับโครงการทหารพันธุ์ดี
๓ โครงการ และความคืบหน้าของการดาเนินงานศูนย์ผลิตสัตว์ปีกพระราชทานฯ จากนั้น ทอดพระเนตร
การดาเนินงานผลิตอาหารสัตว์ และการผลิตพันธุ์ไก่กระดูกดา ในโอกาสนี้ พระราชทานพันธุ์ไก่กระดูกดา
แก่ผู้แทนชาวบ้าน จากนั้น ทอดพระเนตรการทาอาหารไก่ไข่เพื่อลดต้นทุน โดยใช้วัตถุดิบ ที่มีคุณภาพดี
ราคาถู ก หาได้ ในท้ อ งถิ่ น อาทิ หยวกกล้ ว ย ร าหยาบ ปลายข้ า ว มู ล วั ว แห้ ง และเกลื อ ป่ น
มาประกอบเป็ น สู ต รอาหารไก่ ไ ข่ ที่ มี คุ ณ ค่ าทางโภชนาการ ต่ อ จากนั้ น เสด็ จ พระราชทานด าเนิ น
ไปทอดพระเนตรศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้าจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ภาคใต้ตอนล่าง แบ่งพื้นที่เป็น
๓ ส่วน ได้แก่ อาคารเรือนโรงใช้เพาะพันธุ์ปลา โรงเพาะพันธุ์สัตว์น้า โรงอนุบาลลูกปลาวัยอ่อน
และโรงเพาะเลี้ยงไรแดง และมีแผนจะเลี้ยงพันธุ์ปลา ๕ ชนิด ได้แก่ ปลานิลจิตรลดา ปลาตะเพียน
ปลาหมอไทย ปลาสลิด และปลาไน สาหรั บแจกจ่ายให้ประชาชน เสร็จแล้วเสด็จพระราชดาเนิ น
ไปทอดพระเนตรศูนย์ผลิตพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งผลิตพันธุ์พืช ๔ กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ กลุ่มพืชสมุนไพรไล่แมลงและกาจัดศัตรูพืช กลุ่มพืชผักสวนครัว และ
กลุ่มพืชท้องถิ่นภาคใต้ โดยแบ่งพื้นที่เป็น ๘ ส่วน เพื่อเตรียมการพัฒนาคุณภาพดิน และรองรับการปลูกพืช
ทั้ง ๔ กลุ่ม เมื่อผลิตพันธุ์พืชสมบูรณ์แล้วจะนาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระราชทานให้แก่
ประชาชนต่อไป จากนั้น พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการทหารพันธุ์ดี สมควรแก่เวลา
จึงเสด็จพระราชดาเนินกลับที่ประทับแรม เรือนรับรองที่ประทับ โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๑๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ
โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ เพื่อประทับ
เฮลิ คอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงติด ตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดาริ
ของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านปาโจแมเราะ อาเภอธารโต จังหวัดยะลา ในการนี้ ทอดพระเนตร
การสาธิตการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน
อาหารเสริมนม และการแปรรูป การถนอมอาหาร จากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดอาคาร
ห้องสมุดพระราชทาน และทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด และการสาธิตการเรียนการสอนชั้นอนุบาล ๓
ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และหน่วยทันตกรรมพระราชทานที่ทรงพระกรุณ า
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกให้บริการตรวจรักษาราษฎรในพื้นที่ และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้า
ทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๓.๔๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงติด ตามความก้าวหน้าโครงการในพระราชดาริของ
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านลีน านนท์ (มูลนิธิสุมิตร เลิศสุมิตรกุล อุปถัมภ์) อาเภอสุคิริน
จังหวัด นราธิว าส ในการนี้ ทอดพระเนตรกิ จกรรมห้ องสมุด กิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพีย ง
และกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปยังอาคาร มอ. วิทยานุสรณ์
ทอดพระเนตรการสาธิต การเรียนการสอนชั้ น อนุ บ าล ๓ และชั้ น ประถมศึ กษาปี ที่ ๑ เสร็จ แล้ ว
เสด็จพระราชดาเนิ น ไปทอดพระเนตรกิจกรรมประกอบ เลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม
ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และหน่วยทันตกรรมพระราชทานที่ทรงพระกรุณ า

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกให้บริการตรวจรักษาราษฎรในพื้นที่ และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้า
ทู ล ละอองพระบาทรับ เสด็ จ สมควรแก่ เวลา จึ งเสด็ จ พระราชด าเนิ น กลั บ เรื อ นรับ รองที่ ป ระทั บ
โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓
วัน นี้ เวลา ๐๘.๔๑ น. สมเด็ จพระกนิ ษ ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัต นราชสุ ด า
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ พระราชด าเนิ น โดยรถยนต์ พ ระที่ นั่ ง จากวังสระปทุ ม ไปทรงเปิ ด งาน
และทรงเยี่ยมร้านคณะภริยาทู ต ประจาปี ๒๕๖๓ ณ ศู น ย์การค้ าสยามพารากอน เขตปทุ ม วัน
กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๗.๒๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังปรินิพพานวิหาร และมหาปรินิพพานสถูป
สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย ในการนี้ ทรงสักการะพระพุทธรูป
ปางปรินิพพาน แล้วทรงเวียนประทักษิณ ๓ รอบ จากนั้น ทรงห่มผ้าสักการะพระพุทธรูปปางปรินิพพาน
เสร็จแล้ว เสด็จไปยังอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์
พระราชทานโรงพยาบาลจุ ฬ าภรณ์ และราชวิ ท ยาลั ย จุ ฬ าภรณ์ ที่ โปรดให้ อ อกหน่ ว ยให้ บ ริ ก าร
ตรวจรักษาประชาชนชาวอิน เดีย พระสงฆ์ และประชาชนชาวไทยที่มาจาริกปฏิบัติธรรมแสวงบุ ญ
ณ สาธารณรัฐอินเดีย ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรผลงานของนักเรียนศูนย์ศิลปาชีพ และพระราชทาน
พระวโรกาสให้ นักเรียน เฝ้า ถวายพระรูปของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่วาดด้วยลายเส้น
เวลา ๐๙.๒๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังมกุฎพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิง
พุทธสรีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โอกาสนี้ ทรงเวียนประทักษิณรอบพระสถูป ๓ รอบ
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และราลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสร็จแล้ว ทรงปิดทองคาเปลว
และทรงสรงน้าพระสถูป แล้วทรงวางพวงมาลัย ทรงถวายผ้าไตรจีวร ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

เวลา ๑๐.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อั ค รราชกุ ม ารี กรมพระศรีส วางควั ฒ น วรขั ต ติ ย ราชนารี เสด็ จ ไปยั งวัด ไทยกุ สิ น าราเฉลิ ม ราชย์
ทรงปลูกต้นสาละในดินแดนพุทธภูมิ จากนั้น เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีลาสิกขาพระนวกะโพธิ
ทั้ง ๔๔ รูป ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศล ในโอกาสครบ ๑๐ ปี
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๐๕ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุ มารี กรมพระศรีสวางควัฒ น วรขัต ติยราชนารี เสด็จไปทรงบาเพ็ญ พระกุศลอุทิ ศถวาย
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
ในการนี้ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนถวายสักการะพระบรมรูป ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์
จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้ นายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูตไทยประจาสาธารณรัฐอินเดีย
นา เกษตรกรชาวอินเดีย เฝ้า รับพระราชทานโคนม เพื่อนาไปเลี้ยงเพื่อรีดน้านมและขยายพันธุ์ต่อไป
ต่อจากนั้น เสด็จไปทรงเปิดงานสมโภชและสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ประจาปี ๒๕๖๓ ในการนี้
พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ทาคุณประโยชน์แก่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ และผู้ถวายเงินโดยเสด็จพระกุศล
ตามพระอัธยาศัยด้วย
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ ง
จากเรือนรับรองที่ประทับ โครงการฟาร์มตัวอย่ าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนี พั น ปี ห ลวง อ าเภอคลองหอยโข่ ง จังหวัด สงขลา ไปยังท่ าอากาศยานหาดใหญ่
เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
อาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาวสายหยุด เพ็ชรสุข
ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดาริ นา นักเรียนโรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส ที่ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ครั้งที่ ๒๐ ประจาปี ๒๕๖๒ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัล

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข
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๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

จากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปทรงติดตามการดาเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ ด้านการบริหารจัด การน้าในพื้นที่แปลงศึกษาทดลองวิจัย และ การทา
การเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรีย้ วจัด สาหรับแหล่งน้าทีใ่ ช้ในการศึกษาทดลองและวิจัย มี ๒ ส่วน
ได้ แ ก่ ส่ ว นสระเก็ บ น้ า ท าหน้ าที่ เป็ น แก้ ม ลิ งในฤดู ฝ น และกั ก เก็ บ รัก ษาความชุ่ ม ชื้ น ในหน้ าแล้ ง
และส่วนน้าในคู คลอง ร่องสวน ซึ่งได้จากอ่างเก็บน้าใกล้บ้านและน้าฝน ที่นามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของศูนย์
ซึ่งมีปริมาณเพียงพอตลอดทั้งปี ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด เป็นพื้นที่ศึกษา ทดลอง
วิจัย เพื่อหาวิธีบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้าที่เหมาะสมในพื้นที่พรุ ที่ผ่านมาได้ทาการระบายน้า
และเข้าสู่แปลงทดลอง เพื่อควบคุมระดับน้าใต้ดนิ ป้องกันไม่ให้เกิดกรดกามะถันสาเหตุที่ทาให้ดินเปรีย้ ว
ไม่สามารถทาการเกษตรได้ ปัจจุบันได้ปรับปรุงดินจนมีค่าความเป็นกรดด่างที่เหมาะสม ทาให้พืชผัก
พืชไร่ และไม้ผลที่ปลูกในแปลงทฤษฎีใหม่ รวมถึงพันธุ์ปลาน้าจืดเจริญเติบโต และให้ผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งให้ผลตอบแทนในจุดคุ้มทุนได้ในช่วงปีที่ ๖ ของการดาเนินงาน นอกจากนี้ ได้สนองพระราชดาริ
ขยายพันธุ์เป็ดพระราชทาน ซึ่งมีความเหมาะสมกับสภาพอากาศในภาคใต้ และเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
และสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนต่าง ๆ ต่อมา
เวลา ๑๑.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จ พระราชดาเนิ น ไปลานเฟื่ อ งฟ้ า ทั ก ษิ ณ ราชนิ เวศน์ อาเภอเมื องนราธิวาส จังหวัด นราธิว าส
ทรงร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลทางศาสนาอิสลามแก่ผู้ล่ วงลับ ภายในสุสานเฟื่องฟ้า โดยมี นายสุไฮมี มะเกะ
โต๊ะอิหม่ามประจามัสยิดบ้านเขาตันหยง นา คณะกรรมการมัสยิดบ้านเขาตันหยง ทายาทผู้ล่วงลับ
บ้ านเขาตั น หยง และราษฎรในพื้ น ที่ ร่วมสวดดุ อ าอ์ ถ วายพระพร พระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หั ว
สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ พระบรมราชิ นีน าถ พระบรมราชชนนีพั น ปี ห ลวง สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และพระบรมวงศานุวงศ์
ในการนี้ พระราชทานถุ ง ของขวั ญ แก่ นั ก เรี ย นจากศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ้ า นเขาตั น หยง
ซึ่งมีพระราชดาริให้ ตั้งขึ้น เปิด การเรียนการสอน เมื่อปี ๒๕๒๘ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง
และเสริมสร้างพัฒนาการแก่เด็กอายุระหว่าง ๒ - ๔ ขวบ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในชั้นประถมศึกษา
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ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๓.๐๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ พระราชด าเนิ น ไปทรงติ ด ตามการด าเนิ น โครงการตามพระราชด าริ
ณ โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ ๑๕๓ หมู่ที่ ๔ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต ๑ ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียน จานวน ๔๕๕ คน
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดาเนินงานภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชด าริ ใน ๘ เป้ าหมาย อาทิ กิจ กรรมการใช้ สื่ อของกลุ่ม สาระการเรียนรู้วิช าต่าง ๆ
และกิจกรรมฝึกอาชีพ นอกจากนี้ มีกิจ กรรมทาขนมหลังเลิกเรียนของนักเรียนที่พักนอนในโรงเรียน
เพื่อให้มีทักษะอาชีพที่นาไปประกอบอาชีพในอนาคต และสร้างรายได้ระหว่างเรียน ด้านการเกษตร
มีกิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ ปลาดุก ปลูกผัก แปรรูปอาหาร ทาให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะการสร้างอาชีพ
นาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน ผลผลิตที่ได้นาไปประกอบอาหารกลางวัน
สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จพระราชดาเนินไปยังโรงเรียนบ้านบางมะนาว อาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ทรงติดตาม
การดาเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาเด็ก และเยาวชนในถิ่น ทุรกัน ดาร ตามพระราชดาริ โรงเรียนแห่ งนี้
เปิดสอนชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยโรงเรียนได้พัฒนานักเรียนด้านต่าง ๆ อาทิ การสอนเสริม
นอกเวลาเรี ย น เพื่ อ แก้ ปั ญ หาเด็ ก ที่ มี ปั ญ หาพั ฒ นาการอ่ า น การเขี ย น ช้ า กว่ า เกณฑ์ โอกาสนี้
ทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ อ อาหารกลางวั น ที่ ส่ งเสริ ม ให้ นั ก เรี ย นลงมื อ ปฏิ บั ติ ทุ ก ขั้ น ตอน
ตั้งแต่การปลูกผักสวนครัว ใช้น้าหมักชีวภาพ และการปรับปรุงดินให้เหมาะต่อการทาเกษตร โดยได้รับ
การถ่ายทอดความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ส่งเสริมให้เลี้ยงไก่ไข่
พันธุ์พระราชทาน ไก่เนื้อ และปลาดุกในบ่อคอนกรีต โดยผลผลิตที่ได้นาไปจัดสรรยังสหกรณ์โรงเรียน
เพื่อเป็นวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหารกลางวัน นอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในโรงเรียนแล้ว ยังต่อยอด
ความรู้จากโรงเรียนสู่ชุมชน ทาให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ ในการนี้ ทรงรับซื้อผลงาน
ของนั กเรียน น าไปจาหน่ ายที่ร้านภู ฟ้า เพื่ อเป็น ขวัญ กาลังใจและช่วยให้ เด็กมีรายได้ ระหว่างเรียน
ซึ่งรายได้ดงั กล่าว จะจัดสรรกลับไปช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารต่อไป จากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎร
ที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนิน
ไปยังท่าอากาศยานนราธิวาส เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับกรุงเทพมหานคร

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังท่าอากาศยานโครักขปูร์ รัฐอุตตรประเทศ
สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จไปยังท่า อากาศยานเนทาจิ สุภาส จันทรโภส
เมืองกัลกัตตา จากนั้น ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จกลับประเทศไทย

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓
วัน นี้ เวลา ๐๗.๐๘ น. สมเด็ จพระกนิ ษ ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรั ต นราชสุ ด า
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยาน
กองบั ญ ชาการกองทั พ อากาศ ดอนเมื อ ง เพื่ อ ประทั บ เครื่ อ งบิ น พระที่ นั่ ง เสด็ จ พระราชด าเนิ น
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพิษณุโลก
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ พระตาหนักดอยตุง อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เวลา ๐๙.๔๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา
ประจาปีการศึก ษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุมพญางาเมือง มหาวิท ยาลัยพะเยา อาเภอเมือ งพะเยา
จังหวัดพะเยา
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ความสาเร็จทางการศึกษาของบัณฑิตในครั้งนี้ เป็นผลมาจาก
ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะแสวงหาความรู้ และความวิริยอุตสาหะในการสร้างสมอบรมความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง
ให้ก้าวหน้า นับเป็นความสาเร็จอันน่าภูมใิ จ นับจากนี้ ทุกคนคือกาลังสาคัญของประเทศชาติ ที่จะนาความรู้
ซึ่งได้เล่าเรียนมาไปใช้ปฏิบัติงานให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์ในการทางานนั้น โดยปรกติก็คงจะมีอุปสรรคปัญหา
เกิดขึ้นบ้าง จึงมิใช่เรื่องที่บัณฑิตจะต้องหวั่นไหวย่อท้อ หรือเคร่งเครียดกังวลจนเกิ นไป เมื่อต้องเผชิญ
อุปสรรคปัญหาชอบที่แต่ละคนจะมีสติตั้งมั่นไว้ รับรู้ปัญหานั้นด้วยใจที่เข้มแข็ง พิจารณาปัญหาด้วยหลักวิชา
และเหตุผลแล้วนาความรู้ที่มีอยู่ไปใช้แก้ปัญหาให้ถูกต้อง โดยยึดหลักสามัคคีธรรมซึ่งมุ่งเน้นการประสานประโยชน์
ของทุกคนทุกฝ่ายเป็นทีต่ ั้ง ถ้าทาได้ดังนี้ แต่ละคนก็จะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหา และสามารถภูมิใจได้เต็มที่ว่า
ได้ ป ระสบความส าเร็ จ แล้ ว อี ก ขั้ น หนึ่ ง คื อ ความส าเร็ จ ในการปฏิ บั ติ ง านให้ สั ม ฤทธิ์ ผ ลโดยราบรื่ น
อันจะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตน แก่ส่วนรวม และแก่ประเทศชาติ

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

เวลา ๑๔.๒๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนิ น ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระอุบาลีคุณู ปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺ โญ)
ณ เมรุชั่วคราว วัดศรีโคมคา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๔.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒ น วรขัต ติ ยราชนารี เสด็ จโดยรถยนต์ พ ระที่ นั่ ง จากพระต าหนัก จัก รีบ งกช
อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๖๓
มูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ณ อาคารสานักประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิด นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
“เฉลิมราชย์องค์ราชา พยุหยาตราสายธาราสู่กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ฯ” และการแสดงผลงาน
ของนั ก เรีย นกลุ่ ม โรงเรี ย นในพระราชู ป ถั ม ภ์ สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร
ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒ น์ (มัธยมวัด หัต ถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๒๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการดาเนินงาน
โครงการต ารวจพั น ธุ์ ดี บ้ า นหั ว ดอย ต าบลท่ า สาย อ าเภอ เมื อ งเชี ย งราย จั ง หวั ด เชี ย งราย
ซึ่งตารวจภูธรภาค ๕ สนองพระราชดาริในการดาเนินงานโครงการฯ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
โดยมอบหมายให้ตารวจภูธรจังหวัดเชียงรายดาเนินงานเป็นแห่งแรก เพื่อเป็นโครงการต้นแบบของ
ตารวจภูธรภาค ๕ เป็นศูนย์เรียนรู้สาหรับข้าราชการตารวจที่ใกล้ปลดเกษียณ และเพื่อนาไปขยายผล
ให้ กับชุมชนท้องถิ่น โดยจัดส่งข้าราชการตารวจ ๑๒ นาย เข้าฝึกอบรมการปลูกพืชผัก การเพาะ
และเก็บเมล็ดพันธุ์ผักที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ก่อนนาความรู้มาประยุกต์ใช้ โดยมีศูนย์ ฯ

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

เป็นพี่เลี้ยง มีพื้นที่ดาเนินโครงการฯ ๓๐ ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ แบ่งพื้นที่ดาเนินงานเป็น
๗ ส่วน ได้แก่ พลับพลาทรงงาน บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง พืชผักสวนครัวล้อมรั้วกินได้ พืชยืนต้นกินได้
ศูนย์ทาน้าหมักชีวภาพ บ้านไก่อารมณ์ดี และเลี้ยงปลาดุกกับเลี้ยงกบ ที่ผ่านมา โครงการฯ ประสบปัญหา
ขาดแคลนแหล่งน้า เนื่องจากไม่มีแหล่งน้าธรรมชาติในพื้นที่โครงการฯ จึงดาเนินการขุดสระน้าและ
เจาะบ่อบาดาลแต่ยังไม่เพียงพอ กรมชลประทานจึงเข้ามาปรับปรุงสระเก็บน้าเดิมภายในโครงการฯ ๖ แห่ง
ทาให้มีปริมาตรความจุรวม ๔๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมทั้งปรับปรุงระบบส่งน้า ความยาวรวม
๒๐๐ เมตร เพื่อส่งน้าช่วยเหลือในโครงการฯ โดยมีการเลี้ยงปลานิล ปลาตะเพียน และปลาบ้าในสระน้าด้วย
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง และการปลูกผักจากเมล็ดพันธุ์ผัก
พระราชทาน ซึ่งเดิมดินในพื้นที่โครงการฯ มีสภาพเป็นดินร่วนปนทราย และเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่า
โดยสถานีพัฒนาที่ดนิ จังหวัดเชียงรายได้เข้ามาตรวจสอบสภาพดิน และปรับปรุงดินให้สามารถเพาะปลูกพืชได้
ส่งผลให้พืชผักเจริญเติบโตงอกงามดี มีผลผลิตจากเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน นอกจากนี้ มีการดาเนินกิจกรรม
เลี้ยงปลาดุกและกบในบ่อพลาสติกซึ่งทาได้ง่ายในพื้นที่จากัด เพื่อสร้างแหล่งโปรตีนในครัวเรือน และมีกิจกรรม
น้าหมักชีวภาพ ทาน้าหมักสูตรต่าง ๆ เพื่อใช้ในโครงการ เพื่อใช้ทดแทนสารเคมีกาจัดแมลงและปุ๋ยเคมี
บารุงพืชผัก ในอนาคตจะมีการขยายผลองค์ความรู้สู่ชุมชนบ้านหัวดอยพื้นที่ ๑๒ ไร่ เนื่องจากชุมชน
เห็ น ความเปลี่ ยนแปลงของการดาเนิ น โครงการฯ และต ารวจภู ธรภาค ๕ จะขยายผลโครงการฯ
สู่ตารวจภูธรอีก ๗ จังหวัด ในสังกัดตารวจภูธรภาค ๕ ต่อไป
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ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายได้ศึกษาเล่าเรียนมาในสาขาวิชาต่าง ๆ ย่อมมี
ความรู้ ความสามารถและทักษะความเชี่ยวชาญแตกต่างกัน การรู้จักตนเองตามเป็นจริงว่า ตนมีความรู้
ความสามารถ และความถนัดในด้านใด มากน้อยเพียงใดนั้น มีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะช่วยให้คนเรา
สามารถนาศักยภาพที่มีอยู่ ไปใช้ได้ถูกตรงกับงานหรือกิจการต่าง ๆ ที่ทา เพื่อให้งานนั้นสาเร็จผล
เป็นประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังทาให้รู้จักขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ฝึกฝนความเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบัติ และเพิ่มพูนประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ อยู่เสมอ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ
และความชานาญจัดเจน ที่ยิ่งสูงขึ้น กว้างขวางขึ้น เป็นประโยชน์ต่องานยิ่ง ๆ ขึ้นไป การรู้จักตนเองดังที่กล่าว
เป็นคุณสมบัติสาคัญประการหนึ่ง ซึ่งส่งเสริมให้บุคคลมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้าและผาสุกมั่นคงอย่างแท้จริงได้
บัณฑิตทุกคนจึงควรพิจารณาให้รู้จักตนเองตามเป็นจริง จะได้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตน
แก่สังคม และแก่ประเทศชาติได้สืบไป
อนึ่ง เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ ง
จากพระตาหนักดอยตุง อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ไปทรงติดตามการดาเนินโครงการเลี้ยงแพะ
พันธุ์แบล็คเบงกอล ในโครงการพัฒนาดอยตุง พื้นที่ทรงงาน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีพระราชดาริให้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ดาเนินการเมื่อปี ๒๕๕๓
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โดยรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล
จานวน ๑ คู่ เพื่อแสดงถึงมิต รภาพและความร่วมมือในการพั ฒ นาอย่างยั่งยืนของทั้งสองประเทศ
แพะพันธุ์แบล็คเบงกอล เป็นแพะขนาดเล็ก มีจุดเด่น คือ เจริญเติบโตเร็ว ส่วนใหญ่เลี้ยงเพื่อผลิตเนื้อและหนัง
โอกาสนี้ พระราชทานแนวพระราชดาริ ในการเลี้ยงแพะ คือ ให้รักษาสายพันธุ์แพะแบล็คเบงกอล
ให้ ค งลั ก ษณะประจ าพั น ธุ์ และให้ ผ ลิ ต แพะลู ก ผสมที่ แ ข็ ง แรงใช้ ป ระโยชน์ ได้ ดี ทั้ ง เนื้ อ และน้ านม
สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย
เวลา ๑๐.๑๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนินไปยังบ้านสันทางหลวง อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ทรงนาคณะทูตานุทูตและกงสุล
ต่างประเทศประจาประเทศไทย และผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ พร้อมคู่สมรส เยี่ยมชมการดาเนินงาน
ปลูกผักปลอดภัยมาตรฐาน จีเอพี (GAP) ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช
จักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ ส่งเสริมให้ปลูกผักด้วยวิธีที่ถูกต้องและปลอดภัย
แก่ ผู้ บ ริโ ภค และจ าหน่ ายให้ กั บ ศู น ย์ พั ฒ นาพั น ธุ์ พื ช จั ก รพั น ธุ์ เพ็ ญ ศิ ริ เพื่ อ สร้ างรายได้ โอกาสนี้
ทอดพระเนตรโครงการบ้านนีม้ ีรกั ปลูกผักกินเอง ของ นางแว่น กันธิพร้าว ซึ่งปลูกพืชผักปลอดสารพิษ
ไว้บริโภคเพื่อลดรายจ่ายและแบ่งให้เพื่อนบ้าน แล้วพัฒนามาปลูกเพื่อส่งจาหน่าย เป็นรายได้หมุนเวียน
แก่ครอบครัวอย่างต่อเนื่ อง จากนั้ น ทรงเยี่ยมราษฎรจากหมู่บ้านต่ าง ๆ ในอาเภอแม่จัน ที่มาเฝ้า
ทูลละอองพระบาทรับเสด็จ และทอดพระเนตรผลงานของกลุ่มอาชีพ วิถีไทย วิถียอง บ้านสันทางหลวง
ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวยอง ที่มีเชื้อสายชาติพันธุ์ไทลื้อ อพยพมาจากเมืองเชียงรุ้ง สิบสองปันนา
ประกอบอาชีพทานา ทาไร่ มีความเชื่ อถือและยึดมั่นในพระพุทธศาสนา มีศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน
มีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์มารวมกลุ่มกันทางานหัตถกรรม และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว สร้างรายได้แก่ครอบครัวหลังจากการทานา ทาไร่ อนุรักษ์วิถีชีวิตและขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชาวยอง
เวลา ๑๑.๔๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนินไปยังศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีพระราชดาริให้มูลนิธิชัยพัฒนา
จัด ตั้งขึ้ น เมื่ อปี ๒๕๕๒ ในวาระครบ ๑๐๐ ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์ เจ้าจัก รพั น ธ์เพ็ญ ศิ ริ
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรแปลงพืชผัก และติดตามการดาเนินงานต่าง ๆ ของศูนย์ฯ ได้แก่ ผลการผลิต
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เมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ผลการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานของชุมชน การปลูกผักด้วยเมล็ดพันธุ์
พระราชทานจากต่างประเทศ เป็นต้น ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปยังอาคารปรับปรุงคุณภาพ
เมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน ทอดพระเนตรโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน”
ซึ่งเมื่อปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ จังหวัดเชียงรายผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานพันธุ์ข้าวหอมปทุมธานี ๑
ได้กว่า ๖๒๐ ตัน พระราชทานแก่เกษตรกร และราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ ปัจจุบันมีสมาชิก ๒ หมู่บ้าน
คือ บ้านสันหลวงใต้ และบ้านสันบุญเรือง โอกาสนี้ พระราชทานกาลังใจแก่กลุ่มสมาชิก ฯ ที่ช่วยกัน
ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักและข้าวมีคุณภาพให้ได้มาตรฐาน เพื่อจะได้มีอาหารปลอดภัยไว้บริโภค ถ้าลาบากก็ขอให้อดทน
ไม่ท้อแท้ เพื่อความมั่นคงของชุมชนและประเทศชาติ จากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปยังแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์
ของมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ทอดพระเนตรงานวิจัยการพัฒนาพันธุ์และรักษาพันธุพ์ ืชผัก การผลิต
เมล็ดพันธุ์ผัก และการควบคุมศัตรูพืชอย่างปลอดภัย โอกาสนี้ ทรงฟังรายงานการดาเนินโครงการทหารพันธุ์ดี
พื้นที่กองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจะพัฒนาเป็นศูนย์การผลิตพันธุ์พืช
และพันธุ์สัตว์พระราชทาน เพื่อนช่วยเพื่อน ค่ายเอกาทศรถ จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้
ผู้แทนกองทัพบก เข้ารับพระราชทานวุฒิบัตรทหารพันธุ์ดี รุ่นที่ ๒๕ ถึงรุ่นที่ ๔๕ ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนา
ร่วมกับกองทัพบกจัดทาหลักสูตรทหารพันธุ์ดี เพื่อให้นายทหาร นายสิบ และพลทหารกองประจาการ
ที่ สนใจได้ เรีย นรู้ขั้ น ตอนการปลู ก ผั กปลอดภั ย เสร็จแล้ ว เสด็ จ พระราชด าเนิ น ไปยังร้านจั น กะผั ก
ทอดพระเนตรระบบฐานข้อมูลพัน ธุ์พืช เพื่อรวบรวมและเก็บข้อมูลพืชพันธุ์ไม้ แบ่งเป็น ๕ หมวด
คือ ไม้ผลไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับ ผัก พืชสมุนไพร และอื่น ๆ
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๖.๕๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงนาคณะทูตานุทูต กงสุลต่างประเทศประจาประเทศไทย และผู้แทนองค์กร
ระหว่างประเทศ ไปเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ามันและพืชน้ามัน มูลนิธิชัยพัฒนา อาเภอแม่สาย
และทรงประกอบอาหารกระทงทองน้ามันเมล็ดชา เมนูน้ามันเมล็ดชาพระราชทาน ประจาปี ๒๕๖๓ ด้วย
สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดาเนินกลับพระตาหนักดอยตุง อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓
วัน นี้ เวลา ๐๙.๔๒ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิดการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม
และความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ ๒ ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๒๕ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจาปี ๒๕๖๓
ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ อาคารศรีจุลทรัพย์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๒๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงติดตามการดาเนินงานโครงการ
ตามพระราชดาริของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบารุงที่ ๑๑๒ อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ซึ่งเปิดสอนเมื่อปี ๒๕๓๔ รับนักเรียนจากบ้านโป่งไฮ และหมู่บ้านใกล้เคียง ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า
ละลาหู่ สื่อสารโดยใช้ภาษาถิ่น ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน รวม ๑๖๘ คน
และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ๗ คน นักเรียนมีผลการเรียนในเกณฑ์ปานกลาง จึงจัดสอนเสริม
โดยได้ รับ การสนั บ สนุ น จากมู ล นิ ธิพุ ท ธรั ก ษา ส่งครู ไปช่ วยสอนท าให้ มี ผ ลการเรีย นดี ขึ้ น โอกาสนี้
ทอดพระเนตรโครงการตามพระราชดาริ โดยกิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพ มีการสอนการทาหมอนใบชา
ตัด เย็บ พวงกุญ แจเศษผ้ า และท าไม้ ก วาด ด้ านการเรียนการสอน มี ก ารน าสื่ อ การเรียนการสอน
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ กิจกรรมสหกรณ์ มีการสอนให้นักเรียนมีความรู้เรื่องสหกรณ์ การทาบัญชี
รายรับรายจ่าย และการออม โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีการทาการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง
มีแปลงปลูกพืชผัก เพาะเห็ด เลี้ยงไก่ไข่ สุกร และปลา ผลผลิตเพียงพอสาหรับประกอบอาหารกลางวัน
ควบคู่กั บนมถั่ว เหลื อง ท าให้ นั ก เรียนมีร่างกายแข็ งแรง จากนั้ น เสด็จพระราชดาเนิ น ไปทรงเปิ ด
“อาคารเกษตรสิ ริ สุ ข ” ซึ่ ง กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร ก่ อ สร้ า งให้ โรงเรี ย นต ารวจตระเวนชายแดน
และขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญอักษรพระนามาภิไธย สธ. ประดับที่ป้ายชื่ออาคาร ภายใน

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

แบ่งเป็นส่วนจัดการผลผลิต ห้องแปรรูปถนอมอาหาร ห้องบรรจุและตัดแต่ง ห้องล้างทาความสะอาด
และห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย จากนั้น ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ออกให้บริการราษฎรในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อ และระบบทางเดินหายใจ
และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๖.๓๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงติดตามการดาเนินงานโครงการตามพระราชดาริของ
โรงเรีย นตารวจตระเวนชายแดนสังวาลย์ วิท ๘ อาเภอแม่ ฟ้ าหลวง จั งหวัด เชี ยงราย ซึ่ งปั จจุบั น
เปิดสอนชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน รวม ๑๑๗ คน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผลสอบคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยระดับโรงเรียนสูงขึ้น และเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาทุกคน โอกาสนี้ พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ ๑ แก่ครูตารวจตระเวนชายแดน
สังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ ที่ถวายงานด้านการศึกษาครบ ๒๐ ปี จากนั้น
ทอดพระเนตรกิจกรรมในโครงการตามพระราชดาริ อาทิ กิจกรรมสหกรณ์ ซึ่งโรงเรียนได้รับรางวัล
พระราชทานโรงเรียนจัดการเรียนรู้สหกรณ์ดีเด่นระดับประเทศ ประจาปี ๒๕๖๑ ประเภทโรงเรียนภายใต้
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดาริ กลุ่มโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการ
ตารวจตระเวนชายแดน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีผลผลิตทางการเกษตรเพียงพอสาหรับบริโภค
และเหลือจาหน่ายผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียน พร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพผ่านการปลูกพืช
เลี้ยงสัตว์ ท าปุ๋ ยหมักชีวภาพ น้ าหมั กชี วภาพ ส่ งเสริมการเรียนรู้ภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ น ผ่ านการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมอาชีพ เช่น ข้าวเกรียบจิงจูฉ่าย ปลาเส้นปรุงรส และปักผ้าลายอาข่า จากนั้น
ทอดพระเนตรการเรียนการสอนชั้นอนุบาล โดยวิธีการสอนแบบมอนเตสซอรี ซึ่งคานึงถึงความต้องการของเด็ก
โรงเรียนจัดเตรียมสิ่งแวดล้อม และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัย ให้เด็กลงมื อทาด้วยตนเอง
จะได้พัฒนาตนเองจากสิ่งแวดล้อม และเครื่องมืออุปกรณ์ที่จัดระบบไว้ให้ ส่งผลดีต่อนักเรียนที่มีความสนใจ
ในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรศูนย์วัฒนธรรมชาวอาข่า จัดแสดงอุปกรณ์และอาหาร
ที่เกี่ยวข้องกับชนเผ่าอาข่า เพื่ออนุรักษ์และสืบสานความภูมิใจในชาติพันธุ์ จากนั้น ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์
พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกให้บริการราษฎรในพื้นที่ และทรงเยี่ยมราษฎร
ที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ ได้แก่ อาข่า เมี่ยน และลัวะ
สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดาเนินกลับพระตาหนักดอยตุง อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓
วัน นี้ เวลา ๑๓.๑๔ น. สมเด็ จพระกนิ ษ ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัต นราชสุ ด า
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นาวาเอก จุลินทร์ เหลือนาค
ท.ช., ท.ม. ณ เมรุวัดสระแก้วปทุมทอง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ ง
จากพระตาหนักดอยตุง อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ พระตาหนั กดอยตุง
เพื่ อประทับเฮลิคอปเตอร์พ ระที่นั่ ง เสด็จพระราชดาเนิน ไปยังโรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา บ้านเล่าลิ่ว
อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ในชั้นอนุบาล
และการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ต่อจากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุม
โครงการขยายผลการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับเด็กในพื้นที่พัฒนาของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
ซึ่งนาต้นแบบการพัฒนาภาษาไทยที่ใช้ในโรงเรียนพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงที่ประสบผลสาเร็จ มาปรับใช้
กับโรงเรียนเป้าหมายในอาเภอแม่ฟ้าหลวง ๓๖ แห่ง และในอาเภอแม่อาย ๓ แห่ง พบว่า นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ มีพัฒนาการด้านการอ่านและเขียนดีขึ้น และจะขยายผลไปถึงชั้นประถมศึกษาที่ ๔ - ๖
ในปี ๒๕๖๓ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจภาษาไทยมากขึ้น สามารถศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ เสร็จแล้ว
ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังบ้านแม่คาน้อย อาเภอแม่ฟ้าหลวง ทรงติดตามการดาเนินงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่โครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ามัน ซึ่งจากการสารวจข้อมูลพบว่า
ราษฎรในพื้นที่โครงการฯ รวม ๒๙ หมู่บ้าน ๕๗๒ หลังคาเรือน มีหนี้สินลดลง แต่บางครอบครัวยังมีรายได้ต่า
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงจึงส่งเสริมผู้มีรายได้น้อย ให้เลี้ยงไก่กระดูกดา สุกรเหมยซาน และปลูกพืชทางเลือก
ในพื้นที่ทากิน ในโอกาสนี้ ปศุสัตว์อาเภอ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบรับรองฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรค
และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดาเนินไปยังสานักงานโครงการศึกษาและพัฒนา

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

การปลูกชาน้ามัน ปางมะหั น ระหว่างทางทอดพระเนตรแปลงปลูกชาน้ามันในพื้นที่ตาบลเทอดไทย
อาเภอแม่ฟ้าหลวง เมื่อเสด็จพระราชดาเนินถึงทรงใส่ปุ๋ยและทรงรดน้าต้นชาน้ามันพันธุ์ดอกขาวที่ทรงปลูก
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ กับทรงปลูกต้นชาน้ามันที่ทรงเปลี่ยนยอดพันธุ์ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ในตอนบ่าย เสด็จพระราชดาเนินไปยังโครงการสมัครใจเข้ารับการบาบัดยาเสพติด (อาสาทาดี)
ศูนย์อานวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่ นคง พื้นที่อาเภอแม่ฟ้าหลวง - อาเภอแม่จัน
ตาบลเทอดไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวง ซึ่งมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สืบสานพระราชปณิธาน
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงริเริ่มโครงการพัฒนาดอยตุง ฯ เพื่อแก้ปัญหายาเสพติด
ก่อตั้งศูนย์บาบัดยาเสพติดที่บ้านผาหมี เมื่อปี ๒๕๓๕ ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตร
สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร บ้านหัวแม่คา ตาบลแม่สลองใน อาเภอแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นหมู่บ้าน
ชาวไทยภูเขา ชายแดนไทย - เมียนมา ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้าไปบริหารจัดการน้าให้ดีขึ้น
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๘.๓๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ ออก ณ พระต าหนั ก ดอยตุ ง อ าเภอแม่ ฟ้ า หลวง จั ง หวั ด เชี ย งราย
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
- รองศาสตราจารย์เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท อุปนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เชียงราย พร้อมคณะกรรมการบริห ารและผู้แ ทนสมาชิกสมาคมนิ สิต เก่าจุฬ าลงกรณ์ มหาวิท ยาลั ย
เชียงราย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ครั้งที่ ๒๖ ประจาปี ๒๕๖๒ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โอกาสนี้ นายกสมาคมนิสิตเก่า
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เชียงราย คนปัจจุบัน พร้อมผู้แทนคณะกรรมการบริหารสมาคมชุด ใหม่
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
- นางพรรณราย จันทยศ ประธานกลุ่มรวมพลังเพื่อแผ่นดิน นา คณะกรรมการและสมาชิก
กลุ่มรวมพลังเพื่อแผ่นดิน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย เสร็จแล้ว

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก
ณ พระตาหนักดอยตุง อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓
วัน นี้ เวลา ๑๔.๓๗ น. สมเด็ จพระกนิ ษ ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัต นราชสุ ด า
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสี มาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นา คณะข้าราชการและเกษตรกร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดนครนายก
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๒๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการประชุมสภาสถาบัน
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๒๕ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร
(เจริญ สุวฑฺฒโน) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๒๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ ง
จากพระตาหนักดอยตุง อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ พระตาหนักดอยตุง
เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดอาคารเรียนใหม่ ณ ศูนย์การเรียน
ตารวจตระเวนชายแดนบ้านจะนู อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัด เชี ยงราย ซึ่งเป็นอาคารเรียนขนาด
๘ ห้องเรียน ปัจจุบันศูนย์การเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านจะนู เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา
มีจานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากครูตารวจตระเวนชายแดน ใช้เวลาว่างพบปะชุมชน ทาให้ผู้ปกครอง
ซึ่งส่วนใหญ่ที่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลาหู่ เข้าใจและเห็นความสาคัญของการศึกษาจึงส่งบุตรหลานเข้าศึกษาที่โรงเรียน
โอกาสนี้ ทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดาริ ได้แก่ กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
มีการปลูกไม้ผลตามไหล่เขา เนื่องจากมีพื้นที่ราบน้อย ทาแปลงเกษตรได้น้อย ในอนาคตจะขยายพื้นที่
ปลูกพืชผักให้มากขึ้น จะได้มีผลผลิตเพียงพอ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน มีปราชญ์ชาวบ้านมาช่วยสอน

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

การทอผ้า เพื่ อทาเป็ น กระเป๋า และเครื่องแต่งกายชนเผ่า ส่งจาหน่ ายผ่านระบบสหกรณ์ นักเรียน
จากนั้น ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกให้บริการนักเรียน
และราษฎรในพื้นที่ และทรงเยี่ยมราษฎรซึง่ ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลาหู่ที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๓.๑๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นาวาเอก จุลินทร์ เหลือนาค ท.ช., ท.ม.
ณ เมรุวัดสระแก้วปทุมทอง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วัน นี้ เวลา ๑๗.๑๑ น. สมเด็ จพระกนิ ษ ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัต นราชสุ ด า
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นายอานวย ประนิช ม.ป.ช., ม.ว.ม., ต.จ.ว. ณ เมรุหลวง หน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๒๒ น. พระเจ้ า วรวงศ์ เธอ พระองค์ เจ้ า โสมสวลี กรมหมื่ น สุ ท ธนารี น าถ
และสมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ เจ้ า ฟ้ าพั ช รกิ ติ ย าภา นเรนทิ ราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิ ริพั ช ร
มหาวัชรราชธิดา เสด็จออก ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงร่ วมประชุมในงานสัมมนาเส้นทางมุ่งสู่ “Zero Discrimination
อันเนื่องมาจากเอดส์ในประเทศไทย” ในวันลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ
เวลา ๑๗.๒๙ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ ง
จากพระต าหนั กใหม่ สวนจิต รลดา พระราชวังดุสิ ต ไปทรงเปิ ด งานนมั สการพระบรมสารีริกธาตุ
ปิ ด ทององค์ ห ลวงพ่ อ โต และท าบุ ญ บ่ อ น้ าพระพุ ท ธมนต์ สมเด็ จ พระพุ ฒ าจารย์ (โต พรห̣ ม รสี )
ประจาปี ๒๕๖๓ ณ วัดอินทรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวั น เดี ย วกั น นี้ เวลา ๑๔.๒๙ น. พระเจ้ า วรวงศ์ เธอ พระองค์ เจ้ า อทิ ต ยาทรกิ ติ คุ ณ
เสด็ จ โดยรถยนต์ ที่ นั่ ง จากพระต าหนั ก จั ก รี บ งกช อ าเภอเมื อ งปทุ ม ธานี จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
ไปทอดพระเนตรการแสดงมหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาล ครั้งที่ ๑๒ ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๔.๑๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข
ทาความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้แก่เรือนจากลางคลองไผ่ เรือนจากลางนครพนม เรือนจากลางนครราชสีมา
และทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ณ เรือนจากลางคลองไผ่ อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วัน นี้ เวลา ๐๗.๒๒ น. สมเด็ จพระกนิ ษ ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัต นราชสุ ด า
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยาน
กองบั ญ ชาการกองทั พ อากาศ ดอนเมื อ ง เพื่ อ ประทั บ เครื่ อ งบิ น พระที่ นั่ ง เสด็ จ พระราชด าเนิ น
ไปทรงเปิดการประชุมกาแล็กซี ฟอรั่ม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๒๐๒๐ ประเทศไทย (Galaxy Forum
Southeast Asia 2020 Thailand) ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๐๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบาเพ็ ญ พระราชกุศล
เพื่ อความเป็ น สิริม งคลของบ้ านเมื อ ง ณ พระอุ โบสถวัด ราชบพิ ธสถิ ต มหาสี ม าราม เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
เมื่ อ ผู้ แ ทนพระองค์ ถึ ง วั ด ราชบพิ ธ สถิ ต มหาสี ม าราม วางพวงมาลั ย และจุ ด ธู ป เที ย น
เครื่องทองน้ อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุ สาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หั ว
จากนั้ น ผู้ แ ทนพระองค์ จุ ด ธู ป เที ย นเครื่ อ งทองน้ อ ย เพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ล แล้ ว ตั ก บาตร
และถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) สมเด็จพระราชาคณะ
ประธานสงฆ์ และพระสงฆ์ จานวน ๑๐ รูป เสร็จแล้ว ผู้แทนพระองค์ กรวดน้า พระสงฆ์อนุโมทนา
ถวายอดิเรก
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบรางวัลเทพทอง
แก่ผู้แทนองค์กรดีเด่น บุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ประจาปี ๒๕๖๒ และโล่เกียรติยศ
แก่ผู้ทาคุณประโยชน์ ต่อชาติบ้านเมืองและผู้ให้การสนับสนุนการจัด งานพระราชทานรางวัลเทพทอง
ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วัน นี้ เวลา ๐๗.๓๒ น. สมเด็ จพระกนิ ษ ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัต นราชสุ ด า
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยาน
กองบั ญ ชาการกองทั พ อากาศ ดอนเมื อ ง เพื่ อ ประทั บ เครื่ อ งบิ น พระที่ นั่ ง เสด็ จ พระราชด าเนิ น
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๓
ในโอกาสนี้ ประทั บ แรม ณ เรื อ นรั บ รองที่ ป ระทั บ เขื่ อ นรั ช ชประภา อ าเภอตาขุ น
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ ๔ มี น าคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๕๐ น. สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุสวี
อาเภอสวี จังหวัดชุมพร
ครั้น เสด็ จพระราชด าเนิ น ถึ ง เสด็ จ เข้ าพลั บ พลาพิ ธี ทรงจุ ด ธูป เที ย นเครื่อ งนมั ส การบู ช า
.พระพุ ท ธนวราชบพิ ต ร เสร็จ แล้ ว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวิ บู ล ย์ รัต นาภรณ์ ว งศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงาน จากนั้น ทรงกดปุ่มไฟฟ้า
เปิดแพรคลุมป้ายชื่อ “พิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุสวี ” ทรงปลูกต้นกันเกรา แล้วทรงพระดาเนินไปยัง
พระบรมธาตุสวี ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ เสร็จแล้ว ทรงพระดาเนิน
ทอดพระเนตรภายในพิพิธภัณฑ์ฯ พระบรมธาตุสวีสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา เลียนแบบพระบรมธาตุเจดีย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเจดีย์ทรงระฆังแบบโอคว่า เหนือขึ้นไปเป็นเสาหารก้านฉัตรบัวเถาปล้องไฉน ๗ ชั้น
กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๔ ซึ่งสร้างแล้วเสร็จ
เมื่อปี ๒๕๖๐ เป็น อาคารชั้น เดียว เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ท างประวัติศาสตร์ บอกเล่าความเป็ นมา
ของวัดพระบรมธาตุสวี แบ่งการจัดแสดงเป็น ๕ ส่วน อาทิ ห้องตานานพระบรมธาตุสวี กล่าวถึง
พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ได้ยกทัพมายังวัดร้าง และพบฝูงกาบนกองอิฐ เมื่อรื้อกองอิฐพบฐานเจดีย์ใหญ่
ด้านล่ างมี ผอบบรรจุ พ ระบรมสารีริก ธาตุ ซ่อ นอยู่ จึ งได้ ส ร้างเจดี ย์ขึ้ น ใหม่ และพระราชทานชื่ อว่ า
“พระบรมธาตุกาวีปีก” คาว่า “วีปีก” แปลว่า กระพือปีก และเพี้ยนมาเป็นคาว่า “สวี” นอกจากนี้
ยังเก็บโบราณวัตถุยุคก่อนประวัติศาสตร์ และยุคประวัติศาสตร์ไว้จานวนมาก เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา
และตระหนักถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ ซึ่งนอกจากจะมีมูลค่าที่ประเมินไม่ได้แล้ ว ยังเป็นสิ่งมีค่า
ที่จะส่งต่อให้คนรุ่นหลังรู้สึกรักและหวงแหนบ้านเกิด
เวลา ๑๒.๓๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนินไปทรงติดตามการดาเนินงานตามโครงการพระราชดาริฯ ณ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
บ้านควนสามัคคี ตาบลครน อาเภอสวี จังหวัดชุมพร

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ครั้ น เสด็ จ พระราชด าเนิ น ถึ ง ผู้ บั ญ ชาการต ารวจตระเว นชายแดน และข้ า ราชการ
เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ครูใหญ่ กราบบังคมทูลถวายรายงาน
ผลการด าเนิ น งานของโรงเรี ย น ความก้ า วหน้ า ของโครงการตามพระราชด าริ กั บ สถานการณ์
และแนวทางการแก้ไขปัญ หาเรื่องน้ าบริโภคในโรงเรียน เสร็จแล้ว พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่
และผู้แทนนักเรียน จากนั้น ทรงพระดาเนินเข้าอาคารเรียน ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก เสร็จแล้ว
ผู้บังคับ การตารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบั งคมทู ลรายงานเกี่ยวกั บ
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน โครงการเพิ่มผลผลิตไม้ผล
และถั่วเมล็ด แห้ งในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน และการดาเนิ นงานตามพระราชกระแสรับสั่ง
เสร็จแล้ว ทรงพระดาเนินทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมเรื่องเล่าท้องถิ่น “มโนราห์” ของเด็กชั้นอนุบาล โครงการฝึกอาชีพนักเรียน
ได้แก่ กลุ่มผ้าบาติก ตัดผม ร้อยลูกปัด กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมปศุสัตว์ กิจกรรมประมง งานพัฒนาที่ดิน ในการนี้ พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ ย มหน่ ว ยแพทย์ พ ระราชทานจากโรงพยาบาลชุ ม พร โรงพยาบาลสวี
และโรงพยาบาลปากน้าหลังสวน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาทาการตรวจรักษา
ราษฎรในพื้นที่ โดยตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรมแก่ประชาชนและนักเรียน รวม ๑๑๖ คน ส่วนใหญ่
ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก กับทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จานวน ๘ ราย พร้อมกันนี้
ทรงเยี่ยมประชาชนจากบ้านควนสามัคคี บ้านเขาหลัก และพื้นที่ใกล้เคียง ที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
โดยส่ว นใหญ่ ป ระกอบอาชีพ ท าสวนยางพารา สวนปาล์ม น้ ามั น และสวนทุ เรีย น สมควรแก่เวลา
จึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดาเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว องค์การบริหารส่วนตาบลสวี
อาเภอสวี จังหวัดชุมพร เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับ
เขื่อนรัชชประภา อาเภอตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วัน นี้ เวลา ๑๔.๑๗ น. สมเด็ จพระกนิ ษ ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัต นราชสุ ด า
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพั ฒ นา สวนจิต รลดา พระราชวังดุ สิต พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ นายเดชา ภู่ละออ นา เกษตรกรกลุ่มพัฒนาไม้ผล อาเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
เฝ้ า ทู ล ละอองพระบาท ทู ล เกล้ า ทู ล กระหม่ อ มถวายผลไม้ แ ละผลผลิ ต แปรรู ป ทางการเกษตร
ของกลุ่มพัฒนาไม้ผลดังกล่าว
ในวั น เดี ย วกั น นี้ เวลา ๑๕.๓๐ น. พระเจ้ า วรวงศ์ เธอ พระองค์ เจ้ า อทิ ต ยาทรกิ ติ คุ ณ
เสด็ จ โดยรถยนต์ ที่ นั่ ง จากพระต าหนั ก จั ก รี บ งกช อ าเภอเมื อ งปทุ ม ธานี จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
ไปทรงเปิดโครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย “นวัตกรสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างคุณค่า”
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๒๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ ง
จากเรือนรับรองที่ประทับ เขื่อนรัชชประภา อาเภอตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว
เขื่อนรัชชประภา เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงติดตามการดาเนินงาน
โครงการตามพระราชดาริของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ อาเภอละแม จังหวัดชุมพร
ซึ่งมีนักเรียน ๒๐๒ คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลการสอบโอเน็ต และเอ็นที
วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย สูงกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ ส่วนวิชาภาษาอังกฤษ
คะแนนยังต่ากว่าระดับประเทศ จึงจัดการเรียนการสอนเสริมหลังเลิกเรียน ด้านโครงการพัฒนาอาชีพ
มีวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน มาสอนการซ่อมบารุงรถจักรยานยนต์เบื้องต้น การผูกผ้าและระบายผ้าสาหรับจัดโต๊ะ
การเปลี่ยนอุป กรณ์ ไฟฟ้าเบื้ องต้น และงานบารุงรักษาสนามเด็กเล่น ด้านกิจกรรมอาหารกลางวัน
มีก ารน าผลผลิ ต ที่ ป ลู กมาแปรรูป เช่ น น้ าพริก เห็ ด นางฟ้ า เค้ กกล้วยหอมนึ่ ง กะหรี่ปั๊ บ ไส้ห ม่ อ น

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

และไข่เค็มสมุนไพรรสต้มยา ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีการปลูกพืชผักและผลไม้หลายชนิด
รอบโรงเรียน และเลี้ยงไก่ ปลาดุก ปลานิล ผลผลิต ที่ ได้เพี ยงพอต่อการประกอบอาหารกลางวัน
และส่วนที่เหลือนาไปจาหน่ายให้แก่ชุมชน ด้านกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น มีกลุ่มเครือข่ายหมอพื้นบ้าน
ภูมิปัญ ญาท้องถิ่น อาเภอละแม มาสอนท าลูกประคบสมุนไพร ยาหม่องสมุ นไพร และน้ามัน เขียว
จากวัต ถุ ดิ บ ในชุ ม ชน เพื่ อ ให้ น าไปประกอบอาชี พ ได้ นอกจากนี้ กรมชลประทานยั งได้ จั ด หาน้ า
เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนและชุ มชนใกล้เคียงที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคและการเกษตร
สร้างถังพักน้า ขุดขยายสระเก็บน้าในโรงเรียน และทาระบบประปาภูเขา เพื่อให้มีน้าอุปโภคบริโภค
เพียงพอตลอดทั้งปี โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่ว ยแพทย์และหน่วยทันตกรรมพระราชทานที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกให้บริการราษฎรในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ
และมีผู้ป่วยขอเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จานวน ๗ ราย ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด
โดยจัดทาห้องสมุดในสวน เพื่อกระตุ้นการอ่าน ซึ่งได้ผลดี มีนักเรียนมาใช้บริการเพิ่มขึ้น ๙๐ เปอร์เซ็นต์
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๒.๐๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จพระราชดาเนิ น ไปทรงติด ตามการด าเนิ น งานโครงการตามพระราชด าริ
ของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร อาเภอละแม จังหวัดชุมพร เปิดสอนตั้งแต่ปี ๒๕๓๒
ปัจจุบันมีนักเรียน ๑๐๓ คน โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านโครงการฝึกอาชีพท้องถิ่น
มีปราชญ์ ชาวบ้านมาสอนภูมิปั ญ ญาท้ องถิ่น อาทิ การทาไม้กวาดดอกหญ้ า ไม้กวาดทางมะพร้าว
และผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นคลุ้ม เพื่ อนาความรู้ไปประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว
ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ เลี้ยงไก่ไข่ ไก่พันธุ์พื้นเมือง
และสุกรพัน ธุ์พื้ น เมือ ง และสานั กงานประมงจังหวัด ชุมพร สนับ สนุน พัน ธุ์ป ลาดุกอุยเทศ ปลานิ ล
พร้อมอาหารสัตว์ และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยง รวมทั้งด้านโภชนาการ และการสาธิตการแปรรูป
ด้านกิจกรรมสหกรณ์ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ระบบสหกรณ์โดยวิธีปฏิบัติจริง มีการจัดทาบัญชีรายรับ - รายจ่าย
เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี วินั ย ในการใช้ จ่ าย และน าความรู้ก ลั บ ไปใช้ ในครัว เรื อ น ท าให้ ได้ รับ รางวัล ที่ ๑
ในการประกวดโรงเรี ย นต ารวจตระเวนชายแดนที่ มี ผ ลการจั ด ท ากิ จ กรรมสหกรณ์ นั ก เรี ย นดี เด่ น
ประจาปี ๒๕๖๒ จากจังหวัดชุมพร นอกจากนี้ ยังมีการเรียนการสอนเสริมด้านวิชาการและภาษาอังกฤษ
หลังเลิกเรียน และจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ต่อจากนั้น ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

และหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกให้บริการราษฎรในพื้นที่
ซึ่งส่วนใหญ่ปว่ ยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก และโรคระบบทางเดินหายใจ โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎร
ที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมควรแก่เวลา เสด็จพระราชดาเนินไปยังท่าอากาศยานชุมพร
อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับกรุงเทพมหานคร

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๔.๑๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุ มารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายคงจะเคยได้ยินได้ทราบกันมาบ้างแล้ว เกี่ยวกับเรื่องคนเก่ง
และคนดี คนเก่งนั้น กล่าวโดยย่อ คือคนที่มีความรู้ความสามารถในศิลปวิทยาต่าง ๆ อย่างลึกซึ้งจัดเจน
ส่วนคนดี คือคนที่ประพฤติตนปฏิบัติงานในทางที่ดีที่ถูกต้อง ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ ไม่เป็นโทษเสื่อมเสีย
ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม สังคมทุกสังคม รวมไปถึงชาติบ้านเมืองและโลก ต้องอาศัยบุคคลที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี
มาช่วยกันสร้างสรรค์จรรโลงความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงผาสุก บัณฑิตทุกคนนับได้ว่าเป็นคนเก่งระดับหนึ่ง
เพราะสามารถเล่าเรียนในระดับสูงจนสาเร็จการศึกษาทั่วกันแล้ว จึงชอบที่แต่ละคนจะได้ฝึกฝนอบรมตน
ให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี ต่อไปภายหน้า ไม่ว่าบัณฑิตจะประกอบอาชีพการงานใด และสถานการณ์ต่าง ๆ
จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม หากแต่ละคนจะได้พยายามรักษาความเก่งและความดีที่มีอยู่ พร้อมทั้ง
สร้างเสริมให้เพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอ ก็จะได้ชื่อว่าเป็นคนเก่งและคนดีแท้ ผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์สุข
ให้แก่ตนเองและสังคมส่วนรวมได้อย่างแท้จริง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๔๒ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิดงาน “การประชุมสัมมนาวิชาการผู้พิพากษาสมทบ
ในศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร ประจาปี ๒๕๖๓” ณ ศูนย์ประชุมพีช รอยัล คลิฟ
โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๕.๒๙ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง
จากพระตาหนักจักรีบงกช อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ ณ วัดป่าเจริญราช
อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๕.๓๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนถวาย
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
เมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินไปด้านหลังฐานชุกชี
ขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงกราบ ทรงถอดมงกุฎจากพระเศียร
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงหยิบพระมหาสังข์ประจาพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
ทรงสรงพระสุคนธ์ที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เสร็จแล้ว ทรงรับพระมหาสังข์ทักษิณาวรรต
จากเจ้าพนั กงาน ทรงสรงพระสุคนธ์ที่พ ระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณี รัต นปฏิมากร เสร็จแล้ว
ทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงาน ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เรียบร้อยแล้ว ทรงสวมมงกุฎ
ประจาฤดูร้อนถวายที่ พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงกราบ จากนั้น เสด็จลงจากเกย
ไปประทับพระราชอาสน์ที่จัดไว้ข้างฐานชุกชี ทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วนั้น
ชุบพระสุคนธ์ในโถแก้ว แล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้า เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดาเนินไปที่ฐานชุกชี
ทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง แล้วทรงจุดเทียน
ห่ ว งบู ช าพระพุ ท ธมหามณี รั ต นปฏิ ม ากร จากนั้ น ทรงจุ ด ธู ป เที ย นเครื่ อ งนมั ส การท้ า ยที่ นั่ ง บู ช า
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่
ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ จากนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนิน
ไปทรงจุด ธูปเที ยนเครื่องนมั สการทองทิศที่ หน้ าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ เสร็จแล้ว เจ้าพนักงาน
ภูษามาลาเชิญ พระมหาสังข์เพชรน้ อยเข้าทู ลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว
ทรงรับพระมหาสังข์เพชรน้อย แล้วสรงที่พระเศียร จากนั้น พระราชทานน้าพระมหาสังข์เพชรน้อย

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณสี ิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
และสมเด็ จ พระเจ้าลู ก เธอ เจ้ าฟ้ าสิริวั ณ ณวรี นารีรัต นราชกั ญ ญา แล้ วพระราชทานน้ าสั งข์ น คร
แก่พระราชวงศ์ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท จากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปทรงพระสุหร่ายน้าพระพุทธมนต์
แก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ภายในพระอุโบสถ เสร็จแล้ว พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียน
ครบ ๓ รอบ และเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร จากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปทรงกราบ
ที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าธรรมาสน์ศิลา แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ทรงพระสุหร่ายน้าพระพุทธมนต์
สรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดาเนินกลับ
เวลา ๑๗.๒๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ สมเด็จพระวันรัต
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ แ ทนเจ้ าคณะใหญ่ ค ณะธรรมยุ ต น า คณะสงฆ์ และคณะศิ ษ ยานุ ศิ ษ ย์ เฝ้ า ถวาย
และเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายวัตถุมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระบุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๕๖ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
โปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จแทนพระองค์ ไปประทานโล่รางวัล
สตรีทางานดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๓ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
เมื่ อ วัน จัน ทร์ที่ ๙ มี น าคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๔๓ น. พระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยู่ หั ว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน
พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
และอุ ท ยานแห่ งชาติ จั งหวั ด กาญจนบุ รี ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ณ อาคาร บก.หน่ ว ยราชการ
ในพระองค์ ๙๐๔ (อาคาร ๒) พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา คณะกรรมการโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ
จังหวัดกาญจนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการชุมชนจากพื้นที่โครงการฯ ในตาบลไล่โว่
อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
เมื่ อ เสด็ จ พระราชด าเนิ น ถึ ง อาคาร บก.หน่ ว ยราชการในพระองค์ ๙๐๔ (อาคาร ๒)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทอดพระเนตรนิทรรศการ
โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์
จากนั้น พระราชทาน “ต้นรวงผึ้ง” ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้มงคล และ “ต้นมะม่วงมหาชนก” ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ยืนต้น
แก่ผู้แทนคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านสาละวะ และหมู่บ้านไล่โว่ เสร็จแล้ว เสด็จเข้าห้องประชุม
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
องค์ประธานกรรมการโครงการฯ กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับโครงการฯ
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดารัสเปิดการประชุม ความว่า
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่ งชาติ ในจังหวัดกาญจนบุรีนั้น เป็นแหล่งธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์
จนได้รับการประกาศยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลกของประเทศไทย พื้นที่ดังกล่าว นอกจากจะอุดมสมบูรณ์
ด้วยทรัพยากรธรรมชาติแล้ว ยังเป็นที่ตั้งของชุมชนต่าง ๆ จึงมีคนในพื้นที่อยู่ร่วมกับป่าเป็นจานวนมาก
ในเรื่ อ งคนอยู่ ร่ ว มกั บ ป่ านี้ พระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เบศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

บรมนาถบพิตร ได้เคยพระราชทานแนวพระราชดาริไว้ เป็นใจความว่า การที่จะรักษาความอุดมสมบูรณ์
ของป่าไม้ได้ อย่างยั่ งยืน นั้ น จะต้อ งท าให้ ค นในชุม ชนมีชี วิต ความเป็ น อยู่ที่ ดี ขึ้น ให้ ส ามารถใช้ชี วิต
อยู่ร่วมกับป่า และช่วยกันดูแลรักษาป่าให้ดารงความอุดมสมบูรณ์ไว้ได้ตลอดไป จึงเป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง
ที่คณะกรรมการโครงการ หน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัต ว์ป่า
และอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ได้สืบสานแนวพระราชดาริ โดยจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาชีวิต
ความเป็ น อยู่ ในด้ า นต่ า ง ๆ ของคนในชุ ม ชน และได้ ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกั น ด าเนิ น งานอย่ า งเข้ ม แข็ ง
จนโครงการพัฒนาก้าวหน้ามาโดยลาดับ หวังว่าทุกคนจะร่วมมือร่วมงานกัน ให้พร้อมเพรียงเหนียวแน่นยิ่ง ๆ ขึ้นไป
เพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชนให้ เจริ ญ ก้ า วหน้ า ไป อย่ า งสอดคล้ อ งสมดุ ล กั บ การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ
อันจะทาให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างมีความสุข และประเทศชาติของเรามีความเจริญมั่นคงอย่างยั่งยืน
จากนั้ น พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หั ว ทอดพระเนตรวีดิ ทัศ น์ การด าเนิ น งานโครงกา รฯ
และพระราชทานพระบรมราโชบายในการดาเนินงานโครงการฯ สมควรแก่เวลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินกลับ และทรงพระกรุณ าโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา ทรงดาเนินการประชุมคณะกรรมการโครงการฯ ต่อ
โครงการพั ฒ นาชุ ม ชนในเขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า และอุ ท ยานแห่ งชาติ จั งหวั ด กาญจนบุ รี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ทรงมีพระราชปณิธานสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภู มิพ ลอดุล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร และสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิ ติ์ พระบรมราชิ นีน าถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เรื่องการบาบัดทุกข์บารุงสุขของราษฎร โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชายแดน
ที่ความเจริญ ยังเข้าไปไม่ถึง ทาให้ ประชาชนมีความยากลาบากในการดารงชีวิต รวมทั้งทรงเห็นว่า
พื้ น ที่ โ ครงการเป็ น ชุ ม ชนอยู่ ติ ด ชายแดน อั น ถื อ ว่ า มี ค วามส าคั ญ ต่ อ ความมั่ น คงของประเทศ
และเป็นพื้นที่มรดกโลกของประเทศไทยที่ควรได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์อย่างยั่งยืน เพื่อให้คนอยู่กับป่า
อย่างสมดุล และรักษาต้นน้า เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ในการนี้ จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินงาน
ตามโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

พระบรมราชินี ทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงดารงตาแหน่งองค์ประธานกรรมการ
นับจากวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมี พระบรมราชโองการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ในฐานะองค์ประธานกรรมการ ได้รับพระราชทานพระบรมราโชบายจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่พระราชทานแนวทางในการทางานกับประชาชนที่อยู่ห่างไกล โดยเฉพาะอยู่ติดชายแดน และพื้นที่มรดกโลก
ที่ต้องให้ความสาคัญกับเรื่องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นหัวใจหลักของความเป็นมรดกโลก
โดยให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย และปัญหาเรื่องเส้นทางสัญจรเข้าออกชุมชนที่ทรงทราบว่ามีความยากลาบาก
ในการเดินทาง และเรื่องสุขภาพที่สัมพันธ์กับเรื่องเส้นทางสัญจรเป็นลาดับต้นในการดาเนินงาน
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา ทรงเน้นย้าว่า ทรงน้อมนาแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภู มิพ ลอดุล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร และสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิ ติ์ พระบรมราชิ นีน าถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการสร้างความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาเป็นแนวทางการทรงงาน
ในโครงการฯ รวมทั้งพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชิ นี ในเรื่อ งการสื บ สาน รัก ษา ต่ อ ยอด ในการด าเนิ น โครงการฯ ซึ่ งมี ก ารประสาน
ความร่วมมือร่วมใจของส่วนราชการ กรรมการชุมชน และประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งให้ความสาคัญ
ต่อกฎหมาย เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่มรดกโลก อีกทั้งยังทรงเน้นย้าถึ งการมีส่วนร่วมของชุมชน
และการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชนให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วัน นี้ เวลา ๑๘.๒๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ
ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
ในโอกาสนี้ ประทั บ แรม ณ สิ บ แสน รี ส อร์ ท แอนด์ สปา แม่ แ ตง อ าเภอแม่ แ ตง
จังหวัดเชียงใหม่

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๓.๒๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทาความ ดี เพื่อชาติ
ศาสน์ กษัตริย์ ให้แก่เรือนจากลางเชียงใหม่ ณ เรือนจากลางเชียงใหม่ อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๑๕.๕๙ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง
ราชสาริ ณี สิ ริ พั ช ร มหาวั ช รราชธิ ด า เสด็ จ ไปทรงติ ด ตามการด าเนิ น งานตามโครงการก าลั ง ใจฯ
ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๑๗.๕๗ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง
ราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิด า เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ไปทรงเยี่ยมกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี และทอดพระเนตรการดาเนินงานให้บริการ
ด้านเอชไอวีของโรงพยาบาลนครพิงค์ ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ในวั น เดี ย วกั น นี้ เวลา ๑๖.๒๐ น. พระเจ้ า วรวงศ์ เธอ พระองค์ เจ้ า อทิ ต ยาทรกิ ติ คุ ณ
เสด็จไปทรงเปิด “งานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ และเทศกาลสยามอะเมซิ่งพาร์ค บิ๊กฮอลิเดย์ ๒๐๒๐
ในโอกาสฉลอง ๔๐ ปี สวนสยาม สู่สยามอะเมซิ่งพาร์ค ” ณ สยามอะเมซิ่งพาร์ค เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วัน นี้ เวลา ๑๓.๕๔ น. สมเด็ จพระกนิ ษ ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัต นราชสุ ด า
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุม ารี เสด็จ พระราชดาเนิ น โดยรถยนต์พ ระที่ นั่ ง จากวังสระปทุ ม ไปพระราชทา น
ประกาศนียบัตรกากับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ ๑ และประกาศนียบัตร เข็ม และบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์
ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ ๓๓๖
ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒโน) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๓๓ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
เสด็จไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง เสด็จเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
เพื่อทรงปฏิบัติพระกรณี ยกิจด้านการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ณ กรุงเนปยีด อ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา โดยเสด็จด้วย
ในการเสด็จเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาครั้งนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในฐานะทูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติในการป้องกันเอชไอวี
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก จะเสด็จไปทรงร่วมการประชุมด้านการป้องกันเอชไอวี เพื่อสนับสนุ น
ให้ เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้ด้านการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิ ก
รวมถึงการดาเนินงานด้านการกินยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และนวัตกรรมในการตรวจหา
การติด เชื้อเอชไอวีที่จะส่งผลต่อการดาเนินการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคอันเป็นส่วนสาคัญ ที่นาไปสู่
การบรรลุเป้าหมายของการยุติเอดส์ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้น ณ โรงแรมฮิลตัน เนปยีดอ
กรุงเนปยีดอ

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

เวลา ๑๖.๑๕ น. (เวลาท้องถิ่น) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิด า เสด็จ ถึงท่ าอากาศยานกรุงเนปยีด อ สาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมี ยนมา ณ ที่ นั้ น
นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูตไทยประจาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และคณะ
เฝ้ารับเสด็จ จากนั้น ประทับรถยนต์ที่นั่ง เสด็จไปยังโรงแรมฮิลตัน เนปยีดอ
เมื่ อ มี พ ระปฏิ สั น ถารกั บ ผู้ ม าเฝ้ า รั บ เสด็ จ แล้ ว พระเจ้ า วรวงศ์ เธอ พระองค์ เจ้ า โสมสวลี
กรมหมื่ น สุ ท ธนารีน าถ พร้อ มด้ ว ยสมเด็ จพระเจ้ าลู ก เธอ เจ้าฟ้ าพั ช รกิติ ย าภา นเรนทิ ราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปยังห้องประชุมธาราพี เพื่อทรงร่วมการประชุมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และการเรียนรู้ด้านการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ
ร่ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งจั ด ขึ้ น เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ เกิ ด การแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ก ารเรีย นรู้
ด้านการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาค ซึ่งครั้งนี้มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการป้องกันเอชไอวี
ของสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาและประเทศไทย โดยนับ เป็น ความร่วมมื อต่อเนื่อง เสร็จแล้ว
ประทานพระวโรกาสให้ นางออง ซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เฝ้า
เพื่อร่วมหาแนวทางพัฒนาและสืบสานงานป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เมื่อเดือนพฤศจิกายน
ที่ผ่านมา
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพชั ร
มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระดารัส ความว่า การให้ยาต้านไวรัส หรือเพร็พ เป็นนวัตกรรมสาคัญ
ที่จะช่ว ยพลิกสถานการณ์ ในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการติด เชื้อ แต่ประเทศส่วนใหญ่ ในภูมิภ าค
ยังไม่มีนโยบายที่จะขยายบริการเพร็พออกไปให้ครอบคลุมทั่วถึง ข่าวดีก็คือ ยังมีบางประเทศในภูมิภาค
ได้แ ก่ เมียนมา และไทย ที่เป็น ผู้น าและผลักดันให้บริการเพร็พ เข้ามาอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันเอชไอวี ซึ่งมีอยู่หลากหลายรูปแบบ ในทุกระดับ สาหรับประเทศไทย บริการเพร็พ
เป็นสิทธิประโยชน์ที่อยู่ในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่พัฒนามาจากโครงการเพร็พพระองค์โสมฯ
ที่ข้าพเจ้าได้ริเริ่มขึ้น ส่วนเวียดนาม และกัมพูชา ได้เริ่มดาเนินแผนงานแห่งชาติในการขยายบริการเพร็พ
ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว นอกเหนือจากความพยายามดังกล่าว เราต้องเร่งสร้างความตระหนักรู้และพันธกิจทางการเมือง
ในการขยายบริการเพร็พอย่างรวดเร็วให้ครอบคลุมทั้งภูมิภาค อีกทั้งยังมีประชากรจานวนมากที่ไม่ทราบว่าตนเอง

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

มีเชื้อเอชไอวี การเพิ่มบริการตรวจหาเชื้อไวรัสจึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากทุกคนมีสิทธิที่จะรับทราบ
สถานการณ์ติดเชื้อของตนเอง
จากนั้ น พระเจ้ า วรวงศ์ เธอ พระองค์ เจ้ า โสมสวลี กรมหมื่ น สุ ท ธนารี น าถ พร้ อ มด้ ว ย
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จไปยังท่าอากาศยานกรุงเนปยีดอ เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง เสด็จกลับประเทศไทย
เวลา ๒๒.๒๐ น. พระเจ้ า วรวงศ์ เธอ พระองค์ เจ้ า โสมสวลี กรมหมื่ น สุ ท ธนารี น าถ
พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา เสด็จ โดยเครื่องบิน ที่นั่ง กลับจากการเสด็จเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ที่ ๑๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๔.๓๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์
มูลนิธิอานันทมหิดล และ รองศาสตราจารย์อนุกัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ
แผนกวิศวกรรมศาสตร์ นา นางสาวพิชชา ชุณหวาณิชย์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
แผนกวิ ศ วกรรมศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๕๕ ให้ ไ ปศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาโท และปริ ญ ญาเอก
สาขาวิศวกรรมชีวเวศ ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา และได้สาเร็จการศึกษาดังกล่าวแล้ว
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วัน นี้ เวลา ๑๗.๒๘ น. สมเด็ จพระกนิ ษ ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัต นราชสุ ด า
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยาน
กองบั ญ ชาการกองทั พ อากาศ ดอนเมื อ ง เพื่ อ ประทั บ เครื่ อ งบิ น พระที่ นั่ ง เสด็ จ พระราชด าเนิ น
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ พระตาหนักธงน้อย อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่ าน
ในวั น เดี ย วกั น นี้ เวลา ๑๐.๐๒ น. พระเจ้ า วรวงศ์ เธอ พระองค์ เจ้ า สิ ริ ภ าจุ ฑ าภรณ์
เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีบวงสรวงก่อสร้างหออารักษ์ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์
อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทาความ ดี เพื่อชาติ
ศาสน์ กษัตริย์ ให้แก่ทัณฑสถานหญิงธนบุรี และทัณฑสถานบาบัดพิเศษหญิง ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๓.๕๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทาความ ดี เพื่อชาติ
ศาสน์ กษัตริย์ ให้แก่เรือนจากลางสมุทรปราการ เรือนจากลางคลองเปรม เรือนจากลางบางขวาง
และทัณฑสถานหญิงกลาง ณ เรือนจากลางสมุทรปราการ อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๒๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทาน
พระวโรกาสให้ นายพยุง ศรันยูญาติวงศ์ ผู้อานวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นา คณะครูที่ปฏิบัติงานโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ มาเป็นเวลา ๒๐ ปี และ ๑๐ ปี เฝ้า
รับพระราชทานเครื่องหมายที่ระลึก และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
เฝ้า รับพระราชทานเหรียญกระดานชนวน และกล่าวคาสัตย์ปฏิญาณ กับถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย การนี้ ผู้แทนครู ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู กับผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่า
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระโอวาท ความว่า เป็นที่น่าชื่นชมอย่างมาก ที่โรงเรียน ภ.ป.ร.
ราชวิทยาลัย ได้จัดการศึกษาอบรมที่ดใี ห้แก่นกั เรียนทั้งด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้มีศักยภาพ
และความสามารถที่จะพัฒนาตนเองและสังคมให้ก้าวหน้า ต่อจากนี้ไป ถือเป็นก้าวสาคัญอีกก้าวหนึ่ง
ในชีวิต ของนั กเรียนทุกคน ที่จะได้ออกไปศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพการงาน ในสังคมที่กว้างขึ้น
และได้ พ บปะบุค คลต่าง ๆ ที่ห ลากหลายมากขึ้น จึ งขอให้ ทุกคนด าเนิ น ชีวิต ด้วยความไม่ ประมาท
ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกาลเทศะ รักษากิริยาวาจาให้สุภาพเหมาะสม และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตน

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

โดยยึ ด มั่ น ในหลั ก การอั น ดี ต ามที่ ได้ รับ การปลู ก ฝั งจากโรงเรีย นแห่ งนี้ พร้อ มทั้ งรั ก ษาและเพิ่ ม พู น
คุณสมบัตินี้ไว้เป็นลักษณะประจาตน หากปฏิบัติได้ดังที่กล่าว เชื่อว่า ทุกคนจะเติบโตขึ้นเป็นพลเมือง
ที่มีคุณ ภาพ ทั้งจะเป็นกาลังสาคัญที่จะช่วยกันพัฒนาชาติบ้านเมืองของเรา ให้เจริญ ก้าวหน้าต่อไป
ได้อย่างแน่นอน
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๕๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตาหนักธงน้อย
อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ไปยังท่าอากาศยานน่านนคร อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อประทับ
เฮลิ ค อปเตอร์ พ ระที่ นั่ ง เสด็ จ พระราชด าเนิ น ไปทรงเปิ ด พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ โรงเรี ย นสมาคมพยาบาลไทย
ณ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย อาเภอสองแคว จังหวัดน่าน ซึ่งได้ดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนพระราชทาน ที่สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
ในการจัดสร้างเมื่อปี ๒๕๑๔ จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ฯ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดาเนิน
ไปอาคารกาสะลอง ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุด ที่ระลึก จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้ผู้อานวยการโรงเรียน กราบบังคมทูลถวายรายงานการดาเนินงานของโรงเรียน แล้วเสด็จพระราชดาเนิน
ไปทอดพระเนตรกิจกรรมการสอนของนักเรียน ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปอาคารอเนกประสงค์
ทอดพระเนตรกิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และกิจกรรม
สหกรณ์นักเรียน เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และหน่วยทันตกรรม
พระราชทานที่ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกให้บริการตรวจรักษาราษฎรในพื้ น ที่
และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
เวลา ๑๔.๑๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดอาคารสิริรัตนธรรม ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมนิโครธาราม อาเภอท่าวังผา
จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นอาคารเรียนของสามเณรนักเรียน อีกทั้งสามารถปรับเป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
หากเกิดเหตุอุทกภัยในชุมชนได้ด้วย จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้อานวยการโรงเรียน

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

กราบบังคมทูลถวายรายงานการดาเนินงานของโรงเรียน และเสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตร
กิ จ กรรมประกอบภั ต ตาหารเพล และภั ต ตาหารเสริ ม นม งานด้ า นอนามั ย งานพั ฒ นาสุ ข ภาพ
ของประชาชนและพระภิ ก ษุ ในพื้ น ที่ งานเพิ่ ม โอกาสทางการศึ ก ษาด้ ว ยระบบดี แ อลที วี (DLTV)
และดีแอลไอที (DLIT) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์ กิจกรรมอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ของท้องถิ่น และของชาติไทย กิจกรรมช่างสิบหมู่ และแนวทางการพั ฒ นาหลักสูต ร และกิจกรรม
โครงงานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จด้วย
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๕.๒๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็ จพระราชดาเนิน ไปทอดพระเนตรโรงสีข้าวพระราชทาน อาเภอท่ าวังผา
จังหวัด น่ าน ซึ่งทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัด ตั้งขึ้น หลังจากพื้นที่อาเภอท่าวั งผา
เกิดเหตุการณ์น้ าท่วม เมื่อปี ๒๕๔๙ ทรงเห็นว่าประชาชนประสบปัญหาและได้รับความเดือดร้อน
เนื่องจากขาดแคลนอาหารเพื่อการบริโภค จึงมีพระราชดาริให้จัดตั้งกองทุนข้าว เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้าน
หันมาปลูกข้าว เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้ชุมชน ต่อมาเมื่อกองทุนข้า วพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ในปี ๒๕๕๒ จึ งได้ พ ระราชทานเครื่อ งจั ก รโรงสี ข้ าวชุ ม ชน ส าหรับ ตั้ งเป็ น โรงสี ข้ าวพระราชทาน
ซึ่ ง น าหลั ก การสหกรณ์ ม าปรั บ ใช้ ในการบริ ห ารงาน อี ก ทั้ ง ยั ง ส่ ง เสริ ม ให้ ส มาชิ ก ปลู ก ข้ า วอิ น ทรี ย์
ทั้ งข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนี ยว กข๖ และข้าวไรซ์ เบอร์รี่ ได้ผ ลผลิต ดี มี คุ ณ ภาพ และเป็ น ที่ นิ ย ม
สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว
องค์การบริห ารส่ว นตาบลศรีภูมิ อาเภอท่ าวังผา จังหวัด น่ าน เพื่ อประทับ เฮลิคอปเตอร์พระที่ นั่ ง
เสด็จพระราชดาเนินกลับที่ประทับแรม ณ พระตาหนักธงน้อย อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
เมื่ อ วัน อั งคารที่ ๑๗ มี น าคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๑๓ น. สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิราชเจ้ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตาหนักธงน้อย
อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ไปทรงติดตามการดาเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ณ กองบังคับการ
กรมทหารพรานที่ ๓๒ อ าเภอภู เพี ย ง จั ง หวั ด น่ า น โอกาสนี้ ทอดพระเนตรพื้ น ที่ โครงการฯ
ซึ่งแบ่งเป็นพื้นที่เลี้ยงเป็ดและไก่ คอกหมูป่า พื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ปลูกผักเพื่อสุขภาพ
ปลูกผักปลอดภัย ปลูกไผ่ ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่กิจกรรมอื่น ๆ และระบบสาธารณูปโภค ด้านการทาเกษตร
เน้นใช้ธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี มีแหล่งน้าตามธรรมชาติจากอ่างเก็บน้าห้วยทรายขาวตามพระราชดาริ
เพียงพอสาหรับใช้อุปโภคตลอดทั้งปี ด้านการผลิตลูกไก่พันธุ์ประดู่หางดา ไก่กระดูกดาพระราชทาน
ไก่พื้นเมืองพันธุ์เหลืองหางขาว สามารถผลิตลูกไก่แจกให้ประชาชนได้ และเร่งขยายพันธุ์ดีให้มีเพิ่มขึ้น
ส่ ว นการผลิ ต ไข่ ไ ก่ ส ด เป็ น ไข่ ไ ก่ พั น ธุ์ ซุ ป เปอร์ ไฮไลน์ ผลิ ต ได้ ปี ล ะมากกว่ า ๒๐๐,๐๐๐ ฟอง
โดยปลายปี นี้ จะน าไก่ พั น ธุ์ รุ่ น ใหม่ ม าเลี้ ย งทดแทนไก่ พั น ธุ์ ที่ ห มดอายุ ด้ า นการผลิ ต ผั ก เชี ย งดา
มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ป่ ว ยโรคเบาหวานรั บ ประทานผั ก เชี ย งดา พบว่ า ปริ ม าณน้ าตาลในเลื อ ดลดลง
ด้านการฝึกอบรมทหารพันธุ์ดีต้นแบบ มีการขยายผลโครงการทหารพันธุ์ดีน่านสู่ชุมชน การฝึกอบรม
ทหารพั น ธุ์ ดี ก่ อ นปลดประจ าการ ออกไปสร้ า งเครื อ ข่ า ยทหารพั น ธุ์ ดี ต้ น แบบตามชุ ม ชนต่ า ง ๆ
ให้ ค วามรู้ ทั้ ง ด้ า นเกษตร ปศุ สั ต ว์ และซ่ อ มบ ารุ ง เครื่ อ งยนต์ รวมถึ ง ระบบไฟฟ้ า และประปา
ด้านการเพาะพันธุ์หมูป่า หมูเหมยซาน และหมูคุโรบุตะลูกผสม สามารถผลิตลูกหมูได้ และในอนาคต
จะพัฒนาสายพันธุ์ให้ได้ลูกผสมที่มีความแข็งแรง ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน”
มีแปลงปลูกถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร ๑ พริกขี้หนูลับแล และมะเขือเปราะเจ้าพระยา ด้านการผลิต
สัตว์ปีกพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ผลิตไข่เป็ดได้ปีละ ๒๘๐,๐๐๐ ฟอง นอกจากนี้ ยังมีลูกเป็ดพระราชทาน
แจกให้ประชาชนนาไปเพาะเลี้ยงด้วย ในการนี้ พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักสาหรับทหารพันธุ์ดีต้นแบบ
ที่จะปลดประจาการ และพระราชทานพระราโชวาทแก่คณะทางานโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน สมควรแก่เวลา
จึงเสด็จพระราชดาเนินกลับ ณ พระตาหนักธงน้อย อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วัน นี้ เวลา ๐๙.๐๓ น. สมเด็ จพระกนิ ษ ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัต นราชสุ ด า
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
พระสงฆ์และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
- นางจั น ทร์ป ระภา วิชิ ต ชลชั ย รองผู้ อ านวยการฯ รั ก ษาการในต าแหน่ งผู้ อ านวยการ
สานั กงานจัด หารายได้ สภากาชาดไทย นา พระราชเสนาบดี เจ้า คณะตาบลบางพลี เจ้าอาวาส
วัดบางพลีใหญ่ในอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และคณะบุคคล เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท
ถวาย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่ออาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์
๑๕๐ ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และ สมทบ “กองทุน สธ. เพื่อผู้สูงวัย”
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และในโอกาสนี้ นายทองสุข แก้วงาม และครอบครัว
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่ออาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และ นางสาวนภา ตันพาณิชย์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
- พั น เอก วิสิท ธิ์ วิไลวงศ์ กรรมการจั ด งานประกวดกล่าวค าอาราธนาในพุ ท ธศาสนพิ ธี
การประกวดบรรยายธรรมนั กเรียน การประกวดสวดมนต์แ ปลบาลี - ไทย ระดั บ ประถมศึ กษา
และการประกวดสวดมนต์แปลบาลี - อังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุมารี นา คณะกรรมการ วิทยากร ผู้แทนครู
และนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้
จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงาน
ผลการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศีลธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต “๑๐๐ ปี การอนุศาสนาจารย์ไทย
๑ มิถุนายน ๒๕๖๒” และในโอกาสนี้ พระสงฆ์ ร่วมเฝ้าด้วย

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

- พลโท ธารงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
และคณะ นา นายวราวุธ เจนธนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนต์ จากัด
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันรายการลูกทุ่งไอดอล
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยฯ และในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการแข่งขันฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
- รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นา คณะกรรมการ
ร้านธรรมศาสตร์กาชาด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด
ประจาปี ๒๕๖๑ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
- นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิ ตแห่งประเทศไทย นา คณะกรรมการ
ร้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัทในเครือ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจาปี ๒๕๖๒ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เบอร์ ๕ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
- รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
นา คณะกรรมการร้านกาชาดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าการเรือน - สวนดุสิต
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจาปี ๒๕๖๑ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
- นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานคณะกรรมการจัดงานกาชาด สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจาปี ๒๕๖๑
เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
- รองศาสตราจารย์บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นา คณะกรรมการ
ร้านกาชาดมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้ าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้
จากการออกร้านงานกาชาด ประจาปี ๒๕๖๑ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
- นางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นา นางอรชร ทองสุกดี
และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายโฉนดที่ ดิน เลขที่ ๒๙๑๔๖
ตาบลอ่างหิน อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

- นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
น า คณะกรรมการจัด การแข่ งขั น โบว์ลิ่ งการกุ ศ ลชิ งถ้ วยพระราชทานสมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ราชเจ้ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- นายทศพร ศิริสัมพันธ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์
นา คณะกรรมการสมาคมฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานแข่งขันกอล์ฟการกุศลเตรียมอุดมศึกษา ปี ๒๕๖๒ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม ที่ปรึกษานายกสโมสรโสโรปโตมิสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพ
นา คณะกรรมการและผู้สนับสนุ นการจัดงานเลี้ยงอาหารค่าเพื่อการกุศล “ฟลาวเวอร์ พาวเวอร์ ”
(Flower Power) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทู ลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัด งานฯ
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- นายวรพล เจนนภา กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเอสซีจี นา คณะผู้บริหารมูลนิธิฯ
และผู้ชนะรางวัลยอดเยี่ยมการประกวดศิลปะโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจาปี ๒๕๖๒ ชิงถ้วยรางวัล
พระราชทาน สมเด็จพระกนิ ษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ มารี
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
และในโอกาสนี้ ผู้ชนะรางวัลยอดเยี่ยมการประกวดฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
- นางเตือนใจ สินธุวณิก รองประธานบริษัท ไทย - จีน ที่ปรึกษาการก่อสร้าง และธุรกิจ จากัด
นา คณะกรรมการจัดงานแสดงศิลปะและวัฒนธรรมจีน - ไทย ประจาปี ๒๕๖๒ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันเซรามิคศิลปะจีน และพระฉายาลักษณ์ศิลปะการตัดกระดาษแบบจีน
เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๐๙.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประพจน์ อัศววิรุฬ หการ ประธานแผนกอักษรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิ ดล พร้อมด้วยกรรมการ

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

แผนกอักษรศาสตร์ น า นางสาวพิมพ์มนัส วิบุลศิลป์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิด ล
แผนกอั ก ษรศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๕๒ ไปศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาเอก สาขาวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยไลเด้น ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และ นางสาวณั ฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย ผู้ได้รับ
พระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกอักษรศาสตร์ ประจาปี ๒๕๕๕ ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาภาษาศาสตร์เชิงคลินิกที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาท
กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๗.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่
และประชาชนที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากสถานการณ์ ค วามไม่ ส งบ ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดน ภาคใต้
ณ ฐานปฏิบัติการส้มป่อย อาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โรงพยาบาลยะลา อาเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
และโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข
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ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วัน นี้ เวลา ๑๔.๒๙ น. สมเด็ จพระกนิ ษ ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัต นราชสุ ด า
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุ มารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพั ฒ นา สวนจิต รลดา พระราชวังดุสิต พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ พระสงฆ์ และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
- นายจเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง นา คณะกรรมการ
จัด การแข่ งขั น วิ่งเพื่ อ สุขภาพ “ราม พั งงา รัน ” (RAM Phang-nga RUN) ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูล เกล้าทู ลกระหม่ อ มถวายเงิน รายได้จากการจั ด การแข่ งขั น ฯ สมทบทุ น การก่อ สร้างอาคารเรีย น
โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว อาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ในโอกาสนี้ พระปลัด ธนารักษ์ พุทธรกฺขิโต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณคูหา อาเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา และผู้ชนะเลิศการแข่งขันฯ ร่วมเข้าเฝ้า
และเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
- พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ นา คณะกรรมการสมาคมฯ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็ จพระกนิ ษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุมารี
เฝ้ า ทู ล ละอองพระบาท ทู ล เกล้ า ทู ล กระหม่ อ มถวายเงิน รายได้ ส่ ว นหนึ่ งจากการจั ด การแข่ งขั น ฯ
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
- นางสาวปราศรั ย ประวัติ รุ่งเรือ ง ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ส ยามบริ ห ารธุ รกิ จ
นา คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) สะพานใหม่
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริห ารธุรกิจ (SBAC) นนทบุรี และโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนการศึกษา

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ระดับปริญญาโท ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
- ศาสตราจารย์ นายแพทย์ จรัส สุ วรรณเวลา นายกสภามหาวิท ยาลัย สงขลานคริน ทร์
นา คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจีนศึกษา
- นายโจเซฟ แอนโทนี คอตเตอร์ (Mr. Joseph Anthony Cotter) เอกอัครราชทูตวิสามัญ
ผู้มีอานาจเต็มแห่งไอร์แลนด์ประจาประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับตาแหน่งหน้าที่
- นายฌาก ลาปู ฌ (Mr. Jacques Lapouge) เอกอั ค รราชทู ต วิ ส ามั ญ ผู้ มี อ านาจเต็ ม
แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจาประเทศไทย และ นายเก-ออร์ค ชมิท (Mr. Georg Schmidt) เอกอัครราชทูตวิสามัญ
ผู้มีอานาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจาประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาส
เข้ารับตาแหน่งหน้าที่

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วัน นี้ เวลา ๑๗.๓๒ น. สมเด็ จพระกนิ ษ ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัต นราชสุ ด า
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นางกัณหา โชติกเสถียร ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบาเพ็ญพระราชกุศล ๑๐๐ วัน
พระราชทานศพ พระพรหมมงคล (ทอง สิริมงฺคโล) ณ มหาศาลาหทัยนเรศว์ร วัดพระธาตุศรีจอมทอง
อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วัน นี้ เวลา ๑๗.๑๖ น. สมเด็ จพระกนิ ษ ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัต นราชสุ ด า
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุ ณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
หม่อมประพาล จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๖ ข

หนา้ ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๔.๓๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงวางพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องในวันคล้าย
วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ
ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

