
ข่าวในพระราชส านัก 
                         พระบรมมหาราชวัง  

วันศุกร ์ ท่ี  ๑๖  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๓ 
 

  วันนี้  เวลา  ๑๖.๕๒  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 
เสด็จพระราชด าเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองท่ีประทับ พระต าหนัก ภูพานราชนิเวศน์ อ าเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐  ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ าเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร 
  ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชิน ีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทาน 
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ทูลเกล้าทูลกระหม่อม 
ถวายด้วย 
  เวลา  ๑๓.๓๑  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ  
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒  
รักษาพระองค์ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชด าเนินไปถวายผ้าพระกฐิน   
ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ด า) อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

เวลา  ๑๕.๐๓  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒  ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นวันท่ี ๕ 

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เฝ้า รับพระราชทาน 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอพระราชทาน
ถวายด้วย  
  ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาท ความว่า เมื่อสี่วันท่ีผ่านมา ได้พูดกับบัณฑิตในท่ีประชุมนี้ว่า ทุกคนควรจะ 
ได้ตั้งใจพยายามเสริมสร้างพื้นฐานทางความรู้และความสามารถ พร้อมท้ังพื้นฐานทางจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ความตั้งใจจริง เพื่อให้มีปัจจัยเกื้อกูลการปฏิบัติหน้าท่ี ในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองแต่ละบุคคล 
แล้วประสานส่งเสริมเข้าด้วยกันเป็นความเจริญมั่นคงของส่วนรวมและประเทศชาติ 
  ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ทุกคนว่า การท่ีบัณฑิตส าเร็จการศึกษา ได้รับปริญญาท่ัวกันแล้วนี้   
นับเป็นความส าเร็จส าคัญ ท่ีจะเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงในชีวิตและกิจการงานของแต่ละคน
ต่อไป แต่ความส าเร็จท้ังนี้คงจะเกิดมีขึ้นไม่ได้เลย หากปราศจากการสนับสนุนท้ังโดยทางตรงและทางอ้อมจากผู้อื่น
ฝ่ายอื่น เป็นต้นว่า บิดามารดาหรือผู้ปกครองของบัณฑิต ครูบาอาจารย์และสถาบันการศึกษา ตลอดจนทุกคน 
ทุกฝ่ายในครอบครัว ในชุมชน ในสังคม ที่มีส่วนส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียนของบัณฑิตมาโดยตลอด จึงขอให้ทุกคน 
ได้ภาคภูมิใจ แล้วตั้งใจให้แน่วแน่และหนักแน่น ท่ีจะน าความรู้และคุณสมบัติท้ังปวงท่ีได้สร้างสมอบรมมา  
ไปใช้สร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเอง แก่ครอบครัว แก่สังคมส่วนรวม และแก่ประเทศชาติ  
ให้สมบูรณ์พร้อม 

/ เวลา ... 
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เวลา  ๑๖.๑๑  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  
เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน  ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ  
อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 
โดยเสด็จในการนี้ด้วย 
  ในการนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ ผู้มีจิตศรัทธาท่ีบริจาคเงินบ ารุงพระอาราม เฝ้า  
รับพระราชทานของท่ีระลึก 
  ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๘.๑๓  น.  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์  
เสด็จไปถวายผ้าพระกฐิน ประจ าปี ๒๕๖๓  ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
  อน่ึง  เมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓  เวลา  ๒๑.๒๑  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ ห้องรับรองท่ีประทับ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้  
แกนน าคณะผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยใน ๕ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดนครพนม 
จังหวัดสกลนคร จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดอุดรธาน ีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท โดยแกนน า 
คณะผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย เป็นอดีตสมาชิกคอมมิวนิสต์ในพื้นท่ีอ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ซึ่งพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ  
ท าให้ราษฎรเหล่านี้มีความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ น้อมน าแนวพระราชด าริไปประพฤติปฏิบัติ และยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  
  ในการนี้ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับแกนน าคณะผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยด้วย 
  เวลา  ๒๒.๐๗  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  
เสด็จพระราชด าเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐  ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
  ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทาน 
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายด้วย 
  ในวันเดียวกันนั้น  เวลา  ๒๐.๐๒  น.  สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชด าเนิน 
ไปยังลานหน้าอาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  
ทรงเยี่ยมราษฎรท่ีมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กองแพทย์หลวง และโรงพยาบาลในพื้นท่ีจังหวัด
สกลนคร ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพและทันตกรรมแก่ราษฎร มีบริการตรวจสุขภาพด้วยเครื่องตรวจหัวใจ
ด้วยคลื่นความถี่สูง ตรวจอัลตราซาวด์ และตรวจภาพจอประสาทตา ในการนี้ ทรงรับผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันของตัวเอง
ไปท าลายสารสื่อประสาทของสมอง ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ 

/ ต่อจากนั้น … 
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  ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการผลการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการพิเศษ 
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) นิทรรศการและผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศิลปาชีพ 
ในพื้นท่ีจังหวัดสกลนครและพื้นท่ีใกล้เคียง ซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
เข้าไปส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดงานศิลปาชีพให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์สูงสุด 
แก่ราษฎร ในการเสด็จพระราชด าเนินครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารกลางวันและอาหารเย็น แก่นักศึกษา บัณฑิต และ
ราษฎรในพื้นท่ีด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


