คำ�กร�บทูล(๑)
ของ
น�ยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
ในก�รพระร�ชท�นทุนก�รศึกษ� ร�งวัล
เข็มเกียรติคุณ และโล่เกียรติคุณ
ของโรงเรียนร�ชวินิต
ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๕๙
ณ ศ�ล�ดุสิด�ลัย สวนจิตรลด� พระร�ชวังดุสิต
วันศุกร์ที่ ๘ กุมภ�พันธ์ ๒๕๖๒

กราบทูลทราบฝ่าพระบาท
เกล้ากระหม่อม นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ ในนามข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการบริหารทุนพระราชทาน
โรงเรียนราชวินิต คณะครู นักเรียน โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนราชวินิต มัธยม
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางเขน โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำา
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ และโรงเรียนราชวินิต
นนทบุรี ร้สู กึ ซาบซึง้ และสำานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ เป็นล้นพ้น ทีส่ มเด็จพระเจ้าอย่หู วั
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ฝ่าพระบาทเสด็จแทนพระองค์ ประทาน
พระวโรกาสให้คณะกรรมการบริหารทุนพระราชทานโรงเรียนราชวินิตนำาผู้มีจิตศรัทธา
เข้ า เฝ้ า ถวายเงิ น โดยเสด็ จ พระราชกุ ศ ล สมทบทุ น พระราชทาน กรรมการบริ ห าร
ทุนพระราชทาน ผ้ปู กครอง และครู ผ้ใู ห้การสนับสนุนการศึกษา ครูผปู้ ฏิบตั งิ านดีเด่น
นั ก เรี ย นเรี ย นดี นั ก เรี ย นที่ ส อบได้ ค ะแนนยอดเยี่ ย มตลอดหลั ก สู ต ร นั ก เรี ย นที่ มี
___________________________________________________________________________________________________________________________________
(๑)

ถ้อยคำาและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ
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ความประพฤติเรียบร้อยและช่วยเหลืองานดีเด่น ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙ เข้าเฝ้า
รับประทานทุนการศึกษา ประกาศเกียรติคุณ และเข็มเกียรติคุณ ในวันนี้
เกล้ า กระหม่ อ มขอประทานพระอนุ ญ าตกราบทู ล รายงานการบริ ห ารทุ น
พระราชทานโรงเรียนราชวินิต สนองพระราชประสงค์ โดยสังเขป ดังนี้
นับตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๑ ถือเป็นวันมหามงคล
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราช
ดำาเนินไปทรงเปิดอาคารเรียนโรงเรียนราชวินิต และได้พระราชทานพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์ จำานวนหนึ่งแสนบาทถ้วน เพื่อใช้ดอกผลเป็นทุนพระราชทานแก่นักเรียน
ที่เรียนดียอดเยี่ยม เพื่อสร้างขวัญ กำาลังใจ และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มี
ผ้บู ริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนพระราชทานเพิม่ ขึน้ ในวันพระราชทานทุน ตัง้ แต่
ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ถึงปีการศึกษา ๒๕๕๘ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้พระราชทานเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ซึง่ กล่มุ โรงเรียนราชวินติ ถวายเงิน รวม ๗ ปีการศึกษา เป็นเงินจำานวน ๘๑๐,๐๐๐
บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) สมทบทุนพระราชทานด้วย และมีผู้โดยเสด็จ
พระราชกุศลเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ ปัจจุบันยอดเงินทั้งสิ้น จำานวน ๒๐,๔๖๗,๒๐๖.๙๐
บาท (ยี่สิบล้านสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกบาทเก้าสิบสตางค์)
คณะกรรมการบริหารทุนพระราชทานโรงเรียนราชวินติ ประกอบด้วย เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสำานักพระราชวัง
ผู้แทนสำานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ผู้แทนกรมราชองครักษ์ ผู้แทนสำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชวินิต
ผ้แู ทนสมาคมผ้ปู กครองและครูโรงเรียนราชวินติ มัธยม ผ้อู าำ นวยการโรงเรียนราชวินติ
มั ธ ยม เป็ น กรรมการ ผู้ อำ า นวยการสำ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและเหรัญญิก และผู้อำานวยการโรงเรียนราชวินิต
เป็นกรรมการและเลขานุการ ได้ประชุมพิจารณาผู้สมควรได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
จำานวน ๘ ประเภท คือ
๑. ผู้ถวายเงินสมทบทุนพระราชทาน จำานวน ๔๐ คน
๒. นักเรียนที่เรียนดี รับพระราชทานทุน จำานวน ๓๗๑ คน
๓. กรรมการสมาคมผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น รับพระราชทานประกาศ
เกียรติคุณ จำานวน ๖๔ คน
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๔. ครูปฏิบัติงานดีเด่น รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ จำานวน ๓๐ คน
๕. ศิษย์เก่าดีเด่น รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ จำานวน ๑๒ คน
๖. นักเรียนทีส่ อบได้คะแนนยอดเยีย่ มตลอดหลักสูตร รับพระราชทานประกาศ
เกียรติคุณ จำานวน ๕๘ คน
๗. นักเรียนทีม่ คี วามประพฤติเรียบร้อย และช่วยเหลืองานดีเด่น รับพระราชทาน
เข็มเกียรติคุณ จำานวน ๙๖ คน
๘. ผู้ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จำานวน ๘ คน
ในโอกาสนี้ เกล้ า กระหม่ อ มขอประทานพระอนุ ญ าตเบิ ก นายบุ ญ รั ก ษ์
ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธา ฯ
ถวายเงินสมทบทุนพระราชทานโรงเรียนราชวินิต จำานวน ๔๐ คน และขอประทาน
พระอนุ ญ าตเบิ ก นางสุ พ รรั ต น์ สั ต ตธนชั ย ภั ท ร ผู้ อำ า นวยการโรงเรี ย นราชวิ นิ ต
กราบทูลเบิกนักเรียนทีเ่ รียนดี กรรมการ ครู ศิษย์เก่าดีเด่น นักเรียนทีส่ อบได้คะแนน
ยอดเยีย่ ม และนักเรียนประพฤติเรียบร้อย เข้าเฝ้า รับประทานทุน ประกาศเกียรติคณ
ุ
เข็ ม เกี ย รติ คุ ณ จากนั้ น ขอประทานพระอนุ ญ าตเบิ ก นายสุ ท ธิ ชั ย เดชสุ ว รรณนิ ธิ
รองผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กราบทูล
เบิกผู้มีจิตศรัทธาเข้าเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จำานวน
๘ คน พร้อมทั้งขอประทานพระโอวาท เพื่อปวงเกล้ากระหม่อมจักได้ยึดมั่นถือเป็น
หลักปฏิบัติสืบไป

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
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