
 
 

ข่าวในพระราชส านัก 
   พระบรมมหาราชวัง  

วันอังคาร  ท่ี  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖ 
 

  วันนี้  เวลา  ๐๙.๑๖  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามล าดับดังนี้ 
  - นางสาววิลาวรรณ  วนดุรงค์วรรณ กรรมการและเหรญัญิกมูลนิธิชัยพัฒนา น า คณะบุคคล  
เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้ 
       ๑. นางสาวนันท์นภัส  วงศ์พิพิธ ผู้ช่วยผู้จัดการท่ัวไป โรงแรมดุสิตธานี พัทยา และคณะ  
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา  
        ๒. เรือเอก นายแพทย์นิมิต  ประสิทธิ์ด ารง และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท  
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา  
  - นายเตช  บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย น า คณะกรรมการสภากาชาดไทย คณะกรรมการ
สภากาชาด ผู้แทนภาค และคณะกรรมการจัดการ สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล  
และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๖ 
  - คุณหญิงณัฐิกา  วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ           
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานคณะกรรมการอ านวยการสภาองค์การพัฒนาเด็ก           
และเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี น า คณะบุคคล  
เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพ่ือทรงใช้สอย 
ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ดังนี้ 
     ๑. คณะกรรมการสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  
     ๒. คณะกรรมการสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ 
         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
  เวลา  ๑๔.๐๕  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามล าดับดังนี้ 
  - พลเอก สนิธชนก  สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่  
ภริยา นายทหารสัญญาบัตรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะกรรมการสมาคมภริยาข้าราชการ
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน 
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้าย 
วันพระราชสมภพ วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๖ 
 
         /- พลเอก เฉลิมพล… 
 
 
 
 
 



 
 
      -  ๒  - 
 
  - พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารบก  
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ และภริยา  
เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพ่ือทรงใช้สอย 
ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๖ 
  - นายประยูร  อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  
และข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้า
ทูลกระหมอ่มถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  
วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๖ 
  - นายสมชวน  รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร 
กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร “กรมปศุสัตว์” เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล  
และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้าย 
วันพระราชสมภพ วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๖ 
  - พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า 
โรงเรียนเตรียมทหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล  
และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้าย 
วันพระราชสมภพ วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๖ 
  - พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และประธานกรรมการมูลนิธิ  
คุ้มเกล้า ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท  
ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๖  
  ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวันท่ี ๒ 
  อน่ึง เมื่อวันจันทร์ ท่ี  ๒๐  มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา  ๑๘.๕๕  น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปในการพระพิธีธรรมสวด 
พระอภิธรรมศพ คุณหญิงวรรณา  สิริวัฒนภักดี ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ท.จ.,ว.ป.ร.๔  ณ ศาลากวีนิรมิต  
วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 
 
 
 


