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พระราชกรณียกิจ ประจำาปีพุทธศักราช 2563
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

อุปนายิกาผู้อำานวยการสภากาชาดไทย  

หนงัสอืพระราชกรณยีกจิ ประจ�าปีพุทธศกัราช 2563 เป็นการประมวลพระราชกรณยีกจิของสมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย ที่ได้ทรงปฏิบัติทั้งใน
กรงุเทพมหานครและส่วนภมูภิาค ทัว่ทุกภมิูภาคของประเทศไทย ซึง่เป็นการแสดงถงึพระวิรยิะอตุสาหะของพระองค์ท่าน

สภากาชาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวข้องกับสภากาชาดไทยหลากหลายประการ อาทิ  
ทรงเป็นประธานการประชมุคณะกรรมการสภากาชาดไทย การประชมุคณะกรรมการอ�านวยการมลูนธิสิงเคราะห์เด็กของ
สภากาชาดไทย และการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย การพระราชทานพระราชวโรกาส 
ให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสมทบทุนบ�ารุงสภากาชาดไทย

ส�าหรบัในส่วนภมิูภาค เสดจ็พระราชด�าเนนิไปถวายผ้าพระกฐนิสภากาชาดไทยท่ีวัดทัพทันวัฒนาราม จังหวัดอทัุยธานี 
และทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า 
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นต้น

สภากาชาดไทยส�านกึในพระมหากรณุาธิคณุล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาทีสุ่ดมิได้ ทีพ่ระองค์ท่านในฐานะองค์อปุนายกิา
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตามปณิธานของสภากาชาดไทย อันเป็นองค์การสาธารณกุศล
เพื่อมนุษยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของสังคม เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธา ไว้วางใจของประชาชน 

               (นายแผน  วรรณเมธี)

            ที่ปรึกษาสภากาชาดไทย
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พระราชกรณียกิจ เดือนมกราคม

วันจันทร์ ที่ 6 มกราคม 2563 

เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ นายกสมาคมบัณฑิตสตรี 
ทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ จ�านวน 7 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ 
จากการออกร้านในงานกาชาด ประจ�าปี 2561 จ�านวน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย  
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

เวลา 14.30 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาวสมทรง ยนตรักษ์ และคณะ จ�านวน 12 คน เข้าเฝ้าฯ 
ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน จ�านวน 430,000 บาท (ส่ีแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย ณ ศาลาดุสิดาลัย  
สวนจิตรลดา
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พระราชกรณียกิจ เดือนมกราคม

วันจันทร์ ที่ 6 มกราคม 2563 

เวลา 09.00 น. นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ นายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาด ประจ�าปี 2561  
เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

เวลา 14.30 น. นางสาวสมทรง ยนตรักษ์ และคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย  
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา



พระราชกรณียกิจ เดือนกุมภาพันธ์ 
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พระราชกรณียกิจ เดือนกุมภาพันธ์

วันอังคาร ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร 
สายกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพานิชย์ จ�ากัด (มหาชน) และคณะ จ�านวน 7 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน
รายได้จากการจัดกิจกรรมในงานกาชาด ประจ�าปี 2561 จ�านวน 1,719,644.93 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน
หกร้อยสี่สิบสี่บาทเก้าสิบสามสตางค์) เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

วันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 08.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดงานและทรงเย่ียมร้านคณะภริยาทูต ประจ�าปี 2563  
ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมี นายแผน วรรณเมธี 
เลขาธิการสภากาชาดไทย นางจนัทร์ประภา วชิติชลชยั รองผูอ้�านวยการส�านกังานจดัหารายได้ และรกัษาการในต�าแหน่ง
ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เฝ้าฯ รับเสด็จ นางดอนจินสุเรน ทีเซนอายุช ภริยาเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐมองโกเลีย รองประธานคณะกรรมการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูต ประจ�าปี 2563 กราบบังคมทูลรายงาน

สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะภริยาทูตประจ�าประเทศไทย จัดงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 53 (The 53rd 

Diplomatic Red Cross Bazaar) มหกรรมสนิค้านานาชาตเิพือ่การกศุลแห่งปี ภายใต้แนวคดิ “Giving Love, Spreading 
Happiness” ส่งต่อความรัก เติมเต็มความสุข จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 
ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน มีประเทศที่ร่วมออกร้านทั้งสิ้น 59 ประเทศ โดยมีประเทศที่เข้าร่วมเพิ่มเติมจากปีที่
ผ่านมา ได้แก่ คูเวต มัลดีฟส์ ลาว และโปแลนด์ ส�าหรับสินค้าที่น�ามาจ�าหน่ายในงานเป็นสินค้าที่ภริยาเอกอัครราชทูต 
และคณะกรรมการของแต่ละสถานทูต ได้คัดสรรมาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะสินค้าพื้นเมือง ชุดประจ�าชาติ อาหาร และ
ผลติภณัฑ์ทีข่ึน้ชือ่ของแต่ละประเทศ ภายในงานมีร้านค้าโครงการส่วนพระองค์ อาทิ ร้านโครงการหลวง มลูนิธิแม่ฟ้าหลวง 
มูลนิธิสายใจไทย ร้านภูฟ้า และร้านกาแฟชายทุ่ง ที่สภากาชาดไทยได้รับพระราชทานให้มาออกร้านภายในงานด้วย 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย โฟโต้บูธ ร่วมท�าบุญและรับภาพพร้อมกรอบท่ีระลึก การแสดงศิลปะ 
ร่วมสมยัจากประเทศต่าง ๆ  การจ�าหน่ายกระเป๋าล้อลากอเนกประสงค์ การจ�าหน่ายสลากคณะภรยิาทูตเพ่ือลุ้นรบัของรางวลั 
ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของงานออกร้านคณะภริยาทตู รายได้จากการจดังานน�าไปช่วยเหลอื เดก็ สตรี ผูพิ้การ ผูส้งูอาย ุในพ้ืนท่ี
ชนบทและผู้ขาดโอกาสในด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของสภากาชาดไทย

วันเสาร์ ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 

เวลา 07.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�าเนิน
ไปในการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 25 ณ อาคารเทิดพระเกียรต ิ
สมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย 

ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 25 โดยมีระเบียบวาระ
ต่าง ๆ อาทิ 

– สรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีที่ 2 ของการปฏิบัติหน้าที่

– รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ�าปี 2562

– การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการการเงินของสถาบันแทนต�าแหน่งที่ว่าง

– รายงานประจ�าปี 2562 ของสถาบัน
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พระราชกรณียกิจ เดือนกุมภาพันธ์

วันอังคาร ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

นางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพานิชย์ จ�ากัด (มหาชน)  
และคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมในงานกาชาด ประจ�าปี 2561 เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
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พระราชกรณียกิจ เดือนกุมภาพันธ์

วันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดงานและทรงเยี่ยมร้านคณะภริยาทูต ประจ�าปี 2563 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์  
ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
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พระราชกรณียกิจ เดือนกุมภาพันธ์

วันเสาร์ ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 

 เสด็จพระราชด�าเนินไปในการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 25  
ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย 



พระราชกรณียกิจ เดือนมีนาคม 
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พระราชกรณียกิจ เดือนมีนาคม

วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563

เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�าเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย ในการพระราชทานประกาศนียบัตรก�ากับพัดกาชาดสมนาคุณ ช้ันท่ี 1 แด่พระสงฆ์ผู้บริจาคโลหิต  
ครบ 100 ครั้ง พระราชทานประกาศนียบัตรก�ากับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 แก่ผู้บริจาคเงิน ผู้ช่วยเหลืองาน
และสนับสนุนกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ผู้ช่วยเหลือกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้บริจาคเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดโลหิตจาก 
กระแสโลหิต และผู้บริจาคโลหิต ครบ 100 ครั้ง พระราชทานประกาศนียบัตร เข็ม และบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์ แก่ทายาท
ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ ซึ่งสภากาชาดไทยได้น�าไปใช้ประโยชน์แล้ว 

 จากนั้น เสด็จพระราชด�าเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ดังนี้

- นางพชัรนิทร์ วงศ์ศริเิดช และครอบครวั เข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิโดยเสดจ็พระราชกุศล เพือ่ศูนย์ประสาทศาสตร์และ
หน่วยหัวใจ ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

- รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ และครอบครัว เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล  
เพือ่บ�ารุงและจดัหาเครือ่งมอืเครือ่งใช้ทางการแพทย์ส�าหรบัอาคารภมูสิริมิงัคลานสุรณ์ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

- นางวิมลรัตน์ ชินเวชกิจมงคล และครอบครัว เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เพ่ืออาคาร 
ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

- นางสาววรรณี จันทามงคล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่ออาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

- นางสาวรื่นจิตร เจียมสุพรรณกุล และคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อสมทบเงินฝาก
อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

 และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ บุคคลและคณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้าฯ ถวายตัว ดังนี้

- นายกฤษฎา บุญราช ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย

- รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

- ศาสตราจารย์ นายแพทย์สทุธพิงศ์ วัชรสนิธ ุผูอ้�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมคณะผู้บรหิารโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

โอกาสนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่ได้รับต�าแหน่งใหม่ เข้ารับพระราชทานเข็มกลัดพระนามาภิไธย “สธ” ฝังเพชร 
จ�านวน 10 ราย ดังนี้

- นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่

- นางละอองแก้ว ลิมป์หวังอยู่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด

- นางฐิฐา เชียงวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา

- นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา

- นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

- นางโสรยา พานิชพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา
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- นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร

- นางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม

- นางปลื้มจิต จงศุภวิศาลกิจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวล�าภู

- นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ�านาจเจริญ

ต่อจากนัน้ เสดจ็พระราชด�าเนนิไปยงัห้องประชมุใหญ่ ช้ัน 9 ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย 
ครั้งที่ 336 ตามระเบียบวาระต่าง ๆ อาทิ 

- รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือเหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

- ส�านักงานบริหาร น�าเสนอรายงาน “สรุปการประชุมสภาเยาวชน สมัชชาใหญ่สหพันธ์สภากาชาด และสภาเสี้ยว
วงเดือนแดงระหว่างประเทศ ครั้งที่ 22 การประชุมสภาคณะผู้แทน และการประชุมกาชาดระหว่างประเทศ ครั้งที่ 33 
ตั้งแต่วันที่ 3 – 12 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส”

- ส�านักงานบริหาร เสนอ “สมุดสแดงก�าเหนิด และกิจการของโรงพยาบาลสภากาชาด”

- ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เสนอกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมบรรเทาทุกข์อื่น ๆ

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563

เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ณ ศาลาดุสิดาลัย 
สวนจิตรลดา ดังนี้

- นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู ้อ�านวยการส�านักงานจัดหารายได้ และรักษาการในต�าแหน่ง
ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย น�า พระราชเสนาบดี เจ้าคณะต�าบลบางพลี เจ้าอาวาส 
วดับางพลใีหญ่ใน อ�าเภอบางพลี จงัหวัดสมุทรปราการ และคณะบคุคล จ�านวน 11 คน เฝ้าและเข้าเฝ้าฯ ถวายและทลูเกล้าฯ 
ถวายเงนิจ�านวน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) เพือ่สมทบทนุจดัซ้ือเครือ่งมอืแพทย์เพ่ืออาคารศรสีวรนิทริานุสรณ์ 150 ปี  
โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และจ�านวน 100,000 บาท (หนึง่แสนบาทถ้วน) เพ่ือสมทบ “กองทนุ ส.ธ. 
เพื่อผู้สูงวัย” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในโอกาสนี้ นายทองสุข และนางสาวมัลลิกา แก้วงาม ทูลเกล้าฯ 
ถวายเงิน จ�านวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่ออาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์  
150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา นางบุญยืน ฐ�ารงจรัสสกุล ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน 
จ�านวน 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) เพือ่สมทบ “กองทนุ ส.ธ. เพือ่ผูสู้งวัย” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  
และนางสาวนภา ตันพาณิชย์ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน จ�านวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนจัดซื้อ 
เครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

- รองศาสตราจารย์เกสินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น�าคณะกรรมการร้านธรรมศาสตร์กาชาด 
จ�านวน 11 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2561 จ�านวน 1,000,000 บาท 
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย

- นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย น�าคณะกรรมการร้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย และบริษัทในกลุ่ม จ�านวน 17 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ จ�านวน 8,000,000 บาท (แปดล้าน
บาทถ้วน) เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย 
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- รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต น�าคณะกรรมการ 
ร้านกาชาดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าการเรือน – สวนดุสิต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จ�านวน 21 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้าน 
งานกาชาด ประจ�าปี 2561 จ�านวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย

- นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย น�าคณะกรรมการฯ  จ�านวน 14 คน เข้าเฝ้าฯ 
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2561 จ�านวน 1,250,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสน 
ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย

- นายเอราวัณ ทับพลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี น�าคณะกรรมการร้านกาชาด
มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบรุ ีจ�านวน 9 คน เข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2561 
จ�านวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย

วันเสาร์ ที่ 21 มีนาคม 2563 

เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพจน์ อัศววิรุฬหการ และคณะ  
เข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิรายได้จากการจ�าหน่ายผกัดองวงัสระปทมุ ในงานกาชาด ประจ�าปี 2562 จ�านวน 339,600 บาท 
(สามแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย ณ วังสระปทุม

เวลา 15.00 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ พร้อมครอบครัว  
จ�านวน 7 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินท่ีได้รับจากงานบ�าเพ็ญกุศลศพ เภสัชกรหญิงสุวภา โขวิฑูรกิจ จ�านวน 
3,100,000 บาท (สามล้านหนึง่แสนบาทถ้วน) เพือ่พระราชทานแก่โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ วังสระปทมุ
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วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563

เสด็จพระราชด�าเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  
ในการพระราชทานประกาศนยีบตัรก�ากบัพดักาชาดสมนาคณุ ชัน้ที ่1 แด่พระสงฆ์ผูบ้รจิาคโลหิต ครบ 100 ครัง้ พระราชทาน
ประกาศนียบัตรก�ากับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ช้ันที่ 1 แก่ผู้บริจาคเงิน ผู้ช่วยเหลืองานและสนับสนุนกิจกรรมในด้าน
ต่าง ๆ ผู้ช่วยเหลือกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้บริจาคเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดโลหิตจากกระแสโลหิต และผู้บริจาคโลหิต  
ครบ 100 ครั้ง พระราชทานประกาศนียบัตร เข็ม และบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์ แก่ทายาทผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ  
ซึ่งสภากาชาดไทยได้น�าไปใช้ประโยชน์แล้ว 
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พระราชกรณียกิจ เดือนมีนาคม

  จากนั้น เสด็จพระราชด�าเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน 

 พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายกฤษฎา บญุราช ผู้อ�านวยการส�านกังานบรหิารกจิการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย 
เข้าเฝ้าฯ ถวายตัว
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พระราชกรณียกิจ เดือนมีนาคม

พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิต 
แห่งชาติ สภากาชาดไทย เข้าเฝ้าฯ ถวายตัว 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เข้าเฝ้าฯ ถวายตัว
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พระราชกรณียกิจ เดือนมีนาคม
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พระราชกรณียกิจ เดือนมีนาคม

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่ได้รับต�าแหน่งใหม่ เข้ารับพระราชทานเข็มกลัดพระนามาภิไธย “สธ” ฝังเพชร 

ต่อจากนัน้ เสดจ็พระราชด�าเนนิไปยงัห้องประชมุใหญ่ ช้ัน 9 ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย 
ครั้งที่ 336 
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พระราชกรณียกิจ เดือนมีนาคม

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563

พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ดังนี้

ในโอกาสนี้ นายทองสุข และนางสาวมัลลิกา แก้วงาม 
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบทุนจัดซ้ือเครื่องมือแพทย ์
เพื่ออาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา นางบุญยืน ฐ�ารงจรัสสกุล 
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบ “กองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย” 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และนางสาวนภา 
ตนัพาณชิย์ ทูลเกล้าฯ ถวายเงนิเพ่ือสมทบทนุจัดซ้ือเครือ่งมอืแพทย์  
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อ�านวยการ
ส�านักงานจัดหารายได้ และรกัษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการ
ส�านกังานจดัหารายได้ สภากาชาดไทย น�า พระราชเสนาบดี  
เจ้าคณะต�าบลบางพล ีเจ้าอาวาสวดับางพลใีหญ่ใน อ�าเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และคณะบุคคล เฝ้าและ
เข้าเฝ้าฯ ถวายและทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบทุน 
จดัซือ้เครือ่งมอืแพทย์เพือ่อาคารศรสีวรนิทริานสุรณ์ 150 ปี  
โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทว ีณ ศรรีาชา และเพือ่สมทบ  
“กองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย 
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พระราชกรณียกิจ เดือนมีนาคม

รองศาสตราจารย์เกสินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น�าคณะกรรมการร้านธรรมศาสตร์กาชาด  
เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2561 เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย น�าคณะกรรมการร้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย และบริษัทในกลุ่ม เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย 
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พระราชกรณียกิจ เดือนมีนาคม

รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต น�าคณะกรรมการ 
ร้านกาชาดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าการเรือน-สวนดุสิต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ 
พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2561  
เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการ 
ออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2561 เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย
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พระราชกรณียกิจ เดือนมีนาคม

นายเอราวัณ ทับพลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี น�าคณะกรรมการร้านกาชาด
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2561 เพื่อบ�ารุง
สภากาชาดไทย
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พระราชกรณียกิจ เดือนมีนาคม

วันเสาร์ ที่ 21 มีนาคม 2563 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพจน์ อัศววิรุฬหการ และคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงนิรายได้จากการจ�าหน่ายผักดอง
วังสระปทุม ในงานกาชาด ประจ�าปี 2562 เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย ณ วังสระปทุม

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ พร้อมครอบครัว เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินที่ได้รับจากงานบ�าเพ็ญ
กุศลศพ เภสัชกรหญิงสุวภา โขวิฑูรกิจ เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ วังสระปทุม



พระราชกรณียกิจ เดือนเมษายน 



29

งดพระราชกรณียกิจ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

พระราชกรณียกิจ เดือนเมษายน



พระราชกรณียกิจ เดือนพฤษภาคม 
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วันเสาร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2563

 เวลา 07.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย และนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�าเนินไป
ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 26 ณ อาคารเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย โดยมีระเบียบวาระต่าง ๆ อาทิ 

 - การขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม และ
ผู้ได้รับเหรียญรางวัล ประจ�าปีการศึกษา 2562

- การขออนุมัติผู้สมควรได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ ประจ�าปีการศึกษา 2562

- การขออนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2561

- การแต่งตั้งกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการแทนผู้ที่ครบก�าหนดตามวาระ  

- การด�าเนินการของสถาบันในการก�าหนดมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

พระราชกรณียกิจ เดือนพฤษภาคม
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วันเสาร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2563

 เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  
ครั้งที่ 26 ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย 

พระราชกรณียกิจ เดือนพฤษภาคม



พระราชกรณียกิจ เดือนมิถุนายน 
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วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2563

เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�าเนินไปในการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 337  
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย 

ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 337 โดยมีระเบียบวาระต่าง ๆ อาทิ 

- การได้รบัพระมหากรุณาธิคณุจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิ ีพระราชทาน 
“ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit)” ภายใต้ “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน”  
แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นโรงพยาบาล  
1 ใน 20 แห่งทัว่ประเทศ ทีพ่ระราชทานพระราชทรพัย์ให้เอสซจีดี�าเนนิการก่อสร้าง เพือ่เสรมิความพร้อมหากมสีถานการณ์
การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ 

- รายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้แก่ การด�าเนินการ 
“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำานวยการสภากาชาดไทย” ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย
จัดตั้งในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ทั้งชาวไทยและแรงงาน
ข้ามชาติ การผลิตหน้ากากอนามัยจากผ้าฝ้ายมัสลิน จ�านวน 10 ล้านชิ้น มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ การมอบชุดธารน�้าใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19 
แก่ผูเ้ดอืดร้อน โดยแจ้งขอความช่วยเหลอืผ่านแอปพลเิคชนั “พ้นภยั” การจดัตัง้ “โครงการอาสาร่วมใจ FIGHT COVID 
ของสภากาชาดไทย” ร่วมกับ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของบริจาคน�าไป
ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลที่ขาดแคลนในภูมิภาคต่าง ๆ โครงการ “63 บาท สู้ COVID-19 ปี 63”  
เพื่อให้ผู้มีจิตกุศลได้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย 

วันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2563

เวลา 09.00 น. น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ณ ศาลาดุสิดาลัย 
สวนจิตรลดา ดังนี้

- คุณหญิงพันธ์เครือ ยงใจยุทธ ประธานชมรมอาสาสมัครอีสานเขียว และคณะ จ�านวน 10 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ 
ถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาด ประจ�าปี 2561 จ�านวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อบ�ารุง
สภากาชาดไทย

 นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และคณะ จ�านวน 6 คน  
น�าคณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ จ�านวน 2 คณะ ดังนี้

- นางประวรา เอครพานิช นายกสมาคมรักแม่ และคณะ จ�านวน 9 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ 
จากการจัดโครงการประกวดแต่งเพลง ร้องเพลงรักแม่ และจ�าหน่ายบัตรรักแม่ คร้ังท่ี 13 ประจ�าปี 2561 จ�านวน 
120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ THEMOMIXER ส�าหรับสกัด DNA  
เซลล์มะเรง็ แก่ศนูย์สริิกติิบ์รมราชินนีาถ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และในโอกาสน้ี ทมีชนะเลศิการประกวด
แต่งเพลงรักแม่ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่รางวัลด้วย 
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- นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช รองประธานมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ 
จ�านวน 10 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน จ�านวน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุน “ศูนย์สิริกิติ์ 
บรมราชินีนาถ” เพื่อโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

- คณะกรรมการร้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ�านวน 12 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย
เงนิรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2561 จ�านวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพือ่บ�ารงุสภากาชาดไทย

- คณะกรรมการร้านสโมสรโรตารี กรุงเทพ – รัชดาภิเษก จ�านวน 6 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการ
ออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2561 จ�านวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย

 เวลา 14.00 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการ 
ออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562 เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย ณ ห้อง 201 อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ดังนี้ 

- คณะกรรมการอ�านวยการร้านกองทัพเรือ และคณะ จ�านวน 12 คน ถวายเงิน จ�านวน 3,000,000 บาท  
(สามล้านบาทถ้วน)

- คณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะ จ�านวน 12 คน ถวายเงิน จ�านวน 2,000,000 บาท  
(สองล้านบาทถ้วน)

วันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2563

 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อบ�ารุง
สภากาชาดไทย ดังนี้

 - นายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการบริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ทีโอที 
จ�ากัด (มหาชน) น�าคณะผู้บริหารบริษัทฯ จ�านวน 11 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด 
ประจ�าปี 2562 จ�านวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

- นางสุทธินี เมธีประภา นายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  
น�าคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จ�านวน 10 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด  
ประจ�าปี 2562 จ�านวน 400,000 บาท (สีแ่สนบาทถ้วน) และจากผู้มีจติศรทัธา ทูลเกล้าฯ ถวายสมทบ จ�านวน 300,000 บาท  
(สามแสนบาทถ้วน) ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

- นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) น�าคณะผู้บริหาร
บริษัทฯ จ�านวน 4 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน จ�านวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ณ อาคารชัยพัฒนา 
สวนจิตรลดา

วันอาทิตย์ ที่ 14 มิถุนายน 2563 

 เวลา 07.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันก�าเนิดสถาบันการพยาบาล 
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (ครบรอบ 106 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย) ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย 
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วันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2563

 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ณ ศาลาดุสิดาลัย 
สวนจิตรลดา ดังนี้

 - นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ น�าคณะกรรมการร้านกระทรวงพาณิชย์ จ�านวน 
12 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562 จ�านวน 1,000,000 บาท  
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย

 - คณะกรรมการร้านสมาคมนักศกึษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ ีในพระบรมราชปูถมัภ์ จ�านวน 
14 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลากกาชาด จ�านวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย

 - นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย น�า นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ 
ประธานบริหารบริษัท ไทยฟ้าและเศรษฐีวรรณ กรุ๊ป จ�ากัด และคณะผู้บริหารบริษัทฯ จ�านวน 15 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ 
ถวายเงิน จ�านวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19)

 

 เวลา 14.00 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบคุคล เข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิเพือ่บ�ารงุสภากาชาดไทย 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ดังนี้

 - คณะกรรมการร้านกาชาดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�านวน 8 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการ
ออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2561 จ�านวน 3,311,888.63 บาท (สามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบ
แปดบาทหกสิบสามสตางค์) 

 - คณะกรรมการร้านกาชาดมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ประจ�าปี 2559 และประจ�าปี 2561 จ�านวน 20 คน เข้าเฝ้าฯ 
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด จ�านวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

วันอังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2563

 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย และนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�าเนินไป
ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 27 ณ อาคารเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย โดยมีระเบียบวาระต่าง ๆ อาทิ 

- สรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ�านวยการศูนย์บริการการพยาบาล ปีที่ 2 ของการด�ารงต�าแหน่ง

- การเสนอรายชื่อผู้ขอเทียบต�าแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

- การเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

พระราชกรณียกิจ เดือนมิถุนายน



37

วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 

 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อบ�ารุง
สภากาชาดไทย ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ดังนี้

 - นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ น�าคณะกรรมการร้านกาชาดกระทรวงการ
ต่างประเทศ จ�านวน 11 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2561 จ�านวน 
3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)

 - นางเปรมอนงค์ รัตนะสาขา ผู้จัดการโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ น�าคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน สมาคมศิษย์เขมะ
สิริอนุสสรณ์ และเครือข่ายผู้ปกครองของโรงเรียน จ�านวน 15 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้าน
งานกาชาด ประจ�าปี 2562 จ�านวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) และสมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์ ร่วมทูลเกล้าฯ 
ถวายเงิน จ�านวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

 เวลา 14.00 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบคุคล เข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิเพือ่บ�ารงุสภากาชาดไทย 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ดังนี้

 - นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) น�าคณะกรรมการร้านส�านกังานกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) จ�านวน 10 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562 จ�านวน 
400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 

 - นายสรวิศ ธานโีต อธบิดกีรมปศสุตัว์ น�าคณะท�างานออกร้านกาชาด ประจ�าปี 2562 ของกรมปศสุตัว์ จ�านวน 10 คน 
เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการออกร้านสเต๊กกรมปศุสัตว์ ในงานกาชาด ประจ�าปี 2562 
จ�านวน 829,305.78 บาท (แปดแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)

 - พันต�ารวจเอก ณรัชต์ เศวตนันท์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ น�าคณะกรรมการร้านกรมราชทัณฑ์ จ�านวน 10 คน  
เข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562 จ�านวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)

 - นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)  
น�า ผู้บริหารบริษัทฯ และคณะ จ�านวน 25 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายคูปองในกิจกรรม
การจับสลากรางวัลเพื่อร่วมสมทบทุนบริจาคในงานกาชาด ประจ�าปี 2562 จ�านวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)

 - นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประธานกรรมการกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจ�าปี 
2562 น�าคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการกาชาดฯ จ�านวน 34 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่าย
สลากบ�ารุงสภากาชาดไทยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจ�าปี 2562 จ�านวน 9,500,000 บาท (เก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)

 และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายประกายเพชร แหวนเกตุ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบทุน
จัดซื้อเครื่องมือแพทย์อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ ห้อง 202 อาคารชัยพัฒนา 
สวนจิตรลดา

พระราชกรณียกิจ เดือนมิถุนายน
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วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2563

 เสด็จพระราชด�าเนินไปในการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย คร้ังที่ 337 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9  
อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย 

พระราชกรณียกิจ เดือนมิถุนายน
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วันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2563

เวลา 09.00 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ณ ศาลาดุสิดาลัย  
สวนจิตรลดา ดังนี้

คุณหญิงพันธ์เครือ ยงใจยุทธ ประธานชมรมอาสาสมัครอีสานเขียว และคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้
จากการออกร้านในงานกาชาด ประจ�าปี 2561 เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผูอ้�านวยการส�านกังานจดัหารายได้ สภากาชาดไทย และคณะ น�าคณะบคุคลเข้าเฝ้าฯ ดงันี้

นางประวรา เอครพานิช นายกสมาคมรักแม่ และคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดโครงการ
ประกวดแต่งเพลง ร้องเพลงรักแม่ และจ�าหน่ายบัตรรักแม่ ครั้งที่ 13 ประจ�าปี 2561 เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ 
THEMOMIXER ส�าหรับสกัด DNA เซลล์มะเร็ง แก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
และในโอกาสนี้ ทีมชนะเลิศการประกวดแต่งเพลงรักแม่ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่รางวัลด้วย 

พระราชกรณียกิจ เดือนมิถุนายน
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นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช รองประธานมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ 
เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน เพื่อสมทบทุน “ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ” เพื่อโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย

คณะกรรมการร้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ 
จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2561 เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย

พระราชกรณียกิจ เดือนมิถุนายน
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คณะกรรมการร้านสโมสรโรตารี กรุงเทพ – รัชดาภิเษก เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้าน 
งานกาชาด ประจ�าปี 2561 เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย

พระราชกรณียกิจ เดือนมิถุนายน

เวลา 14.00 น. คณะกรรมการอ�านวยการร้านกองทัพเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ  
และคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562 เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย  
ณ ห้อง 201 อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
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วันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2563

 พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย ดังนี้

 นายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการบริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ทีโอที จ�ากัด 
(มหาชน) น�าคณะผู้บริหารบริษัทฯ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562 ณ 
ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

พระราชกรณียกิจ เดือนมิถุนายน
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นางสุทธินี เมธีประภา นายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ น�าคณะ
กรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562 และจาก 
ผู้มีจิตศรัทธา ทูลเกล้าฯ ถวายสมทบ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) น�าคณะผู้บริหาร
บริษัทฯ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

พระราชกรณียกิจ เดือนมิถุนายน
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วันอาทิตย์ ที่ 14 มิถุนายน 2563 

 เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงบาตรพระสงฆ์ เนือ่งในโอกาสวนัก�าเนดิสถาบนัการพยาบาลศรสีวรนิทริา สภากาชาดไทย 
(ครบรอบ 106 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย) ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

พระราชกรณียกิจ เดือนมิถุนายน
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วันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2563

 เวลา 09.00 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ณ ศาลาดุสิดาลัย  
สวนจิตรลดา ดังนี้

 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ น�าคณะกรรมการร้านกระทรวงพาณิชย์ เข้าเฝ้าฯ 
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562 เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย

 คณะกรรมการร้านสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์  
เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลากกาชาด เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย

พระราชกรณียกิจ เดือนมิถุนายน
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 นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย น�า นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ 
ประธานบริหารบริษัท ไทยฟ้าและเศรษฐีวรรณ กรุ๊ป จ�ากัด และคณะผู้บริหารบริษัทฯ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน  
เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เวลา 14.00 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ดังนี้

คณะกรรมการร้านกาชาดจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด 
ประจ�าปี 2561 

พระราชกรณียกิจ เดือนมิถุนายน



47

คณะกรรมการร้านกาชาดมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ประจ�าปี 2559 และประจ�าปี 2561 เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย
เงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด 

พระราชกรณียกิจ เดือนมิถุนายน
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วันอังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2563

 เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  
ครั้งที่ 27 ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย 

พระราชกรณียกิจ เดือนมิถุนายน
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วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 

 เวลา 09.00 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบคุคล เข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิเพือ่บ�ารงุสภากาชาดไทย 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ดังนี้

 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ น�าคณะกรรมการร้านกาชาดกระทรวงการ 
ต่างประเทศ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2561 

นางเปรมอนงค์ รัตนะสาขา ผู้จัดการโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ น�าคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน สมาคมศิษย ์
เขมะสิริอนุสสรณ์ และเครือข่ายผู้ปกครองของโรงเรียน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด  
ประจ�าปี 2562 และสมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์ ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายเงิน 

พระราชกรณียกิจ เดือนมิถุนายน
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 เวลา 14.00 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบคุคล เข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิเพือ่บ�ารงุสภากาชาดไทย 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ดังนี้

 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
แห่งชาติ (กสทช.) น�าคณะกรรมการร้านส�านกังานกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562

 นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ น�าคณะท�างานออกร้านกาชาด ประจ�าปี 2562 ของกรมปศุสัตว์ เข้าเฝ้าฯ 
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการออกร้านสเต๊กกรมปศุสัตว์ ในงานกาชาด ประจ�าปี 2562 

พระราชกรณียกิจ เดือนมิถุนายน
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 พันต�ารวจเอก ณรัชต์ เศวตนันท์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ น�าคณะกรรมการร้านกรมราชทัณฑ์ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ 
ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562

 นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)  
น�าผู้บริหารบริษัทฯ และคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายคูปองในกิจกรรมการจับสลากรางวัล
เพื่อร่วมสมทบทุนบริจาคในงานกาชาด ประจ�าปี 2562 

พระราชกรณียกิจ เดือนมิถุนายน
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 นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประธานกรรมการกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจ�าปี 
2562 น�าคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการกาชาดฯ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลากบ�ารุง
สภากาชาดไทยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจ�าปี 2562 

 นายประกายเพชร แหวนเกตุ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพ่ือสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย ์
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ ห้อง 202 อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

พระราชกรณียกิจ เดือนมิถุนายน



พระราชกรณียกิจ เดือนกรกฎาคม 
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วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563

 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อบ�ารุง
สภากาชาดไทย ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ดังนี้

 - พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม น�านายทหารชั้นผู้ใหญ่ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และ
คณะกรรมการสมาคมภริยาข้าราชการส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จ�านวน 24 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน 
รายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562 จ�านวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

 - นางจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย น�าคณะกรรมการสมาคมฯ จ�านวน  
14 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงนิรายได้จากการออกร้านจ�าหน่ายสนิค้าและผลติภณัฑ์ของสมาชกิแม่บ้านกองบญัชาการ
กองทัพไทย ในงานกาชาดประจ�าปี 2562 จ�านวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

 - พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก น�าคณะกรรมการจัดงานออกร้านกองทัพบกในงานกาชาด 
จ�านวน 14 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562 จ�านวน 2,753,000 บาท 
(สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

 - รองศาสตราจารย์กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก น�าคณะกรรมการสมาคมฯ จ�านวน 7 คน 
เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านจ�าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสมาคมแม่บ้านทหารบก ในงาน
กาชาดประจ�าปี 2562 จ�านวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

 - นายสุพนัธุ ์มงคลสธุี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย น�าคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมฯ และคณะ
กรรมการร้านมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม จ�านวน 10 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด 
และจ�าหน่ายสลากกาชาด ประจ�าปี 2562 จ�านวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

 เวลา 14.00 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ณ ศาลาดุสิดาลัย  
สวนจิตรลดา ดังนี้

 - นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย น�า พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร 
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และคณะ จ�านวน 38 คน  
เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน จ�านวน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) เพ่ือสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคาร 
ศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี ในส่วนการพัฒนาระบบสารสนเทศ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

 - นางนงนวล จิรเศรษฐสิริ นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข และคณะ จ�านวน 10 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย
เงินรายได้จากการจ�าหน่ายสินค้าของสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข จ�านวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อบ�ารุง
สภากาชาดไทย

 - รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะกรรมการ
สมาคมศิษย์เก่าการเรือน–สวนดุสิต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จ�านวน  
12 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562 จ�านวน 400,000 บาท  
(สี่แสนบาทถ้วน) และสมาคมศิษย์เก่าการเรือน–สวนดุสิต ในพระราชูปถัมภ์ฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน จ�านวน 500,000 บาท 
(ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย

พระราชกรณียกิจ เดือนกรกฎาคม
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พระราชกรณียกิจ เดือนกรกฎาคม

วันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม 2563

 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อบ�ารุง
สภากาชาดไทย ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ดังนี้

 - พลเอก ศริพิงษ์ วงศ์ขันต ีผูอ้�านวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศกึ น�าคณะกรรมการร้านองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก จ�านวน 10 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562 จ�านวน 
1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

 - นายชนินทธ์ โทณวณิก ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท ดุสิตธานี จ�ากัด (มหาชน) น�าคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันดุสิตกอล์ฟ จ�านวน 14 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการแข่งขันฯ จ�านวน 606,705 บาท (หกแสน
หกพันเจ็ดร้อยห้าบาทถ้วน)

 - นางชยภรณ์ ธนาบริบูรณ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ น�าคณะกรรมการร้าน
สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาฯ จ�านวน 10 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 
2562 จ�านวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

 - นางฐานิกาพิชญ์ศา เอกนาม นายกสมาคมสหพันธ์โหร-แพทย์แผนไทย น�าคณะกรรมการร้านสมาคม 
สหพันธ์โหร-แพทย์แผนไทย จ�านวน 10 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด  
ประจ�าปี 2562 จ�านวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

วันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม 2563

 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อ�านวยการส�านักงาน 
จัดหารายได้ สภากาชาดไทย น�าคณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ดังนี้

 - ภริยาเอกอคัรราชทตูต่างประเทศประจ�าประเทศไทย และคณะกรรมการจดัการแข่งขันกอล์ฟการกุศล PRINCESS 
CUP REDCROSS-DPC GOLF CHARITY จ�านวน 11 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการแข่งขันฯ จ�านวน 
1,326,462 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) เพ่ือบ�ารุงสภากาชาดไทย ในโอกาสนี้  
ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันฯ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานถ้วยรางวัลด้วย

 - นายพิภัส เถรว่อง ศิลปิน และนางภณิดา ทวีลาภ ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อสารและองค์การสัมพันธ์ ธนาคาร 
กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) และคณะ จ�านวน 11 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล 
THE Duets CONCERT “Rhythm of Life, Colors of Love” จ�านวน 19,757,444.05 บาท (สิบเก้าล้านเจ็ดแสน 
ห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยส่ีสิบส่ีบาทห้าสตางค์) เพื่อสมทบทุนการจัดซื้อเคร่ืองมือแพทย์อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี  
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
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พระราชกรณียกิจ เดือนกรกฎาคม

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563

 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาวจ้อย จิตติเดชารักษ์ กรรมการบริหารบริษัท  
วิริยะพันธุ์ โฮลดิ้งส์ จ�ากัด และคณะ จ�านวน 3 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน จ�านวน 120,000,000 บาท  
(หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ ห้อง 202 
อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
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พระราชกรณียกิจ เดือนกรกฎาคม

วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563

 เวลา 09.00 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบคุคล เข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิเพือ่บ�ารงุสภากาชาดไทย 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ดังนี้

 พลเอก ณฐั อนิทรเจรญิ ปลัดกระทรวงกลาโหม น�านายทหารชัน้ผูใ้หญ่ส�านกังานปลดักระทรวงกลาโหม และคณะ
กรรมการสมาคมภริยาข้าราชการส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้าน
งานกาชาด ประจ�าปี 2562 

 นางจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย น�าคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าเฝ้าฯ 
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านจ�าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสมาชิกแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย 
ในงานกาชาดประจ�าปี 2562 
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 พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก น�าคณะกรรมการจัดงานออกร้านกองทัพบกในงานกาชาด  
เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562 

 รองศาสตราจารย์กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก น�าคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ 
ถวายเงินรายได้จากการออกร้านจ�าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสมาคมแม่บ้านทหารบก ในงานกาชาดประจ�าปี 2562 

พระราชกรณียกิจ เดือนกรกฎาคม
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 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย น�าคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมฯ และคณะ
กรรมการร้านมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด และจ�าหน่าย
สลากกาชาด ประจ�าปี 2562 

 เวลา 14.00 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ณ ศาลาดุสิดาลัย  
สวนจิตรลดา ดังนี้

 นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผูอ้�านวยการส�านกังานจดัหารายได้ สภากาชาดไทย น�า พลเอก สกุจิ ขมะสนุทร ประธาน
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน 
เพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี ในส่วนการพัฒนาระบบสารสนเทศ โรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

พระราชกรณียกิจ เดือนกรกฎาคม
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 นางนงนวล จิรเศรษฐสิริ นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข และคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการ
จ�าหน่ายสินค้าของสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย

 รองศาสตราจารย์พชัร ีสวนแก้ว รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษามหาวทิยาลยัสวนดสุติ และคณะกรรมการสมาคม
ศิษย์เก่าการเรือน–สวนดุสิต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ 
ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562 และสมาคมศิษย์เก่าการเรือน–สวนดุสิต ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย

พระราชกรณียกิจ เดือนกรกฎาคม
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วันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม 2563

 พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบคุคล เข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิเพือ่บ�ารุงสภากาชาดไทย ณ ศาลาดุสดิาลยั 
สวนจิตรลดา ดังนี้

 พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ผู้อ�านวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก น�าคณะกรรมการร้านองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562 

 นายชนินทธ์ โทณวณิก ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท ดุสิตธานี จ�ากัด (มหาชน) น�าคณะกรรมการ 
จัดการแข่งขันดุสิตกอล์ฟ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการแข่งขันฯ

พระราชกรณียกิจ เดือนกรกฎาคม
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 นางชยภรณ์ ธนาบรบิรูณ์ นายกสมาคมศษิย์เก่าสวนสนุนัทา ในพระบรมราชนิปูถมัภ์ น�าคณะกรรมการร้านสมาคม
ศิษย์เก่าสวนสุนันทาฯ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562 

 นางฐานิกาพิชญ์ศา เอกนาม นายกสมาคมสหพันธ์โหร-แพทย์แผนไทย น�าคณะกรรมการร้านสมาคม 
สหพันธ์โหร-แพทย์แผนไทย เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562 

พระราชกรณียกิจ เดือนกรกฎาคม
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วันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม 2563

 เวลา 09.00 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดหารายได้ 
สภากาชาดไทย น�าคณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ดังนี้

 ภรยิาเอกอคัรราชทตูต่างประเทศประจ�าประเทศไทย และคณะกรรมการจดัการแข่งขนักอล์ฟการกศุล PRINCESS 
CUP REDCROSS-DPC GOLF CHARITY เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการแข่งขันฯ เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย 
ในโอกาสนี้ ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันฯ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานถ้วยรางวัลด้วย

 นายพิภัส เถรว่อง ศิลปิน และนางภณิดา ทวีลาภ ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อสารและองค์การสัมพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย 
จ�ากัด (มหาชน) และคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล THE Duets CONCERT 
“Rhythm of Life, Colors of Love” เพื่อสมทบทุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ป ี
 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

พระราชกรณียกิจ เดือนกรกฎาคม
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วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563

 นางสาวจ้อย จิตติเดชารักษ์ กรรมการบริหารบริษัท วิริยะพันธุ์ โฮลดิ้งส์ จ�ากัด และคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ 
ถวายเงินเพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ ห้อง 202 อาคารชัยพัฒนา  
สวนจิตรลดา

พระราชกรณียกิจ เดือนกรกฎาคม



พระราชกรณียกิจ เดือนสิงหาคม 
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วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563

 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางชลิดา อนันตรัมพร ประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจ  
และคณะ จ�านวน 8 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562 จ�านวน 
350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย ณ หอสมุดส่วนพระองค์ ชั้นล่าง อาคารชัยพัฒนา 
สวนจิตรลดา 

วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2563 

 เวลา 07.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�าเนินไป
ในการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 28 ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย อุปนายกสภาสถาบัน 
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบัน 
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เฝ้าฯ รับเสด็จ

 ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 28 โดยมีระเบียบวาระ 
อาทิ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ปีที่ 2 ของการด�ารงต�าแหน่ง และ
สรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ�านวยการส�านักงานสถาบัน ปีที่ 1 ของการด�ารงต�าแหน่ง รวมทั้งการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคลแทนคณะเดิมที่จะหมดวาระ

 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นสูงที่มีผลผลิตทางวิชาการ 
นวัตกรรมท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนให้สถาบันสามารถ
พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับน�าไปใช้ประโยชน์ได้ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
สถาบันฯ จึงให้ทุนสนับสนุนการท�าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกลุ่มนโยบายพิเศษและเร่งด่วน ประจ�าปีงบประมาณ 2563 
เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ฯ

วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563

 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
น�าคณะกรรมการร้านกระทรวงอุตสาหกรรม จ�านวน 12 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงาน
กาชาด ประจ�าปี 2562 จ�านวน 5,003,488.50 บาท (ห้าล้านสามพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์) เพื่อบ�ารุง
สภากาชาดไทย ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

วันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2563

 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คุณหญิงตรึงใจ อิฐรัตน์ ประธานกรรมการมูลนิธิ 
สิริวัฒนาเชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ น�าคณะกรรมการมูลนิธิฯ และคณะผู้พยากรณ์การกุศลในงานกาชาด  
ประจ�าปี 2562 จ�านวน 15 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดงานฯ จ�านวน 200,000 บาท  
(สองแสนบาทถ้วน) เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

พระราชกรณียกิจ เดือนสิงหาคม
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วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2563

 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อบ�ารุง
สภากาชาดไทย ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ดังนี้

 - นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง น�าคณะกรรมการร้านกาชาดกระทรวงการคลัง จ�านวน 13 คน  
เข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิรายได้จากการจ�าหน่ายสลากกาชาด ประจ�าปี 2562 จ�านวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

 - นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ น�าคณะกรรมการร้าน
สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จ�านวน 10 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลากกาชาด ประจ�าปี 
2562 จ�านวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

 - นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จ�ากัด 
(มหาชน) น�าคณะผูบ้รหิารธนาคารธนชาตฯ และธนาคารทหารไทยฯ พร้อมด้วยผูบ้รหิารบรษิทั ทนุธนชาต จ�ากดั (มหาชน) 
จ�านวน 9 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลากกาชาด ประจ�าปี 2562 จ�านวน 6,500,000 บาท 
(หกล้านห้าแสนบาทถ้วน)

พระราชกรณียกิจ เดือนสิงหาคม
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พระราชกรณียกิจ เดือนสิงหาคม

วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563

 นางชลิดา อนันตรัมพร ประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจ และคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ 
จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562 เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย ณ หอสมุดส่วนพระองค์ ชั้นล่าง อาคารชัยพัฒนา 
สวนจิตรลดา 

วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2563 

 เสด็จพระราชด�าเนินไปในการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 28 ณ อาคาร
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย 



69

พระราชกรณียกิจ เดือนสิงหาคม

วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563

 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม น�าคณะกรรมการร้านกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าเฝ้าฯ 
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562 เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย ณ ศาลาดุสิดาลัย  
สวนจิตรลดา 

วันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2563

 คุณหญิงตรึงใจ อิฐรัตน์ ประธานกรรมการมูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ น�าคณะกรรมการ 
มูลนิธิฯ และคณะผู้พยากรณ์การกุศลในงานกาชาด ประจ�าปี 2562 เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดงานฯ 
เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
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วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2563

  พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย ณ ศาลา 
ดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ดังนี้

 นายประสงค์ พนูธเนศ ปลดักระทรวงการคลงั น�าคณะกรรมการร้านกาชาดกระทรวงการคลงั เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ 
ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลากกาชาด ประจ�าปี 2562 

 นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ น�าคณะกรรมการร้าน
สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลากกาชาด ประจ�าปี 2562 

พระราชกรณียกิจ เดือนสิงหาคม
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 นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จ�ากัด 
(มหาชน) น�าคณะผูบ้รหิารธนาคารธนชาตฯ และธนาคารทหารไทยฯ พร้อมด้วยผูบ้รหิารบรษิทั ทนุธนชาต จ�ากดั (มหาชน) 
เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลากกาชาด ประจ�าปี 2562 

พระราชกรณียกิจ เดือนสิงหาคม



พระราชกรณียกิจ เดือนกันยายน 
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วันศุกร์ ที่ 4 กันยายน 2563

 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อบ�ารุง
สภากาชาดไทย ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ดังนี้

 - นายก่อกิจ ด่านวิชัยจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด น�าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
บริษัทฯ จ�านวน 10 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลากกาชาด และการออกร้านงานกาชาด 
ประจ�าปี 2562 จ�านวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

 - นายสุรินทร์ โกมุทสุขาวดี นายกสโมสรโรตารี กรุงเทพ-รัชดาภิเษก ปี 2562-2563 และคณะ จ�านวน 8 คน  
เข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562 จ�านวน 700,000 บาท (เจด็แสนบาทถ้วน)

 

 เวลา 14.00 น. เสด็จพระราชด�าเนินไปในการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 338 ณ อาคารเทิด
พระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เฝ้าฯ รับเสด็จ 

 ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 338 โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ  
การถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจ�าปี 2563 ส�านักงานจัดหารายได้ เสนอการจัดงานกาชาดประจ�าปี 2563 
รายงานการด�าเนินงานของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เสนอ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมบรรเทาทุกข์อื่น ๆ และส�านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เสนอโครงการส่ง
เสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

วันพุธ ที่ 9 กันยายน 2563

 เวลา 12.45 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการ “พระเมตตาจากฟ้าสู่ดินถิ่นชลบุรี” 
เนือ่งในวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ สมเดจ็พระศรสีวรินทริาบรมราชเทว ีพระพนัวสัสาอยัยกิาเจ้า ตรงกับวนัที ่10 กนัยายน  
ของทุกปี ซึ่งจัดแสดงเรื่องผ้าทออ่างศิลา เครื่องเอกซเรย์พระราชทาน และแป้งท้าวยายม่อม ณ พิพิธภัณฑ์สมเด็จ 
พระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563

 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อบ�ารุง
สภากาชาดไทย ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ดังนี้

 - นายเฉลิมชัย ศรอ่ีอน รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น�าคณะผูบ้รหิารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จ�านวน 13 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลากกาชาด และจากการออกร้านในงานกาชาด 
ประจ�าปี 2562 จ�านวน 2,603,000 บาท (สองล้านหกแสนสามพันบาทถ้วน)

 - นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน น�าคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการสมาคมแม่บ้าน
กระทรวงแรงงาน จ�านวน 10 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562 จ�านวน 
2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

พระราชกรณียกิจ เดือนกันยายน
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 - นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ น�าคณะกรรมการร้านกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ�านวน 11 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้าน 
งานกาชาด ประจ�าปี 2562 จ�านวน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

 - ศาสตราจารย์ก�าพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ น�าคณะผู้บริหาร และผู้แทน
สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จ�านวน 25 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการ
จ�าหน่ายสลากกาชาด ประจ�าปี 2562 จ�านวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

 - พลเรือเอก สุวรรณ ตันสุวรรณรัตน์ นายกสมาคมร่วมใจภักดิ์รักษ์ป่าไทย และคณะ จ�านวน 15 คน เข้าเฝ้าฯ 
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562 จ�านวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563

 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อบ�ารุง
สภากาชาดไทย ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ดังนี้

 - พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ น�าคณะผู้แทนกองทัพอากาศ และสมาคมแม่บ้าน
ทหารอากาศ จ�านวน 20 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562 จ�านวน 
3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน)

 - นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง น�าคณะผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวง จ�านวน 10 คน 
เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562 และเงินร่วมสมทบรายได้ในส่วนของ 
ค่าใช้จ่ายการติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราวในงานกาชาด รวมเป็นเงินจ�านวน 13,417,823.71 บาท (สิบสามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่น
เจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)

 - ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ด�ารง เหรียญประยูร ผู้อ�านวยการส�านักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย  
น�าคณะกรรมการสโมสรอาสากาชาด และอาสากาชาด จ�านวน 21 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากจ�าหน่าย
สลากพฤกษากาชาด ประจ�าปี 2562 จ�านวน 4,679,792.48 บาท (สี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาท
สี่สิบแปดสตางค์)

 - นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย น�าคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และรัฐวิสาหกิจสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จ�านวน 12 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562 จ�านวน 
5,720,000 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2563

 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อบ�ารุง
สภากาชาดไทย ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ดังนี้

 - นายอนทุนิ ชาญวรีกลู รองนายกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ น�าคณะกรรมการอ�านวยการ 
จดังานร้านกระทรวงสาธารณสขุ จ�านวน 37 คน เข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 
2562 จ�านวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

พระราชกรณียกิจ เดือนกันยายน
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 - พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ น�าคณะกรรมการจัดงานกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 46  
จ�านวน 22 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาชาดคอนเสิร์ตฯ จ�านวน 22,228,823.77 บาท  
(ยี่สิบสองล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) 

 - นางสาวอารยา ภูพ่านชิ รองผูจ้ดัการใหญ่ ผู้บรหิารสายงานกิจกรรมเพือ่สงัคมธนาคารไทยพาณชิย์ จ�ากดั (มหาชน) 
น�าคณะกรรมการร้านธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน 9 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการ
ออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562 จ�านวน 1,458,160 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

 - นางสมถวิล บุณโยปัษฎัมภ์ รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ 
จ�านวน 4 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562 จ�านวน 1,500,000 บาท 
(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

 นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และคณะ จ�านวน 7 คน  
น�าคณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ ดังนี้

 - นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) 
และคณะ จ�านวน 10 คน เข้าเฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายถังน�้า InnoPlus ขนาดบรรจุ 1,500 ลิตร จ�านวน 300 ถัง  
มูลค่า 1,345,600 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) และงบประมาณในการจัดสร้างฐานคอนกรีต
ส�าหรับตั้งถังน�้า จ�านวน 300 ฐาน มูลค่า 1,380,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนโครงการ 
“ปันนำ้าใจ ให้นำ้าดื่มเฉลิมพระเกียรติ”

 - นายภมร พลเทพ และครอบครัว จ�านวน 6 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน จ�านวน 5,000,000 บาท  
(ห้าล้านบาทถ้วน) เพือ่สมทบทนุการจดัซือ้เครือ่งมอืแพทย์ อาคารภมูสิริมิงัคลานสุรณ์ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 - นางปราณีต ศรีวิลาศลักษณ์ และครอบครัว จ�านวน 10 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน จ�านวน 400,000 บาท 
(สี่แสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องฟอกไต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

 - นางขจิตพรรณ ไทยเพ็ชร นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ 
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และคณะ จ�านวน 12 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการ
จ�าหน่ายสลากกาชาด และรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562 และมีผู้บริจาคเพิ่มเติม รวมเป็นเงินจ�านวน  
370,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย

 - นายศิวนาถ ฤชุพันธุ์ นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ จ�านวน 14 คน  
เข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562 จ�านวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย

พระราชกรณียกิจ เดือนกันยายน
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วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2563

 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�าเนินไปในการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
ครั้งที่ 29 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการ
สภากาชาดไทย อุปนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา  
รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เฝ้าฯ รับเสด็จ

 ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 29 โดยมีระเบียบวาระ
การประชุม อาทิ 

- สรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ปีที่ 2 ของการด�ารงต�าแหน่ง 

- การขออนุมัติงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- การสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของสถาบัน

- รายงานผลการด�าเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

- การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่หมดวาระ

พระราชกรณียกิจ เดือนกันยายน
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วันศุกร์ ที่ 4 กันยายน 2563

 เวลา 09.00 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบคุคล เข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิเพือ่บ�ารงุสภากาชาดไทย 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ดังนี้

 นายก่อกจิ ด่านวชิยัจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บรษิทั ไปรษณย์ีไทย จ�ากัด น�าคณะผู้บรหิารและเจ้าหน้าทีบ่รษิทัฯ 
เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลากกาชาด และการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562 

 นายสุรินทร์ โกมุทสุขาวดี นายกสโมสรโรตารี กรุงเทพ-รัชดาภิเษก ปี 2562-2563 และคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ 
ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562 

พระราชกรณียกิจ เดือนกันยายน
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 เวลา 14.00 น. เสด็จพระราชด�าเนินไปในการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 338 ณ อาคาร 
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย 

พระราชกรณียกิจ เดือนกันยายน
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วันพุธ ที่ 9 กันยายน 2563

 เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทอดพระเนตรนทิรรศการ “พระเมตตาจากฟ้าสูด่นิถิน่ชลบรุ”ี เนือ่งในวนัคล้ายวนัพระราช
สมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ณ พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี 
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

พระราชกรณียกิจ เดือนกันยายน



80

วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563

 พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพ่ือบ�ารุงสภากาชาดไทย  
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ดังนี้

 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น�าคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลากกาชาด และจากการออกร้านในงานกาชาด ประจ�าปี 2562 

 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน น�าคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการสมาคมแม่บ้าน
กระทรวงแรงงาน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562

พระราชกรณียกิจ เดือนกันยายน
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 นายปรเมธ ีวมิลศริ ิปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ น�าคณะกรรมการร้านกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562 

 ศาสตราจารย์ก�าพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ น�าคณะผู้บริหาร และผู้แทน
สมาคมนกัศกึษาเก่าสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ เข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิรายได้จากการจ�าหน่ายสลากกาชาด 
ประจ�าปี 2562 

พระราชกรณียกิจ เดือนกันยายน
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 พลเรือเอก สุวรรณ ตันสุวรรณรัตน์ นายกสมาคมร่วมใจภักดิ์รักษ์ป่าไทย และคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน
รายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562 

วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563

  พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย  
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ดังนี้

 พลอากาศเอก มานตั วงษ์วาทย์ ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ น�าคณะผูแ้ทนกองทพัอากาศ และสมาคมแม่บ้านทหาร
อากาศ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562 

พระราชกรณียกิจ เดือนกันยายน
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 นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง น�าคณะผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวง เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ 
ถวายเงนิรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562 และเงนิร่วมสมทบรายได้ในส่วนของค่าใช้จ่ายการตดิตัง้ไฟฟ้า
ชั่วคราวในงานกาชาด 

 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ด�ารง เหรียญประยูร ผู้อ�านวยการส�านักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย น�า
คณะกรรมการสโมสรอาสากาชาด และอาสากาชาด เข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิรายได้จากจ�าหน่ายสลากพฤกษากาชาด 
ประจ�าปี 2562 

พระราชกรณียกิจ เดือนกันยายน
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 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย น�าคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และรัฐวิสาหกิจสังกัด
กระทรวงมหาดไทย เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562 

วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2563

  พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย  
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ดังนี้

 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข น�าคณะกรรมการอ�านวยการ
จัดงานร้านกระทรวงสาธารณสุข เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562 

พระราชกรณียกิจ เดือนกันยายน
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 พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ น�าคณะกรรมการจัดงานกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 46 เข้าเฝ้าฯ 
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาชาดคอนเสิร์ตฯ  

 นางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคมธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด 
(มหาชน) น�าคณะกรรมการร้านธนาคารไทยพาณชิย์ จ�ากดั (มหาชน) เข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิรายได้จากการออกร้าน 
งานกาชาด ประจ�าปี 2562 

พระราชกรณียกิจ เดือนกันยายน
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 นางสมถวิล บุณโยปัษฎัมภ์ รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ 
เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562 

 นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และคณะ จ�านวน 7 คน น�าคณะ
บุคคล เข้าเฝ้าฯ ดังนี้

 นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) และคณะ 
เข้าเฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายถังน�้า InnoPlus ขนาดบรรจุ 1,500 ลิตร จ�านวน 300 ถัง และงบประมาณในการจัดสร้าง
ฐานคอนกรีตส�าหรับตั้งถังน�้า จ�านวน 300 ฐาน เพื่อสนับสนุนโครงการ “ปันน�้าใจ ให้น�้าดื่มเฉลิมพระเกียรติ”

พระราชกรณียกิจ เดือนกันยายน
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 นายภมร พลเทพ และครอบครัว เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ อาคาร
ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

  นางปราณีต ศรีวิลาศลักษณ์ และครอบครัว เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบทุนจัดซ้ือเคร่ืองฟอกไต  
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

พระราชกรณียกิจ เดือนกันยายน
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 นางขจิตพรรณ ไทยเพ็ชร นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ 
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลากกาชาด 
และรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562 และมีผู้บริจาคเพิ่มเติมเพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย

 นายศิวนาถ ฤชุพันธุ์ นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ 
ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562 เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย

พระราชกรณียกิจ เดือนกันยายน



89

วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2563

 เสด็จพระราชด�าเนินไปในการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 29 ณ อาคาร
ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

พระราชกรณียกิจ เดือนกันยายน



พระราชกรณียกิจ เดือนตุลาคม 
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วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563

 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ณ ศาลาดุสิดาลัย 
สวนจิตรลดา ดังนี้

 - นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ จ�านวน 9 คน เข้าเฝ้าฯ 
ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิรายได้จากการจ�าหน่ายสลากกาชาด ประจ�าปี 2562 จ�านวน 1,500,000 บาท (หนึง่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย

 - พลต�ารวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ น�าคณะกรรมการร้านส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 
จ�านวน 9 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลากกาชาด ประจ�าปี 2562 จ�านวน 2,000,000 บาท 
(สองล้านบาทถ้วน) เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย

 - นางสาวรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านต�ารวจ น�าคณะกรรมการร้านสมาคมแม่บ้านต�ารวจ จ�านวน 
7 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลากกาชาด ประจ�าปี 2562 จ�านวน 3,000,000 บาท  
(สามล้านบาทถ้วน) เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย

 - นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผูอ้�านวยการส�านกังานจดัหารายได้ สภากาชาดไทย น�า นายธนเทพ รศัมดีารา ประธาน
จัดการแข่งขันแรลลี่การกุศลรวมใจให้กาชาด ครั้งที่ 18 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ จ�านวน 10 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการ 
แข่งขนัฯ จ�านวน 1,237,218 บาท (หนึง่ล้านสองแสนสามหมืน่เจด็พนัสองร้อยสบิแปดบาทถ้วน) เพือ่สมทบทุนศนูย์ปฏิบัติการ 
โรคทางสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการแข่งขันฯ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทาน
ถ้วยรางวัลด้วย

 - นางกรแก้ว วริยิะวฒันา นายกเบญจมราชาลยัสมาคม ในพระบรมราชนิปูถมัภ์ น�าคณะกรรมการเบญจมราชาลยั 
สมาคมฯ จ�านวน 12 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562 จ�านวน 
500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย

วันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม 2563

 เวลา 16.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย  
น�าคณะทูตานุทูตและคู่สมรส พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง จ�านวน 40 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการ
ออกร้านคณะภริยาทูต ประจ�าปี 2563 จ�านวน 10,017,317 บาท (สิบล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบเจ็ดบาททถ้วน) 
เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

พระราชกรณียกิจ เดือนตุลาคม
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พระราชกรณียกิจ เดือนตุลาคม

วันเสาร์ ที่ 24 ตุลาคม 2563

 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร 
แก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจ�าปี 
การศึกษา 2562 จ�านวน 200 คน ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 12 อาคารภมูสิริมิงัคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย 

โอกาสน้ี พระราชทานพระราโชวาทใจความส�าคัญตอนหนึ่งว่า “บัณฑิตท้ังหลายเมื่อส�าเร็จการศึกษาแล้ว 
ย่อมมุ่งหวังที่จะออกไปประกอบวิชาชีพพยาบาลให้ส�าเร็จผล เป็นประโยชน์แก่ตนและแก่ส่วนรวม การจะท�า 
ให้ได้ดังที่กล่าว บัณฑิตต้องมีความรู้ในหลักวิชา และมีความสามารถท่ีจะน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 
บนพืน้ฐานของความมสีตริูต้วั ความสงบมัน่คงในจติใจ ความคดิวจิารณญาณอนัรอบคอบ และจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ  
พร้อมกันนั้น ก็ต้องติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจ 
อนัดกัีบผูท้ีท่�างานร่วมกนั ตลอดถงึผูป่้วยและผูร้บับรกิาร เพือ่ให้สามารถปฏิบตังิานได้อย่างราบรืน่และมปีระสทิธภิาพ  
ข้อส�าคัญทุกคนจะต้องตระหนักถึงหน้าท่ีของตนอยู่เสมอ และตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าท่ีทั้งน้ันให้เต็มก�าลัง 
ความสามารถ และให้ประสานสอดคล้องกับทุกคนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญมั่นคง 
ให้แก่ชาติบ้านเมือง หากบัณฑิตจะได้น�าสิ่งท่ีพูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติ แต่ละคนก็จะเป็นผู้มีส่วนในการ
พัฒนาสงัคมและประเทศชาตอิย่างเตม็ภาคภูม ิสมกบัทีส่�าเรจ็การศกึษาจากสถาบนัการพยาบาลของสภากาชาดไทย”
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พระราชกรณียกิจ เดือนตุลาคม

วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563

 พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ดังนี้

 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน
รายได้จากการจ�าหน่ายสลากกาชาด ประจ�าปี 2562 เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย

 พลต�ารวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ น�าคณะกรรมการร้านส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 
เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลากกาชาด ประจ�าปี 2562 เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย
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 นางสาวรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านต�ารวจ น�าคณะกรรมการร้านสมาคมแม่บ้านต�ารวจ เข้าเฝ้าฯ 
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลากกาชาด ประจ�าปี 2562 เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย

 นางกรแก้ว วิริยะวัฒนา นายกเบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ น�าคณะกรรมการเบญจมราชาลัย
สมาคมฯ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562 เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย

พระราชกรณียกิจ เดือนตุลาคม
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 นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผูอ้�านวยการส�านักงานจดัหารายได้ สภากาชาดไทย น�า นายธนเทพ รศัมดีารา ประธาน
จัดการแข่งขันแรลลี่การกุศลรวมใจให้กาชาด ครั้งที่ 18 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการแข่งขันฯ  
เพื่อสมทบทุนศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการแข่งขันฯ 
เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานถ้วยรางวัลด้วย

พระราชกรณียกิจ เดือนตุลาคม
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วันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม 2563

 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย น�าคณะทูตานุทูตและคู่สมรส พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง เข้าเฝ้าฯ 
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านคณะภริยาทูต ประจ�าปี 2563 เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย ณ ศาลาดุสิดาลัย 
สวนจิตรลดา

พระราชกรณียกิจ เดือนตุลาคม
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 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการ
ศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจ�าปีการศึกษา 2562  
ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

วันอาทิตย์ ที่ 24 ตุลาคม 2563

พระราชกรณียกิจ เดือนตุลาคม



พระราชกรณียกิจ เดือนพฤศจิกายน 
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วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2563

 เวลา 14.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อบ�ารุง
สภากาชาดไทย ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ดังนี้

 - นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ น�าคณะผู้บริหาร
กระทรวงการต่างประเทศ และคณะกรรมการกาชาดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคู่สมรส จ�านวน 25 คน เข้าเฝ้าฯ 
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลากบัวแก้วน�าโชค ประจ�าปี 2562 จ�านวน 3,500,000 บาท (สามล้าน 
ห้าแสนบาทถ้วน)

 - ว่าที่ร้อยตรี ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ น�าคณะกรรมการสภาทนายความ และคณะกรรมการร้าน
สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ�านวน 10 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลากบ�ารุง
สภากาชาดไทย ประจ�าปี 2562 จ�านวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

พระราชกรณียกิจ เดือนพฤศจิกายน
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วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2563

 พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพ่ือบ�ารุงสภากาชาดไทย  
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ดังนี้

 นายดอน ปรมตัถ์วนัิย รองนายกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ น�าคณะผูบ้รหิารกระทรวง
การต่างประเทศ และคณะกรรมการกาชาดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคู่สมรส เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้
จากการจ�าหน่ายสลากบัวแก้วน�าโชค ประจ�าปี 2562 

 ว่าที่ร้อยตรี ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ น�าคณะกรรมการสภาทนายความ และคณะกรรมการร้าน 
สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลากบ�ารุงสภากาชาดไทย 
ประจ�าปี 2562 



พระราชกรณียกิจ เดือนธันวาคม 



102

วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563

 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2563” ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้า 
สริิกติิฯ์ เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ ในการนี ้สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าพชัรกติยิาภา นเรนทริาเทพยวด ีกรมหลวงราชสาริณสีริพิชัร 
มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์
ตลอดชีพ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เฝ้าฯ รับเสด็จ 

 งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจ�าปี 2563 จัดขึ้น 2 รูปแบบ ภายใต้แนวคิด 25 ปี แห่งการแบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน คือ 
การจัดงานในสถานที่จริง ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2563 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และการจัดงานเสมือนจริง
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง www.เพื่อนพึ่งพา.com หรือ www.puengpafair.com ระหว่างวันที่ 4-13 ธันวาคม 
2563 เป็นการรวมกิจกรรม ชม ชิม ช้อป แชร์ ไว้ครบในงานเดียวกัน นับเป็นครั้งแรกที่ประชาชนทั่วประเทศได้มีโอกาส
เข้าชมงานเพื่อนพ่ึง (ภาฯ) ชิมต�ารับอาหารสูตรประทาน มีส่วนร่วมในการบริจาคและเลือกซื้อสินค้าเพื่อช่วยเหลือ 
ผู้ประสบอุทกภัย

วันพุธ ที่ 9 ธันวาคม 2563

 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�าเนินไปในการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 339 ณ อาคาร
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย โดยมีระเบียบวาระต่าง ๆ  อาทิ การด�าเนินงานของคณะกรรมการ
อ�านวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์ สภากาชาดไทย กลุ่มบริการโลหิต อวัยวะ และผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ และของคณะ
กรรมการทรัพยากรบุคคลของสภากาชาดไทย โครงการยุทธศาสตร์และการย้ายโรงงานผลิตชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อ
ของสถานเสาวภา ส�านกังานบรหิารกจิการเหล่ากาชาด รายงานความคบืหน้าโครงการส่งเสรมิและสนบัสนนุการพฒันาการ
เรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ส�านักงานบริหาร รายงานการให้ความช่วยเหลือในการบริจาคเงินให้แก่
สภากาชาดเวียดนาม เพ่ือน�าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและดินถล่มในภาคกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
และบริจาคเงินให้แก่กาชาดฟิลิปปินส์ เพื่อน�าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่นโกนีในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

 โอกาสนี้ ได้พระราชทานสมุดบันทึกสภากาชาดไทย ประจ�าปี 2564 แก่คณะกรรมการสภากาชาดไทยด้วย

วันศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม 2563

 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�าเนินไปใน
การประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 30 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย อุปนายกสภาสถาบันการพยาบาล 
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาล 
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เฝ้าฯ รับเสด็จ

 ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 30 โดยมีระเบียบวาระ
การประชุม อาทิ รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันฯ ประจ�าปีงบประมาณ 2563 
ร่างบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวิชาการระหว่างสถาบนัฯ กบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีด้วยสถาบันฯ 
มีวิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นสูง ที่มีผลผลิตทางวิชาการนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ จึงด�าเนินงานร่วมมือกับทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
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วันเสาร์ ที่ 19 ธันวาคม 2563

 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563 จัดขึ้นระหว่าง 
วันที่ 19-29 ธันวาคม 2563 ภายใต้แนวคิด “Connectivity of Giving #ให้ด้วยใจไร้พรมแดน” โอกาสนี้ พระราชทาน
เกยีรตบิตัรแก่ผูช้นะการประกวดร้านกาชาดออนไลน์ และพระราชทานเกยีรตบิตัรแก่ผูใ้ห้การสนบัสนนุการจดังานกาชาด

จากนัน้ ทรงสมัผสัลกูไอบอลเปิดงานกาชาดออนไลน์ และเปิดแพรคลมุป้ายนทิรรศการงานกาชาดทีส่วนลุมพนิ ีพร้อม
ทอดพระเนตรการแสดงโขน ชุด “การให้ไร้พรมแดน” และกิจกรรมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ www.งานกาชาด.com 
อาทิ ร้านโครงการส่วนพระองค์ ร้านที่ชนะการประกวดออกแบบร้านกาชาดออนไลน์ และกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ

ส�านักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย พัฒนารูปแบบการจัดงานกาชาดจาก ONGROUND สู่ ONLINE เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน หลีกเลี่ยงและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ  
การประกวดออกแบบร้านกาชาดออนไลน์ การประกวดขวัญใจงานกาชาดออนไลน์ พร้อมรวบรวมสินค้าพิเศษจาก 
หน่วยงานต่าง ๆ สินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน อาหาร เครื่องดื่ม โดยซื้อผ่านระบบ E-commerce และร่วมท�าบุญผ่านการ
ซื้อสินค้าที่ระลึกงานกาชาดออนไลน์ หรือการเติมชุดธารน�้าใจ สะสมบุญสมทบทุนช่วยกาชาด นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม 
เชือ่มโยงระหว่างการจดังาน ONGROUND สู ่ONLINE ด้วยการสร้าง Landmark จดุถ่ายภาพแชร์ในส่ือสงัคมออนไลน์ บรเิวณ 
หน้าหอสมดุประชาชน สวนลมุพินี และมรีถรับบริจาคโลหติเคล่ือนทีใ่ห้บรกิารต้ังแต่เวลา 17.00-20.00 น. ตลอดการจดังาน

วันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2563

 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 
ผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย และประธานกรรมการอ�านวยการมลูนธิสิงเคราะห์เดก็ของสภากาชาดไทย เสดจ็พระราชด�าเนนิ
ไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล 
เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินและของที่ระลึก ดังนี้

 - นางประภาศรี นันท์นฤมิต ผู้อ�านวยการศูนย์พัฒนาและเลี้ยงเด็กเฉลิมพระเกียรติ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน
เพื่อสมทบมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

 - นายไพสฐิ แก่นจนัทร์ รองประธานกรรมการมลูนธิ ิแมค แฮปป้ี แฟมลิี ่เข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิเพือ่โครงการ
หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครปฐม

 - นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ กรรมการมูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิล่ี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อโครงการ 
หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครปฐม

 - นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ กรรมการมูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก

 - นายนพศกัดิ ์ตรีพรชัยศกัดิ ์กรรมการผูจ้ดัการ ห้างแว่นทอ็ปเจริญ เข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิจากการเปิดกล่อง 
รับบริจาคเพื่อสมทบ “กองทุนแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตน ฯ”

 พร้อมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายแผน วรรณเมธ ีรองประธานกรรมการอ�านวยการมลูนธิสิงเคราะห์เดก็ของ
สภากาชาดไทย ในนามคณะกรรมการอ�านวยการมลูนิธิฯ เข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายของทีร่ะลกึเนือ่งในโอกาสวนัขึน้ปีใหม่ 2564
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จากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย คร้ังที่ 
1/2563 เพือ่ตดิตามผลการด�าเนนิงานต่าง ๆ  อาทิ การด�าเนนิงานของหมูบ้่านเดก็ มลูนธิสิงเคราะห์เดก็ของสภากาชาดไทย 
จังหวัดนครปฐม การด�าเนินงานของหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครปฐม  
ผลการด�าเนินงานการให้ความช่วยเหลอืเดก็ก�าพร้าทีป่ระสบภยัจากคลืน่สนึามใินภาคใต้ การด�าเนนิงานด้านสวสัดิภาพเด็ก 
ปัจจุบันมีเด็กก�าพร้าอยู่ในความอุปการะตั้งแต่อายุแรกเกิดถึง 8 ปี รวม 50 คน และมีเด็กที่อยู่ในความอุปการะของ
ครอบครัวบุญธรรม ตั้งแต่ปี 2524 ถึงปัจจุบัน รวม 633 คน เป็นครอบครัวชาวต่างประเทศ 523 คน และเป็นครอบครัว
ชาวไทย 110 คน
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วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563

 เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2563” ภายใต้แนวคิด 25 ปี แห่งการแบ่งปัน พอเพียง 
ยั่งยืน ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 
โสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เฝ้าฯ 
รับเสด็จ 
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 เสด็จพระราชด�าเนินไปในการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 339 ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย โอกาสนี้ ได้พระราชทานสมุดบันทึกสภากาชาดไทย ประจ�าปี 2564 แก่คณะกรรมการ
สภากาชาดไทยด้วย

วันพุธ ที่ 9 ธันวาคม 2563
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วันศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม 2563

 เสด็จพระราชด�าเนินไปในการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 30 ณ อาคาร
ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
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วันเสาร์ ที่ 19 ธันวาคม 2563

 เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563 ภายใต้แนวคิด “Connectivity of Giving 
#ให้ด้วยใจไร้พรมแดน” พร้อมทอดพระเนตรการแสดงโขน ชดุ “การให้ไร้พรมแดน” และกจิกรรมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ 
www.งานกาชาด.com 
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วันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2563

 เสด็จพระราชด�าเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พระราชทาน 
พระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย และ
ถวายของที่ระลึก 

 พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายแผน วรรณเมธี รองประธานกรรมการอ�านวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก 
ของสภากาชาดไทย ในนามคณะกรรมการอ�านวยการมูลนิธิฯ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึกเนื่องในโอกาส 
วันขึ้นปีใหม่ 2564
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ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/2563  
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ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเลขาธิการสภากาชาดไทย และที่ปรึกษาสภากาชาดไทย

นายแผน วรรณเมธ ีได้ขอพระราชทานกราบบงัคมทูลสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำานวยการสภากาชาดไทย ขอลาออกจากต�าแหน่งเลขาธิการสภากาชาดไทย  
ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำานวยการ 
สภากาซาดไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้ง นายเตช บุนนาค ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการสภากาชาดไทย  
สืบแทนต่อไป ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้ง นายแผน วรรณเมธี  
ด�ารงต�าแหน่งที่ปรึกษาสภากาชาดไทย 

พระราชกรณียกิจ เดือนธันวาคม

   นายแผน วรรณเมธี     นายเตช บุนนาค
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