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คำานำา

พระราชกรณียกิจ ประจำาปีพุทธศักราช 2564
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

อุปนายิกาผู้อำานวยการสภากาชาดไทย  

หนังสือพระราชกรณียกิจ ประจ�าปีพุทธศักราช 2564 เป็นการประมวลพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย ที่ทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจอันเกี่ยวข้องกับสภากาชาดไทยหลากหลายประการ ท้ังทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
สภากาชาดไทย การประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย การประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ณ วัดเขาสุกิม จังหวัด
จันทบุรี พร้อมทั้งพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล
บ�ารุงสภากาชาดไทย เป็นต้น

สภากาชาดไทยองค์การสาธารณกุศลเพื่อมนุษยธรรม ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์อุปนายิกาผู้อ�านวยการ
สภากาชาดไทยอย่างล้นพ้น พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ตกทุกข์ 
ได้ยากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สภากาชาดไทยขอน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

               (นายเตช บุนนาค)  
                          เลขาธิการสภากาชาดไทย
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พระราชกรณียกิจ เดือนมกราคม

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการ
สภากาชาดไทย ทรงงดพระราชกรณียกิจ หลังจากที่ทรงได้รับบาดเจ็บที่ข้อพระบาท เป็นเหตุให้ทรงพระด�าเนินไม่สะดวก 
ส�านักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์ 4 ฉบับ เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระประชวร

 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้ร่วมกันวินิจฉัยว่า ควรถวายการรักษาด้วยวิธีผ่าตัด  
จงึได้กราบบงัคมทลูเชญิเสดจ็พระราชด�าเนนิไปประทบั ณ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมือ่วนัที ่19 มกราคม 2564  
โดยคณะแพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกันถวายการรักษา 
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่า การผ่าตัดข้อพระบาทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ผลการผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจ คณะแพทย์ฯ ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานให้ประทับพักฟื้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย เพื่อติดตามผลการรักษาต่อไปอีกระยะหนึ่ง และการถวายกายภาพบ�าบัดเพื่อฟื้นฟูก�าลังพระวรกาย 
เป็นไปด้วยดีตามล�าดับ 
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พระราชกรณียกิจ เดือนกุมภาพันธ์

คณะแพทย์ผูถ้วายการรักษาอาการพระประชวรของสมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีอปุนายกิาผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย ได้รายงานว่า พระอาการทัว่ไปดีขึน้ และเสดจ็พระราชด�าเนนิ
กลับไปประทับ ณ วังสระปทุม เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยคณะแพทย์ฯ ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานให้ทรง
งดพระราชกรณียกิจต่อไปอีกระยะหนึ่ง
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พระราชกรณียกิจ เดือนมีนาคม

 วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 
ผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคลเข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิ ณ วังสระปทมุ ดงันี้ 

 นางสาวพีรยา หาญพงศ์พันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ น�าคณะผู้บริหารและคณาจารย์ พร้อมด้วย 
คณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รวม 12 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน 
จ�านวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย  

 นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย น�า นายทาเคโอะ โนดะ  
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อีซี่ บาย จ�ากัด (มหาชน) และคณะ รวม 10 คน เข้าเฝ้าฯ 
ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิรายได้จากการจดักจิกรรม “ยเูมะพลสั ส่งต่อ... ความห่วงใย” ปี 7 จ�านวน 9,815,047 บาท (เก้าล้าน 
แปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนสนับสนุนงานวิจัยและรักษาโรคมะเร็งแก่ผู้ด้อยโอกาสผ่านทาง
สภากาชาดไทย

 นางสาวสุมาลี เคหะสุขเจริญ ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด ประเทศไทย บริษัท เอบีฟู้ดแอนด์เบฟเวอร์เรจส์ 
(ประเทศไทย) และคณะ รวม 7 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562 
จ�านวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย และผลิตภัณฑ์โอวัลตินทรีอินวัน จ�านวน 74 ลัง 
มูลค่า 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนกิจการของสภากาชาดไทย

 เวลา 14.00 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดหารายได้ 
สภากาชาดไทย น�าคณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ ถวายเงิน ณ วังสระปทุม ดังนี้

 หม่อมราชวงศ์สวัสดิวุฒิ สวัสดิวัตน์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ 
จ�ากัด และคณะ จ�านวน 20 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม “12 สิงหา ฮาล์ฟมาราธอน 
กรุงเทพฯ 2019” จ�านวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็ง
เต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

 นายศักดิ์ศิษฎ์ เจนกุลประสูติ นายกสโมสรโรตารีสวนจิตรลดา และคณะ รวม 15 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ  
ถวายเงนิรายได้จากการจดักจิกรรมเดนิ-วิง่การกุศล ในชือ่โครงการสตัหบีฮาล์ฟมาราธอน Sattahip Half-Marathon 2020  
(Run for Health & Help) จ�านวน 850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ส�าหรับใช้ใน
อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

 วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564

 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ น�าคณะกรรมการร้านธรรมศาสตร์กาชาด ประจ�าปี 2562 รวม 10 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ 
จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562 จ�านวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย  
ณ วังสระปทุม
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 เวลา 14.00 น. เสด็จออก ณ ห้องประชุม อาคารหอพระสมุดส่วนพระองค์ วังสระปทุม ทรงเป็นประธาน 
การประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 340 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกรรมการสภากาชาดไทยประชุม 
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย  
เพือ่ติดตามผลการด�าเนนิงานในภารกจิต่าง ๆ  ของสภากาชาดไทย โดยมรีะเบยีบวาระการประชุม อาท ิรายงานความก้าวหน้า 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทย รายงานการด�าเนินงานของคณะกรรมการอ�านวยการกลุ่ม
บรกิารทางการแพทย์ สภากาชาดไทย รายงานการด�าเนินงานของคณะกรรมการอ�านวยการกลุม่บรกิารโลหติ อวยัวะ และ
ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ รายงานการด�าเนินการของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลของสภากาชาดไทย รายงานการด�าเนินการ
ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย คณะกรรมการอ�านวยการด้านการสื่อสารองค์กรสภากาชาดไทย 
เสนอการวางแผนพัฒนาแบรนด์ของสภากาชาดไทย ส�านักงานจัดหารายได้ เสนอรายงานการจัดงานกาชาด ประจ�าปี 
2564 ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ รายงานโครงการมอบชุดธารน�้าใจสู่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 
ทั่วประเทศ

 โครงการมอบชุดธารน�้าใจสู่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ทั่วประเทศ ด�าเนินการโดยสภากาชาดไทย ร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ป่วยติดเตียง โดยมีการลงพิกัด GPS ในฐานข้อมูลแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” เมื่อเกิดภัยพิบัติ กลุ่มเปราะบางจะได้รับ 
การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 

 วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564

 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมคณะ 
รวม 5 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน จ�านวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล  
ในนามนายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ�าปี 2563 และทูลเกล้าฯ ถวายเข็มที่ระลึก 
วนัอานนัทมหดิล ประจ�าปี 2563 ในนามประธานด�าเนนิงานรณรงค์การรบับรจิาค “เขม็วันอานันทมหดิล” ประจ�าปี 2563 
จ�านวน 200 เข็ม เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย ณ วังสระปทุม

 วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564

 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 
ผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พนัเอกหญงิ ท่านผูห้ญงิจติรวดี จุลานนท์ ประธานกรรมการ
อ�านวยการร้านสมเดจ็องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย น�าคณะกรรมการอ�านวยการร้านสมเดจ็องค์สภานายกิาสภากาชาดไทย 
และคณะกรรมการสนบัสนนุการปฏิบตังิานร้านสมเดจ็องค์สภานายกิาสภากาชาดไทย จ�านวน 25 คน เข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ 
ถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย จ�านวน 428,650 บาท (สี่แสนสองหมื่น
แปดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย ณ วังสระปทุม

พระราชกรณียกิจ เดือนมีนาคม
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 วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564

 เวลา 14.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันดี ผู้อ�านวยการองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก น�าคณะกรรมการร้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รวม 16 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ 
จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563 จ�านวน 1,000,000 บาท (หนึง่ล้านบาทถ้วน) เพือ่บ�ารงุสภากาชาดไทย 
ณ วังสระปทุม

 วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564

 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 
ผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคลเข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิเพือ่บ�ารงุสภากาชาดไทย 
ณ วังสระปทุม ดังนี้

 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง น�าคณะกรรมการร้านกาชาดกระทรวงการคลัง รวม 11 คน  
เข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิรายได้จากการจ�าหน่ายสลากกาชาด ประจ�าปี 2563 จ�านวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

 นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย น�าคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย และบริษัทในกลุ่ม รวม 18 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลากกาชาดและ
การออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563 จ�านวน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)

 วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564

 เวลา 08.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดงานและทรงเยี่ยมร้านคณะภริยาทูต ประจ�าปี 2564  
ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ช้ัน 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการ
สภากาชาดไทย คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อ�านวยการส�านักงาน
จัดหารายได้ สภากาชาดไทย นางมาเรีย ซิเมนา ริโอส อามันน์ ภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรู ประจ�าประเทศไทย 
ประธานคณะกรรมการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 54 พร้อมผู้สนับสนุนการจัดงานฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ

 สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะภริยาทูตประจ�าประเทศไทย จัดงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 54 ขึ้นระหว่าง
วันที่ 27-29 มีนาคม 2564 ภายใต้แนวคิด “Shop the World at the Diplomatic Red Cross Bazaar” เป็นการ
จัดงานในรปูแบบ Hybrid เป็นครัง้แรกทีผ่สมผสานระหว่างงานออนกราวด์และออนไลน์ เพือ่ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วประเทศเข้าถึงและมีส่วนร่วมในงานทุกที่ทุกเวลา 
ผ่าน www.dpcredcrossbazaar.com โดยสามารถเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ภายในงานที่คัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพ
จากประเทศต่าง ๆ และสินค้าพื้นเมืองที่หาซื้อได้ยากน�ามาจ�าหน่าย ซึ่งในปีนี้มีประเทศท่ีเข้าร่วมเป็นคร้ังแรก ได้แก่ 
กัมพูชา และประเทศที่กลับมาร่วมจ�าหน่ายสินค้าอีกครั้งอย่างไนจีเรียและปานามา ลุ้นรางวัลจากการซื้อสลากคณะ 
ภรยิาทตู กจิกรรมสอยดาวลุน้ของรางวลั และชมศลิปะการแสดงจากนานาชาต ินอกจากนีย้งัสามารถร่วมบรจิาคสนบัสนนุ 
โครงการต่าง ๆ  รายได้จากการจัดงานน�าไปช่วยเหลือเด็ก สตรี ผูพ้กิาร ผูส้งูอายใุนพืน้ทีช่นบท และผูด้้อยโอกาสตามวัตถปุระสงค์
และการจัดสรรของคณะกรรมการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูต เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของสภากาชาดไทยต่อไป
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 วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564

 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 
ผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคลเข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิเพือ่บ�ารงุสภากาชาดไทย 
ณ วังสระปทุม ดังนี้

 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานคณะกรรมการจัดท�าสลากกาชาดกระทรวง
อุตสาหกรรม น�าคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม รวม 7 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดท�าสลาก
บ�ารุงสภากาชาดไทยกระทรวงอุตสาหกรรม ประจ�าปี 2563 จ�านวน 4,489,109.81 บาท (สี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพัน
หนึ่งร้อยเก้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) 

 นางกรแก้ว วิริยะวัฒนา นายกเบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ น�าคณะกรรมการเบญจมราชาลัย
สมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รวม 14 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ 
ประจ�าปี 2563 จ�านวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

พระราชกรณียกิจ เดือนมีนาคม
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 วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

 เวลา 09.00 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ณ วังสระปทุม ดังนี้ 

 นางสาวพีรยา หาญพงศ์พันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ น�าคณะผู้บริหารและคณาจารย์ พร้อมด้วย 
คณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อบ�ารุง
สภากาชาดไทย  

 นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย น�า นายทาเคโอะ โนดะ 
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารบริษัท อีซี่ บาย จ�ากัด (มหาชน) และคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ 
ถวายเงนิรายได้จากการจดักจิกรรม “ยเูมะพลสั ส่งต่อ... ความห่วงใย” ปี 7 เพือ่สมทบทุนสนับสนุนงานวจิยัและรกัษาโรคมะเรง็ 
แก่ผู้ด้อยโอกาสผ่านทางสภากาชาดไทย

พระราชกรณียกิจ เดือนมีนาคม
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 นางสาวสุมาลี เคหะสุขเจริญ ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด ประเทศไทย บริษัท เอบีฟู้ดแอนด์เบฟเวอร์เรจส์ 
(ประเทศไทย) และคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562 เพื่อบ�ารุง
สภากาชาดไทย และผลิตภัณฑ์โอวัลตินทรีอินวัน เพื่อสนับสนุนกิจการของสภากาชาดไทย

 เวลา 14.00 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดหารายได้ 
สภากาชาดไทย น�าคณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ ถวายเงิน ณ วังสระปทุม ดังนี้

 หม่อมราชวงศ์สวัสดิวุฒิ สวัสดิวัตน์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ 
จ�ากัด และคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม “12 สิงหา ฮาล์ฟมาราธอน กรุงเทพฯ 2019” 
เพื่อสมทบทุนศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
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 นายศกัดิศ์ษิฎ์ เจนกุลประสตู ินายกสโมสรโรตารสีวนจติรลดา และคณะ เข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิรายได้จากการ 
จดักจิกรรมเดนิ-ว่ิงการกศุล ในช่ือโครงการสัตหีบฮาล์ฟมาราธอน Sattahip Half-Marathon 2020 (Run for Health & Help)  
เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ส�าหรับใช้ในอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
สภากาชาดไทย

 วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564

 เวลา 09.00 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ น�าคณะกรรมการร้านธรรมศาสตร์กาชาด ประจ�าปี 2562 เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการ 
ออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562 เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย ณ วังสระปทุม
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 เวลา 14.00 น. เสด็จออก ณ ห้องประชุม อาคารหอพระสมุดส่วนพระองค์ วังสระปทุม ทรงเป็นประธาน 
การประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 340 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกรรมการสภากาชาดไทยประชุมผ่าน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย 
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 วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดี 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล 
ในนามนายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ�าปี 2563 และทูลเกล้าฯ ถวายเข็มที่ระลึก 
วนัอานนัทมหดิล ประจ�าปี 2563 ในนามประธานด�าเนนิงานรณรงค์การรับบริจาค “เข็มวันอานันทมหิดล” ประจ�าปี 2563 
เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย ณ วังสระปทุม

พระราชกรณียกิจ เดือนมีนาคม
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 พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันดี ผู้อ�านวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก น�าคณะกรรมการร้านองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563 เพื่อบ�ารุง
สภากาชาดไทย ณ วังสระปทุม

พระราชกรณียกิจ เดือนมีนาคม

 พันเอกหญิง ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์ ประธานกรรมการอ�านวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกา
สภากาชาดไทย น�าคณะกรรมการอ�านวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย และคณะกรรมการสนับสนุน 
การปฏิบัติงานร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ส่วนหน่ึงจากการ 
ออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย ณ วังสระปทุม

 วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564

 วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564
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 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง น�าคณะกรรมการร้านกาชาดกระทรวงการคลัง เข้าเฝ้าฯ 
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลากกาชาด ประจ�าปี 2563 

  นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย น�าคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย และบริษัทในกลุ่ม เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลากกาชาดและการออกร้าน
งานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563 

พระราชกรณียกิจ เดือนมีนาคม

 วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564

 พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย ณ วังสระปทุม 
ดังนี้
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 วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564

 เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดงานและทรงเยี่ยมร้านคณะภริยาทูต ประจ�าปี 2564 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์  
ชัน้ 5 ศนูย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวนั โดยม ีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย คณุหญงิชฎา วัฒนศิรธิรรม 
เหรญัญกิสภากาชาดไทย นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผูอ้�านวยการส�านักงานจดัหารายได้ สภากาชาดไทย นางมาเรยี ฮเีมน่า  
ริโอส ฮามาน ภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรู ประจ�าประเทศไทย ประธานคณะกรรมการจัดงานออกร้าน
คณะภริยาทูต ครั้งที่ 54 พร้อมผู้สนับสนุนการจัดงานฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ

พระราชกรณียกิจ เดือนมีนาคม
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 วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564

 พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย ณ วังสระปทุม 
ดังนี้

 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานคณะกรรมการจัดท�าสลากกาชาดกระทรวง
อุตสาหกรรม น�าคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดท�าสลากบ�ารุง
สภากาชาดไทยกระทรวงอุตสาหกรรม ประจ�าปี 2563 

 นางกรแก้ว วิริยะวัฒนา นายกเบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ น�าคณะกรรมการเบญจมราชาลัย
สมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563

พระราชกรณียกิจ เดือนมีนาคม



พระราชกรณียกิจ เดือนเมษายน 
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 วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564

 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการสภากาชาดไทย รวม 20 คน เข้าเฝ้าฯ  
ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 ณ วังสระปทุม

 วันพุธที่ 7 เมษายน 2564

 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 
ผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคลเข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิเพือ่บ�ารงุสภากาชาดไทย 
ณ วังสระปทุม ดังนี้

 นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค น�าคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคณะกรรมการ
กาชาด ประจ�าปี 2563 รวม 38 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลากกาชาดของการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค ประจ�าปี 2563 จ�านวน 8,500,000 บาท (แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

 พลโท ธ�ารงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ รวม 4 คน 
น�าคณะผู้บริหารบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ากัด และบริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จ�ากัด รวม 6 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ 
ถวายเงินรายได้จากการจัดงานครบรอบ 10 ปี การด�าเนินงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ากัด จ�านวน 200,000 บาท 
(สองแสนบาทถ้วน)

 ศาสตราจารย์ก�าพล ปัญญาโกเมศ อธกิารบดสีถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร์ น�าคณะผูบ้รหิารและผูแ้ทนสมาคม
นักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รวม 27 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลาก
กาชาด และร่วมออกร้านกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563 จ�านวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

 คุณหญิงตรึงใจ อิฐรัตน์ ประธานกรรมการมูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ น�าคณะกรรมการ 
มูลนิธิฯ และผู้พยากรณ์ รวม 27 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดพยากรณ์ในงานกาชาดออนไลน์ 
ประจ�าปี 2563 จ�านวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

 เวลา 14.00 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคล เข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิเพือ่บ�ารุงสภากาชาดไทย 
ณ วังสระปทุม ดังนี้

 นางจนัทร์ประภา วชิติชลชยั รองผูอ้�านวยการส�านกังานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย น�า นางกาญจนา เชือ่มไมตรสีกลุ 
และคณะ รวม 6 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน จ�านวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)

 นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะ  
รวม 12 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลากกาชาด ประจ�าปี 2563 จ�านวน 1,000,000 บาท 
(หนึ่งล้านบาทถ้วน)

พระราชกรณียกิจ เดือนเมษายน
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 วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564

 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
อปุนายกิาผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผูอ้�านวยการส�านกังาน 
จัดหารายได้ สภากาชาดไทย น�า นายทาเคโอะ โนดะ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีซี่ 
บาย จ�ากัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะ รวม 9 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม “ยูเมะพลัส  
ส่งต่อ... ความห่วงใย” ปีท่ี 8 จ�านวน 5,652,081 บาท (ห้าล้านหกแสนห้าหมืน่สองพนัแปดสบิเอด็บาทถ้วน) เพือ่สนับสนนุ 
งานวิจัยและรักษาโรคมะเร็งแก่ผู้ด้อยโอกาสสภากาชาดไทย ณ วังสระปทุม 

 วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564

 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดหา 
รายได้ สภากาชาดไทย น�า คณุหญงิเปรมจติต์ จามรจนัทร์ และครอบครวั รวม 7 คน เข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิ จ�านวน 
30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุน “คุณเปรมจิตต์ จามรจันทร์” และสมทบทุน “พลโทแสวง- 
คุณหญิงเปรมจิตต์ จามรจันทร์” ของสภากาชาดไทย ณ วังสระปทุม

 วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564

 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 
ผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชมุสภาสถาบนัการพยาบาลศรสีวรนิทริา สภากาชาดไทย คร้ังที ่32 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม อาคารหอพระสมุดส่วนพระองค์ วังสระปทุม โดยมี นายแผน วรรณเมธี อุปนายก
สภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เฝ้าฯ รับเสด็จ ผ่านการประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุม 912 ชั้น 9 
อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ  
การขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา ผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม และผู้ได้รับเหรียญรางวัล หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑติ ประจ�าปีการศกึษา 2563 การขออนมุตัผิูส้มควรได้รบัเหรยีญเชดิชเูกียรต ิประจ�าปีการศกึษา 2563  
การเพิ่มเติมรายชื่ออาจารย์ประจ�าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และ
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 

 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564

 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายแผน วรรณเมธี เข้าเฝ้าฯ เพื่อกราบถวายบังคมลา  
ในโอกาสพ้นจากต�าแหน่งเลขาธิการสภากาชาดไทย และเข้ารับต�าแหน่งท่ีปรึกษาสภากาชาดไทย พร้อมด้วย นายเตช 
บุนนาค เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสเข้ารับต�าแหน่งเลขาธิการสภากาชาดไทย

พระราชกรณียกิจ เดือนเมษายน
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 วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564

 พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการสภากาชาดไทย เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส 
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 ณ วังสระปทุม

พระราชกรณียกิจ เดือนเมษายน
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 วันพุธที่ 7 เมษายน 2564

 เวลา 09.00 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคล เข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิเพือ่บ�ารุงสภากาชาดไทย 
ณ วังสระปทุม ดังนี้

 นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค น�าคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคณะกรรมการ
กาชาด ประจ�าปี 2563 เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลากกาชาดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ประจ�าปี 2563 

 พลโท ธ�ารงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ น�าคณะ
ผู้บริหารบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ากัด และบริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จ�ากัด เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้
จากการจัดงานครบรอบ 10 ปี การด�าเนินงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ากัด 

พระราชกรณียกิจ เดือนเมษายน



29

 ศาสตราจารย์ก�าพล ปัญญาโกเมศ อธกิารบดสีถาบนับัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ น�าคณะผู้บริหารและผู้แทนสมาคม
นักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลากกาชาด และ
ร่วมออกร้านกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563 

 คุณหญิงตรึงใจ อิฐรัตน์ ประธานกรรมการมูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ น�าคณะกรรมการ 
มูลนิธิฯ และผู้พยากรณ์ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดพยากรณ์ในงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563 

พระราชกรณียกิจ เดือนเมษายน
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 เวลา 14.00 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคล เข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิเพือ่บ�ารุงสภากาชาดไทย 
ณ วังสระปทุม ดังนี้

 นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อ�านวยการส�านักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย น�า นางกาญจนา  
เชื่อมไมตรีสกุล และคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน 

 นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะ  
เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลากกาชาด ประจ�าปี 2563 

พระราชกรณียกิจ เดือนเมษายน
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 วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564

 นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย น�า นายทาเคโอะ โนดะ ประธาน
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อีซี่ บาย จ�ากัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย
เงินรายได้จากการจัดกิจกรรม “ยูเมะพลัส ส่งต่อ... ความห่วงใย” ปีที่ 8 เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและรักษาโรคมะเร็งแก่ 
ผู้ด้อยโอกาสสภากาชาดไทย ณ วังสระปทุม 

 วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564

 นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผูอ้�านวยการส�านกังานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย น�า คณุหญงิเปรมจิตต์ จามรจนัทร์ 
และครอบครัว เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน เพื่อสมทบทุน “คุณเปรมจิตต์ จามรจันทร์” และสมทบทุน “พลโทแสวง- 
คุณหญิงเปรมจิตต์ จามรจันทร์” ของสภากาชาดไทย ณ วังสระปทุม

พระราชกรณียกิจ เดือนเมษายน
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 วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564

 ทรงเป็นประธานการประชมุสภาสถาบนัการพยาบาลศรสีวรนิทริา สภากาชาดไทย ครัง้ที ่32 ผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส์ 
ณ ห้องประชุม อาคารหอพระสมุดส่วนพระองค์ วังสระปทุม โดยมี นายแผน วรรณเมธี อุปนายกสภาสถาบันการพยาบาล 
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาล 
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เฝ้าฯ รับเสด็จ ผ่านการประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุม 912 ชั้น 9 อาคารสิรินธรานุสรณ์ 
60 พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

พระราชกรณียกิจ เดือนเมษายน
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 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564

 นายแผน วรรณเมธี เข้าเฝ้าฯ เพื่อกราบถวายบังคมลา ในโอกาสพ้นจากต�าแหน่งเลขาธิการสภากาชาดไทย 
และเข้ารับต�าแหน่งที่ปรึกษาสภากาชาดไทย พร้อมด้วย นายเตช บุนนาค เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสเข้ารับต�าแหน่งเลขาธิการ
สภากาชาดไทย

พระราชกรณียกิจ เดือนเมษายน



พระราชกรณียกิจ เดือนพฤษภาคม 
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 วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564

 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก 
พร้อมด้วยคณะนายทหาร รวม 10 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายผลผลิตจากโครงการทหาร
พันธุ์ดี ภายในงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563 และจ�าหน่ายผลผลิตโครงการทหารพันธุ์ดีบริเวณหน้าที่ตั้งหน่วย  
จ�านวน 485,043 บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันสี่สิบสามบาทถ้วน) เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย ณ วังสระปทุม

 วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564

 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 
ผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเตช บนุนาค เลขาธกิารสภากาชาดไทย น�า นายกฤษฎา 
บุญราช ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธ์ิ สิทธิไตรย์ เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสท่ีได้รับการแต่งตั้ง 
เป็นผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ณ วังสระปทุม

 วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564

 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 
ผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคลเข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิเพือ่บ�ารงุสภากาชาดไทย 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ดังนี้

 นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด น�าคณะผู้บริหาร และนายกสมาคมภริยาอัยการ พร้อมด้วย 
คณะกรรมการจัดงานกาชาด ส�านักงานอัยการสูงสุด รวม 11 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้าน
งานกาชาด ประจ�าปี 2562 จ�านวน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

 นายจงรกั วัชรินทร์รัตน์ อธกิารบดีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ น�าคณะกรรมการงานกาชาดมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
รวม 12 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562 จ�านวน 2,000,000 บาท 
(สองล้านบาทถ้วน)

 นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย น�า นางสาวภวณา ตันละมัยงาม 
และครอบครัว รวม 9 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน จ�านวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

พระราชกรณียกิจ เดือนพฤษภาคม
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 วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564

 พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วยคณะนายทหาร เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน
รายได้จากการจ�าหน่ายผลผลติจากโครงการทหารพนัธุด์ ีภายในงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563 และจ�าหน่ายผลผลิต
โครงการทหารพันธุ์ดีบริเวณหน้าที่ตั้งหน่วย เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย ณ วังสระปทุม

 วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564

 นายเตช บนุนาค เลขาธกิารสภากาชาดไทย น�า นายกฤษฎา บญุราช ดร.อภิชาต ิชนิวรรโณ และผูช่้วยศาสตราจารย์ 
ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ณ วังสระปทุม

พระราชกรณียกิจ เดือนพฤษภาคม
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 วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564

 พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคล เข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงินเพ่ือบ�ารุงสภากาชาดไทย ณ ศาลาดุสดิาลยั 
สวนจิตรลดา ดังนี้

 นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด น�าคณะผู้บริหาร และนายกสมาคมภริยาอัยการ พร้อมด้วย 
คณะกรรมการจัดงานกาชาด ส�านักงานอัยการสูงสุด เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด 
ประจ�าปี 2562 

พระราชกรณียกิจ เดือนพฤษภาคม
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 นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย น�า นางสาวภวณา ตันละมัยงาม 
และครอบครัว เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน 

พระราชกรณียกิจ เดือนพฤษภาคม

 นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น�าคณะกรรมการงานกาชาดมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562



พระราชกรณียกิจ เดือนมิถุนายน 
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 วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564

 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 
ผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย เสดจ็ออก ณ วังไกลกงัวล อ�าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรขัีนธ์ ทรงเป็นประธานการประชมุ
คณะกรรมการสภากาชาดไทย ครัง้ที ่341 ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ โดยกรรมการสภากาชาดไทยประชุมผ่านสือ่อิเลก็ทรอนกิส์ 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย เพื่อติดตามผลการด�าเนินงาน 
ในภารกจิต่าง ๆ  ของสภากาชาดไทย มรีะเบยีบวาระการประชมุ อาทิ รายงานการด�าเนินงานของคณะกรรมการอ�านวยการ 
กลุ่มบริการทางการแพทย์ สภากาชาดไทย รายงานการด�าเนินงานของคณะกรรมการอ�านวยการ กลุ่มบริการโลหิต 
อวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ รายงานการด�าเนินงานและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ และการจัดหา จัดสรร จัดบริการวัคซีนโควิด-19 

 

 วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564

 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 
ผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคลเข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิเพือ่บ�ารงุสภากาชาดไทย 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ดังนี้

 คุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ ประธานชมรมอาสาสมัครอีสานเขียว และคณะ รวม 10 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ 
ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562 จ�านวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

 นางฐานิกาพิชญ์ศา เอกนาม นายกสมาคมสหพันธ์โหร-แพทย์แผนไทย และคณะ รวม 12 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ 
ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563 จ�านวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

 วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564

 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 
ผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชมุสภาสถาบนัการพยาบาลศรสีวรนิทริา สภากาชาดไทย คร้ังที ่33 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม อาคารหอพระสมุดส่วนพระองค์ วังสระปทุม โดยมี นายเตช บุนนาค อุปนายกสภา
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบัน
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เฝ้าฯ รับเสด็จ ผ่านการประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุม 912 ชั้น 9 อาคาร 
สิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ  
การบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ ร่วมกับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่มีกรรมการ 
สภาสถาบันฯ เป็นองค์ประกอบ เช่น คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการการเงิน คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบันฯ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม คณะกรรมการบริหาร 
ความเส่ียง คณะกรรมการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พุทธศักราช 2564 การรายงานเร่ือง
บทบาทของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ในการเป็นจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

พระราชกรณียกิจ เดือนมิถุนายน
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 วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564

 เวลา 07.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันก�าเนิดสถาบันการพยาบาล 
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (ครบรอบ 107 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย) และทรงเปิดอาคารสิรินธรานุสรณ์  
60 พรรษา ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยมี นายเตช บุนนาค อุปนายกสภาสถาบัน 
การพยาบาลศรีสวรินทริา สภากาชาดไทย และผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วรณุยพุา รอยกลุเจรญิ อธกิารบดสีถาบนัการพยาบาล 
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย คณะกรรมการสภาสถาบัน เฝ้าฯ รับเสด็จ โอกาสนี้ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์ความเป็นมา 
ของอาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา และทอดพระเนตรนิทรรศการนวัตกรรมทางการพยาบาลและผลงานวิชาการ และ
ห้องปฏิบัติการพยาบาล

 อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา สร้างขึ้นในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2558 เป็นอาคารสูง 25 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 
รวมทั้งสิ้น 53,370 ตารางเมตร เพ่ือใช้เป็นอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ และการวิจัยท้ังระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา และเป็นหอพักส�าหรับนักศึกษา ประกอบด้วย ห้องเรียน จ�านวน 37 ห้อง ห้องประชุม จ�านวน 5 ห้อง 
ห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาล ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด สนามกีฬาในร่ม และหอพัก จ�านวน 259 ห้อง 
ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือการก่อสร้างจากรัฐบาล และจากกองทุนสภากาชาดไทยเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2542  
ได้รับพระราชทานนามอาคารว่า “อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา” พร้อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญ 
ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติประดับที่ป้ายอาคาร

 วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564

 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ณ ศาลาดุสิดาลัย 
สวนจิตรลดา ดังนี้

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ น�า นางสาววรรณศิริ  
ตั้งคารวคุณ ผู้แทนกองทุนคุณแม่เพ็ญประภา ตั้งคารวคุณ และครอบครัวตั้งคารวคุณ รวม 9 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ 
ถวายเงิน จ�านวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย 

 นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข น�าคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานร้านกระทรวง
สาธารณสุข รวม 30 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563  
จ�านวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย

 นางรัจริน วงศ์รจิต นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข น�าคณะกรรมการสมาคมฯ รวม 10 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ  
ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563 จ�านวน 1,100,000 บาท (หน่ึงล้านหน่ึงแสนบาทถ้วน)  
เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย

พระราชกรณียกิจ เดือนมิถุนายน
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 วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 
ผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคลเข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิเพือ่บ�ารงุสภากาชาดไทย 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ดังนี้

 พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม น�านายทหารช้ันผู้ใหญ่ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และ 
คณะกรรมการสมาคมภริยาข้าราชการส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รวม 16 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้
จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563 จ�านวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 

 พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และประธานกรรมการอ�านวยการกาชาดกองทัพ
อากาศ น�าคณะผู้แทนกองทัพอากาศ และผู้แทนสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ รวม 15 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน
รายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563 จ�านวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

 นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)  
น�าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) รวม 15 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการ 
ออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563 จ�านวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

พระราชกรณียกิจ เดือนมิถุนายน
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 วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564

 ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 341 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ วังไกลกังวล 
อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกรรมการสภากาชาดไทยประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมใหญ่  
ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย 

พระราชกรณียกิจ เดือนมิถุนายน
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 วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564

 พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคลเข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิเพือ่บ�ารงุสภากาชาดไทย ณ ศาลาดสุดิาลยั 
สวนจิตรลดา ดังนี้

 คุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ ประธานชมรมอาสาสมัครอีสานเขียว และคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได ้
จากการออกร้านงานกาชาด ประจ�าปี 2562 

 นางฐานิกาพิชญ์ศา เอกนาม นายกสมาคมสหพันธ์โหร-แพทย์แผนไทย และคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน
รายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563

พระราชกรณียกิจ เดือนมิถุนายน
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 วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564

 ทรงเป็นประธานการประชมุสภาสถาบนัการพยาบาลศรสีวรนิทริา สภากาชาดไทย ครัง้ที ่33 ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ 
ณ ห้องประชุม อาคารหอพระสมุดส่วนพระองค์ วังสระปทุม โดยมี นายเตช บุนนาค อุปนายกสภาสถาบันการพยาบาล 
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาล 
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เฝ้าฯ รับเสด็จ ผ่านการประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุม 912 ชั้น 9 อาคารสิรินธรานุสรณ์ 
60 พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

พระราชกรณียกิจ เดือนมิถุนายน
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 วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564

พระราชกรณียกิจ เดือนมิถุนายน
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 เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันก�าเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย (ครบรอบ 107 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย) และทรงเปิดอาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา  
ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการนวัตกรรมทางการพยาบาลและ 
ผลงานวิชาการ และห้องปฏิบัติการพยาบาล

พระราชกรณียกิจ เดือนมิถุนายน



48

พระราชกรณียกิจ เดือนมิถุนายน

 
 นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข น�าคณะกรรมการอ�านวยการจัดงาน 
ร้านกระทรวงสาธารณสุขเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563 
เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย

 

 วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564

 พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ดังนี้

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ น�า นางสาววรรณศิร ิ 
ตั้งคารวคุณ ผู้แทนกองทุนคุณแม่เพ็ญประภา ตั้งคารวคุณ และครอบครัวต้ังคารวคุณ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน 
เพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
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พระราชกรณียกิจ เดือนมิถุนายน

นางรัจริน วงศ์รจิต นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข น�าคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ  
ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563 เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย
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 วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

 พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคลเข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิเพือ่บ�ารงุสภากาชาดไทย ณ ศาลาดสุดิาลยั 
สวนจิตรลดา ดังนี้

 พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม น�านายทหารชั้นผู้ใหญ่ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และ 
คณะกรรมการสมาคมภริยาข้าราชการส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการ 
ออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563 

 พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และประธานกรรมการอ�านวยการกาชาดกองทัพ
อากาศ น�าคณะผู้แทนกองทัพอากาศ และผู้แทนสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได ้
จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563 

พระราชกรณียกิจ เดือนมิถุนายน
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พระราชกรณียกิจ เดือนมิถุนายน

 นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)  
น�าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้าน 
งานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563



พระราชกรณียกิจ เดือนสิงหาคม 



53

 วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 
ผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคลเข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิเพือ่บ�ารงุสภากาชาดไทย 
ณ วังสระปทุม ดังนี้ 

 พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ น�าคณะกรรมการร้านกองทัพเรือ รวม 5 คน  
เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563 จ�านวน 2,000,000 บาท  
(สองล้านบาทถ้วน) 

 นางจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ น�าคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ รวม 5 คน 
เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสินค้าออนไลน์ และการออกรางวัลสลากกาชาดพิเศษ ในงานกาชาด 
ประจ�าปี 2563 จ�านวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 

 แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
และคณะ รวม 5 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายบัตรน�าโชคในงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 
2563 จ�านวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

 เวลา 14.00 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคู่สมรส คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการกาชาดกระทรวงการต่างประเทศ 
ประจ�าปี 2563 รวม 5 คน เข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิรายได้จากการจ�าหน่ายสลากบวัแก้วน�าโชค ในงานกาชาดออนไลน์  
ประจ�าปี 2563 จ�านวน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย 

 วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564
 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 

ผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคลเข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิเพือ่บ�ารงุสภากาชาดไทย 
ณ วังสระปทุม ดังนี้ 

 นางบษุกร ศรสีวสัดิ ์นายกสมาคมแม่บ้านกองบญัชาการกองทพัไทย น�าคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบญัชาการ
กองทัพไทย รวม 12 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563  
จ�านวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 

 นายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด และคณะ รวม 11 คน เข้าเฝ้าฯ 
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลากกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563 จ�านวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้าน 
ห้าแสนบาทถ้วน) 

 วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564
 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 

ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย  
น�า นายหยาง ซิน อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�าประเทศไทย เป็นผู้แทน
สภากาชาดจีนเข้าเฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม จ�านวน 100,000 โดส เพื่อใช้ในกิจการ
ของสภากาชาดไทย

พระราชกรณียกิจ เดือนสิงหาคม
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 วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564
 พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย ณ วังสระปทุม 

ดังนี้ 

 พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ น�าคณะกรรมการร้านกองทัพเรือเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ  
ถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563 

 นางจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ น�าคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือเข้าเฝ้าฯ 
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสินค้าออนไลน์ และการออกรางวัลสลากกาชาดพิเศษ ในงานกาชาด ประจ�าปี 
2563 

พระราชกรณียกิจ เดือนสิงหาคม
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 แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
และคณะเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายบัตรน�าโชคในงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563

 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคู่สมรส  
คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการกาชาดกระทรวงการต่างประเทศ ประจ�าปี 2563 เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้
จากการจ�าหน่ายสลากบัวแก้วน�าโชค ในงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563 เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย 

พระราชกรณียกิจ เดือนสิงหาคม
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 วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564
 พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย ณ วังสระปทุม 

ดังนี้ 

 นางบษุกร ศรสีวสัดิ ์นายกสมาคมแม่บ้านกองบญัชาการกองทพัไทย น�าคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบญัชาการ
กองทัพไทยเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563 

 นายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด และคณะเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ  
ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลากกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563 

พระราชกรณียกิจ เดือนสิงหาคม
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 วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

 พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย น�า นายหยาง ซิน อัครราชทูต 
ทีป่รกึษา สถานเอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัประชาชนจนีประจ�าประเทศไทย เป็นผู้แทนสภากาชาดจนีเข้าเฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ  
ถวายวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม เพื่อใช้ในกิจการของสภากาชาดไทย

พระราชกรณียกิจ เดือนสิงหาคม



พระราชกรณียกิจ เดือนกันยายน 
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 วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564
 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 

ผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคลเข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิเพือ่บ�ารงุสภากาชาดไทย 
ณ วังสระปทุม ดังนี้

พลเรือเอก สุวรรณ ตันสุวรรณรัตน์ นายกสมาคมร่วมใจภักดิ์รักษ์ป่าไทย และคณะ รวม 12 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ 
ถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563 จ�านวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

นางชลิดา อนันตรัมพร ประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ และคณะ รวม 9 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้
จากการออกร้านในงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563 จ�านวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

 วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564
 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 

ผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคลเข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิเพือ่บ�ารงุสภากาชาดไทย 
ณ วังสระปทุม ดังนี้

 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย น�าคณะบริหารกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัด 
ที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2564 พร้อมคู่สมรส รวม 58 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ 
จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563 จ�านวน 7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น�าคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ รวม 8 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลากกาชาดบ�ารุงสภากาชาดไทย ประจ�าปี 
2563 จ�านวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

 

 วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564
 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 

ผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคลเข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิ ณ วังสระปทมุ ดงันี้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ น�าคณะกรรมการร้านกระทรวง
พาณิชย์ รวม 16 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลากกาชาด ประจ�าปี 2563 จ�านวน 
1,646,081 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นหกพันแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย

นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ รวม 13 คน เข้าเฝ้าฯ 
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563 จ�านวน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้าน 
หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ รวม 19 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ 
ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลากกาชาด ในงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563 จ�านวน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้าน
หกแสนบาทถ้วน) เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อ�านวยส�านักงานการจัดหารายได้ สภากาชาดไทย น�า นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ  
ประธานบริหารบริษัท ไทยฟ้า และเศรษฐีวรรณ กรุ๊ป จ�ากัด และครอบครัว รวม 13 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ 
ถวายเงิน จ�านวน 25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบโครงการจัดหาทุนจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ 
เพ่ือศูนย์บูรณาการบริหารด้านการแพทย์และสาธารณสุข (อาคารผู้ป่วยนอกส่วนต่อขยาย : Extended OPD)  
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พระราชกรณียกิจ เดือนกันยายน
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 วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564
 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา

ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ณ วังสระปทุม 
ดังนี้

 พลเอก ณรงค์พนัธ์ จิตต์แก้วแท้ ผูบ้ญัชาการทหารบก น�าคณะกรรมการกองทพับก รวม 11 คน เข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ 
ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลากกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563 จ�านวน 2,753,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสน 
ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) และพันเอกหญิง พิมพ์พิศา จิตต์แก้วแท้ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และคณะกรรมการ
สมาคมแม่บ้านทหารบก รวม 5 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกรางวัลสลากบ�ารุงสภากาชาดไทย
ออนไลน์ ประจ�าปี 2563 จ�านวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย

 เรือเอก นายแพทย์ปริญญา พลังวชิรา ประธานกรรมการร้านพฤกษากาชาด และคณะ รวม 13 คน เข้าเฝ้าฯ 
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563 จ�านวน 4,232,479.74 บาท (สี่ล้านสองแสน
สามหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย

 นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และคณะ รวม 5 คน  
น�าคณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ ดังนี้

 - นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการบริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จ�ากัด และคณะ รวม 7 คน  
เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน จ�านวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ 
และจ�านวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่อช่วยผู้ประสบปัญหาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) และทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด จ�านวน 543 เครื่อง มูลค่า 1,500,000 บาท เพื่อใช้
ในกิจการของส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

 - นายสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์ และครอบครัว รวม 4 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน จ�านวน 300,000 บาท  
(สามแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ส�าหรับอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาล
สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

 - นางขจิตพรรณ ไทยเพ็ชร นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และคณะ รวม 11 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการ
ออกสลากบ�ารงุสภากาชาดไทยออนไลน์ ประจ�าปี 2563 จ�านวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพือ่บ�ารงุสภากาชาดไทย

 วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564
 เวลา 14.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา

ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ  
น�าคณะกรรมการจัดงานกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 47 รวม 10 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดงาน
กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 47 จ�านวน 18,999,999 บาท (สิบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) 
เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย

พระราชกรณียกิจ เดือนกันยายน
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 วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564
 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 

ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย น�าผู้ว่าราชการ
จังหวัดที่เข้ารับต�าแหน่งใหม่ ประจ�าปีงบประมาณ 2564 รวม 25 คน เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเกียรติบัตรการแต่งตั้ง
เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่เข้ารับต�าแหน่งใหม่ รวม 26 คน  
เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเกียรติบัตรแต่งต้ังเป็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัด และรับพระราชทานเข็มกลัดอักษร 
พระนามาภิไธย “ส.ธ.”

 วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564
 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 

ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุม
สภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 35 แบบออนไลน์ ณ อาคารหอพระสมุดส่วนพระองค์  
วงัสระปทมุ โดยมี นายเตช บนุนาค เลขาธกิารสภากาชาดไทย อปุนายกสภาสถาบนัการพยาบาลศรีสวรนิทริา สภากาชาดไทย 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  
เฝ้าฯ รับเสด็จ ผ่านการประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุม 911 ชั้น 9 อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา สถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยมีระเบียบวาระพิจารณา อาทิ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี  
ปีที่ 3 ของการด�ารงต�าแหน่ง รายงานผลการด�าเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (มคอ.7) และรายงานผล 
การทวนสอบระดับหลักสูตร ประจ�าปีการศึกษา 2563 (ร่าง) แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ และมี 4 ประเด็นมุ่งเน้น ได้แก่ 1) การผลิตพยาบาล 
นักปฏิบัติเชิงรุก 2) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตที่มีความโดดเด่นด้านการดูแลผู้ประสบสาธารณภัย  
3) ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ ด้วยผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานบริการวิชาการที่ประชาชน ชุมชน  
สังคมได้รับประโยชน์ 4) ระบบกายภาพของสถาบันมีความปลอดภัย

พระราชกรณียกิจ เดือนกันยายน
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 วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564
 พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคล เข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิเพือ่บ�ารงุสภากาชาดไทย ณ วงัสระปทมุ 

ดังนี้

พลเรือเอก สุวรรณ ตันสุวรรณรัตน์ นายกสมาคมร่วมใจภักดิ์รักษ์ป่าไทย และคณะเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน 
รายได้จากการออกร้านในงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563 

นางชลิดา อนันตรัมพร ประธานมูลนิธิอินเตอร์ล้ิงค์ให้ใจ และคณะเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการ 
ออกร้านในงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563 

พระราชกรณียกิจ เดือนกันยายน
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 วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564
 พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย ณ วังสระปทุม 

ดังนี้

 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย น�าคณะบริหารกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัด 
ที่จะเกษียณอายุราชการ พร้อมคู่สมรสเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์  
ประจ�าปี 2563 

 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น�าคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลากกาชาดบ�ารุงสภากาชาดไทย ประจ�าปี 2563 

พระราชกรณียกิจ เดือนกันยายน
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 วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564
 พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ณ วังสระปทุม ดังนี้

 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายก
รัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
น�าคณะกรรมการร้านกระทรวงพาณิชย์  
เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการ
จ�าหน่ายสลากกาชาด ประจ�าปี 2563 เพื่อบ�ารุง
สภากาชาดไทย

 นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
และคณะเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได ้
จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 
2563 เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย

 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ  
เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงนิรายได้จากการจ�าหน่าย
สลากกาชาด ในงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 
2563 เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย

พระราชกรณียกิจ เดือนกันยายน
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 นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผูอ้�านวยการส�านกังานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย น�า นายสชุาติ เศรษฐีวรรณ ประธาน
บริหารบริษัท ไทยฟ้า และเศรษฐีวรรณ กรุ๊ป จ�ากัด และครอบครัว เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบโครงการ 
จัดหาทุนจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ เพื่อศูนย์บูรณาการบริหารด้านการแพทย์และสาธารณสุข (อาคารผู้ป่วยนอก 
ส่วนต่อขยาย : Extended OPD) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พระราชกรณียกิจ เดือนกันยายน
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 วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564
 พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ณ วังสระปทุม ดังนี้

พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก น�าคณะกรรมการกองทัพบกเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ  
ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลากกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563 และพันเอกหญิง พิมพ์พิศา จิตต์แก้วแท้  
นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านทหารบกเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการ
ออกรางวัลสลากบ�ารุงสภากาชาดไทยออนไลน์ ประจ�าปี 2563 เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย

เรือเอก นายแพทย์ปริญญา พลังวชิรา ประธานกรรมการร้านพฤกษากาชาด และคณะเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ  
ถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563 เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย

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

นายปนนัท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ
บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จ�ากัด และคณะ 
เข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิเพ่ือช่วยเหลอืผูป้ระสบ
อุทกภัยภาคใต้ และช่วยผู้ประสบปัญหาจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
และทูลเกล้าฯ ถวายเครือ่งวัดอณุหภมิูแบบอนิฟาเรด 
เพื่อใช้ในกิจการของส�านักงานบรรเทาทุกข์และ
ประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

นายสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์ และครอบครัว 
เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพ่ือสมทบทุน 
ในการจดัซือ้เครือ่งมอืแพทย์ ส�าหรบัอาคารศรสีวริน 
ทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรม
ราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

นางขจิตพรรณ ไทยเพ็ชร นายกสมาคม
สตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์  
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา 
สิริโสภาพัณณวดี และคณะเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ  
ถวายเงนิรายได้จากการออกสลากบ�ารงุสภากาชาดไทย
ออนไลน์ ประจ�าปี 2563 เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย

พระราชกรณียกิจ เดือนกันยายน
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 วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564

 พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ น�าคณะกรรมการจัดงานกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 47  
เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 47 เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย

พระราชกรณียกิจ เดือนกันยายน
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 วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564

 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย น�าผู้ว่าราชการจังหวัดที่เข้ารับต�าแหน่งใหม่ ประจ�าปีงบประมาณ 
2564 เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเกียรติบัตรการแต่งตั้งเป็นประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด  
และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่เข้ารับต�าแหน่งใหม่ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเกียรติบัตรแต่งตั้งเป็นนายกเหล่ากาชาด
จังหวัด และรับพระราชทานเข็มกลัดอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.”

พระราชกรณียกิจ เดือนกันยายน
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 วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

 ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 35 แบบออนไลน์  
ณ อาคารหอพระสมุดส่วนพระองค์ วังสระปทุม โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย อุปนายกสภา
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบัน 
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เฝ้าฯ รับเสด็จ ผ่านการประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุม 911 ชั้น 9 อาคาร 
สิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

พระราชกรณียกิจ เดือนกันยายน
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 วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564
 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 

ผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคลเข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิ ณ วังสระปทมุ ดงันี้

 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน น�าคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการสมาคม
แม่บ้านกระทรวงแรงงาน รวม 10 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลากบ�ารุงสภากาชาดไทย 
ในงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563 จ�านวน 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย

 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  
น�า นายสุเทพ เหล่าพิพัฒน์ภิญโญ และครอบครัว รวม 12 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน จ�านวน 10,000,000 บาท 
(สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบการด�าเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

 นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย น�า นางสาวมณีรัตน์  
มณีวัฒนา รวม 11 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน จ�านวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนโครงการ  
“พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19”

 เวลา 14.00 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคลเข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิเพือ่บ�ารงุสภากาชาดไทย 
ณ วังสระปทุม ดังนี้

 นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย น�า นายกองเอก เปล่งศักดิ์  
ประกาศเภสัช นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และคณะ รวม 14 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน 
รายได้จากการจัดกิจกรรมบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โครงการกองทุนกาชาดเพื่อจัดหาวัคซีน
และยาโควิด-19 ส�าหรับประชาชน จ�านวน 1,520,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

 นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
ในพระราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการจ�าหน่ายสลากบ�ารุงกาชาด ในงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563 รวม 10 คน  
เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลากบ�ารุงสภากาชาดไทย จ�านวน 1,500,000 บาท (หน่ึงล้าน 
ห้าแสนบาทถ้วน) 

 วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564
 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 

ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อ�านวยการส�านักงาน 
จัดหารายได้ สภากาชาดไทย น�า นางอรนุช แสงสุริยจันทร์ และครอบครัว พร้อมด้วยกลุ่มนักร้องจิตอาสา Song for you  
และคณะ รวม 15 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน จ�านวน 620,000 บาท (หกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุน
โครงการ “พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19” ณ วังสระปทุม 

พระราชกรณียกิจ เดือนตุลาคม
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 วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564
 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา

ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุม
สภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 36 แบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม อาคารหอพระสมุด 
ส่วนพระองค์ วังสระปทุม โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย อุปนายกสภาสถาบันการพยาบาล 
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาล 
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เฝ้าฯ รับเสด็จ ผ่านการประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุม 911 ชั้น 9 อาคารสิรินธรานุสรณ์ 
60 พรรษา สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทริา สภากาชาดไทย โดยมรีะเบยีบวาระพจิารณา อาท ิรายงานผลการด�าเนนิงาน 
ตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564 ผลการสรรหาคณบดีส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์  
การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ�าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564
 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐา 

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ ไปยังห้องประชุม 
ศกัรนิทรภกัดี ชัน้ 3 อาคารสริินธรานสุรณ์ 60 พรรษา สถาบนัการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
ประจ�าปีการศึกษา 2563 จ�านวน 202 คน

 โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทความส�าคัญตอนหนึ่งว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล นับเป็นผู้ที่มีส่วน 
อย่างสำาคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ เพราะได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย และให้บริการ 
ด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด อันเป็นการฟื้นฟูและเสริมสร้างกำาลังกายพลังใจ ให้ผู้เจ็บป่วยและ
ผูร้บับรกิารทกุคนได้มสีขุภาพพลานามยัสมบูรณ์แขง็แรง สามารถเป็นทรพัยากรบคุคลทีม่คีณุภาพของชาตบ้ิานเมอืง 
ได้ บัณฑิตผู้สำาเร็จการศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และกำาลังจะได้ออกไปประกอบ
วิชาชีพพยาบาล จึงควรภาคภูมิใจในคุณค่าและความสำาคัญของวิชาชีพนี้ แล้วตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่โดย 
เต็มกำาลัง ด้วยความรู้ในหลักวิชา ความสามารถในการนำาความรู้ไปปรับใช้ ความยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  
และความมั่นคงหนักแน่นในคุณธรรม ถ้าแต่ละคนปฏิบัติได้ดังนี้ ก็จะเป็นการทำาหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ อันนำามาซึ่ง
ความสุขความเจริญทั้งแก่ตน แก่ทุกคนในสังคม และแก่ส่วนรวมประเทศชาติ”

พระราชกรณียกิจ เดือนตุลาคม
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 วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564
 เวลา 09.00 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ณ วังสระปทุม ดังนี้

 นายบญุชอบ สทุธมนสัวงษ์ ปลัดกระทรวง
แรงงาน น�าคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน 
และคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกระทรวง
แรงงานเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้
จากการจ�าหน่ายสลากบ�ารุงสภากาชาดไทย  
ในงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563  
เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย

 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ  
ชัยวานิชศิริ ผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิต 
แห่งชาติ สภากาชาดไทย น�า นายสุเทพ  
เหล่าพิพัฒน์ภิญโญ และครอบครัว เข้าเฝ้าฯ 
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพ่ือสมทบการด�าเนินงาน
ของศูนย์บรกิารโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

 นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผูอ้�านวยการ 
ส�านักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย  
น�า นางสาวมณรีตัน์ มณวีฒันา เข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ 
ถวายเงินเพื่อสมทบทุนโครงการ “พลังใจ  
99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19”

พระราชกรณียกิจ เดือนตุลาคม
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 เวลา 14.00 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคลเข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิเพือ่บ�ารงุสภากาชาดไทย 
ณ วังสระปทุม ดังนี้

 นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย น�า นายกองเอก เปล่งศักดิ์  
ประกาศเภสัช นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และคณะเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัด
กิจกรรมบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โครงการกองทุนกาชาดเพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19 
ส�าหรับประชาชน

 นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
ในพระราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการจ�าหน่ายสลากบ�ารุงกาชาด ในงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563 เข้าเฝ้าฯ  
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลากบ�ารุงสภากาชาดไทย 

พระราชกรณียกิจ เดือนตุลาคม
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 วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564

 พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย  
น�า นางอรนุช แสงสุริยจันทร์ และครอบครัว พร้อมด้วยกลุ่มนักร้องจิตอาสา Song for you และคณะเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ 
ถวายเงินเพื่อสมทบทุนโครงการ “พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19” ณ วังสระปทุม 

 วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

 ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 36 แบบออนไลน์  
ณ ห้องประชมุอาคารหอพระสมดุส่วนพระองค์ วสัระปทมุ โดยม ีนายเตช บนุนาค เลขาธกิารสภากาชาดไทย อปุนายกสภา
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบัน
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เฝ้าฯ รับเสด็จ ผ่านการประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุม 911 ชั้น 9 อาคาร 
สิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

พระราชกรณียกิจ เดือนตุลาคม
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 วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี เสดจ็พระราชด�าเนนิแทนพระองค์ ไปยงัห้องประชมุศกัรนิทรภกัดี  
ชัน้ 3 อาคารสรินิธรานุสรณ์ 60 พรรษา สถาบนัการพยาบาลศรสีวรนิทริา สภากาชาดไทย ในการพระราชทานปรญิญาบตัรแก่
ผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจ�าปีการศึกษา 
2563 

พระราชกรณียกิจ เดือนตุลาคม
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 วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564
 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 

ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย  
น�าคณะกรรมการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 54 และผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานฯ รวม 14 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ 
ถวายเงินรายได้จากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 54 จ�านวน 8,550,388 บาท (แปดล้านห้าแสนห้าหมื่น 
สามร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย และในโอกาสนี้ พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณแก่  
นางมาเรีย ซิเมนา ริโอส อามันน์ ภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจ�าประเทศไทย และประธานคณะกรรมการ 
จัดงานออกร้านคณะภริยาทูต ประจ�าปี 2564 ณ วังสระปทุม 

 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564
 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 

ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อบ�ารุง
สภากาชาดไทย ณ วังสระปทุม ดังนี้

 นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อัยการสูงสุด และนางปรียานุช ทนินซ้อน นายกสมาคมภริยาอัยการ ส�านักงานอัยการ
สูงสุด พร้อมคณะ รวม 13 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลากกาชาด ในงานกาชาดออนไลน์ 
ประจ�าปี 2563 จ�านวน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) 

 นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และคณะกรรมการร้านกรมราชทัณฑ์ รวม 9 คน เข้าเฝ้าฯ 
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลากกาชาด ในงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563 จ�านวน 600,000 บาท  
(หกแสนบาทถ้วน)

 ว่าที่ร้อยตรี ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ และคณะกรรมการร้านสภาทนายความ รวม 7 คน เข้าเฝ้าฯ 
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลากกาชาด ในงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563 จ�านวน 1,000,000 บาท 
(หนึ่งล้านบาทถ้วน)

 นางชลภัทร พิมพา นายกสโมสรโรตารี กรุงเทพ-รัชดาภิเษก และคณะกรรมการสโมสรฯ รวม 9 คน เข้าเฝ้าฯ 
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลากกาชาด ในงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563 จ�านวน 500,000 บาท 
(ห้าแสนบาทถ้วน)

พระราชกรณียกิจ เดือนพฤศจิกายน
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วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564

  พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย น�าคณะกรรมการจัดงานออกร้าน
คณะภริยาทูต ครั้งที่ 54 และผู้เก่ียวข้องในการจัดงานฯ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดงานออกร้าน 
คณะภริยาทูต ครั้งที่ 54 เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย 

พระราชกรณียกิจ เดือนพฤศจิกายน
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 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564
 พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย ณ วังสระปทุม 

ดังนี้

  นายสงิห์ชยั ทนนิซ้อน อยัการสงูสดุ และนางปรยีานุช ทนินซ้อน นายกสมาคมภริยาอัยการ ส�านักงานอัยการสูงสุด 
พร้อมคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลากกาชาด ในงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563 

 นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และคณะกรรมการร้านกรมราชทัณฑ์เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ  
ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลากกาชาด ในงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563 

พระราชกรณียกิจ เดือนพฤศจิกายน



82

 ว่าทีร้่อยตร ีถวลัย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ และคณะกรรมการร้านสภาทนายความเข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวาย
เงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลากกาชาด ในงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563 

 นางชลภัทร พิมพา นายกสโมสรโรตารี กรุงเทพ-รัชดาภิเษก และคณะกรรมการสโมสรฯ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ  
ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลากกาชาด ในงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563 

พระราชกรณียกิจ เดือนพฤศจิกายน
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 วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564
 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา

ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลต�ารวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการต�ารวจ 
แห่งชาติ น�าคณะข้าราชการส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ และนางสาวรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านต�ารวจ  
และคณะกรรมการสมาคมฯ รวม 19 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลากกาชาด ประจ�าปี 
2563 ของส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิจ�านวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) เพือ่บ�ารงุสภากาชาดไทย ณ วงัสระปทมุ

 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจ�าปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งจัดขึ้น ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และทอดพระเนตรนิทรรศการการด�าเนินงาน 
ตลอด 26 ปีของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และกิจกรรมต่าง ๆ โดยมี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงน�าทอดพระเนตร ซึ่งในปีนี ้
จัดงานในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Fair) เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศมีโอกาสเข้าชมงาน 

 ภายในงานแบ่งออกเป็น 6 โซน อาทิ โซนนิทรรศการพันธกิจและภารกิจของมูลนิธิฯ โซนพ่ึงพาเพ่ือก้าวต่อ  
ที่เปิดโอกาสในการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ เพิ่มโอกาสทางการเงิน พัฒนาความรู้ และทักษะใหม่จาก 
หลากหลายวทิยากร นอกจากน้ี ยังมีการจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์ชุมชน และสนิค้าต่าง ๆ  จากร้านพึง่พา โดยเฉพาะ “ตบับดเสวย
พึง่พา” เมนูยอดนิยมทีมี่จ�าหน่ายปีละคร้ัง และผลติภัณฑ์จากชมุชนผูป้ระสบอทุกภัยทีม่ลูนธิฯิ เข้าให้ความช่วยเหลอืฟ้ืนฟู  
รวมทั้งร้านพระบรมวงศานุวงศ์ ร้านค้ากิตติมศักดิ์ และร้านค้าของภาคีเครือข่าย ที่ร่วมน�าสินค้าพิเศษออกร้านในรูปแบบ 
เสมือนภายใต้โซนร้านค้า และยังมีโซนปันน�้าใจ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันน�้าใจ 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกับมูลนิธิฯ ในรูปแบบของเกมกาชาปองและเกมจัดถุงยังชีพพระราชทาน สามารถเที่ยวชมงาน 
ในรูปแบบออนไลน์ได้ทาง www.เพือ่นพึง่พา.com ระหว่างวันที ่3-12 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชัว่โมง และชมนทิรรศการ 
ตลอดจนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์พึ่งพาและสินค้าชุมชน ในรูปแบบ onground ณ อาคาร 72 พรรษา สวนสมเด็จพระนางเจ้า 
สิริกิติ์ฯ ระหว่างวันที่ 3-7 ธันวาคม 2564

 วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564
 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 

ผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคลเข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายเงนิ ณ วังสระปทมุ ดงันี้

 นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง น�าผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวง และคณะ รวม 16 คน  
เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563 จ�านวน 4,500,000 บาท  
(สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) เงินจากวันเปิดงานกาชาด จ�านวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และเงินร่วมสมทบรายได้
ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราวในงานกาชาด จ�านวน 463,007.68 บาท (สี่แสนหกหมื่นสามพันเจ็ดบาท
หกสิบแปดสตางค์) เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย

 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  
น�า นางมธุวลี สถิตยุทธการ ประธานโครงการแบรนด์พลังเลือดใหม่ 2562 และคณะกรรมการจัดท�าโครงการฯ  
รวม 13 คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน จ�านวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนกิจการของ 
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และในโอกาสนี้ ทีมชนะเลิศการประกวดโครงการฯ รวม 8 คน เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทาน 
โล่เกียรติยศ
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 วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564
 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 

ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการ
ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 37 ณ ห้องประชุมศักรินทรภักดี โซน 3 ชั้น 3  
อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการ
สภากาชาดไทย อุปนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา  
รอยกลุเจรญิ อธกิารบดสีถาบนัการพยาบาลศรสีวรนิทริา สภากาชาดไทย เฝ้าฯ รบัเสดจ็ โอกาสนี ้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ�าปีการศึกษา 2563 จ�านวน 5 คน 
ที่เคยมีภาวะสุขภาพ

 จากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 37  
โดยมีระเบียบวาระพิจารณา อาทิ รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน  
ประจ�าปีงบประมาณ 2564 (ร่าง) บันทกึความร่วมมอืในการจัดโครงการอบรมหลักสตูรประกาศนียบตัรพนักงานให้การดแูล 
(Nurse’s Aides/Caregivers) ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
(ร่าง) ปรัชญาการศึกษาสถาบัน เพ่ือเป็นหลักยึดในการจัดการศึกษาให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษา โดยทบทวน
เอกสารที่เกี่ยวข้องและเสนอ (ร่าง) ปรัชญาการศึกษาของสถาบัน คือ “จัดการศึกษาตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม 
ร่วมกับปฏิรูปนิยม โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน สามารถปรับตัวได้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
โดยใช้กระบวนการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านการปฏิบัติจริง เพื่อนำาไปสู่การจัดการศึกษา 
ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างจิตสำานึก และความรับผิดชอบต่อสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน บนพื้นฐานมนุษยธรรม”

 วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564
 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

อปุนายิกาผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงเปิดงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2564 ณ ห้องประชมุ  
1210 Auditorium ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 
วันที่ 14-27 ธันวาคม 2564 ภายใต้แนวคิด “ประสบการณ์สนุก สร้างสุขทุกมิติ : Fun(D) Fair x Sharing” โอกาสนี้  
นายเตช บนุนาค เลขาธกิารสภากาชาดไทย ประธานกรรมการอ�านวยการจัดงานกาชาด กราบบงัคมทลูรายงานวตัถปุระสงค์
การจดังานกาชาด ประจ�าปี 2564 นางจันทร์ประภา วชิติชลชยั กรรมการ และเลขานกุารคณะกรรมการอ�านวยการจดังาน
กาชาด เบกิผูช้นะการประกวดร้านกาชาดออนไลน์และผูใ้ห้การสนับสนุนการจัดงานกาชาดเข้ารับพระราชทานเกียรตบัิตร 

 จากนั้น เสด็จพระราชด�าเนินไปยังโถงหน้าห้องประชุม ทรงสัมผัสหุ่นยนต์น้องแสนสุขเปิดงานกาชาดออนไลน์  
ต่อจากนัน้ ทอดพระเนตรการแสดงโขน ชุด “หนมุานเถลงิสขุ สนกุทกุมติ”ิ และก่อนทอดพระเนตรกจิกรรมบนแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ ทรงเลือก AVATAR ไปยังร้านโครงการส่วนพระองค์ ร้านที่ชนะการประกวดออกแบบร้านงานกาชาดออนไลน์ 
ร้านกจิกรรมสภากาชาดไทย และกิจกรรมต่าง ๆ  โดยในปีนีไ้ด้พฒันารปูแบบและกจิกรรมภายในงานให้มคีวามหลากหลาย
สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความชื่นชอบของผู้เที่ยวชมงานทุกวัยมากยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนการเข้าถึงแพลตฟอร์ม โดยสามารถ
ร่วมงานได้ที่ www.งานกาชาด.com และ www.redcrossfair.com
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 ส�าหรับสีสันกิจกรรมงานกาชาดประจ�าปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ประกอบด้วย โซนสวนสนุก ออกแบบให้ 
เสมือนจริงยิ่งขึ้น ฉายหนังกลางแปลง 14 วัน 14 เรื่อง ชอปร้านค้าแบรนด์ดังมากมาย และร้านจากเหล่ากาชาดจังหวัด  
คดัสรรสนิค้าดปีระจ�าจังหวดัมาจ�าหน่ายในโซนสภากาชาดไทย การประกวดขวญัใจงานกาชาด พยากรณ์ดวงชะตาออนไลน์
หลากหลายศาสตร์จากโหรดังมากประสบการณ์ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีจากศิลปิน นักแสดงจาก
หลากหลายสังกัด นอกจากนี้ยังมี Virtual exhibition แหล่งเรียนรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ และกิจกรรมที่เป็นอัตลักษณ์
ของงานกาชาดในรูปแบบเกมออนไลน์ อาทิ สอยดาว ปาเป้า เกมเศรษฐีตอบค�าถามชิงรางวัล และร่วมบริจาคสนับสนุน
การช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ประสบภัยพิบัติตามภารกิจของสภากาชาดไทย

  วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564
 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา

ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�าเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) 
สภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้อ�านวยการส�านักงานต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายตัว ได้แก่  
นางสุทธารักษ์ ปัญญา ผู้อ�านวยการส�านักงานการคลัง สภากาชาดไทย นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สภากาชาดไทย นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อ�านวยการส�านักงาน
จัดหารายได้ สภากาชาดไทย และนางสาวพรรณพร คงยิ่งยง ผู้อ�านวยการกลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร สภากาชาดไทย  
พร้อมพระราชทานเหรยีญฟลอเรนซ์ ไนตงิเกล แก่นางวลภีรณ์ รยิะกุล อดตีผูช่้วยหวัหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย และพระราชทานประกาศนยีบตัรขอบคณุและสรรเสริญแก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดท่ีพ้นจากต�าแหน่งหน้าท่ี  
ประจ�าปีงบประมาณ 2563 และ 2564 

 จากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย คร้ังท่ี 343 เพื่อติดตามผลการด�าเนินงาน
ภารกิจต่าง ๆ  ของสภากาชาดไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสภากาชาดไทย รายงานการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสภากาชาดไทย รายงาน
การด�าเนินงานของคณะกรรมการอ�านวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์ สภากาชาดไทย รายงานการด�าเนินงานของ 
คณะกรรมการอ�านวยการกลุ่มบริการโลหิต อวัยวะ และผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ รายงานการด�าเนินการของคณะกรรมการ 
ทรพัยากรบคุคลของสภากาชาดไทย โครงการยทุธศาสตร์และการย้ายโรงงานผลิตชวีวตัถแุละยาปราศจากเชือ้ของสถานเสาวภา  
สรุปรายงานการถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจ�าปี 2564 รายงานการด�าเนินงาน การจัดหา จัดสรร จัดบริการ 
วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และระเบียบวาระอื่น ๆ ภายหลังจบการประชุม พระราชทานสมุดบันทึกสภากาชาดไทย  
ประจ�าปี 2565 แก่คณะกรรมการสภากาชาดไทยด้วย

 วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564
 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 

ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย ประธานกรรมการอ�านวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�าเนิน
ไปยังห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวชิราลงกรณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  
ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ประจ�าปี 2564  
โดยม ีนายเตช บุนนาค เลขาธกิารสภากาชาดไทย รองประธานกรรมการอ�านวยการมลูนธิสิงเคราะห์เดก็ของสภากาชาดไทย 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญงินวลจนัทร์ ปราบพาล เลขาธิการมลูนธิิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย และคณะกรรมการ
อ�านวยการมูลนิธิฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการแสดงประกอบเพลงบ้านเกิดเมืองนอน เป็นการแสดงของ
เด็กก�าพร้าที่อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของมูลนิธิฯ
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 จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงินและ 
ของที่ระลึก ได้แก่ นายนพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการผู้จัดการห้างแว่นท็อปเจริญ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพ่ือ
สมทบทุนมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย นางสาวชมบุญ นิยมานุสร ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบทุน
มลูนธิสิงเคราะห์เดก็ของสภากาชาดไทย นายไพสฐิ แก่นจันทน์ รองประธานกรรมการมลูนธิ ิแมค แฮปป้ี แฟมลิี ่ทูลเกล้าฯ 
ถวายเงินเพื่อสมทบโครงการหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครปฐม และนายวรพล วิริยะกุลพงศ์ กรรมการมูลนิธิ  
แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก 

 ต่อจากนัน้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองประธานกรรมการอ�านวยการมลูนธิิสงเคราะห์เดก็ของสภากาชาดไทย 
ในนามคณะกรรมการอ�านวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก เนื่องในโอกาส 
วันข้ึนปีใหม่ และทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของ
สภากาชาดไทย ประจ�าปี 2564 เพือ่ตดิตามผลการด�าเนินงานต่าง ๆ  ของมูลนธิสิงเคราะห์เดก็ของสภากาชาดไทย ตามระเบยีบวาระ อาทิ  
การด�าเนินงานด้านการดูแลเด็กและสวัสดิภาพเด็ก ณ อาคารวชิราลงกรณ หมู่บ้านเด็ก และหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครปฐม ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครปฐม การด�าเนินงานของ 
ศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสงขลา ผลการด�าเนินงานการให้ความช่วยเหลือเด็กก�าพร้าที่ประสบภัย 
จากคลื่นสึนามิในภาคใต้ 

 ปัจจุบันมีเด็กก�าพร้าอยู่ในความอุปการะเล้ียงดูของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ตั้งแต่อายุแรกเกิด 
ถึง 8 ปี จ�านวนทั้งสิ้น 49 คน แบ่งเป็นเด็กชาย 26 คน เด็กหญิง 23 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564) และมีเด็ก
ท่ีอยู่ในความอุปการะของครอบครัวบุญธรรมต้ังแต่ปี 2524 ถึงปัจจุบัน รวม 643 คน เป็นครอบครัวชาวต่างประเทศ 
533 คน และเป็นครอบครัวชาวไทย 110 คน
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 วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564

  พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลต�ารวจเอก สวุฒัน์ แจ้งยอดสขุ ผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาต ิน�าคณะข้าราชการ
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ และนางสาวรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านต�ารวจ และคณะกรรมการสมาคมฯ  
เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�าหน่ายสลากกาชาด ประจ�าปี 2563 ของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  
เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย ณ วังสระปทุม
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 เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงเปิดงานเพือ่นพึง่ (ภาฯ) ประจ�าปี 2564 ผ่านส่ืออเิลก็ทรอนกิส์ ซึง่จดัขึน้ ณ สวนสมเดจ็
พระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และทอดพระเนตรนิทรรศการการด�าเนินงานตลอด 26 ปีของมูลนิธิอาสา 
เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และกิจกรรมต่าง ๆ โดยมี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 
นเรนทริาเทพยวด ีกรมหลวงราชสารณิสีริพิชัร มหาวชัรราชธิดา ทรงน�าทอดพระเนตร ซึง่ในปีนีจั้ดงานในรูปแบบออนไลน์ 
(Virtual Fair) เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศมีโอกาสเข้าชมงาน 
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 วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564
 พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ณ วังสระปทุม ดังนี้

 นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง น�าผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวง และคณะเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ 
ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563 เงินจากวันเปิดงานกาชาด และเงินร่วมสมทบ 
รายได้ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราวในงานกาชาด เพื่อบ�ารุงสภากาชาดไทย

 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  
น�า นางมธุวลี สถิตยุทธการ ประธานโครงการแบรนด์พลังเลือดใหม่ 2562 และคณะกรรมการจัดท�าโครงการฯ  
เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสนับสนุนกิจการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และโอกาสนี้ ทีมชนะเลิศการประกวด 
โครงการฯ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่เกียรติยศ
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 วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564

 ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งท่ี 37 ณ ห้องประชุม 
ศักรินทรภักดี โซน 3 ชั้น 3 อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  
โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย อุปนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เฝ้าฯ  
 รบัเสดจ็ โอกาสนี ้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทานปรญิญาบตัรแก่ผูส้�าเรจ็การศกึษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติ 
ประจ�าปีการศึกษา 2563 ที่เคยมีภาวะสุขภาพ
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 วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564

  เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2564 ณ ห้องประชุม 1210 Auditorium  
ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-27 ธันวาคม 2564  
ภายใต้แนวคิด “ประสบการณ์สนุก สร้างสุขทุกมิติ : Fun(D) Fair x Sharing” พร้อมทอดพระเนตรการแสดงโขน  
ชุด “หนุมานเถลิงสุข สนุกทุกมิติ” ก่อนทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มออนไลน์
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 วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564
 เสดจ็พระราชด�าเนนิไปยงัอาคารเทิดพระเกยีรตสิมเด็จพระญาณสงัวร (เจริญ สวุฑฺฒโน) สภากาชาดไทย พระราชทาน

พระราชวโรกาสให้ผู้อ�านวยการส�านักงานต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายตัว ได้แก่ 

 นางสุทธารักษ์ ปัญญา ผู้อ�านวยการส�านักงานการคลัง สภากาชาดไทย

 นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ ผู้อ�านวยการส�านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สภากาชาดไทย 

 นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

พระราชกรณียกิจ เดือนธันวาคม



94

 นางสาวพรรณพร คงยิ่งยง ผู้อ�านวยการกลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร สภากาชาดไทย

 พระราชทานเหรยีญฟลอเรนซ์ ไนตงิเกล แก่นางวลภีรณ์ รยิะกุล อดตีผู้ช่วยหวัหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย 
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 จากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย คร้ังท่ี 343 เพื่อติดตามผลการด�าเนินงาน
ภารกิจต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย และภายหลังจบการประชุมพระราชทานสมุดบันทึกสภากาชาดไทยประจ�าปี 2565 
แก่คณะกรรมการสภากาชาดไทยด้วย
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 วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564

 เสด็จพระราชด�าเนินไปยังห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวชิราลงกรณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย  
ทอดพระเนตรการแสดงประกอบเพลงของเดก็ก�าพร้าทีอ่ยูใ่นความอปุการะเลีย้งดขูองมลูนธิสิงเคราะห์เดก็ของสภากาชาดไทย
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   จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน 
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย และโครงการหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครปฐม และ
ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก
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  พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองประธานกรรมการอ�านวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย  
ในนามคณะกรรมการอ�านวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก เนื่องในโอกาส 
วันขึ้นปีใหม่ และทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย  
ประจ�าปี 2564 เพื่อติดตามผลการด�าเนินงานต่าง ๆ ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
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