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เรื่อง วันคลายวันประสูติ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟ าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

รายละเอียด

          สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟ าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เป็นพระราชธิดาพระองครองในพระบาท

สมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว ประสูติแตสุจาริณี วิวัชรวงศ อดีตนักแสดง เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2530 เมื่อ

แรกประสูติมีพระยศที่ “หมอมเจา” พระนามวา หมอมเจาบุษยน้ําเพชร มหิดล มีพระโสทรเชษฐาสี่องค ไดแก

 จฑุาวชัร วิวชัรวงศ, วชัรเรศร วิวชัรวงศ, จกัรีวชัร วิวชัรวงศ และวชัรวีร วิวชัรวงศ มีพระเชษฐภคนีิและพระอนชุา

ตางพระมารดาสองพระองค ไดแก สมเด็จเจาฟ าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จ

พระเจาลูกยาเธอ เจาฟ าทีปังกรรัศมีโชติ

          ในปี พ.ศ. 2539 หลังจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟ ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร (พระ

ยศในขณะนัน้) ทรงหยากับหมอมสุจาริณี หมอมสุจาริณีพรอมพระโอรสทัง้สี่องค ไดยายไปพํานักยังตางประเทศ

สวนหมอมเจาบุษยน้ําเพชร พระธิดา อยูในการดูแลของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไดรับ

พระราชทานพระนามใหมวา หมอมเจาจักรกฤษณยาภา มหิดล ขณะมีพระชันษา 10 ปี ประทับอยูกับพระบาท

สมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ พระ

บรมราชชนนีพันปีหลวงราวสองปี ตอมาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี

หลวง พระราชทานพระนามใหมวา หมอมเจาสิริวัณวรี มหิดล ภายหลังพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหสถาปนาพระองคขึ้นเป็น พระเจาหลานเธอ พระ

องคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2548

          พระองคสําเร็จการศึกษาระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนจิตรลดา ตอมาไดสําเร็จการศึกษา
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ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง) ภาควิชานฤมิตศิลป  คณะศิลปกรรมศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดวยคะแนนเฉลี่ย 3.93 และทรงไดรับรางวัลนิสิตดีเดนประจําปีการศึกษา 2551 ดวยมี

ผลการการเรียนอันนาพึงใจ หลังจากน้ีพระองคไดศึกษาตอระดับปริญญาโท ณ วิทยาลัยสมาคมการออกแบบ

เสื้อผาปารีส (École de la chambre syndicale de la couture parisienne) ประเทศฝรัง่เศส

ชีวิตสวนพระองค

          พระองคเรยีกแทนพระองคเองวา "ทานหญงิ" ดวยมีพระยศเดมิเป็นหมอมเจามากอน พระองคมีพระสหาย

นอยคน ทรงประทานสัมภาษณวา "...ทานหญิงมีเพื่อนน อย แตทุกคนดีมีคุณภาพ" ระหวางที่ทรงศึกษา

ณ โรงเรียนจิตรลดา พระสหายจะเรียกพระองควา "ตึก" เพราะทรงสวมรองเทาสนตึกซึ่งเป็นที่นิยมมากในขณะ

นัน้

          พระองคหญงิ กลาววาพระองคเป็นคนที่โกรธงายหายเรว็ และทรงกลาววาครัง้หน่ึงเคยมีสภุาพบรุษุเคยมา

จีบพระองคถึงสามคนโดยที่ไมทราบวาพระองคเป็นใคร[16] ทัง้น้ีทรงมี "สเป็ก" สวนพระองค ทรงกลาววา "เรามี

Type ของผูชายที่เราชอบ คือ ชอบคนที่คิดบวก แลวเป็นคนที่ชอบเรา รักเราที่เป็นตัวเรา ไมใชเป็นเจาหญิง แลว

ตองดูแลตัวเรา ไมใชหมายถึง เรื่องเงินทอง แตดูแลเรื่องจิตใจ แลวไมทํารายกัน...และใหกําลังใจซึ่งกันและกัน"

และ "เราไมจําเป็นตองเลือกคนที่รวยที่สุดในจักรวาล หรือเลือกคนที่เป็นเจาหรือมีฐานันดรอะไร..."

          พระองคไดรบัการจดัอยูในลาํดบัที่ 16 โดยนิตยสารฟอบสในเยาวราชนิกลุที่ทรงไดรบัความนิยมมากสดุใน

โลก 20 อันดับ ในปี พ.ศ. 2556 เว็บไซต askmen ไดจัดอันดับพระองควาเป็นเจาหญิงที่โดดเดนที่สุด อันดับที่ 7

และพระองคไดรับรางวัล "แฟชัน่ไอคอน" จากนิตยสาร นูเมโร ไทยแลนด ในปีเดียวกัน และเมื่อ 17 พฤศจิกายน

พ.ศ. 2560 นิตยสาร Garzia ของอังกฤษไดจัดอันดับใหพระองคเป็นสมาชิกราชวงศที่มีสไตลที่สุดจากทัว่โลก 

          พระองคไดรับการคัดเลือกใหเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ไดเป็นตัวแทนประเทศไทยไปรวมแขงขันในการ

แขงขันกีฬาแบดมินตันซีเกมส 2005 ประเภททีมหญิง ที่ประเทศฟิลิปปินส โดยไดรับรางวัลเหรียญทอง และอีก

หลายรายการ

          นอกจากกีฬาแบดมินตัน พระองคยังสนพระทัยกีฬาขี่มาตัง้แตพระชันษา 9 ปี ดวยทรงขี่มาตามพระเจา

หลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ตอมาพระองคไดกลับมาสนพระทัยจนเป็นนักกีฬาขี่มาดังกลาว ซึ่งชนะเลิศ

ในรายการไทยแลนดแชมเปียนชิพคิงสคัพ 2012 และทรงตัง้พระทัยที่จะคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยใน

ซีเกมส 2013 ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ทรงลงแขงขันขี่มาประเภทศิลปะบังคับมาประเภททีม วันที่ 14
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ธันวาคม พระองคลงแขงรอบชิงชนะเลิศทรงทําคะแนนรวม 53.810 คะแนน จบอันดับที่ 10 ในการแขงขัน

          ทรงเขารวมการแขงขนัเอเชยีนเกมส 2014 โดยเขาแขงขนักฬีาศลิปะการบงัคบัมาประเภททมี ลงแขงขนั

เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557 รวมกับ เฉลิมฉาน ยศวิริยะพาณิชย, รวิสรา เวชากร และภคินี พันธาภา สวน

พระองคไดคะแนน รอยละ 58.079 รวมคะแนนเฉลี่ยทีมไทยอยูอันดับที่ 7 ดวยคะแนนเฉลี่ย รอยละ 62.711

ดานศิลปกรรม

          พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตนไดรับเชิญจากหองเสื้อปีแยร บาลแม็ง ใหจัดแสดงผล

งานการออกแบบเสื้อผาจํานวน 39 ชุด ในงานสัปดาหแฟชัน่ปารีส (Paris Fashion Week : Spring/Summer

2008) ที่โรงอุปรากรปาแลการนีเย กรุงปารีส เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2550 โดยเสื้อผาที่จัดแสดงทรงผสม

ผสานระหวางเครื่องแตงกายแบบชาวตะวันตก กับรูปแบบผานุงไทยในสมัยรัตนโกสินทร ตัดเย็บโดยชางจาก

วิทยาลัยในวังหญิง

          ทัง้น้ีทรงมียีห่อเสื้อผาสวนพระองคคอื "สริิวณัณวรี" (Sirivannavari) และมียีห่อของแตงบานสวนพระองค

ชื่อ "สิริวัณณวรีเมซอง" (Sirivannavari Maison) ทัง้น้ีสินคาบางสวนของพระองคไดรับการจดลิขสิทธิ ์โดยกรม

ทรัพยสินทางปัญญาในตางประเทศเพื่อมิใหเกิดการละเมิดหรือลอกเลียน

ผูรายงาน : นายภูเบศ มาศธนานันต (Staff)

วันที่ : 2023-01-08

https://arit.kpru.ac.th/page_id/540/TH
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