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 ไปถึงพระรา
ายภาพยนตร 
ชดําเนินไปยั
บดวย เวลาทร
บรมราชชนนี
องกรมแผนท่ี
ท่ีซ่ึงกรมแผน
จากนั้นกรมแ
กแผนท่ีผูชํานา

ยูหัวทรงเจริ
นคร เปนเวลา
จพระบรมรา
เชษฐาธิราชไ
วงศเธอ กรม
ด พระองคไ
นน พรอมดว
นมัธยมศึกษา 
แชลลี ซูร โลซ

และเทคโนโลยี

ค ทรงเลนเปน
ผนท่ีไปพรอ
ไดมีบทบาทอ
และพระราชจ
าชอัธยาศัยแล
 ไดสืบทอดม
ยังสถานท่ีใด
รงงานจะทรง
ท่ีทรงกระทํา
ระบุไววาเปน
นท่ีไดสํารวจ
แผนท่ีไดเขียน
าญพระองคห

ิญพระชนมพ
 ๑ ป หลังจาก
ชชนนี สมเด็
มทรงแข็งแร
มพระยาชัยน
ดทรงเขาศึก
ยพระเชษฐภ
 ณ โรงเรียนเ
ซานน (Chaill

 

สารสนเทศ   ม

นเกมสสนุกค
อมๆ กัน จึงก
อยางใหญหลว
จริยาวัตรอันง
ละพระราชจริ
ายังพระบาท

ดจะทรงมีส่ิงข
งใชยางลบเสม
ามากอน บาง
นธารน้ํา จึงดูค
จใหมจึงพบว
นเปนเอกสาร
หนึ่งดวย  

พรรษาครบ 
กนั้นไดเสด็จ
ด็จพระเจาพี่น
รง จําเปนตอง
นาทนเรนทร 
กษาช้ันประถ
ภคินีและสมเด็
เอกอล นูแวล
ly-sur-Lausan

มทร.พระนคร 

คลายการตอ
กลาวไดวา
วงตอการท่ี
ดงามหลาย
ริยาวัตรของ
สมเด็จพระ
ของประจํา
มอ เม่ือทรง
คร้ังจะทรง
คลายกับน้ํา
วาเปนเร่ือง
รถวายสดุดี

 ๕ พรรษา   
จไปประทับ   
างเธอ และ
งประทับใน
 พระปตุลา   
ถมศึกษา ณ 
ด็จพระบรม
ล เดอ ลาซือ
nne)  

                
           

              



Cantona
มหาวิทย
เปนคร้ัง
ช่ัวคราว
ในพระบ
อานันทม
บังคมทูล
สมเด็จพ

ดําเนินก
๖ เดือน 
ศึกษาอยู

ของหมอ
สถาปนา
กรุณาโป

พระท่ีนั่
พระบรม
พุทธศักร

พุทธศักราช 
l) แหงเ
ยาลัยโลซานน
ท่ี ๒ โดยเส
วค ร้ัง ท่ี  ๑  เ
บรมมหาราช
มหิดล สมเด็จ
ลอัญเชิญ สม
ระบรมเชษฐ

เนื่องจากพร
ลับประเทศส

 ในการทรงศึ
แตเดิมกอนเส

เม่ือวันท่ี ๑๙ 
อมเจานักขัตร
าพระอิสริยยศ
ปรดเกลาฯสถ

พุทธศักราช 
ังอัมพรสถาน
มศพพระบาท
ราช ๒๔๙๓ ท

หอง

๒๔๘๑ ทรงจ
มืองโลซานน
น แผนกวิทยา
ด็จ สมเด็จพ
ม่ือพุทธศัก

ชวังจนกระท่ัง
จพระบรมเชษ
มเด็จพระเจาน
าธิราชในวันเ

ะบาทสมเด็จ
สวิตเซอรแล
ศึกษาตอคร้ังนี
สด็จนิวัตประ

 กรกฎาคม พุ
รมงคล กิติยา
ศข้ึนเปน พระ
าปนาข้ึนเปน

 ๒๔๙๓ พระ
น พระราชวั
ทสมเด็จพระป
ทรงพระกรุณ

งสมุดสาขาพระ

จบการศึกษา
น ทรงไดรับ
ศาสตร เม่ือวั
ระบรมเชษฐ

กราช  ๒๔๘
งถึงวันท่ี ๙ มิ
ษฐาธิราช เสด็
นองยาเธอ เจ
เดียวกัน  

จพระเจาอยูหั
นดในเดือนมิ
นี้ ทรงเลือกเรี
ะเทศไทย  

พุทธศักราช ๒
กร ผูซ่ึง ตอม
ะวรวงศเธอ พ
พระองคเจาต

ะบาทสมเด็จพ
ังดุสิต ทรงพ
ปรเมนทรมห
ณาโปรดเกลาฯ

ะนครเหนือ สําน

จากโรงเรียน
บประกาศนีย
ันท่ี ๕ ธันวาค
ฐาธิราช หลัง
๘๑  ค ร้ังหลัง
มิถุนายน พุท
ด็จสวรรคตโด
าฟาภูมิพลอด

ัวยังทรงมีพร
มิถุนายนของ
รียนวิชารัฐศ

๒๔๙๒ไดทรง
มา เม่ือพุทธศัก
พระองคเจานั
ตางกรมมีพระ

พระเจาอยูหัว
พระกรุณาโป
หาอานันทมหิ
ฯ ใหจัดการพ

นักวิทยบริการแ

นยิมนาส คลาส
บัตรทางอัก
คม พุทธศักรา
งจากเคยเสด็
งนี้ ได เสด็ จ
ทธศักราช ๒๔
ดยกะทันหัน 
ดุลยเดชเสด็จ

ระราชภารกิจ
งปนั้นรวมเวล
ศาสตรและนิติ

งหม้ันหมอมร
กราช ๒๔๙๓
นักขัตรมงคลแ
ะนามวา พระว

วเสด็จพระรา
ปรดเกลาฯ ให
ดลในเดือนมี
พระราชพิธีรา

และเทคโนโลยี

สสิค กังโตน
ษรศาสตร แ
าช ๒๔๘๘ ไ
จพระราชดํา
ประทับ  ณ  
๔๘๙ พระบา
 คณะรัฐบาลไ
จข้ึนครองราช

จในการศึกษา
ลาท่ีเสด็จปร
ติศาสตรแทน

ราชวงศสิริกิติ
๓ มีพระบรมร
และในพุทธศั
วรวงศเธอ กร

 

ชดําเนินนิวัต
หต้ังการพระ
มีนาคม ปเดีย
ชาภิเษกสมร

สารสนเทศ   ม

าล (Gymnase
แลวทรงเขาศึ
ไดเสด็จนิวัตป
าเนินเยือนปร
 พระท่ีนั่ งบ
าทสมเด็จพร
ไทยในขณะน
ชยสืบสันตติ

าตอ จึงไดเสด
ะทับในประเ
นวิชาวิทยาศา

ต์ิ กิติยากร ธิด
ราชโองการโ
ศักราช ๒๔๙๕
รมหม่ืนจันทบ

ตประเทศไทย
ะราชพิธีถวาย
วกัน วันท่ี ๒
ส ณ พระตําห

มทร.พระนคร 

e Classique 
ศึกษาตอใน
ประเทศไทย
ระเทศไทย
บรมพิมาน   
ระเจาอยูหัว
นั้นไดกราบ
วงศตอจาก

ด็จพระราช
เทศไทยได   
าสตรท่ีทรง

ดาองคใหญ
โปรดเกลาฯ
๕ ทรงพระ
บุรีสุรนาถ  

ยประทับ ณ 
ยพระเพลิง   

๒๘ เมษายน 
หนักสมเด็จ

                     

           

              

   



พระศรีส
สถาปนา
พระบรม
พระราช

เชษฐาธิร
จนถึงวัน
ท่ียาวนาน
พระสติป
นิจ ดวยห
เม่ือเสด็จ
พระราช
สุขแกมห

 ต
ประกอบ

สวรินทิราบร
าหมอมราชว
มราชินี ในพร
สมัญญา  

พระบาทสม
ราช เปนพระ
นนี้เปนเวลา ๖
นกวามหาราช
ปญญาความส
หวังใหพสกนิ
จข้ึนเถลิงถวัล
พิธี บรมราชา
หาชนชาวสยา

 

ตลอดระยะเว
บพระราชกรณ

หอง

มราชเทวี พร
วงศสิริกิต กิติ
ะราชพิธีบรม

มเด็จพระเจาอ
ะมหากษัตริย
๖๑ ป ท่ีพระอ
ชาองคใดในโ
สามารถ และพ
นิกรถึงพรอม
ลราชสมบัติ ดั
าภิเษก วันท่ี ๕
าม 

วลากวา ๖๐ ป
ณียกิจท่ีถึงพร

งสมุดสาขาพระ

ระพันวัสสาอั
ติยากร ข้ึนเป
มราชาภิเษกใน

อยูหัวภูมิพล
ลําดับท่ี ๙ แห
องคทรงดํารง
โลกและบูรพ
พระราชทรัพ
ดวยประโยช
ดังพระปฐมบร
๕ พฤษภาคม

พระมห
ของพระ
และส่ิงแ
ศาสนา 
ประเทศ
ของพระ
ชีวิตของ
พรอมทอ
สวนใหญ
แรม ณ พ
ราชดําเนิ
วาไมมีพื
ดําเนินไป

ปท่ีผานมา เป
รอมท้ังความบ

ะนครเหนือ สําน

อัยยิกาเจา ณ 
น สมเด็จพร
นเดือนตอมา 

อดุลยเดช เส
หงบรมราชจั
งฐานะเปนพ
กษัตริย องคใ
พยสวนพระอ
ชนสุข ซ่ึงเปน
รมราชโองกา
ม พ.ศ. ๒๔๙๓

พระบาทส
หากษัตริยท่ีท
ะองคมีมากมา
แวดลอม ดาน
ดานความม่ัน

ศ ดานศิลปวัฒ
ะองคคือ การ
งประชาชน 
อดพระเนตรส
ญ ในแตละปเ
พระตําหนักต
นิน เยี่ยมเยียน
พื้นท่ีแหงใดใ
ปถึง 

ปนชวงเวลาที
บริสุทธ์ิบริบูร

นักวิทยบริการแ

 วังสระปทุม
ะราชินีสิริกิติ

สด็จคนสืบร
ักรีวงศ เม่ือวั
ระประมุขขอ
ใดในสยามป
งค ทรงปฏิบั
นส่ิงท่ีพระองค
าร ท่ีไดพระร
๓ วา เราจะคร

มเด็จพระเจ
รงงานหนักที
าย ท้ังในดานก
นการแพทยแ
นคงภายในป
ฒนธรรม และ
รยกระดับสภ
 โดยจะเสด็จ
สภาพปญหาใ
เสด็จ พระราช
ตามภูมิภาคต
ราษฎรในพ้ืน
ในประเทศไ

ท่ีพระองคทร
รณ เปนชวงที

และเทคโนโลยี

 มีพระบรมร
ต์ิ และเปน ส

าชสันติวงศต
วันท่ี ๙ มิถุนา
องชาติ เปนร
ระเทศ พระอ
ัติพระราชกร
คทรงต้ังพระ
าชทานแกพส
รองแผนดินโ

าอยูหัว ภูมิพ
ท่ีสุดพระองค
การอนุรักษฟ
และสาธารณ
ประเทศ ดาน
ะดานการกีฬา
ภาพความเปน
จพระราชดํา
ในทองท่ีเหล
ชดําเนิน แปร
างๆ และจะท
นท่ีใกลเคียงอ
ไทยท่ีพระอง

รงงานอยางไ
ท่ีพสกนิกรชา

สารสนเทศ   ม

ราชโองการโ
สมเด็จพระนา

ตอจากสมเด็
ายน ๒๕๔๘ 
ะยะเวลาการ
องคทรงทุมเท
รณียกิจนานับ
ราชหฤทัยไว
สกนิกรชาวไท
โดยธรรม เพื่อ

พลอดุลยเดช
คหนึ่ง พระรา
ฟนฟูทรัพยาก
สุข ดานการ
นความสัมพัน
า พระราชกร
นอยูและพัฒ
เนินไปยังท
านั้น พระองค
รพระราชฐาน
ทรงหาโอกาส
อยู เสมอ จนอ
งคไมเคยเสด็

ไมเคยวางเวน
าวไทยอยูไดอ

มทร.พระนคร 

ปรดเกลาฯ 
างเจาสิริกิต์ิ   

จพระบรม
 จากวันนั้น
ครองราชย   
พระวรกาย 

บการอยูเปน
ว ต้ังแตสมัย
ทย เม่ือคร้ัง
อประโยชน

ช ทรงเปน
าชกรณียกิจ
รธรรมชาติ
ศึกษา ดาน
นธระหวาง
ณียกิจหลัก
นาคุณภาพ
องท่ีตาง ๆ 
คจะใชเวลา
นไปประทับ 
สเสด็จพระ
อาจกลาวได
ด็จพระราช

น และทรง
อยางรมเย็น

             

              



เปนสุขภ
นับเปนพ
นอมเกล

 

 
 

 

พระราช

แหงประ
ไทยตลอ
เม่ือวันท่ี
โดยพระ
ประเทศ 

ภายใตรมพร
พระมหากรุณ
าฯ ถวายพระ

กรณยีกิจ 
 

นับต้ังแตพร
ะเทศไทย เปน
อดพระชนมา
ที ๕ พฤษภาค
ราชกรณียกิจ
 อันไดแก 
 
 หลักการบ
 การพัฒน
 การจัดกา
 ศูนยการศึ
 การจัดต้ัง
 มูลนิธิโคร
 การจัดต้ัง

หอง

ะบารมี ดวย
ณาธิคุณอยางห
ราชสมัญญาต

ะบาทสมเด็จ
นตนมา พระอ
ายุของพระอง
ม พ.ศ. ๒๔๙
จท่ีสําคัญของ

บําบัดน้ําเสียโ
าชนบท  
รทรัพยากร  
ศึกษาพัฒนา  
สหกรณและ
รงการหลวง  
สารานุกรมไ

งสมุดสาขาพระ

พระราชกรณี
หาท่ีสุดมิไดท่ี
ตางๆ จากรัฐบ



















จพระปรมินท
องคไดทรงปร
งค ดังในปฐม
๙๓ วา เราจะค
พระองค คือ 

โดยการทําให

การเกษตรกร
 
ทย 

ะนครเหนือ สําน

ณียกิจ พระอั
ท่ีทรงมีตอประ
บาล หนวยงา

พระราชส
พระราชสม
พระราชสม
พระราชสม
พระราชสม
พระราชสม
พระราชสม
พระราชสม
พระราชสม

ทรมหาภูมิพ
ระกอบพระรา
มพระบรมรา
ครองแผนดิน
 การเสด็จพร

เจือจาง (Dilu

รรมแบบยั่งยืน

นักวิทยบริการแ

ัจฉริยภาพ แ
ะเทศชาติและ
าน และพสกนิ

สมัญญา “อัคร
มัญญา “พระบิ
มัญญา “พระบิ
มัญญา “พระบิ
มัญญา “พระม
มัญญา “พระบิ
มัญญา “พระบิ
มัญญา “พระบิ
มัญญา “พระบิ

ลอดุลยเดชเส
าชกรณียกิจใน
าชโองการใน
นโดยธรรม เพ
ะราชดําเนินเ

ution)  

น  

และเทคโนโลยี

และพระปรีช
ะประชาชน ช
นกิรชาวไทยแ

รศิลปน” 
บิดาแหงการโ
บิดาแหงการจั
บิดาแหงเทคโ
มหากษัตริยนั
บิดาแหงฝนห
บิดาแหงนวัต
บิดาแหงการป
บิดาแหงการวิ

สด็จข้ึนครอง
นดานตาง ๆ อั
นระหวางพระ
พื่อประโยชน
ยือนประชาช

สารสนเทศ   ม

ชาสามารถขอ
ชาวไทยจึงทร
และชาวโลก ด

โคนมไทย” 
จัดการทรัพยา
โนโลยีของไท
นกัพัฒนา” 
หลวง” 
กรรมไทย” 
ประดิษฐไทย
วิจัย” 

งราชสมบัติเป
อันเปนประโย
ะราชพิธีบรม
นสุขแกมหาชน
ชนในทองถ่ิน

มทร.พระนคร 

องพระองค 
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